
                                                   Ερμοφπολη: 9-12-2021 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 14963 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
 

Σαχ.Δ/νςθ:       I. Ράλλθ 6  

Σαχ. Κώδικασ: 84100 φροσ                                                                 

Πλθροφορίεσ: Χρυςάννα Διαμαντι                                                           

Τπεφκυνθ χολικών Δραςτθριοτιτων                   

Σθλζφωνο:      22810-82226 

                          6947429290                 

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

  
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τα χζδια Τποβολήσ χολικών Προγραμμάτων το ςχ. ζτοσ 2021-22 και την 
ηλεκτρονική φόρμα υποβολήσ» 
χετ: Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ-Δ/νςθ πουδών: «χεδιαςμόσ και Τλοποίθςθ Προγραμμάτων 
χολικών Δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων) για το ςχολικό 
ζτοσ 2021-2022» 
 
ασ αποςτζλλουμε τθν παραπάνω ςχετικι εγκφκλιο που αφορά ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των χολικών 
Προγραμμάτων του ςχ. ζτουσ 2020-21. 

 

Η ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021-2022: 
Τγεία - Περιβάλλον - Αειφορία 

 
Διευκρινίηουμε ότι: 
 
1. Ζνασ/μία εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναλάβει μζχρι τρία (3) προγράμματα, ενώ, κάκε μακθτισ/τρια, ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) προγράμματα.  
2.  ε ειδικι ςυνεδρίαςθ ο φλλογοσ Διδαςκόντων εγκρίνει τα προσ υποβολι ςχζδια. Σο πρακτικό του υλλόγου 
Διδαςκόντων κα πρζπει να περιλαμβάνει τα  προγράμματα, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που κα ςυμμετζχουν, τισ 
τάξεισ και τον αρικμό των μακθτών. 
 
Για την ολοκληρωμζνη υποβολή προγράμματοσ απαιτοφνται δφο(2) βήματα: 
 
1. Να ςυμπλθρωκεί από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ το Ζντυπο Πρωτότυπο χζδιο Τποβολισ (βρίςκεται ςτο ςυνθμμζνο 
αρχείο: ΦΟΡΜΑ_ΚΤΚΛΑΔΕ_ΔΠΕ_χζδιο Τποβολήσ ΠΔ_2021-22  και να κατατεκεί ςτον/ςτθν Διευκυντι/τρια. (Οι 
εκπ/κοι κρατοφν αντίγραφο του χεδίου Τποβολισ) 
Ο/θ Διευκυντισ/ντρια και Προϊςταμζνθ ςυγκεντρώνει όλα τα ςχζδια υποβολισ και μαηί με το Πρακτικό τα υποβάλει 
ταχυδρομικά, ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Κυκλάδων μζχρι τθν Δευτζρα 20 Δεκεμβρίου 2021 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). 
 
2. Να γίνει θ θλεκτρονικι καταχώρθςθ του προγράμματοσ του/τθσ ςτο link: 
https://forms.gle/eUM5BPREDCF63j958,   μζχρι τθν Δευτζρα 20 Δεκεμβρίου 2021.  
 
Για τθν θλεκτρονικι καταχώρθςθ χρειάηεται:  ο  αρικμόσ του Κωδικοφ χολείου (ο αρικμόσ που δίνουν ςτο Myschool) 
– το email του ςχολείου και ο αρικμόσ του ςχετικοφ Πρακτικοφ του υλλόγου Διδαςκόντων.  
 
Τπενκυμίηουμε ότι:  
 

1. Αν κάνετε κοινό πρόγραμμα βεβαιωκείτε ότι βάηετε όλα τα ονόματα ςτθν θλεκτρονικι και ζντυπθ 
καταχώρθςθ. 

     
 
 ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ χολικών Μονάδων Ν.  
Κυκλάδων 
(δια μζςου Δ/ντών - Δ/ντριών και Προϊςταμζνων 
Νθπιαγωγείων) 
ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακι Δ/νςθ Ν. Αιγαίου 
2. 1ο ΠΕΚΕ Ν. Αιγαίου 
                 

https://forms.gle/eUM5BPREDCF63j958


2. Ξεχωριςτι κατάκεςθ εντφπου και θλεκτρονικισ καταχώρθςθσ χεδίου Τποβολισ αφορά όλεσ τισ ειδικότητεσ, 
όπου περιγράφουν το ςχεδιαςμό που αφορά τθν ειδικότθτά τουσ (ακόμα και αν ςυμμετζχουν ςε κοινό 
πρόγραμμα με τον/τθν εκπαιδευτικό ΠΕ70 τθσ τάξθσ) 
 

 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα υποβάλλεται: 
 

1. Κοινό  Ζντυπο χζδιο Τποβολισ: 
 
α. Οι νθπιαγωγοί που ςυμμετζχουν ςε κοινό πρόγραμμα και κοινό τμιμα, κατακζτουν μία (1) γραπτι και μία (1) 
θλεκτρονικι φόρμα με όλα τα ονόματα ςυμμετεχόντων (μζχρι 3 ονόματα ςυνολικά) 
β. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που ςυνεργάηονται ςτο ίδιο πρόγραμμα μποροφν να κατακζςουν ζνα κοινό ζντυπο ςχζδιο 
υποβολισ, εφόςον ζχουν τθν ίδια τάξθ ι κοντινζσ (πχ. δφο τμιματα Δ΄ τάξθσ ι Α΄ και Β΄ τάξθ) 
γ. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ (πχ. δφο ι περιςςότεροι γυμναςτζσ διαφορετικών 
τμθμάτων ι ςχολείων για ζνα κοινό πρόγραμμα χοροφ) μποροφν να κατακζςουν ζνα (1) κοινό ζντυπο ςχζδιο 
υποβολισ. 
 

2. Ξεχωριςτά ζντυπα χζδια Τποβολισ: 
 
 Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που ςυμμετζχουν ςε ςυνεργαςίεσ, με εκπαιδευτικοφσ ΠΕ70 ι με άλλεσ ειδικότθτεσ, 
υποβάλλουν ξεχωριςτά ζντυπα το ςχεδιαςμό τουσ, ο οποίοσ αφορά ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ ειδικότθτάσ τουσ. 
(πχ. ζνασ/μία γυμναςτισ/ςτρια και ζνασ/μία μουςικόσ που ςυνεργάηονται ςτο κοινό πρόγραμμα παραδοςιακι 
μουςικισ και χοροφ, κατακζτουν δφο (2) ςχεδιαςμοφσ γιατί είναι διαφορετικό το γνωςτικό αντικείμενο του κακενόσ 
και οι ςτόχοι μνιμθσ – ςυμπεριφοράσ – κατανόθςθσ και ενζργειασ που κζτουν) 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ τισ Ειδικότθτεσ: Ο ςχεδιαςμόσ να είναι πρωτότυποσ, με ςτόχουσ και κατευκφνςεισ που αφοροφν τθν 
ειδικότθτα του/τθσ κάκε εκπαιδευτικοφ και όχι αντιγραφι του ςχεδιαςμοφ του/τθσ δαςκάλου/ασ ΠΕ 70 που 
ςυνεργάηεται ςτο πρόγραμμα. 
 
Για οποιαδιποτε άλλθ διευκρίνιςθ, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτιςεισ μζςω mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
schdraseis@dipe.kyk.sch.gr, γράφοντασ τα ςτοιχεία ςασ, κακώσ και ςτα τθλζφωνα: 2281082226 και 6947429290 
επικοινωνώντασ με τθν Τπεφκυνθ χολικών Δραςτθριοτιτων, Χρυςάννα Διαμαντι. 
 
 
 
 
 
 
            Ο  Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. 

Κυκλάδων 
 
 
 

Χριςτοσ Καφτθράνθσ 

υνθμμζνα:  
 
1. ΦΟΡΜΑ_ΚΤΚΛΑΔΕ_ΔΠΕ_χζδιο Τποβολισ 
ΠΔ_2021-22. 
2. Εγκφκλιοσ χεδιαςμοφ και Τλοποίθςθσ χ. 
Προγραμμάτων για το ςχ. ζτοσ 2021-22 
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