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Θέμα 1ο: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2020 - 2021» 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την 

εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία με αρ. πρωτ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 κατά τη σχολική χρονιά 

2020-21, για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ισχύουν τα ακόλουθα1: 

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σχεδιασμός  

Η  Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ενημερώνει τους Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/ες και τους 

Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης Προγραμμάτων 

Αγωγής Υγείας, καθώς και για τη μεθοδολογία εφαρμογής τους. Κάθε Διευθυντής/ντρια, 

Προϊστάμενος/η σχολικής μονάδας συγκαλεί ειδική συνεδρίαση με θέμα τα προγράμματα 

σχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση 

προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα. Η μαθητική ομάδα στην Πρωτοβάθμια προτείνεται 

να αποτελείται ή να συγκροτείται από το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος. 

Μετά τη συγκρότηση της μαθητικής ομάδας ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους 

μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος και ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος.  

Έγκριση 

Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και 

στη συνέχεια υποβάλλονται στους Υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Στις 

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοστούν προγράμματα 

Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή με διαθεματική προσέγγιση. Διευκρινίζεται ότι 

οι όμιλοι των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων δεν υποβάλλονται για έγκριση ως 

προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – συμμετοχή των Εκπαιδευτικών 

α) Διάρκεια: 

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η διάρκεια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας μπορεί να 

είναι από 3 μήνες έως και 10 μέρες πριν τη λήξη του διδακτικού έτους. 

β) Ωράριο υλοποίησης: 

- Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, υλοποιούνται 

εντός ωρολογίου προγράμματος, ως ακολούθως: 

Στις τάξεις Α΄- Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη, καθώς στις τάξεις αυτές προβλέπεται 

σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διακριτός χρόνος για την Ευέλικτη Ζώνη, και στο πλαίσιο 

 
1 Στην εγκύκλιο του Υπουργείου που επισυνάπτεται έχουν επισημανθεί τα σημαντικότερα πεδία 



  

της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος 

Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας 

περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που 

πραγματεύεται το Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. 

Στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, 

σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο 

συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, 

προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα. 

γ) Συμμετοχή εκπαιδευτικών: 

Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα, 

εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια (Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός). Κάθε πρόγραμμα 

μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του 

Υπεύθυνου του προγράμματος. Επομένως: 

• Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να είναι Υπεύθυνος σε ένα πρόγραμμα και συνεργάτης σε 

άλλα δυο. 

• Κάθε πρόγραμμα θα έχει μέχρι 3 εκπαιδευτικούς, 1 τον Υπεύθυνο και 2 άλλους ως 

Συνεργάτες. 

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και 

σε δύο (2) προγράμματα. Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ισχύουν τα ανωτέρω, 

αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από 3μελή 

ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, με σκοπό την ανάπτυξη της 

διεπιστημονικής συνεργασίας και προσέγγισης. 

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης 

Προγράμματος  

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να 

εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές 

πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο 

Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση του σχετικού παραδοτέου 

στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε./Α.Υ./Π.Θ./Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

εγγράφως ή/και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα 

ολοκληρώθηκαν χορηγείται, «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/την Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. 

Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων  

Τα Σχέδια Προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020 στον/στην 

αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 



  

 

Θεματολογία Αγωγής Υγείας 

Αναλυτικότερα οι θεματικές της Αγωγής Υγείας εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο, 

σελ. 10.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-

2021: Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον - Υγεία – Πολιτισμός 

 

 Συν.: ΠΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020-21 

 

 
 

 

Θέμα 2ο: «Διαδικασία υποβολής προγράμματος Αγωγής Υγείας 2020 – 2021» 

 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι για την υποβολή των 

προγραμμάτων Αγωγής Υγείας το σχολικό έτος 2020-2021 ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Η υποβολή Προγράμματος γίνεται ΜΟΝΟ από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό. 

2. Κάθε Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός συμπληρώνει το Σχέδιο Υποβολής 

Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2020-2021 στο οποίο παραθέτει τις πληροφορίες 

σχετικά με το πρόγραμμα που προτίθεται να υλοποιήσει στην τάξη του. Το σχέδιο 

επισυνάπτεται.  

3. Αποθηκεύει αυτό το αρχείο στον υπολογιστή του με ΚΕΦΑΛΑΙΑ χωρίς τελείες, 

μόνο αριθμοί και γράμματα, ως εξής:  

α) για τα δημοτικά  

18 ΔΣ ΠΑΤΡΑΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

β) για τα νηπιαγωγεία:  

6 ΝΗΠ ΑΙΓΙΟΥ_ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   

4. Στη συνέχεια μεταβαίνει στο σύνδεσμο   εδώ 

(http://healthpromotiondipeach.weebly.com/) που οδηγεί στην τελική υποβολή. 

Πατώντας πάνω σε αυτό το σύνδεσμο γίνεται μετάβαση στο χώρο της υποβολής του 

προγράμματος. 

5. Η διαδικασία της υποβολής του Σχεδίου περιλαμβάνει ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ:  

α) την συμπλήρωση μιας συνοπτικής φόρμας και 

β) το ανέβασμα του αρχείου του Σχεδίου.  

http://healthpromotiondipeach.weebly.com/
http://healthpromotiondipeach.weebly.com/


  

Παρακαλούμε ιδιαίτερα να ακολουθηθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης προκειμένου να 

διευκολυνθούμε στην αποδελτίωση όλων των αρχείων των προγραμμάτων που θα μας 

αποσταλούν.  

 

Επιπλέον:  

1. Το πρακτικό του σχολείου μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο 

healthpromotiondipeach@gmail.com 

2. Στο αρχείο του σχολείου θα διατηρηθούν και έντυπα τα σχέδια των προγραμμάτων που 

υποβλήθηκαν, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα.  

3. Συνιστάται η κατά το μέγιστο δυνατό συμπλήρωση όλων των πεδίων του σχεδίου.  

4. Δεν απαιτείται διαβιβαστικό.  

5. Η υποβολή του σχεδίου έχει καταληκτική ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2020 και πρέπει να 

συμφωνεί με την ημερομηνία του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να 

προχωρήσει προς έγκριση από την Υπεύθυνη του Τμήματος. 

 

Συν.: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥ 2020-2021 

 

Θέμα 3ο: «Τοπικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας 2020-2021» 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη δημιουργία 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αγωγής Υγείας και για το τρέχον σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτά αυτόνομα με την τάξη τους ή/και με συνεργασία 

άλλων εκπαιδευτικών από την ίδια σχολική μονάδα.  

Τα ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020-2021 είναι τα ακόλουθα: 

1. Κι αν ήσουν εσύ; Δίκτυο στη θεματική της ταυτότητας – ετερότητας – ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και το Πανελλήνιο Δίκτυο 

για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/zZwb5Zz95fChJzeZ9 

2. Εγώ, Εσύ, Εμείς 4+… Δυναμώνουμε Μαζί Δίκτυο στη θεματική της 

ψυχοσυναισθηματικής αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/iWx4aAW3HDD1t5jD9 

mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com
https://forms.gle/zZwb5Zz95fChJzeZ9
https://forms.gle/iWx4aAW3HDD1t5jD9


  

 

3. Social media - Social gaming Δίκτυο στη θεματική του Διαδικτύου σε συνεργασία με το 

Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/ic6vVDq1yMiyE76k8 

4. Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Δίκτυο στη θεματική των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/MHg6rMEQMwcecv8A8 

5. Ενεργός Πολίτης  Δίκτυο στη θεματική του εθελοντισμού σε συνεργασία με το Δήμο 

Αιγιάλειας (για σχολικές μονάδες της Αιγιάλειας). 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/5LGSHVQUG4eveRnMA 

6. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (PROMEHS) Δίκτυο στην ευρύτερη θεματική της ψυχικής 

υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η), του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 

https://forms.gle/pTBuCAVDAwo9Nyiz7 

Η υποβολή της συμμετοχής σε Δίκτυο είναι ανεξάρτητη από την δήλωση του 

προγράμματος. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποιος πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας, ακόμα και αν θα συμμετέχουν σε Δίκτυο, υποχρεούνται να υποβάλλουν το 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥ 2020-2021. 

Θα ακολουθήσει ο αναλυτικός σχεδιασμός του κάθε Δικτύου σε νέα εγκύκλιο και θα 

υπάρξει επιπλέον ενημέρωση και στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Παρασκευή 16/9, 5.30 

το απόγευμα). 

 

 

 

Θέμα 4ο: «Διαδικτυακή ενημέρωση για το σχεδιασμό-υλοποίηση των Προγραμμάτων 

Αγωγής Υγείας και τη συμμετοχή σε Τοπικά Δίκτυα» 

https://forms.gle/ic6vVDq1yMiyE76k8
https://forms.gle/MHg6rMEQMwcecv8A8
https://forms.gle/5LGSHVQUG4eveRnMA


  

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας πληροφορεί για την 

πραγματοποίηση Διαδικτυακής ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, όπως 

αυτά προβλέπεται να υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά με βάση την σχετική 

εγκύκλιο του Υπουργείου.  

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το σχεδιασμό-υλοποίηση των Προγραμμάτων 

Αγωγής Υγείας και τη συμμετοχή σε Τοπικά Δίκτυα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 

Οκτωβρίου 2020 στις 5.30 το απόγευμα με τη χρήση της πλατφόρμας WEBEX. 

Τα επιμέρους θέματα θα σχετίζονται και με την συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής, 

τον τρόπο υποβολής του, τις ευρύτερες συνεργασίες και τη συμμετοχή στα Τοπικά Δίκτυα 

Αγωγής Υγείας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λύσουν ενδεχόμενες απορίες 

στα προαναφερόμενα θέματα. 

Προκειμένου να οργανωθεί καλύτερα η Διαδικτυακή Ενημέρωση, όσοι επιθυμούν να 

την παρακολουθήσουν μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 

15/10 το βράδυ στο σύνδεσμο που ακολουθεί. 

https://forms.gle/daeCrVDCiNQrfUyH6 
 

Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα την ορθή γραφή του email σας γιατί σε αυτό θα σας αποσταλεί ο 

σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

https://forms.gle/daeCrVDCiNQrfUyH6

