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                                                                                   ΠΡΟΣ:                                         

  

                                                                                    ΚΟΙΝ:     1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Εκπ/σης της  χώρας  

                2. Γραφεία Σχολικών  Συμβούλων Δ.Ε.    

                    (μέσω των Περ/κών  Δ/νσεων Εκπ/σης )   

           3.  κα Μυρτώ Λαβδα  (education@sgt.gr)                  

                                       

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 167880/ΓΔ4/21-10-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 

 
     Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της γνωμοδότησης του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 51/20-10-15 Απόσπασμα Πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνουμε τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση που απευθύνονται σε μαθητές/τριες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 
 

1. Το τοπίο μου σε ήχους 
2. Ο Γλάρος Ιωνάθαν 
3. Ο Καβάφης πάει σχολείο 
4. Επικοινωνώ άρα είμαι ελεύθερος 
5. Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου 
6. Χορεύω άρα επικοινωνώ-Dancing to connect 

 
 Επισημαίνουμε ότι: 
 
-Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν και προαιρετική 
και θα πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών καθώς και του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, που 
έχει την ευθύνη της επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων. 
- Η οριστικοποίηση των προδιαγραφών του εκάστοτε προγράμματος ( συνολική διάρκεια, ώρες 
και  ημέρες υλοποίησης, επιμέρους δράσεις κ.λπ.) θα γίνεται σε συνεννόηση με τον 
εκπαιδευτικό της τάξης , προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που τίθενται από το 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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1. Διευθύνσεις  Δ/θμιας  Εκπ/ σης της χώρας  
 

3.  2. Σχολικές μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας 
Δ     (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) 

 
 

                                                                          
 



ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά  και να προσδιοριστεί ο συγκεκριμένος ρόλος που θα 
αναλάβει ο εκπαιδευτικός κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 
-Με εξαίρεση το πρόγραμμα «Ο Γλάρος Ιωνάθαν», το οποίο λόγω μικρής διάρκειας μπορεί να 
υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου εντός διδακτικού ωραρίου, η υλοποίηση των υπολοίπων πέντε (5) 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
(τα 2/3 της συνολικής διάρκειας του κάθε προγράμματος) πέραν του ωραρίου λειτουργίας του 
σχολείου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί για τον σκοπό αυτό μέχρι και δύο ώρες ημερησίως για 
το διάστημα εφαρμογής του προγράμματος με τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, του 
συλλόγου διδασκόντων και των γονέων/κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών. 
- Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των 
σχολικών μονάδων. 
 
 Η παρούσα έγκριση ισχύει για το σχολικό έτος 2015-2016. 
 

  Οι ενδιαφερόμενες για υλοποίηση προγράμματος σχολικές μονάδες μπορούν να 
επικοινωνούν με την υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών κα Μ. Λάβδα ( τηλ.: 2130178002 & 2130178034). 

   

 

                 Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. 

 

         
  

 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ  
         

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’      
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’         

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών 

Υποδομών 
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας 
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