
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: « Απόφαςθ ζγκριςθσ προγραμμάτων ςχολικών δραςτθριοτιτων 
(Αγωγισ Τγείασ, Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Πολιτιςτικών Θεμάτων»  
 
Ζχοντεσ υπόψθ:  

1.Τθν πράξθ 1θ/21-12-2021 τθσ γνωμοδοτικισ επιτροπισ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων τθσ 

Διεφκυνςθσ ΔΕ ΔϋΑκινασ.  

2.Τθν υπ. αρικμ. Γ2/4867/28-8-1992 απόφαςθ του ΥΠΑΙΘ για τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.  

3.Το υπ. αρ. πρωτ.:Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 ζγγραφο του ΥΠΠΕΘ, για το ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των προγραμμάτων Σχολικϊν δραςτθριοτιτων για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.  

4. Τθν απόφαςθ με αρ.24335/10-12-2021 του Διευκυντι τθσ ΔΕ ΔϋΑκινασ για τον οριςμό μελϊν 

τθσ επιτροπισ ζγκριςθσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 

5.Τθν απόφαςθ Φ.41/21089 τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ για τον 

οριςμό Προζδρων των επιτροπϊν ςχολικϊν δραςτθριοτιτων  

6.Τα υποβλθκζντα ζωσ και ςτισ 15 - 12 - 2021 ςχζδια προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων 

των ςχολείων τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕ ΔϋΑκινασ .  

 

                                                                     αποφαςίηουμε  

 

εγκρίνουμε τα προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, τα οποία περιλαμβάνονται ςτουσ 

επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί για το ςχολικό ζτοσ 

2021-22.  

Ν. μφρνθ, 16/11 / 2020 

Αρ. Πρωτ.: 27825 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Δ΄ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ:   Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ Δ΄Ακινασ 
 
 

ΚΟΙΝ: 1) Δ/νςθΤποςτιριξθσ 
Προγραμμάτων και 
Εκπαίδευςθσ για τθν 
Αειφορία Σμιμα Α, Β, και Γ΄  
2) Δ/νςθ Επαγγελματικισ 
Εκπ/ςθσ Σμιμα Β΄ 
3)Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ, Σμιμα Β΄ 
3) 4

ο
 ΠΕΚΕ 

 

Σαχ. Δ/νςθ: υγγροφ 165, Ν. μφρνθ 

Πλθροφορίεσ: Γιακουμάτου Σερζηα (ΠΘ), 

Δρακοποφλου Μαρία (ΑΤ), Ιωάννου Ακανάςιοσ (ΠΕ) 

Σθλζφωνα:  213 16 17 347 (ΑΤ )213 16 17 348 (ΠΘ-ΠΕ) 

e-mail: agyg@dide-d-ath.att.sch.gr(ΑΤ)  

tomeaspol@sch.gr (ΠΘ) 

gpe@dide-d-ath.att.sch.gr(ΠΕ) 

Ν. μφρνθ, 21/ 12 / 2021 

Αρ. Πρωτ.: 24926 

ΠΡΟ:   Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ Δ΄Ακινασ 
 
 

ΚΟΙΝ: 1) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ 
Προγραμμάτων και 
Εκπαίδευςθσ για τθν 
Αειφορία Σμιμα Α, Β,  Γ΄&  Δ΄ 
2) Δ/νςθ πουδών, 
Προγραμμάτων  και 
Οργάνωςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, Σμιμα Β΄ 
2) Δ/νςθ Επαγγελματικισ 
Εκπ/ςθσ Σμιμα Β΄ 
3) Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και 
Εκπαίδευςθσ, Σμιμα Β΄ 
3) 4

ο
 ΠΕΚΕ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Ν. μφρνθ, 20 / 1 / 2022 

Ο Διευκυντισ 

 

 

Δρ. Παραςκευάσ  Γιαλοφρθσ 
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Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και εποπτεία των προγραμμάτων, επιςθμαίνεται ότι:  

Οι εκπαιδευτικοί που είναι ςυντονιςτζσ των προγραμμάτων, τθροφν θμερολόγιο εξζλιξθσ των 

δραςτθριοτιτων ανά εβδομάδα. Οι ςυντονιςτζσ και οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί 

υποςτθρίηουν τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ και παρευρίςκονται ςε κάκε ςυνάντθςθ.  

Ο Διευκυντισ κάκε ςχολικισ μονάδασ ενθμερϊνεται για τθν πορεία των προγραμμάτων ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων, προκειμζνου να διαςφαλίηονται οι ώρεσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικών ςτο 

πρόγραμμα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων ι ςε περίπτωςθ διακοπισ αυτϊν 

ενθμερώνει εγγράφωσ τουσ Υπεφκυνουσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων για τθν ολοκλιρωςθ ι μθ 

των προγραμμάτων.  

 

Υπενκυμίηεται ακόμθ ότι:  

Α) Η διάρκεια ενόσ προγράμματοσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων είναι τουλάχιςτον 3 μινεσ. Τα 

προγράμματα ξεκινοφν τισ ςυναντιςεισ όποτε ζχουν ορίςει ςτο ςχζδιο υποβολισ προγράμματοσ 

μετά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των προγραμμάτων. Κατά τθ διάρκεια αναςτολισ τθσ λειτουργίασ 

των ςχολικϊν μονάδων, τα προγράμματα μποροφν να ςυνεχιςτοφν αξιοποιϊντασ τισ Τεχνολογίεσ 

Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ. 

Β) Για κάκε πρόγραμμα διατίκεται εβδομαδιαίωσ ζνα δίωρο, το οποίο ορίηεται ςυγκεκριμζνα και 

αναγράφεται ςτο πρακτικό του Συλλόγου Διδαςκόντων. Σε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ θμζρασ 

ςυνάντθςθσ, ενθμερϊνεται άμεςα ο αρμόδιοσ Υπεφκυνοσ (Αγωγισ Υγείασ, Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων).  

Γ) Τα ςχολεία που υλοποιοφν προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων παρουςιάηουν –

προβάλλουν το πρόγραμμα μετά τθν ολοκλιρωςι του ςτθ ςχολικι κοινότθτα και υποβάλουν το 

τελικό προϊόν ςε θλεκτρονικι μορφι ςυνοδευόμενο από ζκκεςθ υλοποίθςθσ ςτον αντίςτοιχο 

Υπεφκυνο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων.  

 
 
Ο Διευκυντισ 
 
 
 

                                                                                           
Δρ. Παραςκευάσ  Γιαλοφρθσ 
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