
 

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

Μαρούσι,                  19/02/2020
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/24724/Δ2

ΠΡΟΣ: 

KOIN:

ΘΕΜΑ: 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Σχολείων της Ομογένειας στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αθήνα – 

Φεβρουάριος 2021 – σχ. έτ. 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 151180/Δ2/03-02-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα από 29-11-2019 έγγραφά σας, που αφορά σε έγκριση του 3ου Μαθητικού 

Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης που διοργανώνουν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

κ. Θ. Πετρέσκου
Γραμματεία του 3ου Συνεδρίου
Έρευνας και Επιστήμης
sec@scrs.edu.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & 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.  Έδρες τους.
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες 

Δ.Ε. της χώρας 
και της Ομογένειας 
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας 
και της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του οικείου υπουργείου)

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

mailto:sec@scrs.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το 

Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων 

Πειραματικών Σχολείων, για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας, της Ομογένειας και της Κύπρου, σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 5/30-01-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

τη διεξαγωγή του «3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης», σχολικού έτους 2020-2021, που 

θα διεξαχθεί στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2021 στην Αθήνα και στο συνεδριακό κέντρο του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

Το «3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες 

Γυμνασίων – Λυκείων της χώρας, της Ομογένειας και της Κύπρου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να 

εισαγάγει τους/τις μαθητές/τριες στη φιλοσοφία της παρουσίασης επιστημονικής εργασίας σε 

Επιστημονικό Συνέδριο. 

Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:

- να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές/τριες να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών 

δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών,

- να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής 

εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, 

όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας,

- να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή 

τράπεζα) στο πλαίσιο του Συνεδρίου,

- να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και 

Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για 

τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και τη 

διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

- να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου 

σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.

Επιπλέον το Συνέδριο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητικών 

κοινοτήτων του απανταχού Ελληνισμού ώστε να ενισχυθεί η προαγωγή της παιδείας, να ενδυναμωθεί η 

δυνατότητα της συνέχισης της λειτουργίας των σχολείων της Ομογένειας, καθώς και της πνευματικής 

τους προσφοράς.

Γενικά, βασική επιδίωξη του Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιστημονικής 

συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης εργασιών και ώσμωσης μεταξύ των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.



Οι εργασίες που θα κατατεθούν πρέπει να εντάσσονται σε ένα ή περισσότερους από τους 

παρακάτω θεματικούς άξονες:

1. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)

2. Μαθηματικά

3. Πληροφορική

4. Αστρονομία και Διαστημική

5. Τεχνολογία-Ρομποτική

6. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και Μαθηματικά, 

Τεχνολογία και Πληροφορική, κ.α.)

7. Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον, Επιστήμη και 

Τέχνη)

Υποβολή περιλήψεων Εργασιών από 01-02-2020 έως 15-03-2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του «3ου Μαθητικού Συνεδρίου Έρευνας και Επιστήμης» που 

διοργανώνουν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, που 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας, της Ομογένειας και της Κύπρου, για το σχολικό έτος2020-

2021, θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο Συνέδριο να είναι προαιρετική,

 να προηγηθεί λεπτομερής ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με τους όρους συμμετοχής 

και τις διαδικασίες του Συνεδρίου,

 τυχόν προετοιμασία για το Συνέδριο να μην διαταράσσει το σχολικό πρόγραμμα,

 οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη 

σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Συνέδριο, καθώς και για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του,

 να μην υπάρχει άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του 

περιεχομένου του Συνεδρίου,

 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του Συνεδρίου να γίνουν με την ευθύνη 

των γονέων και κηδεμόνων τους,

 η όλη διενέργεια του Συνεδρίου (αξιολόγηση, 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 Συνεδρίου.



Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 

μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να 

απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Συνεδρίου: http://www.scrs.edu.gr/el/normal/home  

και στα τηλέφωνα 6942055127 (κ. Πετρέσκου Θεόδωρος, Γραμματεία Συνεδρίου) και 6908732251 (κ. 

Παπατσίμπα Λαμπρινή), καθώς και στο email: sec@scrs.edu.gr  ).

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο 

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                                Με εντολή Υφυπουργού  

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                   

3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       

4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ  

5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      

6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

10.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

http://www.scrs.edu.gr/el/normal/home
mailto:sec@scrs.edu.gr
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