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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 07/01/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/900 /Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ :

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
eef.pan.diag@gmail.com
eef.athens@gmai.com
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
4. Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.
(δια των οικείων Δ/νσεων)

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος – μαθητικού διαγωνισμού
“Διαγωνισμός SPACEmissions” για μαθητές/τριες Δ.Ε. – σχ. έτος 2020-21».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 106192/Δ2/16-2-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 11-5-2020 αίτησή σας, και στα συνημμένα σε αυτή, σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 39/06-08-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος
2020-2021 τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος – μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο
«Διαγωνισμός SPACEmissions» που διοργανώνετε σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή Σχολή
Παναγέα – Σάββα για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας.
Πρόκειται για μια μοναδική διαθεματική δράση που βασίζεται στη μεταφορά της ερευνητικής
πρακτικής από τη διαστημική έρευνα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προωθείται η καλλιέργεια
νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία. Σκοπός της είναι η εξοικείωση των
μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών με σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά

εργαστήρια κατασκευών και την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοιχτού εκπαιδευτικού
περιεχομένου.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) Φάσεις, που θα διαρκέσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του
2021 και η υλοποίησή τους θα γίνει εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές/τριες και οι
εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα μπορούν να έχουν υποστήριξη και καθοδήγηση μέσα από την
ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://spacemissions.ea.gr/ . Μέσα από την ιστοσελίδα θα μπορούν επίσης
να έρθουν σε επαφή με τους διοργανωτές μέσω e-mail.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί,
εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :


η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και χωρίς
δαπάνη για το δημόσιο,



οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη
σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό, καθώς και για τους
όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,



οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους και εφόσον επιτρέπονται οι μετακινήσεις κατά τον χρόνο
υλοποίησής του,



η διενέργεια των φάσεων του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να
υλοποιηθεί με ευθύνη του διοργανωτή και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη
διασφάλιση

των

προσωπικών

δεδομένων

και

των

πνευματικών

δικαιωμάτων

των

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,


η προετοιμασία για τον διαγωνισμό, καθώς και οι διαδικασίες επιλογής των νικητών στις
διάφορες φάσεις του διαγωνισμού, να γίνουν εκτός διδακτικού ωραρίου και να μην
παρακωλυθεί με οιονδήποτε τρόπο η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας,



να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να απευθύνονται στον
Φορέα Διοργάνωσης στο τηλ. 2103635701 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
eef.athens@gmail.com
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Τμήμα B΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
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