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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 26-07-2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/92938/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Π.Δ.Ε. όλης της χώρας.
2. Δ.Π.Ε. της χώρας
3. Δ.Δ.Ε. της χώρας
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της
χώρας. (μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
5. Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Εξωτερικού
1. «Καγκουρό Ελλάς»
Υπόψη κ. Μιχαήλ Λάμπρου
Mail: lambrou@uoc.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» για μαθητές/τριες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για
το σχολικό έτος 2022-23.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 88584/Δ2/18-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 30-05-2022 αίτηση του κ.Μιχαήλ Λάμπρου Επιστημονικού Υπεύθυνου
της «Καγκουρό Ελλάς» και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά την έγκριση του Διεθνούς
Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας για μαθητές/τριες της Β’ έως και Στ’ τάξης Δημοτικού, όλων των τάξεων των
Γυμνασίων, των Γενικών Λυκείων, των Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Εκκλησιαστικών σχολείων όλης της
χώρας καθώς και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023, και σχετικά με
το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 39/14-07-2022
Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος
2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
2. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.

3. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν και να δώσουν ενυπόγραφα τη συγκατάθεσή τους για τη
συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν συνδέεται με δράσεις αντιπροσώπευσης της χώρας σε διεθνείς
διαγωνιστικές διοργανώσεις.
5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών. Ο
διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά
δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
6. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους.
7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
ευθύνη της Καγκουρό Ελλάς σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
8. Να δημοσιοποιηθεί προς το ΙΕΠ ο απολογισμός 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 επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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. , Τμ.B΄
5.
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6.
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
7.
Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτ. Εκπσης κ Μειον. Σχολ
8.
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
9.
Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

