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Αταρνές, 30 Λοεμβρίοσ 2012 

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.3Α/479  

 
ΠΡΟ 

ηοςρ/ηιρ κ.κ. Διεςθςνηέρ  

& Διεςθύνηπιερ  

ηων Δημόζιων και Ιδιωηικών  

Δημοηικών σολείων ηηρ 49ηρ  

Πεπιθέπειαρ Δ.Ε. 

 

ΘΟΗΛ. 

α) κ. Πεπιθεπειακό Διεςθςνηή 

Εκπαίδεςζηρ Αηηικήρ 

β) κ. Πποϊζηάμενο 

Επιζηημονικήρ και Παιδαγωγικήρ 

Καθοδήγηζηρ Π.Ε. 

Πεπιθεπειακήρ Δ/νζηρ Αηηικήρ 

β) κ. Διεςθύνηπια Εκπ/ζηρ Αν.  

Αηηικήρ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τη διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, υλοποίηςησ και 

εφαρμογήσ των ςχολικών δραςτηριοτήτων, που εντάςςονται ςτην Ευζλικτη Ζώνη 

και το πλαίςιο λειτουργίασ των ςχολικών μονάδων». 

Σχετ.:  α) ΦΕΚ 1280/Β΄/2005 
β) Φ.12/431/64914/Γ1/11-06-2012 εγκφκλιοσ Δ/νςθσ Σπουδών Π.Ε. ΥΠΕΠΘ 
γ) 121118/Γ7/8-10-2012 ζγγραφο ΥΠΑΙΘΠΑ 

 

Αγαπητζσ/οί ςυνάδελφοι, 

με μεγάλη χαρά διαπιςτώνουμε, ότι μετά και τη θεματική Ημερίδα τησ 49ησ 

Περιφζρειασ ςτισ 30.10.2012, η οποία πραγματοποιήθηκε με την επιςτημονική 

ςυνεργαςία πολλών εκλεκτών ςυναδζλφων, Σχολικών Συμβοφλων, καθώσ και των 

υπεφθυνων Σχολικών Δραςτηριοτήτων Ανατολικήσ Αττικήσ, υπάρχει αυξημζνο 

ενδιαφζρον και κινητικότητα ςτα Σχολεία τησ Περιφζρειάσ μασ, αναφορικά με το 

ςχεδιαςμό και την υλοποίηςη δράςεων και προγραμμάτων, τα οποία εντάςςονται 

ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα λειτουργίασ του ςχολείου και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο 

τησ Ευζλικτησ Ζώνησ. Το γεγονόσ αυτό δείχνει, ότι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη 

μπορεί και καινοτομεί.  
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Με αφορμή ερωτήματα ςυναδζλφων, που αφοροφν ςτη διαδικαςία 

υποβολήσ και ζγκριςησ των δράςεων αυτών, ςασ ενημερώνουμε ότι: 

α) «…θ Ευζλικτθ Ζώνθ δθμιουργικών και διακεματικών δραςτθριοτιτων 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του αναλυτικοφ και ωρολογίου προγράμματοσ ςτο 

Δθμοτικό Σχολείο…» και «…Τα Προγράμματα Σχολικών Δραςτθριοτιτων 

(Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Πολιτιςτικών και Καλλιτεχνικών 

Θεμάτων, Κυκλοφοριακισ Αγωγισ, κλπ.) εντάςςονται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ 

Ευζλικτθσ Ζώνθσ. Τθν επιςτθμονικι εποπτεία ζχει ο οικείοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ και 

οι αντίςτοιχοι υπεφκυνοι ςε ςυνεργαςία μαηί του διαμορφώνουν το μεκοδολογικό 

και γνωςτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ αυτών των προγραμμάτων» (ΦΕΚ1280/Β/2005). 

β) «…Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα αναλάβουν αυτά τα προγράμματα τθσ 

Ευζλικτθσ Ζώνθσ, μπορεί να τα υποβάλουν εκτόσ από το Σχολικό Σφμβουλο, και ςτον 

αντίςτοιχο Υπεφκυνο τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ώςτε να 

ενθμερώνονται για επιπρόςκετο υλικό και για κεματικζσ επιμορφωτικζσ 

εκδθλώςεισ» (121118/Γ7/8-10-2012). 

 

Ωσ εκ τοφτου, τα προγράμματα θα υποβάλλονται προσ ζγκριςη ςτον οικείο 

Σχολικό Σφμβουλο. Επίςησ, ςε ό,τι αφορά ςτο θζμα τησ χορήγηςησ βεβαιώςεων, ςασ 

επιςημαίνουμε ότι η υλοποίηςη προγραμμάτων ςχολικών δραςτηριοτήτων 

καταγράφεται με τον πιο επίςημο τρόπο ςτο Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

λειτουργίασ καθώσ και ςτην ετήςια απολογιςτική ζκθεςη κάθε ςχολικήσ μονάδασ, 

όπωσ επίςησ και ςτην ετήςια απολογιςτική ζκθεςη του Σχολικοφ Συμβοφλου τησ 

αντίςτοιχησ Περιφζρειασ. Για το λόγο αυτό, θα χορηγηθοφν από τον οικείο Σχολικό 

Σφμβουλο βεβαιώςεισ, ςε κάθε ςυνάδερφο/ιςςα που ζχει εμπλακεί με 

οποιονδήποτε τρόπο ςτην υλοποίηςη των προγραμμάτων και των δράςεων αυτών, 

φςτερα από ςχετική αίτηςή τουσ.  

 

Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ 

 

Ανδρζασ Ν. Ζεργιώτησ 

 

 


