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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
Στις σχολικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται: 
 
Α) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών 
από το σχολείο, όπως η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι 
διδακτικές επισκέψεις, οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, 
οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.. Για τη συμμετοχή των 
μαθητών στις παραπάνω δράσεις - απαιτείται:  
 
1) η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των Γονέων και Κηδεμόνων τους, 
2) η συμμετοχή των 2/3 των μαθητών του Τμήματος. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ανωτέρω σχολικές δράσεις - πλην της ημερήσιας εκπαιδευτικής 
εκδρομής - δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εννιά (9) για κάθε διδακτικό έτος 
συμπεριλαμβανομένων και όσων δράσεων πραγματοποιούνται εντός σχολείου, όπως είναι οι 
επισκέψεις και εκδηλώσεις καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών ή 
ειδικών επιστημόνων που καλούνται στο σχολείο ή την τάξη/ τμήμα για να υλοποιούν 
προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκθέσεις 
έργων μαθητών, οι τοπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι χορωδίες, οι χορευτικές 
παραστάσεις, οι αθλητικοί αγώνες, οι σχολικές εορτές, οι εκθέσεις βιβλίων κ.λπ.. 
 
Β) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της 
βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία και για τις 
οποίες υπεύθυνος συνοδός εκπαιδευτικός ορίζεται αποκλειστικά και μόνο ο εκπαιδευτικός ο 
οποίος σύμφωνα με το ΕΩΠ διδάσκει τη συγκεκριμένη διδακτική/-ες ώρα/-ες στη/στο 
τάξη/τμήμα. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις - οι οποίες δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι για κάθε διδακτικό έτος - απαιτείται: 
  
1) η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των Γονέων και Κηδεμόνων τους, 
2) η συμμετοχή των 2/3 των μαθητών του Τμήματος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή δύναται να πραγματοποιείται μία φορά ανά 
διδακτικό έτος. Στην εκπαιδευτική εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς των 
μαθητών ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση 
την ευθύνη για την οργάνωση της ημερήσιας εκδρομής και την επιτήρηση των μαθητών την 
έχουν οι εκπαιδευτικοί. Η εκδρομή αυτή γίνεται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τμήμα. 
Εξαιρετικά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστής ημερήσιας εκδρομής από μια τάξη, 
ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό το επιβάλλουν ιδιαίτεροι 
παιδαγωγικοί λόγοι. Για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτείται 
η συμμετοχή των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μαθητών των τάξεων για τις 
οποίες οργανώνεται η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 
Στις σχολικές δράσεις μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, Η συμμετοχή 
των μαθητών σε αυτές μπορεί και να παραταθεί πέραν του διδακτικού ωραρίου, μέχρι και 
δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση 
μιας δραστηριότητας. 
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις σχολικές δράσεις είναι υποχρεωτική. Μεταφορά 
ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων δύναται να 
πραγματοποιηθεί έως δύο φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων για την οποία ενημερώνονται ο Σχολικός Σύμβουλος και ο οικείος Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 


