
ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ «ΣΩΜΑ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:___________________                                           ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:__________                ____________
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (Σ.Ο.): ______________
(Σημειώνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποτελούν την ΣΟ ανά τάξη)                         Αρ. Πρακτικού Συνεδρίασης ΣΔ: _________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ:
(Σημειώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Θεματικής Εβδομάδας)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΔ/ΚΗ
ΩΡΑ

ΤΑΞΗ/
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

(…/…./2017)
ΤΡΙΤΗ

(…/…/2017)
ΤΕΤΑΡΤΗ

(…/…/2017)
ΠΕΜΠΤΗ

(…/…/2017)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(…/…/2017)

Α1

Θεματική
Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί1/

Εμπλεκόμενοι φορείς2

Δραστηριότητες/Εκπαιδευτικό 
υλικό3

Θεματική
Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί/

Εμπλεκόμενοι φορείς
Δραστηριότητες/Εκπαιδευτικό

υλικό

Θεματική
Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί/

Εμπλεκόμενοι φορείς
Δραστηριότητες/Εκπαιδευτικό

υλικό

Θεματική
Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί/

Εμπλεκόμενοι φορείς
Δραστηριότητες/Εκπαιδευτικό

υλικό

Θεματική
Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί/

Εμπλεκόμενοι φορείς
Δραστηριότητες/Εκπαιδευτικό

υλικό
Α2 …… ….. …… ……. …….
Α.. ….. ….. …… ……. …….
Β1 ….. ….. …… ……. …….
Β2 ….. ….. …… ……. …….
Β… ….. ….. …… ……. …….
Γ1 ….. ….. …… ……. …….
Γ2 ….. ….. …… ……. …….

1η

Γ.. ….. ….. …… ……. …….
Α1 ….. …… ……. ……. …….
Α2 ….. …… ……. ……. …….
Α.. ….. ….. …… ……. …….
Β1 ….. ….. …… ……. …….
Β2 ….. …… ……. ……. …….

2η

Β.. ….. …… ……. ……. …….

1 Σημειώνονται οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας που θα εμπλακούν στη δραστηριότητα.
2  Σημειώνονται οι φορείς και οι εκπρόσωποί τους, σε περίπτωση που κληθούν για υλοποίηση δραστηριότητας στο σχολείο με μαθητές
3 Καταγράφεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή/και υλικό που πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον ΦΕΥ



Γ1 ….. …… ……. ……. …….
Γ2 ….. ….. …… ……. …….
Γ.. ….. ….. …… ……. …….

3η

4η

5η

6η

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
(…/…./2017)

ΤΡΙΤΗ
(…/…/2017)

ΤΕΤΑΡΤΗ
(…/…/2017)

ΠΕΜΠΤΗ
(…/…/2017)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(…/…/2017)

Θεματική
Εμπλεκόμενοι φορείς4

Δραστηριότητες/Εκπαιδευτικό υλικό5

Ημερομηνία: …/ … 2017

Ο/Η Διευθυντής/-ντρια Η Συντονιστική Ομάδα

4 Σημειώνονται οι φορείς και οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι θα εμπλακούν στη δραστηριότητα
5 Καταγράφεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή/και υλικό που πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον ΦΕΥ


