Μια προσέγγιση στη θεματική « προαιρετικά μαθήματα»
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Α. Υαπακηηπιζμόρ ηων διδαζκόμενων μαθημάηων ζηη Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη
ύκθσλα κε ην σξνιόγην πξόγξακκα θαη ηηο νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα ύιε, ζην Γπκλάζην θαη ην
Λύθεην ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο ππνρξεσηηθά, επηινγήο θαη πξναηξεηηθά.
ην Γπκλάζην ηα ππνρξεσηηθά είλαη 16 (12 ζηα εζπεξηλά) ρσξίο λα ππάξρεη αλαθνξά ζε καζήκαηα
επηινγήο. Ο ραξαθηεξηζκόο πξναηξεηηθά καζήκαηα1 αλαθέξεηαη ζην Νόκν- ΠΓ35,ΦΔΚ11, η Α,4-291, γηα ηα Γπκλάζηα θαη όιεο ηηο κνξθέο Λπθείνπ. Μεηά ην Ν.2525 ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα
ηζρύνπλ κόλν γηα ηα Γπκλάζηα. Αληίζεηα ζην Γεληθό Λύθεην ζε θάζε ηάμε ην πξόγξακκα πεξηέρεη ηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα (γηα ηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε δηαθξίλνληαη ζε γεληθά θαη θαηεπζύλζεσλ) θαη ηα
καζήκαηα επηινγήο από ηα νπνία ν καζεηήο /ηξηα επηιέγεη έλα ππνρξεσηηθά.
Αλαιπηηθά: ζηελ Α΄ Λπθείνπ, πξνβιέπνληαη 10 καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη 5 επηινγήο
(επηινγή γηα έλα από ηα 5),ζηε Β΄ Λπθείνπ πξνβιέπνληαη 8 γεληθήο παηδείαο, 3 θαηεύζπλζεο θαη
14 καζήκαηα επηινγήο θαη ζηε Γ΄ Λπθείνπ πξνβιέπνληαη 8 γεληθήο παηδείαο, 4 θαηεύζπλζεο θαη
18 καζήκαηα επηινγήο (αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ καζεκάησλ επηινγήο ζην παξάξηεκα)
Πξνηείλνπκε λα γίλεη κηα έξεπλα από ην ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ ηύρε ησλ πξναηξεηηθώλ καζεκάησλ ζηα
Γπκλάζηα, πόζν ζπρλά εθαξκόδνληαη, ηελ αληηκεηώπηζε πνπ έρνπλ από θαζεγεηέο θαη καζεηέο θαη
ηνπο παξάγνληεο γεληθόηεξα πνπ εληζρύνπλ ή απνηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Τπάξρνπλ αθόκε θαη νη ιεγόκελεο ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε,
Αγσγή Τγείαο, Aγσγή ηνπ Καηαλαισηή, Πνιηηηζηηθά Θέκαηα) νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία
πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ
πξναηξεηηθνύ, δελ ραξαθηεξίδνληαη όκσο σο «κάζεκα».
Οη ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ (πρ. ν λόκνο
1892/90 γηα ηελ ΠΔ θαη ν Ν. 2817 ΦΔΚ 78,η. Α΄, 14-3-00 γηα ηελ Αγ. Τγείαο) θαη ζύκθσλα κε ηελ
Τπνπξγηθή απόθαζε Γ2/4867/28-8-92 εθαξκόδνληαη κε πξναηξεηηθή εθαξκνγή ζε εζεινληηθή βάζε
δύν ώξεο ηελ εβδνκάδα ζηε Β/κηα εθπαίδεπζε, εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.
Παξόιν πνπ κε ην Ν. 2817 (ΦΔΚ 78,η. Α΄, 14-3-00) ηα ππογπάμμαηα Αγωγήρ Τγείαρ απνηεινύλ
ηκήκα ησλ σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηην ππάξη δεν ςπάπσει κάηι ηέηοιο
Β. Η Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη
Έλα από ηα πην βαζηθά ζεκεία πξνβιεκαηηζκνύ ηεο 30ρξνλεο πνξείαο ηεο ΠΔ ζην ειιεληθό
ζρνιείν (κε ηνλ εζεινληηθό ραξαθηήξα πνπ έρεη σο «δξαζηεξηόηεηα») είλαη θπξίσο όηη ε
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί αθόκε θαη ζήκεξα πεξηζζόηεξν ππόζεζε 2-3 κόλν
εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 20-30 καζεηώλ ηεο κίαο ή ησλ 2-3 νκάδσλ ζε όζα ζρνιεία ηελ επηιέγνπλ
θάζε ζρνιηθή ρξνληά, ελώ ζα έπξεπε λα απνηειεί ππόζεζε όιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.
Η Γεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ΔΒΑ) γηα ηα έηε 2005-2014 (UNESCO)
ηελ νπνία ππνζηεξίδεη θαη ην ΤΠΔΠΘ, θαζώο θαη ην θεθάιαην36 ηεο Agenda 21 (από ηελ Γηεζλή
Γηάζθεςε γηα ην Πεξηβάιινλ ζην Ρίν ην1992) νξίδεη ηελ αλάγθε πξνώζεζεο θαη βειηίσζεο ηεο
βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάγθε γηα επαλαπξνζαλαηνιηζκό ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο ζε όια ηα επίπεδα ώζηε λα ιεθζεί ππόςε ε Βηώζηκε Αλάπηπμε (ζηα ζρεηηθά ειιεληθά
θείκελα αλαθέξεηαη θαη σο αεηθνξηθή αλάπηπμε ή αεηθνξία).
Γεδνκέλνπ όηη ε ΔΒΑ απνηειεί ηελ εμέιημε ηεο ΠΔ (βιέπε Γηεζλή Γηάζθεςε Θεζζαινλίθεο 1997),
είλαη πξνθαλέο όηη απαηηείηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκνύ ηεο ΠΔ, δεδνκέλνπ όηη ζε δηεζλέο επίπεδν
1

Χο ηνκείο πξναηξεηηθώλ καζεκάησλ αλαθέξνληαη : Μνπζηθή θαη ρνξόο, εηθαζηηθέο ηέρλεο, ζέαηξν-θηλεκαηνγξάθνο,
δεκνζηνγξαθία, θνηλσληθά -νηθνλνκηθά-ζπλεξγαηηθά ζέκαηα θαη πγείαο, μέλεο γιώζζεο.
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βξίζθνληαη ζε εμέιημε πνιιέο θαη αμηόινγεο πξνζπάζεηεο αλαζπγθξόηεζεο θαη ηνπ ζεζκνύ ηεο ΠΔ
θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ (βηώζηκο ζτοιείο: έλα ζρνιείν πνπ εμνηθνλνκεί ελέξγεηα, λεξό, παξάγεη
ιηγόηεξα ζθνππίδηα, αλαθπθιώλεη, έρεη πξάζηλνπο ρώξνπο θιπ αιιά δηαζέηεη θαη έλα δηαθνξεηηθό
ηξόπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο όπνπ θαζεγεηέο θαη καζεηέο έρνπλ έλα πην νπζηαζηηθό ιόγν,
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ θνηλσλία θιπ). Δίλαη κηα επθαηξία πνπ ίζσο πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα
αμηνπνηεζεί από ηα ζρνιεία καο..
Κύξηνπο άμνλεο πξνβιεκαηηζκνύ2 απνηεινύλ ηα εμήο:
1. Να θαηαθηεζεί ε ζπζηεκαηηθή επηκόρθωζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ -όρη
πεξηζηαζηαθά αλάινγα κε ηνπο πόξνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ-αιιά εληαγκέλε ζπζηεκαηηθά
ζηε εηζαγσγηθή θαη ελδνππεξεζηαθή επηκόξθσζε από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο επηκνξθσηηθνύο
θνξείο γηα παηδαγσγηθέο βησκαηηθέο κεζόδνπο, γηα δηεπηζηεκνληθά δνκεκέλα καζήκαηα θαη
δξαζηεξηόηεηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ. Σν πην ζεκαληηθό είλαη όηη ε επηκόξθσζε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηελ θνπιηνύξα θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
2. Να γίλεη απνηίκεζε ησλ ζεζκώλ ηεο εσέιηθηες δώλες θαη ησλ δηαζεκαηηθώλ ζτεδίωλ εργαζίας ηνπ
Γπκλαζίνπ. Να δηεξεπλεζεί πόζν απνηειεζκαηηθά πξνεηνηκάζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα
εθαξκόζνπλ ηνπο ζεζκνύο απηνύο, ζε ηη πνζνζηό πηνζεηήζεθαλ νη ζεζκνί απηνί ζηα ζρνιεία, νη
εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ην ζεζκό (πόζν επαξθείο αηζζάλνληαη λα αληηκεησπίζνπλ απηή
ηελ πξόθιεζε, είλαη πεηζκέλνη γηα ηελ αλαγθαηόηεηά ηνπο θιπ), ηη θαιύηεξν ζα κπνξνύζε λα γίλεη
ζην κέιινλ. Πξόηαζε ζην ΚΔΜΔΣΔ λα γίλεη ζρεηηθή έξεπλα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 200708. Σν ζθεπηηθό είλαη όηη αλ νη ζεζκνί απηνί ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά, ε εμάπισζε ηεο ΠΔ ζα
είλαη πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεηηθή από όηη ζήκεξα θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπεζνύλ ζε άιινπο
ηξόπνπο νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
3. Να εληζτσζεί ε έρεσλα ζηο ζτοιηθό επίπεδο, ε έξεπλα δξάζεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ (ζεκαληηθό ξόιν κπνξνύλ λα παίμνπλ νη Τπεύζπλνη ΠΔ). Να
απνθαζηζζεί θαη λα εθαξκνζζεί πηινηηθά ζε κηθξό αξηζκό ζρνιείσλ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
εληός ηοσ ωροιογίοσ προγράκκαηος, θαζώο θαη λα γίλεη αμηνιόγεζε ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο.
Θεσξνύκε όηη ε εμέιημε ηεο όιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη λα σθειεζεί νπζηαζηηθά από
παξόκνηαο κνξθήο πηινηηθά πξνγξάκκαηα. Θα βνεζήζεη αθελόο ζην λα κελ ζεσξείηαη ε ΠΔ θάηη
«μέλν» ζην σξνιόγην πξόγξακκα πνπ ζα αθνξά θάπνηνπο ιίγνπο, αιιά κηα αλάζα, έλαο δσηηθόο
ρώξνο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξνσζήζεη ηνλ θξηηηθό ηνπο ραξαθηήξα, θαη ηελ
θπνθνξία λέσλ ηδεώλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ
ζα απνηειέζεη έλα πόιν αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο θπβεξλεηηθνύο θαη κε.
4. Να εμεηαζζνύλ ηξόπνη ζπλεξγαζίαο ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ
Τπεπζύλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζε παξαγσγή παηδαγσγηθνύ
πιηθνύ θ.ά.
5. Να δεκηνπξγεζεί νκάδα εξγαζίαο από ην ΚΔΜΔΣΔ πνπ ζα εμεηάζεη ηξόπνπο ελδπλάκσζεο ηεο
ΠΔ ζηα πιαίζηα ηεο αιιαγήο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηε Βησζηκόηεηα. Δίλαη πξνθαλέο όηη νη
κεκνλσκέλεο απόπεηξεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηώλ απνθηνύλ νπζηαζηηθό λόεκα κόλν εθόζνλ έρνπκε
θαηά λνπ λα αζρνιεζνύκε θαη ζπλνιηθά κε ηελ εμέιημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ
ηνπ ζρνιείνπ -whole school approach-. Αλ δελ αληηκεησπίζνπκε ηελ ΠΔ σο θαηαιύηε αιιαγήο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηόηε απιά «πξαζηλίδνπκε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα».
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Αληίζηνηρεο θξίζηκεο επηζεκάλζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθή έθδνζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ πνπ αθνινύζεζε ηνπ
Παλειιελίοσ ζεκαηηθού Σσλεδρίοσ Περηβαιιοληηθής Εθπαίδεσζες (4-5/9/2000, ποσ οργαλώζεθε από ηο ΚΕΜΕΤΕ ζηο
ΚΠΕ Κιεηηορίας θαη τρεκαηοδοηήζεθε από ηο ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ)
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Δθόζνλ ινηπόλ καο ελδηαθέξεη λα δνύκε ην πώο αιιειεπηδξά ε ΠΔ κε ην ζύλνιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο αιιά θαη γηα λα έρεη πηζαλόηεηεο επηηπρίαο κηα επηρεηξνύκελε αιιαγή
απαηηείηαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε θαη απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο, δηαθνξεηηθά πξνρσξάκε
παξαθάησ βαζηδόκελνη ζε δηαίζζεζε θαη ηδενινγήκαηα.
Γ. Η Αγωγή Τγείαρ.
Παξόιν πνπ κε ην Ν. 2817 (ΦΔΚ 78,η. Α΄, 14-3-00) ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο απνηεινύλ
ηκήκα ησλ σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πξάμε δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην
Δπνκέλσο ηα πξνηεηλόκελα θαηά ηελ άπνςή καο θύξηα ζεκεία γηα ζπδήηεζε είλαη:
Α)Σν ζεζκηθό πιαίζην έληαμεο όισλ ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη ζπλεπώο θαη ηεο Αγσγήο Τγείαο
ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα. Ο ηξόπνο πνπ κέρξη ηώξα ηζρύεη (εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε
Β/ζκηα Δθπαίδεπζε, εληόο θη εθηόο κε δηάρπζε θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα ζηελ
Α/ζκηα Δθπαίδεπζε) θαίλεηαη λα έρεη εμαληιήζεη ηε δπλακηθή ηνπ. Έρεη πιένλ θιείζεη ν θύθινο
απηόο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ. Η Αγσγή Τγείαο επηδεηεί ηελ νξγαληθή
ελζσκάησζε ζηα αλαιπηηθά θαη σξνιόγηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζεκεξηλνύ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ
ζήκεξα λα επηηειέζεη θαηά ηξόπν απνηειεζκαηηθό ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη λα επηθέξεη νπζηαζηηθέο
αιιαγέο ζην ζπλνιηθό παηδαγσγηθό ύθνο θαη ζην ζρνιηθό «θιίκα». Δίλαη πιένλ πξνθαλέο θαη έρεη
θαηαδεηρζεί όηη έλα «πξόγξακκα» κπνξεί λα ζπκβάιιεη σο πξνο ηα αλσηέξσ, όρη όκσο θαη λα ηα
θαζνξίζεη. Απαηηείηαη επνκέλσο κεηεμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
νξγαληθήο ελζσκάησζεο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ. Η πξώηε θνξά θαη κνλαδηθή πνπ
γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνπο ζθνπνύο, ηνπο ζηόρνπο, ηε κεζνδνινγία ηεο Αγσγήο Τγείαο είλαη ζην
Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
Β) ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη εμάπισζε ηνπ ζεζκνύ ζα ζπκβάιινπλ θηλήζεηο, όπσο:
α) Όινη νη καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα έρνπλ ηελ επθαηξία εκπινθήο ηνπο ζηηο δξάζεηο
αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο (έσο ηώξα κόλνλ έλαο κηθξόο αξηζκόο καζεηώλ είρε απηή ηελ
επθαηξία), αθνύ ε εθαξκνγή ηνπο είρε πξναηξεηηθό ραξαθηήξα θαη δελ ήηαλ ελζσκαησκέλα ζην
Αλαιπηηθό θαη ην Χξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
β) Οη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ εθπαίδεπζε θαη αλαηξνθνδόηεζε πάλσ ζην αληηθείκελν.
γ) Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζπλέρεηαο ζηηο παξεκβάζεηο γηα όζν δηαξθεί ε ζρνιηθή δσή ηνπ
καζεηή. Η απνζπαζκαηηθή ελαζρόιεζε κε έλα ζέκα (κόλν γηα κία ζρνιηθή ρξνληά) π.ρ. ε πξόιεςε
εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, ή ε αζθαιήο νδηθή ζπκπεξηθνξά, θξίλεηαη αλεπαξθήο, αθνύ ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηόηεηεο, είλαη αλαγθαία κία ζπλερήο ελαζρόιεζε κε
θαζνξηζκέλν πεξηερόκελν θαη πξνζέγγηζε.
δ) Να ππάξρεη ελαιιαγή ζηελ ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αγσγή
Τγείαο. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην ζαθή θαζνξηζκό κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ ησλ ζηόρσλ ηεο Αγσγήο Τγείαο, ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζεκαηνινγίαο θαη ηελ ελζσκάησζή
ηνπο ζην σξνιόγην πξόγξακκα.
ε) Να αλαπηπρζεί έλα ππνζηεξηθηηθό ζρνιηθό πιαίζην γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ
ιεηηνπξγηθήο έληαμεο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη ηεο
ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο. Παξάιιεια λα ππάξμεη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην έξγν ηνπο κε ηελ
ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο ζπγθξνύζεσλ ,
δηακεζνιάβεζεο. Πξώην βήκα ζ΄ απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα είλαη ε πιήξεο αλάπηπμε θαη ζηειέρσζε
ησλ ..Ν θαη ε πηζαλή επέθηαζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζηελ Α/ζκηα Δθπ/ζε.
ζη) Ο ζαθήο θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε εκπιεθόκελνπ ζεζκνύ ή θνξέα & δεκηνπξγία
ππνζηεξηθηηθνύ πιαηζίνπ γηα ην ζεζκό.
δ) Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ, ησλ θαζεθόλησλ θαη ηεο ζέζεο ησλ Τπεπζύλσλ Αγσγήο
Τγείαο (αιιά ηαπηόρξνλα θαη ησλ Τπεπζύλσλ ησλ ππόινηπσλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ).
ε) Η ιεηηνπξγία, ε ζηειέρσζε θαη ηα θαζήθνληα ησλ ππεπζύλσλ θαη ησλ ζηειερώλ ησλ
πκβνπιεπηηθώλ ηαζκώλ Νέσλ.
ζ) Η δηακόξθσζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο, δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο.
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η) Η εθπαίδεπζε θαη επαλαηξνθνδόηεζε ησλ Τπεπζύλσλ Αγσγήο Τγείαο θαζώο θαη ησλ ζηειερώλ
ησλ πκβνπιεπηηθώλ ηαζκώλ.
ηα) Η εθπαίδεπζε ησλ ζηειερώλ (Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ, Γηεπζπληώλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο
Δθπ/ζεο, Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ, ρνιηθώλ πκβνύισλ, Γηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ) κε
ζηόρν ηόζν ηε ζηήξημε όζν θαη ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή όισλ απηώλ ησλ αλαγθαίσλ θαηλνηνκηώλ
ζηελ εθπαίδεπζε.
ηβ) Η ύπαξμε δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο ώζηε λα θαηαγξαθεί ε πνξεία ηνπ ζεζκνύ.
ηγ) Ο θαζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ Τπεύζπλσλ Αγσγήο Τγείαο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη ησλ Τπεπζύλσλ ησλ πκβνπιεπηηθώλ ηαζκώλ Νέσλ.
Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Δνιαίο Λύκειο ( 27 - 6-05/63447/Γ2)
Τπάξρνπλ καζήκαηα επηινγήο ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Δ.Λ. από ηα νπνία ν καζεηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη έλα κάζεκα δηάξθεηαο δύν (2) σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο.
Α΄ ηάξη Δνιαίος Λςκείος
Β΄ Ξέλε Γιώζζα
Ο Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο & νη ξίδεο ηνπ
Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο
Αηζζεηηθή Αγσγή (ηνηρεία Θεαηξνινγίαο, Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
Φπρνινγία
Β΄ ηάξη Δνιαίος Λςκείος (ηα μμαθήμαηα επιλογήρ πος ακολοςθούν αθοπούν ζε όλερ ηιρ
καηεςθύνζειρ)
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή νξγάλσζε ζηελ Αξραία Διιάδα
Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ
Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία: Ιζηνξία θαη Κείκελα
Β' Ξέλε Γιώζζα
ηνηρεία Αζηξνλνκίαο θαη Γηαζηεκηθήο
ρέδην Γξακκηθό
ρέδην Διεύζεξν
Ιζηνξία Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ
Θέκαηα Ιζηνξίαο
Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ
Βηνινγία
Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ
Υεκεία
ρέδην Σερληθό
Γ΄ ηάξη Δνιαίος Λςκείος (ηα μμαθήμαηα επιλογήρ πος ακολοςθούν αθοπούν ζε όλερ ηιρ
καηεςθύνζειρ)
1.
Β΄ Ξέλε Γιώζζα
2
2.
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
2
3.
ηαηηζηηθή
2
4.
Λνγηθή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή
2
5.
Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ*
2
6.
Ιζηνξία ηεο Σέρλεο
2
7.
Ιζηνξία ησλ Δπηζηεκώλ & ηεο Σερλνινγίαο
2
8.
Πξνβιήκαηα Φηινζνθίαο
2
9.
Νενειιεληθή Λνγνηερλία
2
10.
Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε
2
11.
ηνηρεία Γεσπνλίαο & Αγξνηηθή Αλάπηπμε
2
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Βηνκεραληθή Παξαγσγή & Δλέξγεηα
2
Αξρέο Λνγηζηηθήο
2
ρέδην Σερληθό
2
ρέδην Αξρηηεθηνληθό
2
Σερλνινγία Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα
2
17.
Πνιπκέζα – Γίθηπα
2
18.
Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ
2
ηηο ηάμεηο Β' θαη Γ' Δληαίνπ Λπθείνπ, ην κάζεκα επηινγήο Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ κπνξεί
λα επηιεγεί κόλν κηα θνξά.
12.
13.
14.
15.
16.

Δζπεπινά Λύκεια
Α θαη Β Δζπεξηλνύ Λπθείνπ
Από ηα καζήκαηα επηινγήο ν καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη έλα κάζεκα δηάξθεηαο δύν
(2) σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο.
1
Β΄ Ξέλε Γιώζζα
2
Ο Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο &
νη ξίδεο ηνπ
3
Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο
4
Αηζζεηηθή Αγσγή (ηνηρεία Θεαηξνινγίαο,
Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
5
Φπρνινγία
Η Γ΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ Δληαίνπ Λπθείνπ δελ έρεη καζήκαηα επηινγήο.
Σν κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο είλαη κάζεκα επηινγήο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνύ Δληαίνπ
Λπθείνπ
Μοςζικά σολεία
ηα ήδε ππάξρνληα καζήκαηα επηινγήο ηεο Α΄ Δνιαίος Λςκείος πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
1. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηε Μνπζηθή
2. Φπρνινγία ηεο Μνπζηθήο - Φπρναθνπζηηθή
3. Ξέλε γιώζζα (Ξελόγισζζε κνπζηθή νξνινγία):
ηα ήδε ππάξρνληα καζήκαηα επηινγήο ηεο Β΄ Δνιαίος Λςκείος πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
Α. ζηε Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε ηα παξαθάησ
1. Δπεμεξγαζία κνπζηθνύ θεηκέλνπ κε Η/Τ
2. Οξγαλνινγία Διιεληθώλ Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ
3. Οξγαλνινγία Μνπζηθώλ Οξγάλσλ πκθ. Οξρήζηξαο
4. Ξέλε γιώζζα (Ξελόγισζζε κνπζηθή νξνινγία
5. Αξραία Διιεληθή Πξνζσδία θαη Μεηξηθή
Β. ζηε Θεηηθή Καηεύζπλζε ηα παξαθάησ
1. Δπεμεξγαζία κνπζηθνύ θεηκέλνπ κε Η/Τ
2. Οξγαλνινγία Διιεληθώλ Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ
3. Οξγαλνινγία Μνπζηθώλ Οξγάλσλ πκθ. Οξρήζηξαο
4. Αξραίνη Έιιελεο Αξκνληθνί πγγξαθείο
5. ηνηρεηώδεηο αξρέο ερνιεςίαο
6. Ξέλε γιώζζα (Ξελόγισζζε κνπζηθή νξνινγία)
Γ. ζηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηα παξαθάησ
1. Δπεμεξγαζία κνπζηθνύ θεηκέλνπ κε Η/Τ
2. Οξγαλνινγία Διιεληθώλ Παξαδνζηαθώλ Οξγάλσλ
3. Οξγαλνινγία Μνπζηθώλ Οξγάλσλ πκθ. Οξρήζηξαο
4. Αξραίνη Έιιελεο Αξκνληθνί πγγξαθείο
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5. Ξέλε γιώζζα (Ξελόγισζζε κνπζηθή νξνινγία)
6. Αλάιπζε ερεηηθώλ ζεκάησλ κε Η/Τ
7. ηνηρεηώδεηο αξρέο ερνιεςίαο
* ηηο ηάμεηο Β θαη Γ Λπθείνπ, ην κάζεκα επηινγήο Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ κπνξεί λα επηιεγεί
κόλν κηα θνξά.
ηα ήδε ππάξρνληα καζήκαηα επηινγήο ηεο Γ΄ Δνιαίος Λςκείος πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
Α. ζηε Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε ηα παξαθάησ
1. Ξέλε γιώζζα (Ξελόγισζζε κνπζηθή νξνινγία)
2. Κνηλσληνινγία ηεο Μνπζηθήο
3. Μέζνδνη ιανγξαθηθώλ εξεπλώλ γηα ηε Μνπζηθή
4. Λνγνηερλία θαη Μνπζηθή
5. Αηζζεηηθή ηεο Μνπζηθήο
Β. ζηε Θεηηθή Καηεύζπλζε ηα παξαθάησ
1. Πξνβιήκαηα θηινζνθίαο ηεο Μνπζηθήο
2. Μνπζηθή θαη ηαηηζηηθή
3. Πξσηόθνιια Φεθηαθήο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο
4. ηνηρεία Μνπζηθνζεξαπείαο
5. Ξέλε γιώζζα (Ξελόγισζζε κνπζηθή νξνινγία)
Γ. ζηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηα παξαθάησ
1. Πνιπκέζα θαη Μνπζηθή
2. Μνπζηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ
3. Μνπζηθή θαη ηαηηζηηθή
4. Πξσηόθνιια Φεθηαθήο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο
5. Δθαξκνγέο κνπζηθνύ ινγηζκηθνύ
Mμειονοηικά Λύκεια
Από ηα καζήκαηα επηινγήο ν καζεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη έλα κάζεκα δηάξθεηαο δύν
(2) σξώλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο.
Α΄ ηάμε Λπθείνπ
1. Δπξσπατθόο πνιηηηζκόο θαη νη ξίδεο ηνπ
2. Φπρνινγία
3. Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο
Β΄ θαη Γ΄ ηάμε Λπθείνπ
1 Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ:
2 Νεόηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία
3 ηνηρεία Αζηξνλνκίαο θαη Γηαζηεκηθήο
4 Κνηλσληθή & Πνιηηηθή Οξγάλσζε ζηελ Αξραία Διιάδα
* ε θάζε κία από ηηο ηάμεηο Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, νη καζεηέο ππνρξενύληαη λα επηιέμνπλ έλα
κάζεκα επηινγήο.
Λύκεια Διδικήρ Αγωγήρ
ε θάζε κία από ηηο Α , Β θαη Γ Σάμεηο ησλ Λπθείσλ εηδηθήο αγσγήο νη καζεηέο ππνρξενύληαη λα
επηιέμνπλ έλα κάζεκα επηινγήο από απηά πνπ αλαθέξνληαη αλά ηάμε ζηελ ΤΑ Γ2/4658/7-9-01
«Χξνιόγηα πξνγξάκκαηα γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ».
* κέιε οκάδας εργαζίας ΚΕΜΕΤΕ
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