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Εκδροµές - διδακτικές επισκέψεις
α. Γενικά:
(1) Οι µετακινήσεις - επισκέψεις εκτός σχολείου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
- Ηµερήσια διδακτική εκδροµή
- ∆ιδακτικές επισκέψεις - συµµετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
(2) Και οι δύο κατηγορίες εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπηρετούν
διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράµµατος. Αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του ετήσιου σχεδιασµού του εκπαιδευτικού έργου. σε επίπεδο τάξης
και σχολικής µονάδας, και δεσµεύουν για τη συµµετοχή όλους τους εκπαιδευτικούς.
(3) Όλες οι µετακινήσεις εκτός νοµού, εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ή του
Γραφείου Εκπ/σης.
(4) Οι µαθητές που δεν παίρνουν µέρος στις εξόδους από το σχολείο, παραµένουν στην
οικία τους µετά από έγκαιρη ενηµέρωση των γονέων τους.
(5) Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων)
που συνοδεύει τους µαθητές δικαιούται τις νόµιµες αποζηµιώσεις για εκτός έδρας
µετακίνηση, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µαθητών που παίρνουν µέρος στην έξοδο.
(6) Όλες οι µετακινήσεις εκτός σχολείου (εκδροµή, τακτικές και έκτακτες επισκέψεις) στο
σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τις εννιά (9) για κάθε διδακτικό έτος και καταγράφονται στο
ηµερολόγιο σχολικής ζωής.
β. Ηµερήσια διδακτική εκδροµή: Κάθε δηµοτικό σχολείο µπορεί να πραγµατοποιεί µία
ολοήµερη εκδροµή κατά σχολικό έτος, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, στην
οποία µπορούν να πάρουν µέρος και οι γονείς των µαθητών µετά από σύµφωνη γνώµη του
συλλόγου διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση όµως, την ευθύνη για την εφαρµογή του
προγράµµατος και την επιτήρηση των µαθητών την έχουν οι εκπ/κοί και όχι οι γονείς.
Η εκδροµή αυτή γίνεται κατά σχολείο ή κατά τάξεις (όχι κατά τµήµα) και εξυπηρετεί γενικούς
εκπ/κούς σκοπούς. Πολυήµερες εκδροµές για µαθητές δηµοτικών σχολείων δεν
επιτρέπονται, εκτός από αυτές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των ανταλλαγών στο
εσωτερικό ή εξωτερικό και της φιλοξενίας ειδικών φορέων, µετά από απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Ηµερήσια εκδροµή πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι θα συµµετέχουν σ' αυτή τα
3Ι4 των µαθητών κάθε τάξης (όχι του τµήµατος), για τους οποίους κατατίθεται στο σχολείο
σχετική δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα. Στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων
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αναφέρονται o τόπος πραγµατοποίησης της εκδροµής, ο χρόνος αναχώρησης, ο πιθανός
χρόνος επιστροφής, το µέσο µεταφοράς, το δροµολόγιο που θα ακολουθηθεί καθώς και το
όνοµα του αρχηγού (όταν απουσιάζουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής) και των
υπευθύνων των τµηµάτων.
Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο και στον αρµόδιο
Προϊστάµενο για ενηµέρωση, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της
παρούσης παραγράφου.
γ. ∆ιδακτικές επισκέψεις - συµµετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές µονάδες να επιλέγουν µε προσοχή τους
επισκέψιµους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, θέατρα, Χώροι
Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), µονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ, και να
οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο
και αποσπασµατικό, αλλά µε προγραµµατισµένες δράσεις και ένταξή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι διδακτικές επισκέψεις και η συµµετοχή των µαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
στις οποίες µπορεί να πάρει µέρος όλο το σχολείο ή µερικές τάξεις, έχουν διάρκεια µιας ή
περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή µπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου
λειτουργίας, µέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται
αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται µε απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριµηνιαίο προγραµµατισµό ο οποίος
υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο. Ο Σχολικός Σύµβουλος µπορεί να διατυπώνει τις
δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόµενο του σχεδιασµού.
Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων µπορούν να πραγµατοποιούνται έκτακτες
επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενηµερώνονται τόσο o Σχολικός
Σύµβουλος όσο και ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης.
Ο ακριβής τόπος, το µέσο µεταφοράς, η ηµέρα και οι ώρες πραγµατοποίησης των
επισκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γνωστοποιούνται έγκαιρα, γραπτά ή
προφορικά, στο Σχολικό Σύµβουλο και στον αρµόδιο Προϊστάµενο και αποτελούν µέρος
της σχολικής ζωής που αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο.
δ. Ειδικές ρυθµίσεις:
(1) Λεπτοµέρειες για τις εκδροµές, τις επισκέψεις και τις λοιπές δραστηριότητες καθώς και
γι’ αυτές που αφορούν τη σχολική ζωή ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις και
εγκυκλίους της ∆/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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(2) Επισκέψεις µε διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας
πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι
διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, πραγµατοποιούνται µε
έγκριση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Π.Ε. και µπορεί να περιλαµβάνουν και
διανυκτέρευση.
(3) Η πραγµατοποίηση χωριστής ηµερήσιας εκδροµής από µια τάξη γίνεται εφόσον αυτό το
επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι και πάντοτε ύστερα από απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων.
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