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Να διατηρηθεί µέχρι ..............
Βαθµός Ασφαλείας
Αθήνα, 5-10-2005
Αρ. Πρωτ. 105087/Γ7

Προς:
1. Περιφερειακές ∆/νσεις Π.Ε και ∆.Ε.
2. ∆/νσεις Π.Ε και ∆.Ε. όλης της χώρας
(υπόψη Υπευθύνων)
3. Όλες τις Σχολικές Μονάδες (µέσω
των οικείων ∆/νσεων)

Θέµα: Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων :
Αγωγής Σταδιοδροµίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας
και Πολιτιστικών θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων
Με το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς και για τον καλύτερο σχεδιασµό και την υλοποίηση
προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας (ΣΕΠ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ)
και Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αγωγή Σταδιοδροµίας
Η Αγωγή Σταδιοδροµίας ορίστηκε ως διακριτή κατηγορία Σχολικών ∆ραστηριοτήτων µε την
Υπουργική Απόφαση Γ2/455/7-2-00 /ΦΕΚ 161 τ. Β΄/16-2-00, η οποία συµπληρώνει τη βασική Υπουργική
Απόφαση Γ2/4867/28-8-92, όπου για πρώτη φορά ορίζεται ο θεσµός, οι κατηγορίες, το περιεχόµενο και
ο τρόπος υλοποίησης των Σχολικών ∆ραστηριοτήτων.
Το πλαίσιο ανάπτυξης της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Αγωγής
Tο ΥΠ.Ε.Π.Θ., συµβαδίζοντας και µε τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών και των UNESCO-UNEP,
διαµόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, οι οποίες στοχεύουν στο να
καλλιεργήσουν στους µαθητές µας στάσεις που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και ταυτόχρονα
προωθούν το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, µέσω της από κοινού υλοποίησης δράσεων µε
κοινωνικούς φορείς.
Τα έτη 2005-2014 αποκτούν θεµατικό περιεχόµενο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία
και διευρύνονται οι θεµατικές περιοχές των προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση στην
ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών πεδίων.
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Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική χρονιά που διανύουµε χαρακτηρίζεται ως Έτος για το Νερό µε τίτλο Γη,
Γαλάζιος Πλανήτης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που θα
ασχοληθούν µε τα σχολικά προγράµµατα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής, είτε στο πλαίσιο
του αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος είτε έξω από αυτό, ενθαρρύνονται να εργαστούν
συνθετικά πάνω σε γνωστικές περιοχές σχετικές µε το αντίστοιχο Θεµατικό Έτος και να καταλήγουν σε
προτεινόµενες πρωτοβουλίες και δράσεις της µαθητικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας ή της
πολιτείας.
Σας υπενθυµίζουµε ότι για την υλοποίηση προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας ισχύουν :
α. Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
1. Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Προγραµµάτων Π.Ε. στην Α/θµια Εκπ/ση ισχύουν: ο
Νόµος 1946/91 και η Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-92 καθώς και η Φ.12.1/545/85812/Γ1 ΥΑ της
31.08.2005
2. Για τον αντίστοιχο σχεδιασµό και την υλοποίηση Προγραµµάτων Π.Ε. στην Β/θµια Εκπ/ση
ισχύουν: ο Νόµος 1892/1990 και η Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992
3. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των Υπευθύνων Π.Ε. και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
(Κ.Π.Ε.) µε τις σχολικές µονάδες, καθώς και τη συνεργασία µεταξύ τους, ισχύει η Υ.Α.
57905/Γ2/4-6-2002 περί ρύθµισης θεµάτων στελέχωσης και λειτουργίας των Κ.Π.Ε., περί των
καθηκόντων των απασχολουµένων σε αυτά και των αντιστοίχων θεµάτων και καθηκόντων των
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης των τοπικών ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης.
Επίσης για τα θέµατα αυτά ισχύει η τροποποίηση της ανωτέρω Υ.Α. 87094/Γ7/30-8-2004
4. Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά θέµατα υπηρεσιών και σχολικών µονάδων ισχύει ο Ν. 2986 /2002
(ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-2-02)
5. Σε ότι αφορά τις συνεργασίες µε Ανώτατα & Ερευνητικά Επιστηµονικά Ιδρύµατα και άλλους
κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς ισχύει η Υ.Α. 47587/Γ7/16-5-03 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/36-03)
6. Σε ότι αφορά σε Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ισχύει η Υ.Α. 66272/Γ7/04-0705
β. Για την Αγωγή Υγείας
1. Η Υπουργική απόφαση Γ1/377/865/ΦΕΚ577/18-9-92 µε θέµα: «΄Ενταξη της Αγωγής Υγείας της
πρωτοβάθµιας εκπ/σης στις σχολικές δραστηριότητες»
2. Το Π.∆.35/ΦΕΚ 11 τ.Α/4-2- 91 µε θέµα: «Η Αγωγή Υγείας στα προαιρετικά µαθήµατα»
3. Η Υ.Α. Γ2 / 4867 / 28-8- 92/ΦΕΚ 629τ.Β/ 23-10- 92
4. Η Υ.Α. Γ2 / 7668 /18-12-97/ΦΕΚ 1153 τ.Β /29-12- 97 µε θέµα: «Η Αγωγή του καταναλωτή στις
σχολικές δραστηριότητες»
5. Η Υ.Α. Φ 484 /62 /Γ2 /4877 /ΦΕΚ 797 τ. Β /20-12- 92 µε θέµα: «Ανάθεση διδασκαλίας- Ωριαία
αντιµισθία –Συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου»
6. Οι Υ.Α. Γ2 / 8976 /29-11- 95 και Γ2 /4867 /28-8- 92
7. Η Φ.12.1/545/85812/Γ1 ΥΑ της 31.08.2005

Όλες οι παραπάνω εγκύκλιοι, νόµοι κ.α. µπορούν να αναζητηθούν µε την συνεργασία των
υπεύθυνων Α.Υ. και Π.Ε. στην οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.
Πολιτιστικά θέµατα και Καλλιτεχνικοί Αγώνες
Ισχύουν:
1. Η Υπουργική Απόφαση Γ7/69259/10-7-03 και η τροποποιητική της Υ.Α. Γ7/91483/1-9-2003
(ΦΕΚ 1321 / 16-9-2003/τ.Β΄), µε την οποία θεσπίστηκε ο θεσµός των Υπευθύνων Πολιτιστικών
Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, µε σκοπό την προώθηση των Πολιτιστικών Θεµάτων και
την ενίσχυση των Καλλιτεχνικών Αγώνων.
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 14του Νόµου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄), που αφορά στους
Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
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3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 14του Νόµου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄), που αφορά στους
Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες.
4. Η Υπουργική Απόφαση Φ.12.1/545/85812/Γ1/31.08.2005
5. Η υπ. αριθ. 105312/ Γ7/28-9-2004 εγκύκλιος που αφορά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των
Πολιτιστικών Προγραµµάτων.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Με βάση το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να υλοποιήσουν
προγράµµατα Σχολικών δραστηριοτήτων, αφού συγκροτήσουν την εθελοντική µαθητική οµάδα
(κανονικό σχολικό τµήµα ή οµάδα από µαθητές διαφορετικών τµηµάτων), επιλέγουν σε συνεργασία µε
τους µαθητές το θέµα του προγράµµατος. Στη συνέχεια προχωρούν στο σχεδιασµό του προγράµµατος
που περιλαµβάνει τον τίτλο, τα υποθέµατα, τους στόχους, το περιεχόµενο, τη µεθοδολογία, το
χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης µε τα αναλυτικά προγράµµατα, το
ηµερολόγιο προγραµµατισµού δραστηριοτήτων, τα ονοµατεπώνυµα των εκπαιδευτικών και των µαθητών
που θα συµµετέχουν καθώς και τις ανάγκες για οικονοµική υποστήριξη (αναλώσιµα και άλλα υλικά του
προγράµµατος, µετακινήσεις, έκδοση και τελική εκδήλωση παρουσίασης του προγράµµατος). Η διάρκεια
ενός προγράµµατος σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,
Πολιτιστικών Θεµάτων και Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων µπορεί να είναι από δυο
(2) έως έξι (6) µήνες. Η διάρκεια ενός προγράµµατος σχολικών δραστηριοτήτων Αγωγής
Σταδιοδροµίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) µηνών.
Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων της
σχολικής µονάδας και να υποβληθεί στους αντίστοιχους Υπεύθυνους της τοπικής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης, προκειµένου αυτοί να εισηγηθούν για την έγκρισή του και τη χρηµατοδότησή του (µε
βάση τις πραγµατικές ανάγκες καθενός από τα προγράµµατα) από την Επιτροπή
σχολικών
δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης.
Οι δαπάνες της πραγµατοποίησης - διάχυσης των προγραµµάτων αυτών βαρύνουν τις πιστώσεις
του ΚΑΕ 5274. Για την εκκαθάριση των αντίστοιχων παραστατικών την ευθύνη έχουν οι οικονοµικές
υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης των προγραµµάτων θα
κατανέµεται ποσοστιαία (%) στις 4 κατηγορίες σχολικών δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τον αριθµό
προγραµµάτων της κάθε κατηγορίας.
Η υποβολή των σχεδίων προγραµµάτων στην τοπική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης πρέπει να γίνει µέχρι
τις 31 Οκτωβρίου 2005. Κατ’ εξαίρεση για τα προγράµµατα που εντάσσονται σε θεµατικά δίκτυα
διετούς ή τριετούς διάρκειας ή σε διεθνείς συνεργασίες, η υποβολή των σχεδίων µπορεί να γίνει µέχρι και
τις 16 ∆εκεµβρίου.
Κάθε εκπαιδευτικός και κάθε µαθητής µπορούν να συµµετέχουν µέχρι και σε δύο (2) προγράµµατα.
Τα προγράµµατα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση υλοποιούνται βάσει της Φ.12.1/545/85812/Γ1 ΥΑ
της 31.08.2005.
Οι Υπεύθυνοι των σχολικών δραστηριοτήτων της τοπικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο
∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας έχουν την ευθύνη του ελέγχου της υλοποίησης του εγκεκριµένου από
την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων προγράµµατος. Αν το πρόγραµµα δεν υλοποιηθεί σύµφωνα µε
το σχέδιο που υποβλήθηκε, η επιχορήγηση και οι υπερωρίες δεν καταβάλλονται, ενώ αν έχουν ήδη
καταβληθεί, επιστρέφονται.
Προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων µπορούν να υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαδικασίες στα πλαίσια οποιουδήποτε προγράµµατος εγκεκριµένης
συνεργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε άλλους κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς φορείς, δηµόσιους
οργανισµούς, φορείς τοπικής ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι. κα, οι οποίοι µπορούν µε τα δικά τους
µέσα να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών των σχολείων καθώς επίσης και στα πλαίσια υλοποίησης
προγραµµάτων διεθνών συνεργασιών. Για οποιαδήποτε συνεργασία µε φορείς ή φυσικά πρόσωπα µέσα
στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη
γνώµη
του ∆ιευθυντή κάθε σχολικής µονάδας, µετά από σχετική έγκριση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
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Σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των θεµάτων, υπενθυµίζουµε τις βασικές αρχές που εφαρµόζονται
στα προγράµµατα των σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι: η διεπιστηµονική θεώρηση, η
βιωµατική προσέγγιση, το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, η οµαδική εργασία, η ανάπτυξη
δηµοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Για όλες τις δραστηριότητες µπορεί να διατεθεί ένα διήµερο για την παρουσίαση των
προγραµµάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν, υποστηρίζουν και
αξιολογούν τα υλοποιούµενα προγράµµατα ευθύνης τους και µετά από σχετική άδεια από την αρµόδια
∆ιεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ, οργανώνουν επιµορφωτικές συναντήσεις, ιδιαίτερα µε εκπαιδευτικούς που δεν
έχουν προηγούµενη εµπειρία στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων ή σε συνεργασία µε τµήµατα
πανεπιστηµίων, Σχολικούς συµβούλους, ΚΠΕ, το Π.Ι., Ο.Τ.Α., µη κυβερνητικούς φορείς κλπ.
Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αγωγή Σταδιοδροµίας
Ο θεσµός της Συµβουλευτικής- Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού εκτός από την
εφαρµογή του στην τάξη στο πλαίσιο των ωρολογίων προγραµµάτων της Γ' Γυµνασίου και Α' Ενιαίου
Λυκείου εφαρµόζεται και υποστηρίζεται, τόσο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΚΕΣΥΠ και
Γραφείων ΣΕΠ της χώρας, όσο και µε την εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας στο πλαίσιο
των σχολικών δραστηριοτήτων.
Οι Σύµβουλοι ΣΕΠ και οι Ειδικοί Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης που υπηρετούν στα ΚΕΣΥΠ και
τα ΓΡΑΣΕΠ της χώρας είναι δυνατόν να ενηµερώσουν, υποστηρίξουν και γενικότερα να συνεργαστούν
τόσο στο στάδιο του σχεδιασµού όσο και σε αυτό της υλοποίησης προγραµµάτων Αγωγής
Σταδιοδροµίας. Στη φάση του σχεδιασµού πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενηµέρωσης των
ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών σχετικά µε προηγούµενα προγράµµατα Αγωγής Σταδιοδροµίας, που
έχουν ήδη υλοποιηθεί, από τα σχετικά αρχεία που διατηρούν τα ΚΕΣΥΠ και να διευκολύνεται η επαφή
των ενδιαφεροµένων µε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη σχετική εµπειρία υλοποίησης. Παράλληλα είναι
δυνατόν, οι Σύµβουλοι των Γραφείων ΣΕΠ να ενηµερώσουν το Σύλλογο Καθηγητών της σχολικής
µονάδας που ανήκει το Γραφείο ΣΕΠ ή τους Συλλόγους Καθηγητών παρακείµενης/ων σχολικών µονάδων
στην/ις οποία/ες ο Σύµβουλος του Γραφείου προωθεί το θεσµό του ΣΕΠ στην τάξη, σχετικά µε την
υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας .
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πρόκειται να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν
προγράµµατα στο πλαίσιο της Αγωγής Σταδιοδροµίας προτείνεται να ενηµερώσουν ανάλογα το ΚΕΣΥΠ
της περιοχής τους ή το ΓΡΑΣΕΠ από το οποίο µπορούν να ζητήσουν τόσο σχετική υποστήριξη αλλά και
γενικότερη ενηµέρωση σχετικά µε το θεσµό της Συµβουλευτικής- Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
τις εφαρµογές του.
Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης οι οµάδες (εκπαιδευτικοίµαθητές) που υλοποιούν προγράµµατα µπορούν να συνεργαστούν εκτός από τα κατά τόπους ΚΕΣΥΠ και
Γραφεία ΣΕΠ της χώρας µε φορείς του χώρου της εκπαίδευσης, απασχόλησης, πρόνοιας, τοπικής
αυτοδιοίκησης κ.α και να πραγµατοποιούν επισκέψεις, ενηµερωτικές συναντήσεις, τηλεφωνικές, γραπτές
και διαδικτυακές επικοινωνίες, µικρές έρευνες πεδίου, συνεντεύξεις, µικρά project, και ότι άλλο κριθεί
απαραίτητο και ωφέλιµο για την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.
H παρουσίαση των υλοποιηµένων προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας µπορεί να συµπεριληφθεί
στις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στα πλαίσια των Ηµερών Σταδιοδροµίας (σχ. Υ.Α Γ2/5088/110-01 µε θέµα: «Οργάνωση Εκδηλώσεων µε θέµα «Ηµέρες Σταδιοδροµίας»στις σχολικές µονάδες
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»).
Μετά την έγκριση του αριθµού των προγραµµάτων στο πλαίσιο της Αγωγής Σταδιοδροµίας
ενηµερώνεται από την επιτροπή και µέσω της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆Ε το αρµόδιο ΚΕΣΥΠ το οποίο και
διατηρεί Αρχείο Υλοποίησης Προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας για τα σχολεία αρµοδιότητάς του.
Στη συνέχεια αποστέλλει στη ∆/νση Συµβουλευτικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών
∆ραστηριοτήτων, Γραφείο ΣΕΠ µε κοινοποίηση προς τον Τοµέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
συµπληρωµένο τον πίνακα και αφορά καταρχήν στην καταγραφή περιγραφικών στοιχείων των
προγραµµάτων που υλοποιούνται, όχι αργότερα από τις 15 Ιανουαρίου 2006.
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ)
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο έχει θεσµοθετήσει θέση
Υπευθύνου ΠΕ σε κάθε τοπική ∆ιεύθυνση και έχει ιδρύσει 31 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
σε όλη τη χώρα. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα προγράµµατα ΠΕ
των σχολικών µονάδων της ∆ιεύθυνσής τους. Ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους ∆ιευθυντές για
τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, τους βοηθούν στο
σχεδιασµό, επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες, οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπαιδευτικών καθώς
και εκδήλωση παρουσίασης εργασιών των σχολείων της ∆ιεύθυνσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Επίσης συνεργάζονται µε το ΚΠΕ της περιοχής τους και ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις
δυνατότητες συνεργασιών µε τα ΚΠΕ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης στην οποία ανήκουν, όπως και για
τις δυνατότητες παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος σε άλλα ΚΠΕ.
Τα ΚΠΕ παρέχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα µιας (1) έως τεσσάρων (4) ηµερών σε µαθητικές
οµάδες, οργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό,
αναπτύσσουν θεµατικά δίκτυα σχολείων, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Η συµµετοχή των
περιβαλλοντικών οµάδων και των εκπαιδευτικών των σχολείων στα προγράµµατά τους γίνεται σε
συνεργασία µε τους Υπευθύνους ΠΕ των ∆ιευθύνσεων οι οποίοι οφείλουν να φροντίζουν για την ισότιµη
και δίκαιη συµµετοχή όλων των σχολικών οµάδων που το επιθυµούν στις δραστηριότητες που
οργανώνουν τα Κ.Π.Ε.
Σας θυµίζουµε ότι συνεχίζεται η λειτουργία τοπικών, περιφερειακών και εθνικών θεµατικών
δικτύων ΠΕ. Η συµµετοχή των περιβαλλοντικών οµάδων σε θεµατικά δίκτυα έχει ως πλεονεκτήµατα την
επικοινωνία µε άλλες περιβαλλοντικές οµάδες, την οργανωµένη επιστηµονική και παιδαγωγική στήριξη,
την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου.
Με την ΠΕ επιδιώκουµε να βοηθήσουµε τους µαθητές να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και
τον αξιακό προσανατολισµό που απαιτούνται ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συµµετοχικές
συµπεριφορές για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της βιωσιµότητας της ανάπτυξης και της
ποιότητας ζωής.
Αγωγή Υγείας (ΑΥ)
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο έχει θεσµοθετήσει θέση
Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε κάθε τοπική ∆ιεύθυνση καθώς και 15 Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων. Οι
Υπεύθυνοι ΑΥ παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα προγράµµατα ΑΥ των σχολικών
µονάδων της ∆ιεύθυνσής τους. Ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους ∆ιευθυντές για τις
δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, τους βοηθούν στο σχεδιασµό,
επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες, οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπαιδευτικών καθώς και
εκδήλωση παρουσίασης εργασιών των σχολείων της ∆ιεύθυνσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων:

Εχουν δηµιουργηθεί 15 Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) στις ∆ιευθύνσεις: Α΄ Αθήνας, Β΄
Αθήνας, Γ΄Αθήνας, ∆΄Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
∆υτικής Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αχαΐας, Ρεθύµνου Κρήτης, Ηρακλείου Κρήτης και Σάµου.
Έργο των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων είναι :
• η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών µονάδων
• η Συµβουλευτική Γονέων και προληπτική παρέµβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας
• η εποπτεία των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα σχολεία εκ µέρους διαφόρων κοινωνικών
φορέων
• η εφαρµογή προγραµµάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας για τους µαθητές
• η ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
• η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέµατα ψυχικής υγείας
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Πολιτιστικά Θέµατα και Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο έχει θεσµοθετήσει τη θέση
του Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων σε κάθε τοπική ∆ιεύθυνση. Οι
Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων παρακολουθούν τα πολιτιστικά
προγράµµατα των σχολικών µονάδων της ∆ιεύθυνσής τους. Ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους
∆ιευθυντές για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο,
επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες, συµβάλλουν στο σχεδιασµό των προγραµµάτων, εµψυχώνοντας και
στηρίζοντας τους µαθητές στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης µέσα από την έρευνα, την ανάλυση
και τη σύνθεση των δεδοµένων και της βιωµατικής προσέγγισής της µέσα από τη διοργάνωση
εργαστηρίων έκφρασης και δηµιουργίας και οργανώνουν εκδήλωση µε τη λήξη του σχολικού έτους, στην
οποία παρουσιάζονται τα προγράµµατα των σχολείων της ∆ιεύθυνσης.
Παράλληλα ενηµερώνουν τα σχολεία για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Μαθητικών
Καλλιτεχνικών Αγώνων, συµβάλλουν στην προετοιµασία των Αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο
επίπεδο, αναλαµβάνουν την οργάνωση των Περιφερειακών Μαθητικών Αγώνων στην περιοχή
αρµοδιότητάς τους, σε περίπτωση που η ∆ιεύθυνσή τους αναλάβει αυτό το έργο.
∆. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Όσον αφορά στην ενδεικτική θεµατολογία των σχολικών δραστηριοτήτων, αυτή παρατίθεται
αναλυτικά ανά πρόγραµµα στα Παραρτήµατα Ι – ΙΙΙ.
Παρακαλούµε τις τοπικές ∆/νσεις Εκπαίδευσης να προωθήσουν άµεσα αυτή την εγκύκλιο σε όλα τα
σχολεία της περιοχής τους και να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθηγητής ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
Συνηµµένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι- ΙΙΙ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση ΣΕΠΕ∆
Τµήµα Α΄ ΣΕΠ
Τµήµα Β΄ Αγωγής Υγείας και
Περιβαλλοντικής Αγωγής
Τµήµα ∆΄ Αισθητικής Αγωγής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων Αγωγής Σταδιοδροµίας στα Γυµνάσια, Ενιαία Λύκεια και
ΤΕΕ της χώρας είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις που αφορούν στους παρακάτω θεµατικούς
άξονες:
• Θέµατα που αφορούν στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (π.χ. Επικοινωνία στους χώρους εργασίας,
Λήψη αποφάσεων, ∆ιοικητική δοµή και οργάνωση Επιχειρήσεων - Οργανισµών, Εργαστηριακός
εξοπλισµός, Υγιεινή - Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας, Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και
προϊόντων, Οργανογράµµατα επιχειρήσεων και Περιγραφές θέσεων εργασίας κ.α).
• Θέµατα που αφορούν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (π.χ.
Βιοµηχανικός Τοµέας, Βιοτεχνικός Τοµέας, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Μ.Μ.Ε., Εµπορική
Κίνηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνικοοικονοµική περιγραφή του πληθυσµού κ.α).
• Θέµατα που αφορούν στις Εργασιακές Σχέσεις και τους Τοµείς Επαγγελµάτων (π.χ. Είδη
εργασιακών σχέσεων, Εµφάνιση νέων µορφών απασχόλησης, Επαγγέλµατα που χάνονται,
Επαγγέλµατα που αναπτύσσονται, Κοινωνική Ασφάλιση, Ανεργία, Κινητικότητα εργαζοµένων,
Συνδικαλισµός, Ισότητα ευκαιριών, Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, Εργασία και
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, κ.α.).
• Θέµατα που αφορούν στην ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ.
δικαιώµατα εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αναγνώριση Τίτλων εκπαιδευτικών και
επαγγελµατικών προσόντων, Μετακινούµενοι πληθυσµοί, Εκπαιδευτικά Συστήµατα και
Συστήµατα κατάρτισης, Προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας κ. α.).
Θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ και απαραίτητων ∆εξιοτήτων για
διαχείριση της Σταδιοδροµίας, της Αυτογνωσίας, της Κριτικής Πληροφόρησης κ.α (π.χ. καλλιέργεια
δεξιοτήτων σχετικών µε: διαπολιτισµική επικοινωνία, συνεργασία µε οµάδα, προσωπική ανάπτυξη,
επίλυση προβληµάτων, γραπτό και προφορικό λόγο, χρήση νέας τεχνολογίας, εφαρµοσµένη
έρευνα, χρήση πηγών και ανθρώπινου δικτύου πληροφόρησης, κ. α)

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Ι. Στο πλαίσιο των συνθετικών – ενοποιηµένων δράσεων της Εκπαίδευσης για την Αειφορία
που προτείνονται, παρατίθενται στο πλαίσιο του Θεµατικού Ετους 2005 µε τίτλο Γη, Γαλάζιος
Πλανήτης, ενδεικτικά µια σειρά από θεµατικούς κύκλους για το Νερό, µε έµφαση στη
διεπιστηµονική προσέγγιση, οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για τον σχεδιασµό
προγράµµατος σχολικών δραστηριοτήτων, λειτουργώντας ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό µεταξύ
τους:
Το νερό ως στοιχείο της φύσης
• Το Νερό απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής
• Το Υγρό στοιχείο ως πηγή Ενέργειας
• Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα
• Υδρολογικός κύκλος
• Υδάτινα Οικοσυστήµατα - ποτάµια, λιµναία, θαλάσσια κλπ
• Υγρότοποι, Χλωρίδα και Πανίδα
• Νερό και Βιοποικιλότητα
• Ρύπανση υδάτων και εδαφών
Ανθρώπινες δραστηριότητες και νερό
• Αλιεία, Καλλιέργειες, Βοσκότοποι, Άρδευση, Ευτροφισµός
• Πόσιµο νερό, ∆ιαχείριση και ∆ιατήρηση πόρων, Αποθέµατα
Το νερό σε γεωπολιτική διάσταση
Νερό και επικοινωνία
• Υδάτινοι δρόµοι και διέξοδοι
• Πλοία και Γέφυρες, Ταξίδια , Εµπόριο
Το Νερό στην Παραγωγή και την Οικονοµία
• Τεχνολογία και Νερό
• Κόστος και Αξιοποίηση
Νερό και δηµόσιος χώρος
• ∆ηµόσια έργα : υδραγωγεία, δίκτυα υδροδότησης, αποχετευτικά δίκτυα, υδραυλικά
έργα, µύλοι και νερόµυλοι, εκτροπές κα
• Το Νερό και η Πόλη
Νερό και ιδιωτική ζωή
• Υδροδότηση, υγιεινή, καθαριότητα, δίκτυα, κατοικία και χρήση νερού
• Νερό, Συνήθειες και Αντικείµενα καθηµερινής χρήσης
• Νερό και ∆ιατροφή
Το Νερό ως Αναψυχή, Ψυχαγωγία, και κοινωνική συναναστροφή
• Λουτρά, ιαµατικά νερά, θερµές πηγές, ενυδρεία, κήποι και πάρκα, παιχνίδια, τουρισµός
Το νερό ως σύµβολο
• Μυθολογία και λαογραφία του Νερού
• Νερό και Πνευµατική Ζωή :
Ιδιότητες, τελετές, καθαρµοί εξαγνισµός, Βαπτιστήρια, αγιάσµατα
• Νερό και Αφήγηση : το νερό στη λογοτεχνία
• Νερό και Χρώµατα : το Νερό στην Εικαστική δηµιουργία
• Μουσικές του Νερού
• ∆ιαπολιτισµικές προσεγγίσεις του Νερού
Το Νερό ως έκθεµα :
• Μνηµεία και Μουσεία για το Νερό
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•

Μνηµεία και µουσειακά αντικείµενα που σχετίζονται µε τον κύκλο και την χρήση του
νερού
Το Νερό και το Ανθρώπινο Σώµα
Το Νερό ως Θεραπευτικό Μέσο
• Νερό και υγεία
Νερό και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
• Νερό και ποιότητα ζωής
• Νερό και δικαιώµατα των πολιτών
• Το νερό ως σύνορο και ως γέφυρα
II. Εκτός των παραπάνω, στο πλαίσιο υλοποίησης των σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε ή Α.Υ
αναφέρουµε µερικά επιπλέον σηµαντικά ζητήµατα, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν θέµατα
σχολικών προγραµµάτων :
A. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΘΕΜΑΤΑ:
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
• Εντατικές µορφές εκµετάλλευσης φυσικών πόρων
• ∆άση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
• Υδάτινοι Πόροι
• Ενέργεια :
Ανανεώσιµες πηγές
Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας
• Γεωργία, κτηνοτροφία, µέθοδοι, υπερεκµετάλλευση
∆ιατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος
• Οικοσυστήµατα : ∆οµή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστηµάτων
• Βιοποικιλότητα : απειλούµενα είδη – προστατευόµενες περιοχές
Υποβάθµιση του Περιβάλλοντος
• Ατµόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόµενο θερµοκηπίου, τρύπα όζοντος
• Ρύπανση υδάτων
• Ρύπανση εδαφών
• Ραδιενεργός ρύπανση
• Απόβλητα και ∆ιαχείριση των απορριµµάτων
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
• Κλιµατικές Αλλαγές
• Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέµβαση
• Περιβάλλον και πόλεµος
Χώρος, Οργάνωση και Χρήση
• Αστικά περιβάλλοντα : αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα,
ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων
• Οικιστική ανάπτυξη, δηµόσιος χώρος και περιβάλλον
• Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασµός του διαθέσιµου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισµός,
εναλλακτικός και οικολογικός τουρισµός, υιοθεσίες περιοχών
• Περιβάλλον και Μνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
• Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθµιση του τοπίου
• Γεωλογικά µνηµεία και µνηµεία της φύσης
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράµετροι & Υποβάθµιση
• Περιβάλλον και Επικοινωνία:
Μονοπάτια- φυσικές διαδροµές, µεταφορές, συγκοινωνίες
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Περιβάλλον και Ιστορία :
τοπική ιστορία, ιστορία µετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών
εγκαταστάσεων
Φυσικά Στοιχεία : Μυθολογία , Λαογραφία
Το Περιβάλλον ως πηγή έµπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη
Το περιβάλλον ως έκθεµα : Μουσεία φυσικών επιστηµών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας,
συλλογές εκθέµατα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές / µόνιµες και περιοδικές εκθέσεις
µουσειακών οργανισµών
Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στη λογοτεχνία
Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
Φύση και Θρησκεία
Περιβαλλοντική Ηθική
∆ηµοκρατία , περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
Καταναλωτισµός και Περιβάλλον
Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισµών –
∆ιαπολιτισµικές Αναφορές

Ποιότητα Ζωής
• Περιβάλλον και υγεία : άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική
υγιεινή
Β. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ:
α. Μαθαίνω για τη ζωή
Υγεία
• Η Υγεία ως πολιτισµικό και κοινωνικό αγαθό
• ∆ιαπολιτισµικές Προσεγγίσεις στην Υγεία και την Ασθένεια
• Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )
• Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιµία, καρδιαγγειακά νοσήµατα,ασθένειες στο
εργασιακό περιβάλλον, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, καρκίνος
• Στοµατική υγιεινή
• Ατυχήµατα και Ασφάλεια
• Πρώτες Βοήθειες
• Εθελοντισµός και Υγεία : Αιµοδοσία, Προσφορά ιστών και Οργάνων
•
•
•
•
•
•

Ψυχική Υγεία
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιµετώπιση του άγχους και του φόβου
Αντιµετώπιση πένθους
Αυτοεκτίµηση, Αυτοσυναίσθηµα – Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων
Συναισθηµατική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη – Αντιµετώπιση Προβληµάτων
Εφηβεία, συµπεριφορές και αντιλήψεις
∆ιαπροσωπικές Σχέσεις

Υγεία, Ιστορία και Τέχνη
• Μυθολογία, Ιστορικές Αντιλήψεις για την υγεία, έθιµα, δοξασίες και λαογραφικά στοιχεία
• Μνηµεία, Έργα και αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. προσωποποιήσεις Υγείας, Ασκληπιεία, Αµφιαράεια
κ.α.)
Υγεία και Λογοτεχνία
• Ζητήµατα σωµατικής / ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής στην µυθιστοριογραφία και την
ποίηση
β. Αγωγή του Ενεργού Πολίτη
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα – ∆ηµοκρατία
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Προβλήµατα Φτώχειας, Αναλφαβητισµού κα
∆ηµοκρατικά δικαιώµατα, δικαιώµατα του πολίτη
Κοινωνικός αποκλεισµός, Ισότητα ευκαιριών
Ισότητα φύλων
Ρατσισµός, ξενοφοβία

Ποιότητα Ζωής
• Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια
• Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Έκθεση σε τοξικές ουσίες
• Φυσική Ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης
• ∆ιατροφικές συνήθειες και µεταλλαγµένα τρόφιµα
• Εθελοντισµός
• Πολιτική Προστασία : πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων / Σεισµοί, πληµµύρες,
πυρκαγιές
• Μαθαίνω για την κατανάλωση :η οικονοµική, η κοινωνική και η πολιτισµική διάσταση της
κατανάλωσης
Κυκλοφοριακή Αγωγή
• Οδική συµπεριφορά πεζών και οδηγών
• Οδική συµπεριφορά µαθητών : οι µαθητές ως πεζοί, οδηγοί και ως επιβάτες – διαµόρφωση
κυκλοφοριακής συνείδησης
• Οδική Ασφάλεια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Ως Πολιτιστικό Πρόγραµµα ορίζεται κάθε δηµιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείµενό της την
ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισµού όπως:
• σύνθεση πληθυσµού
• κοινωνική και οικονοµική οργάνωση
• πεποιθήσεις, αντιλήψεις, ιδέες ( κοινωνία, ιδεολογία, θρησκεία κ.λ.π. )
• κοινωνική συµβίωση – επικοινωνία
• γλώσσα
• ήθη, έθιµα, τελετουργίες
• επαγγέλµατα, υπηρεσίες
• οικογένεια
• σχολείο
• γειτονιά
• ξενοφοβία – ρατσισµός
• σχέσεις των δύο φύλων
• αστυφιλία
• βία
• ανεργία
• τεχνολογικά επιτεύγµατα
• αρχιτεκτονήµατα
• καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα
• αντικείµενα καθηµερινής χρήσης
Στο πλαίσιο εφαρµογής των Πολιτιστικών Προγραµµάτων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις
που αφορούν στους παρακάτω θεµατικούς άξονες:
• Θεατρικό εργαστήρι: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των µαθητών, προετοιµασία
παράστασης θεατρικού έργου επώνυµου συγγραφέα, δηµιουργία πρωτότυπης παράστασης των
µαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ.ά.
• Μουσικό / χορευτικό εργαστήρι: συγκρότηση χορωδίας ή οµάδας χορού. Μια τέτοια
δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραµµα, προϋποθέτει πρακτική και θεωρητική προσέγγιση
του θέµατος (π.χ. παραδοσιακοί χοροί µιας συγκεκριµένης περιοχής και διερεύνηση των
ιστορικών, κοινωνικών, οικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη του ή αφιέρωµα
στη συγκεκριµένη φορεσιά, κόσµηµα, κ.ά.).
• Εικαστικό εργαστήρι: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση µιας συγκεκριµένης µορφής ή
τεχνοτροπίας (π.χ. εργαστήρι κεραµικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας, κ.λ.π.) ή συγκρότηση
οµάδας αισθητικής παρέµβασης στο χώρο του σχολείου.
• Μαθητικός τύπος: έκδοση εφηµερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή: Μια
τέτοια δραστηριότητα για να συνιστά πρόγραµµα προϋποθέτει συγκεκριµένη συντακτική
οµάδα µαθητών η οποία θα έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης, επιλογής, σύνταξης και
παρουσίασης της ύλης. Ένα µαθητικό έντυπο, ανάλογα µε τον χαρακτήρα του, παρακολουθεί
τα επίκαιρα τοπικά και παγκόσµια γεγονότα, περιλαµβάνει συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις,
παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά. ∆εν αποτελούν πρόγραµµα τεύχη που συγκεντρώνουν τις
συνθετικές εργασίες των µαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν
απλώς τις δραστηριότητες της σχολικής µονάδας.
• Λέσχη φωτογραφίας: γνωριµία µε την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, πρακτική άσκηση µε
αφορµή συγκεκριµένο θέµα και στόχο το συνδυασµό θεωρίας και πράξης.
• Θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπικής ιστορίας και µυθολογίας (π.χ. αρχιτεκτονική
κληρονοµιά µιας περιοχής, «υιοθεσία» µνηµείων), κοινωνικά (π.χ. ρατσισµός, πρόσφυγες),
λαογραφικά (π.χ. ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια), κ.ά.
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Άλλα καινοτόµα πολιτιστικά προγράµµατα.

Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδέονται άµεσα µε τα Πολιτιστικά
Προγράµµατα.
• Αποτελούν ένα ολοκληρωµένο, πολυδιάστατο και πολυδύναµο Πολιτιστικό Πρόγραµµα, που
κινητοποιεί δηµιουργικά την εκπαιδευτική κοινότητα, συνεγείροντας, παράλληλα, δυνάµεις
κοινωνικές και πολιτιστικές.
• Η προετοιµασία για τη συµµετοχή στους Αγώνες Αρχαίου ∆ράµατος – Σύγχρονου Θεάτρου,
Μουσικής, Χορού, Ζωγραφικής, µεταµορφώνει το σχολείο σε καλλιτεχνικό εργαστήρι.
• Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, στη δεκάχρονη πορεία τους, έχουν
καταδείξει ότι οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν, έχουν την ευκαιρία να
ζήσουν το σχολείο της χαράς, της δηµιουργίας, της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, της
επικοινωνίας, της αισθητικής απόλαυσης.
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