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 Αχαρνζσ, 10 Δεκεμβρίου 2012 

Αριθ. Πρωτ.: Φ.3Α/503  

Προσ 

τουσ/τισ κ.κ. Διευκυντζσ  

& Διευκφντριεσ  

των Δθμόςιων και Ιδιωτικών  

Δθμοτικών χολείων τθσ 49θσ  

Περιφζρειασ Δ.Ε. 
Κοιν. 

α) κ. Περιφερειακό Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

β) κ. Προϊςτάμενο 

Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ 

Κακοδιγθςθσ χολικών υμβοφλων Π.Ε. 

Περιφερειακισ Δ/νςθσ Αττικισ 

γ) κ. Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Αττικισ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςθετεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τη διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, υλοποίηςησ και 

εφαρμογήσ των ςχολικών δραςτηριοτήτων, που εντάςςονται ςτην Ευζλικτη Ζώνη και το 

πλαίςιο λειτουργίασ των ςχολικών μονάδων». 

 

ε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ εγκυκλίου μασ Φ.3Α/479/30.11.2012 για τισ ςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ, διευκρινίηεται ό,τι όςον αφορά ςτθ διαδικαςία υποβολισ τουσ ςτον οικείο 

χολικό φμβουλο, αυτι κα γίνεται με ζναν ςυγκεντρωτικό πίνακα, μζςα ςτο πρώτο 

τρίμηνο κάθε ςχολικοφ ζτουσ. Ο πίνακασ αυτόσ επιςυνάπτεται και παρακαλοφμε να μασ 

επιςτραφεί ςυμπλθρωμζνοσ. 

 Ωςτόςο, επειδι θ υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων αυτών πρζπει να προκφπτει, κατά 

κφριο λόγο, ωσ προϊόν διαπραγμάτευςθσ και διαλόγου του κάκε εκπαιδευτικοφ με τουσ 

μακθτζσ του και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτών τθσ κάκε τάξθσ, ςε όλθ τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ, δεν είναι δυνατόν θ υποβολι τουσ να υπόκειται ςε χρονικό 

περιοριςμό. Πρακτικά, αυτό ςθμαίνει ότι υποβολι τζτοιων δραςτθριοτιτων μπορεί να 

γίνεται ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, εφόςον, φυςικά, απομζνει αρκετόσ χρόνοσ 

για τθν υλοποίθςι τουσ.  

Για τθν υποςτιριξθ των ςυναδζρφων που υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ κα 

εξαςφαλίηεται ςυνεργαςία με τισ υπεφκυνεσ ςχολικών δραςτθριοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ 

Ανατολικισ Αττικισ ςε κεματικζσ δίωρεσ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ, με βάςθ τισ ανάγκεσ 

των εκπαιδευτικών τθσ Περιφζρειασ, αφοφ πρώτα ομαδοποιοφνται οι δράςεισ που μασ 

ζχουν υποβλθκεί από τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Περιφζρειασ.  

Οποιεςδιποτε άλλεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ τυχόν δεν εμπίπτουν ςτισ κεματικζσ 

ενότθτεσ: περιβάλλον, πολιτιςμόσ και αγωγι υγείασ, κα υποβάλλονται κανονικά με τθν 

παραπάνω διαδικαςία και κα υποςτθρίηονται, μεκοδολογικά και επιςτθμονικά, από τον 

οικείο χολικό φμβουλο.   

Ο χολικόσ φμβουλοσ 

Ανδρζασ Ν. Ζεργιώτησ 
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