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ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2021 για μαθητές και
μαθήτριες Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 103169/31-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/61588/25-05-2020 έγγραφό σας, σχετικά με την έγκριση του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2021 του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ και της
Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε΄

και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 38/31-7-2020 απόσπασμα
πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό με τις εξής προϋποθέσεις:
(α) η διενέργεια όλων των σταδίων του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα
υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/-τριών.
(β) για τη διεξαγωγή της α΄ φάσης του διαγωνισμού, η οποία γίνεται εντός του διδακτικού ωραρίου, να
υπάρξει συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να μην διαταραχτεί η εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής μονάδας.
(γ) η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και οι γονείς ή οι κηδεμόνες των
μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη
συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
(δ) οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των
γονέων και κηδεμόνων τους.

(ε) να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που
προκύπτουν από τη διενέργεια των διαγωνισμών.
(στ) ο διαγωνισμός δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών
συμφερόντων.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί.
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