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Θέμα 1
ο
: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2021 - 2022» 

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. Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 κατά τη σχολική χρονιά 

2021-22, για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

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 σύμφωνα με το Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109). 

Ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την ολιστική εξέταση/διερεύνηση του θέματος 

που πραγματεύονται τα Π.Σ.Δ., σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

γνωστικών αντικειμένων με έμφαση, όπου δύναται, στο μάθημα 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.  

γ) Συμμετοχή εκπαιδευτικών: 

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

εκ των οποίων το ένα ως 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. 

 

Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων  

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου τα Σχέδια Προγραμμάτων πρέπει να 

υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της 

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

 

Θεματολογία Αγωγής Υγείας 

Αναλυτικότερα οι θεματικές της Αγωγής Υγείας εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο, 

σελ. 12.  

 

 Συν.: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων 2021-2022 

 

 
 

 

Θέμα 2
ο
: «Διαδικασία υποβολής προγράμματος Αγωγής Υγείας 2021 – 2022» 

 

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

προγραμμάτων Αγωγής Υγείας το σχολικό έτος 2021-2022 ισχύουν τα ακόλουθα:  

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

2. Κάθε Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός συμπληρώνει το Σχέδιο Υποβολής 

Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2021-2022 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:  

http://healthpromotiondipeach.weebly.com/
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α) την συμπλήρωση μιας συνοπτικής φόρμας και 

β) το ανέβασμα του αρχείου του Σχεδίου.  

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 15 Δεκεμβρίου 2021 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 2021-2022 

 

 

Θέμα 3
ο
: «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 2021-2022 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. 

Στο συγκεκριμένο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ όσοι παρακολουθούν την τρέχουσα Επιμόρφωση των 100 ωρών από 

το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και όσοι στο παρελθόν έχουν 

παρακολουθήσει αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα. 

mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com


  

Ο τίτλος του Προγράμματος που θα φαίνεται στο Σχέδιο Υποβολής θα είναι «Κι αν 

ήσουν εσύ;» 

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

ψυχοσυναισθηματικής αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας. 

Στο συγκεκριμένο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ όσοι παρακολουθούν την τρέχουσα Επιμόρφωση των 40 ωρών από το 

Κέντρο Πρόληψης και όσοι στο παρελθόν έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα 

επιμορφωτικά προγράμματα. 

Ο τίτλος του Προγράμματος που θα φαίνεται στο Σχέδιο Υποβολής θα είναι «Εγώ κι 

Εσύ Δυναμώνουμε Μαζί» 

3. Μαζί… με ασφάλεια στο Διαδίκτυο Δίκτυο στη θεματική του Διαδικτύου σε συνεργασία 

με το Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

Στο συγκεκριμένο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟ όσοι παρακολουθούν την τρέχουσα Επιμόρφωση των 50 ωρών 

από το Μ.Ε.Τ. 

Ο τίτλος του Προγράμματος που θα φαίνεται στο Σχέδιο Υποβολής θα είναι «Μαζί… 

με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 

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

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας 

Στο συγκεκριμένο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟ όσοι παρακολουθούν την τρέχουσα Επιμόρφωση των 50 ωρών 

από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας. 

Ο τίτλος του Προγράμματος που θα φαίνεται στο Σχέδιο Υποβολής θα είναι «Εγώ κι 

Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν κάποιο πρόγραμμα Αγωγής 

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

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥ 2021-2022. 

 

 

 

 

 

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

 



  

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 


