
                                                                                             

          Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------- 

ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ  Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 Λάριςα, 9-12-2019 

 

  Α. Π. : 10580 

Σαχ. Δ/νςθ    Διμθτρασ Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
                            Σ.Κ.    41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων 
Σθλζφωνο     : 2414409871 
FAX                 : 2414409839, 2414409870 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

 

 
ΠΡΟ: Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   και  
Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικϊν χολείων και 
Νθπιαγωγείων  Π.Ε. Λάριςασ 
 
ΚΟΙΝ : 

1.  Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ  

2. υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Αειφορίασ 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Διαβιβαςτικό εγκυκλίου Προγραμμάτων χολ. Δραςτ. 2019-20» 

 
ΧΕΣ: Σο  με Αρ.Πρωτ. 190790/Δ7/ 04-12-2019/ ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ με κζμα «ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ (Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2019-2020».    
 

   H Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ δια τθσ Τπεφκυνθσ χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων ςασ διαβιβάηει το παραπάνω ςχετικό ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ και ςασ 

ενθμερϊνει ότι αν επικυμείτε να κατακζςετε Πρόγραμμα χολ. Δρ. για τθ φετινι Χρονιά 

2019-2020 χρειάηεται να ςυμπλθρϊςετε το χζδιο Τποβολισ (επιςυνάπτεται  ςε μορφι 

word) και να το κατακζςετε μαηί με τθν «Πράξθ του υλλόγου Διδαςκόντων» και τθν 

ονομαςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν/τριων τθσ μακθτικισ ομάδασ.  

Η διάρκεια των προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ και 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, μπορεί να είναι διάρκειασ τουλάχιςτον 3 μθνών. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να υλοποιεί  ζωσ τρία (3) προγράμματα εκ των 

οποίων το ζνα ωσ υντονιςτισ/ςτρια. Ο/Η υντονιςτισ/ςτρια του κάκε προγράμματοσ 

ορίηεται από τον φλλογο Διδαςκόντων.  Κάκε πρόγραμμα μπορεί να υποςτθρίηεται από 

ομάδα ζωσ τριϊν (3) εκπαιδευτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του/τθσ υντονιςτι/ςτριασ 

του προγράμματοσ, ενϊ κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) 

Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων.  

Ο/Η εκπαιδευτικόσ επιλζγει, ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ, το κεματικό 

περιεχόμενο του Προγράμματοσ από τθν ενδεικτικι κεματολογία που αφορά ςτουσ 

τομείσ του περιβάλλοντοσ, τθσ υγείασ και του πολιτιςμοφ, που υπάρχει ςτθν εγκφκλιο. 
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Εδϊ ςθμειϊνουμε ότι οι προτεινόμενεσ από το υπουργείο, κεντρικζσ κεματικζσ ενότθτεσ 

για το χολ. Ζτοσ 2019-20 είναι:  

 Κλιματικι αλλαγι και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτο περιβάλλον, τθν υγεία και τθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά  

 Κάπνιςμα: ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ, επιπτϊςεισ για τθν υγεία, το περιβάλλον και 

τον πολιτιςμό. 

Σα προσ υποβολι χζδια Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων εγκρίνονται, 

ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, από τον φλλογο Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ. τθ 

ςυνζχεια, υποβάλλονται  μζχρι τθν Παραςκευι 20 Δεκεμβρίου 2019, ςτθν  Τπεφκυνθ 

χολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ προκειμζνου 

να δϊςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ζγκριςισ τουσ ςτθν Επιτροπι χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων. 

Παράλλθλα ο/θ υντονιςτισ/τρια του κάκε προγράμματοσ πρζπει να 

ςυμπλθρώςει θλεκτρονικά και για κάκε πρόγραμμα τθ φόρμα που ακολουκεί. 

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - 2018/2019 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε.ΛΑΡΙΑ: https://forms.gle/qJSAyDmwq2EJ5eep7 
 
 

Η Τπεφκυνθ χολ. Δραςτ. ζχει αρχίςει και επιςκζπτεται τισ ςχολικζσ μονάδεσ, 

ενθμερϊνοντασ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ Διευκυντζσ/ντριεσ για τισ 

δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο και πολλοί/εσ 

είναι οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ που ζχει ιδθ 

διοργανϊςει. Αν επικυμείτε να επιςκεφτεί το ςχολείο ςασ άμεςα ι να ςασ προτείνει 

εκπαιδευτικό υλικό, κα πρζπει να καλζςετε ςτο γραφείο τθσ ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Λάριςασ και 

ςτο τθλζφωνο: 2414409871  να κανονίςετε θμερομθνία. 

 

Παρακαλοφνται να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα όλοι/εσ οι εκπαιδευτικοί τθσ 

χολικισ ςασ Μονάδασ. 

 

 
                                                                     Η Αναπλθρώτρια Διευκφντρια 

 
 

 
                                                                                     Παπαδοποφλου οφία                                                                                           

 

https://forms.gle/qJSAyDmwq2EJ5eep7

