Παράρτημα 10 - Κανονισμός εκδρομών της ΓΣΘ
Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλο το σχολείο (ελληνικό και γερμανικό τμήμα) και για το Ολοκληρωμένο
Σχολείο Συνάντησης (IBS). Οι ελληνικοί νόμοι και τα διατάγματα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
λαμβάνονται υπόψη.
Α. Γενικά
1. Γενικά.
Οι σχολικές εκδρομές συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν με ποικίλους τρόπους το μάθημα και
αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο της σχολικής ζωής. Σε τέτοιες εκδηλώσεις οι μαθητές
αποκτούν καινούριες εμπειρίες. Προωθείται η αμοιβαία κατανόηση εντός της ομάδας, σε
συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αίσθηση της κοινότητας και
διεγείρεται η προθυμία για αλληλοϋποστήριξη και υπευθυνότητα. Περαιτέρω, οι εκδρομές
προωθούν τη συνεργασία μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού τμήματος. Όλες οι σχολικές
εκδρομές πρέπει να έχουν συνάφεια με το μάθημα.
2. Βασικές αρχές προγραμματισμού και διεξαγωγής των εκδρομών
(1) Η γενική συνεδρίαση ορίζει το περιεχόμενο, τους στόχους και το χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο
μπορούν να πραγματοποιούνται σχολικές εκδρομές (βλ. επίσης ΙΙ. Σύνοψη για τις προβλεπόμενες
εκδρομές της ΓΣΘ).
(2) Το κόστος της εκδρομής πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατό σε χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να μην
επιβαρύνονται υπερβολικά οι γονείς και να μην αναγκάζονται οι μαθητές να απέχουν λόγω κόστους.
Τα έξοδα των συνοδών καθηγητών επιβαρύνουν όλους τους μαθητές. Για πολυήμερες εκδρομές
προβλέπεται για τους συνοδούς καθηγητές (μόνο Ortslehrkräfte) ημερήσια αποζημίωση από το
σχολείο.
(3) Οι προβλεπόμενες εκδρομές και η επιλογή των συμμετεχόντων καθηγητών εγκρίνονται από τη
διεύθυνση, κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα διευρυμένης διεύθυνσης.
(4) Ο προγραμματισμός της κάθε μετακίνησης καθώς και το κόστος αυτής, συζητείται έγκαιρα. Οι
μετακινήσεις συνοδεύονται από γενικές ή -ανάλογα με τον προορισμό- ειδικές οδηγίες, οι οποίες
γνωστοποιούνται γραπτώς στους μαθητές και του γονείς τους (βλέπε συνημμένα)
(5) Οι σχολικές εκδρομές αφορούν όλη την τάξη. Η συμμετοχή όλων των μαθητών είναι επιθυμητή.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους μαθητές με προβλήματα υγείας, ώστε να είναι δυνατή
η συμμετοχή και αυτών. Σε περίπτωση που ένας μαθητής δεν πάρει μέρος σε μια εκδρομή, δηλ. δεν
υπάρχει συγκατάθεση των κηδεμόνων του για τη συμμετοχή του στην εκδρομή, ο μαθητής
παρακολουθεί τα μαθήματα μιας άλλης τάξης ή εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με το μάθημα.
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες μαθητές είναι λιγότεροι από το 70% του συνόλου της τάξης, η
εκδρομή δεν πραγματοποιείται.
(6) Οι σχολικές εκδρομές καλό είναι γενικά να αντιπροσωπεύουν τον χαρακτήρα της ΓΣΘ, να αποτελούν
δηλαδή συνδετικό κρίκο μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κουλτούρας. Για το λόγο αυτό
επιλέγονται προορισμοί στην Ελλάδα ή σε γερμανόφωνες περιοχές. Επίσης, προορισμός μπορεί να
είναι και μία χώρα, η γλώσσα της οποίας διδάσκεται στη ΓΣΘ.

(7) Οι σχολικές εκδρομές επιδιώκουν να καλύψουν παιδαγωγικά αλλά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα,
τα οποία θα πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα κατά την προετοιμασία στο μάθημα, κατά τη
διεξαγωγή της εκδρομής αλλά και μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής, στο μάθημα. Εκδρομές με
καθαρά τουριστικό χαρακτήρα δεν πραγματοποιούνται.
(8) Οι πολιτιστικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων καθώς και του
τόπου προορισμού, πρέπει να γίνονται σεβαστές. Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι γονείς τους θα
ενημερώνονται έγκαιρα και θα συναινούν γραπτώς .
(9) Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένας από τους πρωταρχικούς εκπαιδευτικούς στόχους του
σχολείου. Ως εκ τούτου, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται υπεύθυνα. Με την
επιλογή του προορισμού, η ΓΣΘ προσπαθεί να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα την πιθανή
περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
(10) Για κάθε εκδρομή συνάπτονται συμβάσεις στο όνομα του σχολείου. Κατά τη μεταφορά και τη
διαμονή προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια και την υγεία όλων των συμμετεχόντων.
3. Αρχηγοί εκδρομής
Η συμμετοχή στις σχολικές εκδρομές είναι μέρος των υπηρεσιακών καθηκόντων των καθηγητών. Η
διεύθυνση της Σχολής ορίζει τον αρχηγό συνοδό καθηγητή της εκδρομής, τον αναπληρωτή του και
τους συνοδούς καθηγητές. Βάσει νόμου, η αναλογία για μετακινήσεις εντός Ελλάδας είναι εξαιρουμένου του αρχηγού- ένας συνοδός καθηγητής για 25 μαθητές και για μετακινήσεις στο
εξωτερικό, ένας καθηγητής για 20 μαθητές. Για πολυήμερες εκδρομές, στις οποίες συμμετέχουν
μαθήτριες, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία συνοδός καθηγήτρια. Με αιτιολογημένη απόφαση
της διεύθυνσης, μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή έως δύο κηδεμόνες με δικά τους έξοδα,
αλλά ο αριθμός των συνοδών καθηγητών δεν επηρεάζεται από αυτό. Για τις μετακινήσεις του
ελληνικού τμήματος, δεν μπορεί να δοθεί έγκριση από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν οι
συνοδοί καθηγητές δεν διδάσκουν στη συγκεκριμένη βαθμίδα (γυμνάσιο ή λύκειο).
4. Επιτήρηση
(1) Ο τύπος και το εύρος της επιτήρησης εξαρτώνται από τις εκάστοτε περιστάσεις. Συγκεκριμένα,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η ηλικία, το επίπεδο
ανάπτυξης και ατομικής υπευθυνότητας, τα προβλήματα υγείας και η τάση παραβατικότητας των
μαθητών.
(2) Ένας μαθητής μπορεί να πάρει κατ’ εξαίρεση άδεια σύντομης απουσίας από μία τρέχουσα εκδρομή,
μόνο εάν οι γονείς το έχουν προηγουμένως ζητήσει γραπτώς από τη διεύθυνση του σχολείου και η
διεύθυνση έχει δώσει τη συγκατάθεσή της γι’ αυτό. Οι γονείς πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι δεν
θα υπάρχει εποπτεία κατά τη διάρκεια της απουσίας του μαθητή και ότι η ασφαλιστική κάλυψη από
ατυχήματα παύει να ισχύει.
(3) Σε περίπτωση που ένας μαθητής πρέπει να επιστρέψει από την εκδρομή για πειθαρχικούς λόγους,
οι γονείς επιβαρύνονται με τα επιπλέον έξοδα. Δεν προβλέπεται συνοδεία κατά την επιστροφή του
μαθητή.
(4) Ο αρχηγός της εκδρομής καθώς και οι υπόλοιποι συνοδοί καθηγητές οφείλουν να διαμένουν στο
ίδιο κατάλυμα με τους μαθητές. Σε εκδρομές ανταλλαγής, κατά τις οποίες οι μαθητές φιλοξενούνται
από οικογένειες, την ευθύνη της επιτήρησης του μαθητή αναλαμβάνει η οικογένεια φιλοξενίας.

5. Πρόληψη ατυχημάτων
(1) Οι συνοδοί καθηγητές εξηγούν στους μαθητές τούς απαιτούμενους κανόνες συμπεριφοράς και τα
μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση
ατυχήματος θα μπορούν να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.
(2) Οι δραστηριότητες με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας πρέπει να αποφεύγονται. Για αθλητικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο, απαιτούνται συνοδοί με αντίστοιχη
επαγγελματική εμπειρία.

6. Αίτηση και έγκριση εκδρομών
Κάθε εκδρομή απαιτεί την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου και της Δευτεροβάθμιας
Διεύθυνσης. Η αίτηση γίνεται γραπτώς, εντός χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον νόμο. Η
συμμετοχή των συνοδών καθηγητών πρέπει επίσης να λάβει έγκριση.
Β. Ειδικοί κανόνες
1. Ημερήσιες εκδρομές.
Οι ημερήσιες εκδρομές λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και πραγματοποιούνται
είτε πεζή είτε με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η χρήση ιδιωτικών οχημάτων
απαγορεύεται. Οι προορισμοί πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο. Οι
ημερήσιες εκδρομές χρησιμεύουν, ώστε να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση και την
ύπαιθρο, να εξερευνήσουν την πόλη, να επισκεφθούν εκδηλώσεις που συνδέονται με το πλαίσιο
ενός διδασκόμενου μαθήματος και να επισκεφθούν πολιτιστικά ιδρύματα. Η έγκριση της σχολικής
διεύθυνσης και των αρμόδιων αρχών είναι επίσης απαραίτητη και ισχύουν οι αντίστοιχοι
κανονισμοί. Προβλέπεται μία ημερήσια εκδρομή για κάθε τάξη ανά σχολικό έτος.
2.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σε
διάφορα σχολικά μαθήματα και συνδέονται με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Η
παράταση της παραμονής στο επιλεγμένο μέρος εκτός σχολικού ωραρίου καλό είναι να
αποφεύγεται.

3. Εκδρομές ανταλλαγής
Οι εκδρομές ανταλλαγής γίνονται μεταξύ μαθητών ίδιας ηλικίας από γερμανόφωνα σχολεία καθώς
και με τη Γερμανική Σχολή του Παρισίου. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν
προσωπικές σχέσεις, να μεταδοθούν στοιχεία της κουλτούρας της χώρας και να γίνει εμβάθυνση
στις γλωσσικές δεξιότητες. Πραγματοποιούνται με τη μορφή αμοιβαίων επισκέψεων στην άλλη
χώρα. Τη διαμονή αναλαμβάνουν οι οικογένειες φιλοξενίας. Θεμιτή είναι και η συμμετοχή των
μαθητών σε μαθήματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο ανταλλαγής.
4. Εκδρομές στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Οι συμμετέχοντες μαθητές επισκέπτονται γερμανικά πανεπιστήμια και συμμετέχουν σε διαλέξεις
και άλλες εκδηλώσεις του πανεπιστημίου. Η εκδρομή αποσκοπεί στον ακαδημαϊκό και
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Γ. Οργανωτικά
Όλες οι εκδρομές πρέπει να προγραμματίζονται έγκαιρα. Η συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκδρομών πριν
την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτική. Η επιλογή της ημερομηνίας της εκδρομής πρέπει να έχει
ως στόχο την όσο το δυνατό μικρότερη απώλεια μαθήματος. Είναι μάλιστα θεμιτό να τοποθετούνται
παράλληλα με άλλες εκδρομές. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ένας ετήσιος προγραμματισμός, ο οποίος
πραγματοποιείται κατά τους δύο πρώτους μήνες του σχολικού έτους, με τη συνεργασία των καθηγητών
που προετοιμάζουν μία εκδρομή, του υπεύθυνου εκδρομών και της διεύθυνσης.
ΙΙ. Συνοπτική παρουσίαση των προγραμματισμένων εκδρομών στη ΓΣΘ.
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν πραγματοποιούνται ούτε προγραμματίζονται εκδρομές. Θα
ακολουθήσουν νέες οδηγίες.
ΙΙΙ. Οδηγίες και κανόνες συμπεριφοράς για τους μαθητές που συμμετέχουν στις εκδρομές.
Οι μαθητές πρέπει ρητά και ξεκάθαρα να ενημερώνονται για τις ακόλουθες οδηγίες και κανόνες
συμπεριφοράς, που ισχύουν κατά τη σχολική εκδρομή. Η ενημέρωση επιβεβαιώνεται με την υπογραφή
του έχοντος την επιμέλεια του μαθητή.
Έντυπο: «Κανονισμοί και συμφωνίες σχετικά με τις σχολικές εκδρομές»
Οδηγίες
και
κανονισμοί
για
τη
σχολική
εκδρομή
της
στο/στη________________________ από ___________ έως ____________

τάξης__________________

Γενικά:
Οι σχολικές εκδρομές είναι σχολικές εκδηλώσεις και ως εκ τούτου οφείλουν και οι ενήλικοι συμμετέχοντες
στην εκδρομή να συμμορφώνονται στις οδηγίες που προβλέπονται από τον κανονισμό των εκδρομών.
Κανονισμός
Οι εξής οδηγίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται:

Οι συνοδοί καθηγητές ευθύνονται για την επιτήρηση των μαθητών και είναι εξουσιοδοτημένοι να
δίνουν οδηγίες ακόμη και σε ενήλικες μαθητές και μαθήτριες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε υποδείξεις μπορούν να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα, έως και
αποκλεισμός από την εκδρομή.

Η συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες και ξεναγήσεις είναι υποχρεωτική. Η μετακίνηση μαθητών
σε μικρές ομάδες γίνεται μόνο εφόσον προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο συνοδό καθηγητή.

Η κατοχή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και άλλων ουσιών απαγορεύονται ρητά.

Προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή μιας σχολικής εκδρομής είναι η συνέπεια στα ραντεβού.

Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή πρέπει να συμμορφώνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με
τους κανόνες του καταλύματος, καθώς και με τις παρούσες οδηγίες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, ως
επισκέπτες, εκπροσωπούμε τη χώρα και το σχολείο μας και, ως εκ τούτου, η συμπεριφορά μας οδηγεί στη
δημιουργία θετικών εντυπώσεων ή προκαταλήψεων.

Οι μετακινήσεις σε μικρές ομάδες μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν εναπόκεινται
στις υποχρεώσεις επιτήρησης των συνοδών καθηγητών. Οι συνοδοί καθηγητές πρέπει να ενημερώνονται
για κάθε μετακίνηση των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιτρέπεται να μετακινούνται μόνο σε ομάδες.

Για την αποφυγή προβλημάτων συνιστάται η μετακίνηση μαθητών σε ομάδες τριών ατόμων, εκ των
οποίων ένα τουλάχιστον άτομο θα έχει κινητό τηλέφωνο. Οι συνοδοί καθηγητές θα δίνουν σαφείς οδηγίες,

όσον αφορά την επιστροφή τους στο κατάλυμα (ώρα και τρόπος επιστροφής), οι οποίες πρέπει να
τηρούνται πιστά.

Σε περίπτωση νομικών κυρώσεων, λόγω κακής συμπεριφοράς, ευθύνονται αποκλειστικά οι
συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση ασθένειας και υποχρεωτικής λήψης φαρμακευτικής αγωγής από μεμονωμένους
μαθητές, πρέπει αυτό να κοινοποιείται γραπτώς πριν από τη μετακίνηση στον αρμόδιο αρχηγό εκδρομής.
Η χορήγηση ή η παρακολούθηση λήψης της φαρμακευτικής αγωγής δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις των
συνοδών καθηγητών.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδρομή πρέπει, εκτός από το διαβατήριό τους (ή την ταυτότητα), να
έχουν μαζί τους και την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με υπηκοότητα της αλλοδαπής οφείλουν να έχουν μαζί τους τα σωστά
ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. βίζα), τα οποία επιδεικνύουν στον υπεύθυνο καθηγητή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω συμφωνηθέντων, οι συνοδοί καθηγητές έχουν το δικαίωμα να
στείλουν πίσω τη μαθήτρια ή τον μαθητή. Τα έξοδα βαραίνουν στην περίπτωση αυτή τον ίδιο τον μαθητή
και το παιδί επιστρέφει χωρίς συνοδεία ή το παραλαμβάνουν οι γονείς του.
Ο/Η αρχηγός της εκδρομής

………………………………………………………….
Ημερομηνία, υπογραφή

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των οδηγιών σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών και με την υπογραφή
δηλώνω ότι συμφωνώ με αυτές.

Ονοματεπώνυμο της μαθήτριας / του μαθητή:
………………………………………………………………………

Γονείς

………………………………………………………….
Ημερομηνία, υπογραφή

Μαθήτρια/Μαθητής

………………………………………………………….
Ημερομηνία, υπογραφή

