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ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
ΣΧΕΤ.: 137053/ΓΔ-09-10-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σας κοινοποιούμε την νέα εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙ.Θ. για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση των Σχολικών
Δραστηριοτήτων της φετινής σχολικής χρονιάς 2020-21.
Για το τρέχον σχολικό έτος 2020-21, ισχύουν τα εξής:
- Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων.
Εξαιρούνται οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της
Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α’ ΕΠΑ.Λ. Επίσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται εντός του ωρολογίου
προγράμματος με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
- Δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και
υπερωριακή αποζημίωση.
- Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν
προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.
- Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα Προγράμματα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των
γονέων/κηδεμόνων και γραπτή έγκριση.
- Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα (1-3) εκπαιδευτικών, στους οποίους θα
χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης μετά την ολοκλήρωσή του.
Προτείνουμε, οι ομάδες των προγραμμάτων να είναι μικρές με τη συμμετοχή μέχρι και 2 καθηγητών ώστε
να είναι πιο ευέλικτες.
- Κάθε καθηγητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) Προγράμματα, σε ένα (1) ως
συντονιστής και σε δύο (2) ως συμμετέχων (δεν μπορεί, όμως, να είναι συντονιστής σε περισσότερα του
ενός Προγράμματος). Οι καθηγητές που μετέχουν στο ίδιο Πρόγραμμα (είτε ως συντονιστές, είτε ως

συμμετέχοντες) έχουν την ίδια ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος και θα πρέπει να μοιράζονται
τον φόρτο εργασίας για λόγους ηθικής τάξεως και ιδίως για λόγους παιδαγωγικούς.
- Κάθε μαθητής μπορεί να λάβει μέρος μέχρι και σε δύο (2) Προγράμματα.
- Κάθε Πρόγραμμα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τέσσερεις (3) μήνες.
Για κάθε Πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο
πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το Πρόγραμμα. Το πρακτικό αυτό
συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής Προγράμματος».
Οι καθηγητές/καθηγήτριες που αναλαμβάνουν την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων συγκροτούν μαθητικές ομάδες λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα
μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας. Οι ομάδες μπορούν να
συγκροτηθούν από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
τόσο για την Γενική, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, όσο και τις Σχολικές Μονάδες Αγωγής και
Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συγκροτηθεί μια ομάδα Σχολικών Δραστηριοτήτων με
ανάμειξη μαθητών από διαφορετικά τμήματα.
- Η κατάσταση των μαθητών που μετέχουν σ’ ένα Πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατά τη
διάρκεια των δύο πρώτων μηνών μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Εγκρίσεων Σχολικών
Δραστηριοτήτων.
Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο
εγκεκριμένων ΠΣΔ ισχύει με ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β ́ 456) Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», δεδομένου ότι
ενδέχεται να παραταθεί η ισχύς του ΦΕΚ 3780-08-09-20 - Τεύχος Β- Άρθρο 3 το οποίο απαγορεύει
τις εκδρομές των μαθητών ως μέτρο προφύλαξης από τον COVID 19 και ισχύει μέχρι 30-10-2020.
- Η αίτηση έγκρισής για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
κάθε σχολείου στη Διεύθυνση Δ.Ε. μαζί με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού και την ονομαστική
κατάσταση των μαθητών μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 με αλληλογραφία και ηλεκτρονικά στο
renoschris@gmail.com.
- Η συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου αίτησης για την έγκριση των υποβαλλόμενων
Προγραμμάτων παρακαλούμε να γίνει με μικρά γράμματα (όχι κεφαλαία).
-Μετά τη λήξη των προγραμμάτων καλείται ο συντονιστής με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να
αποστείλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το παραγόμενο υλικό (CD-ROM, δισκέτα με τα
κείμενα, έντυπο, φωτογραφίες).
- Σε περίπτωση που κάποιο πρόγραμμα διακοπεί για διάφορους λόγους θα πρέπει να σταλεί στην
Διεύθυνση αντίγραφο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που θα το επιβεβαιώνει.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την υλοποίηση των Προγραμμάτων οι ενδιαφερόμενοι
καθηγητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Ρένο
Χριστοδουλίδη στα εξής τηλέφωνα (26310-50065-Κινητό: 6972179642).
Επισυνάπτουμε όλα τα έντυπα που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία υπάρχουν ήδη στο Παράρτημα της φετινής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Παρακαλούνται οι κ.κ Διευθυντές/τριες των σχολείων να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση οι
καθηγητές των σχολείων τους (ενυπόγραφα). Παρακαλούνται επίσης οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές να
αναλάβουν τον συντονισμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να μελετήσουν προσεκτικά την με
αριθμό 137053/ΓΔ-09-10-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και το παρόν
έγγραφο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις.
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