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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
∆ιευθυντές /∆ιευθύντριες
Σχολείων ∆ηµοτικής και Προδηµοτικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και µε στόχο να εξοικονοµηθεί πολύτιµος διδακτικός χρόνος
στα σχολεία µας, αλλά και για να απαλλαγούν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές από αχρείαστη
πίεση και άγχος, απαιτείται να τεθεί µια τάξη στις διάφορες γιορτές που γίνονται στα σχολεία
µας. Την ίδια άποψη έχει και η Π.Ο.Ε.∆. γι’ αυτό καλείστε να τηρήσετε απόλυτα τις πιο κάτω
οδηγίες.
1. Ενδοσχολικές γιορτές
Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο διδασκαλικός σύλλογος σε συνεδρία που θα
πραγµατοποιήσει, αποφασίζει για τον τρόπο που θα εορταστούν οι διάφορες ενδοσχολικές
γιορτές. Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Λειτουργίας των σχολείων ή/και σχετικές εγκυκλίους, οι
ενδοσχολικές γιορτές/εκδηλώσεις που γίνονται κατά τον εργάσιµο χρόνο είναι:
- Αγιασµός για την έναρξη των µαθηµάτων (Σεπτέµβριος – εβδοµάδα έναρξης µαθηµάτων)
- Ηµέρα Ανεξαρτησίας (1η Οκτωβρίου) *
- Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και γιορτή της Σηµαίας *
- Ηµέρα Μνήµης Κατεχοµένων – Επέτειος Ανακήρυξης του Ψευδοκράτους (15η Νοεµβρίου)
- Ηµέρα Μνήµης Αγώνων και Θυσιών για την προάσπιση της ∆ηµοκρατίας (17η Νοεµβρίου)
- Ηµέρα Μνήµης και Τιµής των Μαχητών Αντίστασης (7η ∆εκεµβρίου)
- Ηµέρα Ονοµαστηρίων Εθνάρχη Μακαρίου (19η Ιανουαρίου)
- Γιορτή του ∆έντρου (Ιανουάριος)
- Γιορτή των Γραµµάτων-Τριών Ιεραρχών (30η Ιανουαρίου) *
- Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου *
- Εθνική Επέτειος 1ης Απριλίου *
- Ηµέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου)
Όπου υπάρχει αστερίσκος, λόγω του ότι η συγκεκριµένη µέρα είναι αργία, ο εορτασµός γίνεται
ενδοσχολικά την προηγούµενη µέρα. Αν η προηγούµενη µέρα συµπέσει να είναι Σάββατο ή
Κυριακή, ο εορτασµός γίνεται Παρασκευή. Ο διδασκαλικός σύλλογος επιλέγει τουλάχιστον
τέσσερις από τις πιο πάνω γιορτές, µε εξαίρεση τις εθνικές γιορτές, για να τις τιµήσει/εορτάσει
ενδοτµηµατικά.
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Οι εθνικές γιορτές και οι γιορτές που θα αποφασιστεί να εορταστούν ενδοσχολικά, θα πρέπει να
είναι διάρκειας µέχρι δύο περιόδων και να γίνονται στην παρουσία όλων των παιδιών του
σχολείου. Αν ο διδασκαλικός σύλλογος το κρίνει σκόπιµο, µπορεί κάποιες γιορτές, όχι όµως οι
εθνικές γιορτές, να γίνονται στην παρουσία µόνο των παιδιών των µεγαλύτερων τάξεων. Οι
γιορτές που θα τιµούνται ενδοσχολικά µπορεί να αναλαµβάνονται από µικρή οµάδα τµηµάτων
του σχολείου και, επίσης, µπορεί να συµµετέχει σε αυτές η χορωδία ή και το χορευτικό
συγκρότηµα του σχολείου.
Οι γιορτές που θα αποφασιστεί να εορταστούν ενδοτµηµατικά, θα πρέπει να είναι επίσης
διάρκειας µέχρι δύο περιόδων και να εορτάζονται στην τάξη µε:
• ανάγνωση του χαιρετισµού του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού,
• σύντοµη αναφορά από τον εκπαιδευτικό για το θέµα της ηµέρας και
• δραστηριότητες από τα παιδιά στα πλαίσια της γιορτής του συγκεκριµένου
θέµατος/γεγονότος.
Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µπορούν, εκ περιτροπής, να αναλάβουν ως
υπεύθυνοι για κάποια από τις ενδοτµηµατικές γιορτές και να ετοιµάσουν σύντοµο κατατοπιστικό
φυλλάδιο για τη γιορτή, το οποίο να δώσουν στους συναδέλφους τους για αξιοποίηση.
2. Γιορτές προς τους γονείς σε µη εργάσιµο χρόνο
Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Λειτουργίας των σχολείων, η γιορτή των Χριστουγέννων και η
γιορτή για τη λήξη των µαθηµάτων γίνονται και για τους γονείς σε µη εργάσιµο χρόνο
(απόγευµα ή βράδυ), κατά προτίµηση στους σχολικούς χώρους, νοουµένου ότι υπάρχουν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις.
Η διάρκεια των γιορτών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µια ώρα. Υπεύθυνος για το γενικό
συντονισµό των γιορτών είναι πάντα ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος έχει την ευθύνη για
την τήρηση των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.
Στη γιορτή των Χριστουγέννων συµµετέχουν η χορωδία του σχολείου και τα παιδιά από
τµήµατα που αποφασίζει ο διδασκαλικός σύλλογος. Όπου είναι εφικτό και νοουµένου ότι ο
αριθµός των παιδιών του σχολείου δεν είναι αποτρεπτικός, γίνεται προσπάθεια να
συµµετάσχουν όλα τα παιδιά του σχολείου είτε στη χριστουγεννιάτικη είτε στην τελική γιορτή.
Νοείται ότι πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται δύο ή περισσότερες χριστουγεννιάτικες γιορτές
από την ίδια σχολική µονάδα.
Στην τελική γιορτή αποφοίτησης συµµετέχουν οι τελειόφοιτοι µαθητές ή/και η Ε΄ τάξη του
σχολείου ή µέρος της και η χορωδία του σχολείου. Συµµετέχουν, επίσης, και άλλες τάξεις αν
τούτο αποφασίσει ο διδασκαλικός σύλλογος, έχοντας υπόψη και το τι έγινε στη
χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η τελική γιορτή πρέπει να περιλαµβάνει και την τελετή αποφοίτησης
των τελειοφοίτων και σύντοµο καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Η όλη εκδήλωση, όµως, δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 60 λεπτά. Σε περίπτωση που αφυπηρετεί ο διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός του
σχολείου αντιλαµβανόµαστε ότι θα γίνει κάποια αναφορά στο πρόσωπο που αφυπηρετεί. Το
πρόγραµµα, όµως, της γιορτής δεν πρέπει να επεκταθεί περισσότερο από 10 λεπτά για το
σκοπό αυτό.
Επισηµαίνεται και πάλι ότι οι γιορτές πρέπει:
• να είναι λιτές,
• να απαιτούν ελάχιστα ως καθόλου έξοδα από τους γονείς,
• το περιεχόµενό τους να αποτελεί φυσική απόρροια της καθηµερινής εργασίας του
σχολείου και των δραστηριοτήτων των τµηµάτων,
• να είναι συµβατές µε όσα διαλαµβάνει το Αναλυτικό Πρόγραµµα και
• η διάρκειά τους να µην ξεπερνά, σε καµιά περίπτωση, το χρόνο που καθορίζεται πιο
πάνω.

3. Γιορτές/Εκδηλώσεις για εκπαιδευτικά προγράµµατα που εφαρµόζονται στα σχολεία
Κάθε σχολείο µπορεί να κάνει µόνο µια τέτοια γιορτή/εκδήλωση κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους, εάν και εφόσον είναι απαραίτητο στα πλαίσια του προγράµµατος που έχει αναλάβει. Τη
γιορτή θα πρέπει να την αναλάβουν ένα ή δύο τµήµατα που εµπλέκονται άµεσα στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Νοείται ότι ο σχετικός εορτασµός θα γίνεται µόνο αν είναι απόλυτη
ανάγκη και πάντα σε πρωινό, εργάσιµο χρόνο.
4. Γιορτές/Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σύνδεσµο Γονέων
Ευθύνη του διδακτικού προσωπικού κάθε σχολείου είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να
συµµετάσχουν στο Μαγιάτικο Πανηγύρι ή άλλο παρόµοιο πανηγύρι ή γιορτή/εκδήλωση
διοργανώνεται από το Σύνδεσµο Γονέων. Ωστόσο, σε καµιά περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διδάξουν οτιδήποτε για παρουσίαση από τα παιδιά στις
εκδηλώσεις αυτές. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, απαιτείται να
προσφέρονται από τους γονείς τέτοιες δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να µπορούν να χαρούν
και να παίξουν και όχι να απαιτείται από αυτά να παρουσιάσουν κάτι.
5. Γιορτές/Εκδηλώσεις εκτός του σχολικού χώρου σε εργάσιµο ή µη εργάσιµο χρόνο
Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Λειτουργίας των σχολείων, «Άλλες εκδηλώσεις που προάγουν
τους σκοπούς του σχολείου ή συνάδουν µε αυτούς µπορεί να οργανώνονται σε µη εργάσιµο
χρόνο ή σε εργάσιµο χρόνο, κατά την κρίση του διδασκαλικού συλλόγου». Εφίσταται η
προσοχή, όµως, των διευθυντών και εκπαιδευτικών, σε περίπτωση συµµετοχής του σχολείου
σε εκδηλώσεις ιδιαίτερα εκτός του σχολικού χώρου σε εργάσιµο ή µη εργάσιµο χρόνο να
γίνονται µε κάθε προσοχή, µε προγραµµατισµό και της µικρότερης λεπτοµέρειας, ώστε να
αποφεύγονται δυσάρεστα συµβάντα. Η ασφάλεια και επιτήρηση των παιδιών κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων, στις οποίες συµµετέχει το σχολείο έπειτα από απόφαση του διδασκαλικού
συλλόγου, και η µετάβαση των παιδιών στο χώρο διεξαγωγής των συγκεκριµένων εκδηλώσεων
είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τα παιδιά και του σχολείου γενικότερα.
Σηµειώνεται ότι για τη συµµετοχή των παιδιών σε εκδηλώσεις που γίνονται σε µη εργάσιµο
χρόνο απαιτείται η συγκατάθεση των γονιών. ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι η λήψη απόφασης για
συµµετοχή σε εκδηλώσεις εκτός του σχολικού χώρου πρέπει να γίνονται µε πολλή περίσκεψη
και φειδώ και πάντοτε κατόπιν απόφασης του διδασκαλικού συλλόγου.
Υπενθυµίζεται, τέλος, σε όλο το διδακτικό προσωπικό ότι οι γιορτές δε γίνονται για να
εντυπωσιάσουν κανένα, δεν έχουν ζητούµενο το θέαµα, αλλά γίνονται, πρωτίστως, για να
διευρυνθεί το γνωσιολογικό υπόβαθρο των παιδιών, µέσα από την παρουσίαση ιστορικών,
θρησκευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων θεµάτων ή γεγονότων, και να καλλιεργηθούν ορθές
στάσεις (συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοεκτίµησης, αυτοπεποίθησης). Τα παιδιά που
συµµετέχουν στις εκδηλώσεις πρέπει να παρουσιάζονται µε ευπρέπεια, σύµφωνα µε την ηλικία
τους και να απολαµβάνουν την όλη διαδικασία.
Υπεύθυνος για τη διασφάλιση των πιο πάνω είναι πάντα ο διευθυντής του σχολείου, γι’ αυτό
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για την τήρησή τους.
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