Μετακινήσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων –
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Άρθρο 1
Διδακτικές επισκέψεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων-Γενικά
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται επισκέψεις στη Βουλή των
Ελλήνων, τις οποίες οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία, των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσκαλούνται από το Ίδρυμα ύστερα από
αίτηση τους
Άρθρο 2 Στόχοι
Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις κάθε φορά παρουσιαζόμενες εκθέσεις,
ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Άρθρο 3 Ομάδα-στόχος
Οι επισκέψεις εντάσσονται στις 9 διδακτικές επισκέψεις- εκδρομή, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν
στους μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού μαθητών/τριών από την Στ’ τάξη, στην επίσκεψη δύνανται να συμμετάσχουν και μαθητές/τριες της Ε’ τάξης της
ίδιας σχολικής μονάδας. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στη Βουλή των Ελλήνων γίνεται κατά τάξη και όχι
κατά τμήμα.
Άρθρο 4 Περίοδος υλοποίησης
Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Άρθρο 5 Διαδικασία έγκρισης
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αφού εξασφαλίσει την πρόσκληση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων,
σε ειδική συνεδρίαση του, αποφασίζει για το χρόνο πραγματοποίησης της επίσκεψης, το δρομολόγιο που θα
ακολουθηθεί, το όνομα του αρχηγού, που είναι υποχρεωτικά ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Υποδιευθυντής/
ντρια της σχολικής μονάδας και το όνομα των υπευθύνων των τμημάτων και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Αντίγραφα του πρακτικού υποβάλλονται α) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, προς ενημέρωση του και β)
στον αρμόδιο Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος και θα χορηγήσει την έγκριση μετακίνησης των μαθητών/
τριών.
Άρθρο 6 Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά
Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων απαιτούνται τα εξής:
α. Ηλεκτρονική αίτηση των σχολείων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
β. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του σχολείου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία
αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλούμενων μαθητών/τριών.
γ. Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
δ. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων και της μετακίνησης των
σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή, που κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου, με
την οποία εγκρίνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επίσκεψη.
στ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου σχολείου.
ζ. Γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός του α) κατατίθενται στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου
να χορηγηθεί η τελική έγκριση επίσκεψης.

Άρθρο 7 Διαδικασία μετακίνησης
Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ανάλογα με την απόσταση, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι
και δύο (2) διανυκτερεύσεις για την ηπειρωτική χώρα, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικέςπαραμεθόριες περιοχές μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η
μια διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοίο, στην περίπτωση που αυτά
εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιείται με τη προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε αυτή το 1/2
των μαθητών/τριών της τάξης (όχι του τμήματος).
Ως συνοδοί ορίζονται οι εκπαιδευτικοί της τάξης. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης δύνανται να συμμετάσχουν
και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, οι
οποίοι όμως δεν συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μέσα στο κτίριο της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση την
ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και
όχι οι γονείς.

