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ΘΕΜΑ: «Διαβιβαστικό εγκυκλίου Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  2022-2023» 

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, δια της υπεύθυνης Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, σας διαβιβάζει το, με αριθμό πρωτ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022, έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2022-2023» και σας ενημερώνει ότι για την έγκριση 

υλοποίησης των Προγραμμάτων υποβάλλονται, μαζί με το έντυπο του σχεδίου: α) ονομαστική 

κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) και β) αντίγραφο της 

Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Τα Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., Α.Σ.) υποβάλλονται 

έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, προκειμένου να συντάξει τεκμηριωμένη 

εισήγηση, όσον αφορά στην έγκρισή τους, προς την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, ο/η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τη 

φόρμα που υπάρχει στην ακόλουθη διεύθυνση: https://forms.gle/2u2UTNZj6hv8W4YR8 

   Ειδικότερα, σας υπενθυμίζουμε ότι: 

1.  Η διάρκεια των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και 

Πολιτιστικών Θεμάτων, μπορεί να είναι διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών. 

https://forms.gle/2u2UTNZj6hv8W4YR8


2. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί μέχρι τρία (3) Προγράμματα, εκ των οποίων 

μόνο στο ένα μπορεί να είναι Συντονιστής/στρια.  

3. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα μέχρι τριών (3) εκπαιδευτικών, 

συμπεριλαμβανομένου και του/της Συντονιστή/στριας του προγράμματος, ενώ κάθε 

μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων.  

4. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει, σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες, το θεματικό 

περιεχόμενο του Προγράμματος από την ενδεικτική θεματολογία που αφορά στους τομείς 

του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο. 

Χρειάζεται να σημειωθεί, ότι η προτεινόμενη από το υπουργείο, κεντρική θεματική ενότητα 

για το Σχολικό Έτος 2022-2023 είναι: «Ενεργειακό ζήτημα: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον, 

την Υγεία και τον Πολιτισμό». 

Επίσης, αναφέρεται ότι τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος, στο 

πλαίσιο (α) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και (β) των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, 

ώστε, μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, να επεκτείνεται το 

περιεχόμενο των προτεινόμενων θεμάτων και να διερευνώνται όλες οι πτυχές του 

επιλεγμένου θέματος. 

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις επιλογής θεματικής περιοχής, τον αναλυτικό 

σχεδιασμό και τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση των Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων μπορείτε να ανατρέξετε στην προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

(http://iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko) στην οποία παρουσιάζονται πολλά θέματα, ανά 

βαθμίδα και υποθεματική.  

Όσον αφορά στην υποστήριξη, σας ενημερώνουμε ότι, η Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων διοργανώνει επιμορφώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λόγω 

της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων υλοποιεί και τηλεδιασκέψεις, ενημερώνοντας 

τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες υλοποίησης 

Προγραμμάτων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που επιθυμείτε άμεση 

συνεργασία με την Σχολική Μονάδα που υπηρετείτε ή προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, 

http://iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko


μπορείτε να καλέσετε στο γραφείο της στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Λάρισας για να προγραμματιστεί επίσκεψη. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτεραιότητα δίδεται στην αυστηρή τήρηση 

των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων με 

βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο μείωσης της πιθανότητας να εκτεθεί ο μαθητικός 

πληθυσμός και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε κίνδυνο λόγω του 

covid-19. 

Επισυνάπτονται, η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Σχέδιο Υποβολής σε μορφή word. 

Παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής σας 

Μονάδας. 

                                                                                      

                                                                                 

                                                                                Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας 

 

 

                                                                                 Αικατερίνη Καραγιώργου 
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