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Όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ Δ΄Ακινασ  
 
 
1) Γραφείο χολ. υμβοφλων 

2) ιβιτανίδειοσ Δθμόςια 
χολι Σεχνών και 
Επαγγελμάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ για τα προγράμματα ςχολικών δραςτθριοτιτων» 

 

                  Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ ΔϋΑκινασ δια των Τπευκφνων Αγωγισ 

ταδιοδρομίασ, Αγωγισ Τγείασ, Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτο πλαίςιο τθσ 

υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν που ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν προγράμματα  ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων,  πραγματοποιεί  δφο ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ωσ εξισ: 

1) Σθν Σετάρτθ 15 Νοεμβρίου ςτο 5ο ΓΕΛ Καλλικζασ κατά τισ ϊρεσ 17.00-20.00 ,  Επτανιςου 4, 

Καλλικζα, (τακμόσ ΗΑΠ: Καλλικζα) και 

2) Σθν Σετάρτθ 22 Νοεμβρίου ςτο ςυγκρότθμα των ςχολικϊν μονάδων 2ο ΓΕΛ Αλίμου & 4ο Γ/ςιο 

Αλίμου κατά τισ ϊρεσ 17.00-20.00, Ελ. Βενιηζλου 4, Άλιμοσ (τάςθ ΜΕΣΡΟ: Άλιμοσ) 

τόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ είναι θ υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικών που ενδιαφζρονται 

να υλοποιιςουν πρόγραμμα χολικών δραςτθριοτιτων και ιδιαίτερα εκείνων που εμπλζκονται για πρϊτθ 

φορά, κακϊσ επίςθσ και θ κατάκεςθ εμπειριϊν των εκπαιδευτικϊν που ζχουν υλοποιιςει αντίςτοιχα 

προγράμματα. 

τθ ςυνάντθςθ κα γίνει ενθμζρωςθ για τον τρόπο υλοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων (ςχεδιαςμόσ, δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικά, επιςτθμονικά, κοινωνικά 

ιδρφματα και φορείσ πολιτιςμοφ, τρόποι υποςτιριξθσ και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων). 

Ειδικότερα κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ θ υποβολι του ςχεδίου υλοποίθςθσ κα πρζπει να 

ακολουκιςει τα εξισ βιματα: 

 Α)  ςυμπλιρωςθ online θλεκτρονικισ φόρμασ, θ οποία είναι προςβάςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 

http://dide-d-ath.att.sch.gr/eapps/index.html με χριςθ των κωδικϊν myschool  τθσ ςχολικισ μονάδασ 

β) Οριςτικι υποβολι (δίνεται θ δυνατότθτα προςωρινισ αποκικευςθσ του ςχεδίου και ςτθ ςυνζχεια 

οριςτικισ υποβολισ του). 

Γ) Εκτφπωςθ του ςχεδίου μετά τθν οριςτικι υποβολι 

Δ) Τπογραφι και κεώρθςθ από τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ 

Ε) Σο κεωρθμζνο ςχζδιο, ςυνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικοφ ςυλλόγου και πίνακα 

ςυμμετεχόντων μακθτών (μζγιςτοσ αρικμόσ 35) αποςτζλλεται υπόψθ του αρμόδιου υπεφκυνου μζχρι τθ 

λιξθ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν εγκφκλιο δθλαδι τθν 27θ Νοεμβρίου 2017 με αρικμό 

πρωτοκόλλου τθσ Διεφκυνςθσ. ε περίπτωςθ διαφορετικισ κατθγορίασ προγραμμάτων που υποβάλλονται 

http://dide-d-ath.att.sch.gr/eapps/index.html


από τθν ίδια ςχολικι μονάδα, τα ζγγραφα τοποκετοφνται ςε χωριςτοφσ φακζλουσ υπόψθ του αρμόδιου 

υπευκφνου.  

Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων.        

      

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

      

        

    ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΧΡ. ΒΑΡΕΛΑ 
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