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ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση φόρμας υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» 

Σχετ.: υπ’ αρ. Φ.11-74657/7, 17-6-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2021-2022, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη 
μεγάλη συμμετοχή στην ανάληψη προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων). 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. 
 

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, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, 
την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής της υλοποίησης ή μη των προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, στο https://forms.gle/JFTJ4ZdcuLTQEPgd6  Στην ηλεκτρονική αυτή φόρμα 
καταγράφουν επιπλέον: α] Έναν προς ένα τους τίτλους όσων προγραμμάτων δεν 
πραγματοποιήθηκαν και Β] τις τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτικών που 
υλοποίησαν το πρόγραμμα. 
 
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.  
   Αν το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από περισσότερους εκπαιδευτικούς, κάθε εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστά τη φόρμα. Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν σε μέρος του 
προγράμματος καταγράφονται στη φόρμα από τον /την εκπαιδευτικό που υλοποίησε το 
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πρόγραμμα, ώστε να λάβουν βεβαίωση συνεργάτη.   
 
Η φόρμα συμπληρώνεται ψηφιακά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022. 
 
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.  

 
Αν το πρόγραμμα ήταν κοινό και είχε κατατεθεί σε δύο υπευθύνους,  τότε η φόρμα θα υποβληθεί μια 
φορά,  στην κατηγορία  Κοινά Προγράμματα. 
 

1. Προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: https://tinyurl.com/265fjmfp 
2. Προγράμματα  Πολιτιστικών Θεμάτων: https://forms.gle/RHCL9j4Z9iVe97xT9  
3. Προγράμματα  Αγωγής Υγείας:  https://tinyurl.com/53fetrym 
4. Κοινά προγράμματα προς 2 Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων: 
https://forms.gle/5RhcaLQWFmmzM1Rj9 
 
Οι παραπάνω υπερσύνδεσμοι βρίσκονται αναρτημένοι 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 (powerpoint, video, CD-Rom, 
αφίσες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποθετηρίων 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 

 
 
 

Οι Υπεύθυνες/ος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων  

Μαρία Δημοπούλου, Τριαντάφυλλος Δούκας, Καλλιόπη Κύρδη 

 

       
      

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ            
της Διεύθυνσης Π. Ε. Α΄Αθήνας 

 
 

 
Αμαλία Χρήστου  
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