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ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

 (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

Σχετικά: έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. Φ11/126281/Δ7,14-10-
2022

Οι  υπεύθυνες/o υπεύθυνος  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Α’  Αθήνας  Δημοπούλου
Μαρία, Κύρδη  Καλλιόπη και Δούκας Τριαντάφυλλος ευχόμαστε καλή συνεργασία και σε αυτή τη σχολική
χρονιά. 

Με αυτό το έγγραφο σας δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καλύτερο σχεδιασμό και την
υλοποίηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που θα αναλάβετε. 

Α.  Κάθε  εκπαιδευτικός που  επιθυμεί  να  υλοποιήσει  πρόγραμμα/προγράμματα  Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης,  Αγωγής  Υγείας  και  Πολιτιστικών  Θεμάτων  πρέπει  να  συμπληρώσει  την  ηλεκτρονική
φόρμα υποβολής στον σύνδεσμο https://forms.gle/pmgRkuwo5HzHjXoX9 
Αν  η  φόρμα  δεν  ανοίγει  αυτόματα,  παρακαλούμε  αντιγράψτε  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση  και
επικολλήστε την στον φυλλομετρητή σας.

Η φόρμα επέχει τη θέση εντύπου υποβολής. Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί καμία άλλη
μορφή  εντύπου.  Η  φόρμα  είναι  κοινή  και  για  τις  τρεις  Σχολικές  Δραστηριότητες (Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα, Αγωγή Υγείας): ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει σε ερώτηση της φόρμας σε
ποια ή ποιες σχολικές δραστηριότητες επιθυμεί να το υποβάλει.

Τα προγράμματα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.  Ο/η εκπαιδευτικός, με την ολοκλήρωση
της συμπλήρωσης της φόρμας, πατά την «Υποβολή» και αυτόματα λαμβάνει στο  email του αντίγραφο
του προγράμματος που κατέθεσε. 
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Αθήνα, 18-10-2022
Αρ. Πρωτ.: 23732

ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία
            της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΚΟΙΝ.: 1ο ΠΕΚΕΣ ΠΔΕ Αττικής 
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Β. Ο/η διευθυντής /ντρια,  προϊσταμένη/άμενος  συγκεντρώνει στο αρχείο του τα προγράμματα που
υποβάλλονται και αποστέλλει αντίγραφο  της σχετικής  Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων,  σε  μορφή
pdf, και διαβιβαστικό με την ηλεκτρονική υπογραφή του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
a.pe.sxolikesdrastiriotites@gmail.com 

 Η υποβολή πρέπει να γίνει έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2022.

Για κάθε διαφορετικού θέματος πρόγραμμα συμπληρώνεται νέο Σχέδιο Υποβολής.
Αν το θέμα είναι κοινό και κατατίθεται σε δύο Σχολικές Δραστηριότητες, γίνεται μία υποβολή.

Η διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος είναι από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες. Κάθε εκπαιδευτικός
μπορεί  να  συμμετέχει  μέχρι  και  σε  τρία  προγράμματα.  Σε  κάθε  πρόγραμμα,  επιπλέον  του
εκπαιδευτικού που υλοποιεί το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργάτες μέχρι και δύο (2)
εκπαιδευτικοί.
Κάθε εκπαιδευτικός που υλοποιεί πλήρως ένα πρόγραμμα (και δεν έχει απλώς μια μορφή συνεργασίας
σε αυτό) το υποβάλλει αυτοτελώς. 

Δικαίωμα να αναλάβουν πρόγραμμα έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί,  που εργάζονται σε σχολεία της Α΄
Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), ανεξάρτητα από ειδικότητα και θέση. 

Τα  προγράμματα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Αγωγής  Υγείας  και  Πολιτιστικών  Θεμάτων
πραγματοποιούνται για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό εντός του ωρολογίου προγράμματος και στο
Ολοήμερο. 

Η υλοποίησή τους μπορεί να γίνει στο πλαίσιο (α) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, (β) των
Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων,  επεκτείνοντας  κάποιο  θέμα  ή  θέματα  από  4  θεματικούς  πυλώνες  και
διερευνώντας προς άλλες πτυχές του ή συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες θεματικές των ΕΔ. 

Η προαγωγή της φιλαναγνωσίας προτείνουμε να αποτελεί οριζόντιο στόχο των Προγραμμάτων.

 Για  την  ενημέρωση  για  τα  προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων,  τις  θεματικές  τους,  τις
επιμορφώσεις που πρόκειται να διοργανωθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, καθώς και
προτάσεις  για  πραγματοποίησή  τους  στο  πλαίσιο  Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων  με  επέκταση  /
συνδυασμό θεμάτων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση εξ αποστάσεως στις
25 Οκτωβρίου και ώρες 17.00-19.00 (θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο).

Επικοινωνία 

Οι  εκπαιδευτικοί  μπορούν  να  απευθύνονται  στις/τον  Υπεύθυνες/ο  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  για
πληροφορίες,  διευκρινίσεις,  τρόπους  σύνδεσης  με  τα  Εργαστήρια  Δεξιοτήτων,  ποικίλο  εκπαιδευτικό
υλικό, βιβλιογραφία και κάθε δυνατή βοήθεια στη διαμόρφωση των στόχων και της μεθοδολογίας του
προγράμματός τους, καθώς και για επίσκεψη στο σχολείο:
 Για  τα  προγράμματα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης, στην  Υπεύθυνη  Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης:  Μαρία  Δημοπούλου,  στο  τηλέφωνο  2105244883  και  στο  email
perivallontikiaathinas  @  yahoo  .  gr  

 Για  τα  προγράμματα  Πολιτιστικών  Θεμάτων,  στην  Υπεύθυνη  Πολιτιστικών  Θεμάτων  Καλλιόπη
Κύρδη, στα τηλέφωνα 2105201000, 6973884866 και στο email a  .  politistika  @  gmail  .  com  
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Επομένως:
Για  να  θεωρηθεί  ότι  έχει  κατατεθεί  προς  έγκριση  ένα  πρόγραμμα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) θα πρέπει:
Α. Να έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του προγράμματος και
Β. Να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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 Για  τα προγράμματα Αγωγής Υγείας,  στον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας Τριαντάφυλλο Δούκα,  στο
τηλέφωνο 2105201000  και στο email agogiygeias  @  yahoo  .  gr  

Στην  ιστοσελίδα της  Δ/νσης  Π.Ε.  Α΄  Αθήνας  http  ://  dipe  -  a  -  athin  .  att  .  sch  .  gr  ,  στις  αντίστοιχες  σελίδες
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας,  αναρτώνται οι προκηρύξεις
όλων  των  σεμιναρίων και  όλα  τα  χρήσιμα  έγγραφα  που  αφορούν  στα  Γραφεία  Σχολικών
Δραστηριοτήτων.

Προτάσεις για τη σχολική χρονιά 2022-23 

Τα  προτεινόμενα  θέματα  θα  υποστηριχτούν  με  επιμορφωτικά  σεμινάρια  (εξ  αποστάσεως  και  με
φυσική παρουσία) και εκπαιδευτικό υλικό.

 Κοινά προγράμματα, Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά   

 Οι Υπεύθυνες Π.Ε και Π.Θ.,  σε συνεργασία, προτείνουν τα παρακάτω θέματα για τη φετινή χρονιά:

1. To παιδί η πόλη και τα μνημεία (σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη). Μία
από τις δύο εκδοχές που ακολουθούν ή συνδυασμός τους)

Α. Γνωρίζουμε και προστατεύουμε γλυπτά και μνημεία, νοιαζόμαστε για τον δημόσιο χώρο
(Παρέχεται Οδηγός για εκπαιδευτικούς).  Ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο σοβαρό
θέμα των βανδαλισμών των υπαίθριων δημόσιων χώρων, με έμφαση στη γνωριμία με γλυπτά
και μνημεία της γειτονιάς και ευρύτερα της πόλης.
Β.  Η  Αθήνα  στον  χρόνο:  από  τον  Αγώνα  της  Ανεξαρτησίας  ως  σήμερα,  οκτώ  διαδρομές.
(Παρέχεται Οδηγός για εκπαιδευτικούς). Με εκκίνηση την Αθήνα των προεπαναστατικών χρόνων
και  έμφαση  στη  διαχρονία  της  Αθήνας,  επιχειρείται  η  προσέγγιση  της  πόλης  μέσα  από  8
διαχρονικές θεματικές διαδρομές, από τις οποίες μπορεί να επιλεγεί μία ή συνδυασμός τους. (Η
διαχρονία στη γειτονιά του σχολείου, Μια πόλη που αλλάζει, Αρχιτεκτονική, Χώροι λατρείας και
θρησκείες,  Εκπαίδευση,  Με  το  βλέμμα  των  άλλων,  Προς  τη  δημοκρατία,  Δήμος  Αθηναίων).
Επίσης, μπορεί να συντεθεί διαδρομή που αφορά την Αθήνα μετά την έλευση των προσφύγων
του 1922.

2. Προσφυγικές μνήμες -1922 (παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό). Σύνδεση της γειτονιάς του
σχολείου με τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής (και όχι μόνο), την υποδοχή τους,
την εγκατάστασή τους, τις αλλαγές στην πόλη, τα ίχνη σήμερα

3. Εθνικός Κήπος, ο κήπος της καρδιάς μας.

4. Με  αφορμή  το  δέντρο: μια  σφαιρική  προσέγγιση  που  αναδεικνύει  στοιχεία  της  ηθικής
διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με τη φύση μέσα από τον υλικό και άυλο πολιτισμό και που
συμβάλλει στον σεβασμό και την προστασία της φύσης.

(Τα θέματα 2 και 3 μπορούν να συνδυαστούν)

5. Το  αλφαβητάρι  των  Οικονομικών  (σε  συνεργασία  με  την  ActionAid),  Ε΄  και  Στ΄  τάξεις:  οι
αυριανοί  πολίτες  να  αποκτήσουν  βιωματικά  δεξιότητες  και  γνώσεις  για  τη  λειτουργία  της
οικονομίας  (ως  στοιχείο  της  ενεργού πολιτειότητας).  Προσεγγίζονται  έννοιες  όπως το δίκαιο
εμπόριο (fairtrade), οι αλυσίδες παραγωγής, ο υπερκαταναλωτισμός, η φορολογική δικαιοσύνη,
ο δανεισμός, ο προϋπολογισμός κ.α.

 Πολιτιστικά Θέματα

1. Για  4η συνεχόμενη  χρονιά  προτείνεται  το  πολιτιστικό  πρόγραμμα  «Κουκλοπαίζουυμε»,
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εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ,  το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εικαστικό Θέατρο
Κούκλας Πράσσειν Άλογα και υποστηρίζεται από σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων.

2. Ρητορική και συμμετοχή στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής, εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ,  το
οποίο πραγματοποιείται από υπεύθυνες Πολιτιστικών θεμάτων Π.Ε. Αττικής σε συνεργασία με
Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας.

3. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά: παραδόσεις, τέχνες και τεχνικές για την αξιοποίηση των
φυσικών ενεργειακών πόρων 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο του Δικτύου «Σχολεία για το κλίμα, νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής» προτείνονται
τρία νέα θέματα:
1. Ενεργειακή κρίση, εξοικονόμηση  ενέργειας γιατί και πώς.
2. Kυκλική οικονομία και διαχείριση απορριμμάτων 
3. Σχολικές αυλές, κλιματικά καταφύγια 

Μπορείτε  να  βρείτε  προτάσεις  –  πρότυπα  για  τη  συμπλήρωση  της  φόρμας,  κυρίως  για
προγράμματα  στα  οποία  δίνεται  έμφαση  την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά,  στον  σύνδεσμο
https://drive.google.com/drive/folders/1-7VamzPmUS36TYohInIN9aa3Djn5aUU0?usp=sharing 

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας λειτουργούν 3 τοπικά Σχολικά Δίκτυα 

Α.  Τοπικό  Δίκτυο  «Ανθρώπινα  Δικαιώματα  –  Δημοκρατία  –  Ενεργός  Πολίτης»  (Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων)

Θεματικοί άξονες:
 Προσφυγικό ζήτημα, διαπολιτισμικός διάλογος
 Πρόληψη ρατσισμού και ξενοφοβίας
 Εκπαίδευση  για  τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα  /  Δικαιώματα  του  παιδιού,  επικεντρώνοντας  σε

ζητήματα  εκπαίδευσης  στη  Δημοκρατία,  κοινωνικών  και  ανθρωπίνων  σχέσεων,  φτώχιας,
δημιουργίας  θετικού  σχολικού  κλίματος  ενάντια  στη  βία  και  τον  αποκλεισμό,  ελευθερίας
έκφρασης, ανάπτυξης δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη

 Αλληλεγγύη, εθελοντισμός, ενεργός πολίτης
 Συμπερίληψη 
 Ενεργός πολίτης για την ειρήνη

Β. Τοπικό Δίκτυο «Το Βλέμμα στην πόλη» (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων)

Έχει στόχο τη γνωριμία των μαθητών με την ΠΟΛΗ, μέσα από τις θεματικές της Αρχιτεκτονικής,
των  Μνημείων  –  αρχαιολογικών  χώρων  –  μουσείων,  των  Διαδρομών,  της  Φύσης,  των
Μετακινήσεων, των  Ανθρώπινων σχέσεων, των προσδοκιών για το  μέλλον, τη διεκδίκηση των
ελεύθερων χώρων και τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη. 

Άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση:
 Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία
 Αρχιτεκτονική και σχολικός χώρος
 Το παιδί και ο δημόσιος χώρος
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Γ. Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σχολεία για το κλίμα, νησίδες ανθεκτικότητας και
αλλαγής»  με στόχο τη γνωριμία με τους 17 Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης,  το μετριασμό και  την
προσαρμογή  του  σχολείου  σε  σχέση  με  την  κλιματική  αλλαγή,  τη  μείωση  του  οικολογικού
αποτυπώματός του και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η
φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στην ενεργειακή κρίση και την κυκλική οικονομία.

Προϋπόθεση συμμετοχής σε Τοπικό Δίκτυο είναι η υποβολή προγράμματος/ προγραμμάτων με σχετική
θεματολογία. Τα προγράμματα θα υποβληθούν από κοινού στις/τον υπεύθυνες/ο που αφορούν.

Αναλυτική  ενδεικτική  θεματολογία  των προγραμμάτων  σχολικών  δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται
στο  έγγραφο  του  ΥΠΑΙΘ  με  θέμα  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  (Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Αγωγής  Υγείας,  Πολιτιστικών  Θεμάτων,  Αγωγής
Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023».

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μαρία Δημοπούλου

Ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Τριαντάφυλλος Δούκας

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Καλλιόπη Κύρδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε Α'ΑΘΗΝΑΣ 

                                                                       ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
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