
 

 

 
Διαδικασίες Σχεδιασμού της Θεματικής Εβδομάδας  
 

 

 

Μετά την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν σε 

ειδική συνεδρίαση τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται 

Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ)  που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

Θεματικής Εβδομάδας στο σχολείο, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν 

σχετικές αρμοδιότητες. Η ΣΟ δέχεται ατομικές ή ομαδικές προτάσεις από τον Σύλλογο Διδασκόντων, 

συμβουλεύεται εφόσον το κρίνει απαραίτητο τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής 

Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) ή/και τους Υπευθύνους 

Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και υποβάλλει στο Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένη πρόταση –

Σχέδιο Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στη σχετική 

Εγκύκλιο. 

 

Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων τελικό Σχέδιο Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας 

κοινοποιείται στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, 

καθώς επίσης και στον αρμόδιο Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου. Επισημαίνεται ότι 

η σύνταξη του Σχεδίου Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας είναι  υποχρεωτική. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η διασύνδεση του περιεχομένου της Θεματικής Εβδομάδας με το 

Πρόγραμμα Σπουδών πριν και μετά την υλοποίησή της. Ο κάθε εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη 

τις θεματικές που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας σύμφωνα με το 

σχεδιασμό, φροντίζει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών για την 

προσέγγιση διαστάσεων των θεμάτων που θα εξεταστούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της 

Θεματικής Εβδομάδας, ή, αντίστοιχα, μετά την υλοποίησή της αξιοποιεί την ευαισθητοποίηση και 

το ενδιαφέρον των μαθητών για ανάπτυξη σχετικών συνθετικών δημιουργικών εργασιών.   

Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων με το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας, κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά τον σχεδιασμό της Θεματικής Εβδομάδας. Ενδεικτικά, στην περίπτωση που στο σχολείο 

υλοποιείται Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα που είναι συναφές με τη Θεματική 

Εβδομάδα, η ομάδα των μαθητών/τριών που έχουν εμπλακεί σε αυτό μπορούν να παρουσιάσουν 

την εργασία τους ή μέρος αυτής στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας ή και να αναλάβουν οι ίδιοι 

ενεργό ρόλο στις δράσεις ενημέρωσης των συμμαθητών τους.  

Επισημαίνεται ότι εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στις δραστηριότητες της 

Θεματικής Εβδομάδας είναι απαραίτητη. Ο καθένας αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο που 

ανταποκρίνεται στην ειδικότητα, την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητές του 

και αυτό αποτυπώνεται στο Σχέδιο Υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας Αγωγής Υγείας. 

Όλες οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της Θεματικής 

Εβδομάδας υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 

 



 

 

 


