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ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2016-2017
ΧΕΣ : το με αρικμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ πουδών Προγραμμάτων και
Οργάνωςθσ Π.Ε. του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
ασ ενθμερϊνουμε ότι ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ πουδϊν
Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Π.Ε. του ΤΠ.Π.Ε.Κ., καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να υλοποιιςουν
Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Κεμάτων κατά το ςχολικό ζτοσ 2016-17,
να ςυμπλθρώςουν το ςυνθμμζνο ζντυπο υποβολισ προγράμματοσ (Παράρτθμα 1), και να το υποβάλουν ςτον/θν
αντίςτοιχο/θ Τπεφκυνο/θ, εγκεκριμζνο από το Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και το φλλογο Διδαςκόντων, μζχρι
τθν Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2016. Θ ζγκριςθ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων πραγματοποιείται από το
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ χολικϊν Δραςτθριοτιτων και κοινοποιείται ςτουσ
οικείουσ χολικοφσ υμβοφλουσ. Ο ζλεγχοσ υλοποίθςθσ των εγκεκριμζνων Προγραμμάτων χολικϊν
Δραςτθριοτιτων γίνεται από τον/τθν αντίςτοιχο/θ Τπεφκυνο/θ και τον/τθν Διευκυντι/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Προτεινόμενθ Θεματολογία
Για τθν επιλογι των Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να
ανατρζξουν ςτθ ςχετικι Θεματολογία Προγραμμάτων (Παράρτθμα 2), θ οποία παρατίκεται ςτο τζλοσ του εγγράφου.
Θ κεματολογία αυτι είναι ενδεικτικι και δε δεςμεφει τον εκπαιδευτικό, ο οποίοσ μπορεί να επιλζξει με τουσ μακθτζσ
του οποιοδιποτε άλλο ςχετικό κζμα.
χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικών
Θεμάτων:
Σα προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων ςχεδιάηονται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και θ διάρκειά τουσ
μπορεί να είναι από δφο (2) ζωσ (5) μινεσ.
Τλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ κατά κφριο λόγο ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ (τάξεισ Αϋ - Δϋ) και με
δυνατότθτα διακεματικισ προςζγγιςθσ ςε όλα τα μακιματα (τάξεισ Εϋ- Σϋ), ςτο ολοιμερο ςχολείο, ςτα
μακιματα ειδικοτιτων.
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Δικαίωμα να αναλάβουν πρόγραμμα ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (δάςκαλοι, νθπιαγωγοί, ειδικότθτεσ,
εκπαιδευτικοί των τμθμάτων ζνταξθσ). Σα προγράμματα μποροφν να υλοποιθκοφν είτε μεμονωμζνα είτε ςε
ςυνεργαςία με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι Διευκυντζσ/ντριεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε προγράμματα που
υλοποιοφνται ςτθν τάξθ που διδάςκουν.
Κάκε εκπαιδευτικόσ και κάκε μακθτισ μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε (2) προγράμματα χολικών
Δραςτθριοτιτων.
Κάκε πρόγραμμα μπορεί να υποςτθρίηεται από ομάδα ζωσ τριών (3) εκπαιδευτικών, ςυμπεριλαμβανομζνου
του ςυντονιςτι του προγράμματοσ.
υμπλθρώνεται χωριςτό ζντυπο υποβολισ προγράμματοσ για κάκε τμιμα.
Ο εκπαιδευτικόσ που υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα ςε περιςςότερα από ζνα τμιματα υποβάλει ζνα ζντυπο
υποβολισ προγράμματοσ.
Διαδικαςία υλοποίθςθσ Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικών
Θεμάτων:
Επιλογι κζματοσ και υποκεμάτων
χεδιαςμόσ του Προγράμματοσ (τίτλοσ, υποκζματα, χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ, ςτόχοι, περιεχόμενο,
μεκοδολογία, ςυνεργαςίεσ με φορείσ και άτομα, πεδία ςφνδεςθσ με το αναλυτικό πρόγραμμα)
Αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ (από τον εκπαιδευτικό ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ)
Ολοκλιρωςθ Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων –
Βεβαιώςεισ Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων κάκε ςχολικισ μονάδασ, κατατίκενται
ςτον/θν Τπεφκυνο/θ τα παραδοτζα κάκε προγράμματοσ, τα οποία μπορεί να είναι ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι. τθ
ςυνζχεια, ο/θ Διευκυντισ/ντρια του ςχολείου ενθμερϊνει εγγράφωσ τον/θν αντίςτοιχο/θ Τπεφκυνο/θ για τθν
ολοκλιρωςθ ι μθ των προγραμμάτων του ςχολείου ςφμφωνα με το χζδιο Τποβολισ Προγράμματοσ, που είχε
υποβλθκεί ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ. Σζλοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παραπάνω ενθμζρωςθ και τα παραδοτζα,
χορθγείται Βεβαίωςθ Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ.
Επίκαιρο Θζμα Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ για τισ χολικζσ Δραςτθριότθτεσ χολικοφ Ζτουσ 2016-2017:
Νοιάηομαι για το Περιβάλλον, Φροντίηω τθν Τγεία μου, Προωκώ τον Πολιτιςμό.
Θ UNESCO ζχει κζςει 17 ςτόχουσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ μζχρι το 2030 (Ατηζντα 2030). Οι ςτόχοι αυτοί
αναφζρονται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και μποροφν να εξεταςκοφν ανά τομζα ι
διατομεακά. Για παράδειγμα θ δράςθ για τθν κλιματικι αλλαγι ςυναρτάται και επθρεάηει μια ςειρά άλλων τομζων και
ςτόχων (κακαρι ενζργεια, κακαρό νερό, καλι υγεία, βιομθχανία, ηωι ςτο νερό και ςτθ ςτεριά κ.λ.π.). υνιςτάται θ
ανάπτυξθ τθσ κεματολογίασ όλων των προγραμμάτων να χρθςιμοποιιςει ωσ πλαίςιο αναφοράσ τουσ παρακάτω
ςτόχουσ.
1. Μθδενικι φτώχεια: Δίνουμε τζλοσ ςε όλεσ τισ μορφζσ φτϊχειασ παντοφ
2. Μθδενικι πείνα: Δίνουμε τζλοσ ςτθν πείνα, πετυχαίνουμε τθν επιςιτιςτικι αςφάλεια, βελτιϊνουμε τθ διατροφι
και τθ βιϊςιμθ γεωργία
3. Καλι υγεία και ευθμερία: Διαςφαλίηουμε μία ηωι με υγεία και προάγουμε τθν ευθμερία για όλουσ, ςε όλεσ τισ
θλικίεσ
4. Ποιοτικι εκπαίδευςθ: Διαςφαλίηουμε τθν ελεφκερθ, ιςότιμθ και ποιοτικι εκπαίδευςθ προάγοντασ τισ ευκαιρίεσ
για δια βίου μάκθςθ
5. Ιςότθτα των φφλων: Επιτυγχάνουμε τθν ιςότθτα των φφλων και τθν χειραφζτθςθ όλων των γυναικϊν και των
κοριτςιϊν
6. Κακαρό νερό και αποχζτευςθ: Διαςφαλίηουμε τθ διακεςιμότθτα και τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ του νεροφ και των
εγκαταςτάςεων υγιεινισ για όλουσ
7. Φκθνι και κακαρι ενζργεια για όλουσ: Διαςφαλίηουμε τθν πρόςβαςθ ςε οικονομικι, αξιόπιςτθ, βιϊςιμθ και
ςφγχρονθ ενζργεια για όλουσ
8. Αξιοπρεπισ εργαςία και οικονομικι ανάπτυξθ: Προάγουμε τθ διαρκι, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ
οικονομικι ανάπτυξθ και τθν πλιρθ απαςχόλθςθ και αξιοπρεπι εργαςία για όλουσ
9. Βιομθχανία, καινοτομία και υποδομζσ: Οικοδομοφμε ανκεκτικζσ υποδομζσ, προάγουμε τθν ανοιχτι και βιϊςιμθ
βιομθχανοποίθςθ και ενκαρρφνουμε τθν καινοτομία.
10. Λιγότερεσ ανιςότθτεσ: Μειϊνουμε τθν ανιςότθτα εντόσ και μεταξφ των χωρϊν
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11. Βιώςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ: Δθμιουργοφμε αςφαλείσ, προςαρμοςτικζσ βιϊςιμεσ πόλεισ και ανκρϊπινουσ
οικιςμοφσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ
12. Τπεφκυνθ κατανάλωςθ και παραγωγι: Διαςφαλίηουμε τθ βιϊςιμθ κατανάλωςθ και μεκόδουσ παραγωγισ
13. Δράςθ για το κλίμα: Αναλαμβάνουμε άμεςθ δράςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των
ςυνεπειϊν τθσ
14. Ηωι ςτο νερό: Προςτατεφουμε και χρθςιμοποιοφμε με βιϊςιμο τρόπο τουσ ωκεανοφσ, τισ κάλαςςεσ και τουσ
καλάςςιουσ πόρουσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ
15. Ηωι ςτθ ςτεριά: Προωκοφμε τθ βιϊςιμθ χριςθ των χερςαίων οικοςυςτθμάτων και δαςϊν, καταπολεμοφμε τθν
ερθμοποίθςθ, αναςτρζφουμε τθν υποβάκμιςθ του εδάφουσ και τθσ βιοποικιλότθτασ
16. Ειρινθ, δικαιοςφνθ και ιςχυροί κεςμοί: Προάγουμε τισ ειρθνικζσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνίεσ,
παρζχουμε πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ για όλουσ και οικοδομοφμε αποτελεςματικοφσ κεςμοφσ ςε όλα τα επίπεδα
17. υνεργαςία για τουσ ςτόχουσ: Ενιςχφουμε τα μζςα εφαρμογισ και ανανεϊνουμε τθν Παγκόςμια υνεργαςία
για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ
υνεργαςίεσ με άλλουσ φορείσ
Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων μποροφν να υλοποιθκοφν, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ
προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ, ςτο πλαίςιο οποιουδιποτε προγράμματοσ εγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Κ.
με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, φορείσ τοπικισ ι περιφερειακισ
αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΛ, ΣΕΛ, ΚΠΕ κ.ά. κακϊσ επίςθσ και ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ καινοτόμων προγραμμάτων ι
προγραμμάτων διεκνϊν ςυνεργαςιϊν. Για οποιαδιποτε ςυνεργαςία με φορείσ ι φυςικά πρόςωπα μζςα ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να υπάρχει:
ζγκριςθ του φορζα από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ του ΤΠ.Π.Ε.Κ. (οι εγκρίςεισ ιςχφουν για ζνα ςχολικό ζτοσ),
θ ςφμφωνθ γνϊμθ του υλλόγου Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Δαπάνεσ υλοποίθςθσ
Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ δεν προβλζπεται από τον κρατικό προχπολογιςμό κάλυψθ δαπανϊν για αναλϊςιμα και
υπερωρίεσ εκπαιδευτικϊν.
Σρόποσ αποςτολισ χεδίων Τποβολισ Προγραμμάτων χολικών Δραςτθριοτιτων (Π.Ε., Α.Τ., Π.Θ.)
Σα ςυμπλθρωμζνα ςχζδια υποβολισ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Π.Ε., Α.Τ., Π.Κ.) κα πρζπει να
αποςταλοφν θλεκτρονικά και να κατατεκοφν ςτθ Δ΄ Δ/νςθ Π.Ε. Ακινασ (1οσ όροφοσ-Γραφείο Καινοτόμων
Δράςεων) ζωσ τθν Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2016.
Αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου των Τπευκφνων Π.Ε., Α.Τ., Π.Κ.:
α) Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ: dperivallontiki@gmail.com
β) Προγράμματα Αγωγισ Τγείασ: dagogiygeias@gmail.com
γ) Προγράμματα Πολιτιςτικών Θεμάτων: dpolitistika@yahoo.gr
Επικοινωνία με τουσ Τπεφκυνουσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Αγωγισ Τγείασ - Πολιτιςτικών Θεμάτων
Οι Τπεφκυνοι Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Νίκοσ τεφανόπουλοσ), Πολιτιςτικών Θεμάτων (Λώρα
Πετροποφλου), κα βρίςκονται ςε διαρκι επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ που υλοποιοφν
προγράμματα για ςτιριξθ, διάκεςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και πλθροφοριϊν. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να
εφαρμόςουν Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Αγωγισ Τγείασ –Πολιτιςτικϊν Κεμάτων ςτο ςχολείο τουσ,
μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Τπεφκυνουσ ςτθ Δϋ Δ/νςθ Π.Ε. Ακινασ (1οσ όροφοσ-Γραφείο
Καινοτόμων Δράςεων), ςτα τθλζφωνα :
 Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ: γραφείο: 213-16-17-452, κινθτό: 6947 829 670
 Αγωγι Τγείασ: γραφείο: 213-16-17-453
 Πολιτιςτικά Θζματα: γραφείο: 213-16-17-454, κινθτό: 6972 156 178
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Δράςεισ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
Ενδεικτικά ςτα προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν δράςεισ, όπωσ:
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Προγράμματα Π.Ε. ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
Προγράμματα μονοιμερα ι διιμερα Π.Ε. για τθν Πρωτοβάκμια Εκπ/ςθ, που υλοποιοφνται ςτα Κζντρα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) τθσ χϊρασ
Κεματικά Δίκτυα Π.Ε. (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι)
Πρόγραμμα Π.Ε κακϊσ και λειτουργία Κεματικϊν Δικτφων μποροφν να υλοποιθκοφν και ςτο πλαίςιο
εγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Κ. με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, φορείσ
περιφερειακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Λ., ερευνθτικά κζντρα κ.λπ., οι οποίοι μποροφν με τα δικά τουσ
μζςα να ςτθρίξουν το ζργο των εκπαιδευτικϊν και των ςχολείων.
Επιςθμαίνεται ότι δεν κεωροφνται ωσ αυτοτελι προγράμματα Περιβαλλοντικισ Αγωγισ οι τριιμερεσ
περιβαλλοντικζσ εκδρομζσ, οι επιςκζψεισ ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, οι θμζρεσ τοπικϊν δράςεων,
όπωσ κακαριςμόσ παραλιϊν, δενδροφυτεφςεισ, ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ φορζων κ.λπ
Θ Τποςτιριξθ των Προγραμμάτων Π.Ε.
Σο ΤΠ.Π.Ε.Κ. ςτθρίηει το ζργο των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο δια των Τπευκφνων χολικϊν
Δραςτθριοτιτων/Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ και δια των Κζντρων
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ).
Οι Τπεφκυνοι παρακολουκοφν και υποςτθρίηουν τα αντίςτοιχα προγράμματα των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςισ τουσ
και ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ για τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςιϊν με τα Κ.Π.Ε. τθσ περιφερειακισ Δ/νςθσ ςτθν
οποία ανικουν, όπωσ και για τισ δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε άλλα Κ.Π.Ε.
Σα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.): ιμερα λειτουργοφν 53 Κ.Π.Ε. τα οποία παρζχουν εκπαιδευτικά
προγράμματα μιασ (1) ζωσ τριών (3) θμερών ςε μακθτικζσ ομάδεσ, οργανϊνουν επιμορφωτικά ςεμινάρια για
εκπαιδευτικοφσ, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτφςςουν κεματικά δίκτυα ςχολείων, τοπικζσ και διεκνείσ
ςυνεργαςίεσ. Θ ςυμμετοχι των περιβαλλοντικϊν ομάδων και των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων ςτα προγράμματά
τουσ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ Τπευκφνουσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και χολικϊν Δραςτθριοτιτων των
Δ/νςεων.
Σα Κ.Π.Ε. ζχουν ιδρφςει και λειτουργοφν Εκνικά Κεματικά Δίκτυα ςτα οποία μποροφν να ςυμμετάςχουν ςχολικζσ
μονάδεσ οι οποίεσ κα εκπονοφν πρόγραμμα με το κζμα του Δικτφου.
θμειώνεται ότι κάκε περιβαλλοντικι ομάδα μπορεί να επιςκεφκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ μζχρι
δφο (2) Κ.Π.Ε., ζνα εντόσ εμβζλειασ και ζνα εκτόσ και ότι ο Τπεφκυνοσ Π.Ε./.Δ. τθσ Δ/νςθσ πρζπει να φροντίςει
για τθν τιρθςθ αυτοφ του όρου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ
Θ Αγωγι Τγείασ, όπωσ αυτι ορίηεται από τα ςχετικά κείμενα του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ, ςτοχεφει ςτθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων και κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν με τθν υιοκζτθςθ υγιϊν ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν
αφενόσ για τθ βελτίωςθ τθσ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ και αφετζρου για τθν αναβάκμιςθ του κοινωνικοφ και
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Δράςεισ Αγωγισ Τγείασ
Προγράμματα Α.Τ. κακϊσ και λειτουργία Κεματικϊν Δικτφων μποροφν να υλοποιθκοφν και ςτο πλαίςιο
εγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Κ. με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, φορείσ περιφερειακισ
ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Λ., ερευνθτικά κζντρα κ.λπ., οι οποίοι μποροφν με τα δικά τουσ μζςα να ςτθρίξουν το
ζργο των εκπαιδευτικϊν και των ςχολείων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
Σα πολιτιςτικά προγράμματα είναι μία δθμιουργικι διαδικαςία που ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ του πολιτιςμοφ
και τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ μζςα από τθν ζρευνα, τθν μελζτθ και τθ δθμιουργία.
Δράςεισ Πολιτιςτικών Θεμάτων
Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Κεμάτων
Σοπικά Κεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Κεμάτων
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το πλαίςιο πολιτιςτικοφ προγράμματοσ, μία παιδαγωγικι ομάδα μπορεί να ςυνεργαςτεί με φορείσ
περιφερειακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Λ., ερευνθτικά κζντρα, κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ,
μουςεία κ.ά., να πραγματοποιεί επιςκζψεισ, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ, μικρζσ ζρευνεσ
πεδίου, ςυνεντεφξεισ και ό,τι άλλο κρικεί απαραίτθτο και ωφζλιμο για τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ.
Με ευκφνθ τθσ Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Κεμάτων και φςτερα από ζγκριςθ των αρμόδιων Διευκφνςεων του
ΤΠ.Π.Ε.Κ. είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ τοπικϊν δικτφων πολιτιςτικϊν προγραμμάτων.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΝΣΡΟ
υνθμμζνα: 1. Παράρτθμα 1:
2. Παράρτθμα 2:
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1

Ε Ν Σ Τ Π Ο Τ Π Ο Β Ο Λ Θ  Π ΡΟ Γ ΡΑ ΜΜΑ Σ Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΘΕΜΑΣΩΝ
Θμερομθνία ..........................
Αρικ. Πρωτ. ..........................
χ. Ζτοσ: ………………………………….
Δ/ΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Δ΄ ΑΘΘΝΑ
ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ: …………………………………………………........................................................................................
ΣΘΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………...………….....………………………………………………………………………………………..
ΣΘΛΕΟΜΟΛΟΣΤΠΟ (FAX): ………………………………………………………………………………………………………..........................
ΘΛ.ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΛΟ:………………………...…..………......................................................................................................
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΛΕΤΚΤΝΣΘ Ι ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ: ………………...…………………………………………………………………..
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΚΠΟΝΕΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ονοματεπϊνυμο:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ειδικότθτα:…………………………………. Θλ. ταχυδρ. (προςωπικό):………………………………………………………………….…..
Σθλ. επικοινωνίασ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Ονοματεπϊνυμο – Ειδικότητα)
1…………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………..
Σμιμα/τμιματα …………………………. υνολικόσ αρικμόσ μακθτών………………………
ΠΡΑΞΘ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ: Αρ. πράξθσ: ………………………………………... Θμερομθνία: ………………………

ΣΙΣΛΟ - ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
..................................................................................................................................................................................... …………….
..................................................................................................................................................................................... ……………..

Επιςημαίνεται ότι κατά τον ςχεδιαςμό των Προγραμμάτων θα πρζπει να λαμβάνονται υπόψη οι βαςικζσ αρχζσ
που διζπουν την υλοποίηςή τουσ όπωσ οι: μαθητοκεντρική διαδικαςία , ςυνεργατική μάθηςη, βιωματική και
ανακαλυπτική μάθηςη, διεπιςτημονική προςζγγιςη, διαθεματικότητα, δημιουργική και ελεφθερη ζκφραςη.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Α. ΤΠΟΘΕΜΑΣΑ (Ποιεσ διαςτάςεισ-όψεισ του κζματοσ κα προςεγγίςετε):

σ

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (Αναφζρατε ςυνοπτικά τουσ πιο ςθμαντικοφσ):

Ωω

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΜΘΝΑ ΕΝΑΡΞΘ:

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ - ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ :

Σ. ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΑ ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ:

Ο/ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ/ΟΙ

Ο/Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ/ΡΙΑ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ

……………………………………………………

…………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Αειφόρο χολείο - Αυλι ςχολείου: Οι πθγζσ ενζργειασ ςτο
ςχολείο και θ ςυμπεριφορά τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ , Πρωτοβουλίεσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ των ςχζςεων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και
του περιβάλλοντοσ ςτο ςχολείο, Θ ςιμανςθ για τθν κακαριότθτα,
Θ φροντίδα και θ ευκφνθ για τθν αυλι και τθν αίκουςα,
…Οραματίηομαι το ςχολείο του μζλλοντοσ… κ.α
Σο ςχολείο που μ’ αρζςει, φιλικό ςτο περιβάλλον και τουσ
ανκρϊπουσ, Θ αυλι του ςχολείου, Ο κιποσ του ςχολείου,
Ο ςχολικόσ κιποσ των χρωμάτων και των αρωμάτων
Γνωριμία με τθ γειτονιά μου, τθ ςυνοικία μου
Αειφόροσ κατοικία :χεδιαςμόσ κτθρίων, οικιςμϊν, πόλεων μζςα
ςτθ φζρουςα ικανότθτα του πλανιτθ, Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι
Σοπικό Περιβάλλον : το ςπίτι, το ςχολείο , θ κοινότθτα: Γνωριμία
με το τοπικό οικοςφςτθμα, Θ διαχείριςθ απορριμμάτων ςτθ πόλθ
που ηω, Θ προςωπικι και ςυλλογικι ευκφνθ τθσ διατιρθςθσ του
πράςινου ςτο άμεςο περιβάλλον, Οι δραςτθριότθτεσ και
κακθμερινζσ ςυνικειεσ που επθρεάηουν τθν φζρουςα ικανότθτα
ςε άλςθ, δάςθ, παραλίεσ, κλπ.
Διατιρθςθ και προςταςία αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου:
Αλλαγι χριςεων γθσ (Αςτυφιλία και ανεργία, Οικολογικι
επιβάρυνςθ, Θ ςθμαςία του κτθματολογίου ςτθν διαχείριςθ
των χριςεων γθσ).
Αςτικό και περιαςτικό πράςινο, Σο πράςινο ςτθν πόλθ
Θ πόλθ μου, Πόλθ και ποιότθτα ηωισ
Σο παιχνίδι ςτθν πόλθ-παιδικζσ χαρζσ-όμορφθ πόλθ
Λςτορικζσ και περιβαλλοντικζσ διαδρομζσ ςτθ φφςθ και ςτθν
πόλθ, Εξερευνϊντασ τθν πόλθ μασ
Πόλεισ και ποδιλατο, Σο ποδιλατο ςτθ ηωι μασ
Ελεφκεροι χώροι: Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ – Προςταςία:
Παιδικζσ Χαρζσ - Χϊροι άκλθςθσ – ψυχαγωγίασ, Καταλλθλότθτα
των χϊρων ωσ προσ τθν κακαριότθτα, τα υλικά, τθν φροντίδα, τθν
εκελοντικι προςφορά ςτον ζλεγχο και τθ διατιρθςι τουσ,
Τιοκετϊ και προςτατεφω ζνα άλςοσ, μία παραλία του τόπου μου.
Φυςικό Περιβάλλον, χεδιαςμόσ του διακζςιμου χϊρου,
Αγροτικι ανάπτυξθ, Σουριςμόσ, Εναλλακτικόσ και οικολογικόσ
τουριςμόσ, Τιοκεςίεσ περιοχϊν
Δάςοσ και κλιματικζσ αλλαγζσ
Προςτατεφω το δάςοσ, προςτατεφω τον πλανιτθ
Ο μφκοσ του Ερυςίχκονα
Παίηοντασ αειφορικά με τον Μφκο τθσ Περςεφόνθσ
Δάςθ, Αναδάςωςθ, διάβρωςθ εδαφϊν
Φφςθ, οι τζςςερισ εποχζσ
Γεωργία,κτθνοτροφία, μζκοδοι, υπερεκμετάλλευςθ
Γεωργία – Διατροφι – Ποιότθτα Ηωισ
Βιοποικιλότθτα - προςτατευόμενεσ περιοχζσ
Απειλοφμενα είδθ
Οι φίλοι μασ τα ηώα
Σα πουλιά του Ελλθνικοφ δάςουσ
Ζνα ταξίδι ςτθν Ελλάδα (το φυςικό περιβάλλον τθσ και τον
πολιτιςμό τθσ)
Φυτά του τόπου μου
Βότανα και αρωματικά φυτά τθσ Ελλάδασ
ε μια ρόγα από ςταφφλι, Ελιά
Σο μζλι ςτθν διατροφι μασ και τρόποι παραγωγισ
Εκνικοί δρυμοί- προςταςία τουσ
Χερςαία και υδατικά οικοςυςτιματα
Θάλαςςα– Λίμνεσ- Τδροβιότοποι
Καλάςςια οικοςυςτιματα, Μεςόγειοσ
Κουμουνδοφρου

Κάλαςςα,

Νερό
Λειτουργία του κφκλου του νεροφ
Πθγζσ ρφπανςθσ : γεωργικά, βιομθχανικά, αςτικά λφματα.
Ανεκτίμθτθ αιτία του νεροφ, ζλλειψθ ι ακαταλλθλότθτά του, αίτια
αποτελζςματα.
Χερςαία υδάτινα ςυςτιματα, Τπόγεια νερά, Τδάτινοι Πόροι
Απλζσ ςυνικειεσ για μεγάλα πράγματα (ςβινουμε τα φϊτα,
κάνουμε ανακφκλωςθ κλπ)
Απορρίμματα (διαχείριςθ και ανακφκλωςθ)
Χριςιμεσ καταςκευζσ από άχρθςτα ι ανακυκλϊςιμα υλικά
Κυκλοφοριακι Αγωγι -Μζςα μεταφοράσ
Ενεργειακό ηιτθμα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτφπωμα ςτο
ςχολείο και ςτο ςπίτι: Οι κακθμερινζσ μασ μετακινιςεισ, Οι
μεταφορζσ, Οι εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ για κζρμανςθψφξθ, Σι ξοδεφουμε για ενζργεια , κλπ.
Ενζργεια
Ενζργεια – Παραγωγι – Κατανάλωςθ- Οικονομία
Φυςικοί πόροι- Εκμετάλλευςθ των ενεργειακϊν πόρων
Πθγζσ ενζργειασ: άντλθςθ, επεξεργαςία, μεταφορά των πρϊτων
υλϊν, Παγκόςμια περιβαλλοντικά προβλιματα - Κίνδυνοι από τθ
χριςθ πυρθνικισ ενζργειασ
Κλιματικζσ αλλαγζσ, φυςικζσ καταςτροφζσ και ανκρώπινθ
παρζμβαςθ
Ρφπανςθ του αζρα –Ρφπανςθ υδάτων -Ρφπανςθ εδαφϊν Ραδιενεργόσ ρφπανςθ, Βιομθχανικι ρφπανςθ –Γεωργικι ρφπανςθ
Ατμόςφαιρα – ατμοςφαιρικι ρφπανςθ - φαινόμενο κερμοκθπίου τρφπα του όηοντοσ
Τλικά φιλικά προσ το περιβάλλον-Σρόποι προφφλαξθσ
Ο ειςμόσ
Σο Περιβάλλον ωσ πθγι ζμπνευςθσ και πεδίο διαλόγου:
Περιβάλλον και Σζχνθ
(λογοτεχνία, ηωγραφικι, γλυπτικι,
κινθματογράφοσ, μουςικι)
Περιβάλλον, μνθμεία, αρχαιολογικοί και ιςτορικοί χώροι,
μνθμεία βιομθχανικισ κλθρονομιάσ
Σο περιβάλλον ωσ πεδίο ςυνάντθςθσ των πολιτιςμών
Περιβάλλον και κρθςκεία
Περιβάλλον, υγεία και ποιότθτα ηωισ
Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυςικζσ διαδρομζσ,
Μεταφορζσ, ςυγκοινωνίεσ
Περιβάλλον και Ιςτορία: Σοπικι ιςτορία, Λςτορία μετακινιςεων,
Φυςικι ιςτορία, Λςτορία πόλεων και αγροτικϊν εγκαταςτάςεων,
Φυςικά τοιχεία: Μυκολογία, Λαογραφία
Γθ, ζνασ μικρόσ και εφκραυςτοσ πλανιτθσ
Οικολογοτεχνία
Μικροί δθμοςιογράφοι για το περιβάλλον
Ανκρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον
Δικαίωμα ςτο πράςινο και τουσ ελεφκερουσ χϊρουσ /ςτο νερό/
ςτθ φκθνι και κακαρι ενζργεια/ ςτα δάςθ/ ςτον κακαρό αζρα/
ςτο αςφαλζσ και δθμιουργικό παιχνίδι
Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ για μια βιϊςιμθ πόλθ
Θ κλιματικι αλλαγι απειλι για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα Διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν κρίςεων

Αειφόροσ ανάπτυξθ και τα δικαιώματα τθσ νζασ γενιάσ και τθσ
επόμενθσ γενιάσ
Αειφόρο ςχολείο – δικαίωμα ςτθν ζκφραςθ, τθ ςυμμετοχι και τθ
δράςθ
Αειφόρο ςχολείο – όλοι διαφορετικοί, όλοι ίςοι
Αειφόρο ςχολείο – εκπαιδεφοντασ τουσ μακθτζσ ςτα ανκρϊπινα
δικαιϊματα
Λίμνθ 8 Αγωγι του Ενεργοφ Πολίτθ - Ενθμερωμζνοσ πολίτθσ - Ακτιβιςτικζσ
δράςεισ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ

Α. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΘ ΗΩΘ
ΤΓΕΙΑ
Θ Τγεία ωσ πολιτιςμικό και κοινωνικό αγακό
Διαπολιτιςμικζσ Προςεγγίςεισ ςτθν Τγεία και τθν Αςκζνεια
Εξαρτθςιογόνεσ Ουςίεσ (καπνόσ, αλκοόλ, ναρκωτικά )
Αςκζνειεσ: AIDS, θπατίτιδα Β, Μεςογειακι αναιμία, καρδιαγγειακά νοςιματα, αςκζνειεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον,
ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα, καρκίνοσ
τοματικι υγιεινι
Τγιεινι διατροφι
Ατυχιματα και Αςφάλεια
Πρϊτεσ Βοικειεσ
Εκελοντιςμόσ και Τγεία: Αιμοδοςία, Προςφορά ιςτϊν και Οργάνων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΚΑΙ ΤΝΑΙΘΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ
υναιςκθματικι και Ψυχοκινθτικι Ανάπτυξθ – Αντιμετϊπιςθ Προβλθμάτων
Αυτοεκτίμθςθ, Αυτοςυναίςκθμα – Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων
Αξίεσ ηωισ (εβαςμόσ, αγάπθ, ειρινθ, ςυνεργαςία, υπευκυνότθτα, ανεκτικότθτα, ελευκερία, τιμιότθτα, ευγζνεια, προςφορά)
Διαπροςωπικζσ χζςεισ
Διαφυλικζσ ςχζςεισ – εξουαλικι Αγωγι
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αντιμετϊπιςθ του άγχουσ και του φόβου
Αντιμετϊπιςθ πζνκουσ
Εφθβεία, ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ
Εξαρτιςεισ (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνιςμα, θλεκτρονικά μζςα, τυχερά παιχνίδια, κλπ)
ΤΓΕΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΘ
•Μυκολογία, ιςτορικζσ αντιλιψεισ για τθν υγεία, ζκιμα,
δοξαςίεσ και λαογραφικά ςτοιχεία
•Μνθμεία, Ζργα και αρχαιολογικοί χϊροι (π.χ. προςωποποιιςεισ Τγείασ, Αςκλθπιεία)
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
•Ηθτιματα ςωματικισ - ψυχικισ υγείασ και ποιότθτασ
ηωισ ςτθν μυκιςτοριογραφία και τθν ποίθςθ

Β. ΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΕΝΕΡΓΟΤ ΠΟΛΙΣΘ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
Προβλιματα Φτϊχειασ, Αναλφαβθτιςμοφ κ.ά
Δθμοκρατικά δικαιϊματα, δικαιϊματα του
δικαιϊματα του παιδιοφ
Διαφορετικότθτα
Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, Λςότθτα ευκαιριϊν
Λςότθτα φφλων
Ρατςιςμόσ, ξενοφοβία

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΘ ΑΓΩΓΘ
Οδικι ςυμπεριφορά πεηϊν και οδθγϊν
Οδικι ςυμπεριφορά μακθτϊν: οι μακθτζσ ωσ οδθγοί και
ωσ επιβάτεσ – διαμόρφωςθ κυκλοφοριακισ ςυνείδθςθσ
Οδικι Αςφάλεια

πολίτθ,

ΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ
Αγωγι του καταναλωτι και οικονομία
Αγωγι του καταναλωτι και κοινωνία
Πλθκυςμιακζσ μετακινιςεισ και κατανάλωςθ
Τγεία και κατανάλωςθ
Ανάλυςθ προτφπων κατανάλωςθσ κ.ά

ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ
Κατοικία, Τγιεινι και Αςφάλεια
Ποιότθτα ηωισ ςτο εργαςιακό και κοινωνικό περιβάλλον Ζκκεςθ ςε τοξικζσ ουςίεσ
Φυςικι Ηωι, άςκθςθ και υγιεινόσ τρόποσ διαβίωςθσ
Διατροφικζσ ςυνικειεσ και μεταλλαγμζνα τρόφιμα
Εκελοντιςμόσ
Πολιτικι Προςταςία: Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων
καταςτάςεων/ ειςμοί, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ

ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
•Ηθτιματα διατροφισ (μζκοδοι καλλιζργειασ τροφίμων, υγιεινι
διατροφι)
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
ΘΕΑΣΡΟ
 Γνωριμία με τα είδθ και τθν ιςτορία του κεάτρου
 Σο κζατρο ςτον κόςμο
 Σο κζατρο ςτθν αρχαιότθτα/τραγωδία/κωμωδία
 Γνωριμία με ςθμαντικοφσ κεατρικοφσ ςυγγραφείσ
 Δθμιουργία πρωτότυπθσ μακθτικισ παράςταςθσ
 Προετοιμαςία και παρουςίαςθ κεατρικισ παράςταςθσ
 Κζατρο ςκιϊν
 Κουκλοκζατρο
 Μουςικό κζατρο (όπερα, μιοφηικαλ)
ΜΟΤΙΚΘ - ΧΟΡΟ
 Γνωριμία με μουςικά είδθ
 Γνωριμία με τθν ιςτορία τθσ Μουςικισ
 Όψεισ τθσ Λςτορίασ μζςα από τθ Μουςικι
 Μουςικζσ διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ
 Μεγάλοι Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ: Μ. Κεοδωράκθσ, Μ. Χατηιδάκισ
 Γνωριμία με τα μουςικά όργανα/ καταςκευι αυτοςχζδιων
μουςικϊν οργάνων
 Μουςικι και θ ςχζςθ τθσ με τισ άλλεσ Σζχνεσ
 Μουςικι και Σεχνολογία
 Μουςικι και διαφιμιςθ
 Χορευτικό εργαςτιρι
 Παραδοςιακοί χοροί
 φγχρονοσ χορόσ
 Ο χορόσ ςτον κόςμο-τελετουργίεσ
 Παλιά Ακινα - Μουςικζσ διαδρομζσ, χοροί και δρϊμενα
ςτθν Ακινα του χκεσ και του ςιμερα
ΕΙΚΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΕ
 Εικαςτικό εργαςτιρι (εικαςτικζσ ςυνκζςεισ, κεραμικι,
ψθφιδωτό, τζχνθ από άχρθςτα αντικείμενα κ.ά,)
 θμαντικοί εικαςτικοί καλλιτζχνεσ και το ζργο τουσ
 Ειςαγωγι ςτθ νεοελλθνικι ηωγραφικι μζςα από
χαρακτθριςτικά ζργα ελλινων ηωγράφων
 Γνωριμία με ρεφματα και τεχνοτροπίεσ των εικαςτικϊν
τεχνϊν
 Λαϊκοί ηωγράφοι (Κεόφιλοσ)
 Αιςκθτικι παρζμβαςθ ςτο χϊρο του ςχολείου
 Σο παιδί μζςα από τθν Σζχνθ
 Θ κάλαςςα, τα ηϊα, τα δζντρα, το νερό … ςτθν Σζχνθ
 Κόμικσ
 Γελοιογραφία
 Εικονογράφθςθ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
 Ανκρϊπινα δικαιϊματα και αξίεσ-δικαιϊματα του παιδιοφ
με προςζγγιςθ μζςα από τισ Σζχνεσ
 Πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα
 Μετανάςτευςθ/Μετανάςτευςθ και ΜΜΕ/ Προςφυγιά
 Ελλθνικά μεταναςτευτικά και προςφυγικά ρεφματα
 Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίςοι (ετερότθτα, φφλο)
 Θ διαφορετικότθτα ςτθ λογοτεχνία/τον κινθματογράφο
 Ευρϊπθ: διαφορετικοί άνκρωποι, μια πατρίδα
 Ρατςιςμόσ
 Ενεργόσ πολίτθσ, κοινωνία των πολιτϊν, εκελοντιςμόσ, ΜΚΟ
 Θ ξενιτιά ωσ διαχρονικό φαινόμενο και θ ζκφραςι τθσ μζςα
από τθ μουςικι, το χορό και το τραγοφδι
 Ανοίγοντασ τθν ομπρζλα των ςυναιςκθμάτων μασ μζςα από
τθν Σζχνθ

 υνεργάηομαι, εκφράηομαι, δθμιουργϊ
 Παιδιά του κόςμου-παιχνίδια του κόςμου
 φγκριςθ αντιπαράκεςθ μφκων-παραδόςεων-δοξαςιϊν διαφόρων
πολιτιςμϊν
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΑ
 Οι 12 μινεσ – Σζςςερισ εποχζσ
 Ικθ-ζκιμα και παραδόςεισ Γάμου, Δωδεκαιμερου, Αποκριάσ κ.ά.
 Customs and traditions in Greece, England e.t.c
 Λαϊκά παραμφκια / Παροιμίεσ, Λαϊκζσ φράςεισ, Αινίγματα
 «Δράκοι, μάγιςςεσ, κεριά, πρίγκιπεσ, νεράιδεσ, ξωτικά…» μζςα από
τα λαϊκά παραμφκια
 Θ Μάνα
 Σαξιδεφοντασ ςτθν Ελλάδα με οδθγό τθν παραδοςιακι μουςικι και
το χορό/ Σαξιδεφοντασ ςτουσ τόπουσ καταγωγισ μασ
 Λαϊκι μουςικι παράδοςθ/ Λαϊκά μουςικά όργανα
 Σο τραγοφδι ςτον κφκλο του χρόνου και τθ ηωι των παιδιϊν
 Ελλθνικζσ παραδοςιακζσ φορεςιζσ
 Παραδοςιακά παιχνίδια/ Σο παιχνίδια χκεσ, ςιμερα, αφριο
 Παραδοςιακι αρχιτεκτονικι (κτιρια, ανεμόμυλοι, φάροι, γεφφρια…)
 Παραδοςιακζσ αγροτικζσ αςχολίεσ
 Παραδοςιακά επαγγζλματα του χκεσ και του ςιμερα
 Μάςκεσ
 Σο ψωμί ςτα ζκιμα των Ελλινων
 Θ χρθςιμότθτα τθσ ελιάσ, του λαδιοφ / του αμπελιοφ, του κραςιοφ
ςτθ ηωι του ανκρϊπου από τα παλιά χρόνια μζχρι ςιμερα
 Σο νερό ςτθν ελλθνικι παράδοςθ/Ζνασ κόςμοσ γεμάτοσ νερό
 Θ κάλαςςα μζςα από τθ λαϊκι παράδοςθ
 Θ γοργόνα και ο μφκοσ τθσ
 Μεςόγειοσ κάλαςςα: «ταυροδρόμι πολιτιςμϊν
 Κακθμερινά αντικείμενα: ιςτορία και εξζλιξθ
ΙΣΟΡΙΑ/ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ
 Μφκοι μιασ περιοχισ/ μφκοι του κόςμου
 Μελζτθ αρχαίων πολιτιςμϊν
 Θ κακθμερινι ηωι ςτθν αρχαία Ελλάδα
 Θ Μουςικι, ο Χορόσ, το Κζατρο ςτθν αρχαία Ελλάδα
 Οι κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ
 Αγϊν -το πνεφμα τθσ άμιλλασ ςτθν αρχαία Ελλάδα
 Οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα
 Παιχνίδια ςτθν αρχαία Ελλάδα
 Θ Ακρόπολθ των Ακθνϊν/ Σο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ
 Αρχαιολογικοί τόποι: Κνωςόσ, Δελφοί, Μυκινεσ, Αμφίπολθ
 Κυκλαδικι εποχι /Μυκθναϊκι εποχι
 Ελλθνικι μυκολογία
 Δωδεκάκεο: Σαξιδεφοντασ ςτον Όλυμπο παρζα με τουσ κεοφσ
 Οι άκλοι του Θρακλι/Διμθτρα και Περςεφόνθ
 Θ ηωι ςτο Βυηάντιο / Βυηαντινι Σζχνθ/Βυηαντινά Κάςτρα
 «Καντάτα ελευκερίασ»: Ριγασ – ολωμόσ- Μακρυγιάννθσ
 Θ ελλθνικι επανάςταςθ μζςα από το δθμοτικό τραγοφδι
 Κοιτίδεσ ελλθνιςμοφ, Κωνςταντινοφπολθ – Μικρά Αςία
ΜΟΡΦΕ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΘ ΕΚΦΡΑΘ
 Κινθματογραφικι λζςχθ
 Θ Λςτορία του Κινθματογράφου/ Ελλθνικόσ κινθματογράφοσ
 Δθμιουργία Ντοκιμαντζρ
 Λζςχθ φωτογραφίασ - Φωτογραφία: τζχνθ και τεχνικι
 Μακθτικό ραδιόφωνο
 Κινοφμενα ςχζδια (animation): εξζλιξθ, τεχνικζσ, ςφνκεςθ
 ΜΜΕ και παιδί
 Διαφιμιςθ
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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ/ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
 Μακθτικόσ τφποσ/δθμοςιογραφικόσ λόγοσ (ζκδοςθ
εφθμερίδασ, περιοδικοφ)
 Δθμιουργικζσ αναγνϊςεισ ζργων παιδικισ λογοτεχνίασ/
λζςχθ ανάγνωςθσ
 Οργάνωςθ και λειτουργία ςχολικισ βιβλιοκικθσ
 Σαξιδεφω μ’ ζνα βιβλίο
 Ζνασ ςυγγραφζασ ςτθν τάξθ μασ
 Κεματικζσ διαδρομζσ ςτθ Λογοτεχνία
 Ποίθςθ-μελοποιθμζνθ ποίθςθ-ποιθτικό ανκολόγιο
 Μεγάλοι Ζλλθνεσ ποιθτζσ/ Σα ελλθνικά Νόμπελ
 υγγραφι ιςτοριϊν με αφορμι ζνα κζμα, ζνα βιβλίο, ζνα
ποίθμα, ζνα παραμφκι, ζργα τζχνθσ…
 Ο καυμαςτόσ κόςμοσ των παραμυκιϊν
 Σο παραμφκι ςε διαφορετικζσ εκδοχζσ-Ανατρεπτικά
παραμφκια
 Οι μφκοι του Αιςϊπου
 Πϊσ γεννιζται ζνα βιβλίο
 Γζννθςθ τθσ γραφισ-Λςτορία τθσ γραφισ-Συπογραφία
 Γνωριμία των μακθτϊν με τα παγκόςμια φιλοςοφικά,
επιςτθμονικά και αιςκθτικά ρεφματα ςκζψθσ
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