
Τελικά Παραδοτέα προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2018-2019 

 

Η Δ/νση Π.Ε Αχαΐας,  Τμήμα Αγωγής Υγείας, ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς 

που υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ότι 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων ορίζεται η Δευτέρα 10 

Ιουνίου 2019.  

 

Η υποβολή των παραδοτέων θα γίνει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: 

1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  paradoteaagogiygeias@gmail.com ή 

2. με τη χρήση της πλατφόρμας μεταφοράς μεγάλων αρχείων 

(www.wetransfer.com)  συμπληρώνοντας το email του αποστολέα, το 

email που είναι για τα παραδοτέα του τμήματος Αγωγής Υγείας 

(paradoteaagogiygeias@gmail.com) και επισυνάπτοντας το αρχείο. 

Όταν η διαδικασία είναι επιτυχής, λαμβάνετε μήνυμα ότι το αρχείο σας 

παραλήφθηκε. 

3. Παρακαλούμε να μην στέλνετε παραδοτέα στο e-mail του τμήματος.  

Κάθε τελικό παραδοτέο θα αποθηκεύεται με κεφαλαία και την εξής μορφή: 

όνομα σχολείου, όνομα εκπαιδευτικού και 1 ή 2… αν έχει παραπάνω από 1 

προγράμματα ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, π.χ.  

 για Νηπιαγωγεία: 5 ΝΗΠ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ1 

 για Δημοτικά: 4 ΔΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην ιστοσελίδα του τμήματος Αγωγής Υγείας (http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/) 

και στην αριστερή στήλη, στην ετικέτα «Διαδικασίες – Παραδοτέα 2018-2019» θα 

βρείτε ένα ηλεκτρονικό αρχείο power point το οποίο αποτελεί πρότυπο τελικού 

παραδοτέου προγράμματος Αγωγής Υγείας και με βάση το οποίο μπορείτε να 

δομήσετε το δικό σας τελικό παραδοτέο. Το πρότυπο αυτό είναι ενδεικτικό για το πώς 

δομείται ένα παραδοτέο. Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει και 

διαφορετικό τρόπο παρουσίασης του έργου του, όπως π.χ. ταινία movie maker, κ.α. 

Στη διαδικασία δημιουργίας του παραδοτέου χρήσιμο είναι να εμπλέκονται και οι 

μαθητές που υλοποίησαν το πρόγραμμα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και 
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μπορεί να αποτελέσει, επίσης, και ένα ενθύμιο στους μαθητές για τη συμμετοχή τους 

σε αυτό το πρόγραμμα. 

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του κάθε προγράμματος (ή των προγραμμάτων, 

στην περίπτωση που έχει αναλάβει περισσότερα από 1 προγράμματα Αγωγής Υγείας) 

υποχρεούται να καταθέσει το δικό του τελικό παραδοτέο για το τμήμα/τάξη του, 

άσχετα από την πιθανή συνεργασία με άλλο συνάδελφο που υλοποιεί το ίδιο ή 

παρόμοιο πρόγραμμα. Οι συνεργάτες των προγραμμάτων δεν καταθέτουν τελικό 

παραδοτέο. Η υποβολή των παραδοτέων αποτελεί την τελική φάση του προγράμματος 

και είναι απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.  

 Οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν σε Δίκτυα Αγωγής Υγείας θα 

ακολουθήσουν τις οδηγίες των Δικτύων σχετικά με τα τελικά παραδοτέα.  

 Oι υπεύθυνοι προγραμμάτων που δεν υλοποίησαν τελικά το πρόγραμμά 

τους και δεν πρόκειται να υποβάλουν παραδοτέο παρακαλούνται να 

ενημερώσουν σχετικά στο e-mail του τμήματος (health-

promotion@dipe.ach.sch.gr). 
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