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1. Πλαίςιο υλοποίηςησ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτηριοτήτων (ςτο εξήσ ΠΔ) 
 

1.1. Χρονική Διάρκεια ΠΔ 

 
Σα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων που 

υλοποιοφνται ςτθν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη διαρκοφν τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ. 

Σα Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων που 

υλοποιοφνται ςτθ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςθ διαρκοφν τζςςερισ (4) ζωσ πζντε (5) μινεσ. 

Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ ιςχφουν τα ανωτζρω αντιςτοίχωσ για 

κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ. 

 
1.2. Τλοποίηςη των ΠΔ ςε ςχζςη με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

 
Σα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων υλοποιοφνται: 

 
 ςτθν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 

79/2017 (Αϋ 109), 

 ςτθ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη (Γυμνάςια, Γενικά Λφκεια και Επαγγελματικά Λφκεια) 

εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ, με εξαίρεςθ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των ΕΠΑΛ που 

λαμβάνουν μζροσ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο τθσ Ηϊνθσ Δθμιουργικϊν 

Δραςτθριοτιτων ςτθν Αϋ ΕΠΑΛ. 

 
τισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ μποροφν 

να υλοποιοφνται ΠΔ και εντόσ του ωρολογίου προγράμματοσ, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα 

διακεματικισ προςζγγιςθσ ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. 
 

Ειδικότερα ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη, τα εν λόγω προγράμματα ςχεδιάηονται και 

εφαρμόηονται: 

 
α) ςτισ τάξεισ Αϋ- Δϋ ςτο πλαίςιο (αα) τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ και (ββ) τθσ διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, ϊςτε, 

μζςω τθσ διακεματικισ και διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των 

προτεινόμενων κεματικϊν και να διερευνϊνται όλεσ οι πτυχζσ του επιλεγμζνου κζματοσ. 

β) ςτισ τάξεισ Εϋ-Σϋ ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςφμφωνα με τουσ 

ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, αξιοποιοφνται διακεματικζσ και 

διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ για τθν ολιςτικι εξζταςθ/διερεφνθςθ του κζματοσ που 

πραγματεφεται το ΠΔ. 

 
1.3. Εμπλεκόμενοι/νεσ εκπαιδευτικοί ςτα ΠΔ 

 
Κάκε εκπαιδευτικόσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να υλοποιεί ζωσ και 

τρία (3) Προγράμματα, ςε ζνα εκ των οποίων δφναται να ορίηεται ωσ υντονιςτισ/ςτρια. ε κάκε 

Πρόγραμμα ςυμμετζχουν ζωσ τρεισ (3) εκπαιδευτικοί, ςυμπεριλαμβανομζνου/θσ του/τθσ 

υντονιςτι/ςτριασ. 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για κάκε Πρόγραμμα ορίηεται εβδομαδιαίωσ 

ζνα δίωρο, το οποίο αναγράφεται ςτο πρακτικό του υλλόγου Διδαςκόντων του ςχολείου που 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
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εγκρίνει το Πρόγραμμα. Σο πρακτικό αυτό ςυνοδεφει το «χζδιο υποβολισ Προγράμματοσ» (βλζπε 

παράρτθμα). 

 
Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ ιςχφουν τα ανωτζρω, αντιςτοίχωσ για 

κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ. Κάκε Πρόγραμμα μπορεί να υποςτθρίηεται από τριμελι ομάδα 

εκπαιδευτικϊν και μελϊν του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ ι/και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ 

Προςωπικοφ, ανά Σμιμα ι ομάδα μακθτϊν/τριϊν, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα διεπιςτθμονικισ 

προςζγγιςθσ και ςυνεργαςίασ. 

 
Επιςημαίνεται ότι για όλα τα αναφερόμενα ςτην παροφςα εγκφκλιο Προγράμματα δεν 
προβλζπεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ η ςυμπλήρωςη διδακτικοφ ωραρίου. 

 
1.4. υμμετζχοντεσ/ουςεσ μαθητζσ/τριεσ ςτα ΠΔ 

 
 τισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κάθε 

μαθητήσ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) ΠΔ. 

 τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςε προγράμματα 

που υλοποιοφνται εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των 

γονζων/κθδεμόνων αυτϊν. 

 
1.5. υγκρότηςη Μαθητικϊν Ομάδων 

 

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ ΠΔ ςυγκροτοφν μαθητικζσ ομάδεσ ωσ εξισ: 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη 
 

 από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ, 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν τμθμάτων τθσ ίδιασ τάξθσ (διατμθματικι ςυνεργαςία), 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν τάξεων, 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν ςχολικϊν μονάδων, ςτο πλαίςιο διαςχολικισ ςυνεργαςίασ, 

προάγοντασ και εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ τθν ανάπτυξθ ςχολικϊν δικτφων. 

 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη 

 

Α) Γενικι Εκπαίδευςθ: 

 από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι ομάδα μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ, 

 από ομάδα μακθτϊν/τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ι τάξεων (μζχρι 35 μακθτζσ/τριεσ), 

 από μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με μακθτζσ/τριεσ άλλου ςχολείου (μζχρι 35 

μακθτζσ/τριεσ). 

Β) Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ: 

 από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι ομάδα μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ, 

 από ομάδα μακθτϊν/τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων ι τάξεων, τομζων ι και ειδικοτιτων 

(μζχρι 35 μακθτζσ/τριεσ), 

 από μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με μακθτζσ/τριεσ άλλου ςχολείου (μζχρι 35 

μακθτζσ/τριεσ). 
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χολικζσ Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ 

 

Οι μαθητικζσ ομάδεσ ςυγκροτοφνται: 

 από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι ομάδα μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ, 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν τμθμάτων ι τάξεων ι βακμίδων, 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν ςχολικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο διαςχολικισ ςυνεργαςίασ 

ι/και με ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν ι τμθμάτων ι τάξεων ι βακμίδων αντιςτοίχωσ με ςχολεία 

γενικισ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ ιςότιμθσ ζνταξθσ όλων των 

μακθτϊν/τριϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 

 
1.6. υνεργαςίεσ με φορείσ του ΤΠΑΙΘ/φυςικά πρόςωπα/άλλουσ φορείσ 

 
Σα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και 

διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο. το πλαίςιο τθσ υλοποίθςισ τουσ οι 

ςχολικζσ μονάδεσ μποροφν: (α) να ςυνεργάηονται με δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, φορείσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ, άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ κ.ά., οι οποίοι υλοποιοφν 

προγράμματα/δράςεισ εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΤΠΑΙΘ, (β) να αξιοποιοφν 

εκπαιδευτικό υλικό φορζων, εγκεκριμζνο από το ΤΠΑΙΘ αποκλειςτικά για το τρζχον ςχολικό ζτοσ. 

 
ε ό,τι αφορά προγράμματα φορζων που ζχουν εγκρικεί από το ΤΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δφνανται 

να ανατρζχουν ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠΑΙΘ http://edu-gate.minedu.gov.gr . 

 

1.7. υμμετοχή ςε θεματικά δίκτυα 

 
το πλαίςιο υλοποίθςθσ ΠΔ υπάρχει θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε κεματικά δίκτυα Π.Ε., Α.Τ., Π.Θ. 

(τοπικά, περιφερειακά, εκνικά, διεκνι), τα οποία είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

ΤΠΑΙΘ. 

 
1.8. Προθεςμία υποβολήσ και ζγκριςησ Προγραμμάτων 

 
Σα χζδια Προγραμμάτων υποβάλλονται ζωσ και την Παραςκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 ςτον/ςτθν 

αντίςτοιχο/θ Τπεφκυνο/θ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ πρζπει 

να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των υποβλθκζντων ςχεδίων προγραμμάτων ζωσ και 

τη Δευτζρα 13 Ιανουαρίου 2019. 
 

1.9. Δαπάνεσ υλοποίηςησ 

 
Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ δεν προβλζπεται από τον κρατικό προχπολογιςμό κάλυψθ δαπανϊν για 

αναλϊςιμα, εποπτικό υλικό και υπερωρίεσ εκπαιδευτικϊν. 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


5  

2. χεδιαςμόσ και οργάνωςη Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτηριοτήτων 

 
2.1. Ενημερωτικζσ ςυναντήςεισ των Τπευθφνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 

Οι Τπεφθυνοι/εσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ), Αγωγισ Τγείασ (ΑΤ), Πολιτιςτικϊν Θεμάτων 

(ΠΘ) και χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Δ), ενημερϊνουν τουσ/τισ Διευκυντζσ/ντριεσ και τουσ 

υλλόγουσ Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων για τα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων, 

ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και ενκαρρφνουν τθν ενεργι εμπλοκι τουσ ςε αυτά. Θ 

επικοινωνία των Τπευκφνων με τουσ παραπάνω μπορεί να καταςτεί δυνατι είτε με επίςκεψθ ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ, είτε με τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με ομάδεσ εκπαιδευτικϊν ι 

ακόμθ και μζςω τθσ αξιοποίθςθσ εργαλείων ςφγχρονθσ ι/και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ. 

Προτείνεται, όταν αυτό είναι εφικτό και χωρίσ να διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολικϊν 

μονάδων, οι ενθμερϊςεισ να προγραμματίηονται ςυντονιςμζνα από όλουσ τουσ/τισ Τπεφκυνουσ/εσ 

τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

 
2.2. Επιλογή θεματικοφ περιεχομζνου 

 

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει, ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ, το κεματικό περιεχόμενο του 

Προγράμματοσ, το οποίο προτείνεται να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 να ενςωματϊνει τισ αρχζσ και τισ υψθλζσ αξίεσ τθσ αειφορίασ, να τισ αναδεικνφει και να τισ 

προωκεί, 

 να εμπίπτει ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν, προκειμζνου να ενεργοποιοφνται 

εςωτερικά κίνθτρα και να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ μακθτικισ ομάδασ και θ ςυνεργαςία 

των μελϊν τθσ, 

 να ςχετίηεται άμεςα με τισ προςωπικζσ/κοινωνικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν/τριϊν και να 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ, 

 να είναι επίκαιρο, 

 να διζπεται από ςτοιχεία καινοτομίασ ωσ προσ τισ διδακτικζσ/ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, 

 να μπορεί να εξεταςτεί και να αναλυκεί πολφπλευρα ςτο πλαίςιο τθσ 

διακεματικισ/διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ και να υποςτθρίηει τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ 

και ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, 

 να δίνει τθ δυνατότθτα ενόσ ρεαλιςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ των 

προβλεπόμενων δράςεων/δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

προγράμματοσ, 

 να ςτοχεφει ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των υλικϊν και άυλων πόρων τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

 να προάγει τθ ςυνεργαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με τθν κοινωνία και ιδίωσ τθν τοπικι, 

 να ενκαρρφνει δθμοκρατικζσ ςυμπεριφορζσ που διζπονται από τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ 

και του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ, 

 να δίνει τθ δυνατότθτα εμπλοκισ όλων των μακθτϊν/τριϊν, αξιοποιϊντασ τισ ξεχωριςτζσ 

ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ κάκε μακθτι/τριασ, 

 να ενιςχφει τθν πεποίκθςθ των μακθτϊν/τριϊν ότι δφνανται, ωσ ενεργοί πολίτεσ, να 

διαμορφϊςουν ςυνκικεσ ηωισ που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ 

τουσ. 
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2.3. Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ ΠΔ 
 

το πλαίςιο του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ που πρόκειται να υλοποιθκεί, μεταξφ 

άλλων, περιλαμβάνονται: (α) ο τίτλοσ, (β) οι επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ, (γ) ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι 

και οι δραςτθριότθτεσ που τουσ υποςτθρίηουν, (δ) θ μεκοδολογία, (ε) το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ, (ςτ) οι ενδεχόμενεσ ςυνεργαςίεσ, (η) τα πεδία διαςφνδεςθσ με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, (θ) οι ομάδεσ εργαςίασ των μακθτϊν/τριϊν, (κ) ο τρόποσ αποτίμθςθσ του 

προγράμματοσ από τουσ εμπλεκόμενουσ ςε αυτό (μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ) και (ι) οι 

τρόποι διάχυςθσ και προβολισ των αποτελεςμάτων ςτθ ςχολικι κοινότθτα, τθν τοπικι ι/και τθν 

ευρφτερθ κοινωνία. 

 

υμπεριλαμβάνοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμπλθρϊνεται το «χζδιο Τποβολισ Προγράμματοσ 

χολικϊν Δραςτθριοτιτων», υπόδειγμα του οποίου επιςυνάπτεται (παράρτθμα). 

 
2.4. Οργάνωςη των Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτηριοτήτων 

 

2.4.1. Βαςικζσ αρχζσ 

 
ε ό,τι αφορά τθν επεξεργαςία των κεμάτων, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι βαςικζσ αρχζσ που 

εφαρμόηονται ςτα ΠΔ και ιδίωσ αυτζσ: 

 
-τθσ μακθτοκεντρικισ διαδικαςίασ (ενκάρρυνςθ τθσ πρωτοβουλίασ των μακθτϊν/τριϊν, χριςθ 

ςυμμετοχικϊν και ενεργϊν διδακτικϊν τεχνικϊν, αξιοποίθςθ μεκόδων όπωσ είναι θ ςυηιτθςθ, το 

θκικό δίλθμμα, θ ζρευνα δράςθσ, θ μελζτθ περίπτωςθσ και θ οργάνωςθ λόγου που βαςίηεται ςτθ 

χριςθ επιχειρθμάτων κ.ά.), 

-τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ που ενκαρρφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι και αλλθλόδραςθ των μελϊν 

των ομάδων εργαςίασ, αλλά και των ομάδων μεταξφ τουσ, 

-τθσ βιωματικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ διαδικαςίεσ διεξαγωγισ ζρευνασ, 

μελζτθσ πεδίου κ.λ.π., 

-τθσ διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ προςζγγιςθσ των κεμάτων και 

-τθσ δθμιουργικισ και ελεφκερθσ ζκφραςθσ. 

 
Επιςημαίνεται ότι ςε όλα τα ΠΔ πρζπει να επιδιϊκεται η εμπλοκή όλων των μελϊν τησ ςχολικήσ 

κοινότητασ, καθϊσ και τησ τοπικήσ κοινωνίασ, τόςο κατά την εκπόνηςή τουσ, όςο και κατά την 

παρουςίαςή τουσ, όταν αυτά ολοκληρωθοφν. 

 
2.4.2. Τποςτιριξθ των ΠΔ 

Α. Οι Τπεφκυνοι/εσ ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ και Δ, ςε ςυνεργαςία με τισ Παιδαγωγικζσ Ομάδεσ των οικείων ΚΠΕ, 

υποςτθρίηουν τα αντίςτοιχα ΠΔ των ςχολικϊν μονάδων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ και ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ: 

 Επιςκζπτονται τισ ςχολικζσ μονάδεσ και παρακολουκοφν τθν πορεία των ΠΔ των ςχολείων, 

ςε ςυναντιςεισ με τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ. 



7  

 Ενκαρρφνουν και ςτθρίηουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτθν διαδικαςία ανακάλυψθσ τθσ 

γνϊςθσ μζςα από τθν ζρευνα, τθν ανάλυςθ-ςφνκεςθ των δεδομζνων και τθ βιωματικι 

προςζγγιςθ. 

 Οργανϊνουν ςυναντιςεισ ομάδων εκπαιδευτικϊν με ςκοπό τθν ενθμζρωςι τουσ ςε 

ηθτιματα βιβλιογραφίασ/μεκοδολογίασ, κακϊσ και τθ διάχυςθ γνϊςεων και πλθροφοριϊν 

από ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςεμινάρια και ςυναντιςεισ ςτα οποία ςυμμετζχουν οι ίδιοι/εσ. 

 Διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, ςτισ οποίεσ προβάλλονται τα ΠΔ 

που υλοποιικθκαν από τισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Οι εν λόγω εκδθλϊςεισ 

εγκρίνονται από τουσ/τισ οικείουσ/εσ Διευκυντζσ/ντριεσ Εκπαίδευςθσ. 

 Ενθμερϊνουν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ για επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ, ςεμινάρια, θμερίδεσ 

κ.ά. των τομζων ευκφνθσ τουσ, κακϊσ και για τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ ςε κεματικά 

ςχολικά δίκτυα. 

 Οργανϊνουν επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, ςεμινάρια και θμερίδεσ ςχετικά με κζματα που 

αφοροφν τθν παιδαγωγικι μεκοδολογία εκπόνθςθσ των ΠΔ, αλλά και επιμζρουσ ηθτιματα 

που αφοροφν ςτο περιεχόμενο κάκε ςχολικισ δραςτθριότθτασ. 

 Επιμορφϊνουν κατά προτεραιότθτα εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία 

ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ΠΔ. 

 Δφνανται να ςυνεργάηονται για κζματα επιμόρφωςθσ με φορείσ τθσ πανεπιςτθμιακισ 

κοινότθτασ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, με μουςεία, βιβλιοκικεσ, αρχεία, μθ 

κυβερνθτικοφσ φορείσ, ειδικοφσ επιςτιμονεσ κ.ά., ανάλογα με τισ κεματικζσ των ΠΔ και 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1.6 τθσ παροφςασ εγκυκλίου. 

 
θμειϊνεται ότι όλεσ οι δράςεισ που διοργανϊνονται από τουσ Τπεφκυνουσ ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ και Δ των 

Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων 

τουσ όπωσ αυτζσ ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, εγκρίνονται από τουσ/τισ οικείουσ/εσ 

Διευκυντζσ/ντριεσ Εκπαίδευςθσ. 

 

Β. Σα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ αποτελοφν ςθμαντικζσ υποςτθρικτικζσ δομζσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου που αφορά τθν εκπαίδευςθ για το περιβάλλον και τθν αειφορία. Παρζχουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειασ μίασ (1) ζωσ τριϊν (3) θμερϊν ςε μακθτικζσ ομάδεσ, 

οργανϊνουν επιμορφωτικά ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, 

αναπτφςςουν κεματικά δίκτυα ςχολείων, τοπικζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Θ ςυμμετοχι των 

μακθτικϊν ομάδων και των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων ςτα προγράμματα των ΚΠΕ γίνεται ςε 

ςυνεργαςία με τουσ/τισ Τπεφκυνουσ/εσ ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ και Δ των Διευκφνςεων. ε ό,τι αφορά τα 

Θεματικά Δίκτυα που ιδρφκθκαν από τα ΚΠΕ και είναι λειτουργοφντα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 

αυτά ςχολικζσ μονάδεσ που εκπονοφν προγράμματα το κεματικό περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει 

ςτθ κεματολογία του Δικτφου. 
 

Γ. Οι υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τθν Αειφορία υποςτθρίηουν με κάκε τρόπο και μζςο τον 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των ΠΔ, ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων 

τουσ, με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν/τριϊν ςε 

κζματα του περιβάλλοντοσ, τθσ υγείασ και του πολιτιςμοφ. 
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3. Ζγκριςη ΠΔ 

 
Σα προσ υποβολι χζδια ΠΔ εγκρίνονται, ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, από τον φλλογο Διδαςκόντων τθσ 

ςχολικισ μονάδασ. τθ ςυνζχεια, υποβάλλονται ςτουσ/ςτισ Τπεφκυνουσ/εσ ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ και Δ των 

οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου οι τελευταίοι να δϊςουν τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ 

ζγκριςισ τουσ ςτθν Επιτροπι χολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

Θ ςφνκεςθ των Επιτροπϊν χολικϊν Δραςτθριοτιτων ςτθν Πρωτοβάκμια και ςτθν Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ γίνεται βάςει των κείμενων διατάξεων *ΤΑ: 1) Γ2/4867 (Βϋ629/1992), 2) Γ1/377/865 

(Βϋ577/1992) και 3) Γ7/107631 (Βϋ1477/2003), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν+. 
 

θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. 201186/Δ7/22-11-2018 Τ.Α.(ΦΕΚ 5368/Βϋ/29-11- 

2018) με κζμα: «Σροποποίθςθ των με αρ. πρωτ. 4867/Γ2/28-9-1992(Βϋ629), 377/865/Γ1/18-9-1992 

(Βϋ577) και 107631/Γ7/02-10-2003 (Βϋ1477) Τ.Α. ωσ προσ τθ λειτουργία Επιτροπϊν χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων», τα κακικοντα του Προζδρου τθσ Επιτροπισ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  

αςκοφνται για μεν τθν Π/κμια Εκπαίδευςθ από τον εκάςτοτε Διευκυντι ςχολικισ μονάδασ που 

ςυμμετζχει ςτθν εν λόγω επιτροπι ωσ μζλοσ τθσ, για δε τθ Δ/κμια Εκπαίδευςθ από τον ζνα εκ των 

δφο Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, επίςθσ μζλθ τθσ ιδίασ, και ςυγκεκριμζνα από εκείνον τθσ 

πολυπλθκζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ. 
 

Για τθν τελικι ζγκριςθ των Προγραμμάτων αρμόδιοσ/α είναι ο/θ Διευκυντισ/ντρια τθσ οικείασ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, αφοφ λάβει υπόψθ του/τθσ τθν ειςθγθτικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

χολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

 
Διευκρινίηεται ότι δεν περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων οι 

δραςτθριότθτεσ των ομίλων των Πρότυπων και των Πειραματικϊν χολείων και ωσ εκ τοφτου δεν 

υποβάλλονται προσ ζγκριςθ. 
 

4. Μετακινήςεισ μαθητϊν/τριϊν 

 
χετικά με τισ μετακινιςεισ ςτο πλαίςιο Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων ιςχφουν τα εξισ : 

 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη 

 

Οι μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο 

εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων εγκρίνονται από τον/τθν Διευκυντι/ντρια 

Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Αϋ109) όπωσ ιςχφει. 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη 

 

χετικά με τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν/τριϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ ςτο πλαίςιο των 

προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων ιςχφει θ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ Βϋ681/6-3- 

2017). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8pczdqiyoF9x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud1EtB5T2bRpI1nAPyj6PuRVnpc-C28TtEAAJM-7S-Nh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8CzrKx3yqqx55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXtIKrBvtvdJI-z7UbD64ilzGhbjeDA2dXu7zBn_jrG4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8CzrKx3yqqx55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXtIKrBvtvdJI-z7UbD64ilzGhbjeDA2dXu7zBn_jrG4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8RC-n_7hz1t33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf58dUNsehD67G7Sr6j-u7LiXOvNAHnJ_SI-1nNKPknO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8VJfDsI6hNrHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte6Qew5W7Bqa-xNQZHxZNiJymw3Mbh8JZtpU1opAZg42
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8VJfDsI6hNrHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte6Qew5W7Bqa-xNQZHxZNiJymw3Mbh8JZtpU1opAZg42
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8pczdqiyoF9x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud1EtB5T2bRpI1nAPyj6PuRVnpc-C28TtEAAJM-7S-Nh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8CzrKx3yqqx55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXtIKrBvtvdJI-z7UbD64ilzGhbjeDA2dXu7zBn_jrG4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8CzrKx3yqqx55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXtIKrBvtvdJI-z7UbD64ilzGhbjeDA2dXu7zBn_jrG4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8RC-n_7hz1t33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf58dUNsehD67G7Sr6j-u7LiXOvNAHnJ_SI-1nNKPknO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8wPjVt3f6Utt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX4UXE7F3UQmXaVr6k35PC1K7A1PBWCI3ibez9QqVFx1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8wPjVt3f6Utt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX4UXE7F3UQmXaVr6k35PC1K7A1PBWCI3ibez9QqVFx1
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5. Σοπικζσ δράςεισ, περιβαλλοντικζσ εκδρομζσ και επιςκζψεισ ςε Κζντρα Περιβαλλοντικήσ 

Εκπαίδευςησ 

 
Επιςημαίνεται ότι δεν θεωροφνται αυτοτελή προγράμματα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ οι 

τριιμερεσ περιβαλλοντικζσ εκδρομζσ (Δ/κμια Εκπ/ςθ), οι επιςκζψεισ ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ, οι θμζρεσ τοπικϊν δράςεων, όπωσ κακαριςμόσ παραλιϊν, δενδροφυτεφςεισ, 

ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ φορζων κ.λ.π.. Ανάλογεσ δράςεισ, περιβαλλοντικζσ επιςκζψεισ ι/και 

μεμονωμζνεσ δραςτθριότθτεσ για τθν αειφορία, μποροφν να εγκρίνονται μόνον ωσ αυτοτελείσ 

δράςεισ ι μζροσ των δράςεων/δραςτθριοτιτων ενόσ ολοκλθρωμζνου ΠΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον 

κεςμικό πλαίςιο. 

 

6. Ολοκλήρωςη Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτηριοτήτων – Βεβαιϊςεισ Τλοποίηςησ 

Προγράμματοσ 

 
Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων κάκε ςχολικισ μονάδασ, οι εμπλεκόμενοι/εσ 

εκπαιδευτικοί παρουςιάηουν ςτο φλλογο Διδαςκόντων τθν αποτίμθςι τουσ, προκειμζνου να 

εντοπίηονται τα δυνατά και τα αδφνατα ςθμεία του προγράμματοσ και να διαχζονται οι καλζσ 

πρακτικζσ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςε ολόκλθρθ τθ ςχολικι κοινότθτα. Ο 

υντονιςτισ/τρια κάκε προγράμματοσ μεριμνά για τθν κατάκεςθ ςχετικισ ζκκεςθσ αποτίμθςθσ και 

παραδοτζων (ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτον/ςτθν αντίςτοιχο/θ Τπεφκυνο/θ ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ και Δ τθσ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, μζςω του/τθσ Διευκυντι/ντριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Θ ενθμζρωςθ 

του/τθσ Τπευκφνου/θσ γίνεται εγγράφωσ ι/και με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Για τα προγράμματα που αποδεδειγμζνα ολοκλθρϊκθκαν χορθγείται, για το τρζχον ςχολικό ζτοσ 

(2019-2020), «Βεβαίωςη Τλοποίηςησ Προγράμματοσ» από τον/τθν Διευκυντι/ντρια Εκπαίδευςθσ. 

 
7. Θεματικοί άξονεσ ςτο πλαίςιο τησ Εκπαίδευςησ για την Αειφορία 

 

Σα εν λόγω προγράμματα ςχετίηονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιςτικά ηθτιματα, 

που απαςχολοφν ιδίωσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και χρειάηεται να επιλυκοφν με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ 

αειφορίασ. Αντλοφν το κεματικό περιεχόμενό τουσ κυρίωσ από τα ηθτιματα αυτά και επιδιϊκουν, 

ςτο μζτρο του δυνατοφ, να ςυνειςφζρουν με τισ δράςεισ και τισ πρωτοβουλίεσ τουσ ςτθν επιτυχι 

αντιμετϊπιςθ και ορκολογικι διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν και άλλων προβλθμάτων. το 

πλαίςιο αυτό παρατίκεται παρακάτω ενδεικτική θεματολογία που αφορά ςτουσ τομείσ του 

περιβάλλοντοσ, τθσ υγείασ και του πολιτιςμοφ. 

 
Επιλεγμζνεσ οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ που κα παραχκοφν ςτο πλαίςιο των ΠΔ, διάρκειασ ζωσ 

10 λεπτά, μποροφν να αποςταλοφν ςτθν Εκπαιδευτικι Ραδιοτθλεόραςθ (edutv@minedu.gov.gr). 

Μετά από αξιολόγθςθ, οι οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ είναι δυνατό να αναρτθκοφν ςτουσ 

ιςτότοπουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ www.edutv.gr και www.i-create.gr ι/και να 

προβλθκοφν ςτθ ηϊνθ τθσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ ςτο Κανάλι τθσ Βουλισ. 

mailto:edutv@minedu.gov.gr
http://www.edutv.gr/
http://www.i-create.gr/
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 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 

Α. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2019-2020 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

 Αειφόρο χολείο, αειφορικι διαχείριςθ υλικϊν και άυλων πόρων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

 Αειφόροσ κατοικία, βιοκλιματικι, αρχιτεκτονικι, αςφάλεια των τεχνο-υποδομϊν ςτο δομθμζνο 
περιβάλλον, βιϊςιμοι ελεφκεροι χϊροι-αειφορικι χριςθ και αξιοποίθςι τουσ 

 Ενεργειακό ηιτθμα, οικολογικό/ενεργειακό αποτφπωμα ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι, εναλλακτικζσ 
μορφζσ ενζργειασ 

 Αειφόροσ κινθτικότθτα, αςφαλζσ οδικό περιβάλλον 

 Σοπικό φυςικό περιβάλλον, τοπικά οικοςυςτιματα, βιοποικιλότθτα, απειλοφμενα είδθ, 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

 Διατιρθςθ και προςταςία αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου 

 Αλλαγι χριςεων γθσ, αςτυφιλία, οικολογικι επιβάρυνςθ 

 Βιοτεχνολογικζσ εφαρμογζσ και περιβάλλον 

 Διαχείριςθ Φυςικϊν Πόρων και βιωςιμότθτα 

 Ορκολογικι διαχείριςθ και διατιρθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

 Οικοςυςτιματα, δομι και λειτουργία χερςαίων και υδατικϊν ςυςτθμάτων 

 Ρφπανςθ, μόλυνςθ και υποβάκμιςθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ 

 Αειφορικι διαχείριςθ των απορριμμάτων/αποβλιτων 

 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και διαχείριςι τουσ 

 Αςτικι ανάπτυξθ, οδικά δίκτυα, αςφαλισ χριςθ των δθμοςίων χϊρων 

 Αγροτικι ανάπτυξθ, τουριςμόσ, εναλλακτικόσ/οικολογικόσ τουριςμόσ 

 Περιβάλλον και μνθμεία, αρχαιολογικοί χϊροι και ιςτορικοί τόποι 

 Γεωλογικά μνθμεία και μνθμεία τθσ φφςθσ 

 Περιβάλλον και επικοινωνία 

 Περιβάλλον και ιςτορία, μυκολογία, λαογραφία 

 Περιβάλλον και τζχνθ 

 Περιβαλλοντικά ηθτιματα ςτθ λογοτεχνία 

 Φφςθ και Θρθςκεία 

 Περιβαλλοντικι Θκικι 

 Αειφορία και δθμοκρατία 

 Περιβαλλοντικζσ δράςεισ και περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ 

 Καταναλωτικά πρότυπα και περιβάλλον 

 Σο περιβάλλον ωσ πεδίο ςυνάντθςθσ των πολιτιςμϊν 

 Καταλλθλότθτα-επικινδυνότθτα υλικϊν και καταςκευϊν 

 Τλικά φιλικά προσ το περιβάλλον 

 Βιομθχανικι ρφπανςθ-γεωργικι ρφπανςθ 

 Βαρζα μζταλλα-εντομοκτόνα-φυτοφάρμακα 

 Θλιακι ακτινοβολία, θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία και επιπτϊςεισ 

 Αξιοποίθςθ εργαλείων ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ για τον περιβάλλον (π.χ. παραγωγι βίντεο, 
κινοφμενθ εικόνα, ψθφιακι τζχνθ ) 

 Άλλο (ςτην κατηγορία αυτή εντάςςεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ςτισ ωσ άνω κατηγορίεσ) 
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 Τλικόσ και άυλοσ πολιτιςμόσ (ικθ, ζκιμα, λαϊκι παράδοςθ, λαϊκι τζχνθ κ.ά.) - λαογραφία - 
πολιτιςτικι κλθρονομιά- τοπικι ιςτορία- ιςτορία και πολιτιςμόσ, ιςτορία, μυκολογία 

 Επιςτιμεσ και Σζχνεσ 

 Μουςικι - Χορόσ - Κινθματογράφοσ -Φωτογραφία - Εικαςτικζσ τζχνεσ - Θζατρο, Θζατρο ςκιϊν, 
Θεατρικά κείμενα, Κουκλοκζατρο 

 Μουςειακι Αγωγι 

 Θζματα διαπολιτιςμικότθτασ - πολιτιςμικι πολυμορφία, πολιτιςμικζσ ςυνικειεσ των λαϊν, 
λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία μεταξφ των λαϊν 

 Ρατςιςμόσ, ξενοφοβία, ετερότθτα 

 Πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, κοινωνικι ςυμβίωςθ, μετακινιςεισ πλθκυςμϊν για 
περιβαλλοντικοφσ/κοινωνικοφσ λόγουσ 

 Εκπαίδευςθ ςτθ δθμοκρατία - Εκπαίδευςθ για τθ δθμοκρατία 

 Ανκρϊπινα δικαιϊματα - Δικαιϊματα του παιδιοφ 

 Δεξιότθτεσ του ενεργοφ πολίτθ - Εκελοντιςμόσ και αλλθλεγγφθ - φγχρονα κοινωνικά ηθτιματα 

 Θ αειφορία και ο πολιτιςμόσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο 

 Λογοτεχνία- Ρθτορικι- Φιλοςοφία, φιλοςοφία για παιδιά 

 Ιςτορία τθσ γραφισ και τθσ τυπογραφίασ 

 Αξιοποίθςθ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ - φιλαναγνωςία - δθμιουργικι γραφι 

 Αξιοποίθςθ εργαλείων ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ για τον πολιτιςμό (π.χ. παραγωγι βίντεο, ψθφιακι 
τζχνθ, κινοφμενθ εικόνα) 

 Εκπαιδευτικι Ραδιοτθλεόραςθ - δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ - μακθτικόσ Σφποσ - μακθτικό 
ραδιόφωνο-Παιδεία ςτα Μζςα και τθν Πλθροφορία-Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ 

ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ 

 Τγιεινι διατροφι 

 τοματικι υγιεινι 

 Φυςικι ηωι, άςκθςθ και υγιεινόσ τρόποσ διαβίωςθσ 

 Πρόλθψθ ατυχθμάτων - πρϊτεσ βοικειεσ 

 Οδικι αςφάλεια - κυκλοφοριακι αγωγι 

 Πολιτικι προςταςία, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων/ςειςμοί, πλθμμφρεσ, 
πυρκαγιζσ 

 Εκελοντιςμόσ - αλλθλεγγφθ 

 Ενεργόσ πολίτθσ - διαμόρφωςθ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ 

 Ανκρϊπινα δικαιϊματα - δικαιϊματα του παιδιοφ 

 Μετανάςτευςθ - πρόςφυγεσ: αποδοχι και κοινωνικι ςυμβίωςθ 

 Κοινωνικι ζνταξθ - ιςότθτα ευκαιριϊν 

 Διαφυλικζσ ςχζςεισ 

 εξουαλικι αγωγι 

 Πρόλθψθ χριςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν 

 Πρόλθψθ καπνίςματοσ 

 Πρόλθψθ χριςθσ οινοπνευματωδϊν 

 Αγωγι του καταναλωτι 

 Αςφαλισ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και του διαδικτφου - διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ 

 Πρόλθψθ κι αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ και τθσ επικετικότθτασ 

 Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ - διαχείριςθ ςυγκροφςεων 

 Ψυχικι υγεία - ςυναιςκθματικι αγωγι 

 Αξίεσ ηωισ (ςεβαςμόσ, αγάπθ, ειρινθ, ανεκτικότθτα, τιμιότθτα κ.ά.) 

 Αγωγι υγείασ ςτο αειφόρο ςχολείο 

 Άλλο (ςτην κατηγορία αυτή εντάςςεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ςτισ ωσ άνω κατηγορίεσ) 
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Σζλοσ, επιςημαίνεται ότι αναφορικά με τα Προγράμματα Αγωγήσ ταδιοδρομίασ κα ακολουκιςει 

ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα ςχετικι εγκφκλιοσ του ΤΠΑΙΘ. 

Παρακαλοφνται οι οικείεσ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ να ενημερϊςουν άμεςα τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ αρμοδιότητάσ τουσ προκειμζνου να λάβουν γνϊςη όλοι/εσ οι εκπαιδευτικοί. 

 
 
 
 
 

Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
 
 
 

ΟΦΙΑ ΗΑΧΑΡΑΚΘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εςωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Τπουργοφ 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ 
4. Γενικι Δ/νςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
5. Δ/νςθ πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Σμιματα Αϋ και Βϋ 
6. Δ/νςθ πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Σμιματα Α και Βϋ 
7. Δ/νςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Σμιμα Βϋ 
8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, Σμιμα Β’ 
9. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ 
10. Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ 
11. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ 

 Άλλο (ςτην κατηγορία αυτή εντάςςεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ςτισ ωσ άνω κατηγορίεσ) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΟΛΘ ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

 
Α/Α Επωνυμία Διεφθυνςη Θλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 

 

1 
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π/κμιασ & 
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

pde@sch.gr 

 

2 
 

υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
 

μζςω Περ/κϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ 

 

3 
Διευκφνςεισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

dipe@sch.gr 
dide@sch.gr 

 
 

4 

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

 
 

μζςω των Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
5 

 
ΚΠΕ τθσ χϊρασ 

 

μζςω των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ 

 

6 
χολικζσ Μονάδεσ Γενικισ & 
Επαγγελματικισ Εκπ/ςθσ και Ειδικισ 
Αγωγισ όλθσ τθσ χϊρασ 

μζςω των Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε. 

7 
ιβιτανίδειοσ Δθμόςια χολι Σεχνϊν και 
Επαγγελμάτων 

info@sivitanidios.edu.gr 

mailto:pde@sch.gr
mailto:dipe@sch.gr
mailto:dide@sch.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 
ΧΕΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

Θλ. ταχυδρομείο…………………………. Σηλ. επικοινωνίασ………………………………………… 

Ειδικότητα…… 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΝΣΟΝΙΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ονοματεπϊνυμο………………………………………………………….. 

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ονοματεπϊνυμο- Ειδικότθτα) 

1) ……………………..…………………………………………… 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 
ΧΕΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

2)……………………………………………………………………. 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΑ ΕΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 
ΧΕΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

 

Παράρτημα 

ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΧΟΛΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

ΑΓΩΓΘ 
ΤΓΕΙΑ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΣΩΝ 

   

 
 
 

 
χ. Ζτοσ ………….......………. 

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

Δ/ΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ..................................................................... 

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

Αρικ. Πρωτ. .......................... 

ΣΘΛ. ………………….. ΔΘΜΟ / ΠΕΡΙΟΧΘ ΧΟΛΕΙΟΤ …...………….....….…………... 

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

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ/ΝΣΡΙΑ ………………...…………………………. 
 

 

ΣΙΣΛΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:.......................................................................................................................... 

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

(Κατά τον ςχεδιαςμό λαμβάνονται υπόψη οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν την υλοποίηςή του.) 

ΕΝΣΑΕΣΑΙ ΣΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ: ................................................................................................. 

ΠΡΑΞΘ ΑΝΑΘΕΘ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ (κάθε ςχολική μονάδα καταθζτει ζνα 

φωτοαντίγραφο τησ πράξησ για όλα τα Προγράμματα) 

Αρ. Πράξησ:    
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Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΜΘΝΑ ΕΝΑΡΞΘ: 

Θμερομηνία:    

ΜΑΘΘΣΕ/ΣΡΙΕ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΘ ΟΜΑΔΑ : ……………. ΑΓΟΡΙΑ: ……… ΚΟΡΙΣΙΑ: ……… 
 

ΑΜΙΓΕ 
ΣΜΘΜΑ: 

 
ΜΕΙΚΣΘ ΟΜΑΔΑ: 

 ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 
ΕΠΑΛ/ΕΚ: 

 

 

ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΟΜΑΔΑ 
(Για τα προγράμματα που υλοποιοφνται εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ) 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΣΟΠΟ ΤΝΑΝΣΗΗ 

   

   

 
ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν 
όχι, δθμιουργιςτε ζνα φζτοσ) 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Α.ΚΤΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ 
(ποιεσ διαςτάςεισ του θζματοσ θα προςεγγίςετε, ζωσ 100 λζξεισ) 

 
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ζωσ 100 λζξεισ ) 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ (ζωσ 100 λζξεισ) 
 

Δ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΜΘΝΑ ΕΝΑΡΞΘ 
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1) 
2) 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ-– ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ 

Αριθμόσ προβλεπόμενων επιςκζψεων και ςυνεργαςιϊν με φορείσ 
 

 
Σ. ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ (ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ) 

 

Η. ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΤΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

 

Θ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(διερεφνθςθ κζματοσ, επεξεργαςία, υλοποίθςθ δράςεων, επιςκζψεων, παρουςίαςθ, αποτίμθςθ κ.ά.) 

 
ΠΡΟΟΧΘ: Για τθν ζγκριςθ του Προγράμματοσ, εκτόσ από το ζντυπο του ςχεδίου, υποβάλλονται 
επιπλζον (α) ονομαςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν/τριϊν τθσ ομάδασ (τάξθ, τμιμα, τμιμα 
ειδικότθτασ) και (β) αντίγραφο τθσ Πράξθσ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

 
 
 

Ο/Θ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ Ο/Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ/ΝΣΡΙΑ 


