
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

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 

  
 
 

Ερμούπολη:23-05-2019 
                              Αριθ. Πρωτ:4825 

 
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 
 

 Προς: Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία  
                Κυκλάδων 
 
Κοιν: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. 

& Δ.Ε. Ν. Αιγαίου 
 2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
έργου (μέσω Περιφερειακής 
Δ/νσης) 

 

Θέμα: «Ολοκλήρωση Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις 
Υλοποίησης Προγραμμάτων 2018-19» 

 

 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,  

 
Σας ενημερώνουμε ότι την φετινή χρονιά, στις Κυκλάδες, υποβλήθηκαν προς υλοποίηση 

τριακόσια είκοσι (320) σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
Πλησιάζοντας, λοιπόν, αυτή η δημιουργική χρονιά στο τέλος της, και σύμφωνα με την υπ. αρ. 
πρωτ.: 212004/Δ7/07-12-2018 εγκύκλιο για τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχ. έτος 2018-2019, σχετικά με την ολοκλήρωση 
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος ισχύει: 

 
Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκάστης σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα ή 
ο/η εκπαιδευτικός κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων τον απολογισμό της: ενημερώνεται ο σύλλογος αν υλοποιήθηκε ή όχι το 
πρόγραμμα, και διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. 
Στη συνέχεια: 
 
1ον: ο/η κάθε εκπαιδευτικός που ολοκλήρωσε σχολικό πρόγραμμα καταθέτει ηλεκτρονικά την 
αξιολόγηση του προγράμματος (που αποτελεί το απαιτούμενο παραδοτέο 
υλοποίησης/συμμετοχής ενός προγράμματος)  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα: 
 
https://forms.gle/W53GCuvcsuDL9WMS6 
 
μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019  
  
(Πατώντας ΥΠΟΒΟΛΗ, βγαίνει παράθυρο που επιβεβαιώνει ότι «η απάντησή σας καταγράφηκε») 
 

https://forms.gle/W53GCuvcsuDL9WMS6


2ον:   ο/η  Διευθυντής/τρια ή η Προϊσταμένη της κάθε σχολικής μονάδας, ενημερώνει εγγράφως 
την  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων του σχολείου, σύμφωνα με τα πρακτικά και τα Σχέδια Υποβολής των 
Προγραμμάτων, που είχαν υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους, στέλνοντας σε έγγραφο τον 
παρακάτω πίνακα, όπου αναγράφονται όλα τα προγράμματα αναλυτικά και βεβαιώνεται η 
υλοποίηση ή μη του κάθε προγράμματος. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΜΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2018-19 (σε 
περίπτωση μη υλοποίησης του προγράμματος, συμπληρώνετε το εν λόγω πρόγραμμα και 
σημειώνετε ΟΧΙ) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί  μέχρι 3  προγράμματα.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΜΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2018-19 
ΔΣ/ΝΓ     --------------  ------------------------ 
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* αναφέρετε το ΠΕ, πχ. ΠΕ11 
  
Το σχετικό έγγραφο κάθε σχολικής μονάδας αποστέλλεται  ηλεκτρονικά στο mail των Σχολικών 
Δραστηριοτήτων: schdraseis@dipe.kyk.sch.gr  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποθηκεύουμε και στέλνουμε το σχετικό έγγραφο word δίνοντας στο αρχείο το 
όνομα του σχολείου μας (πχ. ΔΣ Εμπορείου Θήρας  ή  2ο ΝΓ Νάξου…) 
 
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω εγγράφων είναι η  
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019  
 
Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις παραπάνω βεβαιώσεις, και 2. τις ηλεκτρονικές 
υποβολές απολογιστικών προγραμμάτων (τα παραδοτέα), θα  χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης 
Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί ενυπόγραφα και επίσης ηλεκτρονικά 
στο προσωπικό τους mail. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. 
Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Χρυσάννα Διαμαντή. 
 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κυκλάδων 

 
 
 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 
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