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ΠΡΟΣ:  Τις Δ/νσεις των Δημοτικών σχολείων 
  και των Νηπιαγωγείων του νομού 
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ΘΕΜΑΤΑ 
1.  «Ενημέρωση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» 

2.  «Δημοσιοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2010–2011 με ηλεκτρονική ή/και έ-
ντυπη έκδοση» 

 
 
  
ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δρα-

στηριοτήτων» 
ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ.119236/Γ7/24-09-2010 εγκύκλιος Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ 
 
 

Με την παρούσα επισημαίνονται ορισμένα βασικά σημεία της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου του 
Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ για τις δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2010 - 2011. Επίσης, αναφέρεται σχετική θεμα-
τολογία. 

Το συνημμένο Σχέδιο Προγράμματος και το Υπόδειγμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων 
έχουν διαμορφωθεί ώστε να είναι κοινά για όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες (Προγράμματα Περι-
βαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικά, Αγωγής Υγείας). 

Η διάρκεια ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υ-
γείας, Πολιτιστικών Θεμάτων μπορεί να είναι από δυο (2) έως έξι (6) μήνες.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχεδίων προγραμμάτων στους αντίστοιχους 
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 
2010. 

Τα προγράμματα στην Α/θμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος 
• στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης 
• με διάχυση σε όλα τα μαθήματα 
• στο ολοήμερο σχολείο 
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Κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός της Α/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) 
προγράμματα. Δεν προβλέπονται υπερωρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων. 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος, συγκροτούν μαθη-

τική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται: 
• από κανονικό σχολικό τμήμα 
• από ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων 
• από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου. 
Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα 

του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές 
που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι: η διεπιστημο-
νική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα 
του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια της κριτικής σκέ-
ψης. Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει 
τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανά-
πτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προ-
γραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα 
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τις πληροφορίες αυτές το «Σχέδιο υποβολής προ-
γράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων». 
Για όλες τις δραστηριότητες μπορεί να διατεθεί ένα διήμερο προκειμένου να  γίνει παρουσίαση των 

προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 
Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 
Διαχείριση Φυσικών Πόρων 
• Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων  
• Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών 
• Υδάτινοι Πόροι 
• Ενέργεια: 

Ανανεώσιμες πηγές, Ενέργεια και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, Ενέργεια και ανθρώπινη κοινωνία, Ε-
νέργεια και Πολιτισμός, Ενέργεια και Υγεία 

• Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση 
 
Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος 
• Οικοσυστήματα : Δομή 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  Διαχείριση 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, ηχητι-
κή 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 
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Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση 

• Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες 
• 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 οργανι-
σμών 

• Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία 
• Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες 

o Φύση και Θρησκεία 
o Περιβαλλοντική Ηθική 
o Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση 
o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον 

• Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές 
 
Ποιότητα Ζωής  

• Περιβάλλον και υγεία: άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή 
 
Α2. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: 
 
α. Μαθαίνω για τη ζωή  
Υγεία 

• Η Υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό  
• Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Υγεία και την Ασθένεια 
• Εξαρτησιογόνες Ουσίες (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) 
• Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασια-

κό περιβάλλον, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καρκίνος 
• Στοματική υγιεινή 
• Ατυχήματα και Ασφάλεια 
• Πρώτες Βοήθειες 
• Εθελοντισμός και Υγεία : Αιμοδοσία, Προσφορά ιστών και Οργάνων 

 
Ψυχική Υγεία 

• Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, ηλεκτρονικά μέσα, τυχερά παιχνίδια, κλπ) 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου 
• Αντιμετώπιση πένθους 
• Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
• Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
• Εφηβεία, συμπεριφορές  και αντιλήψεις  
• Διαπροσωπικές 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.ά.) 

 
Υγεία και Λογοτεχνία 

• Ζητήματα σωματικής/ ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής στην μυθιστοριογραφία και την ποίηση 
 

β. Αγωγή του Ενεργού Πολίτη 
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία 

• Προβλήματα  Φτώχειας, Αναλφαβητισμού κ.ά  
• Δημοκρατικά 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 
• Διατροφικές συνήθειες και μεταλλαγμένα τρόφιμα 
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• Εθελοντισμός 
• Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/ Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκα-

γιές 
 
Κυκλοφοριακή Αγωγή  

• Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών 
• Οδική συμπεριφορά μαθητών: οι μαθητές ως οδηγοί και ως επιβάτες – διαμόρφωση κυκλοφοριακής 

συνείδησης 
• Οδική Ασφάλεια 

 
Αγωγή του καταναλωτή 

• Αγωγή του καταναλωτή και οικονομία 
• Αγωγή του καταναλωτή και κοινωνία 
• Πληθυσμιακές μετακινήσεις και κατανάλωση 
• Υγεία και κατανάλωση 
• Ανάλυση προτύπων κατανάλωσης κ.ά. 
 

Β.  ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 - 2011: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της εκπαίδευσης 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Σύμφωνα και με την αριθμ. 78506/Γ7/3-07-2009/ΥΠΕΠΘ/ΔΝΣΗ ΣΕ-
ΠΕΔ «Το πλαίσιο Αναφοράς της εκπαίδευσης για τη Αειφορία και οι Σχολικές δραστηριότητες», το 
έτος 2011 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μπορούν λοιπόν 
τα σχολεία με την καθοδήγηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων να λάβουν υπόψη και 
την διάσταση αυτή στα φετινά τους προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις    ιστοσελίδες που 
ακολουθούν, περιέχονται αφενός η Διακήρυξη της Χιλιετίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών  
και βοηθητικό υλικό, ώστε να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, ιδέες  για να εντάξουν στα  
προγράμματά τους την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. (Σε οποιοδήποτε διαθεματικό 
πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορεί να εξεταστούν όψεις που αφορούν και τα δικαιώματα 
αλλά και τη σύνδεσή τους με την αντίστοιχη ατομική και συλλογική ευθύνη. Ενδεικτικές θεματικές 
είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο καθαρό περιβάλλον, στην υγεία, στον πολιτισμό, στην 
εργασία, στην οικογένεια, στην ποιότητα ζωής, τα δικαιώματα των παιδιών κ.ά).  
Η Διακήρυξη της Χιλιετίας: http://www.unric.org/el/human-rights-greek  
Η έκδοση: «Ρατσισμός και ΜΜΕ» του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ,  

http://www.amnesty.org.gr/how-to-start-a-training-program-for-human-rights-in-my-class,   
http://ideomosaiko.blogspot.com (από έρευνα για τον ευρωπαϊκό χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμά-
των στα σχολεία της χώρας),  
http://nipiagogoi.gr/anthropina-dikaiomata.pdf 
 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Ο Πολιτισμός ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα εξάλλου είναι κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως 
αντικείμενό της την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων 
πολιτισμού, μέσω του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των εικαστικών τεχνών (ζω-
γραφική-σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, 
κεραμική κ.λπ.).  

Ενδεικτικά, απαριθμούνται ως στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού με την ευρεία έννοια, τα ο-
ποία διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των κοινωνιών, την φυσιογνωμία και την εξέλιξη της σύγχρονης 
εποχής, τα κάτωθι: 

• Γλώσσα 
• Γράμματα και τέχνες 
• Τρόπος ζωής  
• Βασικά δικαιώματα του ανθρώπου 
• Σύστημα αξιών 
• Παραδόσεις και δόγματα 
• Πολιτιστική κληρονομιά  
• Λογοτεχνία  
• Πνευματικά – καλλιτεχνικά ρεύματα 
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• Ήθη και έθιμα 
• Τεχνολογία 
• Κοινωνική και οικονομική οργάνωση 
 
Τα Πολιτιστικά Προγράμματα, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, ως δημιουργικές διαδικασίες για την 

καλλιέργεια της αισθητικής και για την ανάδειξη-προώθηση στοιχείων πολιτισμού, είναι δυνατόν να 
αναπτυχθούν σε δράσεις που αφορούν στους παρακάτω θεματικούς άξονες: 
• Θεατρικό εργαστήριο: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, προετοιμασία παρά-

στασης θεατρικού έργου επωνύμου συγγραφέα, δημιουργία πρωτότυπης παράστασης των μα-
θητών, θεατρικό αναλόγιο κ.ά.  

• Μουσικό/ χορευτικό εργαστήριο: συγκρότηση χορωδίας ή ομάδας χορού. Μια τέτοια δραστηριό-
τητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει πρακτική και θεωρητική  προσέγγιση του θέματος 
(π.χ. παραδοσιακοί χοροί μιας συγκεκριμένης περιοχής και διερεύνηση των ιστορικών, κοινωνι-
κών, οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή του ή αφιέρωμα στην συγκεκριμένη 
φορεσιά, κόσμημα κ.ά.). 

• Εικαστικό εργαστήριο: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης μορφής ή τεχνο-
τροπίας (π.χ. εργαστήριο κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας κ.λπ.) ή συγκρότηση ομάδας αι-
σθητικής παρέμβασης στον χώρο του σχολείου.  

• Μαθητικός τύπος: έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή: μια τέ-
τοια 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 την επικαιρότη-
τα, τα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, περιλαμβάνει συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, παρουσιά-
σεις, ανακοινώσεις, κ.ά. Δεν αποτελούν πρόγραμμα τεύχη που συγκεντρώνουν τις συνθετικές 
εργασίες των μαθητών κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν απλώς τις δρα-
στηριότητες της σχολικής μονάδας. 

• Λέσχη φωτογραφίας: γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, πρακτική άσκηση με 
αφορμή συγκεκριμένο θέμα και στόχο τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης. 

• Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας και μυθολογίας (π.χ. αρχιτεκτονική κλη-
ρονομιά μιας περιοχής, «υιοθεσία» μνημείων), κοινωνικά (π.χ. ρατσισμός, πρόσφυγες) με προ-
σέγγιση μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης (π.χ. πολιτιστικά στοιχεία των οικονομικών μετα-
ναστών, όπως τραγούδια, χοροί, έθιμα κ.ά), λαογραφικά (π.χ. ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια) 

• Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέματα όπως πορτρέτα προσωπικοτήτων, θέματα της τοπικής κοι-
νωνίας ή της καθημερινής ζωής .κ.ά. 

• Κινηματογραφική Λέσχη: γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική του κινηματογράφου μέσα από 
τις προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκηνοθέτες, πρακτική άσκηση δημιουργίας κινηματογρα-
φικού ή διαφημιστικού σποτ κ.λ.π.  

• Άλλα καινοτόμα πολιτιστικά προγράμματα.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να υλοποιήσουν προγράμματα μπορούν να επικοινωνούν με τους 
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, για να συνεργαστούν στη συμπλήρωση του Σχεδί-
ου Προγράμματος. 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Δημοσιοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2010–2011 με ηλε-

κτρονική ή/και έντυπη έκδοση» 
 
 

Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων προγραμματίζουν την ηλεκτρονική ή/και έντυπη έκδοση συνόψεων των Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, που θα υλοποιηθούν την τρέ-
χουσα σχολική χρονιά 2010 – 2011.  

Η ενημέρωση γίνεται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εντάξουν τα προγράμματά τους στη συγκεκρι-
μένη έκδοση, να τηρήσουν ημερολόγιο των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουν κατά την υλοποίη-
σή τους. Με βάση το ημερολόγιο δραστηριοτήτων και το σχέδιο προγράμματος θα μπορέσουν να 
προσκομίσουν στους Υπεύθυνους συνοπτικό κείμενο και φωτογραφικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, 
περί τα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου 2011.  



Σελίδα 6 από 6 

1. Σχολικούς Συμβούλους 
Δημ. Εκπ/σης και Σύμβουλο 

Προσχολικής Αγωγής 
Κατερίνη & Αιγίνιο 

2. Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Πιερίας 

Κατερίνη & Αιγίνιο 

Στόχος είναι η δημοσίευση της έκδοσης να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2011. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δομή που μπορεί να έχει το κείμενο (αρχείο word): 

• Στοιχεία της σχολικής μονάδας, των τμημάτων και των Παιδαγωγικών ομάδων που υλο-
ποίησαν το πρόγραμμα. 

• Τίτλος προγράμματος  

• Στοχοθεσία, εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, περιγραφή δραστηριοτήτων και 
δράσεων, συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα, επισκέψεις που έγιναν, συμπεράσματα 
και τυχόν προτάσεις κ.α.  

• Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται με φωτογραφικό υλικό από τα στάδια υλοποίησης του 
προγράμματος και ενδεχομένως των μαθητικών προϊόντων που προέκυψαν (οι φωτο-
γραφίες θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης και όχι ενταγμένες μέσα στο κείμενο). 

Τονίζεται ότι η παραπάνω δομή δεν είναι δεσμευτική, αλλά ενδεικτική.  

 
 
Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/νσεων των σχολείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι 
εκπαιδευτικοί.      

 
 

 
 

ΚΟΙΝ:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 1. Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας 
   

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Πιερίας 
 
 
 
 

Κρίτογλου Αστέριος 


