
 

 

 

Θέμα 1ο  : Σεμινάριο «Άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821: Αγωνιστές 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο δρόμο για την Ελλάδα» από το ΚΠΕ Μακρινίτσας 

   Θέμα 2ο : Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος:  “Τα δημοτικά 

Σχολεία Πρωταθλητές στην ανακύκλωση”, για το σχ. έτος 2021-22 

 

Θέμα 1ο  : Σεμινάριο «Άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821: Αγωνιστές 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο δρόμο για την Ελλάδα» από το ΚΠΕ Μακρινίτσας 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 56/Φ. 24/19.11.2021, έγγραφο του ΚΠΕ Μακρινίτσας (επισυνάπτεται) 

 

Το ΚΠΕ Μακρινίτσας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας,, το 
Φορέα Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ για την 
διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Μαγνησίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και το 14ο Δημοτικό 
Σχολείο Βόλου διοργανώνει στις 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 18:00 – 20:30 
σύγχρονο εξ-αποστάσεως  επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Άγνωστες πτυχές 
της Επανάστασης του 1821: Αγωνιστές του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο δρόμο 
για την Ελλάδα».   

Το σεμινάριο που γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αλλά και στο ευρύ κοινό. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω 
διαδικτύου (σύγχρονα από απόσταση) και από το περιβάλλον της πλατφόρμας webex, 
επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας  με την οποία είναι 
εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1KH0h0pmJLShRQDk6c8CUCzuhz-
z_K8sTt1LCL_OHi50/edit?usp=sharing 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
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Yπεύθυνη: Ελένη Αντωνακοπούλου                 
Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70, Πάτρα 
Ταχ. Κωδ. :  26221 
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E – mail :ecoea@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα  :http://dipe.ach.sch.gr/ecoea    
                                                   

 
 
Πάτρα, 23/11/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/14866 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1.Δημοτικών Σχολείων - Νηπ/γείων, ΔΠΕ 
Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΠΕ 
Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΠΕ Αχαΐας 

 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1KH0h0pmJLShRQDk6c8CUCzuhz-z_K8sTt1LCL_OHi50/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KH0h0pmJLShRQDk6c8CUCzuhz-z_K8sTt1LCL_OHi50/edit?usp=sharing
mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr
http://dipe.ach.sch.gr/ecoea


Προσοχή: μην κάνετε απευθείας κλικ πάνω στον σύνδεσμο αντιγράψτε τον σε έναν 
φυλλομετρητή και πατήστε ENTER 

O σύνδεσμος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αποσταλεί στο email που 
έχει δηλωθεί στην φόρμα συμμετοχής, μια έως δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.  
Επειδή για τεχνικούς λόγους η webex έχει θέσει όριο τους 1000 συμμετέχοντες στα 
διαδικτυακά σεμινάρια, η φόρμα συμμετοχών κλείνει αυτόματα στον αριθμό αυτό και 
επιπλέον αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα 
χορηγηθεί ψηφιακά βεβαίωση συμμετοχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα ανατρέξετε 
στο συνημμένο της εγκυκλίου σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ Μακρινίτσας. 

 
 
 
Θέμα 2ο : Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος:  “Τα δημοτικά 
Σχολεία Πρωταθλητές στην ανακύκλωση”, για το σχ. έτος 2021-22 
Σχετ: Αρ. Πρωτ.: 144712/Δ5, έγκριση του ΥΠΑΙΘ (επισυνάπτεται) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
με τίτλο: «Τα δημοτικά Σχολεία Πρωταθλητές στην ανακύκλωση» της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό 
έτος 2021-2022. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι 
προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών. 
2. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με 
την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 
3. Οι μαθητές και μαθήτριες να μη συμμετέχουν σε ενδεχόμενες αθλητικές 
δραστηριότητες του προγράμματος εάν δεν έχουν συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 
4. Τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών εκτός σχολείου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις 
διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.  
5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και 
γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 
6. Η εφαρμογή του αθλητικού μέρους του προγράμματος να γίνεται μόνον από μέλη του 
Συλλόγου Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών Ομάδων ή διακεκριμένους αθλητές σε 
παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών ή 
προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 
8. Το πρόγραμμα να υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού 
της τάξης και συνολική διάρκεια υλοποίησής του να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές 
ώρες. 
9. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του δεσμεύονται να 
αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 
 



Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του 
προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, 
καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της 
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 
σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική 
ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του 
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών 
οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με 
τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
z.fragkou@prv.ypeka.gr . 

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/ 

 
 
  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

          ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
 


