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ΘΕΜΑ :  «Ζγκριςθ εκδρομϊν-μετακινιςεων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ» 
  
Με αφορμι πολλά ερωτιματα που ζρχονται ςυνεχϊσ ςτθν Τπθρεςία μασ και αφοροφν ςε διδακτικζσ 

επιςκζψεισ μακθτϊν των χολικϊν Μονάδων Α/κμιασ  εκπαίδευςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι,  ςφμφωνα με 

τθν παρ. 3 εδ.γ του αρ. 13 του ΠΔ. 201 /98 (ΦΕΚ 161/Α)  ιςχφουν τα εξισ:  

«Παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ τάξεισ και τισ ςχολικζσ μονάδεσ να επιλζγουν με προςοχι τουσ επιςκζψιμουσ 

χϊρουσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ αναφοράσ (Μουςεία, Θζατρα, Χϊροι Εκκζςεων, Βιβλιοκικεσ, 

Εργαςτιρια), μονάδεσ παραγωγισ, αξιοκζατα κτλ. και να οργανϊνουν ςτθ ςυνζχεια τισ επιςκζψεισ τουσ, οι 

οποίεσ δεν κα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποςπαςματικό, αλλά με προγραμματιςμζνεσ δράςεισ και 

ζνταξι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Οι διδακτικζσ επιςκζψεισ και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ, ςτισ οποίεσ 

μπορεί να πάρει μζροσ όλο το ςχολείο ι μερικζσ τάξεισ, ζχουν διάρκεια μιασ ι περιςςοτζρων διδακτικϊν 

ωρϊν ι μποροφν και να παρατακοφν πζραν του ωραρίου λειτουργίασ, μζχρι και δφο διδακτικζσ ϊρεσ, για 

τισ περιπτϊςεισ που αυτό κακίςταται αναγκαίο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψθσ.  

Ορίηονται με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων και εντάςςονται ςτον ετιςιο ι τριμθνιαίο 

προγραμματιςμό ο οποίοσ υποβάλλεται ςτο χολικό φμβουλο. O χολικόσ φμβουλοσ μπορεί να 

διατυπϊνει τισ δικζσ του τυχόν παρατθριςεισ και προτάςεισ για το περιεχόμενο του ςχεδιαςμοφ.  

Με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων μποροφν να πραγματοποιοφνται ζκτακτεσ επιςκζψεισ, 

εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ, για τισ οποίεσ ενθμερϊνονται τόςο ο χολικόσ φμβουλοσ όςο και ο 

Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ΠΕ».  
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φμφωνα με τα ανωτέρω ςυνιςτάται , κατά τον προγραμματιςμό των επιςκέψεων  η αποφυγθ χϊρων 

ςτουσ οποίουσ βρίςκονται ζϊα ςε αιχμαλωςία, με ςκοπό την εμπορικθ τουσ εκμετάλλευςη, κακϊσ αυτό 

δεν ςυνάδει με τισ γενικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ , ςτισ οποίεσ  μεταξφ άλλων, πολφ ςθμαντικι κζςθ επζχει 

θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν αναγκαιότθτα τθσ προςταςίασ και του ςεβαςμοφ  του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

θ υιοκζτθςθ ανάλογων προτφπων ςυμπεριφοράσ, κακϊσ και θ δθμιουργία υπεφκυνων προςωπικοτιτων με 

κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ αξίεσ. 
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