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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική 

Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 178852/ΓΔ4/06-11-2015,  κατά τη 

σχολική χρονιά 2015-16, για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση  Πολιτιστικών Προγραμμάτων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Η θεματολογία των πολιτιστικών προγραμμάτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων πολιτισμού και τεχνών 

(λεπτομέρειες http://users.sch.gr/akoufou - πεδίο Θεματολογία-Πολιτιστικά Προγράμματα). Στο σχετικό πεδίο της φόρμας 

υποβολής «ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»επιλέγετε ένα από τα παρακάτω: 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΑΡΧ/ΚΗ ΧΩΡΟΥ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

----- 

 

 

  

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

----- 

Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Ταχ. Κωδ. :  26221 

Πληρ.  :  Δρ. Κουφού Ανδρεάννα  

Τηλ.  :  2610 229261 

Fax  :  2610 229258 

E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 

Web site         :  http://users.sch.gr/akoufou  

 

ΠΑΤΡΑ, 10-11-2015 

ΠΡΟΣ: Τους κ. κ. Δ/ντές-Προϊσταμένους       

               Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων,  

                Α/θμιας Εκπ/σης  Αχαΐας 

                

              

 

  

Θέματα που κοινοποιούνται 

http://users.sch.gr/akoufou%20-%20πεδίο
mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr
http://users.sch.gr/akoufou


ΘΕΑΤΡΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΙΝΤΕΟ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΧΟΡΟΣ 

ΑΛΛΑ (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε 
πρόγραμμα δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες) 

 

 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2015-16  

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικά κριτικής διάστασης της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών, με κυρίαρχες τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, 

δημοκρατίας, διαπολιτισμικότητας και αγωγής υγείας και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των θεματικών ετών για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενεργός πολίτης) την τρέχουσα σχολική χρονιά συνιστάται 

να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και ασύλου, με δεδομένα: α) τη διόγκωση του προσφυγικού 

προβλήματος και β) την ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών. 

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες που άπτονται των πολιτιστικών:   

Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες  Δικαιώματα του παιδιού  Προσφυγικό /μετανάστευση / άσυλο  

Πόλεμος και προσφυγικό  Εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων (trafficking)  Ζητήματα ταυτότητας, ενσωμάτωσης, 

διαπολιτισμικός διάλογος  Προσφυγικό/μετανάστευση και δράσεις Διεθνών Οργανισμών  Ενεργός πολίτης, Κοινωνία των 

πολιτών, εθελοντισμός, ΜΚΟ  Προσφυγικό/μετανάστευση και ΜΜΕ  Ελληνικά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα 

διαχρονικά (χώρες υποδοχής, αίτια). 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Με την έναρξη του σχολικού έτους η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ενημερώνει τους Διευθυντές και τους Συλλόγους 

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο Διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς.  

Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 ορίζεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα 

μπορούν να υλοποιηθούν από το σύνολο των μαθητών ενός σχολικού τμήματος (και όχι από μεικτές ομάδες). 

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος. Μετά την επιλογή του θέματος, 

ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη 

μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, 

το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται 

με τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής προγράμματος», που επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου word. 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τα επιλεγμένα από τους εκπαιδευτικούς πολιτιστικά προγράμματα θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή 

και το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και να συνταχθεί σχετικό πρακτικό.  

 Οι συμπληρωμένες φόρμες  με τίτλο«Σχέδιο υποβολής προγράμματος»  θα υποβάλλονται 

 σε αρχείο word 

 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ MAIL  ypovolipolitistika@gmail.com  

 Το αρχείο θα πρέπει να είναι ονοματισμένο για τα δημοτικά ως εξής: 

         48 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ή  

       ΔΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ         

        και για τα νηπιαγωγεία: 

       3 ΝΗΠ ΑΙΓΙΟΥ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ή 

       ΝΗΠ  ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

 Τα σχέδια υποβολής θα πρέπει να είναι με πληρότητα συμπληρωμένα. 

 

Έντυπα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

 

Στο αρχείο του σχολείου θα διατηρηθούν και έντυπα τα σχέδια των προγραμμάτων που υποβλήθηκαν, σφραγισμένα 

και υπογεγραμμένα. 

 

        Δεν απαιτείται λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών ούτε διαβιβαστικό.   

 

Η υποβολή  έχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και γίνεται στην Υπεύθυνη του 

Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων, προκειμένου η τελευταία να εισηγηθεί την έγκρισή τους  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε ΔΥΟ (2) προγράμματα.  

 Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικές τάξεις 

ή τμήματα και με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά. 

 Το καθένα ξεχωριστά υποβάλλονται και τα προγράμματα που αναλαμβάνονται από δίκτυα σχολείων, τα οποία 

επεξεργάζονται το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 

 Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. 70, αλλά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμμετέχουν ως συνεργάτες σε πρόγραμμα με το 

ίδιο ακριβώς θέμα σε διαφορετικές τάξεις ή τμήματα θα λαμβάνουν μία (1) βεβαίωση υλοποίησης.  

 Για αλλαγές σε παραμέτρους του προγράμματος μετά την αρχική υποβολή (π.χ. αλλαγές στους εκπαιδευτικούς, 

στους μαθητές, στη διάρκεια), θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως μέσω του Διευθυντή/Προϊστάμενου της 

σχολικής μονάδας η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και η αλλαγή  να καταγράφεται σε πρακτικό της σχολικής 

μονάδας. 



 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ». 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη 

συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι τελευταίοι να 

εισηγηθούν την έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.   

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους Υπευθύνους, διαθέτοντας ικανό χρόνο, χωρίς να 

διαταράσσεται το πρόγραμμα του σχολείου. Οι Υπεύθυνοι/νες και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την 

υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.  

Διευκρινίζεται ότι οι όμιλοι των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων δεν υποβάλλονται για έγκριση ως προγράμματα 

Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η υποβολή των παραδοτέων αποτελεί την τελική φάση ενός προγράμματος και είναι απαραίτητη.  Υλοποιημένο θεωρείται 

ένα πρόγραμμα μόνο εάν έχει υποβληθεί το απαιτούμενο παραδοτέο.  Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά στο σχετικό πεδίο του 

Ιστότοπου του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες στο «Πρότυπο Παραδοτέου», το οποίο βρίσκεται 

επίσης αναρτημένο στο Ιστότοπο στο πεδίο «Σημαντικά». Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων ορίζεται η 

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα  πολιτιστικά 

προγράμματα: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα 

του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της 

εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.  

Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα διαφοροποιούνται από τη συμβατική διδασκαλία και διακρίνονται ως προ: 

 Τον θεματικό-περιορισμένο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου 

 Την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας 

 Τη δομή, καθώς περιλαμβάνουν μελέτη πεδίου και εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων  

 

και ως εκ τούτου δεν αποτελούν τυπικό μάθημα. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Η διάρκεια ενός προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων μπορεί να είναι 3 έως 6 μήνες για την Π/θμια.  

Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος  

 στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης  

 με διάχυση σε όλα τα μαθήματα  

 στο ολοήμερο σχολείο  

 στα μαθήματα ειδικοτήτων  



Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων, οι Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η Υπεύθυνη 

οφείλουν να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα, εξασφαλίζοντας κατά 

το δυνατόν τον κατάλληλο χώρο και τα απαραίτητα εργαλεία για τη διεξαγωγή του/των προγράμματος/των.  

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Γλώσσα, Νεοελληνικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Θεατρική Αγωγή, Η/Υ, 

Ξένες γλώσσες, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Φυσική Αγωγή κλπ.  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Πολιτιστικοί σύλλογοι, Μουσεία, Δήμος, Νομαρχία, Κάτοικοι, Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης κλπ.  

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Το ΥΠ.Π.Ε..Θ. για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο, έχει θεσμοθετήσει την θέση του Υπευθύνου Σχολικών 

Δραστηριοτήτων / Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 

Υπεύθυνοι αυτοί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:  

 επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες  

 ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων σύμφωνα με το 

θεσμικό πλαίσιο  

 συμβάλλουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων  

 προτείνουν θεματολογία πολιτιστικών προγραμμάτων  

 εμψυχώνουν και στηρίζουν τους μαθητές στην διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης μέσα από την έρευνα, την 

ανάλυση-σύνθεση των δεδομένων και την βιωματική προσέγγιση  

 παρακολουθούν τα πολιτιστικά προγράμματα των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκουν  

 οργανώνουν εκδήλωση με την λήξη του σχολικού έτους, στην οποία παρουσιάζονται τα προγράμματα των σχολείων 

της Διεύθυνσης  

 διοργανώνουν επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια, επισκέψεις, εργαστήρια έκφρασης και δημιουργίας για 

εκπαιδευτικούς 

 ενημερώνουν τη σχολική κοινότητα σχετικά με την παρακολούθηση Θεαμάτων από μαθητές καθώς και για τη 

δυνατότητα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων εντός σχολικού ωραρίου και τις σχετικές αναρτήσεις στο www.e-yliko.gr  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1. Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων 

2. Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιστικών Θεμάτων 

Στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος, μια παιδαγωγική ομάδα μπορεί να συνεργαστεί με φορείς περιφερειακής ή 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι, ερευνητικά κέντρα, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, μουσεία κ.α., να 

πραγματοποιεί επισκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις, διαδικτυακές επικοινωνίες, μικρές έρευνες πεδίου, συνεντεύξεις 

και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο και ωφέλιμο για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

Με ευθύνη του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων και ύστερα από έγκριση των αρμόδιοων Διευθύνσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

είναι δυνατή η συγκρότηση τοπικών δικτύων πολιτιστικών προγραμμάτων. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

http://www.e-yliko.gr/


Για το τρέχον σχολικό έτος δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για υπερωρίες 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

E-TWINNING 

Για το πρόγραμμα eTwinning, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα γίνουν ηλεκτρονικά βάσει της διαδικασίας η οποία θα 

αναρτηθεί στον ιστότοπο www.etwinning.gr. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning θα αποστείλει 

συγκεντρωτικά τις σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Επισημαίνουμε ότι τα  eTwinning μπορούν να αποτελούν συμπληρωματικές δράσεις ενός πολιτιστικού προγράμματος ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

 

ERASMUS+ 

Οι σχολικές μονάδες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατόν να υλοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα για 

τα οποία έχουν πάρει σχετική έγκριση από την αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Συγκεκριμένα: Α. Δυνατότητες 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης, από την προσχολική μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 

όλη την Ευρώπη. Παρέχει σε όσους εργάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης δυνατότητες να αναπτύξουν περαιτέρω τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες και να συνεργάζονται με συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στηρίζει 

δραστηριότητες που ενισχύουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων που έχουν να 

κάνουν με κοινά προβλήματα, όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ή τα χαμηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων, 

καθώς και δραστηριότητες που προωθούν δεσμούς με τον κόσμο εκτός σχολείου και με άλλους κλάδους εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται : Δυνατότητες για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμμετάσχουν 

στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης, όπως δομημένους κύκλους μαθημάτων ή 

κατάρτισης, αναθέσεις διδασκαλίας, επισκέψεις παρακολούθησης εν ώρα εργασίας. Συνεργασίες μεταξύ σχολείων ή 

άλλων οργανισμών, για τη δημιουργία διεθνών στρατηγικών συμπράξεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Εθνικής Μονάδας Συντονισμού 

/ ΙΚΥ, http://www.iky.gr/erasmus-plus, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

www.minedu.gov.gr, και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm. Το σχέδιο υποβολής προγράμματος που 

συμπληρώνεται για την έγκριση του πολιτιστικού προγράμματος, δεν αφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα στο 

πλαίσιο του Erasmus+, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.  

                    
 
 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

ΚΙΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails 

όλοι οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

