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Κοιν: 
 

Θεσ/νίκη 14-10-2022 
Αρ. Πρωτ.:  15865 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους & 
Τις κ. Προϊσταμένες 
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         

 
 
 
1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  
Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  
2. 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας 
3. Φ. Αρχείου 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την υποβολή των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2022-2023» 
 
 

 

Με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 

Σπουδών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 

Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2022-2023, οι οποίες έχουν ως 

ακολούθως:  

 Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται εντός ωρολογίου 
προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ.79/2017 (Α΄ 109), στο πλαίσιο 

(α) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων,  

(β) των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους 
του Προγράμματος Σπουδών, ώστε, μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής 
προσέγγισης, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων θεμάτων και 
να διερευνώνται όλες οι πτυχές του επιλεγμένου θέματος 

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει ή να συμμετέχει στην υλοποίηση έως 

και τριών (3) Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε ένα εκ των οποίων 

δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια.  

 Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι τρεις (3) εκπαιδευτικοί, 

συμπεριλαμβανομένου και του Συντονιστή.  

 Η διάρκεια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι τουλάχιστον 3 

μήνες. 

mailto:mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh


 

http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 

 Κάθε τμήμα, κάθε μαθητής/τρια ή μαθητική ομάδα (σε περίπτωση συνεργασίας) 

μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση μέχρι και τριών (3) Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων (από οποιαδήποτε δράση), όχι σε περισσότερα. 

 Η δήλωση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, που θα υποβληθούν 

προς έγκριση στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης την 

τρέχουσα σχολική χρονιά, θα γίνεται αποκλειστικά για κάθε τμήμα ή σχολική 

ομάδα (σε περίπτωση συνεργασίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων) στη κοινή 

ηλεκτρονική φόρμα: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpKT_lKta4wek2N0HDJ

iOow834E3NaDh8Z7rx-KeM30FCSpw/viewform 

 

και για τις τρεις δράσεις (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά 

Θέματα) 

έως και την Δευτέρα31Οκτωβρίου 2022. 

 

 Θα εγκριθούν μόνο τα Προγράμματα, που θα έχουν καταγραφεί στην 

ηλεκτρονική φόρμα.  

 

Τα Σχέδια Υποβολής Προγραμμάτων (πρότυπο σας αποστέλλεται συνημμένα) προτείνεται 
να συμπληρωθούν και να κρατηθούν στο σχολείο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στον 
φάκελο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. ΔΕΝ χρειάζεται να αποσταλούν 
στη Δ/νση και στους Υπευθύνους ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ. Τα Προγράμματα δηλώνονται μόνο 
ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

 

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων πρέπει να 

επιδιώκεται η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και της τοπικής 

κοινωνίας, τόσο κατά την εφαρμογή τους, όσο και κατά την παρουσίασή τους, όταν αυτά 

ολοκληρωθούν. 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στους 

Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων:  

 
Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
τηλ: 2310 588294, e-mail:vippeki71@gmail.com 

 

Στέλλα Μπαζακογιάννη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  
τηλ: 2310 588294,e-mail: bazakogiannist@gmail.com 

 

Ηλίας Χάλιος, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας 
τηλ: 2310 588294, e-mail: ixalios@gmail.com 
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Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (εγκύκλιος Φ11/126281/Δ7/14-10-
2022), που επισυνάπτεται συνημμένα. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 
 
Συν.: 1. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ (Φ11/126281/Δ7/14-10-2022) 
2. Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος  
 

 
 

 
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ 

 
 
 
    
  
 
 

   

 

Γεωργία Ψαρρά 

 


		2022-10-17T11:53:20+0300
	Iordanis Tavridis
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




