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Email
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Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
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: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
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ΚΟΙΝ.:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
της χώρας.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες της χώρας
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)
4. Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού
(μέσω των Συντονιστών Εκπαίδευσης
Εξωτερικού)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr

1. Eduact-Δράση για την Εκπαίδευση
Υπόψη κ. Ψαλλίδα Αντωνία
info@eduact.org , psallida.antonia@gmail.com
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής και Καινοτομίας
με τίτλο «FLL-FIRST® FORWARD (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)»
Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 153341/ΓΔ4/26-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Φιλεκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Eduact) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 64/25-11-2021 Απόσπασμα
Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Ρομποτικής και Καινοτομίας με τίτλο «FLL-FIRST® FORWARD (Ανοιχτή
Κατηγορία Σχολείων)», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και των Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το
σχολικό έτος 2021-2022.
Πρόκειται για ένα ανοιχτό πρόγραμμα Ρομποτικής/STEM που απευθύνεται σε ομάδες
μαθητών/τριών ηλικίας 4-18 ετών.
Το πρωτάθλημα έχει τέσσερις κατηγορίες:
 First LEGO League Discover (4-6 ετών)
 First LEGO League Explore (6-10 ετών)
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 First LEGO League Create (10-16 ετών)
 FTC /FIRST TECH CHALLENGE & FIRST GLOBAL TEAM GREECE (14-16 ετών).
Ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία δημιουργούνται ομάδες των 2 έως 15 μαθητών/τριών.
Κάθε χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζεται ένα διαφορετικό θέμα στους/στις
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/τριες, μαζί με μία βασική Παγκόσμια Μηχανική
Πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπτύξουν μια καινοτόμο λύση σε ένα πρόβλημα (Project), να
προγραμματίσουν ένα αυτόνομο ρομπότ που θα κινείται σε μια θεματική πίστα (Robot Game),
λειτουργώντας με θεμελιώδεις αξίες ως ομάδα (Core Values). Τα παραπάνω υπό την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών που θα έχουν τον ρόλο του προπονητή – μέντορα και θα βοηθούν τα παιδιά
μέσα από τις συναντήσεις να κατανοήσουν τον σκοπό τους, να συνεργαστούν στις ομάδες τους
και να δώσουν πρωτότυπες ιδέες. Έπειτα οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών/προπονητών θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους συμμετέχοντας στον διαγωνισμό.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να
γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι
προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου
προγράμματος.
4. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και
στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να
υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών
μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
6. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση
μαθητών/τριών.
7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα
την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο
του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
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8. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον,
από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να
γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
10. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία).
11. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενημερωτικές ημερίδες/συναντήσεις σχετικά με την
υλοποίηση του διαγωνισμού να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του
εργασιακού τους ωραρίου.
12. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
13. Να προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού και να συνοδεύεται από
υλικό αξιολόγησης, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς και
τους/τις μαθητές/τριες.
14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση
των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό
προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά
συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και
εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική
αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής
κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
2311286369 και στο e-mail info@firstlegoleague.gr . Ειδικότερες πληροφορίες για κάθε ηλικιακή
κατηγορία θα αναρτώνται στο: https://firstlegoleague.gr/ .
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία – Τμήμα Γ΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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