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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 12-12-2022
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/153304/Δ2

                                                                                      ΠΡΟΣ:

 ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Μαθητικού Διαδικτυακού Φεστιβάλ με τίτλο: «Science United Festival-Πρόγραμμα 
Ενωμένη Επιστήμη», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Π.Ε. και Δ.Ε. (Γυμνάσια) της χώρας, για το 
σχολικό έτος 2022-2023.  

Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 140411/Δ2/11-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

          Απαντώντας στο από 31-05-2022 αίτημα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Science United Project 
που αφορά στην έγκριση του Μαθητικού Διαδικτυακού Φεστιβάλ με τίτλο: «Science United Project – 
Πρόγραμμα Ενωμένη Επιστήμη» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 60/10-11-
2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια), (με έμφαση σε 
σχολικές μονάδες που διαθέτουν τάξεις υποδοχής παιδιών προσφύγων/μεταναστών ή τάξεις πρωινού 
σχολείου με παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες ή τάξεις με ευάλωτους/ες μαθητές/τριες), για το σχολικό έτος 
2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση να γίνει με τρόπο θεμιτό 
και πρόσφορο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο φεστιβάλ να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και 
να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών 
και πάντοτε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της 
σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η 
ασφάλεια των μαθητών/τριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
2. Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.  (Όλης της   χώρας)
3. Σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης της χώρας  

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
4. Γυμνάσια όλης της χώρας 

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΑ   Β΄
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3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο φεστιβάλ να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, 
με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Ομοίως και η προετοιμασία των 
μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην 
επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να 
την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

4. Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να παρίστανται και να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε όλα τα 
επιμέρους στάδια και φάσεις παρουσίας των ομάδων μαθητών/τριών στο φεστιβάλ.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Το πρόγραμμα και το χρησιμοποιούμενο και προσφερόμενο υλικό 
να μην εμπλέκονται με τη διαφήμιση και γενικότερα με την άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων, να 
είναι δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμο από τους/τις εκπαιδευτικούς.

6. Η διαδικασία ανάπτυξης του φεστιβάλ (υλοποίηση, πιθανή βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί 
με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για 
τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών 
δικαιωμάτων.

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση των 
μαθητών/τριών, χωρίς την ενυπόγραφη έγκριση των ασκούντων/ουσών την επιμέλεια και κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσής τους τόσο για το σκοπό τους όσο και για το ίδιο το γεγονός της μαγνητοφώνησης/ηχογράφησης.

8. Οποιαδήποτε στοιχεία συλλεχθούν για τη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης προς το ΙΕΠ σχετικά με την 
παιδαγωγική αξία κι επιδραστικότητα του φεστιβάλ να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό 
αυτό και να μη χρησιμοποιηθούν παραπέρα με οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία.

9. Να μην παρασχεθεί προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες άλλο εκπαιδευτικό υλικό πέραν 
αυτού που έχει ήδη κατατεθεί στο ΙΕΠ. Γενικώς, το φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί με τις προδιαγραφές που 
έχουν κατατεθεί ακριβώς στο ΙΕΠ και χωρίς αλλαγές, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μεντόρων, ο αριθμός 
και η ταυτότητα των οποίων αποτελούν δεδομένα απολύτως καθορισμένα ως υποκείμενα των στοιχείων που 
έχουν κατατεθεί από το Φορέα κατά την υποβολή του αιτήματος έγκρισης.

10. Να μην επιτραπεί η διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, ακαδημαϊκής ή μη υπόστασης και 
περιεχομένου, που προκύπτει από συλλογή στοιχείων (πχ δημογραφικών, επιστημονικών, ήχου, εικόνας κλπ) 
προερχόμενων από συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες ή/και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του φεστιβάλ.

11. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια 
του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στη δράση και ότι συναινεί να 
παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα 
με τους όρους της προκήρυξης.

12. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/τριών 
εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο 
προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και οι 
επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 
Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων 
και εκδρομών.

13. Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα του φεστιβάλ, καθώς και ο απολογισμός και τα 
παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από την ως άνω διενέργειά του. Πιο 
συγκεκριμένα, στο τέλος του διδακτικού έτους να κατατεθεί από τον Φορέα σύντομο κείμενο (Έκθεση 
Αποτίμησης) στο οποίο, σε κάθε περίπτωση, να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) ο αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,



(β) τα στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης),

(γ) ο αριθμός των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
(δ) ο αριθμός των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
(ε) ο τρόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης). Τα ανωτέρω 

στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τους Φορείς έως τη λήξη του 
σχολικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβαν την έγκριση και κοινοποιούνται 
στο Ι.Ε.Π..

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η Προκήρυξη.

Συνημμένα: ένα (1) ηλεκτρ.αρχείο

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα                                        
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.    
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα B΄  
5. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης          
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                   
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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