2. κ.κ. Σχολικούς ΣυμβούλουςΠ.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
8303

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 13606

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία
της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας
Έδρες τους

http://dipe-a-athin.att.sch.gr
Ε-mail: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr
Πληροφορίες:
Μαρία Δημοπούλου
Τηλ.: 2105244883, perivallontikiaathinas@yahoo.gr
Τριαντάφυλλος Δούκας
Τηλ.210 5202181, agogiygeias@yahoo.gr
Καλλιόπη Κύρδη
Τηλ. 2105202181, a.politistika@gmail.com

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές/ριες
Εκπαίδευσης 1ου ΠΕΚΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση φόρμας υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Σχετ.: υπ’ αρ. 79895/Δ7/24-6-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη
συμμετοχή στην ανάληψη προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και τη συνέχισή τους, στο πλαίσιο του εφικτού, εξ αποστάσεως.
Αντίστοιχη συμμετοχή παρατηρήθηκε και στα επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες που σχεδιάστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν από /τις /ον υπεύθυνες/ο Π.Ε., Π.Θ. και Α.Υ. για την υποστήριξη των προγραμμάτων
(προαιρετικά και εκτός ωραρίου), τόσο σε αυτά με φυσική παρουσία όσο και στα εξ αποστάσεως.
Με βάση το με Αρ. Πρ. 79827/ΓΔ4/24-6-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, όσοι εκπαιδευτικοί δεν
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους κατά το τρέχον σχολικό έτος λόγω της πανδημίας δύνανται εφόσον το
επιθυμούν να το ολοκληρώσουν με τους μαθητές της ίδιας τάξης έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Την
πληροφορία αυτή την παρέχει στους Υπευθύνους Π.Ε, Α.Υ., Π.Θ. η Διεύθυνση του σχολείου μέσα από την
αντίστοιχη στήλη του συνοπτικού πίνακα ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Σχετικά με τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6
(Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων– Βεβαιώσεις Υλοποίησης προγράμματος) του
190790/Δ7/4-12-2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.:
Ο 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 Εκπαίδευσης, μέσω του/της
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή/και με
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Στη συνέχεια, με την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων, χορηγείται βεβαίωση υλοποίησης
προγράμματος.
Σε εφαρμογή των παραπάνω, για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων υλοποίησης
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται:
Α. Οι Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης
Π.Ε. Α΄ Αθήνας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα https://forms.gle/dB3LrKULyC1CoeBB6 για κάθε
πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ξεχωριστά μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω του μακρού διαστήματος της εξ αποστάσεως λειτουργίας του
σχολείου, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα οποία έγινε
επαρκής προσέγγιση των στόχων με τους /τις μαθητές/ήτριες, ακόμα και αν και δεν υλοποιήθηκαν όλες οι

προγραμματισμένες δραστηριότητες.
Β. Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, να συμπληρώσουν τη/τις
φόρμα/ες υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (έκθεση απολογισμού). Κάθε
εκπαιδευτικός που ανέλαβε πρόγραμμα, θα συμπληρώσει τη φόρμα που αφορά τον υπεύθυνο Σχολικών
Δραστηριοτήτων προς τον οποίο κατατέθηκε το Σχέδιο Υποβολής Σχολικής Δραστηριότητας. Η φόρμα
συμπληρώνεται ψηφιακά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Στη στήλη της φόρμας για την παρουσίαση ή μη του προγράμματος, θεωρείται παρουσίαση η ανάρτηση
στοιχείων σε ιστοχώρο του σχολείου, η έκδοση ηλεκτρονικού εντύπου και οποιαδήποτε άλλη
δημοσιοποίησή του.
Τη φόρμα καλούνται να συμπληρώσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι σύμφωνα με τα παραπάνω
θεωρείται ότι υλοποίησαν το πρόγραμμα που ανέλαβαν.
Αν το πρόγραμμα ήταν κοινό και είχε κατατεθεί σε δύο υπευθύνους, τότε η φόρμα θα υποβληθεί μια
φορά, στην κατηγορία Κοινά Προγράμματα.
1.
2.
3.
4.

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: https://forms.gle/PjMLNw1sfD3bLi2AA
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: https://forms.gle/YxuQsXbVq6cF82cu5
Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/ZgVTdsabCpFw67Eb8
Κοινά προγράμματα προς 2 Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων:
https://forms.gle/8TQJWAfqBWdk6rcr5

Οι παραπάνω υπερσύνδεσμοι βρίσκονται αναρτημένοι και στις σελίδες των αντίστοιχων Υπευθύνων
Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας http://dipe-a-athin.att.sch.gr.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν στον/την αντίστοιχο/η υπεύθυνο/η ή να στείλουν τα τελικά
προϊόντα του προγράμματός τους έντυπα ή ηλεκτρονικά (έντυπα, powerpoint, CD-Rom, αφίσες κτλ.) στις
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: perivallontikiaathinas@yahoo.gr
- Για την Αγωγή Υγείας: agogiygeias@yahoo.gr
- Για τα Πολιτιστικά Θέματα: a.politistika@gmail.com
Λεπτομέρειες για τη δεύτερη φάση απολογισμού που αφορά τα προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουν
να υλοποιούνται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 θα ανακοινωθούν με νεότερο έγγραφο το οποίο θα
αποσταλεί στις αρχές του νέου σχολικού έτους 2020-2021 από τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
Ως εκ τούτου σε πρώτη φάση θα εκδοθούν βεβαιώσεις υλοποίησης για τα προγράμματα που έχουν ήδη
ολοκληρωθεί και σε δεύτερη φάση αφού υποβληθούν φόρμες απολογισμού θα εκδοθούν βεβαιώσεις για
τα προγράμματα των οποίων η υλοποίηση θα επεκταθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2020.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες/οι των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης να
ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς.
Οι Υπεύθυνες/ος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων
Μαρία Δημοπούλου, Τριαντάφυλλος Δούκας, Καλλιόπη Κύρδη
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
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