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ΘΕΜΑ 1ο : «Απολογιςμόσ-Τποβολι παραδοτζων Πολιτιςτικών Προγραμμάτων για το ςχ. 

ζτοσ 2020-2021» 

χετ.: με αρ. πρωτ. 71153/Δ7/16-06-2021 του Τ.ΠΑΙ.Θ 

Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι,  

Ενόψει τθσ λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε 

ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των παραδοτζων είναι: 25 Ιουνίου 2021, θμζρα 

Παραςκευι, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ. Η υποβολι των παραδοτζων κα γίνεται ΜΟΝΟ 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ με τθ ςυμπλιρωςθ -ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ- των ςτοιχείων που ηθτοφνται ςτθν θλεκτρονικι «Φόρμα υποβολισ 

παραδοτζου Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ για το ςχ. ζτοσ 2020-2021».  

Παρακαλοφμε προςζξτε ιδιαίτερα τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: 

 Σα παραδοτζα υποβάλλονται ζωσ τισ 25 Ιουνίου 2021 ΜΟΝΟ από τον υπεφκυνο 

εκπαιδευτικό του κάκε προγράμματοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει 

τθν θλεκτρονικι φόρμα: «Φόρμα υποβολισ παραδοτζου Πολιτιςτικοφ 

Προγράμματοσ για το ςχ. ζτοσ 2020-2021» για το τμιμα του.  

 

 Ακόμα και όςοι δεν ολοκλιρωςαν τα Πολιτιςτικά Προγράμματα χρειάηεται να 

ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι φόρμα: 

 https://docs.google.com/forms/d/1pW78wHkicFDm62dMc-qdeWRUSm29hAj-

u44nqjycLXs/edit δίνοντασ τα ςτοιχεία του Προγράμματοσ, δθλϊνοντασ ΟΧΙ ςτο 

πεδίο ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΘΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 16/06/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/7120 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
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 Η «Φόρμα υποβολισ παραδοτζου Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ για το ςχ. ζτοσ 2020-

2021» μπορεί να ςυμπλθρωκεί μζςω του ακόλουκου θλεκτρονικοφ ςυνδζςου: 

https://docs.google.com/forms/d/1pW78wHkicFDm62dMc-qdeWRUSm29hAj-

u44nqjycLXs/edit   

 

 Παρακαλοφνται οι υπεφκυνοι προγραμμάτων που δεν υλοποίθςαν ι δεν 

κατάφεραν να ολοκλθρώςουν το πρόγραμμά τουσ να ενθμερώςουν ςχετικά ςτο e-

mail του Σμιματοσ:  politismos@dipe.ach.sch.gr ε περίπτωςθ διακοπισ του 

Προγράμματοσ, πρζπει να αποςταλεί ςτο Σμ. Πολιτιςτικών Θεμάτων θ αντίςτοιχθ 

Πράξθ υλλόγου με όλα τα ςχετικά ςτοιχεία  

 

 

 Οι ςυνεργαηόμενοι εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων ΔΕ χρειάηεται να 

ςυμπλθρϊςουν εκ νζου τθν θλεκτρονικι φόρμα 

Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ ι ό,τι άλλο χρειαςτεί μπορείτε να ςτζλνετε e-mail ςτο:  

politismos@dipe.ach.sch.gr  ι να καλείτε ςτο 2610 229261 & 6932173878 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Ζπαινοι μακθτών/-τριων για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021» 

 ασ επιςυνάπτουμε πρότυπα επαίνων για τουσ μακθτζσ/-τριεσ των δθμοτικϊν 

ςχολείων και των νθπιαγωγείων που ςυμμετείχαν ςτθν υλοποίθςθ Πολιτιςτικϊν 

Προγραμμάτων κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

Οι ζπαινοι είναι ςε μορφι προςτετευμζνου pdf αρχείου. Μπορείτε μόνο να τουσ 

εκτυπϊςετε και να γράψετε χειρόγραφα το όνομα του/τθσ μακθτι/-τριασ.  

Οι ζπαινοι αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν ςτα ακόλουκα 

προγράμματα/Δίκτυα: 

 Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ςφμφωνα με τισ Θεματικζσ κατθγορίεσ των 

Καινοτόμων Πολιτιςτικών προγραμμάτων 

 Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό Δίκτυο: «Κατανοώντασ τθ διαφορετικότθτα 

μζςα από το βιβλίο - Ηωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο Μουςείο» που οργάνωςε 

το Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αχαΐασ με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

 Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό Δίκτυο: «Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: Εμπνζοντασ 

και εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ του μζλλοντοσ μζςα από το Μουςείο» που 

οργάνωςε το Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 
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 Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Διακόςια χρόνια από τθν Επανάςταςθ του 

1821: από το χκεσ ςτο ςιμερα»  

 Θεματικι Ενότθτα με τίτλο: «Χαρτί και Καλαμάρι», που οργανϊκθκε από τθ 

ΔΠΕ Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα ςε ςυνεργαςία με τθν ΠΔΕΔΕ και τθν  

Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ , ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ δράςεων για τον 

εορταςμό των 200 χρόνων από τθν Επανάςταςθ του 1821 κατά το ςχολικό ζτοσ 

2020-2021. 

Παρακαλοφμε εκτυπϊςτε τουσ επαίνουσ που αφοροφν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριζσ ςασ. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ ι ό,τι άλλο χρειαςτεί μπορείτε να ςτζλνετε e-mail ςτο:  

politismos@dipe.ach.sch.gr  

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Βεβαιώςεισ εκπαιδευτικών για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι οι βεβαιϊςεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν υλοποίθςθ των 

προγραμμάτων κα ςταλοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ του απολογιςμοφ των Πολιτιςτικϊν 

προγραμμάτων και περίπου ςτο πρϊτο 10ιμερο του Ιουλίου ςτα ςχολεία. Οι διευκυντζσ/-

ντριεσ και προϊςτάμενοι/-νεσ των ςχολικϊν μονάδων υποχρεοφνται να τισ προωκιςουν 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ομοίωσ  και οι βεβαιϊςεισ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςε Σοπικά Θεματικά 

Δίκτυα και ςε κφκλουσ επιμορφωτικϊν εργαςτθρίων κα αποςταλοφν ςτουσ/ςτισ 

ενδιαφερόμενουσ/-νεσ εκείνθ τθν ίδια χρονικι περίοδο 

 

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
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. 
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