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                   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                         
 

 
ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ 

Γ/ΝΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 
Γ/λζε:   Αλ. ΠαπαλδξΫνπ 37 , 15180  Μαξνχζη 

 
ΣΜΖΜΑ Α’ ΔΠ 
A. Υαξηηίδνπ  sep@ypepth.gr                                           Πξνο:   
ΣΜΖΜΑ Β’ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ &  
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
Μ. Κνχβεινπ   t05sde1@ypepth.gr   
ΣΜΖΜΑ Γ’ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
Κ. Καξακπεξφπνπινο  taapolag@ypepth.gr  

Comenius – Leonardo da Vinci:  
. Φαξκάθε  europe@ypepth.gr                            
eTwinning- Δζληθά Τπεξεζέα Τπνζηάξημεο                                                                                                       
Α. Πεππέο,  etwinning@sch.gr                                            Κνηλ: 
Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο (801 11 38946)  

 
 
Να δηαηεξεζεί κέρξη…… 
Βαζκφο αζθαιείαο…….. 
 
Μαξνχζη, 9.07.209 
Αξηζ.Πξση.  81687 / Γ7 
 
Βαζκφο Πξνηεξ.: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΠεξηθεξεηαθΫο Γ/λζεηο                  
Α/ΘΜΗΑ & Β/ΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ  
2. Γ/ΝΔΗ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ 
ΔΚΠ/Ζ ΣΖ ΥΧΡΑ (ππφςε 
Τπεπζχλσλ) 
3. ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΖ 
ΥΧΡΑ (κΫζσ ησλ νηθεέσλ 
Γ/λζεσλ) 
 
ΚΠΔ ηεο ρψξαο 

 

 
 

ΘΔΜΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  
ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ` 

(Αγσγάο ηαδηνδξνκέαο, Αγσγάο Τγεέαο, Πεξηβαιινληηθάο Αγσγάο,  
Πνιηηηζηηθψλ ζεκΪησλ, Comenius- Leonardo da Vinci θαη eTwinning)  

ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2009-10 
 

Με ην μεθίλεκα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο 2009-10 θαη γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο (ΔΠ), Αγσγήο Τγείαο (ΑΤ), Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, Comenius θαη eTwinning, ζηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

 
1. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 
 Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο 
ηαδηνδξνκίαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο θαη Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ) ηζρχεη ε 
βαζηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/28-8-1992,(ΦΔΚ 629 η.Β/ 23-10-1992), ζηελ νπνία γηα πξψηε 
θνξά νξίδνληαη ν ζεζκφο, νη θαηεγνξίεο, ην πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ρνιηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ.  
 Γηα ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο θαη Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ 
ηζρχνπλ, επίζεο: 

1. Ζ Τ.Α Φ.12.1/545/85812/Γ1 ηεο 31.08.2005, (ΦΔΚ 1280 η.Β/ 13-9-2005), κε ζέκα «Γελίθεπζε εθαξκνγήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ζηελ Α/βζκηα Δθπαίδεπζε» 

2. Ζ Τ.Α. Φ 484 /62 /Γ2 /4877 ,(ΦΔΚ 797 η.Β/ 20-12-1990), κε ζέκα «Αλάζεζε δηδαζθαιίαο- Χξηαία 
αληηκηζζία - πκπιήξσζε ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ» 

3. Ζ Τ.Α. Γ1/377/865 (ΦΔΚ577/23-9-1992) κε ζέκα «Έληαμε ησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ Α/ζκηα 
Δθπαίδεπζε» 

4. Σν Π.Γ.35 (ΦΔΚ 11 η.Α/4-2- 1991) κε ζέκα «Γηδαζθαιία Πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ ζηα Δληαία 
Πνιπθιαδηθά Λχθεηα θαη άιιεο ρνιηθέο Μνλάδεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο». 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνκέα, ηζρχεη ην παξαθάησ ζεζκηθφ πιαίζην:  
 

1.1. Αγσγά ηαδηνδξνκέαο 
1. Ζ Τ.Α. Γ2/4867/28-8-1992. 
2. Ζ Τ.Α. Γ2/455/7-2-2000 (ΦΔΚ 161 η.Β΄/16-2-2000), πνπ νξίδεη ηελ Αγσγή ηαδηνδξνκίαο σο δηαθξηηή 

θαηεγνξία ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ βαζηθή Τ.Α. Γ2/4867/28-8-1992. 
3. Ζ Τ.Α. Γ2/5088/1-10-01 κε ζέκα «Οξγάλσζε Δθδειψζεσλ κε ζέκα “Ζκέξεο ηαδηνδξνκίαο” ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 
 

1.2. Αγσγά Τγεέαο θαη Πεξηβαιινληηθά Αγσγά 
α. Αγσγά Τγεέαο  
1. Ζ Τ.Α. 7668 / Γ2 18-12-1997 (ΦΔΚ 1153 η. Β /29-12-1997) κε ζέκα «Ζ Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 
2. Ζ Τ.Α. 8976 /Γ2 29-11-1995 κε ζέκα «Καζνξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ Τπεπζχλσλ Αγσγήο 

Τγείαο»  
3. Ζ Τ.Α. 127261/28.11.2006 κε ζέκα «Θεκαηηθά Γίθηπα Αγσγήο Τγείαο». 

 

β. Πεξηβαιινληηθά Αγσγά 
1. Ο Ν. 1946/91 (ΦΔΚ 69 η.Α/14-5-1991) κε ζέκα «Δπέθηαζε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία 

ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο». 
2. Ο Ν.1892/1990 (ΦΔΚ 101 η.Α/31-7-1990) άξζξν 111 κε ζέκα «Υξεκαηνδφηεζε Πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» 
3. Ζ Τ.Α. 60991/Γ7/19-6-2006 κε ζέκα «Γηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο θαη  θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) θαη ησλ Τπεπζχλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π Δ)» 
4. Ο Ν. 2986 /2002 (ΦΔΚ 24/η. Α΄/13-2-2002) κε ζέκα «Οξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Α/ζκηαο 

θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο»  
5. Ζ Τ.Α. 47587/57/16-5-03 (ΦΔΚ 693/η.Β΄/3-6-2003) κε ζέκα «πλεξγαζίεο ΤΠ.Δ.Π.Θ. Θεζκηθψλ νξγάλσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ρνιείσλ κε Αλψηαηα & Δξεπλεηηθά Δπηζηεκνληθά Ηδξχκαηα, άιινπο 
θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο» 

6. ε φ,ηη αθνξά ζε Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ηζρχεη ε Τ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 
7. Ζ Τ.Α. 127856/Γ7/29.11.2006 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ. Α. 66272/Γ7/4-7-2005 πεξί ζεκαηηθψλ 

Γηθηχσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» 
8. Ζ Τ.Α Φ.12.1/545/85812/Γ1/ 31.08.2005 

 
1.3. ΠνιηηηζηηθΪ ΘΫκαηα θαη Καιιηηερληθνέ Αγψλεο 

1. Ζ Τ.Α. 60990/Γ7/19-06-2006 (ΦΔΚ126 η.ΠΑΡ/13-07-2006) κε ζέκα «Πξνθήξπμε ζέζεσλ Τπεπζχλσλ 
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

2. Ζ Τ.Α. 68282/Γ7/06-07-2006 κε ζέκα «Πιήξσζε ζέζεσλ Τπεπζχλσλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο».  

3. Ο Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/η.Α΄/14-3-2000) άξζξν 14, παξάγξαθνο 10, πνπ αθνξά ζηνπο Παλειιήληνπο 
Μαζεηηθνχο Καιιηηερληθνχο Αγψλεο 

4. Ζ Τ.Α Φ.12/773/77094/Γ1/ 28-07-2006 (ΦΔΚ 1139 η. Β /23-08-2006) κε ζέκα «Αλακφξθσζε Χξνινγίσλ 
Πξνγξακκάησλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν».  

 

1.4. Πξφγξακκα eTwinning 
1. H Y.A. 96235/ΚΓ/5-9-2007 κε ζέκα «χζηαζε Δζληθήο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο» 

Σημείφζη: Όλες οι ζτεηικές εγκύκλιοι θα κοινοποιηθούν ζηις αρτές ηοσ ηρέτονηος ζτολικού έηοσς και θα 
δημοζιεσθούν και ζηον ελληνικό ιζηόηοπο ηης δράζης www.etwinning.gr ζηη ζελίδα «Εγκύκλιοι-
Έγγραθα». 
 

1.5. Πξφγξακκα Comenius – Leonardo da Vinci 
1. Ζ ππ‟αξηζκ. 1720/2006/ΔΚ / 15-11-2006 Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  

κε ζέκα «Θέζπηζε Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο» 
 

 Όλες οι παραπάνφ Εγκύκλιοι, Υποσργικές Αποθάζεις, Νόμοι και Προεδρικά Διαηάγμαηα, μπορούν να 
αναζηηηθούν ζηις οικείες Διεσθύνζεις Εκπαίδεσζης. 

 

2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 
2.1. ρεδηαζκφο  
Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρεη σο εμήο:  

Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο 
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

http://www.etwinning.gr/
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πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ θάπνην πξφγξακκα, ζπγθξνηνχλ ηελ εζεινληηθή καζεηηθή νκάδα, ε 
νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη: 

 απφ θαλνληθφ ζρνιηθφ ηκήκα 
 απφ νκάδα καζεηψλ /ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ  
 απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε καζεηέο άιινπ ζρνιείνπ. 

 
ηαλ ζπγθξνηεζεί ε νκάδα, νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ην 

ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ, ππελζπκίδνπκε ηηο βαζηθέο 
αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη: ε 
δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε, ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ε 
αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ 
ζέκαηνο αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν, ηα ππνζέκαηα, 
ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηελ κεζνδνινγία, ην ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηα 
πεδία ζχλδεζεο κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ην εκεξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, 
ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο 
γηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε (αλαιψζηκα θαη άιια πιηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαθηλήζεηο, έθδνζε θαη 
ηειηθή εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο). ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ην αληίζηνηρν παξάξηεκα (Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ). 

 
2.2. Έγθξηζε 
Σα ζπκπιεξσκέλα έληππα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη 

λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνβιεζνχλ ζηνπο 
αληέζηνηρνπο Τπεπζχλνπο ηεο ηνπηθάο Γηεχζπλζεο Δθπαέδεπζεο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα 
εηζεγεζνχλ  ηελ έγθξηζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο (κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαζελφο απφ 
ηα πξνγξάκκαηα) απφ ηελ Δπηηξνπή  ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ην eTwinning, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη απφ ηνπο 
πξεζβεπηέο ηεο δξάζεο θαη απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο, ε νπνία εδξεχεη ζην ΤΠΔΠΘ. 
ηε ζπλέρεηα, ηα έξγα ζα ππνβιεζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ 
ηνπο πξεζβεπηέο ηνπ eTwinning, πξνο έγθξηζε. 

Οη Τπεχζπλνη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη ν 
Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ειέγρνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνγξάκκαηνο. Οθείινπλ επίζεο λα παξαθνινπζνχλ, λα ππνζηεξίδνπλ 
θαη λα αμηνινγνχλ ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα επζχλεο ηνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ 
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠΔΠΘ, λα νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, ηδηαίηεξα κε 
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ή ζε 
ζπλεξγαζία κε ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ, ρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ΚΠΔ, ην Π.Η., ΟΣΑ, κε 
θπβεξλεηηθνχο θνξείο θ.ιπ.  

 
2.3. ΓαπΪλεο πινπνέεζεο 
Οη δαπάλεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 5274 

θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ είηε ζα θαηαλέκεηαη αλά πξφγξακκα κε βάζε ηηο αλάγθεο είηε ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπλνιηθή πξνβνιή - παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ηειηθψλ ηνπο 
πξντφλησλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ αληηζηνίρσλ παξαζηαηηθψλ, ηελ 
επζχλε έρνπλ νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζα θαηαλέκεηαη πνζνζηηαία (%) ζηηο 4 θαηεγνξίεο ζρνιηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ πξνγξακκάησλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. 

Αλ ην πξφγξακκα δελ πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ππνβιήζεθε, ε επηρνξήγεζε θαη 
νη ππεξσξίεο δελ θαηαβάιινληαη, ελψ, αλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί, επηζηξέθνληαη. 

 
2.4. ΓηΪξθεηα θαη σξΪξην πινπνέεζεο πξνγξακκΪησλ – απαζρφιεζε Δθπαηδεπηηθψλ 
Ζ δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, Αγσγήο 

Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ κπνξεί λα είλαη απφ δπν (2) Ϋσο Ϋμη (6) κάλεο. Ζ δηάξθεηα ελφο 
πξνγξάκκαηνο ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ή ελφο πξνγξάκκαηνο eTwinning 
(ψζηε λα ηεθκεξησζεί, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ, δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ή ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πΫληε (5) κελψλ.  

Γηα θάζε πξφγξακκα δηαηίζεηαη εβδνκαδηαίσο έλα δίσξν. Κάζε εθπαηδεπηηθφο θαη θάζε καζεηήο 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη θαη ζε δχν (2) πξνγξάκκαηα. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γηα 
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φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηαηεζεί έλα δηήκεξν πξνθεηκέλνπ λα  γίλεη παξνπζίαζε ησλ 
πξνγξακκάησλ. 

Σα πξνγξάκκαηα ζηε ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε πινπνηνχληαη εθηφο ηνπ σξνινγένπ 
πξνγξΪκκαηνο. Δηδηθφηεξα γηα ην eTwinning, ην δίσξν δηαηίζεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ 
νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (κεηάθξαζε, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία πιηθνχ, ζπκπιήξσζε ηνπ 
twin blog-πξψελ θάξηα πξνφδνπ θιπ) θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία εθηφο 
ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα ζηελ ΠξσηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε πινπνηνχληαη εληφο θαη εθηφο σξνινγένπ 
πξνγξΪκκαηνο. 

Δληφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

 ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο 

 κε δηάρπζε ζε φια ηα καζήκαηα 

 ζην νινήκεξν ζρνιείν 
Δθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, κε ππεξσξίεο. 
 

χκθσλα κε ηηο απνθΪζεηο Γ2/4867/28-8-1992, Γ2/6411/29-11-1994 θαη Γ2/4915/16-9-96: 
i. Οη εθπαηδεπηηθνέ πνπ αλάθνπλ ζηελ παηδαγσγηθά νκΪδα πινπνέεζεο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο κπνξνχλ εέηε λα θΪλνπλ ρξάζε ηνπ κεησκΫλνπ σξαξένπ, εέηε λα 
αλαιΪβνπλ ην πξφγξακκα, πιΫνλ ηνπ εξγΪζηκνπ σξαξένπ ηνπο, σο ππεξσξέεο 

ii. ΚΪζε εθπαηδεπηηθφο δηθαηνχηαη, κΫρξη 2 ψξεο ππεξσξέα αλΪ πξφγξακκα ηελ εβδνκΪδα 
θαη κπνξεέ λα ζπκκεηΪζρεη κΫρξη θαη ζε δχν ην πνιχ πξνγξΪκκαηα (δει. 2+2=4 ψξεο 
ζπλνιηθΪ ηελ εβδνκΪδα) θαη 

iii. ζε θΪζε πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ κΫρξη δχν εθπαηδεπηηθνέ δειαδά ν 
κΫγηζηνο αξηζκφο ππεξσξηψλ αλΪ πξφγξακκα εέλαη 4 ψξεο.  

 
εκεηψλεηαη φηη νη ππεξσξίεο απηέο εληάζζνληαη ζην ζπλνιηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ππεξσξηψλ 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 5274, θαζφηη ηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ, κε βάζε ηνλ Ν1566/85, ηκήκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 
ζρνιείσλ. 

Οη Γηεπζπληέο–Γηεπζχληξηεο, ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, νη Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο – Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη νη ππεχζπλνη Α.Τ. θαη Π.Α. νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα 
ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε δεηήκαηα 
ππνδνκψλ θαη εξγαιείσλ ρξήζηκσλ γηα ην πξφγξακκα. 

 
2.5. πλεξγαζέεο ηνπ ΤΠΔΠΘ κε Ϊιινπο θνξεέο 

Πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο 
εγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠΔΠΘ κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο ή κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, 
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θνξείο ηνπηθήο ή λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ΑΔΗ θ.ά, νη νπνίνη κπνξνχλ 
κε ηα δηθά ηνπο κέζα λα ζηεξίμνπλ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο θαη ζην 
πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε θνξείο 
ή θπζηθά πξφζσπα κΫζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, κεηΪ απφ ζρεηηθά 
Ϋγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ (Γηεχζπλζε πνπδψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπ/ζεο). 

 
2.6. Πξνζεζκέα ππνβνιάο ΠξνγξακκΪησλ 

Σα ζρέδηα πξνγξακκάησλ ζηελ ηνπηθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη 
ηηο 12 Οθησβξένπ 2009.  

Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο πξΫπεη λα Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζέεο Ϋγθξηζεο ησλ 
ππνβιεζΫλησλ ζρεδέσλ πξνγξακκΪησλ κέρξη ηηο 23 Οθησβξένπ 2009. 
          Δηδηθφηεξα γηα ην πξφγξακκα eTwinning, νη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα γίλνπλ ειεθηξνληθά 
βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν www.etwinning.gr θαη ε πξνζεζκία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ ζα ιήμεη κία εβδνκάδα λσξίηεξα, δειαδή ζηηο 5 
Οθησβξίνπ 2009. Οη πξεζβεπηέο ηεο δξάζεο eTwinning ζα απνζηείινπλ ζπγθεληξσηηθά ηηο ζρεηηθέο 
αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, κέρξη ηηο 12 
Οθησβξίνπ 2009.  

http://www.etwinning.gr/
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3. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ  
 
3.1.ΣΜΖΜΑ Α΄ ΔΠ  
 
ΠξνγξΪκκαηα Αγσγάο ηαδηνδξνκέαο 
 
Ο ζεζκφο ηεο πκβνπιεπηηθήο - Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζηελ ηάμε ζην πιαίζην ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ θαη ηεο Α' ηάμεο 
Γεληθνχ Λπθείνπ, εθαξκφδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ηφζν ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΚΔΤΠ, 
Γξαθείσλ ΔΠ θαη Γξαθείσλ χλδεζεο κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηεο ρψξαο, φζν θαη ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. 

 
Οη χκβνπινη ΔΠ θαη νη Δηδηθνί Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο πνπ ππεξεηνχλ ζηα ΚΔΤΠ 

θαη νη Τπεχζπλνη - θαζεγεηέο ζηα ΓΡΑΔΠ ηεο ρψξαο, κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ, ππνζηεξίμνπλ θαη 
γεληθφηεξα λα ζπλεξγαζηνχλ ηφζν ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζε απηφ ηεο πινπνίεζεο 
πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο. ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, 
πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα ζρεηηθά 
αξρεία πνπ δηαηεξνχλ ηα ΚΔΤΠ, ΓΡΑΔΠ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο πνπ 
έρνπλ ήδε πινπνηεζεί, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
έρνπλ ήδε ζρεηηθή εκπεηξία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια κπνξνχλ νη Τπεχζπλνη ησλ 
Γξαθείσλ ΔΠ λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο 
ην χιινγν Δθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ην Γξαθείν ΔΠ ή ηνπο 
πιιφγνπο Καζεγεηψλ παξαθείκελεο/σλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπνπ ν Τπεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ ΔΠ 
πξνσζεί ην ζεζκφ ηνπ ΔΠ ζηελ ηάμε. 

 
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, 

ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ, ην επηζπλαπηφκελν 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η (ζρέδην ππνβνιήο πξνγξάκκαηνο), αθνχ ελεκεξψζνπλ αλάινγα ην ΚΔΤΠ ηεο 
πεξηνρήο ηνπο ή ην ΓΡΑΔΠ απφ φπνπ θαη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζρεηηθή ππνζηήξημε θαη γεληθφηεξε 
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο πκβνπιεπηηθήο- Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηηο 
εθαξκνγέο ηνπ.  

 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ε παηδαγσγηθή νκάδα 

(εθπαηδεπηηθνί ή θαη νη καζεηέο/ηξηεο) κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί, εθηφο απφ ηα θαηά ηφπνπο ΚΔΤΠ θαη 
Γξαθεία ΔΠ ηεο ρψξαο, θαη κε θνξείο ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο, πξφλνηαο, 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.ά. θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, 
ηειεθσληθέο, γξαπηέο θαη δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο, κηθξέο έξεπλεο πεδίνπ, ζπλεληεχμεηο, κηθξά 
project, θαη φ,ηη άιιν θξηζεί απαξαίηεην θαη σθέιηκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 
H παξνπζίαζε ησλ πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα γίλεη είηε 

απηφλνκα ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ είηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Ζκεξψλ ηαδηνδξνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ 
αξηζκ. πξση. Γ2/5088/1-10-01 Τ.Α. «Οξγάλσζε Δθδειψζεσλ κε ζέκα “Ζκέξεο ηαδηνδξνκίαο” ζηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, ελεκεξψλνληαη απφ 

ηελ επηηξνπή θαη κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηα αξκφδηα ΚΔΤΠ, ηα νπνία 
θαη δηαηεξνχλ Αξρείν Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, γηα ηα ζρνιεία 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. ηε ζπλέρεηα απνζηέιινπλ ζηε Γ/λζε πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Σκήκα ΔΠ, κε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Σνκέα 
ΔΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζπκπιεξσκέλν ηνλ επηζπλαπηφκελν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI) πίλαθα 
ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ηαρπδξνκηθά θαη ειεθηξνληθά ζην e-mail 
sep@ypepth.gr. 
 
Πιεξνθνξίεο: Γ. Γησηνπνχινπ, ηει. 210 3442222 sep@ypepth.gr  
 

 

mailto:sep@ypepth.gr
mailto:sep@ypepth.gr
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3.2. ΣΜΖΜΑ Β΄ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (Α.Τ. & Π.Α) 
 

Σν Σκάκα Β, ΄ζην πιαέζην ηεο Δθπαέδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν ΑλΪπηπμε θαη ηνπ 
ζεκαηηθνχ Ϋηνπο γηα ηελ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, κΫζσ ηεο πξνηεηλφκελεο ζεκαηνινγέαο γηα ηελ πξνζηαζέα 
ηνπ ΠεξηβΪιινληνο θαη ηελ Αγσγά ηεο Τγεέαο ζηνρεχεη ζηελ νιηζηηθά αλΪπηπμε ησλ αξρψλ 
ηεο Αεηθφξνπ ΑλΪπηπμεο.  

Δηδηθφηεξα, κΫζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξΪζεσλ Αγσγάο Τγεέαο επηδηψθεη ηελ 
ελεξγνπνέεζε ηεο εθπαηδεπηηθάο θνηλφηεηαο θαη ζε ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηελ ελεξγεηαθά 
αζθΪιεηα – αθηηλνπξνζηαζέα θαη πγηεηλά φισλ ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνένπο δνπλ θαη 
δεκηνπξγνχλ νη καζεηΫο καο. Ζ Αγσγά θαη Πξναγσγά ηεο Τγεέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη απφ 
ηα θεέκελα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγεέαο, απαηηνχλ απφ φινπο εκΪο επηθαηξνπνέεζε 
ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζρνιηθψλ δξΪζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγέαο 
πγηψλ αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πγηά θπζηθΪ θαη θνηλσληθΪ πεξηβΪιινληα.  

 
Σν Σκάκα Β πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά πξνγξακκαηέδεη κηα ζεηξΪ δξΪζεσλ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνπο Τπεπζχλνπο Αγσγάο Τγεέαο, Ϋηζη ψζηε λα δηακνξθσζεέ ην θαηΪιιειν 
πιαέζην πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο απηΫο θαη ηαπηφρξνλα ζα ζΫηεη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαηνινγέαο ηεο Α.Τ. 

 
3.2.1. ΓξΪζεηο Αγσγάο Τγεέαο &  Πεξηβαιινληηθάο Αγσγάο 

 Πξνγξάκκαηα Α.Τ. & Π.Α. δίκελεο έσο εμάκελεο δηάξθεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο πφξνπο 

 Πξνγξάκκαηα κνλνήκεξα έσο ηεηξαήκεξα Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο πνπ πινπνηνχληαη ζηα 
Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.  

 Πξνγξάκκαηα Δλίζρπζεο Πξσηνβνπιηψλ ζε ζέκαηα Αγσγήο Τγείαο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο 
ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Η.Ν. ρξεκαηνδνηνχκελα απφ επξσπατθνχο πφξνπο. 

 Θεκαηηθά Γίθηπα Α.Τ. θαη Π.Α. (ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή). 

 Πξφγξακκα Α.Τ. θαη Π.Α θαζψο θαη ιεηηνπξγία Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 
θαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο ή κε 
θπβεξλεηηθνχο θνξείο, θνξείο λνκαξρηαθήο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Α.Δ.Η., εξεπλεηηθά 
θέληξα θ.ι.π, νη νπνίνη κπνξνχλ κε ηα δηθά ηνπο κέζα λα ζηεξίμνπλ ην έξγν ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. 

 
3.2.2. Μνξθά ΠξνγξακκΪησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηάησλ Α.Τ. & Π.Α 

Τπελζπκίδνπκε φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα– ζρνιηθά δξαζηεξηφηεηα δηαθνξνπνηεέηαη 
απφ ηελ ζπκβαηηθά δηδαζθαιέα, αθνχ δελ αλαθΫξεηαη ζε εχξνο γλσζηηθνχ θιΪδνπ. Σν 
πξφγξακκα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ απνηειεί ηππηθφ κάζεκα θαη δηαθξίλεηαη σο πξνο ηνλ 
ζεκαηηθφ - πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, σο πξνο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 
κέζνδν εξγαζίαο θαη σο πξνο ηε δνκή, θαζφηη πεξηιακβάλεη κειέηε πεδίνπ θαη εξγαζηήξηα ζεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ.  

Σα εξγαζηάξηα ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη νη κειΫηεο πεδένπ απνηεινχλ νξγαληθΪ 
κΫξε ησλ πξνγξακκΪησλ θαη δελ απνηεινχλ ςπραγσγηθΪ δηαιεέκκαηα ά απινχο πεξηπΪηνπο, 
αιιΪ ζπγθξνηεκΫλεο δξΪζεηο παηδαγσγηθνχ ραξαθηάξα πνπ κε δηαθνξεηηθά πξνζΫγγηζε 
θεθαιαηνπνηνχλ ηνπο βαζηθνχο Ϊμνλεο – ζηφρνπο ηνπ θΪζε πξνγξΪκκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Γελ ζεσξνχληαη σο απηνηειά πξνγξΪκκαηα Πεξηβαιινληηθάο Αγσγάο (Π.Α.), 
νχηε ρξεκαηνδνηνχληαη σο ηέηνηα νη ηξηήκεξεο πεξηβαιινληηθέο εθδξνκέο, νη επηζθέςεηο ζηα Κέληξα 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη εκέξεο ηνπηθψλ δξάζεσλ, φπσο θαζαξηζκφο παξαιηψλ, 
δελδξνθπηεχζεηο θ.ιπ. ιεο απηέο νη ρξήζηκεο απιέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη ή λα 
ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν αλ απνηεινχλ κηθξφ ηκήκα ελφο θαλνληθνχ πνιχκελνπ πξνγξάκκαηνο Π.Α. 

 
3.2.3. Τπνζηάξημε ΠξνγξακκΪησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηάησλ 
 Σν ΤΠ.Δ.Π.Θ. γηα λα ζηεξίμεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν, είλαη γλσζηφ πσο έρεη 
ζεζκνζεηήζεη ζέζε Τπεπζχλσλ Α.Τ. θαη Π.Δ. ζε θάζε ηνπηθή Γ/λζε θαη έρεη ηδξχζεη 69 Κέληξα 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) θαη 60 πκβνπιεπηηθνχο ηαζκνχο  Νέσλ (..Ν). πνπ 
θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθξάηεηα. 
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 Οη Τπεχζπλνη Α.Τ. θαη Π.Α. παξαθνινπζνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γ/λζήο ηνπο: 

 ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γ/ληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο 
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

 ιεηηνπξγνχλ σο πνιιαπιαζηαζηέο: επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νξγαλψλνπλ 
ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 
δεηήκαηα βηβιηνγξαθίαο, κεζνδνινγίαο αιιά θαη γηα ηελ κεηάδνζε / δηάρπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηα θάζε είδνπο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο ζηα 
νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη 

 βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελζαξξχλνληαο θαηλνηφκεο 
πξνζεγγίζεηο 

 ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θ.ά. 
ησλ ηνκέσλ επζχλεο ηνπο 

 ζπληνλίδνπλ δξάζεηο παξνπζίαζεο/ εθδειψζεηο παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 
Γ/λζεο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

 ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ κε ηα Κ.Π.Δ. θαη ηνπο 
..Ν. ηεο πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ, φπσο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο 
παξαθνινχζεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε άιια Κ.Π.Δ.  

 νξγαλψλνπλ ζεκηλΪξηα – εκεξέδεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ Ϋγθξηζε θαη ηελ 
επνπηεέα ηνπ Σκάκαηνο Β΄ ΑΤ & ΠΑ ηνπ ΤΠΔΠΘ 

 νξγαλψλνπλ ην πξφγξακκα επηζθέςεψλ ηνπο ζε φια ηα ζρνιεία επζχλεο ηνπο γηα ελεκέξσζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εμάπισζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο.  

(Οη επηζθέςεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν εθφζνλ δεηεζεί ηφζν απφ 
ηνπο Γηεπζπληέο Δθπ/ζεο φζν θαη απφ ην ΤΠΔΠΘ). 

 
3.2.4. Σα ΚΫληξα Πεξηβαιινληηθάο Δθπαέδεπζεο (ΚΠΔ) 
 ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 57 ΚΠΔ, ηα νπνία: παξΫρνπλ εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα κηαο (1) 
Ϋσο ηεζζΪξσλ (4) εκεξψλ ζε καζεηηθΫο νκΪδεο, νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα 
εθπαηδεπηηθνχο, παξάγνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αλαπηχζζνπλ ζεκαηηθά δίθηπα ζρνιείσλ, ηνπηθέο θαη 
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 
ζρνιείσλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπεπζχλνπο Π.Α. ησλ Γ/λζεσλ.  
Σα ΚΠΔ έρνπλ ηδξχζεη θαη ιεηηνπξγνχλ 37 Δζληθά Θεκαηηθά Γίθηπα ζε έθαζην ησλ νπνίσλ κπνξνχλ 
λα ζπκκεηάζρνπλ έσο 120 ζρνιηθέο κνλάδεο. 
ρεηηθή εγθχθιηνο ελεκέξσζεο απνζηέιιεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο πξνο φιεο ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο. 
εκεηψλεηαη φηη θΪζε πεξηβαιινληηθά νκΪδα κπνξεέ λα επηζθεθζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζρνιηθάο ρξνληΪο κΫρξη 2 ΚΠΔ θαη φηη ν Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο 
πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ φξνπ. 
 
3.2.5. Οη πκβνπιεπηηθνέ ηαζκνέ ΝΫσλ (..Ν.) 
 Σν ΤΠΔΠΘ έρεη ηδξχζεη δίθηπν απφ 60 ..Ν.ζε φιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ρψξαο. Τπελζπκίδνπκε 
φηη έξγν ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ είλαη : 

 ε ελεκέξσζε θαη ε θάιπςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κέζσ θαη 
ηεο ζπλεξγαζίαο, φηαλ είλαη αλαγθαία, κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο  ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο 

 ε ελεκέξσζε θαη ε πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ θαη ε πξνιεπηηθή παξέκβαζε ζην πιαίζην ζηήξημεο 
ηεο νηθνγέλεηαο, ε δεκηνπξγία νκάδσλ γνλέσλ 

 ε επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα ζρνιεία, εθ κέξνπο δηαθφξσλ 
θνηλσληθψλ θνξέσλ κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. 

 ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηνπο καζεηέο,  

 ε ελεκέξσζε, ε ππνζηήξημε  θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ, ε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθηφο ΤΠ.Δ.Π.Θ. κεηά απφ 
ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

 ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο θαη 
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, ππνβάιινπλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ, ην 
επηζπλαπηφκελν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII (ζρέδην ππνβνιήο πξνγξάκκαηνο). 

 
 ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI παξαηέζεληαη ελδεηθηηθνέ ζεκαηηθνέ Ϊμνλεο γηα πξνγξΪκκαηα 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηάησλ Α.Τ. & Π.Α., φπσο  απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο 
καο κε ηίηιν: 

 
ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΟΗ ΥΟΛΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ & ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ - ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΈΣΟ: 2010 

 
και προτείνεται νη εθπαηδεπηηθνέ πξηλ ηελ αλΪιεςε θαη πινπνέεζε θΪπνηνπ πξνγξΪκκαηνο λα 
ηελ ζπκβνπιεπηνχλ.  

 

Πληροφορίες : Αγσγή Τγείαο:    . Λαπαηά ηει. 210 344 2579 t05sdeay@ypepth.gr 
                        Πεξηβαιινληηθή Αγσγή:  Φ. Μέηηα  ηει. 210 344 2205 t05sde1@ypepth.gr    
 
 
3.3. ΣΜΖΜΑ Γ΄ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
 
3.3.1 ΠνιηηηζηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα  

Σν Τπ.Δ.Π.Θ., γηα λα ζηεξίμεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν, έρεη ζεζκνζεηήζεη ηελ 
ζέζε ηνπ Τπεπζχλνπ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ ζε θάζε ηνπηθή Γηεχζπλζε 
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη Τπεχζπλνη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη 
Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο: 
 επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  
 ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γηεπζπληέο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην  
 ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ  
 εκςπρψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ 

έξεπλα, ηελ αλάιπζε-ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε 
 δηνξγαλψλνπλ εξγαζηήξηα έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο 
 παξαθνινπζνχλ ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ  
 νξγαλψλνπλ εθδήισζε κε ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
 δηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, επηζθέςεηο, εξγαζηήξηα έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ έγθξηζε θαη επνπηεία ηνπ Σκήκαηνο Γ΄Αηζζεηηθήο Αγσγήο 
ηεο Γ/λζεο ΔΠΔΓ. 
 
Παξάιιεια νη Πνιηηηζηηθνί Τπεχζπλνη επηζθέπηνληαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νξγαλψλνπλ 

ζπλαληήζεηο νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε δεηήκαηα βηβιηνγξαθίαο, 
κεζνδνινγίαο αιιά θαη ηελ κεηαβίβαζε / δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ απφ ηα θάζε είδνπο 
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη. 

Με βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην, φζνη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνχλ θαη λα 
αλαπηχμνπλ θάπνην πξφγξακκα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζπγθξνηνχλ κηα καζεηηθή νκάδα, ε 
νπνία αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ελφο Πνιηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ επηινγή πξνγξάκκαηνο 
νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα αλαηξέρνπλ ζηελ Θεκαηνινγέα Πνιηηηζηηθψλ 
ΠξνγξακκΪησλ, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο εγθπθιίνπ. Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ελδερφκελε αλαθνξά θαη ζρέζε πξνο ην αληίζηνηρν Πξφγξακκα πνπδψλ.   
Παξάιιεια νη Πνιηηηζηηθνί Τπεχζπλνη ελεκεξψλνπλ ηα ζρνιεία γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ Παλειιάλησλ 
Μαζεηηθψλ Καιιηηερληθψλ Αγψλσλ, ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθΪ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ Αγψλσλ ζε 
πεξηθεξεηαθφ θαη παλειιήλην επίπεδν, αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Μαζεηηθψλ Αγψλσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε Γηεχζπλζή ηνπο 
αλαιάβεη απηφ ην έξγν, θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγψο ζηελ δηνξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ ηεο 
Δβδνκάδαο Καιιηηερληθήο Έθθξαζεο ζηελ πφιε πνπ αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε απηή θαη‟ έηνο. 

mailto:t05sdeay@ypepth.gr
mailto:t05sde1@ypepth.gr
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3.3.2 ΟΗ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟΗ ΑΓΧΝΔ Χ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Οη Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Καιιηηερληθνί Αγψλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα Πνιηηηζηηθά 
Πξνγξάκκαηα θαζψο απνηεινχλ έλα επξχ απηνηειέο πξφγξακκα κε παλειιήληα εκβέιεηα θαη 
ζπκκεηνρή. πγθεθξηκέλα: 
 Απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν, πνιπδηάζηαην θαη πνιπδχλακν Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα πνπ 

θηλεηνπνηεί θαη αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζπλεγείξνληαο παξάιιεια 
δπλάκεηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο κε ηελ αλάδεημε θαη ηελ θαιιηέξγεηα  ησλ  δεμηνηήησλ ησλ 
καζεηψλ. 

 Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε πινπνίεζε Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε παξαζηάζεηο Αξραίνπ 
Γξάκαηνο θαη χγρξνλνπ Θεάηξνπ, κε εθδειψζεηο  Μνπζηθήο, Υνξνχ θαη Εσγξαθηθήο δίλνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα εκπεηξίαο ζηα αληηθείκελα απηά θαη πεξαηηέξσ εμνηθείσζεο σο πξνο  ηελ ζπκκεηνρή 
ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο  ησλ  Παλειιελίσλ  Μαζεηηθψλ  Καιιηηερληθψλ  Αγψλσλ. Με ηνλ ηξφπν 
απηφλ έλα  Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα είλαη ην πξψην ζθαινπάηη γηα κειινληηθή ζπκκεηνρή, ηφζν 
ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  θαη παξνπζίαζε  ζε κία παλειιήληα δηνξγάλσζε, 
φπσο είλαη νη Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Καιιηηερληθνί Αγψλεο. Παξάιιεια ην ζρνιείν πξαγκαηψλεη 
ηνλ δηηηφ ηνπ ξφιν: ρψξνο παηδείαο  θαη  ρψξνο πνιηηηζκνχ, δει. θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη 
αλάδεημεο λέσλ πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη ηάζεσλ. 

 Οη Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Καιιηηερληθνί Αγψλεο, ζηελ δεθαπεληάρξνλε πνξεία ηνπο, έρνπλ 
θαηαδείμεη φηη νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ, έρνπλ ηελ επθαηξία λα βηψζνπλ ην 
ζρνιείν ηεο ραξάο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, 
ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο. 

 
3.3.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
 
Ο ξφινο ηνπ ζρνιεένπ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλέα  

 Γλσζηηθφ αληηθείκελν  

 Γξαζηεξηφηεηεο κε βησκαηηθφ ραξαθηήξα 
  
ΠνιηηηζηηθΪ πξνγξΪκκαηα 

 Πξνβνιή θαη αλάδεημε  ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ 

 χλζεζε πιεζπζκνχ 

 Κνηλσληθή-νηθνλνκηθή νξγάλσζε 

 Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: 
α. γξάκκαηα - ηέρλεο  
β. ήζε θαη έζηκα 
γ. ζεζκνί - ηειεηνπξγίεο  
δ. αξρηηεθηνληθή - κλεκεία  

 
Πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα 

 Γελ είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 πιινγηθή επζχλε, ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ 

 Μαζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή γλψζε  

 Γεκνθξαηηθφ ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 
Ζ επηηπρέα ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξΪκκαηνο δηαζθαιέδεηαη: 

 επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

 ζηνρνζεζία 

 κεζνδνινγία 

 δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 
ΓηΪξθεηα πνιηηηζηηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

 απφ δχν έσο έμη κήλεο 

 ηαθηηθέο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο 

 ζπληνληζηηθή νκάδα: δχν έσο ηξεηο εθπαηδεπηηθνί 
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 ζπκκεηνρή καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ 
 
Δπηινγά κεζνδνινγέαο 

 Σν ζρνιείν εξγαζηήξη δσήο  

 Ζ κέζνδνο project: 
α. νξγαλσκέλε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα 
β. ειεχζεξε επηινγή ζέκαηνο 
γ. θαζνξηζκέλν ζρέδην 
δ. ζχλδεζε κε αλαιπηηθφ πξφγξακκα – δηαζεκαηηθφηεηα 

 
ρεδηαζκφο πξνγξΪκκαηνο – ηΪδηα πινπνέεζεο 
α. Δπηινγά ζΫκαηνο θαη ππνζεκΪησλ 
 
β. Καζνξηζκφο γεληθνχ ζθνπνχ θαη επηκΫξνπο ζηφρσλ 
α. γλσζηηθνί β. εξεπλεηηθνί  γ .θνηλσληθνί  δ. ςπρνινγηθνί- εζηθνί ε. πνιηηηθνί 
γ. πλεξγαζέεο- ρσξηζκφο ζε νκΪδεο 
 
ε. ηΪδηα πινπνέεζεο  
α. Έξεπλα γηα ηελ ζπιινγή ηνπ πιηθνχ β. Μειέηε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνχ, δηεμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ γ. Παξαγσγή θαη παξνπζίαζε έξγνπ 
 
ε. πλεξγαζέα κε θνξεέο θαη Ϊηνκα 
Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη– κνπζεηαθνί ρψξνη - Γήκνο – Ννκαξρία – Κάηνηθνη - χιινγνο γνλέσλ θαη 
θεδεκφλσλ - Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
 
ζη. Πεδέα ζχλδεζεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 
Γιψζζα, Νενειιεληθά θείκελα, Αξραία ειιεληθή γξακκαηεία , Ηζηνξία θαη ηνπηθή ηζηνξία , Μνπζηθή, 
Καιιηηερληθά, Ζ/Τ, Ξέλεο γιψζζεο, Θξεζθεπηηθά, Μαζεκαηηθά , Φπζηθή- Υεκεία, Γεσγξαθία, Οηθηαθή, 
νηθνλνκία θαη Φπζηθή Αγσγή 
 
δ. Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο 
Υξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο 
Ζκεξνιφγην εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ  
Ζκεξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 
 
ε. Πξνυπνινγηζκφο- νηθνλνκηθά ππνζηάξημε 
Καηαγξαθή πιηθψλ  
Μεηαθηλήζεηο 
Έμνδα παξνπζίαζεο (γξαθηθή χιε, θηικ, εθηππψζεηο, θ.ιπ.) 
Αλαδήηεζε ρνξεγψλ (δήκνο, λνκαξρία, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ηδηψηεο) 
 
ζ. Αμηνιφγεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 
Απφθηεζε γλψζεσλ – εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα 
μπλζε ηεο θξίζεο 
Αλάδεημε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ  
Δμάζθεζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ  
Καιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο 
Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 
Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 
Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία  
Καηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο 
Σφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηζηνξία 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ πνιηηηζηηθά πξφγξακκα, ππνβάινπλ ζηηο 
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ, ην επηζπλαπηφκελν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV (ζρέδην ππνβνιήο 
πξνγξάκκαηνο). 

Πιεξνθνξίεο: Π. αθθνπνχινπ ηει. 210 3443299  taapolag@ypepth.gr 

mailto:taapolag@ypepth.gr


 11 

3.4 ΠξνγξΪκκαηα eTwinning  
  
Σν «eTwinning», ε θαηλνηφκνο δξάζε κε επίζεκε έλαξμε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, ε νπνία γηα ηα έηε 
2004-2006 απνηέιεζε ηε βαζηθή δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο eLearning θαη πιένλ εληάζζεηαη ζην 
Πξφγξακκα γηα ηε ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζε (2007-2013 - Απφθαζε αξ. 1720/2006/EC 1 ηεο 15 
Ννεκβξίνπ 2006), αθνξά ειεθηξνληθέο αδειθνπνηήζεηο ζρνιείσλ απφ δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο 
ρψξεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηε δηάδνζε ηεο δξάζεο ζηελ ειιεληθή 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ππάξρεη ζηνλ ειιεληθφ ηζηφηνπν http://www.etwinning.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε eTwinning ζπλεξγαζηψλ, επηθνηλσλείηε ζην ηειέθσλν 801-
11-38946. Ζ θεληξηθή επξσπατθή πχιε κέζσ ηεο νπνίαο πινπνηνχληαη νη ζπλεξγαζίεο, βξίζθεηαη 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.etwinning.net.  
 Απφ ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο έρνπλ εγγξαθεί πεξηζζφηεξα απφ είθνζη νθηψ ρηιηάδεο ζρνιεία 
απφ 28 Δπξσπατθά θξάηε. ε απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά (πέξαλ ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξνζθέξεη ε 
ηδέα ηεο ειεθηξνληθήο αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ) ε απιφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ε ακεζφηεηα 
ηεο δξάζεο.  
 Σνλίδνπκε ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ eTwinning κε ηα ππφινηπα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 
(Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Αγσγή Τγείαο, Αγσγή ζηαδηνδξνκίαο θ.ά.). Δηδηθφηεξα, ην eTwinning είλαη 
δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν αλάδεημεο ηεο εξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα 
πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο καο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 
ζπλδπάζνπλ θάπνην άιιν πξφγξακκα κε ην eTwinning, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία πνπ ηνπο 
παξέρνληαη απφ ηε δηθηπαθή πχιε ηνπ eTwinning, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ Δ.Δ., 
αιιά θαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνπο Δζληθνχο θαη Δπξσπατθνχο δηαγσληζκνχο eTwinning πνπ 
δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν. 
 Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ηελ Δπξσπατθή δξάζε eTwinning, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο δίλεη 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο: 
 α) Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί eTwinning ζπλεξγαζία φπνηε απηφο θξίλεη, κε δηάξθεηα ε νπνία 
ζπκθσλείηαη κε ην αδειθνπνηεκέλν ζρνιείν θαη νπζηαζηηθά δελ έρεη πάλσ ή θάησ φξην. Οη 
ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηέο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ παηδαγσγνχ, ην 
πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ επξσπαίν ζπλάδειθφ ηνπ, ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο 
δξάζεο φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην www.etwinning.net, θαζψο θαη απφ ηελ Απφθαζε αξ. 
1720/2006/EC 1  ηεο 15 Ννεκβξίνπ 2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ  ζρεηηθά κε 
ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε.  
 ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο δελ δηθαηνχηαη ζπκπιήξσζε σξαξίνπ αιιά νχηε θαη 
ππεξσξίεο, αλ έρεη ήδε ζπκπιεξσκέλν σξάξην.  
Σέινο, δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη, παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε έξγν έρεη δεκηνπξγεζεί 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά έρεη θάζε δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα 
ηα εζληθά θαη επξσπατθά βξαβεία eTwinning. 
 β) Ο εθπαηδεπηηθφο, γηα λα ηεθκεξηψζεη δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ή ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο, αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πξνδηαγξαθεί θαη γηα ηα ππφινηπα 
πξνγξάκκαηα ηεο θαη έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε eTwinning πξφγξακκα 
απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα 
ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (ε θφξκα ππνβνιήο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ζα αλαξηεζνχλ εγθαίξσο ζηνλ 
επίζεκν ειιεληθφ ηζηφηνπν ηεο δξάζεο (www.etwinning.gr) πξνθεηκέλνπ νη πεξηθεξεηαθνί 
πξεζβεπηέο ηνπ eTwinning λα εηζεγεζνχλ γηα ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή ρνιηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζε Γηεχζπλζε.   
 Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ 
εξγαιείνπ „Κάξηα Πξνφδνπ‟ πεξηνδηθά ζε δηκεληαία βάζε. ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ν 
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ψζηε λα αμηνινγεζεί γηα ηελ Δηηθέηα Πνηφηεηαο. Ζ Δζληθή 
Τπεξεζία Τπνζηήξημεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλαθνξά γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ 
ηνπ. 
 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα έξγν eTwinning, δηθαηνχληαη ζπκπιήξσζε ηνπ 
εβδνκαδηαίνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαηά δχν (2) ψξεο. ηαλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δηδαθηηθφ 
ηνπο σξάξην κε αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη κε αληίζηνηρε ππεξσξηαθή 
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί πινπνηήζνπλ θαη δεχηεξν ή 
πεξηζζφηεξα έξγα eTwinning, δελ δηθαηνχληαη επηπιένλ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο ή 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε.  

http://www.etwinning.gr/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/
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 Γηα θάζε έξγν (ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κία eTwinning ζπλεξγαζία) δελ είλαη δπλαηφ λα 
δηαηεζνχλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο (4) ψξεο εβδνκαδηαίσο ΑΝΑ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ πινπνηεί 
eTwinning έξγν, ψζηε λα ηεθκεξηψζεη δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ή ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο θαζψο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο Δπηηξνπέο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 
Γ/λζεσλ, παξαηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII.  
 
Πιεξνθνξίεο: eTwinning- Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο  ηει. 801 11 38946 etwinning@sch.gr  

 
3.5 Δπξσπατθφ πξφγξακκα «Γηα Βένπ ΜΪζεζε» 
 
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε αξηζ. 1720/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2006, ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη γηα κηα επηαεηία ην 
επξσπατθφ πξφγξακκα δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Οη δξάζεηο Comenius θαη 
Leonardo Da Vinci ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» απεπζχλνληαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε.  

 Ζ δξάζε Comenius απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηεο µέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  

ην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 
ζρνιηθψλ ζπκπξάμεσλ (δηκεξψλ & πνιπκεξψλ) θαη ηελ θηλεηηθφηεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκπξαμεο. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο ζχκπξαμεο ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο επίζθεςεο, ε νπνία κπνξεί λα 
ρξεκαηνδνηεζεί θαηφπηλ αίηεζεο θη έγθξηζεο. 

Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα λα θηινμελήζνπλ ζην ίδξπκά ηνπο 
κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην εμσηεξηθφ σο βνεζνχο (ε δξάζε απηή δελ ρξεκαηνδνηείηαη).  

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δξάζε αηνκηθήο θαηάξηηζεο θαη λα ιάβνπλ 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζην εμσηεξηθφ. 

 Ζ δξάζε Leonardo da Vinci ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 
ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 
θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε ρξήζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο.   

Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη νη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξφηαζε γηα 
ρξεκαηνδφηεζε, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ Leonardo Da Vinci, γηα 
ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ηνπο ζε ηδξχκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 
εμσηεξηθνχ.  

Πεξηζζφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα, αιιά θαη ηηο εκεξνκελίεο 
ππνβνιήο αηηήζεσλ παξέρνληαη απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) πνπ απνηειεί ηελ 
Δζληθή Μνλάδα πληνληζκνχ (Δ.Μ..) ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε», ζην ηειεθσληθφ 
θέληξν 210-3726000. Δηδηθφηεξα, γηα ην Πξφγξακκα Comenius νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
απεπζπλζνχλ ζην ηειέθσλν 210-3726348 (θ. Παπαζηεξγίνπ Λεσλίδαο) θαη γηα ην Πξφγξακκα 
Leonardo Da Vinci ζην ηειέθσλν 210-3726365 (θα Νηξνχηζα Δηξήλε). Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΜ http://www.iky.gr, ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. http://www.ypepth.gr θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.  
 
Οη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εγθξίλνληαη απφ ηνλ 
Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.   
 
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ παηδαγσγηθή νκάδα πινπνίεζεο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 
Comenius ή Leonardo da Vinci, κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Γ2/4867/28-8-1992 γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
θαη Γ1/377/865/18-9-92 γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 
Πιεξνθνξίεο: Η. Φαξκάθε  ηει.210-3443195  europe@ypepth.gr  

mailto:etwinning@sch.gr
http://www.iky.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
mailto:europe@ypepth.gr
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4. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 
ζνλ αθνξά ζηελ ελδεηθηηθή ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απηή 

παξαηίζεηαη αλαιπηηθά αλά πξφγξακκα ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ V – VIIΗ. 
 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΣΗ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΑ ΠΡΟΩΘΖΟΤΝ ΑΜΔΑ 

ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΓΚΤΚΛΗΟ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΛΑΒΟΤΝ 
ΔΝΤΠΟΓΡΑΦΑ ΓΝΩΖ ΟΛΟΗ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΜΔΥΡΗ 10 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2009. 

 
 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ Κ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 
Γ/λζε ΔΠΔΓ 
Σκήκα Α΄ ΔΠ 
Σκήκα Β΄ Αγσγήο Τγείαο & Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο  
Σκήκα Γ΄ Αηζζεηηθήο Αγσγήο 
Γξαθείν γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 
Γ/λζε Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηκήκα Β‟ Πξνγξακκάησλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  
ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 

 
Ζκεξνκελία…………… 

Αξηζ. Πξση……………..  
 
 

 
Πξνο: Γηεχζπλζε Γ.Δ ……………………….. 

 
ΘΫκα ππνβαιιφκελνπ πξνγξΪκκαηνο:………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….  

ΜΔΡΟ Η. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: 
ρνιηθά ΜνλΪδα: …………………………………………………………………. 
Σαρπδξνκηθά Γ/λζε: …………………………………………………………………. 
Σει. Δπηθνηλσλέαο: .………………………………………………………………… 
 
Β. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ ΝΣΡΗΑ: 
Ολνκαηεπψλπκν: …………………………………………………………….…… 
Δηδηθφηεηα: …………………………………………………………….…………… 

 
Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ 
ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
1
 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 
ΣΟ ΔΠ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ 
ΑΛΛΔ ΥΟΛΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Δ ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΣΖΝ ΣΡΔΥΟΤΑ 

ΥΟΛΗΚΖ 
ΥΡΟΝΗΑ 

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΔ ΧΡΔ ΓΗΑ 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2
 

ΝΑΗ
3
 ΟΥΗ ΝΑΗ

4
 ΟΥΗ 

ΝΑΗ 
(αξηζκ

φο) 
ΟΥΗ 

πκπιή-
ξσζε 

σξαξίνπ 

Τπεξσξηαθή 
απαζρφιεζε 

1. 
         

2. 

         

3. 

         

4. 

         

5. 
         

                                                           
1
 Σν πξψην φλνκα πνπ δειψλεηαη είλαη θαη ν /ε ζπληνληζηήο /ηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2
 πκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ θαη αλάινγα κε ην αλ ππνινγίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ή σο 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε 
3
 Αλ λαη ηη είδνπο 

4
 Αλ λαη ζε πνηα θαηεγνξία ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πφηε 
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Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 
 

ΣΑΞΖ ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΤΝΟΛΟ  χλνιν ΑΓΟΡΗΧΝ  χλνιν ΚΟΡΗΣΗΧΝ 

 
 Ζκεξνκελέα θαη Αξ. ΠξΪμεο Παηδαγσγηθάο πλεδξέαζεο πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ:
 ………………………………………………………………………………. 
 Ζκεξνκελέα θαη ηξφπνο ελεκΫξσζεο πιιφγνπ ΓνλΫσλ θαη Κεδεκφλσλ 
............................……….…………………………………………………………………………. 
 

ΜΔΡΟ ΗΗ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Α. ΓΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ: 

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

Β. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΟΗ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΟΗ ΣΟΥΟΗ: 
 

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

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ: 
 

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

Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ - ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΜΔΑ: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Δ. ΣΔΛΗΚΑ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Σ. ΣΡΟΠΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ/ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Ε. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

(είδνο, κνλάδεο, 
θφζηνο) 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 
(Αξηζκφο, 

πξννξηζκφο, πνηνη 
θ.α) 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

(εθζέζεηο, εθδφζεηο, 
αλαπαξαγσγή θ.ά) 

ΑΛΛΟ 
ΣΗ…. 

     

     

     

     

     

     

     

     

ΤΝΟΛΟ     

 
 
 
 
 
 

Ο/Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ΣΡΗΑ                           ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ   ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ  

ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 

 

Γ.Γ.Δ : 

ΚΔΤΠ: 

Τπεχζπλνο/ε ΔΠ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πέλαθα:  

 

Α/Α ΥΟΛΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ/ΣΡΗΑ 
ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΔΗ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΗΣΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΓΚΡΗΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

  
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

   

 
 

                                                                                              Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  

                                                                              ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 
ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ &  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΓΡΑΔΗ 2007-08 

ΠεξηβαιινληηθΫο ΓξΪζεηο, ΓξΪζεηο Εσάο – Δθπαέδεπζε γηα ηελ Αεηθνξέα 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ   …../ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ………………………………………………………………. 
ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ …………………………………………………………………………………………. 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ  
α.……….……………………………………………………………………………………………………….. 
β.………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΣΗΣΛΟ  
 

ΘΔΜΑ  
 

ΚΟΠΟ  
 

ΣΟΥΟΗ  
 
 
 
 
 

ΜΔΘΟΓΟ ΔΡΓΑΗΑ  
 
 
 
 
 
 

ΓΟΜΖ  
 
 
 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΡΑΔΧΝ 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΘΑΝΑ ΠΔΓΗΑ 
ΤΝΓΔΖ ΜΔ 
ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 
 
 
 

ΤΝΔΡΓΑΗΔ  
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ΣΡΟΠΟΗ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ 
ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Δκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ΝΑΗ ….. ΟΥΗ ….. 
Αλ λαη, είδνο δξάζεο……………………………………………………………….…………… 
Γηάξθεηα…………………………………………………………………………………………… 
 
ρεηηθή Δπηκφξθσζε 
ΝΑΗ ……  ΟΥΗ …….       
Αλ λαη, είδνο επηκφξθσζεο……………………………………………………………………………… 
Γηάξθεηα…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ    ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ ΝΣΡΗΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 
 

 
Ζκεξνκελία .......................... 

Αξηζ. Πξση.  ..........................  

 
 

 
  Πξνο: Γηεχζπλζε Γ. Δ. ................................................. 

 
 

ΘΫκα ππνβαιιφκελνπ πξνγξΪκκαηνο: 

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

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

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

 

ΜΔΡΟ Η. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 
Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: 

ρνιηθή Μνλάδα: 

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

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: 

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

Σει. επηθνηλσλίαο - fax: 

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

 
Β. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ / ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ: 
 

Ολνκαηεπψλπκν:  

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

Δηδηθφηεηα: 

........................................................................................................... 
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Γ.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 
ΠΟΤ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Δ ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΣΖΝ ΣΡΔΥΟΤΑ 

ΥΟΛΗΚΖ 
ΥΡΟΝΗΑ 

(αλαγξάςηε ηίηιν) 

ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

πκπιάξσζε 
σξαξένπ 

Τπεξσξηαθά 
απαζρφιεζε 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ 
 

ΣΪμε 
Αξηζκφο 
Μαζεηψλ 

Αξηζκφο Μαζεηψλ/ηξηψλ αλΪ ηκάκα 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

χλνιν  ΤΝΟΛΟ ΑΓΟΡΗΧΝ: χλνιν ΚΟΡΗΣΗΧΝ: 

 
 
Σν ζρΫδην πξνγξΪκκαηνο ζρνιηθάο δξαζηεξηφηεηαο εγθξέζεθε θαηΪ ηελ Παηδαγσγηθά 

πλεδξέαζε πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

 

 

 
 
ΔλεκΫξσζε πιιφγνπ ΓνλΫσλ θαη Κεδεκφλσλ 
 
 
 

Ζκεξνκελέα Αξ. ΠξΪμεο 

  

 Ζκεξνκελέα 

ΝΑΗ  
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ΜΔΡΟ ΗΗ.  

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Α. ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ – ΤΠΟΘΔΜΑΣΑ - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: 

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

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

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

 

Β. ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

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

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

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

Γ.  ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ –  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ: 

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

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

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

 

Γ.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ –  

ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΗ: 

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

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

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

Δ.  ΠΔΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ  

 ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

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

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

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

Σ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΦΑΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: 

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

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

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

 
Ε. ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ: 

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

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

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

 

 



 23 

Ζ. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

ΜνλΪδεο Δέδνο Κφζηνο 

   

   

   

   

   

   

   

Μεξηθφ χλνιν 
 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 

Πξννξηζκφο Αξηζκφο 
κεηαθηλνπκΫλσλ 

ΜΫζν κεηαθνξΪο Κφζηνο 

    

    

    

    

    

Μεξηθφ χλνιν 
 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ θαη ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
(εθζέζεηο, εθδφζεηο, αλαπαξαγσγή θ.ά.) 

Πεξηγξαθά Κφζηνο 

  

  

  

  

  

  

Μεξηθφ χλνιν  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 
 

Ο/Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ /ΝΣΡΗΑ ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

 

ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 
 

ην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο ζηα Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, 
ΣΔΔ (ΔΠΑΛ-ΔΠΑ) ηεο ρψξαο, είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο  πνπ αθνξνχλ ζηνπο 
παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (π.ρ. Δπηθνηλσλία ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο, Λήςε απνθάζεσλ, Γηνηθεηηθή δνκή θαη νξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ - Οξγαληζκψλ, 
Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, Τγηεηλή - Αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο Δξγαζίαο, Βειηίσζε πνηφηεηαο 
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, Οξγαλνγξάκκαηα επηρεηξήζεσλ θαη Πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο 
θ.ά). 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ηεο ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ (π.ρ. 
Βηνκεραληθφο Σνκέαο, Βηνηερληθφο Σνκέαο, Σνκέαο Τπεξεζηψλ, Κνηλσληθή Οηθνλνκία, 
Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο, Μ.Μ.Δ, Δκπνξηθή Κίλεζε, Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, 
Κνηλσληθννηθνλνκηθή πεξηγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ). 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ (π.ρ. 
Δίδε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, Δκθάληζε λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, Δπαγγέικαηα πνπ 
ράλνληαη, Δπαγγέικαηα πνπ αλαπηχζζνληαη, Πξάζηλα επαγγέικαηα, Κνηλσληθή Αζθάιηζε, 
Αλεξγία, Κηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, πλδηθαιηζκφο, Ηζφηεηα επθαηξηψλ, Πξνψζεζε ηεο 
ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, Δξγαζία θαη Άηνκα κε Αλαπεξία, θ.ά.). 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ- ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
(π.ρ. δηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, Αλαγλψξηζε Σίηισλ εθπαηδεπηηθψλ 
θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, Μεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί, Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα θαη 
πζηήκαηα θαηάξηηζεο, Πξνγξάκκαηα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θ.ά.) θαη ζηε Γηα βίνπ Μάζεζε. 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΕΧΖ θαη απαξαίηεησλ Γεμηνηήησλ γηα 
δηαρείξηζε ηεο ηαδηνδξνκίαο, ηεο Απηνγλσζίαο, ηεο Κξηηηθήο Πιεξνθφξεζεο θ.ά. (π.ρ. 
θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε: δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία κε νκάδα, 
πξνζσπηθή αλάπηπμε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν, ρξήζε λέαο 
ηερλνινγίαο, εθαξκνζκέλε έξεπλα, εληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο, 
αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δηθηχσλ/ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θ.ά.). 

 Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ θαη δηαθξίλνληαη ζηηο 
παξαθάησ ελφηεηεο: 

 Οηθνλνκία θαη Δγψ πξνθεηκέλνπ  νη καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
ηθαλφηεηεο, λα αλαθαιχςνπλ ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα, λα 
κάζνπλ ηελ αμία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηελ αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε, ηε  ρξήζε θαη θαηάρξεζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη λα δηεξεπλήζνπλ 
επθαηξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. 

 Ζ Δπηρείξεζε ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα  ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο Διεχζεξεο Οηθνλνκίαο θαη ην ξφιν ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζε απηήλ, λα κάζνπλ ηα 
ζηάδηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο Δπηρείξεζεο, ηεο Παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ελφο 
πξντφληνο θαη λα κειεηήζνπλ ηηο Κνηλσληθέο επζχλεο κηαο Δπηρείξεζεο θαη ην ξφιν ηνπ 
θξάηνπο ζε κηα ειεχζεξε Οηθνλνκία. 

 Παγθφζκηα Αγνξά πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εμεηάζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ 
νξηζκέλα θξάηε θαη πψο απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ Οηθνλνκία, ζην Κξάηνο θαη ζην 
Οηθνλνκηθφ χζηεκα, λα γλσξίζνπλ ηα νθέιε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη ηε  ζεκαζία 
ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ. 

 Δηδηθφηεξα, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ – ΔΗΚΟΝΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ ζε κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη θνπιηνχξαο, 
λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπληνληζκνχ κέζα ζε νκαδηθφ πλεχκα, πινπνηψληαο έλα 
Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Α‟ ηάμεο ΓΔΛ θαη ζηελ Α΄ηάμε 
ΔΠΑΛ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 
 

ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 
Α. ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 
Γηαρεέξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ 

 Δληαηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ  

 Γάζε, Απνδάζσζε, δηάβξσζε εδαθψλ 

 Τδάηηλνη Πφξνη 

 Δλέξγεηα: 
Αλαλεψζηκεο πεγέο  
Κίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο 

 Γεσξγία, θηελνηξνθία, κέζνδνη, ππεξεθκεηάιιεπζε 
 
Γηαηάξεζε ηνπ Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

 Οηθνζπζηήκαηα : Γνκή θαη ιεηηνπξγία ρεξζαίσλ θαη πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Βηνπνηθηιφηεηα: απεηινχκελα είδε – πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 
 
ΤπνβΪζκηζε ηνπ ΠεξηβΪιινληνο 

 Αηκφζθαηξα - Ρχπαλζε ηνπ αέξα θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο 

 Ρχπαλζε πδάησλ 

 Ρχπαλζε εδαθψλ 

 Ραδηελεξγφο ξχπαλζε 

 Απφβιεηα θαη  Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ  
 
Πεξηβαιινληηθνέ Κέλδπλνη 

 Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλε παξέκβαζε 

 Πεξηβάιινλ θαη πφιεκνο 
 
Υψξνο, ΟξγΪλσζε θαη Υξάζε 

 Αζηηθά πεξηβάιινληα: αζηηθή αλάπηπμε, ρξήζεηο, αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν, νδηθά δίθηπα, ερεηηθή 
ξχπαλζε, πεξηβάιινλ ζρνιηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ  

 Οηθηζηηθή αλάπηπμε, δεκφζηνο ρψξνο θαη πεξηβάιινλ 

 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, αγξνηηθή αλάπηπμε, ηνπξηζκφο,  ελαιιαθηηθφο 
θαη νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, πηνζεζίεο πεξηνρψλ 

 Πεξηβάιινλ θαη Μλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηζηνξηθνί ηφπνη 

 Σνπίν θαη θαηνίθεζε, ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ  

 Γεσινγηθά κλεκεία θαη κλεκεία ηεο θχζεο 
 
ΑλζξσπνγελΫο ΠεξηβΪιινλ – ΠαξΪκεηξνη & ΤπνβΪζκηζε 

 Πεξηβάιινλ θαη Δπηθνηλσλία: Μνλνπάηηα- θπζηθέο δηαδξνκέο, κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο 

 Πεξηβάιινλ θαη Ηζηνξία: ηνπηθή ηζηνξία, ηζηνξία κεηαθηλήζεσλ, θπζηθή ηζηνξία, ηζηνξία πφιεσλ θαη 
αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθά ηνηρεία : Μπζνινγία, Λανγξαθία  

 Σν Πεξηβάιινλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη πεδίν δηαιφγνπ : Πεξηβάιινλ θαη Σέρλε  

 Σν πεξηβάιινλ σο έθζεκα : Μνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο, θπζηθήο ηζηνξίαο, ζπιινγέο 
εθζέκαηα, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ζε ζπιινγέο/ κφληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο κνπζεηαθψλ 
νξγαληζκψλ 

 Σν πεξηβάιινλ σο αθήγεζε: ε θχζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία 

 Πεξηβάιινλ, Αληηιήςεηο θαη Ηδέεο 
o Φχζε θαη Θξεζθεία 
o Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή 
o Γεκνθξαηία, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 
o Καηαλαισηηζκφο θαη Πεξηβάιινλ 

 Σν Πεξηβάιινλ σο πεδίν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ – Γηαπνιηηηζκηθέο Αλαθνξέο 
 
Πνηφηεηα Εσάο  

 Πεξηβάιινλ θαη πγεία: άζθεζε, δηαηξνθή, βφηαλα, ζεξαπείεο, θπζηθή δσή, πεξηβαιινληηθή πγηεηλή 
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ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ: 
 
α. Μαζαέλσ γηα ηε δσά  
Τγεέα 

 Ζ Τγεία σο πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ αγαζφ  

 Γηαπνιηηηζκηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Τγεία θαη ηελ Αζζέλεηα 

 Δμαξηεζηνγφλεο Οπζίεο (θαπλφο, αιθνφι, λαξθσηηθά ) 

 Αζζέλεηεο: AIDS, επαηίηηδα Β, Μεζνγεηαθή αλαηκία, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αζζέλεηεο ζην εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, θαξθίλνο 

 ηνκαηηθή πγηεηλή 

 Αηπρήκαηα θαη Αζθάιεηα 

 Πξψηεο Βνήζεηεο 

 Δζεινληηζκφο θαη Τγεία : Αηκνδνζία, Πξνζθνξά ηζηψλ θαη Οξγάλσλ 
 
Φπρηθά Τγεέα 

 Δμαξηήζεηο (λαξθσηηθά, αιθνφι, θάπληζκα, ειεθηξνληθά κέζα, ηπρεξά παηρλίδηα, θιπ) 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ 

 Αληηκεηψπηζε πέλζνπο 

 Απηνεθηίκεζε, Απηνζπλαίζζεκα – Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ 

 πλαηζζεκαηηθή θαη Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε – Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ 

 Δθεβεία, ζπκπεξηθνξέο  θαη αληηιήςεηο  

 Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο  
 
Τγεέα, Ηζηνξέα θαη ΣΫρλε 

 Μπζνινγία, Ηζηνξηθέο Αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία, έζηκα, δνμαζίεο θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία 

 Μλεκεία, Έξγα θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη (π.ρ. πξνζσπνπνηήζεηο Τγείαο, Αζθιεπηεία, Ακθηαξάεηα θ.ά.) 
 
Τγεέα θαη Λνγνηερλέα 

 Εεηήκαηα ζσκαηηθήο/ ςπρηθήο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο ζηελ κπζηζηνξηνγξαθία θαη ηελ πνίεζε 
 

β. Αγσγά ηνπ Δλεξγνχ Πνιέηε 
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα – Γεκνθξαηέα 

 Πξνβιήκαηα  Φηψρεηαο, Αλαιθαβεηηζκνχ θ.ά  

 Γεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε 

 Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, Ηζφηεηα επθαηξηψλ 

 Ηζφηεηα θχισλ 

 Ραηζηζκφο, μελνθνβία 
 
Πνηφηεηα Εσάο  

 Καηνηθία,  Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα 

 Πνηφηεηα δσήο ζην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ - Έθζεζε ζε ηνμηθέο νπζίεο 

 Φπζηθή Εσή, άζθεζε θαη πγηεηλφο ηξφπνο δηαβίσζεο 

 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα 

 Δζεινληηζκφο 

 Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ/ εηζκνί, πιεκκχξεο, 
ππξθαγηέο 

 
Κπθινθνξηαθά Αγσγά  

 Οδηθή ζπκπεξηθνξά πεδψλ θαη νδεγψλ 

 Οδηθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ: νη καζεηέο σο νδεγνί θαη σο επηβάηεο – δηακφξθσζε θπθινθνξηαθήο 
ζπλείδεζεο 

 Οδηθή Αζθάιεηα 
 
Αγσγά ηνπ θαηαλαισηά 

 Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαη νηθνλνκία 

 Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή θαη θνηλσλία 

 Πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη θαηαλάισζε 

 Τγεία θαη θαηαλάισζε 

 Αλάιπζε πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θ.ά. 
 

 



 27 

II.  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ – ΓΡΑΔΗ ΕΩΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 
ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΈΣΟ 2009-10: ΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ & ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΩΝΗΔ 

 

ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ 

 Δλέξγεηα θαη θπζηθνί πφξνη 

 Δλέξγεηα θαη ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο 

 Δλέξγεηα θαη θιηκαηηθή αιιαγή 

 Δλέξγεηα θαη βηνπνηθηιφηεηα 

 Δλέξγεηα θαη ζαιάζζηα ξχπαλζε 

 Δλέξγεηα θαη εξεκνπνίεζε 
 
ΔλΫξγεηα θαη Αλζξψπηλε θνηλσλέα 

 Βηψζηκε δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη αλαθχθισζε 

 Γηακφξθσζε λέσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

 Δλέξγεηα θαη κεηαθνξέο 

 Δλέξγεηα θαη πνηφηεηα δσήο 

 Καηαλνκή ελέξγεηαο – Σξίηνο Κφζκνο 

 Δλέξγεηα θαη Γεσξγία 

 Δλέξγεηα θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο Σνπξηζκνχ 

 Βηνθιηκαηηθφ ζρνιείν 

 Δλέξγεηα θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 Δλέξγεηα ζηε δηαηξνθή καο 

 Δλέξγεηα θαη πξάζηλε ηερλνινγία 

 Υξήζε Ππξεληθήο Δλέξγεηαο 

 Πξάζηλε αεηθνξηθή νηθνλνκία 

 Δλέξγεηα θαη ππεξθαηαλαισηηζκφο 

 Δλέξγεηα θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

 Δλέξγεηα θαη δηεζλή θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 

 Δλέξγεηα θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

 Δλέξγεηα θαη βησζηκφηεηα αλζξψπηλεο θνηλσλίαο 

 Δλέξγεηα θαη νηθνλνκηθή θξίζε 
 
ΔλΫξγεηα θαη Πνιηηηζκφο 

 Δλέξγεηα θαη βηνκεραληθή θιεξνλνκηά 

 Αξραίνη Πνιηηηζκνί θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

 Δλέξγεηα θαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

 Δλέξγεηα ζηηο ηέρλεο 

 Οη ηέρλεο σο εξγαιεία αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

 Δλέξγεηα - Άμνλαο Πνιηηηζκνχ 

 Ζ βηνκεραληθή- ελεξγεηαθή επαλάζηαζε θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ πξνθάιεζε 

 Δλέξγεηα θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

 Γηακφξθσζε ελεξγεηαθήο θνπιηνχξαο 

 Δλέξγεηα θαη Γηαηήξεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 Δλέξγεηα θαη θαηνηθία 

 Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη βηβιίν 

 Δλέξγεηα θαη πνιηηηζηηθά – θνηλσληθά θηλήκαηα 

 Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αεηθνξία 

 Γεκνθξαηία θαη αεηθνξία 
 
ΔλΫξγεηα θαη Αλαλεψζηκεο ελεξγεηαθΫο πεγΫο 

 Ζιηαθή ελέξγεηα – εθαξκνγέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 Τδάηηλε Δλέξγεηα – θξάγκαηα εξγνζηάζηα θ.ι.π. 

 Γεσζεξκία – πεγέο θαη δηαρείξηζε 
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 Αηνιηθή ελέξγεηα- αηνιηθά πάξθα 

 Βηνκάδα – δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο 

 Άιιεο  ελεξγεηαθέο αλαλεψζηκεο πεγέο , παιίξξνηα θ.ι.π. 

 Αλάπηπμε απηφλνκσλ ελεξγεηαθά ζρνιείσλ 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη νηθνλνκία 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη Σξίηνο Κφζκνο 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη αξραίνη πνιηηηζκνί 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη δηακφξθσζε λέαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν 
 
ΔλΫξγεηα θαη Τγεέα 

 Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία ηεο ελεξγεηαθήο ξχπαλζεο 

 Αθηηλνπξνζηαζία 

 Πεξηβαιινληηθνί- ελεξγεηαθνί θίλδπλνη θαη δεκφζηα πγεία 

 Αθηηλνβνιίεο  θαη πγεία 

 Τπεξθαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ςπρηθή πγεία 

 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη πγεία 

 Τπεξπιεζπζκφο: νηθνλνκηθή αληζφηεηα –Άληζε θαηαλνκή Δλέξγεηαο- επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

 Δλεξγεηαθή ξχπαλζε θαη ρψξνη εξγαζίαο 

 Μνληέια ελεκέξσζεο αληηκεηψπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο επίδξαζεο ζηελ πγεία 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Ο Πνιηηηζκφο σο αλζξψπηλε έθθξαζε θαη δεκηνπξγία, νξίδεη έλα επξχ θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα εμάιινπ είλαη θάζε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη σο 
αληηθείκελφ ηεο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαζψο επίζεο ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ζηνηρείσλ 
πνιηηηζκνχ, κέζσ ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ελ γέλεη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ 
(δσγξαθηθή-ζρέδην, γιππηηθή, δηαθφζκεζε, αξρηηεθηνληθή, θηλεκαηνγξάθνο, θσηνγξαθία, γξαθηζηηθή, 
θεξακηθή θ.ιπ.).  

Δλδεηθηηθά, απαξηζκνχληαη σο ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ επξεία έλλνηα, ηα 
νπνία δηακνξθψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληψλ, ηελ θπζηνγλσκία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο 
επνρήο, ηα θάησζη: 

 Γιψζζα 

 Γξάκκαηα θαη ηέρλεο 

 Σξφπνο δσήο  

 Βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

 χζηεκα αμηψλ 

 Παξαδφζεηο θαη δφγκαηα 

 Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά  

 Λνγνηερλία  

 Πλεπκαηηθά – θαιιηηερληθά ξεχκαηα 

 Ήζε θαη έζηκα 

 Σερλνινγία 

 Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε 
Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, φπσο νξίζζεθαλ αλσηέξσ, σο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαη γηα ηελ αλάδεημε-πξνψζεζε ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, είλαη δπλαηφλ λα 
αλαπηπρζνχλ ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

 Θεαηξηθφ εξγαζηήξην: αλάπηπμε παξαζηαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, πξνεηνηκαζία 
παξάζηαζεο ζεαηξηθνχ έξγνπ επσλχκνπ ζπγγξαθέα, δεκηνπξγία πξσηφηππεο παξάζηαζεο ησλ 
καζεηψλ, ζεαηξηθφ αλαιφγην θ.ά.  

 Μνπζηθφ/ ρνξεπηηθφ εξγαζηήξην: ζπγθξφηεζε ρνξσδίαο ή νκάδαο ρνξνχ. Μηα ηέηνηα 
δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ζπληζηά πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή  πξνζέγγηζε 
ηνπ ζέκαηνο (π.ρ. παξαδνζηαθνί ρνξνί κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη δηεξεχλεζε ησλ 
ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ ή αθηέξσκα 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνξεζηά, θφζκεκα θ.ά.). 

 Δηθαζηηθφ εξγαζηήξην: πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ή 
ηερλνηξνπίαο (π.ρ. εξγαζηήξην θεξακηθήο, ςεθηδσηνχ, αγηνγξαθίαο θ.ιπ.) ή ζπγθξφηεζε νκάδαο 
αηζζεηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 Μαζεηηθφο ηχπνο: έθδνζε εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή: κηα 
ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ζπληζηά πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλε ζπληαθηηθή νκάδα 
καζεηψλ, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπγθέληξσζεο, επηινγήο, ζχληαμεο θαη παξνπζίαζεο 
ηεο χιεο. Έλα καζεηηθφ έληππν, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, παξαθνινπζεί ηελ επηθαηξφηεηα, 
ηα ηνπηθά θαη παγθφζκηα γεγνλφηα, πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο, αληαπνθξίζεηο, παξνπζηάζεηο, 
αλαθνηλψζεηο, θ.ά. Γελ απνηεινχλ πξφγξακκα ηεχρε πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο 
ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή παξνπζηάδνπλ απιψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Λέζρε θσηνγξαθίαο: γλσξηκία κε ηελ ηέρλε θαη ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο, πξαθηηθή άζθεζε κε 
αθνξκή ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζηφρν ηνλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

 Θέκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη κπζνινγίαο (π.ρ. αξρηηεθηνληθή 
θιεξνλνκηά κηαο πεξηνρήο, «πηνζεζία» κλεκείσλ), θνηλσληθά (π.ρ. ξαηζηζκφο, πξφζθπγεο) κε 
πξνζέγγηζε κέζσ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο (π.ρ. πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 
κεηαλαζηψλ, φπσο ηξαγνχδηα, ρνξνί, έζηκα θ.ά), ιανγξαθηθά (π.ρ. ήζε, παξαδφζεηο, παηρλίδηα) 

 Γεκηνπξγία ληνθηκαληέξ κε ζέκαηα φπσο πνξηξέηα πξνζσπηθνηήησλ, ζέκαηα ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο ή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο .θ.ά. 

 Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε: γλσξηκία κε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κέζα απφ ηηο 
πξνβνιέο ηαηληψλ, αθηεξψκαηα ζε ζθελνζέηεο, πξαθηηθή άζθεζε δεκηνπξγίαο θηλεκαηνγξαθηθνχ 
ή δηαθεκηζηηθνχ ζπνη θ.ι.π.  

 Άιια θαηλνηφκα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII 
 

Α. ΓηεπθξηληζηηθΫο νδεγέεο πξνο ηηο ΔπηηξνπΫο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηάησλ  
θαη ηνπο πξεζβεπηΫο eTwinning 

 
α) H ππνβνιή ησλ ειεγκέλσλ ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ eTwinning απφ ηνπο πξεζβεπηέο πξνο ηηο 

Δπηηξνπέο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2009. 
β) Ζ Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο (εθεμήο ΔΤΤ) ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο eTwinning, ε 

νπνία εδξεχεη ζην ΤπΔΠΘ, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηάδνζε ηεο δξάζεο, ζα έρεη 
νινθιεξψζεη ηνλ νξηζκφ κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ ΤπΔΠΘ, ηνπο 
πεξηθεξεηαθνχο πξεζβεπηέο eTwinning γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010. Οη πξεζβεπηέο ζα είλαη 
θαη νη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη γηα ηε δξάζε eTwinning ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο 
ΔΤΤ. 

 Ζ Δζληθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ηνπ έξγνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξάζεο, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη  ηνπο θαηά ηφπνπο πξεζβεπηέο, γηα λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο θάπνηαο 
πεξηνρήο, εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αηηνχληαη 
2σξε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ή ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 

γ) Γηθαίσκα ππνβνιήο ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο eTwinning γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ή ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε, έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πινπνηνχλ θάπνην Ϋξγν ζην πιαίζην eTwinning 
ζπλεξγαζέαο.  

δ) Σα ζρέδηα έξγσλ eTwinning απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθΪ 
κηα εβδνκάδα πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ππφινηπσλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κέρξη 5 Οθησβξίνπ 2009. ζηνλ ηζηφηνπν www.etwinning.gr φπνπ ζα ππάξρεη ε 
ζρεηηθή θφξκα ππνβνιήο θαη νη απαξαίηεηεο νδεγίεο. 

ε) Οη πξεζβεπηΫο κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Δ.Τ.Τ. ζα ειΫγμνπλ θαη ζα αμηνινγάζνπλ ηα ζρέδηα 
έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά.  
 
ημείωση: 1) Ο Ϋιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλεξγαζηψλ (δειαδή δηάξθεηα, εκπιεθφκελνη 

θαζεγεηέο), ζε δηαθνξνπνίεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ηελ πεξζηλή 
ρξνληά, ζα γίλεη βάζεη αξρείνπ πνπ ζα απνζηείιεη ε ΔΤΤ ζηνπο Πξεζβεπηέο θαη ζα 
πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ησλ ζπλεξγαζηψλ.  
2) Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πεδίσλ ησλ αηηήζεσλ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ: 

Α. Γεληθφο ηφρνο θαη Δηδηθνί ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 
B. Μεζνδνινγία – Υξεζηκνπνηνχκελα κέζα 
Γ. Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο – Πξνγξακκαηηζκφο θαη Σξφπνο 
ελζσκάησζεο ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία 
Γ. Σειηθά επηδησθφκελα απνηειέζκαηα 

Οη πξεζβεπηέο νθεέινπλ λα ζηεέινπλ πξνο Ϋγθξηζε ηε ιέζηα ησλ ζρεδέσλ 
Ϋξγσλ eTwinning πνπ Ϋρνπλ ειΫγμεη θαη αμηνινγάζεη ζεηηθΪ, μερσξηζηά αλά 
Γ/λζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο (γηα φινπο ηνπο λνκνχο ηεο πεξηνρήο επζχλεο 
ηνπο), ζηελ αληίζηνηρε Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζε Γηεχζπλζεο. 
 

ζη) Λφγσ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ έγθξηζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
πξνγξακκάησλ eTwinning, ζα πξέπεη νη Γ/ληεο ησλ Γ/λζεσλ (Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο) λα 
κεξηκλήζνπλ ψζηε λα νινθιεξσζνχλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ.  

δ) Με ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο, νη Γ/λζεηο νθεέινπλ λα θνηλνπνηάζνπλ ηηο ζρεηηθΫο 
απνθΪζεηο Ϋγθξηζεο ησλ Ϋξγσλ eTwinning ζηελ Δζληθά Τπεξεζέα Τπνζηάξημεο ηεο 
δξάζεο εγγξάθσο ζηε δηεχζπλζε “Γρ. Κοινφνίας ηης Πληροθορίας ηοσ ΥπΕΠΘ, γρ. 70, Α. 
Παπανδρέοσ 37, Μαρούζι 15180 με θέμα „Έγκριζη έργφν eTwinning‟  “  
ή ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε etwinning@sch.gr ή κε fax ζην 210 3443361.  
ε) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ρξεηαζηεί δηεπθξηλήζεηο, 
πξνηεέλεηαη λα θιεζεέ ν πξεζβεπηάο ζηε ζρεηηθά ζπλεδξέαζε αμηνιφγεζεο ησλ Ϋξγσλ. ε 
πεξίπησζε γεηηνληθνχ λνκνχ, ζπληζηάηαη ε επηθνηλσλία λα γίλεη ηειεθσληθά. 

ζ) Ο πξεζβεπηήο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, γηα ηα 
νπνία έρεη δνζεί 2σξε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ή ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ ΔΤΤ λα θαηεπζχλεη ηνπο εθπ/θνχο ψζηε λα πάξνπλ ηελ εηηθέηα πνηφηεηαο. 

http://www.etwinning.gr/
mailto:etwinning@sch.gr
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Β. ΓηεπθξηληζηηθΫο νδεγέεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δεηνχλ 2σξε ζπκπιάξσζε  
σξαξένπ ά ππεξσξηαθά απαζρφιεζε 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βξνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο 

ζηνλ ειιεληθφ ηζηφηνπν ηεο δξάζεο www.etwinning.gr ή ηειεθσλψληαο κε ρξέσζε κηαο αζηηθήο κνλάδαο ζην 
ηειέθσλν 801-11-38946. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο εκεξίδεο πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ ζε φιε ηελ Διιάδα 
απφ ηνπο πξεζβεπηέο ηεο δξάζεο eTwinning. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα δηεμαγσγήο εκεξίδσλ 
αλά λνκφ θαζψο θαη γηα ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εκεξίδεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 
επηζθέπηνληαη ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα http://etwinning.sch.gr/events.php ηνπ ειιεληθνχ ηζηφηνπνπ ηεο δξάζεο. 
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα απαηηνχκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο : 

1. Δγγξαθή ηνπ ζρνιείνπ ζην www.etwinning.net (Δπξσπατθή Πχιε). 
2. Δχξεζε ζπλεξγάηε-ψλ κε ηα εξγαιεία ηεο Δπξσπατθήο Πχιεο θαη έλαξμεο πινπνίεζεο eTwinning 

έξγνπ. 
3. Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Γ/ληή θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  
εκεέα πξνζνράο γηα ηε ζσζηά δηαηχπσζε ηεο πξΪμεο ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθάο 
κνλΪδαο: Πξέπεη λα αλαγξάθνληαη :  

 ηα νλφκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ,  

 ην αθξηβέο φλνκα ηεο ζπλεξγαζίαο (φπσο είλαη είλαη δεισκέλε ζην www.etwinning.net),  

 ε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε εκεξνκελία έλαξμήο ηεο,  

 ην φλνκα ηνπ/ησλ ζπλεξγαδφκελνπ/λσλ ζρνιείνπ/σλ θαζψο θαη 

 αλ δεηείηαη ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ή ππεξσξηαθή απαζρφιεζε γηα θάζε εκπιεθφκελν 
εθπαηδεπηηθφ.  

4. Ζ ειεθηξνληθά αέηεζε γηα ηε 2σξε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ή ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, πξέπεη λα γίλεη 
ζηνλ ειιεληθφ ηζηφηνπν ηεο δξάζεο www.etwinning.gr κέρξη ηηο 5 Οθησβξίνπ 2009. 
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ πνπ δεηνχληαη ζηελ αίηεζε. 

 
εκεέσζε: Δίλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή θαη πιήξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ πεδίσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
(έσο 500 ιέμεηο αλά πεδίν):  

Α. ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
B. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ - ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΜΔΑ 
Γ. ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ θαη ΣΡΟΠΟ 
ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Γ. ΣΔΛΗΚΑ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
Σα παξαπάλσ ηέζζεξα πεδία πξέπεη λα εκθαλίδνπλ μεθΪζαξα θαη αλαιπηηθΪ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεξγαζίαο, 
λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ παηδαγσγηθά δηΪζηαζε ηνπ έξγνπ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνξεέα ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 
Πξέπεη λα ζηαιεί ζε ειεθηξνληθή θαη ζε επαλάγλσζηε κνξθή (κε ηε ρξήζε ζαξσηή-scanner ή ςεθηαθήο 
θσηνγξαθηθήο κεραλήο) ε ζρεηηθή Πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (βηβιίν Πξαθηηθψλ ρνιηθήο Μνλάδαο), 
φπσο αλαθέξζεθε ζην 3

ν
 βήκα 

Τέλος πρέπει να αποζηαλεί και ηο “πιζηοποιηηικό eTwinning” ηο οποίο παρέτεηαι ασηόμαηα ζηα ζτολεία, όηαν 
εγκριθεί η ζσνεργαζία και αποηελεί αποδεικηικό ηης ζύναυης ζσνεργαζίας. 

 

 Πξνο επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ, ζα επηζηξαθεί ζηνλ αηηνχληα εθπαηδεπηηθφ, ν αχμσλ 
αξηζκφο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία ζα ζηαινχλ απηφκαηα ζηε 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ έρεη δειψζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θπιαρζνχλ απφ ηνλ εθπ/θφ γηα ελδερφκελε κειινληηθή αλαθνξά. 
 

Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη: 

 Να ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ θαη επξσπατθφ ηζηφηνπν ηεο δξάζεο. 

 Να ζπκπιεξψλεη ην twin blog ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζε δηκεληαία βάζε (ζπλνπηηθή αιιά 
νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή). Σα άξζξα ηνπ twin blog πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δεκφζηα (public) ψζηε ν πξεζβεπηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΤ, λα κπνξέζεη 
λα θαηεπζχλεη ηνλ εθπ/θφ γηα λα ιάβεη κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηελ εηηθέηα πνηφηεηαο(Quality 
Label).  

 
Τπελζπκίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα εγθχθιην, φηη γηα φζα πξνγξΪκκαηα eTwinning δελ 
ππΪξρεη δηεθδέθεζε ζπκπιάξσζεο σξαξένπ ά ππεξσξηαθάο απαζρφιεζεο, δελ ηζρχνπλ νη παξαπΪλσ 
απαηηάζεηο. 
 

http://www.etwinning.gr/
http://etwinning.sch.gr/events.php
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.gr/

