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                EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
   ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ   
 

  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ     

       Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ ΄ ΑΘΗΝΑ   
               ΥΟΛΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ           
         
Τασ. Γ/νζη    :  Λ. Σςγγπού 165 
  171 21  -  Νέα Σμύπνη  
Πληποθοπίερ : Ν. Σηεθανόποςλορ 

    Ι. Μενδπινού 

   Σ. Πεηποπούλος 

e-mail            : dperivallontiki@gmail.com 

              dagogiygeias@gmail.com 

   dpolitistika@yahoo.gr 

ηηλέθυνα       :2131617452 - 6947829670 
              2131617453 - 6943108517 
              2131617454 – 6972156178 

 

 

ΘΔΜΑ: «Απολογιζμως, Βεβαιϋζεις και Παραδοηέα Προγραμμάηφν τολικϋν 

Γραζηηριοηήηφν (Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης, Αγφγής Τγείας, Πολιηιζηικϋν Θεμάηφν) 

ζτ. έη. 2021-2022» 

 

Σχετ.: Τπ’ αρ. Πρωτ. Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 Εγκφκλιοσ τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ πουδών Π/θμιασ και Δ/θμιασ 
Εκπαίδευςησ του ΤΠΑΙΘ με θζμα: «ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
(Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, Αγωγήσ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021-2022» 

 

Δνότει ηηρ επεπσόμενηρ λήξηρ ηηρ ζσολικήρ σπονιάρ, θέλοςμε να εςσαπιζηήζοςμε ηοςρ 

Γιεςθςνηέρ/νηπιερ Γημοηικών Σσολείυν, ηιρ Πποφζηαμένερ ηυν Νηπιαγυγείυν και ηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ για ηη ζςνεπγαζία ηοςρ καηά ηην ςλοποίηζη ηυν Ππογπαμμάηυν Πεπιβαλλονηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ, Αγυγήρ Υγείαρ και Πολιηιζηικών Θεμάηυν, καθώρ και για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηα 

επιμοπθυηικά ζεμινάπια πος ππαγμαηοποιήθηκαν διαδικηςακά λόγυ ηυν ζςνθηκών και 

διοπγανώθηκαν από ηοςρ Υπεύθςνοςρ/ερ Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν ηηρ Γιεύθςνζήρ μαρ.  

 

1. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Βάζει ηηρ ανυηέπυ εγκςκλίος (παπάγπαθορ 6), καλούνηαι οι Σςνηονιζηέρ/ηπιερ ή έναρ εκ 

ηυν εκπαιδεςηικών ηηρ ομάδαρ ςλοποίηζηρ ηυν ππογπαμμάηυν Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν, ηυν 

Γημοηικών Σσολείυν και Νηπιαγυγείυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ, πος εκπόνηζαν 

ππόγπαμμα Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν καηά ηο ηπέσον ζσολικό έηορ (2021-2022), ηο οποίο έσει 

εγκπιθεί από ηην Δπιηποπή Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν, να ζςμπληπώζοςν και να ζηείλοςν ηην 

ηλεκηπονική θόπμα απολογιζμού ηυν Ππογπαμμάηυν, μέτρι ηην Σρίηη 24 Μαΐοσ 2022, ζηοςρ 

παπακάηυ ζςνδέζμοςρ: 

 

 Απολογιζηική Φωρμα Προγραμμάηφν Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkZyw0tpb2HlQaHaxPUcv6QnZnB-

x4eHOECGzJJOj7LjbHQ/viewform  

 

 Νέα Σμύπνη, 12 – 5 - 2022  
 Απιθμ. Ππυη.: 4023 

 
 
 
 
 

ΠΡΟ: κ.κ. Γιεςθςνηέρ/νηπιερ και Δκπ/κούρ 
Γημοηικών Σσολείυν &  Πποφζηάμενερ 
Νηπιαγυγείυν, Γημόζιυν και 
Ιδιυηικών Σσολείυν ηηρ Γιεύθςνζηρ 
Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ  
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 Απολογιζηική Φωρμα Προγραμμάηφν Αγφγής Τγείας: 

https://docs.google.com/forms/d/1w8XN0cUMAfpfABJgqOctRh8wS9GDRzPi-

zO2ComE0qc/edit  
 

 Απολογιζηική Φωρμα Πολιηιζηικϋν Θεμάηφν:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmuKSW8Sx_JGBc9wNZAl8Z0bMrq
YJMH8jYVdfH6j35r9t3g/viewform      

 

Οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ Φόπμαρ - ζημανηικά ζημεία:  

 Για κάθε πρωγραμμα ςποβάλλεηαι από ηον/ηην Σςνηονιζηή/νηπια ή από έναν/μία εκ ηυν 
εκπαιδεςηικών ηηρ ομάδαρ ςλοποίηζηρ ηυν ππογπαμμάηυν Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν 
ΞΔΥΩΡΙΣΗ θωρμα απολογιζμοϊ, είηε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΔ είηε ΟΥΙ. 

 Η ζςμπλήπυζη ηυν πεδίυν να γίνει ΜΟΝΟ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. 

 Σηη ζηήλη με ηα ονωμαηα ηφν εκπαιδεσηικϋν πος ςλοποίηζαν ηο κάθε ππόγπαμμα 
μποπείηε να πποβείηε ζε ηποποποιήζειρ πος πποέκςταν ζηη ζύνθεζη ηηρ ομάδαρ. 

 Η ζςμπλήπυζη και ςποβολή ηηρ Απολογιζηικήρ Φόπμαρ ενηως ηης προαναθερθείζας 
προθεζμίας είναι ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ, καθώρ αποηελεί απαραίηηηη προψπωθεζη για ηην 
ΔΚΓΟΗ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ.  

 Ππορ διεςκόλςνζή ζαρ, επιζςνάπηοςμε ηην Ανακοινοποίηζη ζηο οπθό ηηρ Απόθαζηρ 
Έγκπιζηρ ππογπαμμάηυν Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν ηηρ Γιεύθςνζήρ μαρ για ηο ζσολικό 
έηορ 2021 – 2022. 

 

2. ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Ή ΟΥΙ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

Σύμθυνα με ηην ανυηέπυ εγκύκλιο (παπάγπαθορ 6), καλοϊνηαι οι Γιεσθσνηές/νηριες 

ηφν Γημοηικϋν τολείφν και οι Προχζηαμένες ηφν Νηπιαγφγείφν να ζςμπληπώζοςν φς 

ηην Σρίηη 24 Μαΐοσ 2022, ηην ηλεκηπονική Φωρμα Δπιβεβαίφζης φς προς ηην 

ολοκλήρφζη ή ωτι ηφν εγκεκριμένφν Προγραμμάηφν τολικϋν Γραζηηριοηήηφν, καηά 

ηο ζσολικό 2021-2022 (με ηο ςπ’ απ. 14892/22-12-2021 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ με θέμα 

«Απόθαζη Έγκπιζηρ Ππογπαμμάηυν Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν ζσ. έηοςρ 2021-2022), ζηον 

ζύνδεζμο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScimWsaZgdgYIrFsQwi9UjQ8z7SL2Xsjfry

7TW9XU5uBUal1g/viewform  
 

ηην ηλεκηρονική ασηή θωρμα θα καηαγράυοσν ΟΛΑ ηα σποβληθένηα και εγκεκριμένα 

προγράμμαηα επιζημαίνονηας αν ολοκληρϋθηκαν ή ωτι.  

Σε πεπίπηυζη πος κάποια από αςηά δεν ολοκληπώθηκαν, είηε λόγυ ηυν ιδιαίηεπυν ζςνθηκών 

λειηοςπγίαρ ηυν ζσολείυν καηά ηο ηπέσον ζσολικό έηορ, είηε για άλλοςρ λόγοςρ, γπάθοςν ηοςρ 

ηίηλοςρ ηυν μη ςλοποιηθένηυν  ππογπαμμάηυν.  

Δπίζηρ, επιζημαίνοςν ηςσόν αλλαγέρ ζηη ζύνθεζη ηηρ ομάδαρ ηυν εκπαιδεςηικών και 

αναγπάθοςν ζε πεπίπηυζη αλλαγών, για κάθε ππόγπαμμα ηη νέα ζύνθεζη ηηρ ομάδαρ.  
 

3. ΒΔΒΑΙΩΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Δπιζημαίνεηαι όηι απαραίηηηες προψποθέζεις για ηην έκδοζη ηφν ζτεηικϋν βεβαιϋζεφν 

σλοποίηζης Προγραμμάηφν είναι η εμπρωθεζμη ζςμπλήπυζη:  

 ηηρ ηλεκηπονικήρ θόπμαρ απολογιζμού ηυν Ππογπαμμάηυν από ηον/ηην Σςνηονιζηή/νηπια 

ή  εκπαιδεςηικό πος ζςμμεηείσε ζηην ομάδα ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ και  

 ηηρ ηλεκηπονικήρ θόπμαρ επιβεβαίυζηρ Ππογπαμμάηυν Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν από 

ηοςρ Γιεςθςνηέρ/νηπιερ και Πποφζηαμένερ ηυν ζσολικών μονάδυν.  

https://docs.google.com/forms/d/1w8XN0cUMAfpfABJgqOctRh8wS9GDRzPi-zO2ComE0qc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w8XN0cUMAfpfABJgqOctRh8wS9GDRzPi-zO2ComE0qc/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmuKSW8Sx_JGBc9wNZAl8Z0bMrqYJMH8jYVdfH6j35r9t3g/viewform
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4. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Οι εκπαιδεςηικοί μποπούν να αποζηείλοςν ςλικό πος πποέκςτε από ηην ολοκλήπυζη ηος 

ππογπάμμαηόρ ηοςρ, ζε ένηςπη ή ηλεκηπονική μοπθή (ένηςπο, αθίζα, τηθιακό δίζκο, διεύθςνζη 

URL δικηςακού ηόπος ανάπηηζηρ ςλικού). Το ςλικό ζε ένηςπη ή ηλεκηπονική μοπθή μποπεί να 

ςποβληθεί ή να αποζηαλεί ζηη Γιεύθςνζη Π.Δ. Γ΄ Αθήναρ (Γπαθείο Σσολικών Γπαζηηπιοηήηυν – 

1ορ όποθορ) μέσπι ηιρ 30/6/2022 ή ζηιρ ανηίζηοισερ διεςθύνζειρ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ηυν 

Υπεςθύνυν: 

α) Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ: dperivallontiki@gmail.com 

β) Ππογπάμμαηα Αγυγήρ Υγείαρ: dagogiygeias@gmail.com 

γ) Ππογπάμμαηα Πολιηιζηικών Θεμάηυν: dpolitistika@yahoo.gr 

 

 

Παρακαλοϊνηαι οι Γιεσθσνηές/νηριες ηφν Γημοηικϋν τολείφν και οι Προχζηαμένες ηφν 

Νηπιαγφγείφν να ενημερϋζοσν ζτεηικά ηοσς  εκπαιδεσηικοϊς. 

 

 

Ο Τπεϊθσνος Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης: Νίκος ηεθανωποσλος 

Η Τπεϊθσνη Αγφγής Τγείας: Ιφάννα Μενδρινοϊ 

Η Τπεϊθσνη Πολιηιζηικϋν Θεμάηφν: ηασροϊλα Πεηροποϊλοσ 

 

 

 

 

               Η Διεσθύντρια Π.Ε. Δ΄ Αθήνας   
       
 
 

 
                         Αθανασία Μεϊντάση 
 
 
 
 
 
 
 
σνημμένα: 1. Ανακοινοποίηζη ζηο οπθό Απόθαζηρ Έγκπιζηρ Ππογπαμμάηυν Σσολ. Γπαζηηπιοηήηυν ζσ. έηοςρ 

2020-21. 
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