«Αδελφοπούηςη ςχολεύων –
Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ:
Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο
ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

Xαρύκλεια Σερζητϊνου
Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων
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ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ. & Δ..

Βλ. Ιςτοςελύδα Διεύθυνςησ ΠΕ Αν. Θεςςαλονύκησ –
Σχολικϋσ Δραςτηριότητεσ –
Πολιτιςτικϊ Θϋματα –
Νομοθεςύα-Θεματολογύα
Οδηγύεσ υποβολόσ, νομοθεςύα, δύκτυα, θεματολογύα,
εκπαιδευτικό και δανειςτικό υλικό, λογιςμικϊ και ιςτοςελύδεσ
Πολιτιςτικών Προγραμμϊτων 2015-2016
http://dipea.thess.sch.gr/dipea/images/docs_2015/politistika/ekpaideytika_p
rogrammata/politistika_programmata_diktya.pdf
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ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΟΛΤΗΜΕΡΕ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ Δ..
Έγγραφο Υπουργεύου Παιδεύασ Φ.3/1105/141440/ Δ1/ 10-09-2015
ΘΕΜΑ
«Λειτουργύα ςχολικών μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
για το ςχολικό ϋτοσ 2015-2016. Ενημϋρωςη και οδηγύεσ»
Ωρθρο 18. Διδακτικϋσ επιςκϋψεισ-Εκδρομϋσ
Στην παρ. 3, του ϊρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.Α ́)
αναφϋρονται οι προώποθϋςεισ και οι όροι για την πραγματοπούηςη
εκδρομών και διδακτικών επιςκϋψεων ςτα δημοτικϊ ςχολεύα.
Π.Δ. 201/98 ϊρθρο 13, § 3 εδ. β
1. Πολυόμερεσ εκδρομϋσ για μαθητϋσ δημοτικών ςχολεύων δεν
επιτρϋπονται, εκτόσ από αυτϋσ που πραγματοποιούνται ςτα πλαύςια
των ανταλλαγών ςτο εςωτερικό ό εξωτερικό και τησ φιλοξενύασ
ειδικών φορϋων, μετϊ από απόφαςη του Τπουργού Παιδεύασ.
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ΑΝΣΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΗ ΦΟΛΕΙΨΝ
•
•

Απαιτεύται ϋγκριςη από το Υπουργεύο
Εγκρύνονται μϋχρι 4 ημϋρεσ: 2 εργϊςιμεσ και 2 αργύεσ – Οι ΣΤ΄τϊξεισ
μπορούν να ςυνδυϊςουν την ανταλλαγό με την επύςκεψη ςτη Βουλό.
•
Τα δικαιολογητικϊ ςτϋλνονται μϋςω τησ Διεύθυνςησ
•
Συναποςτϋλλεται υποχρεωτικϊ το Πρωτόκολλο τησ αδελφοπούηςησ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
•
Aύτηςη από ιςτοςελύδα Διεύθυνςησ: Προσ Διεύθυνςη Σπουδών Π.Ε. –
Τμόμα Γ (μϋςω τησ Διεύθυνςησ ΠΕ Αν. Θεςςαλονύκησ)
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/2015-09-30-09-33-02/2015-10-1906-48-57
•
Πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ
•
Πρακτικό: απόφαςη αδελφοπούηςησ, αναφορϊ αρ. πρωτ. ςυνεργαςύασ,
βεβαύωςη παραλαβόσ βεβαιώςεων γονϋων, πρόγραμμα, ςυμμετϋχοντεσ
•
Αναλυτικό πρόγραμμα με τισ ώρεσ και τισ δρϊςεισ (όλεσ από κοινού)
•
Ονομαςτικό κατϊςταςη μαθητών
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ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΗ
μεταξύ
Π.χ. του …. Δ.Σχ. Θεςςαλονύκησ και του … Δ.Σ. Αθηνών

ΚΟΠΟΙ:
1. Η ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ και φιλύασ μεταξύ δύο ςχολικών
μονϊδων τησ Θεςςαλονύκησ και τησ Αθόνασ.
2. Η ανϊπτυξη κοινών δραςτηριοτότων τοπικόσ ιςτορύασ ςτα πλαύςια
του Δικτύου «ΔιαβϊΖΟΥΜΕ την πόλη μασ… και μύα ακόμη»
3. Η ανταλλαγό υλικού για τη γνωριμύα των μαθητών με τισ δύο πόλεισ.
4. Η ξενϊγηςη των μαθητών από τουσ μαθητϋσ τησ ϊλλησ πόλησ.
5. Η παραγωγό κοινού πολιτιςτικού υλικού.
6. Η βελτύωςη τησ ποιότητασ του διδακτικού ϋργου.
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ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ:
• Ανταλλαγό διδακτικών εμπειριών μεταξύ των δύο ςχολικών μονϊδων με
ςκοπό την εκπόνηςη κοινών διδακτικών δρϊςεων
• Ανταλλαγό εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών προςεγγύςεων μεταξύ
των δύο αδελφοποιημϋνων ςχολικών μονϊδων
• Σύνταξη, δημοςύευςη και διϊδοςη κοινών διδακτικών ϋργων
• Προετοιμαςύα εκπαιδευτικών και μαθητικών ανταλλαγών για ξενϊγηςη ςτην
κϊθε πόλη
• Οργϊνωςη εκδηλώςεων
• Καλλιϋργεια τησ κατϊλληλησ και απαραύτητησ επικοινωνιακόσ ικανότητασ
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΨΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΨΝ ΜΕΡΨΝ:
• Οι
φιλοξενούμενοι
αναλαμβϊνουν
τα
ϋξοδα
μεταφορϊσ,
διαμονόσ/διατροφόσ και την ιατρικό αςφϊλεια των ςυμμετεχόντων μαθητών
και εκπαιδευτικών.
• Οι οικοδεςπότεσ θα οργανώςουν τισ ςυμφωνημϋνεσ δρϊςεισ με ϋμφαςη την
ξενϊγηςη των μαθητών από μαθητϋσ.
• Οι υπογρϊφοντεσ θα τηρόςουν τουσ όρουσ του παρόντοσ πρωτοκόλλου.
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ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΑΔΕΛΥΟΠΟΙΗΗ
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ:
1.Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεύ µια βϊςη ςυνεργαςύασ µεταξύ εµπλεκόµενων
πλευρών και αποςκοπεύ ςτην επύτευξη των κοινών προκαθοριςµϋνων ςτόχων.
Ενδϋχεται αναπλόρωςη/αλλαγϋσ µϋςω ςύνταξησ και υπογραφόσ ςχετικών
εγγρϊφων από τα δύο ςχολεύα.
2.Η πλευρϊ που αναλαµβϊνει την πρωτοβουλύα αλλαγόσ/αναπλόρωςησ του
πρωτοκόλλου, θα παρουςιϊςει γραπτώσ προσ ανϊλυςη ςτην ϊλλη πλευρϊ, τουσ
ςυγκεκριµϋνουσ λόγουσ και τισ αιτύεσ που οδόγηςαν ς' αυτό.
3.Η διεύθυνςη των δύο ςχολικών µονϊδων αναλαµβϊνει να επεξεργαςτεύ και να
επικυρώςει ςτα πλαύςια ςυνεδρύαςησ του Συλλόγου Διδαςκόντων την πρακτικό
εφαρµογό του παρόντοσ πρωτοκόλλου.
Το παρόν πρωτόκολλο τύθεται ςε ιςχύ από την ημερομηνύα υπογραφόσ του.

Υπογρϊφτηκε ςόμερα ………………………………….
Ο Διευθυντόσ του………………….

Η Διευθύντρια του……………..
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ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΕΙΨΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
1.
•
•
2.
•
•
3.

ΦΟΛΕΙΑ, ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΟΛΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ
Με εκπαιδευτικό επύςκεψη
Χωρύσ εκπαιδευτικό επύςκεψη
ΦΟΛΕΙΑ, ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΟΛΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΩΛΛΗ ΠΟΛΗ
Με εκπαιδευτικό επύςκεψη
Χωρύσ εκπαιδευτικό επύςκεψη
ΦΟΛΕΙΑ, ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΟΛΗΘΟΤΝ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΑΙ ΜΕ
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ
• Με εκπαιδευτικό επύςκεψη
• Χωρύσ εκπαιδευτικό επύςκεψη
4. ΦΟΛΕΙΑ, ΠΟΤ ΘΑ ΑΦΟΛΗΘΟΤΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΟ ΔΤΟ
ΠΟΛΕΙ
• Με εκπαιδευτικό επύςκεψη
• Χωρύσ εκπαιδευτικό επύςκεψη
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ΠΟΙΟ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ Π.Θ.
ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ
Οι Υπεύθυνοι Πολιτιςτικών Θεμϊτων εύναι αρμόδιοι να ειςηγηθούν
θετικϊ ό αρνητικϊ την ϋγκριςη του ςχεδιαςμού του κϊθε
προγρϊμματοσ ςτην Επιτροπό Σχολικών Δραςτηριοτότων τησ
Διεύθυνςησ. Ελϋγχουν, αν οι ενταγμϋνεσ ςε αυτό επιςκϋψεισ
ςυμβαδύζουν με το θϋμα και με τουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ.

Ο προγραμματιςμόσ των εκπαιδευτικών επιςκϋψεων (χρόνοσ
υλοπούηςησ, ςυνοδού, πρόγραμμα, ϋγκριςη κλπ.) αφορϊ το αρμόδιο
τμόμα τησ Διεύθυνςησ (2310 954124).
Οι Υπεύθυνοι δύναται να λειτουργόςουν ςυμβουλευτικϊ ςτο
περιεχόμενο των επιςκϋψεων (αξιοθϋατα, ςυνεργαςύεσ κλπ.)
Για το Δύκτυο Τοπικόσ Ιςτορύασ εύναι υπεύθυνοι για την εξεύρεςη
ςχολεύων προσ ςυνεργαςύα και αδελφοπούηςη.
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Εύμαι ςτη διϊθεςό ςασ για οποιαδόποτε επιπρόςθετη πληροφορύα
Σηλ: 2310954114,111

Σρύτη & Σετϊρτη, ώρεσ: 8:00-15:00
Σηλ: 6946119689
Δευτϋρα - Παραςκευό, ώρεσ: 10:30-11:30 & 19:00-20:30

Σας εύτομαι κάθε επιτστία
στο έργο σας!
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