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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------- 

ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ  ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 

 Λάριςα,  28/5/2019 
 

 Α. Π. : 2225 

 
Σαχ. Δ/νςθ    : Διμθτρασ Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
                            Σ.Κ.    41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων 
Σθλζφωνο     : 2410533610 
FAX                 : 2410252324 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   
και  Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικϊν 
χολείων και Νθπιαγωγείων  Π.Ε. 
Λάριςασ 
 
ΚΟΙΝ : 

1.  Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ  

2. ΠΕΚΕ Θεςςαλίασ 
3. υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Αειφορίασ 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Ολοκλιρωςθ και απολογιςμόσ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ 
υγείασ και πολιτιςτικών κεμάτων ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019» 
 

χετ.: Υπ’ αρ. Πρωτ.212004/Δ7/07-12-2018 /ΥΠ.Π.Ε.Θ. Eγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σπουδών 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ/Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Προγρ. Και κπ/ςθσ για τθν Αειφορία του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
(Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, Αγωγήσ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-2019» 

 

Η Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ δια τθσ Τπεφκυνθσ χολ. Δρ. Π.Ε. Λάριςασ, ςασ 

ενθμερϊνει ότι: Ενόψει τθσ επερχόμενθσ λιξθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, καταρχάσ επικυμοφμε  να 

ευχαριςτιςουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθ ςυνεργαςία τουσ κατά τθν υλοποίθςθ των 

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κακϊσ και 

για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά ςεμινάρια που διοργανϊκθκαν από τθ Διεφκυνςι μασ. 

χετικά με τθν ολοκλιρωςθ προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων και τισ Βεβαιϊςεισ 

Τλοποίθςθσ των Προγράμματοσ ιςχφουν τα κάτωκι, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω ςχετικι Εγκφκλιο (με  

Αρ.Πρωτ.212004/Δ7/07-12-2018) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.:  

«…..6. Ολοκλήρωςη Προγραμμάτων χολικών Δραςτηριοτήτων – Βεβαιώςεισ Τλοποίηςησ Προγράμματοσ 
Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων κάκε ςχολικισ μονάδασ, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
παρουςιάηουν ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων τθν αποτίμθςι τουσ, προκειμζνου να εντοπίηονται τα δυνατά και τα 
αδφνατα ςθμεία του προγράμματοσ και να διαχζονται οι καλζσ πρακτικζσ μακθτών/τριών και εκπαιδευτικών 
ςε ολόκλθρθ τθ ςχολικι κοινότθτα. Ο Συντονιςτισ/τρια κάκε προγράμματοσ μεριμνά για τθν κατάκεςθ 
ςχετικισ ζκκεςθσ αποτίμθςθσ ςτον/ςτθν αντίςτοιχο/θ Υπεφκυνο/θ Π.Ε./Α.Υ./Π.Θ./Σ.Δ. τθσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ, μζςω του/τθσ Διευκυντι/ντριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  Η ενθμζρωςθ του/τθσ Υπευκφνου/θσ 
γίνεται εγγράφωσ ι/και με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
Για τα προγράμματα που αποδεδειγμζνα ολοκλθρώκθκαν χορθγείται, μόνο για το τρζχον ςχολικό ζτοσ (2018-

2019), «Βεβαίωςη Τλοποίηςησ Προγράμματοσ» από τον/τθν Διευκυντι/ντρια Εκπαίδευςθσ. …..»  

 



Ωσ εκ τοφτου, οι Διευκυντζσ/ντριεσ των Δθμοτικϊν χολείων και οι Προϊςτάμενοι/εσ των 

Νθπιαγωγείων καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ζνα διαβιβαςτικό όπου κα υπάρχουν οι τίτλοι των 

Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και 

τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν που τα υλοποίθςαν και να επιςυνάψουν  

 Μια  ζκκεςθ απολογιςμοφ των Προγραμμάτων από τουσ υντονιςτζσ/τριεσ (Μπορεί να 

ςτθρίηεται ενδεικτικά, ςτουσ εξισ άξονεσ: α. Μεκοδολογία, β. Ενδεικτικζσ Δράςεισ, γ. Εκπ/κεσ 

επιςκζψεισ/υνεργαςίεσ με φορείσ), δ. Σρόποι διάχυςθσ των αποτελεςμάτων, ε. Αποτίμθςθ 

επίτευξθσ ςτόχων). 

 τθν εκτφπωςθσ τθσ ι των βεβαιϊςεων με το όνομα του κάκε εκπαιδευτικοφ ςτο πρόγραμμα 

(μζχρι δφο Βεβαιϊςεισ διαφορετικϊν προγραμμάτων) 

 τθν εκτφπωςθ τθσ βεβαίωςθσ του Δ/ντθ/ντριασ  

και να το υποβάλουν ςε ζντυπθ μορφι ςτο Γραφείο χολικών Δραςτθριοτιτων ωσ τθν τθ Δευτζρα 

10 Ιουνίου 2019.  Παράλλθλα πρζπει να φροντίςουν οι ςυντονιςτζσ  των προγραμμάτων να 

ςυμπλθρώςουν τθν θλεκτρονικι φόρμα απολογιςμοφ των Προγραμμάτων ωσ τθ Δευτζρα 10 

Ιουνίου 2019 ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

ΑΠΟΛΟΓΙΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 2018-19 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 2018-19  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 2018-19 
               
Επιςθμαίνεται ότι για κάκε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριςτι φόρμα απολογιςμοφ.  

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παριγαγαν εκπαιδευτικό υλικό ςε ζντυπθ ι καλφτερα ςε 

θλεκτρονικι μορφι παρακαλοφνται να το αποςτείλουν ςτο Γραφείο χολικϊν Δραςτθριοτιτων, 

ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιοποίθςι του κατά τθν υλοποίθςθ Προγραμμάτων ςχετικισ κεματολογίασ 

ςτο πλαίςιο ανταλλαγισ «Καλϊν Πρακτικϊν», μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ. 

Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί που δανείςτθκαν ςχετικό υλικό  από τθν Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ (Σμιμα χολικών Δραςτθριοτιτων) παρακαλοφνται να 

φροντίςουν άμεςα για τθν επιςτροφι του δανειηόμενου υλικοφ ςτθν κατάςταςθ που το 

παρζλαβαν.                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        
Η Αναπλθρώτρια Διευκφντρια   

                                                                 
                                                                                         

                                                                             Παπαδοποφλου οφία 
                                                                                   Προϊςταμζνθ Εκπαιδευτικών 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7ciepMuSrAcFDnuMQjzwiXE5SXO9uiMhq50Op7vk2059Vjw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhvFrCcfgcmRQjzvOT2vTLHQt1MpexCmACSuAzf3M8IPevEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhvFrCcfgcmRQjzvOT2vTLHQt1MpexCmACSuAzf3M8IPevEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYCHzdQRAnRop_FJvYzlIGlcVWeY3UTdtqFet1rRyLEO4pQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

