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    Θεσ/νίκη 10-12-2019 
       Αρ. Πρωτ.:  19143 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
 

1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  
2. 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την υποβολή των Προγραμμάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων 
σχολικού έτους 2019-2020» 
 
 
Με βάση την υπ’ αριθμ. 190790/Δ7/4-12-2019 Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, σας 
αποστέλλουμε συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή 
Προγραμμάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, οι 
οποίες έχουν ως ακολούθως: 
 
▪ Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιήσει ή να συμμετέχει 

στην υλοποίηση έως και τριών (3) Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε ένα εκ 

των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. 

▪ Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων συμμετέχουν έως τρεις (3) 

εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένου και του Συντονιστή/στριας.  

▪ Η διάρκεια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι τουλάχιστον 3 μήνες 

και έως 5 (μήνες). 

▪ Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κάθε τμήμα, κάθε μαθητής/τρια ή μαθητική ομάδα (σε 

περίπτωση συνεργασίας) μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση μέχρι και δύο (2) 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (από οποιαδήποτε δράση), όχι σε 

περισσότερα.  

▪ Η δήλωση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, που θα υποβληθούν  προς 

έγκριση στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης την τρέχουσα 

σχολική χρονιά, θα γίνεται αποκλειστικά για κάθε τμήμα ή σχολική ομάδα (σε περίπτωση 

συνεργασίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων) στη κοινή ηλεκτρονική φόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkKwDpr5cY6AZiCC3t9gIogW7GX6Xun_XtEV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkKwDpr5cY6AZiCC3t9gIogW7GX6Xun_XtEVZ8q0jY4a5E4w/viewform
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Z8q0jY4a5E4w/viewform και για τις τρεις δράσεις (Αγωγή Υγείας, Περιβάλλον, 

Πολιτισμός), έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019. 

▪ Η κατάθεση των αντίστοιχων έντυπων Σχεδίων Υποβολής Σχολικών Προγραμμάτων με 

τον αναλυτικό σχεδιασμό του προγράμματος θα πρέπει να υποβληθεί έως την ίδια 

ημερομηνία. 

▪ Θα εγκριθούν μόνο τα Προγράμματα, που θα έχουν καταγραφεί  στην ηλεκτρονική 

φόρμα και θα έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή.  

▪ Τα έντυπα Σχέδια Σχολικών Προγραμμάτων (υπόδειγμα του οποίου σας επισυνάπτεται 

σε word) υποβάλλονται συνολικά για κάθε σχολείο στους Υπευθύνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, συνοδευόμενα από τον συνημμένο πίνακα στον οποίο αναγράφονται 

τα βασικά στοιχεία των Προγραμμάτων (συμπληρώνεται από τον Δ/ντή). Στον ίδιο πίνακα 

αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του πρακτικού έγκρισης των Προγραμμάτων 

από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.  

▪ Στο τέλος του σχολικού έτους εάν ένας εκπαιδευτικός υλοποιεί το ίδιο Πρόγραμμα σε 

πολλά τμήματα, θεωρείται ότι υλοποιεί ένα πρόγραμμα και θα λάβει μια βεβαίωση, η 

οποία και θα αναφέρει όλα τα τμήματα.  

Συνημμένα σας αποστέλλεται : 

(1) το με αριθμ. πρωτ. 190790/2019 το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»  

(2) το έντυπο υποβολής Προγράμματος σχολικού έτους 2019-2010 σε word (που 

υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό) 

(3) Πίνακας Προγραμμάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος  2019-2020» 

(που θα συμπληρωθεί από τον Διευθυντή/Δ/ντρια της σχολικής μονάδας ή 

Προϊστάμενο/η του Νηπιαγωγείου) 

 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή υποστήριξη, μπορείτε να απευθύνεστε στους 

Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων: 

 
Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 τηλ: 2310 643040 εσωτερικό 902. 
e-mail: vippeki71@gmail.com  
 
Στέλλα Μπαζακογιάννη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων 
τηλ: 2310 588294   
e-mail: bazakogiannist@gmail.com 

 
Ηλίας Χάλιος, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας: 
τηλ: 2310 588294   
e-mail: ixalios@gmail.com  
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Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.  
 

 
                                                                                              

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 
                                                                    ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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