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Άρθρο 16
Σχολικές δράζεις ζηο πλαίζιο ηης ζχολικής ζωής
1. Σρνιηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, εληφο ή/θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια
ζρνιεία ή/θαη κε άιινπο θνξείο (φπσο Μνπζεία, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ζρνιηθά
δίθηπα, επηζηεκνληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη θνξείο, βηβιηνζήθεο, θπζηνιαηξηθέο ιέζρεο
θ.ιπ.). Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ δηεπηζηεκνληθφ/δηαζεκαηηθφ, βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ελζαξξχλνπλ
ηε δηεξεχλεζε. Απνζθνπνχλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζηελ
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ζηελ έθθξαζε
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο
θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη
ζρνιηθέο δξάζεηο ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ήζνπο, ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ
ηνπηθή θνηλφηεηα θαη επηηεινχλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο
καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο.
2. Σηηο ζρνιηθέο δξάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
α) φζεο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη απαηηνχλ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απφ ην
ζρνιείν, φπσο ε εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή, νη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο, νη δηδαθηηθέο
επηζθέςεηο, νη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, νη αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, νη εθδειψζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ιπ.. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο παξαπάλσ
δξάζεηο απαηηείηαη ε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπο,
β) φζεο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ζρνιείνπ, φπσο είλαη νη επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο
θαιιηηερλψλ κνπζηθήο, ζεάηξνπ, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ ή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ θαινχληαη
ζην ζρνιείν ή ηελ ηάμε/ηκήκα γηα λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη εθζέζεηο έξγσλ καζεηψλ, νη ηνπηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, νη
ρνξσδίεο, νη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, νη αζιεηηθνί αγψλεο, νη ζρνιηθέο ενξηέο, νη εθζέζεηο βηβιίσλ
θ.ιπ.,
γ) εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ή έμνδνη ησλ καζεηψλ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζρνιείν,
πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ δχν δηδαθηηθψλ σξψλ, πνπ πινπνηνχληαη
ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηνπ
επξχηεξνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο παξαπάλσ
δξάζεηο απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπο.
Σηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππεχζπλνο ζπλνδφο
εθπαηδεπηηθφο νξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην ΕΩΠ
δηδάζθεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή/-εο ψξα/-εο ζηε/ζην ηάμε/ηκήκα. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 2α θαη 2γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
3. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εληάζζνληαη ζηνλ εηήζην ή ζηνλ ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ πνπ θάλεη ην θάζε ζρνιείν, κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ. Σηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη γηα ελεκέξσζε ζηνλ Πξντζηάκελν
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ν νπνίνο κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Η
επηινγή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ απηψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην Ιλζηηηνχην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Ε.Π). Πέξαλ ησλ
θξηηεξίσλ απηψλ ν πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν
θαη ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ηνπο φξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ
καζεηψλ, ηηο ηάμεηο/ηκήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηνπο ππεχζπλνπο-ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ..
Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ,
επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία. Τν ζρνιείν ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηηο
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ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο είηε θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ.
4. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 κπνξεί λα κελ εληάζζνληαη ζηνλ εηήζην ή
ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά λα είλαη έθηαθηεο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ, νπφηε
εγθξίλνληαη απφ ην Δηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ
δηδαζθφλησλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή δξάζε θαη ζα ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο
ζε απηή, ηε γξαπηή ή πξνθνξηθή ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην Ιλζηηηνχην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Ε.Π.). Οη
κεηαθηλήζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε φιν ην ζρνιείν είηε ηάμε θαη ηκήκα.
5. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο ελλέα (9) γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο, πιελ ηεο εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο
εθδξνκήο, θαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην γ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο έμη (6) γηα θάζε
δηδαθηηθφ έηνο.
6. Η εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά αλά δηδαθηηθφ έηνο. Σηελ
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ. Σε θάζε πεξίπησζε ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εκεξήζηαο
εθδξνκήο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ ηελ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Η εθδξνκή απηή γίλεηαη αλά
ζρνιείν ή αλά ηάμεηο θαη φρη αλά ηκήκα. Εμαηξεηηθά, είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ρσξηζηήο
εκεξήζηαο εθδξνκήο απφ κηα ηάμε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ θαη εθφζνλ
απηφ ην επηβάιινπλ ηδηαίηεξνη παηδαγσγηθνί ιφγνη. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξήζηαο εθπαηδεπηηθήο
εθδξνκήο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ
γηα ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη ε εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Σην πξαθηηθφ ηνπ Σπιιφγνπ
Δηδαζθφλησλ αλαθέξνληαη o ηφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο, ν ρξφλνο αλαρψξεζεο θαη
επηζηξνθήο, ην κέζν κεηαθνξάο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπλνδεχζνπλ ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ην
φλνκα ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εθδξνκήο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν δηεπζπληή
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα έγθξηζε.
7. Σην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αληαιιαγψλ θαη ηεο θηινμελίαο εηδηθψλ θνξέσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Δηεπζπληή, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηαλπθηεξεχζεηο. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζηα Κέληξα
Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγθξηζε ηνπ Δηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηαλπθηεξεχζεηο.
8. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο ή ζε
ρψξνπο ηερλνινγηθνχ ή επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη ηα κνπζεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη,
ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία, νη εθθιεζίεο, ηα εξγαζηήξηα θαιιηηερλψλ, ηα ζέαηξα, νη ρψξνη
παξαζηάζεσλ, ηα πιαλεηάξηα, ηα ελπδξεία θ.ιπ. θαη έρνπλ ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ
νξίδνληα ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ θπζηθφ
θαη θαηαζθεπαζκέλν θφζκν. Πξνθεηκέλνπ νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζε
παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο απαηηείηαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπο, ν νπνίνο ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη: α) ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο
κειέηεο ηνπ ζέκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, γ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν ηεο επίζθεςεο θαη δ) ηελ
απνηίκεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ εθηηκήζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ.
Κάζε δηδαθηηθή επίζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηή ηα δχν ηξίηα
(2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ καζεηψλ θάζε ηκήκαηνο/ηάμεο.
9. Σηηο ζρνιηθέο δξάζεηο κπνξεί λα πάξεη κέξνο φιν ην ζρνιείν ή κεξηθέο ηάμεηο, Η ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζε απηέο κπνξεί θαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, κέρξη θαη δχν δηδαθηηθέο
ψξεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο.
10. Η ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο είλαη ππνρξεσηηθή. Μεηαθνξά
σξαξίνπ εξγαζίαο ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί έσο δχν (2) θνξέο αλά δηδαθηηθφ έηνο κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ γηα
ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ν νηθείνο Δηεπζπληήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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11. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο. Οη καζεηέο πνπ δελ
παίξλνπλ κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεηαθίλεζε, απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν
κε ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπο.
12. Η παξνπζία ηξίησλ πξνζψπσλ ζην ζρνιείν ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2 πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Εμαίξεζε απνηειεί ε παξνπζία
θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ή θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο.

