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Θέμα: Ανάπτυξη των Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2008-09
Σχετικά με την ανάπτυξη των Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΣΔ) κατά το τρέχον σχολικό
έτος, καθώς και την υποβολή προς έγκριση σχεδίων προγραμμάτων ΣΔ, σας
ενημερώνουμε για τα εξής:
•

Το Υ.Π.Ε.Π.Θ., συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO, των Ηνωμένων
Εθνών και άλλων οργανισμών προτρέπει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών
δράσεων για την δεκαετία 2005-2014, με σκοπό το άνοιγμα του σχολείου
στην κοινωνία και την εκπαίδευση μαθητών στην πολιτότητα, ώστε να γίνουν
αυριανοί ενεργοί πολίτες. Τα σχολικά έτη της Δεκαετίας 2005-2014, η οποία
χαρακτηρίζεται Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, έχουν
συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο. Το τρέχον θεματικό έτος είναι αφιερωμένο
στη Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα Ζωής. Καλό είναι στη διάρκειά του να
δίνεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες σχετικά με το θέμα αυτό, οι οποίες να

τύχουν ιδιαίτερης προβολής και διάχυσης προς τις Τοπικές Κοινωνίες, στο
πλαίσιο πραγματοποίησης ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
δράσεων. Παράλληλα,
•

•

•

•

Το Υ.Π.Ε.Π.Θ.,
ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας, συμμετέχει σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
και συντονίζει σε εθνικό, το Ευρωπαϊκό
Έτος
Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2009. Κρίνεται απαραίτητο η εκπαίδευση
και η κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να
καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, η οποία είναι η απόλυτη πηγή καινοτομίας.
Επίσης η ικανότητα για καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας και συντελεί στην
αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων καθώς και σε μια ουσιαστική,
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Η δημιουργικότητα και η
καινοτομία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διαδικασίας ενσωμάτωσης
των
ΣΔ
στην
Εκπαίδευση
για
την
Αειφορία.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Καινοτομίας και Δημιουργικότητας
2009, στο χώρο των ΣΔ ενθαρρύνεται η πραγματοποίηση προγραμμάτων και
πρακτικών δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα βασίζονται στη Γνώση και
θα
οδηγούν σε πιο δυναμικές μορφές ανάπτυξης
τους τομείς του
Περιβάλλοντος, της Αγωγής Υγείας, του Πολιτισμού και της Αγωγής
Σταδιοδρομίας.
Τα προγράμματα και οι πρακτικές που θα υλοποιηθούν
μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να εμπνεύσουν και να προωθήσουν συζητήσεις σε
συνέδρια, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Ευρωπαϊκό Έτος Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2009 ή και να
συμπεριληφθούν σε αναφερόμενες στο Έτος εκδόσεις. Αυτό θα προκύψει
μέσα από αξιολόγηση και επιλογή ορθών πρακτικών και προγραμμάτων με
συμπλήρωση ερωτηματολογίων από ενδιαφερόμενους, για δράσεις τοπικές ή
εθνικές, καθώς η αναγνώριση των ορθών πρακτικών και προγραμμάτων
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα στοιχεία και στην ανατροφοδότηση που
μπορούν να προσφέρουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Το θετικό αποτέλεσμα στην
παραπάνω διαδικασία των ελληνικών συμμετοχών, θα δώσει τη δυνατότητα
προβολής και διάχυσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, του έργου που
επιτελείται μεμονωμένα και σε σύνολο στο πλαίσιο των ΣΔ.
Όσα σχέδια προγραμμάτων ΣΔ έχουν κατατεθεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης έως την 20η Νοεμβρίου 2008, θα υποβληθούν σε έγκριση σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 117302/Γ7/19-10-2007 εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και
υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων …» και θα εγκριθούν,
αρμοδίως, από τον/τη Διευθυντή/τρια της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων σχεδίων προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων, μετά την 20η Νοεμβρίου, τα οποία στη συνέχεια θα
αξιολογηθούν με νέα
διαδικασία έγκρισης. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προγραμμάτων αυτών ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2008.
Ειδικότερα για τον τομέα του ΣΕΠ στο πλαίσιο των ΣΔ, κατά το τρέχον σχολικό
έτος, εντάσσονται ως θεματολογία και ζητήματα που αφορούν στην
Επιχειρηματικότητα
των
Νέων
και
στην
Εικονική
Επιχείρηση.
Το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα των Νέων απευθύνεται σε μαθητές/τριες
της Γ’ Γυμνασίου, είναι συνολικής διάρκειας τριών μηνών και αναπτύσσεται σε

τρεις ανεξάρτητες ενότητες με τίτλους αντίστοιχα: Οικονομία και Εγώ,
Επιχείρηση
σε
Δράση,
Παγκόσμια
Αγορά.
Το πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α’
τάξης Γενικού Λυκείου και της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και έχει ως περιεχόμενο τη
δημιουργία
μιας
εικονικής
επιχείρησης.
Ειδικοί στόχοι των ανωτέρω προγραμμάτων είναι η ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα και η στενότερη σύνδεση του
σχολείου με την αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
συγκεκριμένα προγράμματα θα δοθούν με ενημερωτικό σημείωμα το αμέσως
επόμενο διάστημα.
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