
                                                         1η Μετακίνηση  - Ιταλία  

 1η Συνάντηση 

Σχολείο: Leonardo Da Vinci 

Monteiasi (Τάραντας) 

 

10/12 – 16/12/2018 

 

Τίτλος προγράμματος: «Οι νεαροί ιστοριογράφοι της Ευρώπης» 

Συμμετέχουσες χώρες:  

Ιταλία (συντονίστρια χώρα), Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Τουρκία 

 

Πρόγραμμα  

Δευτέρα (10/12) Άφιξη 

Τρίτη-Σάββατο (11/12-15/12): Δραστηριότητες 

Δημοσιογραφία και Φωτογραφία. Οι δυο δραστηριότητες συνδέονται γιατί οι φωτογραφίες 

δημιουργούν αναμνήσεις και οι αναμνήσεις δημιουργούν ιστορία! 

Τα παιδιά θα πάρουν συνεντεύξεις από τους καθηγητές άλλων χωρών για την ιστορία του τόπου τους, και 

θα φωτογραφήσουν μνημεία και αξιοθέατα της πόλης με ιστορικό περιεχόμενο. 

Οι μαθητές κάθε χώρα θα παρουσιάσουν σε βίντεο, powerpoint το σχολείο και την πόλη τους με έμφαση 

στα ιστορικά της μνημεία. 

Τέλος θα ανταλλάξουν παραδοσιακά προϊόντα του τόπου τους! 

Κυριακή (16/12) : Αναχώρηση 

 

Παρατηρήσεις: 

Οι μαθητές φιλοξενούνται σε σπίτια συμμαθητών τους. 

Οι μαθητές που φιλοξενούνται οφείλουν να φιλοξενήσουν συμμαθητές τους και όχι αναγκαστικά τους 

ίδιους. 

Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται κάθε φορά από την Παιδαγωγική Ομάδα Erasmus+ του σχολείου που 

έχει συγκροτηθεί και για τον σκοπό αυτό. Την Παιδαγωγική Ομάδα Erasmus+ του σχολείου συγκροτούν οι 

καθηγητές: 



 

 

 

 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Διευθυντής-Υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος) 

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Μαθηματικός-Υπεύθυνη επικοινωνίας) 

ΓΙΣΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (Καθηγήτρια Γαλλικών) 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Καθηγητής Φυσικών Επιστημών) 

ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (Καθηγητής Τεχνολογίας) 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ (Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας) 

ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Καθηγήτρια Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών) 

ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (Καθηγήτρια Φιλόλογος) 

ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ (Καθηγήτρια Φιλόλογος) 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) 

 

Χρειαζόμαστε: 

1) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα στις οποίες δηλώνεται ότι επιτρέπεται στα παιδιά σας να 

συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επίσης στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση, ο 

γονέας/κηδεμόνας θα αναγράφει αν ο μαθητής/μαθήτρια έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής/μαθήτρια έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας, η Υ.Δ θα συνοδεύεται με 

ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται: α) τα φάρμακα  που πρέπει να λαμβάνει ο 

μαθητής/μαθήτρια  (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της μετακίνησης), β) οι πρώτες 

ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. 

2) Αστυνομική Ταυτότητα του μαθητή 

3) Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα μετακινήσεων: 

Το 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες των επόμενων μετακινήσεων σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. Υπάρχει πάντα το ιστολόγιο του σχολείου μας από το οποίο μπορείτε να παίρνετε ενημέρωση 

για τις δράσεις τους σχολείου μας: https://blogs.sch.gr/3gymkerk/ 

 

 

https://blogs.sch.gr/3gymkerk/


 

 

 

 

Κέρκυρα  26-09-2018 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

Ο/Η υπογραφ …..    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κηδεμόνας του / της ………………………………………..……………………………….μαθητ……………………………………………………… 

της………. τάξης του 3ου Γυμνασίου δηλώνω ότι εγκρίνω τη συμμετοχή τ….. στην  εκπαιδευτική εκδρομή του 

σχολείου μας στo πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, που θα διεξαχθεί στην πόλη Τάραντας της 

Ιταλίας από 10/12/2018 έως 16/12/2018.  

 

Ο/Η Δηλ….. 

 

 

Υπογραμμίζεται: 

α) Ο/Η μαθητής/τρια δεν θα χρεωθεί με απουσίες. 

β) Οφείλει να ασφαλιστεί στον ασφαλιστικό φορέα του κηδεμόνα για την έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης, 

το συντομότερο δυνατό.  

Γ) Οφείλει να έχει αστυνομική ταυτότητα 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμπλήρωση της δήλωσης προκειμένου το σχολείο να προχωρήσει με την 

Παιδαγωγική του ομάδα στην επιλογή των μαθητών. 

 

 

  


