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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την υποβολή Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων 2020-21 
 

[Σχετ: 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ] 
 

Μετά την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ της εγκυκλίου 137053/ΓΔ4/09-10-2020 με θέμα «Σχεδιασμός και 

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

για τη δυνατότητα υλοποίησης Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων. 

Τα Πολιτιστικά Προγράμματα συνιστούν μία δημιουργική διαδικασία που έχει στόχο την 

προώθηση του πολιτισμού και την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη και τη 

δημιουργία. Ως προς την επεξεργασία των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, όπως: 

 μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών, χρήση συμμετοχικών και 

ενεργών διδακτικών τεχνικών, δημοκρατικός διάλογος, δημιουργική και ελεύθερη έκφραση)  

 συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης 

των μελών των ομάδων εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους  

 βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση πρωτογενών πηγών (π.χ. διεξαγωγή 

έρευνας, μελέτη πεδίου κ.λπ.)  

 διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και διαθεματικότητα.  

 Τα Πολιτιστικά Προγράμματα σχετίζονται με ποικίλα πολιτιστικά ζητήματα, που απασχολούν ιδίως τις 

τοπικές κοινωνίες και χρειάζεται να επιλυθούν με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας, έχοντας ως στόχο τη 

διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η 

εμπλοκή όλης της σχολικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας στο Πρόγραμμα τόσο κατά την 

εκπόνηση του όσο και κατά την παρουσίασή του, όταν ολοκληρωθεί. 

 Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Α. Διάρκεια υλοποίησης 

Η διάρκεια των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων και ευρύτερα των ΠΣΔ κατά το σχολικό έτος 2020-21 

ορίζεται για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και 

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

 

 Β. Πλαίσιο υλοποίησης σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα: 

α. Γενική Εκπαίδευση: 

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

β. Επαγγελματική Εκπαίδευση:  

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, υλοποιούνται εκτός ωρολογίου 

προγράμματος. Εξαιρούνται οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.  

γ. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:  

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να υλοποιούνται και εντός του ωρολογίου προγράμματος, 

αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.   

Επισημαίνεται ότι για όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν προβλέπεται για τους 

εκπαιδευτικούς συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.   

 

 Γ. Συμμετοχή εκπαιδευτικών 

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αγωγής Σταδιοδρομίας, εκ των οποίων στο ένα (1) δύναται να 

ορίζεται ως Συντονιστής/τρια. 

 Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από έναν (1) έως τρεις (3) εκπαιδευτικούς 

(συμπεριλαμβανομένου/ης του/της συντονιστή/τριας).  

 Για κάθε Πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και 

αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, με το οποίο εγκρίνεται το Πρόγραμμα και 

αντίγραφό του συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής Προγράμματος». 

 Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ισχύουν τα ανωτέρω. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να 

υποστηρίζεται από 3μελή ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, με σκοπό την ανάπτυξη 

της διεπιστημονικής συνεργασίας και προσέγγισης.  
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 Δ. Συμμετοχή μαθητών – συγκρότηση μαθητικής ομάδας: 

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

 Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε Προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου 

προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/ κηδεμόνων τους. 

 Η μαθητική πολιτιστική ομάδα αποτελείται : 

α. Γενική Εκπαίδευση:  

- από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος  

β. Επαγγελματική Εκπαίδευση:  

- από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος 

γ. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής:  

- από το σύνολο των μαθητών/τριών ή  ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος  

 

 Ε. Έγκριση Προγραμμάτων 

Τα συμπληρωμένα έντυπα υποβολής Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων εγκρίνονται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια υποβάλλονται στην Υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων, προκειμένου να δώσει τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή 

Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για την τελική έγκριση των Προγραμμάτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής της 

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής 

Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Διευκρινίζεται ότι οι όμιλοι των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων δεν υποβάλλονται για έγκριση 

ως Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τα σχέδια Προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν στη ΔΔΕ Αχαΐας έως και την Παρασκευή 30 

Οκτωβρίου 2020. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης 

των υποβληθέντων σχεδίων Προγραμμάτων μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020.   

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ / ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΠΣΔ οι σχολικές μονάδες δύνανται: (α) να συνεργάζονται με 

δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς 

φορείς κ.ά., οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα/δράσεις εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του 

ΥΠΑΙΘ και (β) να αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό φορέων, εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ. Σε ό,τι αφορά 

προγράμματα φορέων που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-gate.minedu.gov.gr.  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 

στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε 

ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση 

σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στην Υπεύθυνη Πολιτιστικών 

Θεμάτων μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση της Υπεύθυνης 

Πολιτιστικών Θεμάτων γίνεται εγγράφως ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τα προγράμματα που 

αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν χορηγείται για το τρέχον σχολικό έτος «Βεβαίωση Υλοποίησης 

Προγράμματος» από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η θεματολογία των Πολιτιστικών Προγραμμάτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων πολιτισμού.  

Παρατίθεται η ακόλουθη ενδεικτική θεματολογία, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλα θέματα:  

Α. Προτεινόμενη θεματική 2020-21: Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821 

Β. Ειδικότερη θεματική 2020-21: Υγειονομική κρίση: Περιβάλλον – Πολιτισμός 

Γ. Κύριες θεματικές ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 

      πολιτιστική κληρονομιά, μουσειακή αγωγή 

 τοπική ιστορία, ιστορία και πολιτισμός 

 αειφορία και υλικός - άυλος πολιτισμός (ήθη, έθιμα, παραδόσεις, λαϊκή τέχνη κ.ά.)  

 τέχνη, ιστορία της τέχνης / επιστήμες και τέχνες 

 εικαστικές τέχνες, κινήματα, τεχνοτροπίες, πρωτοπορίες της τέχνης 

 λαογραφία, μυθολογία, λαϊκά παραμύθια, λαϊκή μουσική παράδοση 

 λαϊκή αρχιτεκτονική – νεότερη και σύγχρονη αρχιτεκτονική 

 επάγγελμα και πολιτισμικό περιβάλλον / παλιά – σύγχρονα επαγγέλματα: μαρτυρίες 

 θέατρο, θεατρικά κείμενα, θέατρο σκιών 

 μουσική, χορός και κοινωνικά ζητήματα 

 κινηματογράφος, οπτικοακουστική έκφραση, εικόνα, φωτογραφία 

 μαθητικό ραδιόφωνο 

 δημοσιογραφικός λόγος, μαθητικός Τύπος 

 ιστορία της γραφής και της τυπογραφίας 

 φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή, λογοτεχνία, λέσχη ανάγνωσης 

 οργάνωση και αξιοποίηση σχολικής βιβλιοθήκης 

 ανθρώπινα δικαιώματα - δικαιώματα του παιδιού 

 θέματα διαπολιτισμικότητας - πολιτισμική πολυμορφία, πολιτισμικές συνήθειες των λαών, 

λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των λαών 

 ρατσισμός, ξενοφοβία, ετερότητα 

 εκπαίδευση στη δημοκρατία - εκπαίδευση για τη δημοκρατία 
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 σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα 

 δεξιότητες του ενεργού πολίτη - εθελοντισμός και αλληλεγγύη 

 ρητορική, ρητορικοί όμιλοι, επιχειρηματολογία 

 φιλοσοφία, φιλοσοφία για παιδιά, σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα 

 αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τον πολιτισμό (π.χ. παραγωγή βίντεο, ψηφιακή 

τέχνη, ψηφιακά παιχνίδια, κινούμενη εικόνα)  

 Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση - Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία - Ψηφιακός Γραμματισμός 

 Άλλο (εδώ εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες) 

 

Επισημάνσεις: 

Α. Επιλεγμένες οπτικοακουστικές δημιουργίες που θα παραχθούν στο πλαίσιο των ΠΣΔ (π.χ. Πολιτιστικά 

Προγράμματα με θεματική διάφορες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης, όπως κινηματογράφο, 

μαθητικό ραδιόφωνο, φωτογραφία, βίντεο, animation κ.λπ.), διάρκειας έως 10 λεπτά, μπορούν να 

αποσταλούν στην Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (edutv@minedu.gov.gr). Μετά από αξιολόγηση, οι 

οπτικοακουστικές δημιουργίες είναι δυνατό να αναρτηθούν στους ιστότοπους της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης www.edutv.gr και www.i-create.gr ή/και να προβληθούν στη ζώνη της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης στο Κανάλι της Βουλής. 

Β. Σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια υλοποίησης των ΠΣΔ, 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 έκθεσης του μαθητικού πληθυσμού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχει η δυνατότητα 

συμμετοχής σε θεματικά δίκτυα Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή), εγκεκριμένα από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας προτίθεται για το 

σχολικό έτος 2020-2021 να διοργανώσει και να συντονίσει τα παρακάτω πολιτιστικά δίκτυα, για τα οποία 

θα αποσταλούν αναλυτικά στοιχεία σε ξεχωριστό έγγραφο. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για τις 

αντίστοιχες θεματικές και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο από αυτά, που σχετίζεται με τη 

θεματική του Προγράμματος που θα υλοποιήσουν τη φετινή χρονιά, παρακαλούνται να δηλώσουν το 

δίκτυο της επιλογής τους στο σχέδιο υποβολής του Προγράμματός τους, το οποίο επισυνάπτεται. 

Τα προτεινόμενα τοπικά πολιτιστικά δίκτυα για την φετινή χρονιά είναι:  

1. Δίκτυο για το 1821: «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: από το χθες στο σήμερα» 

2. Δίκτυο για το θέατρο - μουσική - χορό: «Θεατρικά - μουσικά ταξίδια έκφρασης και δημιουργίας» 

3. Δίκτυο για τη φωτογραφία - εικαστικές Τέχνες: «Φωτο-εικαστικές ανιχνεύσεις» 

4. Δίκτυο για οπτικοακουστική έκφραση -μαθητικό ραδιόφωνο -Τύπο: «Σύγχρονες ψηφιακές μορφές τέχνης» 

5. Δίκτυο για τη φιλαναγνωσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (σε συνεργασία με το ΜΕΤ Παν/μίου 

Πατρών): «Κατανοώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το βιβλίο - Ζωντανεύοντας το βιβλίο στο Μουσείο»  
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6. Δίκτυο για  τις επιστήμες - ψηφιακό γραμματισμό (σε συνεργασία με ΜΕΤ Παν/μίου Πατρών): «Ψηφιακός 

γραμματισμός: Εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας τον πολίτη του μέλλοντος μέσα από το Μουσείο»   

7. Δίκτυο για την τοπική ιστορία - πολιτιστική κληρονομιά - μουσειακή αγωγή (σε συνεργασία με το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών): «Πολίτες της Μεσογείου».  

   

Σχετικά με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων 

 Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια στο σχεδιασμό του 

Προγράμματός σας, είτε για γενικότερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Μπορείτε να 

επικοινωνείτε μαζί της για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 Λειτουργεί Ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων με το έργο και τις δράσεις του Τμήματος, 

όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις τρέχουσες δράσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια 

κ.λπ. στο σύνδεσμο http://blogs.sch.gr/politism/ που βρίσκεται στο site της ΔΔΕ Αχαΐας (Δομή ΔΔΕ Αχαΐας, 

Τμ. Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, 

ιστολόγιο). 

 

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί α) το επισυναπτόμενο έντυπο υποβολής και μαζί με β) το αντίγραφο 

της πράξης Συλλόγου Διδασκόντων και γ) την κατάσταση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών 

να κατατεθούν στη ΔΔΕ Αχαΐας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο politismos@dide.ach.sch.gr έως την 

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.  

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων τους και στα προσωπικά τους e-mail. 

 
 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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