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ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 
(Αγωγισ ταδιοδρομίασ, Αγωγισ Τγείασ, Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, 

Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) 
ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 

Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2011-12 και για τον καλφτερο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ προγραμμάτων Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων: Αγωγισ Σταδιοδρομίασ (ΣΕΡ), Αγωγισ Υγείασ (ΑΥ), Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), 
Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΡΘ), Comenius-Leonardo da Vinci και eTwinning  ςτα ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ιςχφουν  τα ακόλουκα: 

1. ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

1.1.   χεδιαςμόσ  

Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ζχει ωσ εξισ: Με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ οι 
Υπεφκυνοι Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και οι υπεφκυνοι ΚΕΣΥΡ ενθμερϊνουν τουσ Διευκυντζσ και τουσ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

----- 
Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 
Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80 Μαρςι 
Ιςτοςελίδα: http://www.ypepth.gr 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 

------ 

   Βακμόσ Αςφαλείασ: 
Να διατθρθκεί μζχρι: 

 

Μαροφςι, 8-10-2012 
Αρ.Πρωτ.       121118 /Γ7 
Βακμόσ Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ 
χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

2. Προϊςτάμενουσ Παιδαγωγικισ & 
Επιςτθμονικισ  Κακοδιγθςθσ Π.Ε. & Δ.Ε. 
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων ) 

3. χολικοφσ υμβοφλουσ Π/κμιασ & Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ (μζςω Περ/κϊν Δ/νςεων) 

4. Διευκφνςεισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

5. Τπεφκυνουσ: 
-Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 
-Αγωγισ Τγείασ (ΑΤ) 
-Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΠΘ) 
-χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Δ) 

(μζςω των Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 
6. χολικζσ Μονάδεσ όλθσ τθσ χϊρασ (μζςω 

Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.  Εκπ/ςθσ) 
7. ΚΕΤΠ τθσ χϊρασ (δια μζςου των οικείων 

Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 
8. ΚΠΕ τθσ χϊρασ  
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Συλλόγουσ Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων, για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και τθ μεκοδολογία εφαρμογισ 
προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. Στθ ςυνζχεια ο Διευκυντισ, ςε ειδικι παιδαγωγικι ςυνεδρίαςθ, 
ενθμερϊνει ςχετικά τουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ 
προγράμματοσ ςυγκροτοφν εκελοντικι μακθτικι ομάδα, θ οποία μπορεί να αποτελείται: 

 από κανονικό ςχολικό τμιμα 

 από ομάδα μακθτϊν /τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ι τάξεων 

 από μακθτζσ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με μακθτζσ άλλου ςχολείου. 

 

Πταν ςυγκροτθκεί θ ομάδα, ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ το κζμα του 
προγράμματοσ. Σε ό,τι αφορά τθν επεξεργαςία των κεμάτων, υπενκυμίηουμε τισ βαςικζσ αρχζσ που 
εφαρμόηονται ςτα προγράμματα των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων: θ διεπιςτθμονικι κεϊρθςθ, θ βιωματικι 
προςζγγιςθ, θ ενκάρρυνςθ τθσ μακθτικισ πρωτοβουλίασ, το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία, θ ανάπτυξθ 
δθμοκρατικοφ διαλόγου,  θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και οι αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ. Μετά τθν επιλογι του κζματοσ, ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ που περιλαμβάνει τον 
τίτλο, τα υποκζματα, τουσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο, τθ μεκοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ, τισ 
ςυνεργαςίεσ, τα πεδία ςφνδεςθσ με τα αναλυτικά προγράμματα, το θμερολόγιο προγραμματιςμοφ 
δραςτθριοτιτων και τα ονοματεπϊνυμα των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν που κα ςυμμετζχουν. Στθ 
ςυνζχεια, ςυμπλθρϊνεται με τισ πλθροφορίεσ αυτζσ «Σχζδιο υποβολισ προγράμματοσ Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων», υπόδειγμα του οποίου επιςυνάπτεται. (παράρτθμα 2) 

1.2.   Ζγκριςθ 

Τα ςυμπλθρωμζνα ςχζδια κα πρζπει να εγκρικοφν από τον Διευκυντι και τον Σφλλογο Διδαςκόντων τθσ 

ςχολικισ μονάδασ ι των ςχολικϊν μονάδων, ςε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ςχολείων, και ςτθ ςυνζχεια να 

υποβλθκοφν ςτουσ Τπευκφνουσ των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου οι τελευταίοι να 

ειςθγθκοφν τθν ζγκριςι τουσ ςτθν Επιτροπι Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. Στθν Επιτροπι ςυμμετζχουν κατά τα 

ιςχφοντα οι Υπεφκυνοι/νεσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και ςυγκεκριμζνα ςτισ Διευκφνςεισ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ, Βϋ Ακινασ, Γϋ Ακινασ, Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ, Δυτικισ Αττικισ, Ρειραιά, 

Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ οι Υπεφκυνοι/νεσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

(ΡΕ), Αγωγισ Υγείασ (ΑΥ) Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΡΘ) και ςε όλεσ τισ άλλεσ Διευκφνςεισ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ οι Υπεφκυνοι/εσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (ΣΔ).  

Οι Υπεφκυνοι/νεσ οφείλουν να παρακολουκοφν, να υποςτθρίηουν και να αξιολογοφν τα υλοποιοφμενα 
προγράμματα ευκφνθσ τουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ (ΣΕΡΕΔ) του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α, 
να οργανϊνουν επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, ςεμινάρια, θμερίδεσ, κακϊσ και να επιμορφϊνουν κατά 
προτεραιότθτα εκπαιδευτικοφσ, που δεν ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων. Για όλα 
τα προαναφερόμενα μποροφν να ςυνεργάηονται με τμιματα Ρανεπιςτθμίων, Σχολικοφσ ςυμβοφλουσ, ΚΡΕ 
(προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ), ΟΤΑ, μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, ειδικοφσ επιςτιμονεσ, 
επαγγελματίεσ κ.α. ανάλογα με τισ κεματικζσ των προγραμμάτων. Οι Υπεφκυνοι/νεσ και ο/θ Διευκυντισ/ντρια 
τθσ ςχολικισ μονάδασ ελζγχουν τθν υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων. Ειδικότερα για το eTwinning, 
τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων προγραμμάτων αναλαμβάνει θ Εκνικι Υπθρεςία 
Υποςτιριξθσ (ΕΥΥ), θ οποία εδρεφει ςτο Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. Στθ ςυνζχεια, τα ζργα υποβάλλονται ςτισ αντίςτοιχεσ 
Επιτροπζσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων προσ ζγκριςθ. 

Ρροτείνεται, όταν αυτό είναι εφικτό, θ αρχικι ενθμζρωςθ - επίςκεψθ ςτα ςχολεία να γίνεται από κοινοφ, 
από τουσ Υπευκφνουσ όλων των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (εκεί όπου υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ) και 
τουσ υπευκφνουσ ΚΕΣΥΡ. Οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων παρακαλοφνται να διευκολφνουν τουσ 
Υπευκφνουσ, διακζτοντασ ικανό χρόνο, χωρίσ να διαταράςςεται το πρόγραμμα του ςχολείου. 

1.3.   Δαπάνεσ υλοποίθςθσ 

Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ δεν προβλζπεται από τον κρατικό προχπολογιςμό κάλυψθ δαπανϊν για 
αναλϊςιμα και υπερωρίεσ εκπαιδευτικϊν.  

1.4.   Διάρκεια και ωράριο υλοποίθςθσ προγραμμάτων –  ςυμμετοχι των Εκπαιδευτικϊν 
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Θ διάρκεια ενόσ προγράμματοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Αγωγισ Σταδιοδρομίασ, Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων, μπορεί να είναι τουλάχιςτον 5 μινεσ για τθ Δ/κμια και από 
2 ζωσ 6 μινεσ για τθν Ρ/κμια.  

Ειδικότερα για πρόγραμμα eTwinning, θ διάρκεια του προγράμματοσ (για δικαίωμα ςυμπλιρωςθσ δφο 
ωρϊν ςτο ωράριο του/τθσ εκπαιδευτικοφ) δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των πζντε (5) μθνϊν. Το δίωρο 
διατίκεται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό για τθν οργάνωςθ τθσ ςυνεργαςίασ (μετάφραςθ, ψθφιοποίθςθ και 
επεξεργαςία υλικοφ, ςυμπλιρωςθ του twin blog, κάρτα προόδου κλπ) και για τθν επικοινωνία με τα 
ςυνεργαηόμενα ςχολεία εκτόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ του. 

Τα προγράμματα ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ υλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ  

 ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ 

 με διάχυςθ ςε όλα τα μακιματα 

 ςτο ολοιμερο ςχολείο 
Στα ολοιμερα Δθμοτικά ςχολεία με το αναμορφωμζνο διδακτικό ωράριο, ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ αναφζρονται 
ςυγκεκριμζνα κεματικά προγράμματα που εφαρμόηονται μία ϊρα τθν εβδομάδα, ωσ εξισ: Α’ τάξθ: Αγωγι 
Υγείασ, Β’ τάξθ: Διατροφικζσ ςυνικειεσ, Γ’ τάξθ: Κυκλοφοριακι Αγωγι, Δ’ τάξθ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Οι 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα αναλάβουν αυτά τα προγράμματα τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ μποροφν τα υποβάλουν εκτόσ 
από το Σχολικό Σφμβουλο και ςτον αντίςτοιχο Υπεφκυνο τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ϊςτε να 
ενθμερϊνονται για  επιπρόςκετο υλικό και κεματικζσ επιμορφωτικζσ εκδθλϊςεισ. Κάκε μακθτισ και 
εκπαιδευτικόσ τθσ Ρ/κμιασ Εκπ/ςθσ μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε τρία (3) προγράμματα.  

 

Για τα Ρρογράμματα ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ διατίκεται εβδομαδιαίωσ ζνα δίωρο,  το οποίο 
ορίηεται ςυγκεκριμζνα και αναγράφεται ςτο πρακτικό του Συλλόγου κακθγθτϊν του ςχολείου, που εγκρίνει το 
πρόγραμμα. Το πρακτικό αυτό ςυνοδεφει το «Σχζδιο υποβολισ προγράμματοσ» (βλζπε ςυνοδευτικά ζντυπα). 
Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναλαμβάνει ζνα (1) πρόγραμμα και να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) ενϊ 
κάκε μακθτισ μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) προγράμματα.  

Για τθν ςχολικι χρονιά 2012-13 ςτθν Δ/κμια: 

i. Για κάκε πρόγραμμα δικαιολογοφνται μζχρι δυο ϊρεσ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου. Θ ςυμπλιρωςθ αφορά 
τον/τθν  εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ι εναλλακτικά δφο εκπαιδευτικοφσ του 
προγράμματοσ, εφόςον το επιτρζπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του ςχολείου. Για 
ςυμμετοχι ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ το ανϊτατο όριο ςυμπλιρωςθσ ωραρίου ορίηεται ςε δφο ϊρεσ 
για κάκε εκπαιδευτικό. 

ii. Κάκε πρόγραμμα μπορεί και είναι επικυμθτό να υποςτθρίηεται από ομάδα (1-4) εκπαιδευτικϊν, ςτουσ 
οποίουσ κα χορθγείται βεβαίωςθ ςυμμετοχισ κατά τθν ολοκλιρωςι του, από τον Διευκυντι τθσ οικείασ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και τον/τθν Υπεφκυνο/θ τθσ Διεφκυνςθσ.   

Οι Διευκυντζσ/ντριεσ των Σχολικϊν Μονάδων, οι Διευκφνςεισ Ρ/κμιασ – Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ επίςθσ 
και οι Υπεφκυνοι (ΡΕ, ΑΥ, ΡΘ, ΣΔ, ΚΕΣΥΡ) οφείλουν να διευκολφνουν και να υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ 
οι οποίοι αναλαμβάνουν προγράμματα, εξαςφαλίηοντασ κατά το δυνατόν τον κατάλλθλο χϊρο και τα 
απαραίτθτα εργαλεία για τθ διεξαγωγι του/των προγράμματοσ/των. 

Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ να αφιερϊνεται ζνα διιμερο ςτθν παρουςίαςθ-
προβολι των προγραμμάτων (γιορτζσ μακθτικισ δθμιουργίασ) ςε τοπικό επίπεδο. 

1.5.   υνεργαςίεσ με άλλουσ φορείσ 

Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων μποροφν να υλοποιθκοφν, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ 
προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ, ςτο πλαίςιο οποιουδιποτε προγράμματοσ εγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ του 
Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, φορείσ τοπικισ ι 
νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.ά. (βλ. και Γ7/47587/16-5-2003), κακϊσ επίςθσ και ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ πρότυπων προγραμμάτων ι διεκνϊν ςυνεργαςιϊν. Για οποιαδιποτε ςυνεργαςία με φορείσ ι 
φυςικά πρόςωπα μζςα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να 
υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
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1.6.   Προκεςμία υποβολισ Προγραμμάτων 

Τα ςχζδια προγραμμάτων πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τθν Παραςκευι 30 Νοεμβρίου 2012, ςτθν τοπικι 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.  

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των υποβλθκζντων 
ςχεδίων προγραμμάτων μζχρι τισ 14 Δεκεμβρίου 2012.  

Ειδικότερα για το πρόγραμμα eTwinning, οι αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν κα γίνουν θλεκτρονικά βάςει τθσ 
διαδικαςίασ θ οποία κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο www.etwinning.gr και θ προκεςμία θλεκτρονικισ υποβολισ 
ςχεδίων προγραμμάτων κα λιξει μία εβδομάδα νωρίτερα (23/11/2012). Θ Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ  τθσ 
δράςθσ eTwinning κα αποςτείλει ςυγκεντρωτικά τισ ςχετικζσ αιτιςεισ με τα απαραίτθτα ζγγραφα ςτισ αρμόδιεσ 
Επιτροπζσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, μζχρι τισ 3 Δεκεμβρίου 2012.  

1.7.   Σο πλαίςιο αναφοράσ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία και οι χολικζσ  Δραςτθριότθτεσ  

 

Θεματικό ζτοσ 2012-13: Ανκρωπογενζσ περιβάλλον και αειφόροσ διαχείριςθ 

 

Υπενκυμίηουμε ότι τα κείμενα και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ UNESCO για τισ ςφγχρονεσ κατευκφνςεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ, αναφζρονται ςτον κρίςιμο ρόλο τθσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ  ζννοιασ και του περιεχομζνου τθσ 
Αειφόρου Ανάπτυξθσ (θ διευρυμζνθ ζννοια του περιβάλλοντοσ που πζρα από το αναντικατάςτατο οικολογικό 
απόκεμα, ςε μία ςυνολικι κεϊρθςθ οποιουδιποτε κζματοσ, περιλαμβάνει και το κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτιςτικό απόκεμα).  

Σφμφωνα με τθν UNESCO, τα ζτθ 2005-2014 ζχουν οριςτεί ωσ θ «Δεκαετία τθσ εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο 

Ανάπτυξθ». Σφμφωνα και με τθ 106553/Γ7/13-10-2006 «Το πλαίςιο Αναφοράσ τθσ εκπαίδευςθσ για τθ Αειφορία 

και οι Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ»,  το ζτοσ 2013 είναι αφιερωμζνο ςτο Ανκρωπογενζσ περιβάλλον και τθν 

αειφόρο διαχείριςθ.  

Στο πλαίςιο αυτό θ διευρυμζνθ ζννοια του περιβάλλοντοσ, ωσ φυςικισ δεξαμενισ αλλά και πεδίου κάκε 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (πόλεισ, κτιρια, μουςεία, πάρκα, οργανωμζνοι χϊροι άκλθςθσ και τζχνθσ, 

κοινωνικζσ ομάδεσ κλπ),  οι ολιςτικζσ αντιλιψεισ για τθν Υγεία (όχι ωσ απουςία αςκζνειασ αλλά ωσ ςυνολικι 

ποιότθτα ηωισ με πολλαπλζσ παραμζτρουσ) και βζβαια ο Ρολιτιςμόσ,  λειτουργοφν ωσ αλλθλζνδετα πεδία 

μελζτθσ  και δράςεων.  

Ενδεικτικζσ ιςτοςελίδεσ για κζματα βαςικϊν αρχϊν και περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ:  

Θ Διακιρυξθ τθσ Χιλιετίασ : http://www.unric.org/el/human-rights-greek 

Ιςτοςελίδα τθσ UNESCO για τθν εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο ανάπτυξθ  www.unesco.org/  
 

1.8.   Προγράμματα Εκελοντιςμοφ 

Το 2011 είχε ανακθρυχκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ «Ευρωπαϊκό Ζτοσ Εκελοντικϊν Δραςτθριοτιτων, που 
προάγουν τθν ενεργό ςυμμετοχι του πολίτθ». Ο εκελοντισ, ωσ ενεργόσ πολίτθσ που ενδιαφζρεται για ό,τι 
ςυμβαίνει γφρω του και επιδιϊκει ςυνειδθτά τθν εναςχόλθςθ με τα κοινά κατά τθν αριςτοτελικι ζννοια, 
αποτελεί  βαςικό ςτόχο των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. 

Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Εκελοντιςμοφ  2011-12, θ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ, Εκνικόσ 
Συντονιςτικόσ Φορζασ υλοποίθςθσ των δράςεων του Ζτουσ ςτθν Ελλάδα, ζχει προβεί ςτθ δθμιουργία 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τουσ κακθγθτζσ και τουσ μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και τθν καλλιζργεια τθσ ςυνείδθςθσ του εκελοντι.  

Συγκεκριμζνα, θ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ πρόκειται να ςτείλει ςφντομα, ςε όλα τα ςχολεία τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το  εγχειρίδιο « “Διδάςκοντασ” τον εκελοντιςμό» κακϊσ  και το εκπαιδευτικό 
ντοκιμαντζρ « Δράςε κετικά! » , ευελπιςτϊντασ ςε δθμιουργικι αξιοποίθςθ του υλικοφ μζςω πρωτοβουλιϊν και 
δράςεων 

ΑΔΑ: Β4349-ΛΣΙ



5 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά, διάκεςθ ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για υλοποίθςθ 
δραςτθριοτιτων, κακϊσ και επικοινωνία με οργανϊςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορουσ τομείσ 
εκελοντιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο τθλ.: 210 2599373 και ςτισ ιςτοςελίδεσ: 
http://www.neagenia.gr και http://volunteers.neagenia.gr. 

Επιςημαίνουμε ότι ο εθελοντιςμόσ, τα δικαιώματα του παιδιοφ και η καταπολζμηςη τησ ενδοςχολικήσ βίασ, 
μποροφν να εντάςςονται ωσ ειδικοί ςτόχοι ςε  όλεσ τισ ςχολικζσ δραςτηριότητεσ ανεξαρτήτωσ τησ θεματικήσ  
τουσ. 

 

2.   ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

 

2.1.   ΣΜΘΜΑ Αϋ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

Προγράμματα Αγωγισ ταδιοδρομίασ 

 

Α. Ο Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ είναι μια διαδικαςία, θ οποία ζχει ωσ ςκοπό να βοθκιςει τουσ 
μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τισ κλίςεισ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, ϊςτε να μποροφν οι ίδιοι να 
διαχειρίηονται τα κζματα τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθσ. 

Τα 79 Κζντρα υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕΤΠ), εξυπθρετοφν μακθτζσ, νζουσ ζωσ 25 
ετϊν, γονείσ – κθδεμόνεσ και εκπαιδευτικοφσ.  

Ο ρόλοσ των ΚΕΣΥΡ είναι θ παροχι ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και κακθγθτζσ 
ςχετικά με κζματα ςταδιοδρομίασ (εκπαιδευτικισ, επαγγελματικισ) και κοινωνικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και 
ζγκυρθσ πλθροφόρθςθσ-τεκμθρίωςθσ ςε μακθτζσ, μακιτριεσ κ.α. ςχετικά με κζματα εκπαιδευτικϊν και 
επαγγελματικϊν διεξόδων. 

Επιπλζον, τα ΚΕΣΥΡ ςυντονίηουν τθν εφαρμογι του ΣΕΡ ςτα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 
ςυνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ, που εφαρμόηουν το κεςμό του ΣΕΡ, παρζχουν ςυμβουλευτικι ςτιριξθ 
ςε νζουσ μζχρι 25 ετϊν και ςε γονείσ ςχετικά με κζματα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ. Τζλοσ, οργανϊνουν 
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό, επιμορφωτικά ςεμινάρια για τουσ κακθγθτζσ 
ΣΕΡ και ςυνεργάηονται με φορείσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και κοινωνικοφσ εταίρουσ (οικονομικοφσ, 
εκπαιδευτικοφσ, πολιτιςτικοφσ φορείσ κ.α.). 

Β. Ο κεςμόσ του Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ εφαρμόηεται τόςο ςτθν τάξθ, ςτο πλαίςιο των 
ωρολογίων προγραμμάτων τθσ Γ' τάξθσ Γυμναςίου, όςο και ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγραμμάτων Αγωγισ 
Σταδιοδρομίασ. 

Οι Σφμβουλοι ΣΕΡ που υπθρετοφν ςτα ΚΕΣΥΡ τθσ χϊρασ, ενθμερϊνουν και υποςτθρίηουν τουσ 
ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ και γενικότερα ςυνεργάηονται τόςο ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ όςο και ςε 
αυτό τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων Αγωγισ Σταδιοδρομίασ. 

 Στθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων, υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ των ενδιαφερόμενων 
εκπαιδευτικϊν από τα αρχεία παλαιότερων προγραμμάτων, που τθροφν τα ΚΕΣΥΡ, ϊςτε να διευκολφνεται θ 
επαφι των ενδιαφερόμενων με εκπαιδευτικοφσ, που ζχουν εμπειρία υλοποίθςθσ προγραμμάτων Α.Σ. . 

Οι εκπαιδευτικοί που ςχεδιάηουν να υλοποιιςουν πρόγραμμα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ, υποβάλλουν ςτθ 
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπου ανικει το ςχολείο ςτο οποίο υπθρετοφν, το επιςυναπτόμενο 
Σχζδιο Υποβολισ Ρρογράμματοσ (ΡΑΑΤΘΜΑ 2), αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερϊςουν το ΚΕΣΥΡ τθσ περιοχισ 
τουσ.  

Μετά τθν ζγκριςθ των προγραμμάτων Α.Σ., ενθμερϊνονται από τθν επιτροπι και μζςω τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τα αρμόδια ΚΕΣΥΡ, τα οποία και διατθροφν Αρχείο Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων 
Αγωγισ Σταδιοδρομίασ για τα ςχολεία αρμοδιότθτάσ τουσ. Στθ ςυνζχεια τα ΚΕΣΥΡ αποςτζλλουν ςτθ Δ/νςθ 
Συμβουλευτικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ & Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων, Τμιμα Αϋ ΣΕΡ, πίνακα 
των εγκεκριμζνων προγραμμάτων Αγωγισ Σταδιοδρομίασ ταχυδρομικά και θλεκτρονικά ςτο e-mail 
sep@minedu.gov.gr. 
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Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του εγκεκριμζνου προγράμματοσ, θ παιδαγωγικι ομάδα (εκπαιδευτικοί ι 
και οι μακθτζσ) μπορεί να ςυνεργαςτεί και με φορείσ εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ, πρόνοιασ, τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ κ.ά., να πραγματοποιιςει επιςκζψεισ, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, τθλεφωνικζσ, γραπτζσ και 
διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ, μικρζσ ζρευνεσ πεδίου, ςυνεντεφξεισ, μικρά project, και ό,τι άλλο κρικεί απαραίτθτο 
και ωφζλιμο για τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ. 

H παρουςίαςθ των υλοποιθμζνων προγραμμάτων Αγωγισ Σταδιοδρομίασ μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα 
ςτο πλαίςιο των γενικότερων εκδθλϊςεων του ςχολείου, είτε να ςυμπεριλθφκεί ςτισ δραςτθριότθτεσ των 
«Θμερϊν Σταδιοδρομίασ», ςφμφωνα με τθν με αρικμ. πρωτ. Γ2/5088/1-10-01 Υ.Α. «Οργάνωςθ Εκδθλϊςεων με 
κζμα “Θμζρεσ Σταδιοδρομίασ”» ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» και ςτο διιμερο 
παρουςίαςθσ-προβολισ των προγραμμάτων του ςχολείου. 

2.2.   ΣΜΘΜΑ Βϋ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (Α.Τ. & Π.Ε.) 

Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και θ Αγωγι και Ρροαγωγι τθσ Υγείασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τα 
ςχετικά κείμενα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ UNESCO και του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, απαιτοφν 
επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου των ςχετικϊν ςχολικϊν δράςεων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ 
υγιϊν ατόμων, που αναπτφςςονται ςε υγιι φυςικά και κοινωνικά περιβάλλοντα τα οποία ενδιαφζρονται να 
κατανοιςουν καλφτερα, αλλά και  αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθν βελτίωςι τουσ (ενεργοί πολίτεσ).  

 

2.2.1.   Δράςεισ Αγωγισ Τγείασ &  Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

 
 Ρρογράμματα Α.Υ. & Ρ.Ε. δίμθνθσ ζωσ εξάμθνθσ διάρκειασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ  
 Ρρογράμματα μονοιμερα ζωσ τετραιμερα Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ, που υλοποιοφνται ςτα Κζντρα 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ  και Δ.Β.Μ. (ΚΠΕ) τθσ χϊρασ  
 Θεματικά Δίκτυα Α.Υ. και Ρ.Ε. (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι) 
 Ρρόγραμμα Α.Υ. και Ρ.Ε κακϊσ και λειτουργία Θεματικϊν Δικτφων μποροφν να υλοποιθκοφν και ςτο 

πλαίςιο εγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ 
φορείσ, φορείσ νομαρχιακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Ι., ερευνθτικά κζντρα κ.λπ., οι οποίοι μποροφν 
με τα δικά τουσ μζςα να ςτθρίξουν το ζργο των εκπαιδευτικϊν και των ςχολείων 

 Επιςθμαίνεται επίςθσ θ κακθμερινι λειτουργία τθσ Γραμμισ  βοικειασ για τθν κατάκλιψθ του 
Ερευνθτικοφ Ρανεπιςτθμιακοφ Ινςτιτοφτου Ψυχικισ Υγείασ  ςτο τθλζφωνο 210-6515600 (και ςφντομα ςε 
τετραψιφιο αρικμό) ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ ενθμζρωςθσ για τθν ψυχικι υγεία των εφιβων μακθτϊν  
 

2.2.2.   Μορφι Προγραμμάτων Αγωγισ Τγείασ & Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

 

Υπενκυμίηουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – ςχολικι δραςτθριότθτα διαφοροποιείται από τθ 
ςυμβατικι διδαςκαλία, αφοφ δεν αναφζρεται ςε εφροσ γνωςτικοφ κλάδου. Το πρόγραμμα Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων δεν αποτελεί τυπικό μάκθμα και διακρίνεται ωσ προσ τον κεματικό - περιοριςμζνο χαρακτιρα 
του γνωςτικοφ αντικειμζνου, ωσ προσ τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο εργαςίασ και ωσ προσ τθ δομι, κακότι 
περιλαμβάνει μελζτθ πεδίου και εργαςτιρια κεματικϊν δραςτθριοτιτων.  

Σα εργαςτιρια κεματικϊν δραςτθριοτιτων και οι μελζτεσ πεδίου αποτελοφν οργανωμζνεσ μακθςιακζσ 
διαδικαςίεσ των προγραμμάτων και όχι ψυχαγωγικά διαλείμματα ι απλοφσ περιπάτουσ, οι οποίεσ με 
βιωματικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ κεφαλαιοποιοφν τουσ βαςικοφσ άξονεσ – ςτόχουσ του κάκε 
προγράμματοσ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Δεν κεωροφνται ωσ αυτοτελι προγράμματα Περιβαλλοντικισ Αγωγισ ι Αγωγισ Τγείασ οι 
τριιμερεσ περιβαλλοντικζσ εκδρομζσ, οι επιςκζψεισ ςτα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, οι θμζρεσ 
τοπικϊν δράςεων, όπωσ κακαριςμόσ παραλιϊν, δενδροφυτεφςεισ, θμζρα αιμοδοςίασ, ςυμμετοχι ςε 
εκδθλϊςεισ φορζων κ.λπ. Πλεσ αυτζσ οι χριςιμεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να εγκρίνονται, μόνο αν αποτελοφν 
μικρό τμιμα ενόσ κανονικοφ πολφμθνου παιδαγωγικοφ προγράμματοσ. 

2.2.3.   Θ Τποςτιριξθ των Προγραμμάτων Α.Τ & Π.Ε. 
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 Το Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. ςτθρίηει το  ζργο των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο μζςω των  Υπευκφνων Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων/Υπευκφνων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ Υγείασ  ςτισ  Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ  και 

με τα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ).  

Οι Υπεφκυνοι παρακολουκοφν και υποςτθρίηουν τα αντίςτοιχα προγράμματα των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςισ 
τουσ: 

 

 ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ Δ/ντζσ ςχολικϊν μονάδων για τισ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ 
προγραμμάτων, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο και ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι  τουσ ςε αυτά 

 λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ: επιςκζπτονται τισ ςχολικζσ μονάδεσ και οργανϊνουν ςυναντιςεισ 
ομάδων εκπαιδευτικϊν, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ηθτιματα βιβλιογραφίασ, 
μεκοδολογίασ, αλλά και για τθν μετάδοςθ / διάχυςθ των πλθροφοριϊν και γνϊςεων από τα κάκε είδουσ 
επιμορφωτικά ςεμινάρια και ςυναντιςεισ ςτα οποία ςυμμετζχουν οι ίδιοι 

 βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ, ενκαρρφνοντασ καινοτόμεσ 
προςεγγίςεισ 

 ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ για επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ, ςεμινάρια, θμερίδεσ κ.ά. των τομζων 
ευκφνθσ τουσ 

 ςυντονίηουν δράςεισ παρουςίαςθσ - προβολισ των προγραμμάτων των ςχολείων τθσ Δ/νςθσ ςτο τζλοσ 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

 ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ για τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςιϊν με τα Κ.Ρ.Ε. τθσ περιφερειακισ 
Δ/νςθσ ςτθν οποία ανικουν, όπωσ και για τισ δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσ εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ ςε άλλα Κ.Ρ.Ε.  

 ενθμερϊνουν για τα κεματικά ςχολικά δίκτυα και τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ  ςε αυτά  

 οργανϊνουν ςεμινάρια – θμερίδεσ και επιμορφϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ, με τθν ζγκριςθ του 
Τμιματοσ Βϋ ΑΥ & ΡΑ τθσ Διεφκυνςθσ ΣΕΡΕΔ του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. 

 οργανϊνουν το πρόγραμμα επιςκζψεϊν τουσ ςε όλα τα ςχολεία ευκφνθσ τουσ και παρακολουκοφν τθν 
πορεία υλοποίθςθσ των προγραμμάτων τουσ  

 
2.3.   ΣΜΘΜΑ Δϋ ΑΙΘΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ 

2.3.1   Πολιτιςτικά Προγράμματα  

Τα πολιτιςτικά προγράμματα είναι μία δθμιουργικι διαδικαςία που ζχει ωσ ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ 
αιςκθτικισ μζςα από τθν ζρευνα, τθν μελζτθ, τθν ανάδειξθ και τθν προϊκθςθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ.  

χεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  

α. Επιλογι κζματοσ και υποκεμάτων (ακολουκεί ενδεικτικι κεματολογία) 

β. Κακοριςμόσ γενικοφ ςκοποφ και επιμζρουσ ςτόχων 

γ. Συνεργαςίεσ- χωριςμόσ ςε ομάδεσ 

τάδια υλοποίθςθσ  

 Ζρευνα για τθν ςυλλογι του υλικοφ  

 Μελζτθ και ερμθνεία του υλικοφ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

 Ραραγωγι και παρουςίαςθ ζργου 

υνεργαςία με φορείσ και άτομα 

Ρολιτιςτικοί ςφλλογοι, Μουςεία, Διμοσ, Νομαρχία, Κάτοικοι, Σφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων, Ιδρφματα 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κλπ. 

Πεδία ςφνδεςθσ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Γλϊςςα, Νεοελλθνικά Κείμενα, Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία, Ιςτορία, Μουςικι, Καλλιτεχνικά, Θ/Υ, Ξζνεσ 
γλϊςςεσ, Θρθςκευτικά, Μακθματικά, Φυςικι- Χθμεία, Γεωγραφία, Οικιακι Οικονομία, Φυςικι Αγωγι κλπ. 
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2.3.2.   Τποςτιριξθ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων 

Το Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. για να ςτθρίξει το ζργο των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο, ζχει κεςμοκετιςει τθν κζςθ του 
Υπευκφνου Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων / Υπευκφνου Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτισ  Διευκφνςεισ  Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Οι Υπεφκυνοι αυτοί ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ: 

 επιςκζπτονται τισ ςχολικζσ μονάδεσ  

 ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ Διευκυντζσ για τισ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων 
ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο  

 ςυμβάλλουν ςτον ςχεδιαςμό των προγραμμάτων  

 προτείνουν κεματολογία πολιτιςτικϊν προγραμμάτων  

 εμψυχϊνουν και ςτθρίηουν τουσ μακθτζσ ςτθν διαδικαςία ανακάλυψθσ τθσ γνϊςθσ μζςα από τθν ζρευνα, 
τθν ανάλυςθ-ςφνκεςθ των δεδομζνων και τθν βιωματικι προςζγγιςθ 

 παρακολουκοφν τα πολιτιςτικά προγράμματα των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ, ςτθν οποία ανικουν  

 οργανϊνουν εκδιλωςθ με τθν λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, ςτθν οποία παρουςιάηονται τα προγράμματα των 
ςχολείων τθσ Διεφκυνςθσ 

 διοργανϊνουν επιμορφωτικζσ θμερίδεσ, ςεμινάρια, επιςκζψεισ, εργαςτιρια ζκφραςθσ και δθμιουργίασ για 
εκπαιδευτικοφσ, με τθν ζγκριςθ του Τμιματοσ Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ τθσ Δ/νςθσ ΣΕΡΕΔ του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. 

 ενθμερϊνουν τθ ςχολικι κοινότθτα ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ κεαμάτων από μακθτζσ εντόσ ςχολικοφ 
ωραρίου. 

Ραράλλθλα οι Υπεφκυνοι οργανϊνουν ςυναντιςεισ ομάδων εκπαιδευτικϊν, με ςκοπό τθν ενθμζρωςι τουσ ςε 
ηθτιματα βιβλιογραφίασ, μεκοδολογίασ αλλά και τθν μεταβίβαςθ / διάχυςθ των πλθροφοριϊν και γνϊςεων από 
τα κάκε είδουσ επιμορφωτικά ςεμινάρια και ςυνζδρια, ςτα οποία ςυμμετζχουν οι ίδιοι. 

 2.4.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ eTWINNING  

 Το «eTwinning», θ καινοτόμοσ δράςθ με επίςθμθ ζναρξθ τον Ιανουάριο του 2005, θ οποία για τα ζτθ 
2004-2006 αποτζλεςε τθ βαςικι δράςθ του προγράμματοσ eLearning και πλζον εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα για 
τθ Διά Βίου Μάκθςθ (2007-2013 - Απόφαςθ αρ. 1720/2006/EC 1 τθσ 15 Νοεμβρίου 2006), αφορά θλεκτρονικζσ 
αδελφοποιιςεισ ςχολείων από διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μζςω του Διαδικτφου. Θ  πλατφόρμα του 
eTwinning ανανεϊκθκε τον Σεπτζμβριο του 2012 και ζγινε πιο κατάλλθλθ για νζουσ και με λιγότερθ εμπειρία 
εκπαιδευτικοφσ. Ζνα πιο λιτό και εφκολο ςτθν πλοιγθςθ περιβάλλον κα διευκολφνει ακόμθ περιςςότερο τα 
ςχολεία, να εμπλακοφν ςε διαςυνοριακζσ ςυνεργαςίεσ και να ειςαγάγουν καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Το 
eTwinning δίνει επίςθσ  τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, να λάβουν μζροσ ςε Διαδικτυακά μακιματα, να 
ςυμμετζχουν ςτισ Ομάδεσ Εκπαιδευτικϊν, αλλά και ςε ευρωπαϊκζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ με πλοφςια 
κεματολογία). Ρλοφςιο πλθροφοριακό υλικό για τθ διάδοςθ τθσ δράςθσ ςτθν ελλθνικι εκπαιδευτικι κοινότθτα, 
υπάρχει ςτον ελλθνικό ιςτότοπο http://www.etwinning.gr. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με τθν 
υλοποίθςθ eTwinning ςυνεργαςιϊν, επικοινωνείτε ςτο τθλζφωνο 801-11-38946. Θ κεντρικι ευρωπαϊκι πφλθ, 
μζςω τθσ οποίασ υλοποιοφνται οι ςυνεργαςίεσ, βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.etwinning.net. 

 Από τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ ζχουν εγγραφεί περιςςότερα από ενενιντα πζντε χιλιάδεσ ςχολεία από 32 
Ευρωπαϊκά κράτθ. Σε αυτό ςυνζβαλε ςθμαντικά (πζραν τθσ καινοτομίασ που προςφζρει θ ιδζα τθσ θλεκτρονικισ 
αδελφοποίθςθσ ςχολείων) θ απλότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και θ αμεςότθτα τθσ δράςθσ.  

 Τονίηουμε τθ ςυμπλθρωματικότθτα του eTwinning με τα υπόλοιπα ςχολικά προγράμματα 
(Ρεριβαλλοντικι Αγωγι, Αγωγι Υγείασ, Αγωγι ςταδιοδρομίασ κ.ά.). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ μζςο ανάδειξθσ τθσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν με τα προαναφερκζντα 
προγράμματα εκτόσ των ορίων τθσ χϊρασ μασ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυνδυάςουν κάποιο άλλο 
πρόγραμμα με το eTwinning, να χρθςιμοποιιςουν τα εργαλεία που τουσ παρζχονται από τθ δικτυακι πφλθ του 
eTwinning, να ςυνεργαςτοφν με ςυναδζλφουσ τουσ ςτθν Ε.Ε., αλλά και να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτουσ Εκνικοφσ 
και Ευρωπαϊκοφσ διαγωνιςμοφσ eTwinning που διεξάγονται κάκε χρόνο. Ο Εκνικόσ διαγωνιςμόσ 2012 ζχει ιδθ 
αναρτθκεί ςτθν ελλθνικι ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ www.etwinning.gr.  
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 Με βάςθ τα παραπάνω για τθν Ευρωπαϊκι δράςθ eTwinning, το πλαίςιο λειτουργίασ δίνει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ τισ παρακάτω δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ: 

 α) Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί eTwinning ςυνεργαςία όποτε αυτόσ κρίνει, με διάρκεια θ οποία 
ςυμφωνείται με το αδελφοποιθμζνο ςχολείο και ουςιαςτικά δεν ζχει πάνω ι κάτω όριο. Οι υποχρεϊςεισ του 
εκπαιδευτικοφ είναι αυτζσ που οριοκετοφνται από τθν ιδιότθτα του παιδαγωγοφ, το πλαίςιο τθσ καλισ 
ςυνεργαςίασ με τον Ευρωπαίο ςυνάδελφό του, τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ δράςθσ, όπωσ αυτοί 
αναφζρονται ςτο www.etwinning.net, κακϊσ και από τθν Απόφαςθ αρ. 1720/2006/EC 1 τθσ 15 Νοεμβρίου 2006 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,  ςχετικά με τθ Διά Βίου Μάκθςθ.  

 Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο εκπαιδευτικόσ δεν δικαιοφται ςυμπλιρωςθ ωραρίου.  

Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα eTwinning, δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να παραδϊςουν ι 
να παρουςιάςουν οποιοδιποτε ζργο ζχει δθμιουργθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ (εκτόσ αν το 
επικυμοφν οι ίδιοι), αλλά ζχουν  δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτθν λεγόμενθ «ετικζτα ποιότθτασ», κακϊσ και 
ςτουσ διαγωνιςμοφσ για τα εκνικά και ευρωπαϊκά βραβεία eTwinning που ανακοινϊνονται  ςτθν ιςτοςελίδα 
www.etwinning.gr. 

 β) Ο εκπαιδευτικόσ, για να τεκμθριϊςει δικαίωμα ςυμπλιρωςθσ ωραρίου, ακολουκεί τθ διαδικαςία θ 
οποία ζχει προδιαγραφεί και για τα υπόλοιπα προγράμματα και ζχει τισ υποχρεϊςεισ που προαναφζρκθκαν. 

Στθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ ςε eTwinning πρόγραμμα από τον 
Διευκυντι και τον ςφλλογο διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθ ςυνζχεια υποβάλλεται θλεκτρονικά (θ 
φόρμα υποβολισ και οι ςχετικζσ οδθγίεσ κα αναρτθκοφν εγκαίρωσ ςτον επίςθμο ελλθνικό ιςτότοπο τθσ δράςθσ 
www.etwinning.gr), προκειμζνου θ Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ  να ειςθγθκεί  τθν ζγκριςι του από τθν 
Επιτροπι Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων που λειτουργεί ςε κάκε Διεφκυνςθ.   

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταγράφουν τθν πορεία του ζργου τουσ με τθ βοικεια του εργαλείου 
‘Κάρτα Προόδου’ ςε διμθνιαία βάςθ. το τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να υποβάλει 
αίτθςθ, ϊςτε να αξιολογθκεί για τθν Ετικζτα Ποιότθτασ. Θ Εκνικι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ μπορεί να ηθτιςει 
από τον εκπαιδευτικό αναφορά για τθν πορεία του ζργου του. 

 

2.5   ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ» 

Σφμφωνα με τθν Απόφαςθ αρικ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ 
Νοεμβρίου 2006, τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2007 και για μια επταετία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
δράςθσ ςτον τομζα τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ. Το πρόγραμμα «Δια Βίου Μάκθςθ» περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τισ 
δράςεισ Comenius και Leonardo Da Vinci που αφοροφν ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ και ςτθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ αντίςτοιχα.  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, είναι δυνατόν να υλοποιιςουν ευρωπαϊκά 
προγράμματα, για τα οποία ζχουν πάρει ςχετικι ζγκριςθ από τθν Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ του 
προγράμματοσ «Δια Βίου Μάκθςθ» -  Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν. Μποροφν επίςθσ, να προετοιμάςουν 
προτάςεισ, τισ οποίεσ κα υποβάλουν ςτο πλαίςιο τθσ επόμενθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων του 
προγράμματοσ, για υλοποίθςι τουσ κατά τθ ςχολικι περίοδο 2013-2014. 

Συγκεκριμζνα: 

 Θ δράςθ Comenius απευκφνεται ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ και αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
διάςταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τθσ, µζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ διακρατικισ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων.   

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ τα ςχολεία μποροφν να χρθματοδοτθκοφν για τθ δθμιουργία ςχολικϊν 
ςυμπράξεων (διμερϊν & πολυμερϊν) και τθν κινθτικότθτα μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 
τθσ ςφμπραξθσ. Για τθν προετοιμαςία μιασ ςφμπραξθσ υπάρχει θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 
προπαραςκευαςτικισ επίςκεψθσ, θ οποία μπορεί να χρθματοδοτθκεί, κατόπιν αίτθςθσ κι ζγκριςθσ. 

Επίςθσ, τα ςχολεία μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για να φιλοξενιςουν ςτο ίδρυμά τουσ μελλοντικοφσ 
εκπαιδευτικοφσ από το εξωτερικό ωσ βοθκοφσ (θ δράςθ αυτι δεν χρθματοδοτείται).  
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Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να επωφελθκοφν από τθ δράςθ ενδοχπθρεςιακισ κατάρτιςθσ και να λάβουν 
χρθματοδότθςθ για τθν παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου ςτο εξωτερικό. 

 Σα Επαγγελματικά Λφκεια και οι Επαγγελματικζσ χολζσ μποροφν να υποβάλουν πρόταςθ για 
χρθματοδότθςθ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ τθσ κινθτικότθτασ του Leonardo Da Vinci, για τοποκζτθςθ των 
μακθτϊν τουσ ςε ιδρφματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι ςε επιχειριςεισ του εξωτερικοφ. 

Θ δράςθ Leonardo da Vinci ςτοχεφει ςτθ διεφρυνςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ςτθν υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων ςε δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ, για τθν 
απόκτθςθ και τθ χριςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και προςόντων που διευκολφνουν τθν προςωπικι εξζλιξθ και τθ 
ςυμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ.   

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.Κ.Υ. - Εκνικι Μονάδα 
Συντονιςμοφ του προγράμματοσ http://www.iky.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ 
www.minedu.gov.gr και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.  

Οι μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εςωτερικό και ςτο 
εξωτερικό, που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων, 
εγκρίνονται ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 129287/Γ2/02-12-2011 Υπουργικι Απόφαςθ. Σε ότι αφορά τισ 
μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ιςχφει θ υπϋαρικμ. 45784 
/ΙΑ/07-05-2007 Υπουργικι Απόφαςθ. 

Για τθν υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων Comenius ι Leonardo da Vinci δικαιολογοφνται ϊρεσ 
ςυμπλιρωςθσ ωραρίου, ανάλογα με τα προβλεπόμενα  ςτθν 1.4 τθσ παροφςθσ.  

Σζλοσ επειδι το πλαίςιο των προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων προςφζρει τθν δυνατότθτα και 

πολυιμερων εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων, οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να τθροφν με ςεβαςμό το 

ωράριο εργαςίασ των οδθγϊν αυτοκινιτων. 

Παρακαλοφμε τισ τοπικζσ διευθφνςεισ εκπαίδευςησ, να προωθήςουν άμεςα αυτή την εγκφκλιο ςε όλα τα 

ςχολεία τησ περιοχήσ τουσ και να λάβουν ενυπόγραφα γνώςη όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

ΩΣΘΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ 

Εςωτερικι Διανομι: 
Γραφείο Υπουργοφ 
Γραφείο Υφυπουργοφ 
Γραφείο Γ. Γραμματζα 
Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Ρ/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ   
Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ : 

 Τμιμα Αϋ ΣΕΡ 

 Τμιμα Βϋ Αγωγισ Υγείασ & Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ , 

 Τμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ  
Γραφείο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ 
Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τμιμα Β’ Ρρογραμμάτων 
Δ/νςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Δ/νςθ Σπουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ΓΓ Νζασ Γενιάσ  
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Παράρτθμα 1 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 Για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (Αγωγισ Σταδιοδρομίασ, 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ και Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων), ιςχφει θ βαςικι Υπουργικι Απόφαςθ 
Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ. Β/ 23-10-1992), ςτθν οποία για πρϊτθ φορά ορίηονται ο κεςμόσ, οι κατθγορίεσ, 
το περιεχόμενο και ο τρόποσ υλοποίθςθσ των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων.  

 Για τα προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ και Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων, ιςχφουν 
επίςθσ: 

1. Θ Υ.Α. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31.08.2005, (ΦΕΚ 1280 τ. Β/ 13-9-2005), με κζμα «Γενίκευςθ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ» 

2. Θ Υ.Α.Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139τ.Β/ 23-8-2006), με κζμα «Αναμόρφωςθ των Ωρολογίων 
Ρρογραμμάτων ςτο Δθμοτικό Σχολείο» 

3. Θ Υ.Α. Φ12/668/67296/Γ1/10-6-2010, με κζμα «Ρρογραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικοφ ζτουσ 
2010-2011» 

4. Θ Υ.Α. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, με κζμα «Ωρολόγια προγράμματα Δθμοτικϊν Σχολείων με ενιαίο 
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» 

5. Θ Υ.Α. Φ 484 /62 /Γ2 /4877, (ΦΕΚ 797 τ. Β/ 20-12-1990), με κζμα «Ανάκεςθ διδαςκαλίασ- Ωριαία αντιμιςκία - 
Συμπλιρωςθ υποχρεωτικοφ ωραρίου» 

6. Θ Υ.Α. Γ1/377/865, (ΦΕΚ 577/23-9-1992), με κζμα «Ζνταξθ των Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ςτθν Α/κμια 
Εκπαίδευςθ» 

7. Το Ρ.Δ. 35 (ΦΕΚ 11 τ.Α’ /4-2- 1991), με κζμα «Διδαςκαλία Ρροαιρετικϊν μακθμάτων ςτα Ενιαία 
Ρολυκλαδικά Λφκεια και άλλεσ Σχολικζσ Μονάδεσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ». 

8. Θ Υ.Α. 64903/Γ7/7-6-2010, με κζμα «Ραράταςθ κθτείασ των Υπευκφνων Σχολικϊν δραςτθριοτιτων» 
 

Ειδικότερα, για τισ Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ κατά τομζα, ιςχφει το παρακάτω κεςμικό πλαίςιο: 

1.1. Αγωγι ταδιοδρομίασ 
1. Θ Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΕΚ 629 τ. Β’/ 23-10-1002), με κζμα «Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ» 
2. Θ Υ.Α. Γ2/455/7-2-2000, (ΦΕΚ 161 τ.Βϋ/16-2-2000), θ οποία ορίηει τθν Αγωγι Σταδιοδρομίασ ωσ διακριτι 

κατθγορία Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και ςυμπλθρϊνει τθν βαςικι Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992 
3. Θ Υ.Α. Γ2/5088/1-10-01, (ΦΕΚ 1341 τ. Β’/16-10-2001), με κζμα «Οργάνωςθ Εκδθλϊςεων με κζμα “Θμζρεσ 

Σταδιοδρομίασ” ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 
4. Θ Υ.Α. 92984/Γ7/10-8-2012, (ΦΕΚ 2316 τ. Β’/10-8-20122), με κζμα «Κακοριςμόσ των οργάνων, των 

κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων Σχολικοφ Επαγγελματικοφ 
Ρροςανατολιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.) ςτα Κζντρα Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ.) κακϊσ και των 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ» 

1.2. Αγωγι Τγείασ και Περιβαλλοντικι Αγωγι 
α. Αγωγι Τγείασ  

1. φκμιςθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Υ.Α. Γ1/377/865//18-9-1992, ΦΕΚ 
577/Β/23-9-1992 

2. φκμιςθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Ε. Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992, ΦΕΚ 629/Β/23-101992 
3. Ν. 2817 άρκρο 7 παράγραφοσ 6 και 7, άρκρο 8 παράγραφοσ 14, ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000 
4. Αγωγι του Καταναλωτι ςτισ Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ Υ.Α. Γ2/7668/18-12-1997, ΦΕΚ 1153/Β/29-12-

1997 
5. Κυκλοφοριακι Αγωγι ςτα Σχολεία Υ.Α. Γ2/90230/5-9-2002, ΦΕΚ 1211/Β/18/9/2002 

 
υμβουλευτικοί τακμοί Νζων (Ν) 

1. Συγκρότθςθ και λειτουργία ΣΣΝ, Ν. 1894/1990, ΦΕΚ110/Α/27-8-90 
2. Κδρυςθ, Οργάνωςθ & Λειτουργία ΣΣΝ, Υ.Α. Γ2 806/12-2-93, ΦΕΚ 134/Β/5-3-1993 
3. Ζκτακτθ ζναρξθ λειτουργίασ (ςειςμόσ Αττικισ) ΣΣΝ Λεκανοπεδίου Αττικισ, Υ.Α. Γ2/4116/15-9-99 
4. Κδρυςθ και Λειτουργία 43 ΣΣΝ, Κ.Υ.Α. 104492/Γ7/10-10-06, ΦΕΚ 1556/Β/24-10-2006 
5. Σφςταςθ κλάδων κζςεων προςωπικοφ ΣΣΝ, Ρ.Δ.445/1993, ΦΕΚ 185/Α/7-10-1993 
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6. Λειτουργία ΣΣΝ, τροποποίθςθ – ςυμπλιρωςθ, Ρ.Δ.445/93, Ρ.Δ.390/1998, ΦΕΚ 270/Α/3-12-1998 
7. Τροποποίθςθ διατάξ., Ρ.Δ. 445/1993 (Σφςτ. 16 κζςεων Ιατρϊν), Ρ.Δ.140/2003, ΦΕΚ 119/Α/19-5-2003 
8. Κακοριςμόσ των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων 

Συμβουλευτικϊν Στακμϊν Νζων (Σ.Σ.Ν.) κακϊσ και των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ, Υ.Α. 
93008/Γ7/10-08-2012, ΦΕΚ 2315/Β/10-08-2012 

β. Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) 
1. Ο Ν. 1946/91, (ΦΕΚ 69 τ.Α/14-5-1991), με κζμα «Επζκταςθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία τθσ 

Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ» 
2. Ο Ν.1892/1990, άρκρο 111, (ΦΕΚ 101 τ.Α/31-7-1990), με κζμα «Χρθματοδότθςθ Ρρογραμμάτων 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ» 
3. Θ Υ.Α. 60991/Γ7/19-6-2006, με κζμα «Διαδικαςίεσ ςτελζχωςθσ και  κακικοντα των εκπαιδευτικϊν ςτα 

Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ) και των Υπευκφνων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ Ε)» 
4. Ο Ν. 2986/2002, (ΦΕΚ 24/τ. Αϋ/13-2-2002), με κζμα «Οργάνωςθ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Α/κμιασ 

και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ»  
5. Θ Υ.Α. 47587/57/16-5-03, (ΦΕΚ 693/τ.Βϋ/3-6-2003), με κζμα «Συνεργαςίεσ ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. Θεςμικϊν οργάνων 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Σχολείων με Ανϊτατα & Ερευνθτικά Επιςτθμονικά Ιδρφματα, άλλουσ 
κυβερνθτικοφσ φορείσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ» 

6. Σε ό,τι αφορά Θεματικά Δίκτυα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ιςχφει θ Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 
7. Θ Υ.Α. 127856/Γ7/29.11.2006, με κζμα «Τροποποίθςθ τθσ Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί κεματικϊν Δικτφων 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ» 
8. Θ Υ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012, (ΦΕΚ 2314 τ.Βϋ/10-08-2012), με κζμα «Κακοριςμόσ των οργάνων, των 

κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων, Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αγωγισ Υγείασ Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων και Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων κακϊσ και των κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων τουσ» 

9.  Θ Υ.Α. 93006/Γ7/10-08-2012, με κζμα «Ρροκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεων Υπευκφνων Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων και Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων» 

 

1.3. Πολιτιςτικά Θζματα  
1. Θ Υ.Α. 92998/Γ7/10-08-2012, (ΦΕΚ 2314 τ.Βϋ/10-08-2012), με κζμα «Κακοριςμόσ των οργάνων, των 

κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων, Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αγωγισ Υγείασ Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων και Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων κακϊσ και των κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων τουσ» 

2. Θ Υ.Α. 93006/Γ7/10-08-2012, με κζμα «Ρροκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεων Υπευκφνων Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων και Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων» 

3. Θ με Αρ.Ρρωτ. 95783/Γ7/22-08-2012, με κζμα «Διευκρινίςεισ για τισ Υ.Α. κακοριςμοφ του τρόπου 
λειτουργίασ των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ Υπευκφνων ςτα 
Κζντρα Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ.), Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, 
Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων, Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Συμβουλευτικϊν Στακμϊν Νζων (Σ.Σ.Ν.), Κζντρα 
Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν (ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ.) και Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
(Ε.Κ.Φ.Ε.), κακϊσ και των κακθκόντων και των αρμοδιοτιτων τουσ και τισ ςχετικζσ προκθρφξεισ» 

4. Θ με Αρ.Ρρωτ.116452/Γ7/01-10-2012, με κζμα «Ραρακολοφκθςθ κεαμάτων από μακθτζσ εντόσ ςχολικοφ 
ωραρίου» 

 

1.4. Πρόγραμμα e-Twinning 

       H Απόφαςθ 116460/ΚΡ/1-10-2012, για τθ ςυμμετοχι ςτελεχϊν του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, 
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςτθν “Ελλθνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ (Ε.Υ.Υ.) τθσ δράςθσ e -Twinning 2010” 

1.5. Πρόγραμμα Comenius – Leonardo da Vinci 

Θ με αρικμ. 1720/2006/ΕΚ/15-11-2006, Απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 
κζμα «Θζςπιςθ Ρρογράμματοσ Δράςθσ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ» 

 

 Όλεσ οι παραπάνω Εγκφκλιοι, Τπουργικζσ Αποφάςεισ, Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα, μποροφν να 

αναηθτθκοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ. 
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Παράρτημα 2. 

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΧΟΛΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

ΑΓΩΓΘ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ  

ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ  

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

 

Θμερομθνία .......................... 

Αρικ. Ρρωτ.  ..........................  

Σχ. Ζτοσ: ………….......………. 

ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ          …………………………………………………........  

Δ/ΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ .....................................................................      ΓΡΑΦΕΙΟ ………….........…. 

ΤΘΛ. ………………….. ΔΘΜΟΣ / ΡΕΙΟΧΘ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….…………... 

FAX ……….……….……. Email ……………………………...…..……….......……………. 

ΑΙΘΜΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  ……......…..... ΑΙΘΜΟΣ ΜΑΘΘΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: …………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ: ………………...………………………………………. ΡΕ: ..........…….. 

 

Ο ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑ: 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
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ΠΡΑΞΘ ΑΝΑΘΕΘ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ: 

Αρ. Πράξθσ  Θμερομθνία 

  

 

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ 

ΜΟΝΟ ΡΩΙ ΡΩΙ ΚΑΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΜΟΝΟ ΑΡΟΓΕΥΜΑ 

   

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

(ΠΕ) 
ΩΡΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΩΡΑΡΙΟΤ 

ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ε 

ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΘ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΧΕΣΙΚΘ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ 

(ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ) 

     

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ     

     

     

     

ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΘΤΩΝ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ : …………….     ΑΓΟΡΙΑ: ………   ΚΟΡΙΣΙΑ: ……… 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΘΜΑ:  ΜΕΙΚΤΘ ΟΜΑΔΑ:  

 

υνάντηςη ομάδασ: 
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ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΣΟΠΟ: 

   

 

ΥΡΑΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δθμιουργιςτε ζνα εφζτοσ) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

A. ΥΡΟΘΕΜΑΤΑ (ΡΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) : 

 

 

Β. ΠΟΙΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΟΧΟΤ ΒΑΛΑΣΕ; (γράψτε ςυνοπτικά τουσ πιο ςθμαντικοφσ) 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ – ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΕΙΣ: 

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
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Ε. ΚΑΤΑΓΑΨΤΕ ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΤΘΝ ΧΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ  
ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΧΟΛΙΚΘ ΧΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΑ) 
Θ χρονικι εξζλιξθ του προγράμματοσ 

( διερεφνθςθ κζματοσ, επεξεργαςία, υλοποίθςθ δράςεων, επιςκζψεων, παρουςίαςθ κλπ) 
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Αρικμόσ προβλεπόμενων επιςκζψεων      ................                                       

ΡΟΣΟΧΘ: Για τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ μαηί με το ζντυπο υποβάλλονται και 

1. Κατάλογοσ  με το ονοματεπϊνυμο των μακθτϊν τθσ ομάδασ, τθν τάξθ και το τμιμα τουσ. 

2. Αντίγραφο τησ πράξησ του ςυλλόγου 

 Ο ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ 
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Παράρτθμα 3 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ 

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΘ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγραμμάτων Αγωγισ Σταδιοδρομίασ ςτα Γυμνάςια, ΓΕΛ και ΕΡΑΛ/ΕΡΑΣ τθσ χϊρασ, 

είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν δράςεισ, που ςχετίηονται με τουσ παρακάτω κεματικοφσ άξονεσ:  

Α. ΠΡΟΩΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ ΗΩΘ : Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθ λιψθ 

Αποφάςεων, Απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθ διαχείριςθ του Άγχουσ, Διαχείριςθ του χρόνου και των προκλιςεων 

τθσ μακθτικισ ηωισ,  Καλλιζργεια Θετικισ αυτοεκτίμθςθσ, Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ ςτισ προςωπικζσ, 

κοινωνικζσ και ακαδθμαϊκζσ ςχζςεισ, Σφνταξθ Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ, Τρόποι αναηιτθςθσ απαςχόλθςθσ, 

Ραρουςία & ςυμπεριφορά ςε μια ςυνζντευξθ επιλογισ, Ενεργόσ πολίτθσ - Εκελοντιςμόσ, Ρροκαταλιψεισ – 

ςτερεότυπα, Θετικά πρότυπα ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, Εντοπιςμόσ και αξιοποίθςθ πθγϊν πλθροφόρθςθσ, 

Σφγχρονεσ μορφζσ τθσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ. 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΧΕΕΙ/ ΣΟΜΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ: Ρεριγραφζσ επαγγελμάτων (Επαγγελματικζσ Μονογραφίεσ), 

Επαγγζλματα που χάνονται, Επαγγζλματα που αναπτφςςονται, Ιςότθτα ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ, Ιςότθτα των 

δφο φφλων, Εργαςία και Άτομα με αναπθρία, Νζοι και ανεργία, Ρράςινα επαγγζλματα, Ρράςινθ 

Επιχειρθματικότθτα, Βιολογικζσ Μονάδεσ Καλλιζργειασ, Αγροτουριςτικζσ  Μονάδεσ, Ευζλικτεσ Μορφζσ 

Απαςχόλθςθσ. 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ – ΚΑΣΑΡΣΙΘ: Εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτθν Ελλάδα και Ευρϊπθ (Γυμνάςιο – ΓΕΛ –ΕΡΑΛ/ΕΡΑΣ – 

ΟΑΕΔ -ΙΕΚ –ΤΕΙ –ΑΕΙ - ΕΑΡ), Εκπαιδευτικζσ επιλογζσ – Επαγγελματικζσ προοπτικζσ, Δρόμοι μετά το Γυμνάςιο, Δια 

Βίου Μάκθςθ & Κατάρτιςθ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, Εκπαίδευςθ ενθλίκων, Σχολεία 2θσ Ευκαιρίασ.  

Δ. ΠΟΤΔΕ & ΕΡΓΑΙΑ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ : Επαγγελματικά δικαιϊματα εργαηομζνων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

Διαπολιτιςμικι επικοινωνία/ατςιςμόσ, ο ΣΕΡ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, Κινθτικότθτα μακθτϊν – φοιτθτϊν ςτθν 

Ε.Ε., Επαγγελματικι κινθτικότθτα, Αναγνϊριςθ τίτλων εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν προςόντων.      

Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ : Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ, Από τθ ςφλλθψθ μιασ ιδζασ μζχρι το 

ςτιςιμο μιασ επιχείρθςθσ, Ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν μιασ επιχείρθςθσ ςτθν πόλθ μου, Επιχειριςεισ που 

χάνονται, Βιωςιμότθτα επιχειριςεων ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, Δομι και Οργάνωςθ Επιχειριςεων, Ενεργόσ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο κοινωνικοοικονομικό γίγνεςκαι με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ, Θ ευκφνθ τθσ 

επιχείρθςθσ προσ το κοινωνικό ςφνολο. 

 

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ 

Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Αειφόρο χολείο - Αυλι ςχολείου  

Οι  πθγζσ ενζργειασ ςτο ςχολείο και  θ ςυμπεριφορά τθσ ςχολικισ κοινότθτασ  για εξοικονόμθςθ ενζργειασ , 

Ρρωτοβουλίεσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ  ποιότθτασ των ςχζςεων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και του 

περιβάλλοντοσ  ςτο ςχολείο, Θ ςιμανςθ για τθν κακαριότθτα, Θ φροντίδα και θ ευκφνθ  για τθν αυλι και τθν 

αίκουςα, …Οραματίηομαι το ςχολείο του μζλλοντοσ… κ.α. 

Αειφόροσ κατοικία 

Σχεδιαςμόσ κτθρίων, οικιςμϊν, πόλεων μζςα ςτθ φζρουςα ικανότθτα του πλανιτθ, Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι, 

Αςφάλεια & επικινδυνότθτα υλικϊν π.χ. επίπλων, ελαιοχρωμάτων, κλπ. 
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Ενεργειακό ηιτθμα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτφπωμα ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι 

Οι κακθμερινζσ μασ μετακινιςεισ, Οι μεταφορζσ, Οι εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ για κζρμανςθ-ψφξθ, Τι 

ξοδεφουμε για ενζργεια ,  κλπ. 

Σοπικό  Περιβάλλον : το ςπίτι, το ςχολείο , θ κοινότθτα 

Γνωριμία με το τοπικό οικοςφςτθμα, Θ διαχείριςθ απορριμμάτων ςτθ πόλθ που ηω, Θ προςωπικι και ςυλλογικι 

ευκφνθ τθσ διατιρθςθσ του  πράςινου  ςτο άμεςο περιβάλλον, Οι δραςτθριότθτεσ  και κακθμερινζσ ςυνικειεσ 

που επθρεάηουν τθν  φζρουςα ικανότθτα ςε άλςθ, δάςθ, παραλίεσ,  κλπ.  

Ελεφκεροι χϊροι: Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ - Προςταςία 

Ραιδικζσ Χαρζσ - Χϊροι άκλθςθσ – ψυχαγωγίασ, Καταλλθλότθτα των χϊρων ωσ προσ τθν κακαριότθτα, τα υλικά, 

τθν φροντίδα, τθν εκελοντικι προςφορά ςτον ζλεγχο και τθ  διατιρθςι τουσ, Υιοκετϊ και προςτατεφω ζνα 

άλςοσ, μία παραλία του τόπου μου. 

Διατιρθςθ και προςταςία αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου  

Αλλαγι χριςεων γθσ (Αςτυφιλία και ανεργία, Οικολογικι επιβάρυνςθ, Θ ςθμαςία του κτθματολογίου ςτθν 

διαχείριςθ των χριςεων γθσ). 

Βιοτεχνολογικζσ Εφαρμογζσ και Περιβάλλον 

Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (ΓΤΟ) : Ραραγωγι τροφισ από γενετικά τροποποιθμζνουσ οργανιςμοφσ 

(Υβρίδια, Άγριεσ ποικιλίεσ φυτϊν, Γενετικά τροποποιθμζνα φυτά, Επιπτϊςεισ των ΓΤΟ ςτο περιβάλλον, τθν 

υγεία, τθν οικονομία, τθν κοινωνία), Ραραδοςιακζσ τοπικζσ καλλιζργειεσ και θ ςχζςθ τουσ  με τθν τοπικι 

οικονομία και το περιβάλλον. 

Διαχείριςθ Φυςικϊν Πόρων 

 Εντατικζσ μορφζσ εκμετάλλευςθσ φυςικϊν πόρων 

 Δάςθ, Αποδάςωςθ, διάβρωςθ εδαφϊν 

 Υδάτινοι Ρόροι 

 Γεωργία, Κτθνοτροφία, Υπερεκμετάλλευςθ – θ ςχζςθ οικονομίασ και προςταςίασ του τοπικοφ 
περιβάλλοντοσ,  Ανάδειξθ τοπικϊν παραδειγματικϊν χριςεων γθσ  οικονομικισ κλίμακασ με ςεβαςμό ςτα 
περιβάλλον 

Θ ζννοια τθσ Διατιρθςθσ του Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ 

 Οικοςυςτιματα : Δομι και λειτουργία χερςαίων και υδατικϊν οικοςυςτθμάτων 

 Βιοποικιλότθτα: Απειλοφμενα είδθ – προςτατευόμενεσ περιοχζσ 
Θ ζννοια τθσ Τποβάκμιςθσ του Περιβάλλοντοσ 

 Ατμόςφαιρα - φπανςθ του αζρα φαινόμενο κερμοκθπίου, Τρφπα όηοντοσ 

 φπανςθ υδάτων 

 φπανςθ εδαφϊν 

 αδιενεργόσ ρφπανςθ 

 Απόβλθτα και  Διαχείριςθ των απορριμμάτων 
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι 

 Κλιματικζσ Αλλαγζσ 

 Φυςικζσ καταςτροφζσ και ανκρϊπινθ παρζμβαςθ 

 Ρεριβάλλον και πόλεμοσ 
Χϊροσ, Οργάνωςθ και Χριςθ 

 Αςτικά περιβάλλοντα: Αςτικι ανάπτυξθ, χριςεισ, αςτικό και περιαςτικό πράςινο, Οδικά δίκτυα, Θχθτικι 
ρφπανςθ, Ρεριβάλλον ςχολικϊν και εςωτερικϊν χϊρων  

 Οικιςτικι ανάπτυξθ, Δθμόςιοσ χϊροσ και περιβάλλον 

 Φυςικό Ρεριβάλλον, Σχεδιαςμόσ του διακζςιμου χϊρου, Αγροτικι ανάπτυξθ, Τουριςμόσ,  Εναλλακτικόσ 
και οικολογικόσ τουριςμόσ, Υιοκεςίεσ περιοχϊν 

 Ρεριβάλλον και Μνθμεία, Αρχαιολογικοί χϊροι και ιςτορικοί τόποι 

 Τοπίο και κατοίκθςθ, Υποβάκμιςθ του τοπίου  

 Γεωλογικά μνθμεία και μνθμεία τθσ φφςθσ 
 

Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον – Παράμετροι & Τποβάκμιςθ 
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 Ρεριβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυςικζσ διαδρομζσ, Μεταφορζσ, ςυγκοινωνίεσ 

 Ρεριβάλλον και Ιςτορία: Τοπικι ιςτορία, Ιςτορία μετακινιςεων, Φυςικι ιςτορία, Ιςτορία πόλεων και 
αγροτικϊν εγκαταςτάςεων, Φυςικά Στοιχεία: Μυκολογία, Λαογραφία  

 Το Ρεριβάλλον ωσ πθγι ζμπνευςθσ και πεδίο διαλόγου: Ρεριβάλλον και Τζχνθ  

 Το περιβάλλον ωσ ζκκεμα: Μουςεία φυςικϊν επιςτθμϊν και τεχνολογίασ, φυςικισ ιςτορίασ, Συλλογζσ 
εκκζματα, Ρεριβαλλοντικά ςτοιχεία ςε ςυλλογζσ, Μόνιμεσ και περιοδικζσ εκκζςεισ μουςειακϊν 
οργανιςμϊν 

 Το περιβάλλον ωσ αφιγθςθ: Θ φφςθ και τα περιβαλλοντικά ηθτιματα ςτθ λογοτεχνία 

 Ρεριβάλλον, Αντιλιψεισ και Ιδζεσ: 
o Φφςθ και Θρθςκεία 
o Ρεριβαλλοντικι Θκικι 
o Δθμοκρατία, Ρεριβαλλοντικζσ δράςεισ και περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ 
o Καταναλωτιςμόσ και Ρεριβάλλον 

 Το Ρεριβάλλον ωσ πεδίο ςυνάντθςθσ των πολιτιςμϊν – Διαπολιτιςμικζσ Αναφορζσ 
Ποιότθτα Ηωισ  

 Καταλλθλότθτα-επικινδυνότθτα υλικϊν και καταςκευϊν 

 Αςφάλεια ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι ςε ςχζςθ με τα αντικείμενα 

 Υλικά φιλικά προσ το περιβάλλον-Τρόποι προφφλαξθσ 

 Βιομθχανικι ρφπανςθ –Γεωργικι ρφπανςθ 

 Βαρζα μζταλλα - Εντομοκτόνα - Φυτοφάρμακα - Βιοςυςςϊρευςθ 

 Θλιακι ακτινοβολία.  Θλεκτρομαγνθτικζσ  ακτινοβολίεσ 

 Θχορφπανςθ - Ζνταςθ ιχου - Χάρτθσ κορφβου 

 Κρυμμζνθ ρφπανςθ: Άρρωςτα κτίρια - φπανςθ εςωτερικϊν χϊρων:  ςυςτιματα καφςθσ, κάπνιςμα, 

καταςκευαςτικά  υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, υλικά κακαριότθτασ 

 

ΙΙ.ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ: 

 

α. Μακαίνω για τθ ηωι  

Τγεία 

 Θ Υγεία ωσ πολιτιςμικό και κοινωνικό αγακό  

 Διαπολιτιςμικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτθν Υγεία και τθν Αςκζνεια 

 Εξαρτθςιογόνεσ Ουςίεσ (καπνόσ, αλκοόλ, ναρκωτικά ) 

 Αςκζνειεσ: AIDS, θπατίτιδα Β, Μεςογειακι αναιμία, καρδιαγγειακά νοςιματα, αςκζνειεσ ςτο εργαςιακό 
περιβάλλον, ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα, καρκίνοσ 

 Στοματικι υγιεινι 

 Ατυχιματα και Αςφάλεια 

 Ρρϊτεσ Βοικειεσ 

 Εκελοντιςμόσ και Υγεία: Αιμοδοςία, Ρροςφορά ιςτϊν και Οργάνων 
 

Ψυχικι Τγεία 

Κοινωνικι υναιςκθματικι ανάπτυξθ:  

 Συναιςκθματικι και Ψυχοκινθτικι Ανάπτυξθ – Αντιμετϊπιςθ Ρροβλθμάτων 

 Αυτοεκτίμθςθ, Αυτοςυναίςκθμα – Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων 

 Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ  

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αντιμετϊπιςθ του άγχουσ και του φόβου 

 Αντιμετϊπιςθ πζνκουσ 

 Εφθβεία, ςυμπεριφορζσ  και αντιλιψεισ  

 Εξαρτιςεισ (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνιςμα, θλεκτρονικά μζςα, τυχερά παιχνίδια, κλπ) 
 

Τγεία, Ιςτορία και Σζχνθ 
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 Μυκολογία, Ιςτορικζσ Αντιλιψεισ για τθν υγεία, Ζκιμα, δοξαςίεσ και λαογραφικά ςτοιχεία 

 Μνθμεία, Ζργα και αρχαιολογικοί χϊροι (π.χ. προςωποποιιςεισ Υγείασ, Αςκλθπιεία, Αμφιαράεια κ.ά.) 
 

Τγεία και Λογοτεχνία 

 Ηθτιματα ςωματικισ/ ψυχικισ υγείασ και ποιότθτασ ηωισ ςτθν μυκιςτοριογραφία και τθν ποίθςθ 
 

β. Αγωγι του Ενεργοφ Πολίτθ 

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα – Δθμοκρατία 

 Ρροβλιματα  Φτϊχειασ, Αναλφαβθτιςμοφ κ.ά  

 Δθμοκρατικά δικαιϊματα, δικαιϊματα του πολίτθ 

 Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, Ιςότθτα ευκαιριϊν 

 Ιςότθτα φφλων 

 ατςιςμόσ, ξενοφοβία 
 

Ποιότθτα Ηωισ  

 Κατοικία,  Υγιεινι και Αςφάλεια 

 Ροιότθτα ηωισ ςτο εργαςιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Ζκκεςθ ςε τοξικζσ ουςίεσ 

 Φυςικι Ηωι, άςκθςθ και υγιεινόσ τρόποσ διαβίωςθσ 

 Διατροφικζσ ςυνικειεσ και μεταλλαγμζνα τρόφιμα 

 Εκελοντιςμόσ 

 Ρολιτικι Ρροςταςία: Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων/ Σειςμοί, πλθμμφρεσ, 
πυρκαγιζσ 

 

Κυκλοφοριακι Αγωγι  

 Οδικι ςυμπεριφορά πεηϊν και οδθγϊν 

 Οδικι ςυμπεριφορά μακθτϊν: οι μακθτζσ ωσ οδθγοί και ωσ επιβάτεσ – διαμόρφωςθ κυκλοφοριακισ 
ςυνείδθςθσ 

 Οδικι Αςφάλεια 
 

Αγωγι του καταναλωτι 

 Αγωγι του καταναλωτι και  οικονομία 

 Αγωγι του καταναλωτι και κοινωνία 

 Ρλθκυςμιακζσ μετακινιςεισ και κατανάλωςθ 

 Υγεία και κατανάλωςθ 

 Ανάλυςθ προτφπων κατανάλωςθσ κ.ά. 
 

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Θ κεματολογία των πολιτιςτικϊν προγραμμάτων εκτείνεται ςε ζνα ευρφτατο φάςμα τομζων πολιτιςμοφ και 

τεχνϊν  (χοροφ, κεάτρου, μουςικισ, εικαςτικϊν τεχνϊν, κλπ.). 

Ενδεικτικά τα Ρολιτιςτικά  Ρρογράμματα, είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν ςε  δράςεισ όπωσ: 

 Θεατρικό εργαςτιριο: ανάπτυξθ παραςτατικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, προετοιμαςία παράςταςθσ 

κεατρικοφ ζργου επϊνυμου ςυγγραφζα, δθμιουργία πρωτότυπθσ παράςταςθσ των μακθτϊν, κεατρικό 

αναλόγιο, κ.ά. 

 Μουςικό / χορευτικό εργαςτιριο, για παράδειγμα ςυγκρότθςθ χορωδίασ, ςυνόλων (φωνθτικϊν, 

ορχθςτρικϊν, μικτϊν), ομάδασ ςφγχρονου χοροφ, παραδοςιακϊν χορϊν κ.λπ. Μια τζτοια δραςτθριότθτα, για 

να ςυνιςτά πρόγραμμα, προχποκζτει πρακτικι και κεωρθτικι  προςζγγιςθ του κζματοσ (π.χ. παραδοςιακοί 

χοροί μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ και διερεφνθςθ των ιςτορικϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν παραγόντων 
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που επθρεάηουν τθν εξζλιξι του ι αφιζρωμα ςτθν φορεςιά τθσ περιοχισ, τα κοςμιματα που τθν 

ςυνοδεφουν κ.ά.). 

 Εικαςτικό εργαςτιριο: πρακτικι και κεωρθτικι προςζγγιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ τζχνθσ (κεραμικισ, 

ψθφιδωτοφ, αγιογραφίασ, κ.λπ.), μελζτθ κινθμάτων και τεχνοτροπιϊν, ςυγκρότθςθ  ομάδασ αιςκθτικισ 

παρζμβαςθσ ςτον χϊρο του ςχολείου κ.λπ. 

 Λογοτεχνικό εργαςτιριο: μελζτθ λογοτεχνικϊν ρευμάτων, δθμιουργϊν, ζργων, κακϊσ και δθμιουργικι 

γραφι. 

 Μακθτικόσ τφποσ: ζκδοςθ εφθμερίδασ ι περιοδικοφ ςε ζντυπθ ι και θλεκτρονικι μορφι. Θ δραςτθριότθτα 

αυτι, για να ςυνιςτά πρόγραμμα, προχποκζτει ςυγκεκριμζνθ  ςυντακτικι ομάδα μακθτϊν, θ οποία κα ζχει 

τθν ευκφνθ τθσ ςυγκζντρωςθσ, επιλογισ, ςφνταξθσ και παρουςίαςθσ τθσ φλθσ. Ζνα μακθτικό ζντυπο, 

ανάλογα με τον χαρακτιρα του, παρακολουκεί τθν  επικαιρότθτα, τα τοπικά και παγκόςμια γεγονότα, 

περιλαμβάνει ςυνεντεφξεισ, ανταποκρίςεισ, παρουςιάςεισ, ανακοινϊςεισ, κ.ά. Δεν αποτελοφν πρόγραμμα 

τεφχθ που ςυγκεντρϊνουν τισ ςυνκετικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν κατά τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ ι 

παρουςιάηουν απλϊσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Λζςχθ φωτογραφίασ: γνωριμία με τθν τζχνθ και τεχνικι τθσ φωτογραφίασ, πρακτικι άςκθςθ με αφορμι  

ςυγκεκριμζνο κζμα και ςτόχο τον ςυνδυαςμό κεωρίασ και πράξθσ. 

 Θζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τοπικισ ιςτορίασ και μυκολογίασ (π.χ. αρχιτεκτονικι κλθρονομιά μιασ 

περιοχισ, «υιοκεςία» μνθμείων), κζματα κοινωνικά (π.χ. ρατςιςμόσ, πρόςφυγεσ) με προςζγγιςθ μζςω των 

διαφόρων μορφϊν τζχνθσ (π.χ. πολιτιςτικά ςτοιχεία των μεταναςτϊν και προςφφγων, όπωσ τραγοφδια, 

χοροί, ζκιμα), κζματα λαογραφικά (π.χ. ικθ, παραδόςεισ, παιχνίδια) κ.ά. 

 Δθμιουργία ντοκιμαντζρ με κζματα όπωσ πορτραίτα προςωπικοτιτων, κζματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ ι τθσ 

κακθμερινισ ηωισ κλπ. 

 Κινθματογραφικι Λζςχθ: γνωριμία με τθν τζχνθ και τθν τεχνικι του κινθματογράφου μζςα από τισ προβολζσ 

ταινιϊν, αφιερϊματα ςε ςκθνοκζτεσ, πρακτικι άςκθςθ δθμιουργίασ κινθματογραφικοφ ι διαφθμιςτικοφ 

ςποτ κ.λπ.  

 Άλλα καινοτόμα πολιτιςτικά προγράμματα. 
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