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ΠΡΟΣ: 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ
gtombras@phys.uoa.gr
kalkanis@primedu.uoa.gr
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
info@εεφεε.gr

Θέμα: «Έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού “Αριστοτέλης” για το σχολ. έτος 2019-20»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 104729/28-6-19 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Σε απάντηση του από 28-6-19 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Φυσικών Δημοτικού “Αριστοτέλης”, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού, σας
γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. 32/01-08-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό
για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:
 η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
 οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη
γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις
διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία),
 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και
κηδεμόνων τους,
 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της
Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/-τριών,
 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του
περιεχομένου του διαγωνισμού,
 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από
τη διενέργεια του διαγωνισμού».
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-gate.minedu.gov.gr/ →
Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2019-20 → Διαγωνισμοί.
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