Εκδρομή στη Βουλή - 2013
Συντάχθηκε απο τον/την Καρακάση Ελπινίκη
Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2013 17:00 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2013 19:14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή 26-4-2013

6.30-700 π.μ. Συγκέντρωση στο χώρο πίσω από τα γήπεδα

7.00 π.μ. Αναχώρηση λεωφορείων .

5.30 μ.μ. Άφιξη στο ξενοδοχείο STANLEY (Πλατεία Καραϊσκάκη τηλ.2105241611 www.hotel
stanley
.
gr
) και τακτοποίηση στα δωμάτια.

6.30-7.30 μ.μ. Βραδινό στο χώρο του ξενοδοχείου.

7.30μ.μ. Συγκέντρωση για επίσκεψη στη Βουλή (8-9)
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9μ.μ Επιστροφή στο ξενοδοχείο

10.30μ.μ. Αναχώρηση για βραδινή έξοδο

Σάββατο 27-3-2010

9.00 π.μ.: Αφύπνιση

9.00-10.00 π.μ. Πρωϊνό στο ξενοδοχείο

10.30 μ.μ .-12.00μ.μ Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

12.30 μ.μ-4.00μ.μ Περιήγηση στο κέντρο της Αθήνας-Μοναστηράκι.

4.μ.μ. Συγκέντρωση και επιστροφή στο ξενοδοχείο

5.30 μ.μ. Αναχώρηση για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο θέατρο «Βασιλάκου»
με τίτλο «Η μικρή μας πόλη».

8.00 ? 10.30 μ.μ. Επιστροφή ? βραδινό στο ξενοδοχείο.

10.30 μ.μ. Αναχώρηση για βραδινή έξοδο (Σταυρός του νότου club http :// www . stn . gr )
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Κυριακή 28-3-2010

9.00- 10.00 π.μ Αφύπνιση. Πρωϊνό στο ξενοδοχείο

11.00 π.μ. Αναχώρηση για επίσκεψη στο μουσείο Ακρόπολης

12.30 μ.μ. Αναχώρηση για Δράμα.

Κόστος εκδρομής : Μεταφορά, διαμονή με πρωϊνό και δύο δείπνα :

Θεατρική παράσταση

10 ?

Έξοδος Σαββάτου

10 ?

Έξοδος Παρασκευής

15 ?

78 ?

3/7

Εκδρομή στη Βουλή - 2013
Συντάχθηκε απο τον/την Καρακάση Ελπινίκη
Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2013 17:00 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2013 19:14

Σύνολο

113?

Συνοδοί Καθηγητές: Ελπινίκη Καρακάση Τηλ.: 6970567798 (what?s up) 6948184703(vodafo
ne
)

Σοφία. Καρολίδου Τηλ 6999930462 Στέλλα Βοζίκη Τηλ 69320639421

Αρχηγός Εκδρομής : Ζωή Ευθυμιάδου Τηλ 6979907384

Επειδή θέλουμε να γυρίσουμε ασφαλείς και να περάσουμε καλά, μερικές συμβουλές
:

Χρήματα- Κοσμήματα:(καλό είναι να μην πάρουμε μαζί μας χρυσαφικά και ακριβές
συσκευές κινητών τηλεφώνων) . Στο ξενοδοχείο τα ασφαλίζουμε μόλις μπαίνουμε στο
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δωμάτιο στο χρηματοκιβώτιο που έχει το κάθε δωμάτιο (υπάρχουν απλές οδηγίες χρήσης).
Στο δρόμο τα χρήματα κατά προτίμηση σε εσωτερικές τσέπες . Προσέχουμε πολύ αν
έχουμε τσάντες σφιχτά μπροστά η πλάγια ,όχι χρήματα και τηλέφωνο σε σακίδιο στην
πλάτη. Στη βραδινή διασκέδαση χρειαζόμαστε χρήματα μόνο για την είσοδο . Κατά τη
διάρκεια της διασκέδασης δεν βγαίνουμε έξω χωρίς να ενημερώσουμε κάποια καθηγήτρια.

Το βράδυ δεν βγαίνουμε για κανένα λόγο από το ξενοδοχείο. Προμηθευόμαστε νερό ή ο,τι
άλλο χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν παρόλα αυτά χρειαστούμε κάτι ζητάμε
από μια καθηγήτρια ή από τη ρεσεψιόν να μας συνοδέψει κάποιος από την ασφάλεια του
ξενοδοχείου.

Οι φίλοι και οι συγγενείς μας μπορούν να μας επισκεφθούν στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου,
τις ώρες που θα βρισκόμαστε εκεί ,αρκεί να είναι ενήμερη η υπεύθυνη καθηγήτρια. Όχι στα
δωμάτια (για λόγους ασφάλειας ).

Συναντήσεις ? μετακινήσεις :Κάθε μαθητής/ρια θα ανήκει σε μια ομάδα 25 ατόμων για
την οποία θα οριστεί μια υπεύθυνη καθηγήτρια-συνοδός. Σε αυτήν θα αναφέρει οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύψει η οποιαδήποτε αλλαγή θέλει να κάνει. Είναι σημαντικό να είμαστε
συνεπείς στις προκαθορισμένες συναντήσεις. Ο κάθε μαθητής/ρια θα αναφέρει την άφιξή
του στην υπεύθυνη -συνοδό καθηγήτρια της ομάδας του. Κατά τον ελεύθερο χρόνο
μετακινούμαστε με την παρέα μας σε κεντρικούς πολυσύχναστους δρόμους και όχι σε
ερημικά δρομάκια. Αποφεύγουμε τις μοναχικές βόλτες και σε περίπτωση που αισθανθούμε
ότι έχουμε απομακρυνθεί σε άγνωστη κατεύθυνση επικοινωνούμε με την υπεύθυνη συνοδό,
γι αυτό έχουμε πάντα φορτισμένο το κινητό μας. Δεν μπλέκουμε σε καυγάδες ακόμη και εάν
έχουμε .

Στο λεωφορείο όταν μπαίνουμε καθόμαστε στις αρχικές μας θέσεις μέχρι να γίνει η
καταμέτρηση .Έτσι εντοπίζουμε αμέσως ποιος λείπει και κερδίζουμε χρόνο. Μόλις γίνει η
καταμέτρηση και πριν ξεκινήσουμε μπορούμε να αλλάξουμε θέσεις. Ο,τι και να συμβεί σε
μας ή σε κάποιο συμμαθητή μας, που αφορά την υγεία ή την ασφάλεια του το αναφέρουμε
διακριτικά σε κάποια καθηγήτρια μας.

Φροντίζουμε να είμαστε ντυμένοι σωστά και να τρεφόμαστε σωστά . Δεν εμπιστευόμαστε
τυχάρπαστα ταχυφαγεία ούτε μένουμε νηστικοί για πολλές ώρες. Το βράδυ παίρνουμε μαζί
μας ένα πανωφόρι. Οπωσδήποτε, φροντίζουμε να ξεκουραζόμαστε κάποιες ώρες για να
έχουμε αντοχές
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Επιπλέον???.Τρόποι καλής συμπεριφοράς του σωστού εκδρομέα

Στο λεωφορείο: Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού καθόμαστε στις θέσεις μας δεν τρώμε
κάνοντας σκουπίδια(υπάρχουν σακούλες για σκουπίδια δίπλα στις θέσεις) και δεν πατάμε
στις θέσεις με τα παπούτσια.

Στο ξενοδοχείο: Σεβόμαστε το δικαίωμα των άλλων ενοίκων αλλά και των συμμαθητών
μας για ξεκούραση. Δεν κυκλοφορούμε όλη την ώρα στους διαδρόμους χτυπώντας τις
πόρτες των άλλων δωματίων. Στους διαδρόμους όλη την ώρα, ακόμη και το βράδυ θα
υπάρχει άτομο είτε από την ασφάλεια του ξενοδοχείου είτε κάποια καθηγήτρια.

Αν το φαγητό σερβίρεται σε μπουφέ δεν χρειάζεται τα πιάτα μας να μοιάζουν με το
Έβερεστ. Έχουμε το δικαίωμα να δοκιμάσουμε ό,τι θέλουμε και να σερβιριστούμε όσες
φορές θέλουμε.

Τα μεθύσια στις εκδρομές είναι παρωχημένα κατάλοιπα καταπιεσμένης εφηβείας
προηγουμένων γενεών.

Όποιος θέλει να γελοιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο ας το κάνει όταν θα είναι κοντά σε
εφημερεύον νοσοκομείο και χωρίς τον κίνδυνο να χαλάσει την εκδρομή των συμμαθητών
του. Στις εξόδους μας και στο ξενοδοχείο η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα είναι
αδίκημα για άτομα κάτω των 18 και υπεύθυνοι θεωρούνται οι συνοδοί.

Στο μουσείο : Δεν μιλάμε δυνατά, δεν κουβαλάμε φαγητό-καφέ κ.λ.π (νερό επιτρέπεται),

Στο θέατρο: Καθόμαστε ήσυχα στις θέσεις μας και παρακολουθούμε την παράσταση, κατά
τη διάρκεια της οποίας δεν τρώμε, δεν πίνουμε καφέ ή αναψυκτικά(νερό επιτρέπεται) δεν
σχολιάζουμε και γενικά δεν ενοχλούμε τους άλλους θεατές και τους ηθοποιούς. Η στάση
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των θεατών μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την ποιότητα της παράστασης. Οι ηθοποιοί
αλληλεπιδρούν με το κοινό και λαμβάνουν όλα τα μηνύματα που στέλνουμε με τις
αντιδράσεις μας.

Γενικά προσπαθούμε να έχουμε καλή διάθεση, να μη γκρινιάζουμε, και να έχουμε υπόψη μας
ότι είναι πιθανόν κάποιες δραστηριότητες να μην μας αρέσουν. Είμαστε όμως ομάδα και
μπορούμε να περάσουμε καλά.

Καλό μας ταξίδι!
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