
                                                                                             

          Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-------- 

ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ  Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Λάρισα, 15-10-2020 

 

  Α. Π. : 11187 

Ταχ. Δ/νση    Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Τηλέφωνο     : 2414409871 
FAX                 : 2414409839, 2414409870 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

 

 
ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   και  
Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων  Π.Ε. Λάρισας 
 
ΚΟΙΝ : 

1.  Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Θεσσαλίας  

2. Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας  

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Διαβιβαστικό εγκυκλίου Προγραμμάτων Σχολ. Δραστ. 2020-21» 

 
ΣΧΕΤ: Το  με Αρ.Πρωτ. 137053/ΓΔ4 / 09-10-2020/ έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021» 
 

   H Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας δια της Υπεύθυνης Σχολικών 

Δραστηριοτήτων σας διαβιβάζει το παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ και σας 

ενημερώνει ότι αν επιθυμείτε να καταθέσετε Πρόγραμμα Σχολ. Δρ. για τη φετινή Χρονιά 

2020-2021 χρειάζεται να συμπληρώσετε το Σχέδιο Υποβολής (επισυνάπτεται  σε μορφή 

word) και να το καταθέσετε μαζί με την «Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων» και την 

ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριων της μαθητικής ομάδας  μέχρι και την 

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, στην  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της 

Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας προκειμένου να δώσει τεκμηριωμένη 

εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα ο/η Συντονιστής/τρια του κάθε προγράμματος πρέπει να 

συμπληρώσει ηλεκτρονικά και για κάθε πρόγραμμα τη φόρμα που ακολουθεί. 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2020/2021 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ: https://forms.gle/VUxkvehJGEauG16j7 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, όπως και κατά την προηγούμενη σχολ. χρονιά: 

1.  η διάρκεια των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 

Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, μπορεί να είναι διάρκειας τουλάχιστον 3 

μηνών 
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2. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί  έως τρία (3) προγράμματα εκ 

των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια.  

3. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) 

εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/στριας του 

προγράμματος, ενώ κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο 

(2) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

4. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει, σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες, το 

θεματικό περιεχόμενο του Προγράμματος από την ενδεικτική θεματολογία που 

αφορά στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού, που 

υπάρχει στην εγκύκλιο. Εδώ σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη από το υπουργείο, 

κεντρική θεματική ενότητα για το Σχολ. Έτος 2020-21 είναι:  

Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον - Υγεία – 

Πολιτισμός 

 
Η Υπεύθ. Σχολικών Δραστηριοτήτων  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λόγω 

της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων έχει αρχίσει και υλοποιεί τηλεδιασκέψεις, 

ενημερώνοντας τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις Διευθυντές/ντριες για τις 

δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και πολλοί/ες 

είναι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που έχει ήδη 

διοργανώσει. Αν επιθυμείτε την άμεση συνεργασία με το σχολείο σας ή να σας προτείνει 

εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να καλέσετε στο γραφείο της στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας και 

στο τηλέφωνο: 2414409871  να κανονίσετε. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι  σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια υλοποίησης των 

ΠΣΔ, προτεραιότητα δίδεται στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για 

την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο 

πλαίσιο μείωσης της πιθανότητας να εκτεθεί ο μαθητικός πληθυσμός και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

Παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί της 

Σχολικής σας Μονάδας. 

 

             
                                                                     Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

                                                              

 

                                                   Αικατερίνη Καραγιώργου 


