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ΘΕΜΑ 1ο: Σχεδιαςμόσ και υλοποίηςη Πολιτιςτικών Προγραμμάτων  Σχ. Έτουσ 2021-2022 

φμφωνα με τθν υπϋαρικμ: Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε & Δ.Ε., Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και 

Εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία, για τθ ςχολικι χρονιά 2021-2022 και ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ 

για τθν αειφορία, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και το περιβάλλον, κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, 

ςχεδιάηονται, οργανϊνονται και υλοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ των ςχολικϊν 

μονάδων τθσ χϊρασ Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

 Κάκε Διευκυντισ/ντρια, Προϊςτάμενοσ/μενι ςχολικισ μονάδασ ςυγκαλεί ειδικι ςυνεδρίαςθ με 

κζμα τα προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και μετά τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν (με 

ςχετικι εγκφκλιο για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων) οι 

εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ δθλϊνουν τθν πρόκεςι 

τουσ.  

Για τον καλφτερο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων, ιςχφουν τα 

ακόλουκα: 

 

1. Πλαίςιο υλοποίθςθσ Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (ςτο εξισ Π.Π.Θ.) 

1.1 Χρονικι Διάρκεια και υλοποίθςθ Π.Π.Θ. χ. Ζτουσ 2021-2022  

Σα Π.Π.Θ. μποροφν να διαρκζςουν τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ και και υλοποιοφνται 

οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ και μζχρι δζκα (10) θμζρεσ πριν τθ λιξθ των 

μακθμάτων εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ, ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςφμφωνα με το Π.Δ. 

79/2017 (Αϋ 109). 
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 Ειδικότερα, ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ για τθν ολιςτικι εξζταςθ/διερεφνθςθ του κζματοσ 

που πραγματεφονται τα Π.Π.Θ., ςχεδιάηονται και εφαρμόηονται ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων με ζμφαςθ, όπου δφναται, ςτο μάκθμα των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων 

ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, ϊςτε, μζςω τθσ 

διακεματικισ και διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων 

κεμάτων και να διερευνϊνται όλεσ οι πτυχζσ του επιλεγμζνου κζματοσ.  

τισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ δφνανται να υλοποιοφνται και εντόσ του ωρολογίου 

προγράμματοσ, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα διακεματικισ προςζγγιςθσ ςε όλα τα γνωςτικά 

αντικείμενα. 

 

1.2 Εμπλεκόμενοι/νεσ εκπαιδευτικοί ςτα Π.Π.Θ. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να υλοποιεί ζωσ και τρία (3) Προγράμματα, ςε ζνα εκ των οποίων 

δφναται να ορίηεται ωσ υντονιςτισ/ςτρια (Τπεφκυνοσ Εκπαιδευτικόσ) .  

ε κάκε Πρόγραμμα ςυμμετζχουν ζωσ τρεισ (3) εκπαιδευτικοί, ςυμπεριλαμβανομζνου/θσ 

του/τθσ υντονιςτι/ςτριασ (Τπεφκυνου εκπαιδευτικοφ). 

Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ιςχφουν τα ανωτζρω. 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, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ και ςυνεργαςίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι για όλα τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο Προγράμματα δεν 

προβλζπεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ θ ςυμπλιρωςθ διδακτικοφ ωραρίου 

 

1.3 υμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ ςτα Π.Π.Θ. και ςυγκρότθςθ Μακθτικϊν Ομάδων 

Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) Προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί 

που αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ Π.Π.Θ.  ςυγκροτοφν μακθτικζσ ομάδεσ ωσ εξισ: 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ προσ τα μζτρα προφφλαξθσ και προςταςίασ 

τθσ ατομικισ και δθμόςιασ υγείασ: 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ από το ςφνολο ι ομάδα των μακθτϊν/τριϊν μόνο 

ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ. 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ: από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι 

ομάδα μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ. 

 

Μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ: 

Ο/Η εκπαιδευτικόσ επιλζγει, ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ, το κεματικό περιεχόμενο του 

Προγράμματοσ, το οποίο προτείνεται να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 να ενςωματϊνει τισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ αειφορίασ, να τισ αναδεικνφει και να τισ προωκεί,  

  να εμπίπτει ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν, προκειμζνου να ενεργοποιοφνται 

εςωτερικά κίνθτρα και να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ μακθτικισ ομάδασ και θ ςυνεργαςία των 

μελϊν τθσ, 

 να ςχετίηεται άμεςα με τισ προςωπικζσ/κοινωνικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν/τριϊν και να 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ,  



 να είναι επίκαιρο,  

 να διζπεται από ςτοιχεία καινοτομίασ ωσ προσ τισ διδακτικζσ/ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ, 

 να μπορεί να εξεταςτεί και να αναλυκεί πολφπλευρα ςτο πλαίςιο τθσ 

διακεματικισ/διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ και να υποςτθρίηει τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ και 

ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, 

 να δίνει τθ δυνατότθτα ενόσ ρεαλιςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ των 

προβλεπόμενων δράςεων/δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

προγράμματοσ, 

 να ςτοχεφει ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των υλικϊν και άυλων πόρων τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

  να προάγει τθ ςυνεργαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με τθν κοινωνία και ιδίωσ τθν τοπικι,  

  να ενκαρρφνει δθμοκρατικζσ ςυμπεριφορζσ που διζπονται από τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ και 

του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ,  

 να δίνει τθ δυνατότθτα εμπλοκισ όλων των μακθτϊν/τριϊν, αξιοποιϊντασ τισ ξεχωριςτζσ 

ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ κάκε μακθτι/τριασ, 

 να ενιςχφει τθν πεποίκθςθ των μακθτϊν/τριϊν ότι δφνανται, ωσ ενεργοί πολίτεσ, να 

διαμορφϊςουν ςυνκικεσ ηωισ που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τουσ και 

κατά ςυνζπεια να ενιςχφεται θ διαμόρφωςθ τθσ προοπτικισ κοινωνικισ τουσ ταυτότθτασ. 

 

1.4 υνεργαςίεσ με φορείσ του ΤΠΑΙΘ /φυςικά πρόςωπα/άλλουσ φορείσ 

Για τθν υλοποίθςθ των Π.Π.Θ. οι ςχολικζσ μονάδεσ δφνανται: (α) να ςυνεργάηονται με δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ, φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Α.Ε.Ι., άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ 

φορείσ κ.ά., οι οποίοι υλοποιοφν προγράμματα/δράςεισ εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ 

του Τ.ΠΑΙ.Θ. και (β) να αξιοποιοφν εκπαιδευτικό υλικό φορζων εγκεκριμζνο από το Τ.ΠΑΙ.Θ., μετά 

από κετικι ειςιγθςθ του Ι.Ε.Π.. ε ό,τι αφορά προγράμματα φορζων που ζχουν εγκρικεί από το 

Τ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί δφνανται να ανατρζχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Τ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-

gate.minedu.gov.gr  

 

1.5 υμμετοχι ςε Θεματικά Δίκτυα 

 το πλαίςιο υλοποίθςθσ Π.Π.Θ. υπάρχει θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε κεματικά δίκτυα 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (Π.Θ.), τα οποία είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Αναφορικά με τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα ςτα οποία μποροφν οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

δθλϊςουν ςυμμετοχι κα ακολουκιςει άμεςα ςχετικι αναλυτικι εγκφκλιοσ του Σμ. Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων/ΔΠΕ Αχαΐασ, όπου και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλοφνται να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι με αίτθςι τουσ ςε θλεκτρονικι φόρμα. 

Όλα τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων/ΔΠΕ Αχαΐασ 

υνοπτικά τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων/ΔΠΕ Αχαΐασ για το χ. Ζτοσ 2021-

2022 είναι τα ακόλουκα: 

 «Ονειρεφομαι το μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι 
Δθμιουργία!» ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, το Μουςείο Επιςτθμϊν και 
Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (Μ.Ε.Σ.), τθν Πανελλινια Ζνωςθ Εκπ/κϊν Πλθροφορικισ, 
Παράρτθμα Αχαΐασ και τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ. 
 «Χϊμα – Νερό-Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ 

χριςθ ςτο Μουςείο» ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, το Μουςείο 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (Μ.Ε.Σ.), τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ και το 
Αρχαιολογικό Μουςείο Πάτρασ 
  «Σο Θζατρο και θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ»  ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα 

Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ και τθ ΔΔΕ Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα 
 «το ςχολείο των ςκιϊν» ςε ςυνεργαςία με το Μαφρο Θζατρο Πάτρασ, το Εργαςτιριο κθνικισ 

Πράξθσ και Λόγου του Σ.Θ.. Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και με τθ ςτιριξθ τθσ Κοινωφελοφσ 

Επιχείρθςθσ του Διμου Πατρζων/Καρναβάλι Πάτρασ. 

 

1.6 Προκεςμία υποβολισ και ζγκριςθσ Προγραμμάτων 

Σα χζδια Π.Π.Θ. υποβάλλονται ςτθν Τπεφκυνθ του Σμιματοσ Πολιτιςτικϊν Δ.Π.Ε. Αχαΐασ με 

ςκοπό να υποςτθρίηονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ τουσ, να ενθμερϊνονται για 

επιπρόςκετο υλικό, φορείσ ςυνεργαςίασ, ςεμινάρια – θμερίδεσ και κεματικζσ επιμορφωτικζσ 

εκδθλϊςεισ. 

Σα προσ ζγκριςθ ςχζδια Π.Π.Θ. υποβάλλονται ζωσ και τθν Σετάρτθ 15 Δεκεμβρίου 2021 ςτθν 

Τπεφκυνθ του Σμιματοσ Πολιτιςτικϊν Δ.Π.Ε. Αχαΐασ (Ημερομθνία Πρακτικοφ υλλόγου 

Διδαςκόντων ζωσ και 15 Δεκεμβρίου 2021) 

 

1.7 Ζγκριςθ και υποςτιριξθ Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων 

Σα προσ υποβολι χζδια Π.Π.Θ. εγκρίνονται, ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, από τον φλλογο 

Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ. τθ ςυνζχεια, υποβάλλονται ςτθν Τπεφκυνθ του Σμιματοσ 

Πολιτιςτικϊν Π.Ε. Αχαΐασ, προκειμζνου θ τελευταία να δϊςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ζγκριςισ τθσ 

ςτθν Επιτροπι χολικϊν Δραςτθριοτιτων. Για τθν τελικι ζγκριςθ των Προγραμμάτων αρμόδιοσ 

είναι ο Διευκυντισ Π.Ε. Αχαΐασ, αφοφ λάβει υπόψθ του τθν ειςθγθτικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

χολικϊν Δραςτθριοτιτων.  

Διευκρινίηεται ότι δεν περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων οι 

δραςτθριότθτεσ των Ομίλων και ωσ εκ τοφτου δεν υποβάλλονται προσ ζγκριςθ. 

 

 1.8 Μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν για το ςχ. Ζτοσ 2021-2022 

ε ό,τι αφορά τισ μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν Πρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων ΠΠΘ  ιςχφουν οι διατάξεισ που αφοροφν 

ςτισ ςχολικζσ επιςκζψεισ και μετακινιςεισ των μακθτϊν/μακθτριϊν, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτθ 

με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Βϋ4187) Κ.Τ.Α. όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Επίςθσ ιςχφει για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ θ με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 

(Βϋ2888) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν και 

μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ 

και εκτόσ τθσ χϊρασ». 

 

2. χεδιαςμόσ και οργάνωςθ Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων  

2.1. Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Τπευκφνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ  

Η Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων (Π.Θ.) ενθμερϊνει τουσ/τισ Διευκυντζσ/ντριεσ και τουσ 

υλλόγουσ Διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων για τα Π.Π.Θ., ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό 

πλαίςιο και ενκαρρφνει τθν ενεργι εμπλοκι τουσ ςε αυτά.  



Οι εκπαιδευτικοί που προτίκενται να υλοποιιςουν ι που κα υλοποιοφν κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

χρονιάσ Π.Π.Θ. μποροφν να επικοινωνοφν με τθν Τπεφκυνθ είτε με επίςκεψι τθσ ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ, είτε με τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με ομάδεσ εκπαιδευτικϊν ι ακόμθ και 

μζςω τθσ αξιοποίθςθσ εργαλείων ςφγχρονθσ ι/και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ.  

 

2.2.Αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ Π.Π.Θ.  

το πλαίςιο του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ που πρόκειται να υλοποιθκεί, 

μεταξφ άλλων, περιλαμβάνονται: (α) ο τίτλοσ, (β) οι επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ, (γ) ο ςκοπόσ, οι 

ςτόχοι και οι δραςτθριότθτεσ που τουσ υποςτθρίηουν, (δ) θ μεκοδολογία, (ε) το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ, (ςτ) οι ενδεχόμενεσ ςυνεργαςίεσ, (η) τα πεδία διαςφνδεςθσ με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, (θ) οι ομάδεσ εργαςίασ των μακθτϊν/τριϊν, (κ) ο τρόποσ αποτίμθςθσ του 

προγράμματοσ από τουσ εμπλεκόμενουσ ςε αυτό (μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ) και (ι) οι 

τρόποι διάχυςθσ και προβολισ των αποτελεςμάτων ςτθ ςχολικι κοινότθτα, τθν τοπικι ι/και τθν 

ευρφτερθ κοινωνία. υμπεριλαμβάνοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμπλθρϊνεται το «χζδιο 

Τποβολισ Προγράμματοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων», υπόδειγμα του οποίου επιςυνάπτεται  

 

2.3 Ενδεικτικι Θεματολογία Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων χ. Ζτουσ 2021-2022 

Σα εν λόγω προγράμματα ςχετίηονται με τα πολιτιςτικά ηθτιματα, που απαςχολοφν ιδίωσ τισ 

τοπικζσ κοινωνίεσ και χρειάηεται να επιλυκοφν με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ. Σα 

προγράμματα αντλοφν το κεματικό περιεχόμενό τουσ κυρίωσ από τα ηθτιματα αυτά και 

επιδιϊκεται, ςτο μζτρο του δυνατοφ, να ςυνειςφζρουν ςτθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ και ορκολογικι 

διαχείριςθ προβλθμάτων. το πλαίςιο αυτό παρατίκεται παρακάτω ενδεικτικι κεματολογία που 

αφορά ςτον τομζα του πολιτιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι επιλεγμζνεσ οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ που κα παραχκοφν ςτο πλαίςιο 

των Π.Π.Θ., διάρκειασ ζωσ 10 λεπτά, μποροφν να αποςταλοφν ςτθν Εκπαιδευτικι 

Ραδιοτθλεόραςθ (edutv@minedu.gov.gr ). Μετά από αξιολόγθςθ, οι οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ 

είναι δυνατό να αναρτθκοφν ςτουσ ιςτότοπουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 

www.edutv.gr  και www.i-create.gr  ι/και να προβλθκοφν ςτθ ηϊνθ τθσ Εκπαιδευτικισ 

Ραδιοτθλεόραςθσ ςτο Κανάλι τθσ Βουλισ. 

Η ενδεικτικι κεματολογία που αφορά ςτον τομζα του πολιτιςμοφ είναι θ ακόλουκθ: 

 Τγειονομικι κρίςθ, Περιβάλλον, Αειφορία  

 Κλιματικι αλλαγι και οι επιπτϊςεισ ςτον Πολιτιςμό  

 Αειφορία και υλικόσ-άυλοσ πολιτιςμόσ (ικθ, ζκιμα, λαϊκι παράδοςθ, λαϊκι τζχνθ κ.ά.)  

 Λαογραφία - πολιτιςτικι κλθρονομιά-τοπικι ιςτορία-ιςτορία και πολιτιςμόσ, ιςτορία, 
μυκολογία • Ανκρϊπινα δικαιϊματα - Δικαιϊματα του παιδιοφ  

 Δεξιότθτεσ του ενεργοφ πολίτθ - Εκελοντιςμόσ και αλλθλεγγφθ - φγχρονα κοινωνικά ηθτιματα 
• Θζματα διαπολιτιςμικότθτασ - πολιτιςμικι πολυμορφία, πολιτιςμικζσ ςυνικειεσ των λαϊν, 
λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία μεταξφ των λαϊν  

 Εκπαίδευςθ ςτθ δθμοκρατία - Εκπαίδευςθ για τθ δθμοκρατία  

 Επιςτιμεσ και Σζχνεσ 

 Μουςικι - Χορόσ - Κινθματογράφοσ -Φωτογραφία - Εικαςτικζσ τζχνεσ - Θζατρο, Θεατρικά 
κείμενα, Θζατρο ςκιϊν, Κουκλοκζατρο.  

 Μουςειακι Αγωγι  

 Λογοτεχνία-Ρθτορικι-Φιλοςοφία, φιλοςοφία για παιδιά  

 Ιςτορία τθσ γραφισ και τθσ τυπογραφίασ  

 Αξιοποίθςθ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ - φιλαναγνωςία - δθμιουργικι γραφι  

mailto:edutv@minedu.gov.gr
http://www.edutv.gr/
http://www.i-create.gr/


 Αξιοποίθςθ εργαλείων ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ για τον πολιτιςμό (π.χ. παραγωγι βίντεο, 
ψθφιακι τζχνθ, κινοφμενθ εικόνα)  

 Εκπαιδευτικι Ραδιοτθλεόραςθ - δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ - μακθτικόσ Σφποσ - μακθτικό 
ραδιόφωνο-Παιδεία ςτα Μζςα και τθν Πλθροφορία-Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ  

 Άλλο (ςτθν κατθγορία αυτι εντάςςεται οποιοδιποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ςτισ ωσ 
άνω κατθγορίεσ) 

 Άλλο (ςτθν κατθγορία αυτι εντάςςεται οποιοδιποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ςτισ ωσ 
άνω κατθγορίεσ) 

 
2.4 Οργάνωςθ των Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων - Βαςικζσ αρχζσ  
ε ό,τι αφορά τθν επεξεργαςία των κεμάτων, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι βαςικζσ αρχζσ 

που εφαρμόηονται ςτα Π.Π.Θ. και ιδίωσ αυτζσ:  
-τθσ μακθτοκεντρικισ διαδικαςίασ (ενκάρρυνςθ τθσ πρωτοβουλίασ των μακθτϊν/τριϊν, χριςθ 

ςυμμετοχικϊν και ενεργϊν διδακτικϊν τεχνικϊν, αξιοποίθςθ μεκόδων όπωσ είναι θ ςυηιτθςθ, το 
θκικό δίλθμμα, θ ζρευνα δράςθσ, θ μελζτθ περίπτωςθσ και θ οργάνωςθ λόγου που βαςίηεται ςτθ 
χριςθ επιχειρθμάτων κ.ά.),  

-τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ που ενκαρρφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι και αλλθλεπίδραςθ των 
μελϊν των ομάδων εργαςίασ, αλλά και των ομάδων μεταξφ τουσ, 

 -τθσ βιωματικισ και ερευνθτικισ μάκθςθσ, αξιοποιϊντασ διαδικαςίεσ διεξαγωγισ ζρευνασ, 
μελζτθσ πεδίου κ. λ. π.,  

-τθσ διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ προςζγγιςθσ των κεμάτων και τθσ δθμιουργικισ και 
ελεφκερθσ ζκφραςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε όλα τα Π.Π.Θ. πρζπει να επιδιϊκεται θ εμπλοκι όλων των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ, κακϊσ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ, τόςο κατά τθν εφαρμογι τουσ, όςο και κατά 
τθν παρουςίαςι τουσ, όταν αυτά ολοκλθρωκοφν.  

ε κάκε περίπτωςθ τθροφνται κατά προτεραιότθτα τα κατά τόπουσ ιςχφοντα μζτρα για τθν 
αποφυγι διάδοςθσ του κορονοϊοφ�covid-19 

 
2.5  Ολοκλιρωςθ Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων – Βεβαιϊςεισ Τλοποίθςθσ 

Προγράμματοσ  
Ο/Η υντονιςτισ/τρια κάκε προγράμματοσ μεριμνά για τθν κατάκεςθ ςχετικισ ζκκεςθσ 

αποτίμθςθσ και παραδοτζων (ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτθν Τπεφκυνθ Π.Θ. τθσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, μζςω του/τθσ Διευκυντι/ντριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Η ενθμζρωςθ τθσ Τπεφκυνθσ Π.Θ. γίνεται εγγράφωσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
Για τα προγράμματα που αποδεδειγμζνα ολοκλθρϊκθκαν χορθγείται, για το ςχολικό ζτοσ 2021-

2022, «Βεβαίωςθ Τλοποίθςθσ Προγράμματοσ» από τον/τθ Διευκυντι/ντρια Εκπαίδευςθσ. 
 
Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι: ςε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ των Π.Π.Θ., 

προτεραιότθτα δίδεται ςτθν αυςτθρι τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων για τθν 
αντιμετϊπιςθ των επιδθμιολογικϊν κινδφνων με βάςθ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ, ςτο πλαίςιο μείωςθσ 
τθσ πικανότθτασ να εκτεκεί ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ, οι εκπαιδευτικοί και το προςωπικό των 
ςχολικϊν μονάδων ςε επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Σρόποσ Τποβολισ χεδίου Τλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων  χ. Ζτουσ 

2021-2022 

Όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να υλοποιιςουν τθ φετινι χρονιά Πρόγραμμα Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων παρακαλοφνται να προβοφν ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

i. υμπλιρωςθ τθσ φόρμασ «χζδιο υποβολισ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ 2021-2022» 

(υπόδειγμα επιςυνάπτεται) 

ii. Αποςτολι τθσ φόρμασ «χζδιο υποβολισ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ 2021-2022» ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΣΟ e-mail: ypovolipolitistika@gmail.com       

mailto:ypovolipolitistika@gmail.com


iii. Ονομαςία του Aρχείου που υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ωσ εξισ:  

α). για τα Δθμοτικά: 

50 Δ ΠΑΣΡΑ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ι 

Δ ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟΤ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

β). για τα Νθπιαγωγεία: 

35 ΝΗΠ ΠΑΣΡΑ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ι 

ΝΗΠ ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟΤ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

iv. υμπλιρωςθ τθσ ςφντομθσ θλεκτρονικισ φόρμασ (google Form) «ΤΝΟΠΣΙΚΟ ςχζδιο 

Τλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων  χ.  Ζτουσ     2021-2022» μζςω του ακόλουκου 

ςυνδζςμου:  

https://docs.google.com/forms/d/1F8V-rFRDt953tYfPP9bYQqzVN1EJFS8pE-AEBrkgr9Y/edit 

v. Προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι Αχαΐασ  αντίγραφο του πρακτικοφ του υλλόγου Διδαςκόντων 

ςτο Σμ. Πολιτιςτικϊν Θεμάτων/Δ.Π.Ε. Αχαΐασ  

 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι περαιτζρω διευκρίνιςθ απευκυνκείτε ςτο Σμιμα Πολιτιςτικϊν 
Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ μζςω e-mail: politismos@dipe.ach.sch.gr  ι ςτο 2610 229 261 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

 με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1F8V-rFRDt953tYfPP9bYQqzVN1EJFS8pE-AEBrkgr9Y/edit
mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr

