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Η διάρκεια ενός προγράµµατοςΗ διάρκεια ενός προγράµµατος

� Η διάρκεια ενός προγράµµατος Αγωγής 
Σταδιοδροµίας, 

� Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
� Αγωγής Υγείας,
� Πολιτιστικών Θεµάτων 
� µπορεί να είναι τουλάχιστον 5 µήνες για 
τη ∆/θµια Εκπαίδευση



ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
� Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να αναλάβουν 
την υλοποίηση προγράµµατος συγκροτούν 
εθελοντική µαθητική οµάδα, η οποία µπορεί να 
αποτελείται: 
από το σύνολο των µαθητών ενός σχολικού � από το σύνολο των µαθητών ενός σχολικού 
τµήµατος 

� από οµάδα µαθητών /τριών διαφορετικών 
τµηµάτων ή τάξεων 

� από µαθητές του σχολείου σε συνεργασία µε 
µαθητές άλλου σχολείου. 



Όταν συγκροτηθεί η οµάδα,Όταν συγκροτηθεί η οµάδα,
� ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία µε 
τους µαθητές/τριες το θέµα του 
προγράµµατος. 



1. Τα προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση υλοποιούνται µετά το πέρας των µαθηµάτων. 
2. Για κάθε πρόγραµµα διατίθεται εβδοµαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται 
συγκεκριµένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

συγκεκριµένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων 
καθηγητών του σχολείου, που εγκρίνει το πρόγραµµα. Το πρακτικό αυτό 
συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράµµατος» (βλέπε συνοδευτικά έντυπα). 



3. Για κάθε πρόγραµµα δικαιολογούνται µέχρι δυο ώρες συµπλήρωσης ωραρίου. 
Η συµπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαµβάνει πρόγραµµα ή 
εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς του προγράµµατος, εφόσον το επιτρέπει το 
ωρολόγιο πρόγραµµα και το δυναµικό του σχολείου. Για κάθε εκπαιδευτικό το 
ανώτατο όριο συµπλήρωσης ωραρίου από υλοποίηση προγράµµατος σχολικών 
δραστηριοτήτων ορίζεται σε δύο ώρες. 
4. Κάθε εκπαιδευτικός της ∆/θµιας Εκπ/σης µπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) 
προγράµµατα, εκ των οποίων το ένα ως αναλαµβάνων. Κάθε πρόγραµµα µπορεί 
να υποστηρίζεται από οµάδα 1-4 εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένου του να υποστηρίζεται από οµάδα 1-4 εκπαιδευτικών, συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλαµβάνοντος. 
5. Κάθε µαθητής µπορεί να συµµετέχει µέχρι και σε δύο (2) προγράµµατα. 



Μετά την επιλογή του θέµατος Μετά την επιλογή του θέµατος 
� Ακολουθεί, ο σχεδιασµός του προγράµµατος που περιλαµβάνει 
� τον τίτλο, 
� τα υποθέµατα, 
� τους στόχους, 
� το περιεχόµενο, � το περιεχόµενο, 
� τη µεθοδολογία, 
� το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης, 
� τις ενδεχόµενες συνεργασίες, 
� τα πεδία σύνδεσης µε τα αναλυτικά προγράµµατα, 
� το ηµερολόγιο προγραµµατισµού δραστηριοτήτων 
� τα ονοµατεπώνυµα των εκπαιδευτικών και τα ονοµατεπώνυµα και 

των µαθητών που θα συµµετέχουν 



Βασικές αρχές που εφαρµόζονται στα προγράµµατα των Βασικές αρχές που εφαρµόζονται στα προγράµµατα των 

Σχολικών ∆ραστηριοτήτων:Σχολικών ∆ραστηριοτήτων:

� η διεπιστηµονική θεώρηση, 
� η βιωµατική προσέγγιση, 
� η ενθάρρυνση της µαθητικής πρωτοβουλίας, 
� το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, � το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία, 
� η ανάπτυξη δηµοκρατικού διαλόγου, 
� η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
� και 
� οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο 
ανάπτυξη 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

� ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

� συµπληρώνεται µε τις πληροφορίες αυτές 
«Σχέδιο υποβολής προγράµµατος 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων»



Παράρτηµα 2. 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράµµατος µαζί 
µε το έντυπο υποβάλλονται και 
1. Κατάλογος µε το ονοµατεπώνυµο των µαθητών της 
οµάδας, την τάξη και το τµήµα τους. 
2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου



ΕΓΚΡΙΣΗΕΓΚΡΙΣΗ

� 1.2. Έγκριση 
� Τα συµπληρωµένα σχέδια εγκρίνονται από τον 
∆ιευθυντή και τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων της 
σχολικής µονάδας ή των σχολικών µονάδων, σε σχολικής µονάδας ή των σχολικών µονάδων, σε 
περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη 
συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των 
οικείων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, 
προκειµένου οι τελευταίοι να εισηγηθούν την 
έγκρισή τους στην Επιτροπή Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων. 



ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣΧΡΟΝΙΑΣ

� Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες 
τις Σχολικές ∆ραστηριότητες ορίζεται 
ηµέρα/ηµέρες παρουσίασης-προβολής των 
προγραµµάτων (γιορτές µαθητικής προγραµµάτων (γιορτές µαθητικής 
δηµιουργίας) σε τοπικό επίπεδο. 


