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ρεδηαζκόο

θαη

πινπνίεζε

πξνγξακκάησλ

ζρνιηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ

(Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ) γηα ην
ζρνιηθό έηνο 2020-21

Σύκθσλα κε ην έγγξαθν 137053/ΓΓ4 (09/10/2020) ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Σπνπδώλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ βάζεη ηνπ νπνίνπ
μεθηλά ε ππνβνιή ζρεδίσλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 202021, θαινύληαη νη Δηεπζπληέο/ληξηεο, Πξντζηάκελνη/εο, ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
Π/ζκηαο Εθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ, λα ζπγθαιέζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, εηδηθή
παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε, ε νπνία ζα εγθξίλεη ηα ζρέδηα πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ
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δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα, ην
ζρνιηθό έηνο 2020-21.
Η πξάμε έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ
ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ όπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπο, θαζώο θαη νη θαηαζηάζεηο
κε ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κέλνπλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα θαη αληίγξαθα απηώλ, απνζηέιινληαη κόλν ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί.
Σηε ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30 Οθησβξίνπ 2020, γίλεηαη ε
θαηαρώξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ ζηνλ ηζηόηνπν:

http://dipe.ira.sch.gr/schools/
Επηζεκαίλεηαη όηη:


Τα

ζρέδηα

πξνγξακκάησλ

ζρνιηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ

ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή θαη παξαθαινύκε ζε θακία
πεξίπησζε λα κελ απνζηέιιεηε ζρέδηα πξνγξακκάησλ ηππσκέλα ή
ρεηξόγξαθα.


Η είζνδνο ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν κπνξεί λα γίλεη είηε



α) από ηνπο Δηεπζπληέο/ληξηεο Πξντζηακέλνπο/κελεο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ
Γηθηύνπ ΠΓ (e-mail) ηνπ ζρνιείνπ θαη ΟΦΙ κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ
myschool, είηε



β) από νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθό ρσξίο ηε ρξήζε θσδηθώλ.

Όηαλ ε είζνδνο γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη δπλαηή
θαη ε άκεζε επηθύξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη, ελώ όηαλ ε
είζνδνο γίλεη ρσξίο ηε ρξήζε θσδηθώλ απαηηείηαη, ζε δεύηεξε θάζε, λα
εηζέιζεη ν Δηεπζπληήο/ληξηα – Πξντζηάκελνο/κέλε γηα λα πξνβεί ζηελ
επηθύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ή ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, αλ θαη εθόζνλ
ππάξρνπλ παξαηππίεο.
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Παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο/ληξηεο Πξντζηακέλνη/κέλεο λα πξνβνύλ
ζε νπζηαζηηθό έιεγρν πξηλ ηελ επηθύξσζε, γηαηί ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο
παξαηεξείηαη λα γίλεηαη απιή επηθύξσζε ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο
ησλ ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ.



Πξνηείλεηαη, ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα νιηγνζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ε
θαηαρώξεζε λα γίλεη άκεζα από ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/κέλε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο κε ηε ρξήζε θσδηθώλ, νπόηε θαη ζα γίλεη ηαπηόρξνλα θαη ε
επηθύξσζή ηνπο.



Κάζε εθπαηδεπηηθόο (νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο θαη αζρέησο ηνπ αξηζκνύ
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ εξγάδεηαη) έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ην πνιύ ζε
ηξία (3) πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.



Κάζε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί
(1) πξόγξακκα

ζρνιηθώλ

λα

είλαη ζπληνληζηήο/ζηξηα κόλν

δξαζηεξηνηήησλ.

Εμαίξεζε

ζε

έλα

απνηεινύλ

νη

εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε λεπηαγσγεία ή νιηγνζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία,
νη νπνίνη κπνξνύλ λα είλαη ζπληνληζηέο/ζηξηεο κέρξη ζε δύν (2) πξνγξάκκαηα
ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.


Σε

θάζε

ζρέδην

πξνγξάκκαηνο

πνπ

ππνβάιιεηαη,

κπνξνύλ

λα

ζπκκεηέρνπλ έσο θαη ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί (νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο).


Κάζε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ην πνιύ ζε δύν (2) πξνγξάκκαηα.



Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ ΠΓ, ζπγθξνηνύλ καζεηηθέο νκάδεο
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία σο πξνο ηα κέηξα
πξνθύιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο αηνκηθήο θαη δεκόζηαο πγείαο.



ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε θάζε πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
παηδηά από ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ελόο ζρνιηθνύ ηκήκαηνο.



Κάζε πξόγξακκα ππνβάιιεηαη ζηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα κόλν κία θνξά,
άζρεηα από ην πόζνη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε απηό.



Γηα ηα πξνγξάκκαηα Σρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Α/ζκηα Εθπαίδεπζε δελ
απαηηείηαη έγθξηζε γνλέσλ/θεδεκόλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε
απηά.
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Υπνγξακκίδεηαη όηη βάζεη ηνπ εγγξάθνπ 137053/ΓΓ4 (09/10/2020) ηεο Γεληθήο
Δ/λζεο Σπνπδώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ ε
πξνζεζκία ππνβνιήο ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ιήγεη
ηελ Παξαζθεπή 30 Οθησβξίνπ 2020.

Ο Γηεπζπληήο ΠΔ Ηξαθιείνπ

Μπειαδάθεο Εκκαλνπήι
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