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ΘΕΜΑ: «Ολοκλιρωςθ Προγραμμάτων Πολιτιςτικών Θεμάτων για το ςχολικό ζτοσ 

2019-2020» 

 

Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι,  

Ελπίηουμε να είςτε όλοι καλά, δθμιουργικοί και δραςτιριοι, όςο μπορείτε, βάςει των 

νζων εκπαιδευτικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν προσ το παρόν διαμορφωκεί ςτθν 

κακθμερινι διδακτικι πρακτικι.  

Αναγνωρίηοντασ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηετε, και δεδομζνου ότι αρκετοί από 

εςάσ ζχετε υλοποιιςει ιδθ μζροσ του Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ που ζχετε αναλάβει, κα 

κζλαμε να ςασ προτείνουμε το εξισ: 

Προκειμζνου να ολοκλθρϊςετε και να υποβάλετε ωσ παραδοτζο το πρόγραμμα που 

ζχετε αναλάβει, μπορείτε ςτθν εξ αποςτάςεωσ (ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ) εκπαίδευςθ που 

υλοποιείτε με τουσ μακθτζσ ςασ, να ςυμπεριλάβετε και να ενςωματϊςετε οριςμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ του Πολιτιςτικοφ Προγράμματόσ ςασ. τθ ςυνζχεια, κα καταγράψετε όλα 

όςα ζχετε υλοποιιςει είτε δια ηϊςθσ ςτθν τάξθ, είτε κατά τθ διάρκεια ςφγχρονθσ ι 

αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να υποβάλλετε το τελικό παραδοτζο ςτο Σμιμα 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ.  

Οδθγίεσ ςχετικά με τα παραδοτζα των προγραμμάτων και τισ καταλθκτικζσ 

θμερομθνίεσ αυτϊν κα ςασ αποςταλοφν, μόλισ ζχουμε νεότερθ ενθμζρωςθ από το Τ.ΠΑΙ.Θ.   

Είναι ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ ςασ να ολοκλθρϊςουν με κάποιον τρόπο το 

Πολιτιςτικό Πρόγραμμα, ςτο οποίο είχαν εμπλακεί. Για οποιαδιποτε ανάγκθ προκφψει 

είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ. Mπορείτε να αποςτείλετε e-mail ςτο politismos@dipe.ach.sch.gr 
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Επιπλζον, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 

(2019-2020) είχαμε οργανϊςει, για τουσ μινεσ Μάρτιο ζωσ Μάιο, ςειρά επιμορφωτικϊν 

δράςεων (ςεμινάρια, εργαςτιρια με κεματικζσ όπωσ μουςικι, ρυκμόσ, μουςειακι αγωγι 

κ.ά.) και ςυνεργαςίεσ με φορείσ, οι οποίεσ δεν ιταν εφικτό λόγω των ζκτακτων ςυνκθκϊν 

να υλοποιθκοφν. Αναγνωρίηοντασ τισ ανάγκεσ και επιδιϊκοντασ να ςυμβάλουμε όςο 

μποροφμε καλφτερα ςτο ζργο ςασ, κα προςπακιςουμε να υλοποιιςουμε αυτζσ τισ δράςεισ 

τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.  

Ελπίηοντασ ςε ζνα γριγορο αντάμωμα, ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυνεργαςία και ςασ 

ευχόμαςτε καλι δφναμθ και καλι ςυνζχεια ςτο δφςκολο ζργο ςασ. 

 
 

 

 

  

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. 
ΑΧΑΪΑ 

 
 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 
 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι  εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 


