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Τους κ. Διευθυντές & Τις κ.
Διευθύντριες των Δημοτικών
Σχολείων.
Τους κ. Προϊσταμένους & Τις
Προϊσταμένες των
Νηπιαγωγείων Π.Ε Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε &
Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
Φ. Αρχείου

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση και Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων) σχ. έτους 2019-2020»
Σχετ.: Υπ’ αρ. Πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,
Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους Διευθυντές/ντριες Δημοτικών Σχολείων, τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και
τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για
τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια δια ζώσης ή διαδικτυακά, που
διοργανώθηκαν από τους Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 (Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος) της ως άνω σχετικής
εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, ισχύουν τα ακόλουθα: “Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν
στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά
και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο/Η
Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης
αποτίμησης στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε./Α.Υ./Π.Θ./Σ.Δ. της Διεύθυνσης
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Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση
του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή/και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.”
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Βάσει των παραπάνω καλούνται οι Συντονιστές/τριες ή ένας εκ των
εκπαιδευτικών της ομάδας υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων,
των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε.Δυτικής Θεσσαλονίκης,
που εκπόνησαν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος
(2019-2020), το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, να
συμπληρώσουν και να στείλουν την ηλεκτρονική φόρμα απολογισμού των
Προγραμμάτων, μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, στους παρακάτω συνδέσμους:
 Απολογιστική Φόρμα Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw_YY4Kaod_yaKsjetmb6
3ETety3PvMQT7mpTsaYEkh-XbCA/viewform?usp=sf_link
 Απολογιστική Φόρμα Πολιτιστικών Θεμάτων:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXIOXQls26hlR_01wDYdjpQJx
G8avNjTtt_IDsjtvXZ-9ELA/viewform

Οδηγίες συμπλήρωσης Φόρμας - σημαντικά σημεία:
 Για κάθε πρόγραμμα υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/ντρια ή από έναν/μία
εκ των εκπαιδευτικών της ομάδας υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ φόρμα απολογισμού, είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ είτε
ΟΧΙ.
 Η συμπλήρωση των πεδίων να γίνει ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 Στη στήλη με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το κάθε
πρόγραμμα μπορείτε να προβείτε σε τροποποιήσεις που προέκυψαν στη σύνθεση
της ομάδας.
 Η συμπλήρωση και υποβολή της Απολογιστικής Φόρμας εντός της
προαναφερθείσας προθεσμίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, καθώς αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου, «Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα
ολοκληρώθηκαν χορηγείται, μόνο για το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020), «Βεβαίωση
Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης». Ως εκ
τούτου, καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι
Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να συμπληρώσουν ως την Τετάρτη 1 Ιουλίου
2020,

την

ηλεκτρονική

Φόρμα

Επιβεβαίωσης

Προγραμμάτων
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Σχολικών

Δραστηριοτήτων, που υλοποιήθηκαν στο σχολείο τους κατά το σχολικό έτος 20192020, στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmJRb0qnr4DUKX4RZbwgGbaEHg0Rl3R
gbycY-6EmVzg79uJA/viewform
Στην ηλεκτρονική αυτή φόρμα θα επισημάνουν αν ολοκληρώθηκαν ή όχι όλα τα
εγκεκριμένα προγράμματα και σε περίπτωση που κάποια από αυτά δεν ολοκληρώθηκαν,
είτε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων κατά το τρέχον σχολικό
έτος, είτε για άλλους λόγους, γράφουν τους τίτλους των μη υλοποιηθέντων
προγραμμάτων.
Επίσης, επισημαίνουν τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτικών
και αναγράφουν σε περίπτωση αλλαγών, για κάθε πρόγραμμα τη νέα σύνθεση της
ομάδας.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών
βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων είναι η εμπρόθεσμη συμπλήρωση:
 της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τον/την
Συντονιστή/ντρια ή εκπαιδευτικό που συμμετείχε στην ομάδα υλοποίησης του
προγράμματος και
 της

ηλεκτρονικής

φόρμας

επιβεβαίωσης

Προγραμμάτων

Σχολικών

Δραστηριοτήτων από τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες των σχολικών
μονάδων.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες
των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Βίκυ Ιππέκη
Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων: Στέλλα Μπαζακογιάννη
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