Ν. Σμύρνη, 10 – 12 - 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15636
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση

: Συγγρού 165
Ν. Σμύρνη 171 21
Πληροφορίες : Ν. Στεφανόπουλος
Ι. Μενδρινού
Σ. Πετροπούλου
e-mail
: dperivallontiki@gmail.com
dagogiygeias@gmail.com
dpolitistika@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: 1. Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και
Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
2. Εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων
της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
ΚΟΙΝ: 1. κ. Οργανωτικό Συντονιστή Ε.Ε. 4ου
ΠΕΚΕΣ Περι/κής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής
2. κ. Συντονιστή Ε.Ε. Εκπ/σης για την
Αειφορία του 4ου ΠΕΚΕΣ Περιφ/κής
Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής
3. κ.κ. Συντονιστές Ε.Ε. 4ου ΠΕΚΕΣ
Περιφ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) –
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ»
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΣΧΕΤ : με το υπ. αριθμ. 212004/Δ7/07-12-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και
Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την
Αειφορία. Ως εκ τούτου βασικοί υποστηρικτικοί θεσμοί των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε
επίπεδο Περιφέρειας είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, που στελεχώνουν τα
ΠΕ.ΚΕ.Σ των Π.Δ.Ε. και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.
Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/07-12-2018 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., παραθέτουμε προς διευκόλυνσή σας τα σημαντικότερα βήματα - σημεία για το σχεδιασμό
και την υποβολή προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2018-2019. Συγκεκριμένα:





Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων σχεδιάζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και η
διάρκειά τους μπορεί να είναι από δύο (2) έως (5) μήνες.
Υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος. Συγκεκριμένα: για τις τάξεις Α΄ - Δ΄ κατά κύριο
λόγο στην ευέλικτη ζώνη αλλά και με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα μαθήματα,
για τις τάξεις Ε΄- ΣΤ΄ με δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα μαθήματα, στο ολοήμερο
σχολείο, στα μαθήματα ειδικοτήτων.
Δικαίωμα να αναλάβουν πρόγραμμα έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί,
ειδικότητες, εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης). Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν
είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς ή και σχολεία. Οι
Διευθυντές/ντριες συμμετέχουν σε προγράμματα που υλοποιούνται στην τάξη που διδάσκουν.
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Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων εκ των οποίων το ένα (1) ως Συντονιστής/τρια.
Κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3)
εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή του προγράμματος και των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού ή Βοηθητικού Προσωπικού για όλες τις σχολικές μονάδες και της Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης.
Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε (2) προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Συμπληρώνεται χωριστή φόρμα και έντυπο υποβολής προγράμματος για κάθε τμήμα.
Ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα σε περισσότερα από ένα τμήματα υποβάλει
ένα έντυπο υποβολής προγράμματος.
Η διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:
α) Επιλογή θέματος και υποθεμάτων κατόπιν συνεργασίας εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών,
β) Σχεδιασμός και Οργάνωση του Προγράμματος (τίτλος, υποθέματα, στόχοι,
δραστηριότητες που το υποστηρίζουν, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, ενδεχόμενες
συνεργασίες, πεδία διασύνδεσης με τα Αναλυτικά Προγράμματα, τάξη τμήμα/ματα, αρ.
μαθητικής ομάδας, τρόποι αποτίμησης του Προγράμματος)
γ) Τρόποι διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα, την τοπική
ή και την ευρύτερη κοινωνία.
Για την επιλογή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί
μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική επισυναπτόμενη ανά τομέα Περιβάλλοντος, Υγείας και
Πολιτισμού Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων. Η θεματολογία καθώς είναι ενδεικτική, δε
δεσμεύει τον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να επιλέξει με τους μαθητές του οποιοδήποτε άλλο
σχετικό θέμα.
Η ομάδα εκπαιδευτικών αφού ολοκληρώσει το σχεδιασμό, προβαίνει στη συμπλήρωση των
σχεδίων προγραμμάτων. Τα προς υποβολή, συμπληρωμένα Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων, εγκρίνονται, σε ειδική συνεδρίαση, από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής
μονάδας. Στη συνέχεια, υποβάλλονται στους/στις Υπεύθυνους/ες των οικείων Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην
Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018, στους Υπεύθυνους/ες της
οικείας Διεύθυνσης.
Για την έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα, να υποβληθούν
στους Υπεύθυνους Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., συμπληρωμένα: α) ηλεκτρονική Φόρμα υποβολής
Προγραμμάτων από τον Διευθυντή για κάθε πρόγραμμα (επισυνάπτεται ο ηλεκτρονικός
σύνδεσμος παρακάτω), β) το επισυναπτόμενο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος από τους
εκπαιδευτικούς (σε αρχείο word με e-mail ή σε έντυπη μορφή) και γ) το αντίγραφο της πράξης
του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλιώς η υποβολή δεν θα θεωρηθεί έγκυρη.
Αναλυτικότερα:
1. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ή οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων
α) θα στείλουν ηλεκτρονικά, από το email του σχολείου, αντίγραφο της πράξης του
Συλλόγου Διδασκόντων και
β) θα υποβάλουν συμπληρωμένη, και ξεχωριστή για κάθε πρόγραμμα, ηλεκτρονική
φόρμα αναφοράς των στοιχείων κάθε προγράμματος (αρ. πρακτικού και ημερομηνία,
σχολείο, τίτλος προγράμματος, ονοματεπώνυμο συντονιστή και συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών, ειδικότητα εκπαιδευτικών, τάξη/εις τμήμα/ματα που θα το υλοποιήσουν,
αρ. μαθητών, χρονοδιάγραμμα), στους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:
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ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
2. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει υποχρεωτικά: να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στα email των
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων και
συμπληρωμένα, τα επισυναπτόμενα Έντυπα Υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) σε αρχεία word ή να τα προσκομίσουν σε έντυπη
μορφή, στη Διεύθυνση. Προς διευκόλυνση όλων, τα email των Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων είναι τα εξής:
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: dperivallontiki@gmail.com
Προγράμματα Αγωγής Υγείας: dagogiygeias@gmail.com
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: dpolitistika@yahoo.gr
 Όσον αφορά τις συνεργασίες με φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ./φυσικά πρόσωπα/άλλους φορείς και τις
μετακινήσεις μαθητικών ομάδων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο και στο
Π.Δ. 79/2017 (Α΄109).
 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και προκειμένου να εκδοθούν και επιδοθούν βεβαιώσεις
υλοποίησης προγραμμάτων στους εκπαιδευτικούς, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονική
φόρμα απολογισμού από τον/την Διευθυντή/ντρια ή την Προϊσταμένη κάθε σχολικής μονάδας και
αποστέλλεται στους αντίστοιχους Υπεύθυνους (Π.Ε., Α.Υ. Π.Θ.) μαζί με το διαβιβαστικό
επιβεβαίωσης υλοποίησης των προγραμμάτων.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο
τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αντίστοιχους Υπεύθυνους: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Νίκος Στεφανόπουλος), Αγωγής Υγείας (Ιωάννα Μενδρινού) και Πολιτιστικών Θεμάτων (Λώρα
Πετροπούλου) για συνεργασία, στήριξη, διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και πληροφορίες σχετικές με το
πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο μιας αποδοτικότερης συνεργασίας και επικοινωνίας μπορούν να τους καλέσουν στο σχολείο
τους ή να τους επισκεφτούν στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας (1ος
όροφος), κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: γραφείο: 213-16-17-452, κινητό: 6947 829 670, dperivallontiki@gmail.com
Αγωγή Υγείας: γραφείο: 213-16-17-453, κινητό: 6943 108 517, dagogiygeias@gmail.com
Πολιτιστικά Θέματα: γραφείο: 213-16-17-454, κινητό: 6972 156 178, dpolitistika@yahoo.gr
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες και οι κ. Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων των σχολικών
μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ
Συνημμένα: 1. Έντυπο Υποβολής Προγράμματος
2. Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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3. Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
4. Ενδεικτική Θεματολογία Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων
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