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ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ – ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
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(Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, Αγωγήσ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων)
ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-2018
ΧΕΣ : το με αριθμ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 ζγγραφο τησ Δ/νςησ πουδών Προγραμμάτων και
Οργάνωςησ Π.Ε. του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Σε ςυνζχεια τθσ εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 τθσ Δ/νςθσ Σπουδϊν Προγραμμάτων και
Οργάνωςθσ Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., παρακζτουμε προσ διευκόλυνςι ςασ τα ςθμαντικότερα βιματα - ςθμεία
για το ςχεδιαςμό και τθν υποβολι προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων για το ςχ. ζτοσ 2017-18:









Τα προγράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ςχεδιάηονται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και η
διάρκειά τουσ μπορεί να είναι από δφο (2) ζωσ (5) μήνεσ.
Υλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ κατά κφριο λόγο ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ (τάξεισ Αϋ Δϋ) και με δυνατότθτα διακεματικισ προςζγγιςθσ ςε όλα τα μακιματα (τάξεισ Εϋ- ΣΤϋ), ςτο
ολοιμερο ςχολείο, ςτα μακιματα ειδικοτιτων.
Δικαίωμα να αναλάβουν πρόγραμμα ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (δάςκαλοι, νθπιαγωγοί,
ειδικότθτεσ, εκπαιδευτικοί των τμθμάτων ζνταξθσ). Τα 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.
Κάθε εκπαιδευτικόσ μπορεί να υλοποιεί ζωσ και τρία (3) προγράμματα χολικών
Δραςτηριοτήτων εκ των οποίων το ζνα ωσ υντονιςτήσ/τρια. Ο Συντονιςτισ/τρια του κάκε
προγράμματοσ ορίηεται από το Σφλλογο Διδαςκόντων.
Κάθε πρόγραμμα όλων των ςχολικϊν μονάδων (και τθσ Ειδικισ Αγωγισ), μπορεί να υποςτθρίηεται
από ομάδα ζωσ τριών (3) εκπαιδευτικών, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυντονιςτι του
προγράμματοσ.
Κάθε μαθητήσ μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε (2) προγράμματα χολικών Δραςτηριοτήτων.
υμπληρώνεται χωριςτό ζντυπο υποβολήσ προγράμματοσ για κάθε τμήμα.
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Ο εκπαιδευτικόσ που υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα ςε περιςςότερα από ζνα τμήματα υποβάλει
ζνα ζντυπο υποβολήσ προγράμματοσ.
Η διαδικαςία υλοποίηςησ προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ και
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων αποτελείται από τρία ςτάδια:
 α) Επιλογή του θζματοσ και των υποκεμάτων ςε ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ και
μακθτϊν/τριϊν,
 β) χεδιαςμόσ του Προγράμματοσ (τίτλοσ, υποκζματα, χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ,
ςτόχοι, περιεχόμενο, μεκοδολογία, ςυνεργαςίεσ με φορείσ και άτομα, πεδία ςφνδεςθσ με
το αναλυτικό πρόγραμμα) και
 γ) Αξιολόγηςη του Προγράμματοσ (από τον εκπαιδευτικό ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ)
Για τθν επιλογι των Προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί
μποροφν να ανατρζξουν ςτθ ςχετικι Θεματολογία Προγραμμάτων (Παράρτθμα 1), θ οποία
παρατίκεται ςτο τζλοσ του εγγράφου. Η κεματολογία αυτι είναι ενδεικτική και δε δεςμεφει τον
εκπαιδευτικό, ο οποίοσ μπορεί να επιλζξει με τουσ μακθτζσ του οποιοδιποτε άλλο ςχετικό κζμα.
Η ομάδα εκπαιδευτικϊν αφοφ προβεί ςτο ςχεδιαςμό, προχωρά ςτθ ςυμπλήρωςη των ςχεδίων
προγραμμάτων. Τα ςυμπλθρωμζνα ςχζδια εγκρίνονται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων τθσ
ςχολικισ μονάδασ ι τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων, ςε περίπτωςθ
ςυνεργαςίασ ςχολείων.
Στθ ςυνζχεια τα ςχζδια πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τισ 27 Νοεμβρίου 2017, ςτουσ
Υπεφκυνουσ/εσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ ηλεκτρονικά με τη ςυμπλήρωςη τησ αντίςτοιχησ φόρμασ
ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:
Φόρμα υποβολισ προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
Φόρμα υποβολισ προγράμματοσ Αγωγισ Υγείασ
Φόρμα υποβολισ προγράμματοσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων



Ταυτόχρονα, πρζπει υποχρεωτικά να φζρετε ςτη Δ/νςη ή να αποςτείλετε ςτα αντίςτοιχα email
των Τπευθφνων Περιβαλλοντικήσ, Αγωγήσ Τγείασ και Πολιτιςτικών α) το πρακτικό του υλλόγου
Διδαςκόντων και β) διαβιβαςτικό του ςχολείου ςτο οποίο ο Δ/ντήσ/ντρια ή η Προϊςταμζνη θα
αναγράφουν τουσ τίτλουσ των προγραμμάτων που ζχουν υποβληθεί προσ ζγκριςη.
(επιςημαίνεται ότι υποβάλλεται ζνα αντίγραφο πρακτικοφ και ζνα διαβιβαςτικό ανά ςχολική
μονάδα για όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραςτηριοτήτων και όχι για κάθε ζνα ξεχωριςτά).
 Για τθν υλοποίθςθ των Προγραμμάτων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων μποροφν να υλοποιθκοφν
ςυνεργαςίεσ με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, δθμόςιουσ οργανιςμοφσ,
φορείσ τοπικισ ι περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΠΕ κ.ά. Για οποιαδιποτε ςυνεργαςία
με φορείσ ι φυςικά πρόςωπα μζςα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Π.Ε. κα πρζπει να υπάρχει: α) ζγκριςθ
του φορζα από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίςεισ ιςχφουν για ζνα ςχολικό ζτοσ) και
β) θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Συλλόγου Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ.
 Οι μετακινήςεισ εκπαιδευτικών και μαθητών ςτθν Π.Ε. υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε ΚΠΕ με ζγκριςθ μετακίνθςθσ από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ,
ςφμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Αϋ109).
 Επιςημαίνεται ότι δεν θεωροφνται ωσ αυτοτελή προγράμματα Περιβαλλοντικήσ Αγωγήσ οι
τριιμερεσ περιβαλλοντικζσ εκδρομζσ, οι επιςκζψεισ ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, οι
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θμζρεσ τοπικϊν δράςεων, όπωσ κακαριςμόσ παραλιϊν, δενδροφυτεφςεισ, ςυμμετοχι ςε
εκδθλϊςεισ φορζων κ.λπ.
 Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και προκειμζνου να εκδοκοφν βεβαιώςεισ υλοποίθςθσ
προγραμμάτων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται θ θλεκτρονικι φόρμα
απολογιςμοφ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και αποςτζλλεται ςτουσ αντίςτοιχουσ Υπεφκυνουσ (Π.Ε.,
Α.Υ. Π.Θ.) από τον/τθν Δ/ντι –ντρια ι τθν Προϊςταμζνθ κάκε ςχολικισ μονάδασ μαηί με ζνα
διαβιβαςτικό επιβεβαίωςθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων.
Επικοινωνία με τουσ Τπεφθυνουσ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ – Αγωγήσ Τγείασ - Πολιτιςτικών
Θεμάτων
Οι Υπεφκυνοι Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ (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 Υγείασ –
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτο ςχολείο τουσ, μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ αντίςτοιχουσ Υπεφκυνουσ τθσ
Δ/νςθσ Π.Ε. Δϋ Ακινασ (1οσ όροφοσ-Γραφείο Καινοτόμων Δράςεων), τθλεφωνικά ι θλεκτρονικά:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη: γραφείο: 213-16-17-452, κινητό: 6947 829 670, dperivallontiki@gmail.com
Αγωγή Τγείασ: γραφείο: 213-16-17-453, dagogiygeias@gmail.com
Πολιτιςτικά Θζματα: γραφείο: 213-16-17-454, κινητό: 6972 156 178, dpolitistika@yahoo.gr

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΝΣΡΟ

υνημμζνα: 1. Ενδεικτικι Θεματολογία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
2. Ενδεικτικι Θεματολογία Προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ
3. Ενδεικτικι Θεματολογία Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων
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