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ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ (Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγ ισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν
Θεμάτων)
ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-2018
χετ.: Με το α.π.188142/ΓΔ4/2-11-2017 ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ πουδϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΤΠΠΕΘ
Για τθ ςχολικι χρονιά 2017-18 και για τον καλφτερο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ
των Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ,
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) ςτα ςχολεία Πρωτοβάκμιασ, ιςχφουν τα ακόλουκα:
1. ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
1.1. χεδιαςμόσ
Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ των προγραμμάτων ζχει ωσ εξισ:
Με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2017-18 οι Τπεφκυνοι/εσ Αγωγισ Τγείασ (ΑΤ),
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ), Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΠΘ), ενθμερϊνουν τουσ/τισ
Διευκυντζσ/ντριεσ και τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων για τισ δυνατότθτεσ
ανάπτυξθσ Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων, κακϊσ και για τθ μεκοδολογία εφαρμογισ
τουσ. Θ ενθμζρωςθ γίνεται με επίςκεψθ ςτα ςχολεία ι/και με τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν
ςυναντιςεων με ομάδεσ εκπαιδευτικϊν. Προτείνεται, όταν αυτό είναι εφικτό, το πλαίςιο
ενθμερωτικϊν δράςεων να οργανϊνεται από κοινοφ από όλουσ τουσ/τισ Τπευκφνουσ/εσ.
τθ ςυνζχεια, κάκε Διευκυντισ/ντρια ςχολικισ μονάδασ ςυγκαλεί ειδικι ςυνεδρίαςθ με κζμα τα
προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να αναλάβουν τθν
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υλοποίθςθ προγράμματοσ ςυγκροτοφν μακθτικι ομάδα.
Θ μακθτικι ομάδα μπορεί να αποτελείται ι να ςυγκροτείται:
-τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ:
 Από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ
 Με διατμθματικι ςυνεργαςία (π.χ. Γ1ϋ-Γ2ϋ)
 Με ςυνεργαςία περιςςοτζρων τάξεων
 Με ςυνεργαςία διαςχολικϊν ομάδων, προωκϊντασ ζτςι περαιτζρω τθν ζννοια τθσ δικτφωςθσ
-χολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ:
 Από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι ομάδα μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ
 Με ςυνεργαςία τμθμάτων ι τάξεων ι βακμίδων ι από ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν διαφορετικϊν τμθμάτων
 Με διαςχολικι ςυνεργαςία ομάδων μακθτϊν/τριϊν ι τμθμάτων ι τάξεων ι βακμίδων αντιςτοίχωσ με
ςχολεία γενικισ εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ και των ίςων ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ
Μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ:
α) ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ το κζμα του προγράμματοσ.
χετικά με τθν επιλογι του κζματοσ επιςθμαίνεται ότι καλό είναι το κζμα να πλθροί τισ περιςςότερεσ από
τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
- Να ενδιαφζρει τουσ μακθτζσ/τριεσ. Θ παράμετροσ αυτι είναι ςθμαντικι προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί
το ενεργό ενδιαφζρον και θ ςυνοχι τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
- Να προζρχεται από το άμεςο περιβάλλον των μακθτϊν/τριϊν προκειμζνου να δίνεται θ δυνατότθτα
άντλθςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων κατά τθν επεξεργαςία του.
- Να είναι επίκαιρο.
- Να ζχει πολλζσ πτυχζσ, οι οποίεσ κα αναλφονται και κα ςυνεξετάηονται ςε κάκε φάςθ του
προγράμματοσ.
- Να μπορεί να εκπονθκεί μζςα ςτα ςυγκεκριμζνα χρονικά περικϊρια που ορίηονται από τθν
παιδαγωγικι ομάδα.
- Να δίνει όςο το δυνατό περιςςότερεσ δυνατότθτεσ διακεματικισ προςζγγιςθσ.
β) Μετά τθν επιλογι του κζματοσ, ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ που περιλαμβάνει τον τίτλο,
τισ κεματικζσ ενότθτεσ, τουσ ςτόχουσ, τθ μεκοδολογία, τισ ενδεχόμενεσ ςυνεργαςίεσ, τα πεδία ςφνδεςθσ με τα
αναλυτικά προγράμματα, το θμερολόγιο προγραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων, τα ονοματεπϊνυμα των
εκπαιδευτικϊν και τα ονοματεπϊνυμα των μακθτϊν/τριϊν που κα ςυμμετζχουν.
τθ ςυνζχεια, ςυμπλθρϊνεται με τα ςτοιχεία αυτά «χζδιο υποβολισ προγράμματοσ χολικϊν
Δραςτθριοτιτων». Θ υποβολι γίνεται θλεκτρονικά ςτον παρακάτω θλεκτρονικό ςφνδεςμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ5zXi6lORV8vNPjKMQMekOWOwY2VdKdRzop9qrHj8nmE0ow/vie
wform .
ε ό,τι αφορά τθν επεξεργαςία των κεμάτων, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι βαςικζσ αρχζσ που
εφαρμόηονται ςτα προγράμματα των χολικϊν Δραςτθριοτιτων με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενεργϊν και κριτικά
ςκεπτόμενων πολιτϊν:
-Θ μακθτοκεντρικι διαδικαςία (ενκάρρυνςθ τθσ πρωτοβουλίασ των μακθτϊν/τριϊν, χριςθ
ςυμμετοχικϊν και ενεργϊν διδακτικϊν τεχνικϊν, δθμοκρατικόσ διάλογοσ).
-Θ ςυνεργατικι μάκθςθ μζςα από τθν ανάπτυξθ κλίματοσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ και αλλθλοχποςτιριξθσ των
μελϊν των ομάδων εργαςίασ, αλλά και των ομάδων μεταξφ τουσ.
-Θ βιωματικι και ανακαλυπτικι μάκθςθ μζςα από τθν χριςθ πρωτογενϊν πθγϊν (διεξαγωγι ζρευνασ,
μελζτθ πεδίου κ.λ.π.).
-Θ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ των κεμάτων και θ διακεματικότθτα.
-Θ δθμιουργικι και ελεφκερθ ζκφραςθ.
Επιςθμαίνεται ότι ςε όλα τα προγράμματα κα πρζπει να επιδιϊκεται θ εμπλοκι όλθσ τθσ ςχολικισ,
αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ ςτο πρόγραμμα χολικϊν Δραςτθριοτιτων τόςο κατά τθν εκπόνθςι του
όςο και κατά τθν παρουςίαςι του όταν ολοκλθρωκεί.
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1.2. Ζγκριςθ
Σα ςυμπλθρωμζνα ςχζδια εγκρίνονται από τον φλλογο Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ ι τουσ
υλλόγουσ Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων, ςε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ςχολείων, και ςτθ ςυνζχεια
υποβάλλονται ςτουσ/ςτισ Τπευκφνουσ/εσ των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου οι
τελευταίοι να δϊςουν τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ζγκριςισ τουσ ςτθν Επιτροπι χολικϊν Δραςτθριοτιτων.
Θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ χολικϊν Δραςτθριοτιτων γίνεται ςφμφωνα με τισ ΤΑ: 1) Γ2/4867 (Βϋ629/1992),
2) Γ1/377/865 (Βϋ577/1992) και 3) Γ7/107631 (Βϋ1477/2003). ε κάκε Επιτροπι ςυμμετζχουν οι
Τπεφκυνοι/νεσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων και ςυγκεκριμζνα ςτισ Διευκφνςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ, Βϋ Ακινασ, Γϋ Ακινασ, Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ, Δυτικισ Αττικισ, Πειραιά,
Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ, Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ οι Τπεφκυνοι/νεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
(ΠΕ), Αγωγισ Τγείασ (ΑΤ) Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΠΘ) ενϊ ςε όλεσ τισ άλλεσ Διευκφνςεισ Π/κμιασ και
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ οι Τπεφκυνοι/εσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων (Δ).
Για τθν τελικι ζγκριςθ των προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων αρμόδιοσ είναι ο/θ
Διευκυντισ/ντρια τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, αφοφ λάβει υπόψθ του/τθσ τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
και τουσ ςτόχουσ των προγραμμάτων.
τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μποροφν να εφαρμοςτοφν προγράμματα
χολικϊν Δραςτθριοτιτων (ΠΕ, ΑΤ, ΠΘ) ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ ι με διακεματικι προςζγγιςθ.
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν προγράμματα ςφμφωνα με το παραπάνω πλαίςιο, μποροφν
προαιρετικά να τα υποβάλουν για ζγκριςθ ωσ προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων ςτον/θν αντίςτοιχο/θ
Τπεφκυνο/θ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ςκοπό να υποςτθρίηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ υλοποίθςισ τουσ, να ενθμερϊνονται για επιπρόςκετο υλικό, φορείσ ςυνεργαςίασ, ςεμινάρια - θμερίδεσ
και κεματικζσ επιμορφωτικζσ εκδθλϊςεισ.
1.3. Δαπάνεσ υλοποίθςθσ
Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ δεν προβλζπεται από τον κρατικό προχπολογιςμό κάλυψθ δαπανϊν για
αναλϊςιμα και υπερωρίεσ εκπαιδευτικϊν.
1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίθςθσ προγραμμάτων – ςυμμετοχι των Εκπαιδευτικϊν
α) Διάρκεια:
Για τθν Πρωτοβάκμια Εκπ/ςθ, θ διάρκεια των προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ,
Αγωγισ Τγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, μπορεί να είναι διάρκειασ από 2 ζωσ 5 μινεσ.
Για τθν Ειδικι αγωγι ιςχφουν τα ανωτζρω.
β) Ωράριο υλοποίθςθσ:
Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ:
Σα προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, υλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου
προγράμματοσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Αϋ 109) ωσ ακολοφκωσ:
Σάξεισ Αϋ- Δϋ:
τισ τάξεισ Αϋ- Δϋ κατά κφριο λόγο ςτθν Ευζλικτθ Ηϊνθ, κακϊσ ςτισ τάξεισ αυτζσ προβλζπεται ςφμφωνα με το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα διακριτόσ χρόνοσ για τθν Ευζλικτθ Ηϊνθ, και ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των
γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςε ςυμφωνία με τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, προεκτείνοντασ το
περιεχόμενο ςυγκεκριμζνων κεματικϊν ενοτιτων ι ςυνδυάηοντασ περιςςότερα από ζνα γνωςτικά
αντικείμενα, προκειμζνου να διερευνθκοφν όλεσ οι πτυχζσ που πραγματεφεται το πρόγραμμα χολικϊν
Δραςτθριοτιτων.
Σάξεισ Εϋ-Σϋ:
τισ τάξεισ Εϋ-Σϋ τα προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων κα αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ
διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςε ςυμφωνία με τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν,
προεκτείνοντασ το περιεχόμενο ςυγκεκριμζνων κεματικϊν ενοτιτων ι ςυνδυάηοντασ περιςςότερα από ζνα
γνωςτικά αντικείμενα, προκειμζνου να διερευνθκοφν όλεσ οι πτυχζσ που πραγματεφεται το Πρόγραμμα
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων.
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γ) υμμετοχι και ωράριο εκπαιδευτικϊν :
- Κάκε εκπαιδευτικόσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να υλοποιεί ζωσ τρία (3) προγράμματα εκ
των οποίων το ζνα ωσ υντονιςτισ/ςτρια. Ο/Θ υντονιςτισ/ςτρια του κάκε προγράμματοσ ορίηεται από τον
φλλογο Διδαςκόντων. Κάκε πρόγραμμα μπορεί να υποςτθρίηεται από ομάδα ζωσ τριϊν (3) εκπαιδευτικϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνου του/τθσ υντονιςτι/ςτριασ του προγράμματοσ.
τισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να
ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) προγράμματα.
- Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ ιςχφουν τα ανωτζρω, αντιςτοίχωσ για κάκε βακμίδα
εκπαίδευςθσ. Κάκε πρόγραμμα μπορεί να υποςτθρίηεται από 3μελι ομάδα εκπαιδευτικϊν και μελϊν του
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ ι/και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ, ανά Σμιμα ι ομάδα
μακθτϊν/τριϊν, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ και προςζγγιςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα τθσ παροφςασ εγκυκλίου δεν προβλζπεται
ςυμπλιρωςθ διδακτικοφ ωραρίου.
1.5. Ολοκλιρωςθ προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων – Βεβαιϊςεισ Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ
Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων κάκε ςχολικισ μονάδασ, θ παιδαγωγικι ομάδα κάκε
προγράμματοσ παρουςιάηει ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων τον απολογιςμό τθσ, ϊςτε να
διαχζονται οι καλζσ πρακτικζσ εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Επίςθσ, ο/θ υντονιςτισ/ςτρια κάκε
προγράμματοσ κατακζτει μια ζκκεςθ απολογιςμοφ ςτον/ςτθν αντίςτοιχο/θ Τπεφκυνο/θ και ο/θ
Διευκυντισ/ντρια του χολείου ενθμερϊνει εγγράφωσ τον/τουσ Τπεφκυνο/ουσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων για
τθν ολοκλιρωςθ ι μθ των προγραμμάτων του ςχολείου, ςφμφωνα με το χζδιο Τποβολισ Προγράμματοσ που
είχε υποβλθκεί ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ.
τθ ςυνζχεια λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παραπάνω ενθμζρωςθ χορθγείται Βεβαίωςθ Τλοποίθςθσ
Προγράμματοσ με τισ υπογραφζσ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ Εκπ/ςθσ και του/τθσ Τπευκφνου/θσ ΑΤ/ΠΕ/ ΠΘ.
το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ για όλεσ τισ χολικζσ Δραςτθριότθτεσ ορίηεται θμζρα ι διιμερο
παρουςίαςθσ-προβολισ των προγραμμάτων (γιορτζσ μακθτικισ δθμιουργίασ) ςε τοπικό επίπεδο.
1.6. υνεργαςίεσ με άλλουσ φορείσ
Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων, μποροφν να υλοποιθκοφν
ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ, ςτο πλαίςιο οποιουδιποτε προγράμματοσ
εγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ, φορείσ τοπικισ ι περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ, ΚΠΕ κ.ά. κακϊσ, επίςθσ, και ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ καινοτόμων προγραμμάτων ι προγραμμάτων διεκνϊν ςυνεργαςιϊν. Για οποιαδιποτε
ςυνεργαςία με φορείσ ι φυςικά πρόςωπα μζςα ςτον χϊρο των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να υπάρχει:
 ζγκριςθ του φορζα από τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίςεισ ιςχφουν για ζνα ςχολικό
ζτοσ),
 θ ςφμφωνθ γνϊμθ του υλλόγου Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ.
1.7. Προκεςμία υποβολισ Προγραμμάτων
Σα ςχζδια προγραμμάτων πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τισ 27 Νοεμβρίου 2017, ςτον/ςτθν αντίςτοιχο/θ
Τπεφκυνο/θ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των
υποβλθκζντων ςχεδίων προγραμμάτων μζχρι τισ 08 Δεκεμβρίου 2017.
χετικά με τθ κεματολογία των προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων:
Η UNESCO ζχει κζςει 17 ςτόχουσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ μζχρι το 2030 (Ατηζντα 2030).
Οι ςτόχοι αυτοί αναφζρονται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρώπινθσ δραςτθριότθτασ και μποροφν να
εξεταςκοφν ανά τομζα ι διατομεακά.
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1. Μθδενικι φτώχεια: Δίνουμε τζλοσ ςε όλεσ τισ μορφζσ φτώχειασ παντοφ
2. Μθδενικι πείνα: Δίνουμε τζλοσ ςτθν πείνα, πετυχαίνουμε τθν επιςιτιςτικι αςφάλεια, βελτιώνουμε τθ διατροφι και
τθ βιώςιμθ γεωργία
3. Καλι υγεία και ευθμερία: Διαςφαλίηουμε μία ηωι με υγεία και προάγουμε τθν ευθμερία για όλουσ, ςε όλεσ τισ
θλικίεσ
4. Ποιοτικι εκπαίδευςθ: Διαςφαλίηουμε τθν ελεφκερθ, ιςότιμθ και ποιοτικι εκπαίδευςθ προάγοντασ τισ ευκαιρίεσ για
δια βίου μάκθςθ
5. Ιςότθτα των φφλων: Επιτυγχάνουμε τθν ιςότθτα των φφλων και τθ χειραφζτθςθ όλων των γυναικών και των
κοριτςιών
6. Κακαρό νερό και αποχζτευςθ: Διαςφαλίηουμε τθ διακεςιμότθτα και τθ βιώςιμθ διαχείριςθ του νεροφ και των
εγκαταςτάςεων υγιεινισ για όλουσ
7. Φκθνι και κακαρι ενζργεια για όλουσ: Διαςφαλίηουμε τθν πρόςβαςθ ςε οικονομικι, αξιόπιςτθ, βιώςιμθ και
ςφγχρονθ ενζργεια για όλουσ
8. Αξιοπρεπισ εργαςία και οικονομικι ανάπτυξθ: Προάγουμε τθ διαρκι, βιώςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ
οικονομικι ανάπτυξθ και τθν πλιρθ απαςχόλθςθ και αξιοπρεπι εργαςία για όλουσ
9. Βιομθχανία, καινοτομία και υποδομζσ: Οικοδομοφμε ανκεκτικζσ υποδομζσ, προάγουμε τθν ανοιχτι και βιώςιμθ
βιομθχανοποίθςθ και ενκαρρφνουμε τθν καινοτομία.
10. Λιγότερεσ ανιςότθτεσ: Μειώνουμε τθν ανιςότθτα εντόσ και μεταξφ των χωρών
11. Βιώςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ: Δθμιουργοφμε αςφαλείσ, προςαρμοςτικζσ βιώςιμεσ πόλεισ και ανκρώπινουσ
οικιςμοφσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ
12. Υπεφκυνθ κατανάλωςθ και παραγωγι: Διαςφαλίηουμε τθ βιώςιμθ κατανάλωςθ και μεκόδουσ παραγωγισ
13. Δράςθ για το κλίμα: Αναλαμβάνουμε άμεςθ δράςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των
ςυνεπειών τθσ
14. Ζωι ςτο νερό: Προςτατεφουμε και χρθςιμοποιοφμε με βιώςιμο τρόπο τουσ ωκεανοφσ, τισ κάλαςςεσ και τουσ
καλάςςιουσ πόρουσ για βιώςιμθ ανάπτυξθ
15. Ζωι ςτθ ςτεριά: Προωκοφμε τθ βιώςιμθ χριςθ των χερςαίων οικοςυςτθμάτων και δαςών, καταπολεμοφμε τθν
ερθμοποίθςθ, αναςτρζφουμε τθν υποβάκμιςθ του εδάφουσ και τθσ βιοποικιλότθτασ
16. Ειρινθ, δικαιοςφνθ και ιςχυροί κεςμοί: Προάγουμε τισ ειρθνικζσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνίεσ, παρζχουμε
πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ για όλουσ και οικοδομοφμε αποτελεςματικοφσ κεςμοφσ ςε όλα τα επίπεδα
17. Συνεργαςία για τουσ ςτόχουσ: Ενιςχφουμε τα μζςα εφαρμογισ και ανανεώνουμε τθν Παγκόςμια Συνεργαςία για τθ
Βιώςιμθ Ανάπτυξθ

υντονιςμόσ επιμόρφωςθσ:
Οι Τπεφκυνοι/νεσ Αγωγισ Τγείασ (ΑΤ), Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ), Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (ΠΘ),
οργανϊνουν επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, ςεμινάρια, θμερίδεσ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν
παιδαγωγικι μεκοδολογία εκπόνθςθσ των προγραμμάτων, αλλά και ηθτιματα που αφοροφν το περιεχόμενο
τθσ κάκε ςχολικισ δραςτθριότθτασ.
Οι Τπεφκυνοι/νεσ ΑΤ, ΠΕ, ΠΘ, κακϊσ και ο/θ Διευκυντισ/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, οφείλουν να
παροτρφνουν και να υποςτθρίηουν τθν υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων.

2 .1 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ
Θ Αγωγι Τγείασ, όπωσ αυτι ορίηεται από τα ςχετικά κείμενα του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ,
ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/τριϊν με τθν υιοκζτθςθ υγιϊν
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν αφενόσ για τθ βελτίωςθ τθσ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ και αφετζρου για
τθν αναβάκμιςθ του κοινωνικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
2.1.1. Δράςεισ Αγωγισ Τγείασ
Προγράμματα Α.Τ. κακϊσ και λειτουργία Θεματικϊν Δικτφων μποροφν να υλοποιθκοφν ςε ςυνεργαςία με
άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, φορείσ περιφερειακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ,
Α.Ε.Ι., ερευνθτικά κζντρα κ.λπ., οι οποίοι μποροφν με τα δικά τουσ μζςα να ςτθρίξουν το ζργο των
εκπαιδευτικϊν και των ςχολείων, εφόςον τα εν λόγω προγράμματα και δίκτυα είναι εγκεκριμζνα από το
ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Σο ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςτθρίηει τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Αγωγισ Τγείασ ςτο ςχολείο δια των Τπευκφνων
χολικϊν Δραςτθριοτιτων/Τπευκφνων Αγωγισ Τγείασ ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ.
2.1.2. Θεματολογία Αγωγισ Τγείασ
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α. Μακαίνω για τθ ηωι:
-Υγεία
-Κοινωνικι -Συναιςκθματικι ανάπτυξθ
-Η υγεία ςτθν Ιςτορία ςτθν Τζχνθ, ςτθ Λογοτεχνία
β. Αγωγι του Ενεργοφ Πολίτθ:
-Ανκρώπινα Δικαιώματα
- Δθμοκρατία
-Ποιότθτα Ζωισ
-Κυκλοφοριακι Αγωγι
- Αγωγι του καταναλωτι
(αναλυτικά ςτο Παράρτθμα 2)

2 .2 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ / Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ
«Θ Εκπαίδευςθ για το περιβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (ΕΑΑ) ενδυναμϊνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να
λάβουν ςυνειδθτζσ αποφάςεισ και υπεφκυνθ δράςθ για τθν περιβαλλοντικι ακεραιότθτα, τθν οικονομικι
βιωςιμότθτα και μια δίκαιθ κοινωνία για τισ παροφςεσ και τισ μζλλουςεσ γενιζσ ςεβόμενοι/εσ τθν πολιτιςμικι
ποικιλότθτα. Είναι μια διαρκισ εκπαίδευςθ και αναπόςπαςτο ςυςτατικό ςτοιχείο ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ.
Θ ΕΑΑ είναι ολιςτικι και μεταςχθματιςτικι εκπαίδευςθ θ οποία αφορά το περιεχόμενο, τθν παιδαγωγικι και
το μακθςιακό περιβάλλον. Επιτυγχάνει το ςκοπό τθσ μζςα από το μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ.» (UNESCO
2014)
2.2.1. Δράςεισ και Δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ/Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ
Ενδεικτικά ςτα προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, είναι δυνατόν να αναπτυχκοφν δράςεισ, όπωσ:
 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ΚΠΕ ι ςε άλλουσ φορείσ (π.χ. Φορείσ Διαχείριςθσ κ.λ.π.) και για τισ δφο
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
 υμμετοχι ςε Θεματικά Δίκτυα ΠΕ (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά, διεκνι)
 Παρεμβάςεισ ςτο τοπικό περιβάλλον ωσ αποτζλεςμα του προγράμματοσ (αναμόρφωςθ και υιοκεςία
χϊρων κ.λ.π.)
υμμετοχι ςε προγράμματα Π.Ε κακϊσ και ςε Θεματικά Δίκτυα άλλων κυβερνθτικϊν ι μθ κυβερνθτικϊν
φορζων, φορζων περιφερειακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ, ερευνθτικϊν κζντρων κ.λ.π. οι οποίοι μποροφν
με τα δικά τουσ μζςα να ςτθρίξουν το ζργο των εκπαιδευτικϊν και των ςχολείων, είναι δφνατθ, εφόςον τα εν
λόγω προγράμματα και δίκτυα είναι εγκεκριμζνα από το ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Επιςθμαίνεται ότι δεν κεωροφνται αυτοτελι προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ οι
τριιμερεσ περιβαλλοντικζσ εκδρομζσ (Δ/κμια Εκπ/ςθ), οι επιςκζψεισ ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ, οι θμζρεσ τοπικϊν δράςεων, όπωσ κακαριςμόσ παραλιϊν, δενδροφυτεφςεισ, ςυμμετοχι ςε
εκδθλϊςεισ φορζων κ.λπ. Όλεσ αυτζσ οι χριςιμεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να εγκρίνονται, μόνο ωσ
αυτοτελείσ δράςεισ ι μζροσ τθσ υλοποίθςθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ.
2.2.2. Θ Τποςτιριξθ των Προγραμμάτων Π.Ε.
Σο ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςτθρίηει το ζργο των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο δια των Τπευκφνων χολικϊν
Δραςτθριοτιτων/Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ και δια των
Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ).
Οι Τπεφκυνοι/εσ παρακολουκοφν και υποςτθρίηουν τα αντίςτοιχα προγράμματα των ςχολικϊν μονάδων
τθσ Δ/νςισ τουσ και ενθμερϊνουν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ για τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςιϊν με τα Κ.Π.Ε.
όπωσ αυτζσ κα κακοριςκοφν με ςχετικι εγκφκλιο από το ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Σα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.): ιμερα λειτουργοφν 53 Κ.Π.Ε και ζχουν ιδρυκεί
4 νζα ΚΠΕ, τα οποία παρζχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μιασ (1) ζωσ τριϊν (3) θμερϊν ςε μακθτικζσ
ομάδεσ, οργανϊνουν επιμορφωτικά ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό,
αναπτφςςουν κεματικά δίκτυα ςχολείων, τοπικζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Θ ςυμμετοχι των
περιβαλλοντικϊν ομάδων και των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων ςτα προγράμματά τουσ γίνεται ςε
ςυνεργαςία με τουσ/τισ Τπευκφνουσ/εσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και χολικϊν Δραςτθριοτιτων των
Δ/νςεων.
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Σα Κ.Π.Ε. ζχουν ιδρφςει και λειτουργοφν Θεματικά Δίκτυα ςτα οποία μποροφν να ςυμμετάςχουν
ςχολικζσ μονάδεσ που εκπονοφν πρόγραμμα ςχετικό με τθ κεματολογία του Δικτφου.
2.2.3. Θεματολογία Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ:
-Αειφόρο Σχολείο - Αυλι ςχολείου
-Αειφόροσ κατοικία
-Ενεργειακό ηιτθμα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτφπωμα ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι
-Τοπικό Περιβάλλον : το ςπίτι, το ςχολείο , θ κοινότθτα
-Ελεφκεροι χώροι: Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ - Προςταςία
-Διατιρθςθ και προςταςία αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου
-Βιοτεχνολογικζσ Εφαρμογζσ και Περιβάλλον
-Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων
-Η ζννοια τθσ Διατιρθςθσ του Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ
-Η ζννοια τθσ Υποβάκμιςθσ του Περιβάλλοντοσ
-Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
-Χώροσ, Οργάνωςθ και Χριςθ
-Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάκμιςθ
-Ποιότθτα Ζωισ
-Ανκρώπινα Δικαιώματα – Δθμοκρατία
(αναλυτικά ςτο Παράρτθμα 2)

2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
Σα πολιτιςτικά προγράμματα είναι μία δθμιουργικι διαδικαςία που ζχει ςτόχο τθν προϊκθςθ του
πολιτιςμοφ και τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ μζςα από τθν ζρευνα, τθν μελζτθ και τθ δθμιουργία.
Σο ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςτθρίηει τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων πολιτιςτικϊν κεμάτων ςτο ςχολείο δια των
Τπευκφνων χολικϊν Δραςτθριοτιτων/Τπευκφνων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ.
2.3.1 χεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
α. Επιλογι κζματοσ και υποκεμάτων (ενδεικτικι κεματολογία Παράρτθμα 2)
β. Κακοριςμόσ γενικοφ ςκοποφ και επιμζρουσ ςτόχων γ.
Δθμιουργία ομάδων
τάδια υλοποίθςθσ
 Ζρευνα για τθ ςυλλογι του υλικοφ
 Μελζτθ και ερμθνεία του υλικοφ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
 Παραγωγι και παρουςίαςθ ζργου
2.3.2 Δράςεισ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων
 Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων
 Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων
το πλαίςιο πολιτιςτικοφ προγράμματοσ, μία παιδαγωγικι ομάδα μπορεί να ςυνεργαςτεί με φορείσ
περιφερειακισ ι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Ι., ερευνθτικά κζντρα, κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ
φορείσ, μουςεία κ.ά., να πραγματοποιεί επιςκζψεισ, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ,
μικρζσ ζρευνεσ πεδίου, ςυνεντεφξεισ και ό,τι άλλο κρικεί απαραίτθτο και ωφζλιμο για τθν
αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ.
Με ευκφνθ του/τθσ Τπεφκυνου/θσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ι χολικϊν Δραςτθριοτιτων και φςτερα από
ζγκριςθ των αρμόδιων Διευκφνςεων του ΤΠ.Π.Ε.Θ. είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ τοπικϊν δικτφων πολιτιςτικϊν
προγραμμάτων.
2.3.3 Θεματολογία Πολιτιςτικϊν Θεμάτων:
-Θεατρικό και Μουςικό / χορευτικό εργαςτιριο
-Εικαςτικό εργαςτιριο
-Λογοτεχνικό εργαςτιριο
-Προγράμματα προώκθςθσ τθσ ανάγνωςθσ
-Μακθτικόσ τφποσ
-Παιδί και παιχνίδι
-Λζςχθ φωτογραφίασ
-Κινθματογραφικι Λζςχθ
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-Ανκρώπινα Δικαιώματα- Δθμοκρατία μζςα από τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ.
(αναλυτικά ςτο Παράρτθμα 2)

3. ΜΕΣΑΚΙΝΘΕΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ :
Οι μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ υλοποιοφνται ςτο
πλαίςιο εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε ΚΠΕ με ζγκριςθ μετακίνθςθσ από τον/τθν
Διευκυντι/ντρια Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Αϋ109) .
Κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2017-2018 τα προγράμματα Σχολικών Δραςτθριοτιτων κα
πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα εγκφκλιο.
Ό ςο ν αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ( Erasmus+, eΤwinning, ςχολεία Unesco κ.λ . π. ) ςτο
επόμενο χρονικό διάςτθμα κα ακολουκιςει νεώτερθ εγκφκλιοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζκδοςθ Υπουργικισ
Απόφαςθσ μετακίνθςθσ εκπαιδευτικών ςτο πλαίςιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Παρακαλοφμε να λάβουν γνώςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί ενυπόγραφα.

Θ Διευκφντρια
Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατ. Αττικισ

Βαςιλικι Ξυκάλθ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ

Πεδία προσ ςυμπλιρωςθ
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου*
τοιχεία χολικισ μονάδασ
τοιχεία Εκπαιδευτικϊν
Σίτλοσ Προγράμματοσ
υνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα
Σάξεισ-τμιματα
Προβλεπόμενθ διάρκεια προγράμματοσ
Χρόνοσ ζναρξθσ προγράμματοσ
κοπόσ του προγράμματοσ
τόχοι του προγράμματοσ
Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ-Δράςεισ
Τποςτιριξθ προγράμματοσ (εκπαιδευτικό υλικό, ςυνεργαςίεσ κτλ)
Επιςκζψεισ
Θεματικό Δίκτυο που επικυμείτε να ενταχκείτε
υμπλθρωματικά τοιχεία-Παρατθριςεισ

Οδθγία: Καταγράψτε πρϊτα τισ απαντιςεισ ςασ ςε ζνα ζγγραφο word και φςτερα καταχωρίςτε τισ ςτθν
θλεκτρονικι φόρμα. Ζτςι δεν κινδυνεφετε να χάςετε τισ απαντιςεισ ςασ ςε περίπτωςθ διακοπισ ςφνδεςθσ.
Αντίγραφο κα ςασ ζρκει αυτόματα ςτθν θλεκτρονικι δ/νςθ που κα δθλϊςετε.
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Παράρτθμα 2
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ
α. Μακαίνω για τθ ηωι
Τγεία
 Θ Τγεία ωσ πολιτιςμικό και κοινωνικό αγακό
 Διαπολιτιςμικζσ Προςεγγίςεισ ςτθν Τγεία και τθν Αςκζνεια
 Εξαρτθςιογόνεσ Ουςίεσ (καπνόσ, αλκοόλ, ναρκωτικά )
 Αςκζνειεσ: AIDS, θπατίτιδα Β, Μεςογειακι αναιμία, καρδιαγγειακά νοςιματα, αςκζνειεσ ςτο
εργαςιακό περιβάλλον, ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα, καρκίνοσ
 τοματικι υγιεινι
 Τγιεινι διατροφι
 Ατυχιματα και Αςφάλεια
 Πρϊτεσ Βοικειεσ
 Εκελοντιςμόσ και Τγεία: Αιμοδοςία, Προςφορά ιςτϊν και Οργάνων
Ψυχικι Τγεία
Κοινωνικι υναιςκθματικι ανάπτυξθ:
 υναιςκθματικι και Ψυχοκινθτικι Ανάπτυξθ – Αντιμετϊπιςθ Προβλθμάτων
 Αυτοεκτίμθςθ, Αυτοςυναίςκθμα – Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων
 Αξίεσ ηωισ (εβαςμόσ, αγάπθ, ειρινθ, ςυνεργαςία, υπευκυνότθτα, ανεκτικότθτα, ελευκερία,
τιμιότθτα, ευγζνεια, προςφορά)
 Διαπροςωπικζσ χζςεισ
 Διαφυλικζσ ςχζςεισ – εξουαλικι Αγωγι
 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αντιμετϊπιςθ του άγχουσ και του φόβου
 Αντιμετϊπιςθ πζνκουσ
 Εφθβεία, ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ
 Εξαρτιςεισ (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνιςμα, θλεκτρονικά μζςα, τυχερά παιχνίδια, κλπ)
Τγεία, Ιςτορία και Σζχνθ
 Μυκολογία, Ιςτορικζσ Αντιλιψεισ για τθν υγεία, Ζκιμα, δοξαςίεσ και λαογραφικά ςτοιχεία
 Μνθμεία, Ζργα και αρχαιολογικοί χϊροι (π.χ. προςωποποιιςεισ Τγείασ, Αςκλθπιεία, Αμφιαράεια
κ.ά.)
Τγεία και Λογοτεχνία
 Ηθτιματα ςωματικισ/ ψυχικισ υγείασ και ποιότθτασ ηωισ ςτθν μυκιςτοριογραφία και τθν ποίθςθ
β. Αγωγι του Ενεργοφ Πολίτθ
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα – Δθμοκρατία
 Προβλιματα Φτϊχειασ, Αναλφαβθτιςμοφ κ.ά
 Δθμοκρατικά δικαιϊματα, δικαιϊματα του πολίτθ, δικαιϊματα του παιδιοφ
 Διαφορετικότθτα
 Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, Ιςότθτα ευκαιριϊν
 Ιςότθτα φφλων
 Ρατςιςμόσ, ξενοφοβία
Ποιότθτα Ηωισ
 Κατοικία, Τγιεινι και Αςφάλεια
 Ποιότθτα ηωισ ςτο εργαςιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Ζκκεςθ ςε τοξικζσ ουςίεσ
 Φυςικι Ηωι, άςκθςθ και υγιεινόσ τρόποσ διαβίωςθσ
 Διατροφικζσ ςυνικειεσ και μεταλλαγμζνα τρόφιμα
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Επιπτϊςεισ ςτθν υγεία από τθν ζκκεςθ ςτα φυτοφάρμακα
Εκελοντιςμόσ
Πολιτικι Προςταςία: Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων/ ειςμοί, πλθμμφρεσ,
πυρκαγιζσ

Κυκλοφοριακι Αγωγι
 Οδικι ςυμπεριφορά πεηϊν και οδθγϊν
 Οδικι ςυμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν: οι μακθτζσ/τριεσ ωσ οδθγοί και ωσ επιβάτεσ – διαμόρφωςθ
κυκλοφοριακισ ςυνείδθςθσ
 Οδικι Αςφάλεια
Αγωγι του καταναλωτι
 Αγωγι του καταναλωτι και οικονομία
 Αγωγι του καταναλωτι και κοινωνία
 Πλθκυςμιακζσ μετακινιςεισ και κατανάλωςθ
 Τγεία και κατανάλωςθ
 Ανάλυςθ προτφπων κατανάλωςθσ κ.ά.

ΕΝΔΕΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Αειφόρο χολείο - Αυλι ςχολείου
Οι πθγζσ ενζργειασ ςτο ςχολείο και θ ςυμπεριφορά τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για εξοικονόμθςθ
ενζργειασ , Πρωτοβουλίεσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των ςχζςεων των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ και του περιβάλλοντοσ ςτο ςχολείο, Θ ςιμανςθ για τθν κακαριότθτα, Θ φροντίδα και θ
ευκφνθ για τθν αυλι και τθν αίκουςα, …Οραματίηομαι το ςχολείο του μζλλοντοσ… κ.α.
Αειφόροσ κατοικία
χεδιαςμόσ κτθρίων, οικιςμϊν, πόλεων μζςα ςτθ φζρουςα ικανότθτα του πλανιτθ, Βιοκλιματικι
αρχιτεκτονικι, Αςφάλεια & επικινδυνότθτα υλικϊν π.χ. επίπλων, ελαιοχρωμάτων, κλπ.
Ενεργειακό ηιτθμα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτφπωμα ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι
Οι κακθμερινζσ μασ μετακινιςεισ, Οι μεταφορζσ, Οι εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ για κζρμανςθ-ψφξθ,
Σι ξοδεφουμε για ενζργεια , κλπ.
Σοπικό Περιβάλλον : το ςπίτι, το ςχολείο , θ κοινότθτα
Γνωριμία με το τοπικό οικοςφςτθμα, Θ διαχείριςθ απορριμμάτων ςτθ πόλθ που ηω, Θ προςωπικι και
ςυλλογικι ευκφνθ τθσ διατιρθςθσ του πράςινου ςτο άμεςο περιβάλλον, Οι δραςτθριότθτεσ και
κακθμερινζσ ςυνικειεσ που επθρεάηουν τθν φζρουςα ικανότθτα ςε άλςθ, δάςθ, παραλίεσ, κλπ.
Ελεφκεροι χϊροι: Αξιοποίθςθ – Διαμόρφωςθ - Προςταςία
Παιδικζσ Χαρζσ - Χϊροι άκλθςθσ – ψυχαγωγίασ, Καταλλθλότθτα των χϊρων ωσ προσ τθν κακαριότθτα, τα
υλικά, τθν φροντίδα, τθν εκελοντικι προςφορά ςτον ζλεγχο και τθ διατιρθςι τουσ, Τιοκετϊ και
προςτατεφω ζνα άλςοσ, μία παραλία του τόπου μου.
Διατιρθςθ και προςταςία αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου
Αλλαγι χριςεων γθσ (Αςτυφιλία και ανεργία, Οικολογικι επιβάρυνςθ, Θ ςθμαςία του κτθματολογίου
ςτθν διαχείριςθ των χριςεων γθσ).
Βιοτεχνολογικζσ Εφαρμογζσ και Περιβάλλον
Γενετικά Σροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (ΓΣΟ) : Παραγωγι τροφισ από γενετικά τροποποιθμζνουσ
οργανιςμοφσ (Τβρίδια, Άγριεσ ποικιλίεσ φυτϊν, Γενετικά τροποποιθμζνα φυτά, Επιπτϊςεισ των ΓΣΟ ςτο
περιβάλλον, τθν υγεία, τθν οικονομία, τθν κοινωνία),11Παραδοςιακζσ τοπικζσ καλλιζργειεσ και θ ςχζςθ

τουσ με τθν τοπικι οικονομία και το περιβάλλον.
Διαχείριςθ Φυςικϊν Πόρων
 Εντατικζσ μορφζσ εκμετάλλευςθσ φυςικϊν πόρων
 Δάςθ, Αποδάςωςθ, διάβρωςθ εδαφϊν
 Τδάτινοι Πόροι
 Γεωργία, Κτθνοτροφία, Τπερεκμετάλλευςθ – θ ςχζςθ οικονομίασ και προςταςίασ του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ, Ανάδειξθ τοπικϊν παραδειγματικϊν χριςεων γθσ οικονομικισ κλίμακασ με ςεβαςμό
ςτα περιβάλλον
Θ ζννοια τθσ Διατιρθςθσ του Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ
 Οικοςυςτιματα : Δομι και λειτουργία χερςαίων και υδατικϊν οικοςυςτθμάτων
 Βιοποικιλότθτα: Απειλοφμενα είδθ – προςτατευόμενεσ περιοχζσ
Θ ζννοια τθσ Τποβάκμιςθσ του Περιβάλλοντοσ
 Ατμόςφαιρα - Ρφπανςθ του αζρα φαινόμενο κερμοκθπίου, Σρφπα όηοντοσ
 Ρφπανςθ υδάτων
 Ρφπανςθ εδαφϊν
 Ραδιενεργόσ ρφπανςθ
 Απόβλθτα και Διαχείριςθ των απορριμμάτων
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
 Κλιματικζσ Αλλαγζσ
 Φυςικζσ καταςτροφζσ και ανκρϊπινθ παρζμβαςθ
 Περιβάλλον και πόλεμοσ
Χϊροσ, Οργάνωςθ και Χριςθ
 Αςτικά περιβάλλοντα: Αςτικι ανάπτυξθ, χριςεισ, αςτικό και περιαςτικό πράςινο, Οδικά δίκτυα,
Θχθτικι ρφπανςθ, Περιβάλλον ςχολικϊν και εςωτερικϊν χϊρων
 Οικιςτικι ανάπτυξθ, Δθμόςιοσ χϊροσ και περιβάλλον
 Φυςικό Περιβάλλον, χεδιαςμόσ του διακζςιμου χϊρου, Αγροτικι ανάπτυξθ, Σουριςμόσ,
Εναλλακτικόσ και οικολογικόσ τουριςμόσ, Τιοκεςίεσ περιοχϊν
 Περιβάλλον και Μνθμεία, Αρχαιολογικοί χϊροι και ιςτορικοί τόποι
 Σοπίο και κατοίκθςθ, Τποβάκμιςθ του τοπίου
 Γεωλογικά μνθμεία και μνθμεία τθσ φφςθσ
Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον – Παράμετροι & Τποβάκμιςθ
 Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυςικζσ διαδρομζσ, Μεταφορζσ, ςυγκοινωνίεσ
 Περιβάλλον και Ιςτορία: Σοπικι ιςτορία, Ιςτορία μετακινιςεων, Φυςικι ιςτορία, Ιςτορία πόλεων
και αγροτικϊν εγκαταςτάςεων, Φυςικά τοιχεία: Μυκολογία, Λαογραφία
 Σο Περιβάλλον ωσ πθγι ζμπνευςθσ και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Σζχνθ
 Σο περιβάλλον ωσ ζκκεμα: Μουςεία φυςικϊν επιςτθμϊν και τεχνολογίασ, φυςικισ ιςτορίασ,
υλλογζσ εκκζματα, Περιβαλλοντικά ςτοιχεία ςε ςυλλογζσ, Μόνιμεσ και περιοδικζσ εκκζςεισ
μουςειακϊν οργανιςμϊν
 Σο περιβάλλον ωσ αφιγθςθ: Θ φφςθ και τα περιβαλλοντικά ηθτιματα ςτθ λογοτεχνία
 Περιβάλλον, Αντιλιψεισ και Ιδζεσ:
o Φφςθ και Θρθςκεία
o Περιβαλλοντικι Θκικι
o Δθμοκρατία, Περιβαλλοντικζσ δράςεισ και περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ
o Καταναλωτιςμόσ και Περιβάλλον
 Σο Περιβάλλον ωσ πεδίο ςυνάντθςθσ των πολιτιςμϊν – Διαπολιτιςμικζσ Αναφορζσ
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Ποιότθτα Ηωισ
 Καταλλθλότθτα-επικινδυνότθτα υλικϊν και καταςκευϊν
 Αςφάλεια ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι ςε ςχζςθ με τα αντικείμενα
 Τλικά φιλικά προσ το περιβάλλον-Σρόποι προφφλαξθσ
 Βιομθχανικι ρφπανςθ –Γεωργικι ρφπανςθ
 Βαρζα μζταλλα - Εντομοκτόνα - Φυτοφάρμακα - Βιοςυςςϊρευςθ
 Θλιακι ακτινοβολία. Θλεκτρομαγνθτικζσ ακτινοβολίεσ
 Θχορφπανςθ - Ζνταςθ ιχου - Χάρτθσ κορφβου
 Κρυμμζνθ ρφπανςθ: Άρρωςτα κτίρια - Ρφπανςθ εςωτερικϊν χϊρων: ςυςτιματα καφςθσ,
κάπνιςμα, καταςκευαςτικά υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, υλικά κακαριότθτασ
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα – Δθμοκρατία
Προβλιματα Φτϊχειασ, Αναλφαβθτιςμοφ, Δθμοκρατικά δικαιϊματα, δικαιϊματα του πολίτθ & του
παιδιοφ, Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, Ιςότθτα ευκαιριϊν, Ιςότθτα φφλων, Ρατςιςμόσ, ξενοφοβία κ.ά.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Θ κεματολογία των πολιτιςτικϊν προγραμμάτων εκτείνεται ςε ζνα ευρφτατο φάςμα τομζων πολιτιςμοφ
και τεχνϊν (χοροφ, κεάτρου, μουςικισ, εικαςτικϊν τεχνϊν, κλπ.). Ενδεικτικά ζνα πολιτιςτικό πρόγραμμα
μπορεί να αναπτυχκεί ςτουσ παρακάτω κεματικοφσ τομείσ και αντίςτοιχεσ δράςεισ:
Πολιτιςτικι κλθρονομιά
Παραδείγματα: Λαογραφία/ Τλικόσ και άυλοσ πολιτιςμόσ (ικθ, ζκιμα, τελετουργίεσ, παραδόςεισ,
ενδυμαςία, παιχνίδια/ το λάδι, το ςτάρι, το ψωμί το κραςί, το μζλι από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα:
λαϊκζσ παραδόςεισ, τζχνθ, παραδοςιακι επεξεργαςία και οικονομία. Λαϊκι μουςικι παράδοςθ. Λαϊκά
παραμφκια. Σο δζντρο/ ο άνεμοσ/ θ κάλαςςα/ τα ηϊα μζςα από τθ λαϊκι παράδοςθ. Λαϊκι
αρχιτεκτονικι – νεότερθ και ςφγχρονθ αρχιτεκτονικι. Παλιά επαγγζλματα: Καταγραφζσ και μαρτυρίεσ.
Πολιτιςμόσ τθσ διατροφισ: λαϊκι παράδοςθ/ παραμφκια/ ςυνταγζσ/ ςυνικειεσ, ιςτορία. Κακθμερινά
αντικείμενα: ιςτορία και εξζλιξθ κ. ά.
Ανκρϊπινα δικαιϊματα – δικαιϊματα του παιδιοφ, διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ , ρατςιςμόσ,
ετερότθτα, εκπαίδευςθ ςτθ δθμοκρατία, ςφγχρονα κοινωνικά ηθτιματα







Πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, χτεσ και ςιμερα
Εκπαίδευςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα / Δικαιϊματα του παιδιοφ
Εκπαίδευςθ ςτθ Δθμοκρατία και τον διάλογο, ανάπτυξθ δεξιοτιτων του ενεργοφ πολίτθ
Εκελοντιςμόσ και αλλθλεγγφθ
Πολιτιςμικι πολυμορφία
Πόλεμοσ και ειρινθ
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Παραδείγματα: Σα ανκρϊπινα δικαιϊματα/ τα δικαιϊματα του παιδιοφ μζςα από τισ τζχνεσ,
τθ λογοτεχνία, τισ μαρτυρίεσ, τον κινθματογράφο, τον τφπο… Ετερότθτα και αποδοχι (αναπθρία,
φφλο, καταγωγι κ.λπ). Εκπαίδευςθ ςτθ δθμοκρατία, τον ςεβαςμό του άλλου και τθν
υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.
Κοινωνικι
ςυμβίωςθ
–
επικοινωνία,
διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ. Μετανάςτευςθ/ ξενιτιά: χτεσ, ςιμερα. Θ διαφορετικότθτα μζςα από
τθν παιδικι λογοτεχνία/ τον κινθματογράφο. Ο ξζνοσ μζςα από το παιδικό βιβλίο /το
παραμφκι /το τραγοφδι. Μφκοι και παραδόςεισ των λαϊν. Θ κακθμερινι ηωι ςτουσ τόπουσ
καταγωγισ των παιδιϊν τθσ τάξθσ. Παιχνίδια του κόςμου. Πρωτοχρονιζσ/ άλλεσ γιορτζσ ςτον
κόςμο. Μάςκεσ (τελετουργικζσ, αποκριάσ κ.α.). Θρθςκείεσ του κόςμου. Γλϊςςεσ. κ.ά.
Αειφορία και πολιτιςμόσ
Προαγωγι των τεχνϊν και του πολιτιςμοφ ςτο αειφόρο ςχολείο. Δικαίωμα ςτθν ζκφραςθ. Προαγωγι
των χαρακτθριςτικϊν/δεξιοτιτων του ενεργοφ πολίτθ και τθσ Δθμοκρατίασ. Επίλυςθ κρίςεων μζςω των
τεχνϊν Σο ςχολείο ωσ κοινότθτα: ζκφραςθ, πολιτιςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχι και δράςθ. Σο
ςχολείο ςυναντά τθν κοινότθτα.
Προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ, Φιλαναγνωςία, Δθμιουργικι γραφι, Δθμιουργία και λειτουργία
ςχολικισ βιβλιοκικθσ
Παραδείγματα:
Φιλαναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ γφρω από αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν
βιβλίων.
Προςζγγιςθ του ζργου ςυγγραφζων. Θεματικζσ προςεγγίςεισ μζςα από βιβλία (π.χ. φιλίεσ, ετερότθτα,
ιςτορίεσ τθσ κάλαςςασ, οικογζνεια, παιδί και παιχνίδι, ακλθτιςμόσ κ.ά.). Λζςχθ ανάγνωςθσ. Ποίθςθ και
δθμιουργία. υγγραφι ιςτοριϊν με αφορμι ζνα κζμα, ζνα βιβλίο. Δθμιουργικζσ αναγνϊςεισ λογοτεχνίασ.
Κόμικσ
Μακθτικόσ τφποσ, μακθτικό ραδιόφωνο
Μακθτικόσ τφποσ – δθμοςιογραφικόσ λόγοσ. Ζκδοςθ εφθμερίδασ ι περιοδικοφ ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι
μορφι. Δθμιουργία ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν (European School Radio). φνδεςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και
των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων με τθν επικαιρότθτα, τα τοπικά και παγκόςμια γεγονότα κ.α.
Θζατρο /είδθ κεάτρου
Παραδείγματα: Γνωριμία με τα είδθ και τθν ιςτορία του κεάτρου. Σο κζατρο ςτον κόςμο. Σο
κζατρο ςτθν αρχαιότθτα. φγχρονεσ παραςτατικζσ τζχνεσ. Θεατρικό εργαςτιρι. Θεατρικι παράςταςθ.
Θζατρο ντοκουμζντο. Θζατρο ςκιϊν. Κουκλοκζατρο. Ανάπτυξθ παραςτατικϊν δεξιοτιτων των
μακθτϊν/τριϊν. Δθμιουργία κεατρικοφ κειμζνου και παράςταςθσ (ςκθνικά, κουςτοφμια,
μάςκεσ, εργαςτιριο κουκλοκεάτρου ι κεάτρου ςκιϊν) κ.ά.
Μουςικι – χορόσ
Παραδείγματα: Μουςικό εργαςτιρι – ςυγκρότθςθ χορωδίασ. Γνωριμία με είδθ μουςικισ. Γνωριμία με
τθν ιςτορία τθσ μουςικισ. Γνωριμία με μουςικά κινιματα. Μουςικι και εικαςτικζσ τζχνεσ - λογοτεχνία.
Διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ μζςα από τθ μουςικι των λαϊν (εκνομουςικολογία). Πειραματικι
Μουςικι. Γνωριμία με μουςικά όργανα (αρχαία, παραδοςιακά κ.λπ.) και καταςκευι. Χορευτικό
εργαςτιρι. Ο χορόσ ςτον κόςμο, τελετουργίεσ. Ιςτορία / εξζλιξθ του χοροφ. Παραδοςιακοί χοροί.
φγχρονοσ Χορόσ και Λογοτεχνία /εικαςτικζσ τζχνεσ. Χορόσ και κοινωνικά προβλιματα. Χοροκζατρο
κ.ά.
Εικαςτικά, εικαςτικζσ τζχνεσ
Παραδείγματα: Εικαςτικό εργαςτιρι. Δθμιουργία μακθτικοφ εργαςτθρίου ςε κάποιο τομζα εικαςτικισ
ζκφραςθσ (πθλοπλαςτικι, δθμιουργίεσ από χαρτί, arte povera κ.ά.) Μυκολογία και τζχνθ. Σο παιδί/θ
μθτζρα/ θ κάλαςςα/ το δζντρο κ.ά., ςτθν τζχνθ. Όψεισ τθσ ιςτορίασ μζςα από τθν τζχνθ. Αιςκθτικι
παρζμβαςθ ςτον ςχολικό χϊρο. Ιςτορία / κινιματα τθσ αρχιτεκτονικισ. Δθμιουργοί και το ζργο τουσ.
Μελζτθ και ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με εικαςτικά κινιματα (ιμπρεςιονιςμόσ, εξπρεςιονιςμόσ κ.λπ.) και
τεχνοτροπίεσ. Από τθν τζχνθ ςτθ δθμιουργικι γραφι κ.ά.
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Εικόνα: φωτογραφία, κινθματογράφοσ, κινοφμενθ εικόνα
Παραδείγματα: Σοπικι ιςτορία, επαγγζλματα κτλ. μζςα από φωτογραφίεσ. Κινοφμενα ςχζδια:
εξζλιξθ, τεχνικζσ, ςφνκεςθ. Όμιλοσ φωτογραφίασ. Φωτογραφικζσ διαδρομζσ. Θ τζχνθ και θ
τεχνικι τθσ φωτογραφίασ. Κινθματογράφοσ: αφιερϊματα ςε ςκθνοκζτεσ ι διάφορα κζματα
(το παιδί ςτο
κινθματογράφο, παραδοςιακά επαγγζλματα, ςχολεία εδϊ κι αλλοφ, δικαιϊματα του παιδιοφ κ.ά.)
Οργάνωςθ και λειτουργία κινθματογραφικισ λζςχθσ. Δθμιουργία μιασ ταινίασ μυκοπλαςίασ ι
ντοκιμαντζρ. Αποκωδικοποίθςθ, κωδικοποίθςθ και δθμιουργία μθνυμάτων λόγου και εικόνασ κ.ά.
Σοπικι ιςτορία, ιςτορία και πολιτιςμόσ, Μυκολογία
Παραδείγματα:
Μαρτυρίεσ και προφορικι ιςτορία. Θ ιςτορία μου, οι ιςτορίεσ μασ
(οικογενειακι ιςτορία – νεότερθ ιςτορία μζςα από οικογενειακά τεκμιρια και αφθγιςεισ). Ιςτορικζσ
περίοδοι μζςα από τθν τζχνθ και τθ λογοτεχνία. Αρχαιολογία. Από τθν αρχαία ςτθ ςφγχρονθ πόλθ
κακθμερινι ηωι, (κοινωνικι ςφνκεςθ, ψυχαγωγία, καλλιτεχνικι παραγωγι…). Εξζλιξθ του
πολιτιςτικοφ τοπίου. Πολιτιςτικζσ διαδρομζσ. χολικά κτίρια με ιςτορία. Μυκολογία ςτθν τζχνθ,
τοπικι μυκολογία, μυκολογία και ιςτορία, μυκικά πλάςματα, μυκολογία και φφςθ κ.ά.

Μουςειακι αγωγι
Σρόποι προςζγγιςθσ ενόσ μουςείου ι άλλου χϊρου πολιτιςμικισ αναφοράσ. Θεματικζσ διαδρομζσ από
μουςείο ςε μουςείο. Με αφορμι ζνα ζκκεμα/ μια ζκκεςθ, ζρευνα και προςζγγιςθ μιασ περιόδου/
κοινωνίασ/ενόσ κζματοσ. Ελεφκεροι χϊροι και ζκφραςθ. Αρχαιολογικοί χϊροι και αναςκαφζσ/
Μνθμεία/ Βιομθχανικι κλθρονομιά. Τιοκεςία αγάλματοσ, μνθμείου, οικιςτικοφ ςυνόλου,
αρχιτεκτονιματοσ, αρχαιολογικοφ πάρκου κ.ά.
Άλλα κζματα, παραδείγματα:
Ρθτορικι, ρθτορικοί όμιλοι, επιχειρθματολογία
Φιλοςοφία, φιλοςοφία με παιδιά, φιλοςοφία ςτθν αρχαιότθτα, ςφγχρονα φιλοςοφικά ρεφματα,
φιλοςοφία των επιςτθμϊν, θ ζννοια του χρόνου, θ φιλοςοφία ςτθν κακθμερινι ηωι κ.α.
Πολιτιςτικά Προγράμματα και Σ.Π.Ε.: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ με κζματα πολιτιςμοφ,
ψθφιακζσ αφθγιςεισ, ψθφιακά παιχνίδια, ψθφιακι τζχνθ
Πνευματικά Δικαιϊματα
Γζννθςθ κ αι εξζλιξθ τ θσ γραφισ - ιςτορία τθσ γραφισ και τθσ τυπογραφία
Σαξίδι/ όψεισ τ θσ κακθμερινότθτασ ςτθν αρχαία Ελλάδα /ςτθ βυηαντινι Ελλάδα/ςτα νεϊτερα χρόνια
Παιχνίδι
Σεχνολογικά επιτεφγματα
Επιςτιμεσ και τζχνεσ
και άλλα πολιτιςτικά κζματα.
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