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Πάτρα, 25/06/2020
Αρ. πρωτ.: Φ 22.2/7665
ΠΡΟ:
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ :
1. Δημοτικϊν χολείων-Νηπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ
2.Ιδιωτικϊν Δημοτικϊν – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε.
Αχαΐασ
3. Ειδ. Δημοτικϊν – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ

ΘΕΜΑ: «Δυνατότθτα επζκταςθσ χρόνου υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Πολιτιςτικών Θεμάτων
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ Τγείασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 – Α΄ Φάςθ & Β΄
Φάςθ»
ΧΕΣ.: το με αρ. 24-06-2020/79895/Δ7 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.
ασ ενημερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με το με αρ. 24-06-2020/79895/Δ7 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.,
λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικϊν ςυνθηκϊν και τη λήψη ςχετικϊν μζτρων αντιμετϊπιςησ του
Covid-19 και ενόψει τησ λήξησ του ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020, τα Προγράμματα Πολιτιςτικϊν
Θεμάτων, Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ Τγείασ που υποβλήθηκαν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ δφνανται να ςυνεχιςτοφν κατά το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και να
ολοκλθρωκοφν ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2020, ςφμφωνα με τισ προχποθζςεισ και τη νομοθεςία που
ιςχφουν κατά τη χρονική ςτιγμή τησ υλοποίηςήσ τουσ.
φμφωνα με τα παραπάνω, θα ςυνεχιςτεί η υποςτήριξη των εκπαιδευτικϊν των ςχολικϊν
μονάδων τησ χϊρασ κατά τθν περίοδο τθσ επζκταςθσ του χρόνου υλοποίηςησ των Προγραμμάτων
από τισ Τπεφθυνεσ με κάθε πρόςφορο μζςο/εργαλείο.
Αναλυτικότερα ιςχφουν τα εξήσ:
Σα Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ και Αγωγήσ Τγείασ
δφνανται (ςφμφωνα με το με αρ. 24-06-2020/79895/Δ7 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.) να ολοκλθρωκοφν
ςε 2 φάςεισ:
Α΄ Φάςθ:
Όςοι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφν να ςυνεχίςουν το πρόγραμμά τουσ τθν επόμενθ ςχολικι
χρονιά, ςυμπληρϊνουν τη φόρμα υποβολήσ παραδοτζου ςτο αντίςτοιχο Σμήμα ζωσ 29 Ιουνίου
2020, όπωσ ζχει οριςτεί ωσ ακολοφθωσ:
 Η «Φόρμα υποβολήσ παραδοτζου Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ για το ςχ. ζτοσ 2019-2020»
μπορεί να ςυμπλθρωκεί μζςω του ακόλουκου θλεκτρονικοφ ςυνδζςμου:
https://docs.google.com/forms/d/1wXKqMABV0LHM9OJ_8ytpHddvHrgwOjSDrd6Okra9nQE/edit





Η «Φόρμα υποβολήσ Προγραμμάτων Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ για το ςχ. ζτοσ 20192020» μπορεί να ςυμπλθρωκεί μζςω του ακόλουκου θλεκτρονικοφ ςυνδζςμου:
https://docs.google.com/forms/d/1KV1P1kBoTPS5CarnitUfSqUB0UhhlMVF8p-tr94lR2M/edit
Η «Φόρμα υποβολήσ Προγραμμάτων Αγωγήσ Τγείασ για το ςχ. ζτοσ 2019-2020» μπορεί να
ςυμπλθρωκεί μζςω του ακόλουκου θλεκτρονικοφ ςυνδζςμου:
https://forms.gle/6mkbFLq8jtAXizfRA

Β΄ Φάςθ:
Όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να ςυνεχίςουν το Πρόγραμμά τουσ μποροφν να το
ςυνεχίςουν κατά το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και να το ολοκλθρώςουν ζωσ τθν 31θ
Οκτωβρίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυνεχίςουν το Πρόγραμμά τουσ κατά την περίοδο τησ
επζκταςησ του χρόνου υλοποίηςησ των Προγραμμάτων θα ενημερωθοφν τότε με νεότερη εγκφκλιο
ςχετικά με τα παραδοτζα των προγραμμάτων τουσ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηςη ή ό,τι άλλο χρειαςτεί παραμζνουμε ςτη διάθεςή ςασ.
Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ
με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ
ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τησ υπηρεςίασ μασ

