
                                                   Ερμούπολη: 07-11-2017  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 7380 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Ταχ.Δ/νση:       I. Ράλλη 6  

Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρος                                                                 

Πληροφορίες: Χρυσάννα Διαμαντή                                                           

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων                   

Τηλέφωνο:      22810-79354                 

FAX:                  22810-79229       
E-mail:              schdraseis@dipe.kyk.sch.gr    

  
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα Σχέδια Υποβολής Σχολικών Προγραμμάτων το σχ. έτος 2017-18 και την 
ηλεκτρονική φόρμα υποβολής» 
Σχετ. Έγγραφο με υπ αρ:188142/ΓΔ4/2-11-2017 

   
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 
 
Σας στέλνουμε την εγκύκλιο σχολικών προγραμμάτων σχ. έτους 2017-18 και την ενδεικτική θεματολογία που 
προτείνει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετικά με το πρακτικό κομμάτι των προγραμμάτων:  
Επειδή όπως γνωρίζετε, η εγκύκλιος αφορά Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί, είναι σημαντικό:  
Να συμπληρώσετε το συνημμένο έγγραφο της ΠΕ Κυκλάδων: ΚΥΚΛΆΔΕΣ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2017-18. 
 
Διευκρινίσεις: 
Στη φετινή εγκύκλιο 2017-18, αναφέρεται ότι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορεί να αναλάβει ένας 
εκπαιδευτικός είναι μέχρι τρία (3) 
Ενώ, κάθε μαθητής/τρια, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να 
συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα. 
Το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων θα πρέπει να είναι ενημερωμένο, σχετικά με την υποβολή προγραμμάτων 
και το συνολικό σχεδιασμό της τάξης, ενώ θα ακυρωθούν τα επιπλέον προγράμματα που θα υποβληθούν. 
 
Για την ολοκληρωμένη υποβολή προγράμματος στις Κυκλάδες χρειάζονται: 
 
1. το Έντυπο Πρωτότυπο Σχέδιο Υποβολής: βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο ΚΥΚΛΑΔΕΣ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
2017-18.doc, όπου το συμπληρώνουν και το καταθέτουν στον/στην Διευθυντή/τρια, όσοι/ες εκπαιδευτικοί 
επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα. 
Αφορά και όλες τις ειδικότητες, όπου περιγράφουν το σχεδιασμό που αφορά την ειδικότητά τους (ακόμα και αν 
συμμετέχουν σε κοινό πρόγραμμα με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης)  
Ο/η Διευθυντής/ντρια συγκεντρώνει όλα τα σχέδια υποβολής και μαζί με το Πρακτικό τα υποβάλει ταχυδρομικά, στη 
Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων  μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.  
 
ΚΑΙ  
2. Η ηλεκτρονική καταχώρηση: 
Για την ηλεκτρονική καταχώρηση χρειάζεται είναι ενήμεροι/ες οι εκπαιδευτικοί, από τον/την Διευθυντή/ντρια, 
σχετικά με τον αριθμό του Κωδικού Σχολείου (ο αριθμός που δίνουν στο Myschool) –το email του σχολείου και τον 
αριθμό του Πρακτικού. 
 
Ηλεκτρονικά, γίνεται μία (1) μόνο υποβολή, σε link που δίνεται παρακάτω, από τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο/η 
του προγράμματος, όπου στην ερώτηση ΟΝΟΜΑ-ΟΝΟΜΑΤΑ αναφέρει όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων (μέχρι 
τρία (3) σύνολο) και το αντίστοιχο ΠΕ του καθενός. 
 
 

     ΠΡΟΣ:  Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων  Ν. 
Κυκλάδων  
(δια μέσου Δ/ντών - Δ/ντριών και Προισταμένων 
Νηπιαγωγείων) 
     ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Δ/νση Ν. Αιγαίου 

            2. κκ. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε  
                (δια μέσου Περιφερειακής Δ/νσης) 



Ειδικά με το Έντυπο Πρωτότυπο Σχέδιο Υποβολής:  
1.Οι νηπιαγωγοί που συμμετέχουν σε κοινό πρόγραμμα και κοινό τμήμα, καταθέτουν μία (1) γραπτή και μία (1) 
ηλεκτρονική φόρμα με όλα τα ονόματα συμμετεχόντων (μέχρι 3 ονόματα συνολικά) 
 
2. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που συνεργάζονται στο ίδιο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ένα κοινό έντυπο σχέδιο 
υποβολής, εφόσον έχουν την ίδια τάξη ή κοντινές (πχ. δύο τμήματα Δ΄ τάξης ή Α΄ και Β΄ τάξη) 
3. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συνεργάζονται μεταξύ τους (πχ. δύο ή περισσότεροι γυμναστές διαφορετικών 
τμημάτων ή σχολείων για ένα κοινό πρόγραμμα χορού) μπορούν να καταθέσουν ένα (1) κοινό έντυπο σχέδιο 
υποβολής.   
4. Όσοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συμμετέχουν σε συνεργασίες, με εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ή με άλλες ειδικότητες, 
υποβάλλουν έντυπα το σχεδιασμό τους, ο οποίος είναι σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 
(πχ. ένας/μία γυμναστής/στρια και ένας/μία μουσικός που συνεργάζονται στο κοινό πρόγραμμα παραδοσιακή 
μουσικής και χορού, καταθέτουν δύο (2) σχεδιασμούς γιατί είναι διαφορετικό το γνωστικό αντικείμενο του καθενός 
και οι στόχοι μνήμης – συμπεριφοράς – κατανόησης και ενέργειας που θέτουν)  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: Ο σχεδιασμός να είναι πρωτότυπος, με στόχους και κατευθύνσεις που αφορούν την ειδικότητα 
του/της κάθε εκπαιδευτικού και όχι αντιγραφή του σχεδιασμού του/της δασκάλου/ας ΠΕ 70 που συνεργάζεται στο 
πρόγραμμα.  
 
Η διάρκεια ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων για την 
Πρωτοβάθμια  είναι  το λιγότερο 2 μήνες (δηλαδή περίπου 10 δίωρα) έως 5 μήνες. 
 
Προθεσμίες υποβολής Προγραμμάτων: 
 
1.Ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του προγράμματος,  συμπληρώνει  την ηλεκτρονική φόρμα (Google form) 
υποβολής προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
https://goo.gl/forms/lyGzxyyVXb1MBDYj1         μέχρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017. 
 
2.Επίσης η κάθε σχολική μονάδα στέλνει ταχυδρομικά:  
Τα Έντυπα Σχέδια Υποβολής Προγραμμάτων της Σχολικής Μονάδας κατατίθενται πρωτότυπα μαζί με το Πρακτικό του 
Συλλόγου Διδασκόντων (ακριβές φωτοαντίγραφο).   
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αυτών (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων  είναι η Δευτέρα 
27 Νοεμβρίου 2017.  
 
To Google form για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης, με τον σύνδεσμο της φόρμας, θα βρίσκεται επίσης 
στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Κυκλάδων: http://dipe.kyk.sch.gr 
 
Συνημμένα: 1. ΚΥΚΛΑΔΕΣ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΣΧ.ΠΡΟΓΡ_2017-18 
                      2. Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Σχ. Προγραμμάτων για το σχ. έτος 2017-18 
                      3. Ενδεικτική θεματολογία_ΑΥ_ΠΕ_ΠΘ_2017-18 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις μέσω mail 
schdraseis@dipe.kyk.sch.gr, γράφοντας και τα στοιχεία σας, καθώς και στο τηλέφωνο: 2281079354. 
Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Χρυσάννα Διαμαντή. 
 
                                                                                 
                        
 
 
 
 
 
            

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εκπαίδευσης 

 
 
 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 
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