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Όλα τα ςχολεία Δ.Ε. Δϋ 
Ακινασ 
 

Γραφείο ςχολ. 
ςυμβοφλων 

 

ΘΕΜΑ: Απολογιςτικά ςτοιχεία εφαρμογήσ προγραμμάτων ςχολικών 

δραςτηριοτήτων για το ςχολικό ζτοσ 2016-17. 

 
Οι εκπαιδευτικοί, που είχαν αναλάβει Πρόγραμμα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκφκλιο του ΥΠΠΕΘ, καλοφνται να 
ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν το φάκελο απολογιςμοφ των προγραμμάτων ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων. Στο φάκελο ςυμπεριλαμβάνονται:  

1) Σο δελτίο απολογιςμοφ. Το πρότυπο του δελτίου ζχει αναρτθκεί ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://bit.ly/APOLOG-17  . 

2) Σο ημερολόγιο ςυναντήςεων των ομάδων, θεωρημζνο από το Διευθυντή του 
ςχολείου, όπου κα βεβαιϊνεται θ παρουςία του ςυντονιςτή και των ςυμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών ςτισ ςυναντιςεισ των ομάδων. Διευκρινίηουμε ότι το παρουςιολόγιο αφορά 
μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ που υποςτιριξαν τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ και 
παρευρίςκονταν ςε κάθε ςυνάντηςη. Δεν δικαιοφται βεβαίωςθ κάποιοσ εκπαιδευτικόσ 
που ςυμμετείχε απλά ςε μία εκδρομι ι υποςτιριηε το πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ.  

3) Σα προϊόντα του προγράμματοσ (ζντυπα, ψθφιακοί δίςκοι CD/DVD, video, 
αρχεία παρουςιάςεων, ιςτότοποι/ιςτολόγια, καταςκευζσ, κεατρικά ςενάρια κ.λπ). Αυτά 
μπορεί να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι (CD/DVD, USB disks). Στθν 
περίπτωςθ του ιςτότοπου αρκεί να αναγραφεί η ακριβήσ παραπομπή (όχι απλϊσ θ αρχικι 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ςχολείου) ςτο δελτίο απολογιςμοφ. Στθν περίπτωςθ του cd/dvd 
παρακαλοφμε να περιλαμβάνεται ετικζτα και τίτλοσ επί του ψθφιακοφ μζςου. 
  4) Φζτοσ κα λειτουργιςει θ εφαρμογι που αναπτφχκθκε από τθ Διεφκυνςθ Δ.Ε. Δϋ 
Ακινασ για τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ των βεβαιϊςεων ςυντονιςτϊν – ςυμμετεχόντων 
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Όλοι όςοι υλοποίθςαν πρόγραμμα ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων  κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν ατομικά  τθν παρακάτω φόρμα ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://bit.ly/PROGRS-17  προκειμζνου -μετά από ζλεγχο των 
ςτοιχείων - να εκδοκοφν οι ατομικζσ βεβαιώςεισ ςυντονιςτι και ςυμμετζχοντα. Σασ 
εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων, ϊςτε να διευκολυνκεί θ 
διαδικαςία ζκδοςθσ. Οι βεβαιϊςεισ μετά από τον τυπικό ζλεγχο των παραδοτζων κα 
αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ ςτθ διαδρομι: Παιδαγωγικι κακοδιγθςθ > 
Ηλεκτρονικζσ βεβαιϊςεισ. Στθ ςυνζχεια κα μπορείτε να τισ εκτυπϊςετε αναηθτϊντασ τισ με 
τον αρικμό μθτρϊου εκπαιδευτικοφ ι ΑΦΜ (Εκπαιδευτικοί ιδιωτικϊν ςχολείων και 
αναπλθρωτζσ).  
 

http://bit.ly/APOLOG-17
http://bit.ly/PROGRS-17


Επιπρόςκετα διευκρινίηουμε ότι το θμερολόγιο κα πρζπει να υποβληθεί ςε ζντυπη μορφή 
θεωρημζνο από τον Διευθυντή τησ ςχολικήσ μονάδασ και όχι μζςω ηλεκτρονικήσ 
αλληλογραφίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ κάποιου εγκεκριμζνου προγράμματοσ ο 
Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ενημερώνει εγγράφωσ τον αρμόδιο υπεφκυνο (αν δεν 
τον ζχει ιδθ ενθμερϊςει). 

 
Το ςφνολο του παραδοτζου υλικοφ, κα αποςταλεί ςτθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ, Συγγροφ 165, 

Ν. Σμφρνθ (γρ. 420) υπόψθ των αρμοδίων υπεφκυνων ωσ τθν Παραςκευή 30 Ιουνίου 2017. 
Παρακαλοφμε για τθν ζγκαιρη υποβολή του φακζλου προκειμζνου να υποβλθκοφν τα 
ςτατιςτικά ςτοιχεία εμπρόκεςμα ςτθ αρμόδια διεφκυνςθ του ΥΠΠΕΘ.  
 

                                                                              

 

 

       
 

 

                                                                              

                                                                      


