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Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
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Φαξ            :  2610-465836 
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ΚΟΙΝ.: 

   

Ενημέρωση για την Υποβολή  Προγράμματος ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΣΧ.:   η με Αρ. Πρωτ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, μετά την 

αποστολή από το ΥΠΑΙΘ της υπ’ αριθμ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκυκλίου με θέμα «Σχεδιασμός και 

υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2020-21».  

Για την Υποβολή Προγράμματος Αγωγής Υγείας είναι απαραίτητο να αποσταλούν στην 

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: health-promotion@dide.ach.sch.gr  

έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, τα εξής:  

 Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Αγωγής Υγείας. 

 Αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων που εγκρίνει το πρόγραμμα.  

 Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας, με την τάξη και το τμήμα τους.   

(Oι δηλώσεις συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών παραμένουν στο σχολείο). 

 

Για την Υποβολή του Προγράμματος είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Τα Προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται 

εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα (ημέρα και ώρα) και αναγράφεται στο 

πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα.  

 

2. ΕΝΤΟΣ ωρολογίου προγράμματος είναι δυνατό να υλοποιηθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας:  

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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α) στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ και  

β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

 

3. Η διάρκεια των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας/ Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 

2020-21 ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό 

έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. 

 

4. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα, αλλά μόνο σε ένα (1) 

ορίζεται ως Συντονιστής, Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από έναν (1) έως τρεις (3) 

εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές, ΕΕΠ, ΕΒΠ), συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή. 

Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα δεν προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου ούτε  

κάλυψη δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό για αναλώσιμα, εποπτικό υλικό ή υπερωρίες 

εκπαιδευτικών. 

 

5. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων (Α.Υ., Π.Ε., Π.Θ., Α.Σ.). Η μαθητική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από το 

σύνολο ή ομάδα μαθητών/τριών ενός τμήματος του σχολείου. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 

σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

των γονέων/κηδεμόνων τους (επισυνάπτεται έντυπο). 

 

6. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έως και τη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020: 

α) το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος συμπληρωμένο (επισυνάπτεται η φόρμα),  

β) η Έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων (Αντίγραφο της Πράξης Συλλόγου) της σχολικής μονάδας και 

γ) η κατάσταση με τα ονόματα της μαθητικής ομάδας,  

προκειμένου η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας  να εισηγηθεί την ΕΓΚΡΙΣΗ του Προγράμματος στην Επιτροπή 

Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

 

7. Η διαδικασία Έγκρισης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020. Για την τελική έγκριση του 

Προγράμματος αρμόδιος είναι ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, αφού λάβει υπόψη του την εισηγητική 

πρόταση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

  

8. Για την ολοκλήρωση υλοποίησης των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς απαιτείται: 

α) η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος να παρουσιάσει στο Σύλλογο Διδασκόντων την 

αποτίμησή  της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές στη σχολική κοινότητα. 



 

β) ο/η Συντονιστής /τρια κάθε προγράμματος να καταθέσει σχετική έκθεση αποτίμησης και τα 

παραδοτέα (σε ηλεκτρονική μορφή) στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω του/της Διευθυντή /ντριας 

της σχολικής μονάδας.  

Στη συνέχεια, χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος Α.Υ. από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

 

9. Επισημαίνεται ότι η κατά την διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας, 

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 

επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ιωάννα Θωμοπούλου (τηλ.:  2610-465837, ε-mail: health-

promotion@dide.ach.sch.gr) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή 

διευκρίνιση, για βοήθεια στο σχεδιασμό του προγράμματος, για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, για 

τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και για τη γενικότερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησής του. Σε ό,τι αφορά σε προγράμματα φορέων που έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ., οι 

εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ: http://edu-gate.minedu.gov.gr 

Επιπλέον, προς ενημέρωσή σας στην ιστοσελίδα της Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας λειτουργεί Ιστοσελίδα Αγωγής 

Υγείας:  https://blogs.sch.gr/healthpr/  

 

Συν.:   1. Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2020-21  

           2. Έντυπο Ονοματικής κατάστασης μαθητών/τριών 

           3. Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα (μόνο για τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός 

ωρολογίου προγράμματος) 

            4 . Θεματικές και Δίκτυα  Αγωγής Υγείας 

           5. Η με Αρ. Πρωτ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020  σχετική Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

                                                                               
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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