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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
µε αφορµή ερωτήµατα σχετικά µε εκδροµές κι επισκέψεις σχολείων  

 
 Με αφορµή  ερωτήµατα  εκπαιδευτικών, γονέων και   µαθητών  σχετικά µε 
εκδροµές και επισκέψεις σχολείων της Αττικής  σε γνωστά πολυκαταστήµατα και 
εµπορικούς οίκους (όπως το Τhe Mall), το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επισηµαίνει µε 
συναίσθηση της παιδαγωγικής και κοινωνικής ευθύνης του τα εξής: 

1. Το σχολείο, ως κατ’ εξοχήν φορέας κοινωνικοποίησης, οφείλει να 
λαµβάνει, σε όλη την έκταση των προγραµµάτων και δραστηριοτήτων 
του, εκείνα τα µέτρα, ώστε να διαπαιδαγωγείται  η νέα γενιά µε αξίες οι 
οποίες συγκροτούν σε βάθος την εφηβική προσωπικότητα. 

2. Οι επισκέψεις, οι εκδροµές  και γενικά οι δραστηριότητες των σχολείων 
πρέπει να είναι συµβατές µε τους σκοπούς της εκπαίδευσης  και σε καµιά 
περίπτωση να µην υποτάσσονται σε αγοραίες «αξίες», όπως είναι ο 
καταναλωτισµός. 

3. Το σχολείο οφείλει, στους δύσκολους  καιρούς που ζούµε, να αντισταθεί 
συλλογικά, µε κάθε  πρόσφορο τρόπο, στον εκµαυλισµό των µαθητών, 
στην έκπτωση αξιών και στη δηµιουργία συνείδησης αγοραστών, θεατών 
και χειραγωγούµενων πολιτών. 

4. Η παρουσία και η συµµετοχή µαθητών και µαθητριών σε εκδηλώσεις 
χαµηλού επιπέδου (τύπου «πασαρέλας», επιδείξεων ρούχων, σε νυχτερινά 
κέντρα διασκέδασης αµφίβολου πολιτιστικού επιπέδου κ.λπ.) κάθε άλλο 
παρά επωφελής είναι για τους νέους και δηµιουργεί αρνητική εικόνα για 
την εκπαίδευση.  

5. Καλούµε τους εκπαιδευτικούς να συµβάλουν µε κάθε τρόπο στη  
δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού κλίµατος, εντός και εκτός σχολείων, το 
οποίο θα αποτελεί αντίβαρο στην πολύµορφη βαρβαρότητα που 
αντιµετωπίζει η σύγχρονη νεολαία. 

 
∆ηλώνουµε την κατηγορηµατική µας αντίθεση στην εµπορευµατοποίηση 

κάθε σχολικής δραστηριότητας. 
Η Ελλάδα διαθέτει πλήθος αξιοθέατα  που µπορούν να ελκύσουν τους 

νέους  και να αξιοποιηθούν ως χώρος µιας γόνιµης επίσκεψης.  
Καλούµε τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε τις µαθητικές κοινότητες 

να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων µε στόχο την ανάδειξη του 
πολιτισµού µας και µε κυρίαρχο το µορφωτικό στοιχείο. 
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