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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 23/3/2010
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εδώ και περίπου έναν μήνα βρισκόμαστε σε επαφή με το Σχολικό Δίκτυο Μεγάλη Ελλάδα

που προωθεί την φιλία και την αδελφοποίηση Δήμων, Κοινοτήτων,Σχολικών Μονάδων και
μαθητών απο την Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία (Magna Graecia).

Έχουμε πει πολλά για την γλώσσα τα ήθη και τα έθιμα της αναγνωρισμένης γλωσσικής
Μειονότητας της Κάτω Ιταλίας. Το Σχολικό Δίκτυο είναι ένας κρίκος που ενώνει αυτήν την
Μειονότητα με το γνωστο γλωσσικό ιδίωμα (την Γκρεκάνικη γλώσσα) με την Ελλάδα. Για
την επιτέλεση του σκοπού αυτού έχει την πλήρη υποστήριξη του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Μιλήστε στους Δντες των Σχολικών Μονάδων και μετά σε γονείς και μαθητές και
επικοινωνήστε με το Σχολικό Δίκτυο (Κον Αλεξανδρή) για να κανονίσετε την συμμετοχή του
σχολείου σας.

Μετά απο προσωπική συνομιλία με τον Κο Αλεξανδρή, προέκυψε ότι για κάθε 10 μαθητές
θα υπάρχει ένας συνοδός καθηγητής καθώς και ότι μπορούν να έρθουν αν το επιθυμούν και
γονείς.
Αυτό καθώς και άλλες λεπτομέρειες θα πρέπει να τις συζητήσετε με τον Κο Αλεξανδρή στα
emails και τα τηλέφωνα που αναφέρονται παρακάτω, τα γραφειοκρατικά θέματα σε μεγάλο
ποσοστό έχουν ήδη επιλυθεί απο το Σχολικό Δίκτυο.
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Συνοδός καθηγητής δεν είναι απαραίτητο να είναι καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας θα
μπορούσε να είναι και μόνιμος συνάδελφος Φιλόλογος ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει
στους μαθητές για τον πολιτισμό και την γέννηση των Ελληνικών Αποικιών στην Μεγάλη
Ελλάδα, κάτι που θα μπορούσατε να κάνετε και εσείς στην τάξη.
Σχετικά Άρθρα http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα ,
παρακαλώ κάντε κλικ στο παρακάτω link για να διαβάσετε για το Σχολικό Δίκτυο και το
έργο του.
http://www.grecia.it/el/2010/02/2-simposio-magna-grecia-sibari-16-apr-2010.html
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2o ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΒΑΡΗ 16 ΑΠΡ. 2010
Η εμπειρία που έχει κωδικοποιηθεί μέσω του Δικτύου Magna Graecia – Μεγάλη Ελλάς μέχρι
τώρα ήταν συναρπαστική! Εκατοντάδες νέοι από τις δύο χώρες είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν στις πολιτιστικές ανταλλαγές, να κάνουν φίλους, να εμβαθύνουν τη γνώση
των πρακτικών μέσα στο σχολείο με άμεσο, πρωτότυπο, καινοτόμο τρόπο, να συμβαδίσουν
με την ψηφιακή εποχή για τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, θα ενισχύσουν τη
δημιουργικότητα, να προτείνουν νέους δρόμους για την διερεύνηση της συνείδησης των
πολιτών, ριζωμένοι στη χώρα καταγωγής τους, από εκεί που ανήκουν, έως την μεγάλη
οικογένεια των εθνών στη συνέχεια, μέσα από τη σύγκριση της συνείδησης των κοινοτήτων
ότι όλοι μας είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες ενώ τελικά ανακαλύπτουν και γνωρίζουν εμπειρικά
πλέον ότι τα σύνορα της ιδιότητας του πολίτη, είναι ο κόσμος.

Η δεύτερη έκδοση του Συμποσίου θα εορταστεί στην αριστοκρατική πόλη της Σύβαρης,
κατά τις ημέρες Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Απριλίου 2010. Πάνω στα ερείπια της
αρχαίας πόλης, που δεν απέχει από τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Σύβαρης,
σε μια μεγάλη τουριστική υποδομή που διαθέτει ευρύχωρους και τεχνολογικά
εξολπισμένους συνεδριακούς τόπους, εντυπωσιακά τοπία, δίπλα στις λίμνες και στους
ορυζώνες της Σύβαρης, θα ζήσουν μια γιορτή πολλές εκατοντάδες μαθηητές που θα
συναντηθούν μαζί εδώ, προερχόμενοι από όλη την Μεγάλη Ελλάδα και την Ελλάδα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 14 Απριλίου
Αναχώρηση με υπερσύγχρονο λεωφορείο 50 θέσεων από την έδρα του σχολείου σας προς
Πάτρα, επιβίβαση ώρα 16, διανυκτέρευση σε τετράκλινες καμπίνες οι μαθητές, δίκλινες οι
συνοδοί. Διασκέδαση στη ντίσκο.
Πέμπτη 15 Απριλίου
10 άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι κι επίσκεψη στην εκκλησία του Πολιούχου Αγίου Νικολάου.
14 ώρα Άφιξη στο ξενοδοχείο, http://www.minervaclubresort.it διαμονή σε τετράκλινα και
δίκλινα δωμάτια με πρωινό και βραδινό.
16 επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, τουριστικά αξιοθέατα και λίμνες της
Σύβαρης.
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19 συνάντηση μεταξύ των σχολικών αντιπροσωπειών στο ξενοδοχείο.
21 ώρα δείπνο και διανυκτέρευση.
Παρασκευή 16 Απριλίου
10 ώρα αρχή Συμποσίου
13 μεσημεριανό διάλειμμα, χορός παραδοσιακή μουσική
15 Επανάληψη των εργασιών
16 Χαιρετισμοί από τις αρχές
17 Συνέντευξη Τύπου
18 Τελικές παρατηρήσεις, ολοκλήρωση.
21 ώρα, δείπνο και διανυκτέρευση
Σάββατο, 17 Απριλίου
10 επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του J. Cassano
Ελεύθερος χρόνος, αθλητικά, αθλητικά τουρνουά στην παραλία και αθλητικές υποδομές του
ξενοδοχείου.
21 δείπνο, ντίσκο και διανυκτέρευση.
Κυριακή, 18 Απριλίου
9 Αναχώρηση για Alberobello, επίσκεψη στους τρούλους σπιτάκια (Trulli).
14 Αναχώρηση ώρα με προορισμό το Μπάρι ή Μπρίντεζι, επιβίβαση στο πλοίο κι επιστροφή
προς Πάτρα
Δευτέρα 19 Απριλίου
Ώρα 10 άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας, μεταβίβαση στην έδρα του σχολείου σας. Τέλος των
πολιτιστικών και μαθητικών εκδηλώσεων.
ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.
ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ.
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΝΑΙ € 250 (συν μια χιλιομετρική
επιβάρυνση για τη μεταφορά από την έδρα σας στην Πάτρα κι επιστροφή από ελάχιστο 10
έως μέγιστο 30 €).
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: info@grecia.it
http://www.grecia.it/el/

Evangelos Alexandris, President

ΑΘΗΝΑ: 00302118505811 (αστική χρέωση)
ROMA: 00390695557499 (costo chiamata urbana)
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EΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - LEGA ITALOELLENICA
Πολιτιστικός Σύλλογος - Associazione Culturale
ITALIA: Via Monte Rotondo, 4 - 67100 L'AQUILA (ΙΤ) Tel-Fax: 0039086261615
00393356797917
ΕΛΛΑΔΑ: Bella Vista, 8 - 21056 TOLO (GR) Tel-Fax: 00302752058025 00306973570912
www.grecia.it - info@grecia.it
SKYPE & MESSENGER: *www.grecia.it*

Σχετικό
http://www.grecia.it/it/2009/11/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%C
F%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%B
F%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%
CE%BF-magna-graecia-%CE%BC%CE%B5%CE%B3.html
http://www.grecia.it/it/2009/10/liceo-classico-moscati-grottaglie-ta.html
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ 4/3/2010
Αγαπητές Κυρίες και αγαπητοί Κύριοι,
Χθες στις 18.00 είχα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Κο Αλεξανδρή ο οποίος
βρίσκεται με αποστολή αδελφοποίησης στην Ιταλία ( http://www.grecia.it/it/2010/02/il
-ginnasio-di-eretria-a-catanzaro.html
), κατά την οποία έκανα τις ερωτήσεις που μου θέσατε.
Σχετικά με τις συχνές ερωτήσεις σας:
• Ζητάτε αμέσως συμμετοχές μαθητών για το Μαθητικό Συμπόσιο Μεγάλης
Ελλάδας στη Σύβαρη, 16 Απριλίου 2010 με δηλώσεις γονέων και προκαταβολή € 100
το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλιστούν οι συμμετοχές (μέγιστος αριθμός
από όλη την Ελλάδα, 300 σύνεδροι).
• Στέλνετε από τη διεύθυνση του σχολείου σας αίτηση στη Δευτ. Διοίκηση με
δήλωση ότι έχετε τα ονόματα συμμετοχών και τη συναίνεση των γονέων.
• Στο site www.survey.sch.gr μπαίνετε με κωδικό του σχολείου σας , υπάρχει
έτοιμη φόρμα στις
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ την οποία
συμπληρώνετε για εκδρομή των μαθητών σας στο εξωτερικό.
Αναφέρετε οπωσδήποτε ότι πρόκειται για την δράση «2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΒΑΡΗ 16/4/2010» Η φόρμα αυτή πάει στο ΥΠΕΠΘ κατευθείαν. Από ότι μου
είπε καθηγητής πιθανόν η φόρμα να φέρει κωδικό Δ1.
• Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω που περιέχει πολλές πληροφορίες
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και οι οποίες εμπλουτίζονται σταδιακά και σας ενημερώνουν για τα πάντα.
• http://www.grecia.it/it/2010/02/2-simposio-magna-grecia-sibari-16-apr-2010.html
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ SITE : http://www.survey.sch.gr
• Στο site Μεγάλη Ελλάς θα βρείτε την παρακάτω φόρμα, http://www.grecia.it/it/2009/
11/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1
%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%C
E%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-magna-graecia%CE%BC%CE%B5%CE%B3.html
την συμπληρώνετε και την στέλνετε στη διεύθυνση του διοργανωτή φορέα, τον
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ στη διεύθυνση
info@grecia.it
.
Για να σας διευκολύνω την έβαλα παρακάτω οπότε με ένα copy paste μπορείτε να
την συμπληρώσετε και να την στείλετε απευθείας.

• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ “Magna Graecia – Μεγάλη Ελλάδα”
(συμπληρώστε και στείλτε στο info@grecia.it )
Σχολείο: ________________________________________________________
Ταχ. Διεύθυνση: __________________________________________________
Τηλ. ____________________ Ιστοσελίδα: ____________________________
Ηλ. Ταχ. _______________________________________________________
Νομικός εκπρόσωπος: _____________________________________________
Τηλ: ____________________________Ηλ. Ταχ. _____________________
Σχολικός συντονιστής προγράμματος: ________________________________
Τηλ: _______________________Ηλ. Ταχ. ___________________________
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Παρακαλώ περιγράψτε εν συντομία τη σχολική σας μονάδα και αναφέρατε
ενδεχομένως πηγή ιστοσελίδας με περισσότερα στοιχεία, δράσεις, εκδηλώσεις,
προγράμματα και σχετικές φωτογραφίες)
…………………………………………………
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:
(Μπορείτε να προσημειώσετε και περισσότερα του ενός, ή και όλα, με Χ δεξιά)
Α) Ένταξη στο Σχολικό Δίκτυο “Magna Graecia – Μεγάλη Ελλάδα” και ανάπτυξη
δράσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, σύγχρονη κι ασύγχρονη επικοινωνία για το σχ. Έτος
2009 / 2010
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Β) Ανταλλαγή επίσκεψης, (αποστολή αντιπροσωπίας μας και υποδοχή αντίστοιχης
ιταλικού σχολείου-Δήμου) με πολιτιστικές κοινωνικές δράσεις την Άνοιξη 2010.
Γ) Συμμετοχή στο Συνέδριο του Δικτύου στη Σίβηρη Καλαυρίας, το Μάρτη 2010.
Δ) Συμμετοχή στο Συνέδριο του Δικτύου στην Ελλάδα, το Μάη 2010.
Ε) Ειδική πρόταση συνεργασίας (περιγράψτε περιληπτικά την ιδέα)
Ερώτηση Ιωαννίνων
• Έγκριση κατά περίσταση, Αφορά σχολεία τα οποία οι μαθητές συμπεριφέρθηκαν
άσχημα σε προηγούμενη εκδρομή, ή έχουν χάσει πολλές διδακτικές ώρες, ή είναι
υπό εποπτεία.
• Το σχολικό δίκτυο Μεγάλη Ελλάς έχει ήδη έγκριση για όλες τις δράσεις του και οι
δηλώσεις συμμετοχής εγκρίνονται εκτός από τους παραπάνω λόγους.
ΝΑΙ Πρέπει να γίνει συνέλευση καθηγητών η οποία θα πάρει απόφαση για την
συμμετοχή αφού λάβει την σύμφωνη γνώμη των γονέων για όλους τους μαθητές.
ΝΑΙ Πρέπει να γίνει αίτηση την οποία ο δντης να υποστηρίξει και θα ζητάει την
έγκριση αυτής της πολιτισμικής δράσης, λεπτομέρειες παρακάτω.
ΝΑΙ Η έγκριση κάνει 30-40 ημέρες αλλά αυτό εξαρτάται από τις τηλ. επαφές με την
Δευτεροβάθμια και την υποστήριξη του σχολείου, δηλαδή να υπάρξουν και κάποια
τηλέφωνα στην δευτεροβάθμια για την γρήγορη έγκριση (follow up). Θα πρέπει
ταυτόχρονα με την αίτηση να υποβληθούν τα ονόματα μαθητών και συνοδών
καθηγητών (ονομαστική λίστα) μαζί με το πρακτικό της συνέλευσης των
καθηγητών που αποφάσισε θετικά για την δράση αυτή.
Οι μαθητές συνολικά θα είναι 300 και ο αριθμός αυτός θα προκύψει κατά
προτεραιότητα από τις α/ κρατήσεις – προκαταβολές που θα δωθούν.
Παρακαλώ στείλτε μου στο dkyrikos@otenet.gr & info@grecia.it εκτίμηση αριθμού
αποστολής σας, μαθητών και καθηγητών ή άλλων συνοδών (χωρίς μεγάλη
απόκλιση) που θα στείλει το σχολείο σας.
Να έχετε υπόψη ότι παρόμοιες πολιτισμικές δράσεις γίνονται και συνεχίζουν να θα
γίνονται κάθε χρόνο (συμπόσιο) αλλά κάθε εβδομάδα υπάρχουν μετακινήσεις
μαθητών από Ιταλία – Ελλάδα και αντίστροφα, ανεξάρτητες από το συμπόσιο, με
πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές δράσεις, αδελφοποιήσεις, με όλες τις περιηγήσεις
και πλούσιο πρόγραμμα που καθιστούν την ΕλληνοΪταλική φιλία κτήμα όλων.
Αν κάποιο σχολείο έχει πολλές αιτήσεις (Κάρυστος) που καλύπτουν 2 πούλμαν
(50+50) με τους συνοδούς, μπορούν να κάνουν ανεξάρτητο πρόγραμμα δηλαδή να
παρακολουθήσουν το συμπόσιο
όπως όλοι και μετά να κάνουν ανεξάρτητο πρόγραμμα με δικούς τους προορισμούς.
Δηλαδή θα είναι ανεξάρτητοι τις υπόλοιπες ημέρες του γκρουπ των 300 μαθητών
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που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Απλά τα πούλμαν να είναι πλήρη (τουλάχιστον
35-40 συμμετοχές).
Οι μαθητές είναι ανά σχολείο σε 10άδες (10-20-30-40-50) κάθε δεκάδα έχει 1 συνοδό
καθηγητή πχ 30 μαθητές 3 συνοδοί.
Επειδή θα γίνει παρόμοια δράση και το επόμενο έτος, πιθανή προτίμηση μαθητών
που δεν θα έχουν την δυνατότητα να ξανά έχουν αυτήν την εμπειρία μπορεί να
είναι κριτήριο επιλογής αλλά αυτό είναι θέμα του σχολείου.
Κλήρωση είναι αντιπαιδαγωγική, μπορεί ο Καθηγητής Ιταλικής ή ο Φιλόλογος να
μιλήσει στους μαθητές για την μεγάλη Ελλάδα να τους διδάξει την ιστορία της και
μετά να γίνει διαγώνισμα ή να ζητήσει εργασίες και πχ οι 10-20-30… καλύτερες θα
πάνε στο συμπόσιο.
Θέματα με ενδιαφέρον για χρήση των καθηγητών σας
http://www.inital.gr/Άρθρα/25-Μας-Αφορούν/631-ΣΙΚΕΛΙΑ-ΚΑΙ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/461-ΓΕΝΝΗΣΗ-ΤΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ-ΑΠΟΙΚ
ΙΩΝ-ΣΤΗ-ΜΕΓΑΛΗ-ΕΛΛΑΔΑ
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/294-ΠΟΤΕ-ΚΑΙ-ΓΙΑ-ΠΟΙΟ-ΛΟΓΟ-ΟΝΟΜ
ΑΣΤΗΚΕ-ΜΕΓΑΛΗ-ΕΛΛΑΔΑ
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/206-ΜΕΡΙΚΑ-VIDEO-ΕΙΝΑΙ-ΕΡΓΑ-ΤΕΧΝΗ
Σ
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/123-15-ta-puglia
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/120-2010-01-02-11-06-59
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/89-2009-12-20-16-46-49
http://www.inital.gr/Άρθρα/66-Mεγάλη-Ελλάδα/85-ghetonia
Πολιτισμική δράση (χωρίς την ημέρα του Συμποσίου) μπορεί να πραγματοποιηθεί
ανα πάσα στιγμή (με τον ανάλογο προγραμματισμό) εντός του σχολικού έτους
οπότε μπορεί άλλη ομάδα μαθητών να επισκεφθεί την Μεγάλη Ελλάδα.
Γονείς μπορούν να έρθουν και είναι ανεξάρτητοι από τους συνοδούς καθηγητές και
τον αρχηγό του πούλμαν. Το κόστος για τους μαθητές είναι γνωστό ήδη και
κοιμούνται σε 4κλινα, οι γονείς κοιμούνται σε δίκλινα (όχι με τον μαθητή - όλοι οι
μαθητές σε 4κλινα) και για τον λόγο αυτό η τιμή είναι 300+30 = 330 ευρώ. Οι
καθηγητές συνοδοί και ο αρχηγός του πούλμαν κοιμούνται σε δίκλινα και είναι
δωρεάν.
Τα πλήρη πούλμαν 40-50 μαθητές έχουν και έναν αρχηγό που θα μπορούσε να είναι
ο δντης της σχολικής μονάδας ή εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας (αρκεί το
πούλμαν να είναι πλήρες) ως έξτρα άτομο. Ο γονέας που πιθανόν έρθει δεν παίρνει
θέση συνοδού και υπολογίζετε επίσης ως έξτρα άτομο στην εκδρομή.
Θα εγκριθούν οι αιτήσεις οι οποίες θα έρθουν πρώτες και θα καταθέσουν
προκαταβολή 100,00 ευρώ / άτομο 30 ημέρες πριν την εκδρομή. Η οριστική
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εξόφληση γίνεται σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό 5 ημέρες πριν την εκδρομή.
Μόλις συμπληρωθούν οι 300 προκαταβολές θα ενημερωθείτε.
Οι 300 μαθητές είναι ένα σύνολο ανθρώπων που μπορεί να διαχειριστεί ο
διοργανωτής και γι’ αυτό είναι ένα όριο. Όπως εξηγήσαμε υπάρχουν παράλληλες
δράσεις αλλά τέτοιες πολιτισμικές δράσεις γίνονται όλο τον χρόνο οπότε θα
υπάρξουν πολλές ευκαιρίες διμερών επαφών ανάμεσα σε σχολεία του Ιταλικού
και του Ελληνικού, υπό δημιουργία, Δικτύου.
Η έγκριση από την Δευτεροβάθμια είναι υποχρεωτικό βήμα και ανεξάρτητο από την
έγκριση του Σχολικού Δικτύου Μεγάλη Ελλάς μιας και διαρκεί ημέρες, η
προτεραιότητα καθορίζεται από τις προκαταβολές των 100,00 ανά μαθητή 30
ημέρες πριν την αναχώρηση. Είναι 2 τελείως ανεξάρτητες κινήσεις.
Το σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με μικρό αριθμό μαθητών 10-20 διότι το
πούλμαν πχ από Αλεξανδρούπολη που θα πάει μέσω Εγνατίας στην Ηγουμενίτσα
θα περάσει από Ξάνθη και Ιωάννινα οπότε θα πάρει άτομα και θα συμπληρωθεί,
απλά να έχουμε υπόψη το όριο των 10 μαθητών – 1 συνοδός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΘΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ dkyrikos@otenet.gr και info@grecia.it
ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΞΑΝΑ.
Δεν απαιτείται να ετοιμάσετε κάτι για το συμπόσιο πιθανόν μία παρουσίαση της
σχολικής μονάδας να σας βοηθούσε στην γνωριμία σας με τα άλλα σχολεία αλλά
δεν είναι απαραίτητο.
Ερωτήσεις από Βαρθολομιό που περιμένει Ιταλούς μαθητές, πιθανόν χρήσιμες και
για εσάς αν θα θέλατε παρόμοια δράση στο σχολείο σας.
1. Δεν θα συνοδεύετε εσείς τους Ιταλούς μαθητές κατά την παραμονή τους δεν
υπάρχει καμία υποχρέωση από την μεριά σας.
2. Στην 2ωρη επίσκεψη των ιταλών στο σχολείο σας θα γίνει κάτι παρόμοιο με όσα
βλέπετε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, διαβάστε το παρακάτω
http://www.grecia.it/it/2009/10/liceo-classico-moscati-grottaglie-ta.html
οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία και δράση είναι στην δικιά σας αρμοδιότητα, καλό
θα ήταν να γίνει μία παρουσίαση της σχολικής μονάδας της περιοχής της και της
ιστορίας της.
3. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε κάποιες κοινές εκδρομές, ή κάποιο θέαμα, ή
περίπατο στην πόλη σας και βραδινή γιορτή, αλλά δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό.
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4. Το συνολικό πρόγραμμα, μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή, υλοποίηση επαφών
και συντονισμός, είναι ευθύνη του Ελληνοιταλικού συνδέσμου.
5. Δεν θα γίνει κάτι επίσημο όπως τελετή υποδοχής και αποχαιρετισμού,
προτιμούμε να δώσουμε το λόγο στα ίδια τα παιδιά και να προετοιμάζουν οι ίδιοι
τη θεματική τους. Δείτε το link παραπάνω η ιστοσελίδα έχει και άλλα παρόμοια
θέματα.
6. Παρουσίαση πολιτιστικής ή άλλης δράσεις από μαθητές είναι επιθυμητή μέσα
στο 2ωρο της παρουσίασης ή και κάποιος παραδοσιακός χορός.
7. Όλη η οργάνωση είναι του Ελληνοιταλικού συνδέσμου.
8. Οι μετακινήσεις δεν γίνονται σε διακοπές – εντός του σχολικού προγράμματος
του έτους.
9. Δεν υπάρχει μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός μαθητών κατά την συνάντηση.
10. Η άδεια του ΥΠΕΠΘ για την είσοδο των Ιταλών μαθητών στο σχολείο σας είναι
κάτι που το ζητάτε με μία αίτηση (ρωτήστε και την δευτεροβάθμια σας)
περιγράφοντας τους λόγους για την επίσκεψη με ένα όμορφο κείμενο που να
δείχνει την θέληση σας.
Ερωτήσεων συνέχεια Αλεξανδρούπολη και Καρδίτσα
1. Ποιος είναι ο τελικος αριθμος των μαθητων που θα συμμετασχουν στηνν εκπ/κη
αυτή δραση?
απάντηση - 300

2. Εάν θα είναι μεγαλος ο αριθμος των συμμετοχων τελικα θα γινει μια ισοτιμη
κατανομη στων ατομων ανα σχολειο ώστε να λαβουν ολοι μερος? Π.χ. να μη λαβει
μερος καποιο σχολειο με 50 παιδια και καποιο άλλο με 10 ή 20 μεινει απ΄εξω)
απάντηση - Θα εξαρτηθεί από τη χρονική κατάθεση των προκαταβολών 100,00 έως
30 ημέρες πριν την εκδρομή. Φυσικά θα υπάρχει επικοινωνία αλλά πείτε μας – όλα
τα σχολεία – πιθανό αριθμό για να ξέρουμε και να σας ενημερώνουμε έγκαιρα.

3. Σε μια τετοια περιπωση, προτεινω (και μπορει αυτή να είναι η ηδη ισχυουσα
απαντηση σας) να είναι το κάθε σχολειο ξεχωριστα που θα κανει την κληρωση
(προτεινω) των μαθητων που θα συμμετασχουν στη φετινη διοργανωση
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απάντηση - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΒΡΑΒΕΙΟ δείτε παραπάνω.

4. Σε 2 αδελφια υπαρχει καποια εκπτωση?
απάντηση - ΟΧΙ

5. Σε σχεση με τις διευκολυνσεις των αιτησεων προς το Υπουργειο και τις
Δ/βαθμιες, ως προς τη μετακινηση προς το εξωτερικο κτλ ειναι σιγουρο ότι δε θα
υπαρξει κωλλυμα?
απάντηση - ΟΧΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

6. Οι μαθητες θα πρεπει να εχουν διαβατηριο (ή νέα ταυτοτητα) ή δε χρειαζεται στη
συγκεκριμενη μετακινηση.
απάντηση - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ – ΝΕΕΣ

7. Υπαρχει και η παραταση της παραμονής στο Αλμπερομπέλλο και Λέτσε για
ακόμα δυο μέρες με επιβάρυνση 100 € με επίσκεψη στο Ζωοσαφάρι του Φαζάνο,
Τάραντα, Ελληνόφωνα χωριά, Ότραντο, Λέτσε. Περιορισμένες θέσεις, κάνετε
σύντομα κράτηση συμμετοχών (εκτίμηση).] –Τι εννοειτε «Περιορισμένες θέσεις»?
Μετα το περας της 18ης Απριλιου ισχυει από εκει και περα extra περιορισμος στον
αριθμο των συμμετεχοντων?
απάντηση - ΟΛΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΠΟΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.
8. Υπαρχει η δυνατοτητα οι περιοχες Β. Ελλαδος (Αλεξανδρουπολη, Ξανθη,
Θεσκη,Ιωαννινα) και προς αποφυγη ταλαιπωριας και πολλων χιλιομετρων να
επιβιβαστουν στο πλοιο από Ηγουμενιτσα? Περναει από εκει το δρομολογιο του
πλοιου?
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απάντηση - ΒΕΒΑΙΩΣ ΝΑΙ – ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΧ ΞΑΝΘΗ ΚΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ…ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.

9. Θα θελαμε ενημερωση για την καταληκτικη ημερομηνια συγκεντωσης των
χρηματων και παραδοσης των τελικων λιστων μαθητων – καθηγητων.
απάντηση - ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 300 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100 ΕΥΡΩ / ΜΑΘΗΤΗ 30 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.
5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

10. Είναι δυνατον συμμετοχης ατομου από τη Δ/βαθμια που το επιθυμει ? Εάν ναι,
το κοστος συμμετοχης αυτου διαμορφωνεται ομοια με του γονεα 300 και 30 ευρω?
Εάν παρατεινουμε για 2 μερες Λετσε,Ταραντα, πως διαμορφωνεται η τιμη για
αυτους? 100 ευρω όπως και για τους μαθητες?
απάντηση - ΝΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ – ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΣΥΜΕΤΑΣΧΟΥΝ –
ΠΧ ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ +1 ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΗΛΑΔΗ 40-45 ΜΑΘΗΤΕΣ 4 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝ
1 ΑΡΧΗΓΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
11. Στο e mail για δηλωση στην εκπαιδευτικη δραση τι ακριβως ζητειται να
αναφερουμε? Υπαρχει καποια αιτηση προς συμπληρωση στο internet?
απάντηση - ΝΑΙ, ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΝΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
12. Για το Συμποσιο κάθε σχολειο θα πρεπει να εχει προετοιμασει κατι για να
παρουσιασει?
απάντηση - ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
13. Τι πρεπει να κανει το σχολειο βημα προς βημα ωστε να στειλει την αιτηση και
να παρει την εγκριση?
απάντηση - ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
14. που θα βρουμε την αιτηση και που την στελνουμε? μπορεις να στειλεις τη
φορμα της αιτησης στο μαιλ του σχολειου?
απάντηση - ΝΑΙ ΥΠΕΠΘ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
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15. για την αιτηση πρεπει να αναφερουμε και ονομαστικη κατασταση μαθητων και
συνοδων?
απάντηση - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤΗ ΑΦΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΓΟΝΕΩΝ
16. ειναι τελικα αυτο το προγραμμα εγκεκριμενο απο το ΥΠΕΠΘ? και τί σημαινει το
εξεταζει κατα περιπτωση το ΥΠΕΠΘ που ειπε η κα Μπομπετση?
απάντηση - ΝΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

17. πρεπει να παρουμε εγκριση για μετακινηση απο την Δ/βαθμια?και αν ναι αυτο
γινεται αφου παρουμε την εγκριση του σχολειου για το συμποσιο απο τον κ.
Αλεξανδρη?Σημειωνω οτι η Δ/βαθμια θελει την αιτηση 40 μερες πριν.
απάντηση - ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
18. το σχολειο μπορει να συμμετεχει εαν μαζευτει μικρος αριθμος μαθητων στην
Αλέξ/πολη, Ξάνθη (10-20)
απάντηση - ΝΑΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΘΟΥΝ ΤΑ 40-50 ΑΤΟΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΜΕΣΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19. ο Δ/ντης του σχολειου αν θελει να ρθει συγκαταλεγεται στους συνοδους ή
μπορει να ερθει extra.
απάντηση - ΕΞΤΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ – ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
20. τελος χρειαζεται ως σχολειο να ετοιμασουμε κατι για παρουσιαση στο
συμποσιο?
απάντηση - ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ - ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ.
Αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή,
Το Γυμνάσιο Κρανιδίου ενδιαφέρεται για το Συμπόσιο Μεγάλη Ελλάδα, αλλά
χρειαζόμαστε μερικές διευκρινίσεις για να προχωρήσουμε στην ενημέρωση των
γονέων που θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να πάρουν μέρος. Οι καθηγήτριες που
αρχικά ενδιαφέρομαστε είμαστε η κυρία Δελλή, καθηγήτρια Ιταλικών, και η κυρία
Ηλιού, καθηγήτρια Αγγλικών. Επειδή δεν σας είδαμε από κοντά την προηγούμενη
Παρασκευή, και προσπαθούμε να οργανώσουμε τη συμμετοχή, θα το εκτιμούσαμε
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αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε όσο το δυνατό γρηγορότερα για τα ακόλουθα:
Για το πούλμαν που θα μας παραλάβει από το σχολείο μας μεριμνείτε εσείς ή είναι
κάτι που πρέπει να κάνουμε εμείς;
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΜΕΙΣ (ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)
Τι ακριβώς περιλαμβάνεται στο βασικό κόστος ανά μαθητή; Περιλαμβάνονται όλα
τα γεύματα κάθε ημέρας;
ΠΡΩΙΝΟ ΒΡΑΔΙΝΟ.
Περιλαμβάνονται οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους που αναφέρονται
στο πρόγραμμα της ιστοσελίδας
ΝΑΙ και ξεναγήσεις ΟΧΙ, ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ χωρους και μουσεία οι μαθητές
μπαίνουν απολύτως ήσυχα, δεν φωνασκούν και δεν ενοχλούν. Η προετοιμασία της
ξανάγησης γίνεται με πολυμέσα και στο μικρόφωνο του πούλμαν πριν την άφιξη.
Τί ακριβώς περιλαμβάνεται στο Συμπόσιο;
Τα παιδιά απλά θα παρακολουθούν ομιλίες ΝΑΙ
ή θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις ΝΑΙ
ή άλλες δραστηριότητες ΝΑΙ
που θα φέρουν σε επαφή σχολεία των δυο χωρών μεταξύ τους που θα μπορούσαν
να συνεχιστούν και μετά την επιστροφή μας; ΝΑΙ
Αν κάτι τέτοιο δεν είναι προγραμματισμένο, θα θέλαμε να προσπαθήσουμε να το
οργανώσουμε εμείς.
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ να παρουσιαστείτε στα σχολεία που πιθανώς ενδιαφέρονται για
αδελφοποίηση μαζί σας.
Πώς ακριβώς είναι οργανωμένες οι αθλητικές δραστηριότητες το Σάββατο 17
Απριλίου;
ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.
Επειδή οι μαθητές μας είναι αρκετά μικροί ( Β Γυμνασίου), θα θέλαμε να υπάρχει
όσο το δυνατό πιο οργανωμένο πρόγραμμα με ελάχιστο χρόνο που θα είναι
εντελώς ελεύθεροι, ώστε να μπορούμε να οργανώσουμε εμείς δραστηριότητες
προκειμένου να εγγυηθούμε στους γονείς ότι τα παιδιά θα είναι υπό τη συνεχή
επίβλεψή μας.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΚΕΦΙ.
Θα μας βοηθούσε πολύ αν είχαμε απάντησή σας σύντομα, αν είναι δυνατό και
σήμερα ακόμα, προκειμένου να προχωρήσουμε, είτε στο FAX του σχολείου μας,
00302754029390 ή στο τηλέφωνο του σχολείου στις ώρες λειτουργίες του,
00302754021479, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ή στο προσωπικό μου email,
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iliou.evagelia@gmail.com .
Θα θέλαμε βέβαια να σας δούμε και από κοντά όταν επιστρέψετε από την Ιταλία.
ΔΥΣΚΟΛΟ!
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. ΘΑ ΕΜΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ.
Με εκτίμηση, ΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑΣΥΝΗ, ΤΑΞΙΔΕΥΩ!
Ηλιού Ευαγγελία
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

5/3/2010
Από Δντη σχολείου μου ζητήθηκε πληροφόρηση σχετικά με τις εκδρομές
εξωτερικού

Στο παρακάτω link θα βρείτε το σύνολο των εγκυκλίων για όλες τις εκπαιδευτικές
δράσεις.

http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od9_1_9_1010.php

http://www.alfavita.gr/ank_b/ank5_10_9_0453.php

http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak20080306m.php

http://www.alfavita.gr/egiklioi/eg26_10_08_1734e.php
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Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι ένας ανά 10 μαθητές δηλαδή για 30 θα είναι τρεις.

φιλικά

Δημήτριος Κυρίκος
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/3/2010
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ
Τα πρώτα σχολεία τα οποία επιβεβαίωσαν την συμμετοχή τους στο Συμπόσιο της Σύβαρης
παρακαλώ στείλτε ενημέρωση (όσοι δεν έχουν δώσει) για τους μαθητές ανά σχολείο.

Επίσης παρακαλούμε τα υπόλοιπα σχολεία να επιβεβαιώσουν το συντομότερο την
συμμετοχή τους καθώς και τον αριθμό μαθητών που θα συμμετάσχουν ο οποίος θα
προκύπτει απο τις αντίστοιχες προκαταβολές, ο τραπεζικός λογαριασμός σας έχει
κοινοποιηθεί.
1. ΓΕΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΕΥΒΟΙΑ,
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 44 ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, 5 ΣΥΝΟΔΟΙ ΟΚ!
Μακρίδη Αλεξία (συνοδός καθηγήτρια) ΚΙΝΗΤΟ: ………………. alexiamac@yahoo.co.uk
Αναχώρηση από το λιμάνι της Ραφήνας ώρα 11,30΄
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

2. Σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: … ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, … ΣΥΝΟΔΟΙ
Ταχ. Διεύθυνση:Κύπρου 1 & Μάρκου Μπότσαρη Αιγάλεω Αττική
Τηλ.2105980138 fax 2105910386
Ιστοσελίδα:http://3gym-aigal.att.sch.gr/
Ηλ. Ταχ. mail@3gym-aigal.att.sch.gr
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Νομικός εκπρόσωπος: Αναστασοπουλος Ιωάννης (Διευθυντης)
Σχολικός συντονιστής προγράμματος: Καλομενίδου Φιλαρέτη( φυσικός)
Συμμετοχή 20 μαθητών μαθητριών, 1 αρχηγός (Φ Καλομενίδου) ΚΙΝΗΤΟ: ……………….. και 2
καθηγήτριες (Λ Καραγιάννη – ιταλικης/ Α. Παπαδοπουλου -πληροφορικής)
Αναχώρηση από ……. ώρα …,30΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

3. Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: … ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, … ΣΥΝΟΔΟΙ
Ταχ. Διεύθυνση: _ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 24, ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΤΚ 21300
Τηλ. 2754021479 Ιστοσελίδα: http//gym-kranid.arg.sch.gr
Ηλ. Ταχ. mail@gym-kranid.arg.sch.gr
Σχολικός συντονιστής προγράμματος: _HΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
mail@gym-kranid.arg.sch.gr ΚΙΝΗΤΟ: ……….
Γυμνάσιο Κρανιδίου 25 μαθητές, 4 συνοδοί καθηγητές και 5 γονείς.
Αναχώρηση από …… ώρα ..,00΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

4. Σχολείο: 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 23 ΜΑΘΗΤΕΣ, (Μ-10 F-13) 1 ΑΡΧΗΓΟΣ (Μπακιρτζή Σταματία) 4 ΣΥΝΟΔΟΙ (F)
OK!
Γονείς: Άνδρας 1, Γυναίκες 2 ΣΥΝΟΛΟ 31
Ταχ. Διεύθυνση: Καρτάλη 10 , 68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλ. +30-25510-31447, FAX 25510-38058
Ιστοσελίδα: 5gym-alexandr-evr-sch.gr
Ηλ. Ταχ mail@5gym-alexandr.evr.sch.gr
Σχολικός συντονιστής προγράμματος: Στεφανία Δανδανίδου
Τηλ: +30 6942651163 , 2551400985 Ηλ. Ταχ. stefaniasiena@yahoo.gr
Αναχώρηση από …… ώρα 07,00΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

5. 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 19 ΜΑΘΗΤΕΣ (13-F 6-M), 1 ΑΡΧΗΓΟΣ* (ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6970752550),
2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΟΚ!
Ταχ. Διεύθυνση: Βελισσαρίου 10, 67100, Ξάνθη
Τηλ. (0030) 25410-27346, 62691 Ιστοσελίδα: 3gym-xanth.xan.sch.gr
Ηλ. Ταχ. mail@3gym-xanth.xan.sch.gr
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Σχολικός συντονιστής προγράμματος: Στεφανία Δανδανίδου
Τηλ: 6942651163, 2551400985 Ηλ. Ταχ. stefaniasiena@yahoo.it
Αναχώρηση από …… ώρα 09,00΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

6. 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 20 ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, 2 ΣΥΝΟΔΟΙ + 1 γονέας OK!
Ταχ. Διεύθυνση: Συν/ρχη Δημητριάδη 3, 67100, Ξάνθη
Τηλ. +30-25410-72974 Ιστοσελίδα: http://6gym-xanth.xan.sch.gr
Ηλ. Ταχ. mail@6gym-xanth.xan.sch.gr
Σχολικός συντονιστής προγράμματος: Στεφανία Δανδανίδου
Τηλ: +30 6942651163, 2551400985 Ηλ. Ταχ. stefaniasiena@yahoo.it
Αναχώρηση από …… ώρα 09,00΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

7. 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: … ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, … ΣΥΝΟΔΟΙ
Ταχ. Διεύθυνση: ……………….
Αναχώρηση από …… ώρα 09,00΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

8. ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 12 ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, 2 ΣΥΝΟΔΟΙ
Σχολικός συντονιστής: Αδάμη Κωνσταντίνα adami.kon@gmail.com
Ταχ. Διεύθυνση: ………………. Τηλ. ……………
Αναχώρηση από …… ώρα …,00΄.
BUS: ………….
ΟΔΗΓΟΣ: ………….

9. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 20 ΜΑΘΗΤΕΣ, 1 ΑΡΧΗΓΟΣ, 2 ΣΥΝΟΔΟΙ
Σχολικός συντονιστής: Σοφία Βλαχάκη sofiavla@otenet.gr
Ταχ. Διεύθυνση: ………………. Τηλ. ……………
Αναχώρηση από …… ώρα …,00΄.
BUS: ………….
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ΟΔΗΓΟΣ: ………….
22/3/2010

2 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΒΑΡΗ 16 ΑΠΡ. 2010

http://www.grecia.it/el/2010/02/2-simposio-magna-grecia-sibari-16-apr-2010.html
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε αναχώρηση Τετάρτη 14 Απριλίου με το πλοίο «ΙONIAN
KING – Agudimos Lines» το οποίο θα βρίκεται ακινητοποιημένο λόγω βλάβης για όλο το
μήνα Απρίλιο. Θα αντικατασταθεί με το δίδυμο πλοίο «IONIAN QUEEN – Endeavor» το
οποίο εκτελεί δρομολόγια μια μέρα νωρίτερα από Πάτρα, Ηουμενίτσα Μπρίντεζι. Αυτή η
αλλαγή προγράμματος του ταξιδιού, λόγω ανωτέρας βίας, δεν αλλάζει την ουσία της
εκδήλωσης σε τίποτα, αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας με
τηλεομοιοτυπία (fax) μαζί με το ακόλουθο ημερήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και
επισκέψεων.
ΤΡΙΤΗ 13 Απριλίου
Αναχώρηση με υπερσύγχρονο λεωφορείο 50 θέσεων από την έδρα του σχολείου, επιβίβαση
Πάτρα σε πλοίο της γραμμής ώρα 16, Ηγουμενίτσα ώρα 23, διανυκτέρευση σε τετράκλινες
καμπίνες οι μαθητές, δίκλινες οι συνοδοί. Διασκέδαση στη ντίσκο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Απριλίου
10 άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντεζι κι επίσκεψη στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας,
Καλημέρα, Στερνατία, απόγευμα στο Λέτσε, τη Φλωρεντία του Νότου. Το βράδυ άφιξη στο
ξενοδοχείο στη Σύβαρη, http://www.sybarishotel.com (διαμονή σε τετράκλινα και δίκλινα
δωμάτια με πρωινό και βραδινό) δείπνο και διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
‘Ωρα 9,00 Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, τουριστικά
αξιοθέατα και λίμνες της Σύβαρης και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο και αξιοθέατα του J.
Cassano και της γύρω περιοχής.
Ώρα 18,00 συνάντηση μεταξύ των σχολικών αντιπροσωπειών στο ξενοδοχείο.
21 ώρα δείπνο, ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ μουσικοχορευτική βραδιά και διανυκτέρευση.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Απριλίου
10 ώρα αρχή Συμποσίου. Με σκοπό να αναγνωρίζονται οι αντιπροσωπίες, έστω και
συναισθηματικά, οι τοποθεσίες προέλευσης των μαθητών, καλό θα ήταν να ντύνονται
μερικοί με παραδοσιακές φορεσιές και σύντομες παρουσιάσεις με έναν τοπικό χορό
13 μεσημεριανό διάλειμμα, χορός παραδοσιακή μουσική και χοροί
15 Επανάληψη των εργασιών, περιήγηση των μαθητών, στογγυλή τράπεζα για τους
καθηγητές «Στην αναζήτηση των κοινών μας ριζών: πραγματικότητα και προοπτικές του
Σχολικού Δικτύου «Magna Graecia – Μεγάλη Ελλάς” Τις εργασίες θα προεδρεύουν οι καθ.
Carlo Rango e Luigi Macrì και το συντονισμό στο μικρόφωνο θα έχει ο Ευάγγελος
Αλεξανδρής.
16 Χαιρετισμοί από τις αρχές
17 Συνέντευξη Τύπου
18 Τελικές παρατηρήσεις, ολοκλήρωση
21 ώρα, δείπνο και διανυκτέρευση

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 Απριλίου
Ώρα 8,00 πρωινό και αναχώρηση προς Μεταπόντο, Τάραντο, Αλμπερομπέλλο και το
απόγευμα στο Μπρίντεζι, επιβίβαση στο πλοίο κι επιστροφή προς Ηγουμενίτσα και Πάτρα

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Απριλίου
Άφιξη πριν τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα, το πρωί στην Πάτρα το μεσημέρι και
συνέχεια προς τις έδρες των σχολείων σας με τα πούλμαν που σας διαθέτουμε (στοιχεία
των οποίων θα λαμβάνετε μόλις οριστικοποιηθεί η συμμετοχή σας με ονομαστική
κατάσταση).
ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ: € 280 σε πολύκλινα, € 330 σε δίκλινα
για ενήλικες, € 380 σε μονόκλινα σε πλοίο και ξενοδοχείο. Οι προκαταβολές αποδεικνύουν
τη σειρά προτεραιότητας έως το μέγιστο αριθμό κλινών 200 που διαθέτουμε. Δύναστε να
δηλώσετε ή να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας έως το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Μαρτίου
και θα σας επιστραφεί το ακέραιο ποσόν. Σε περίπτωση που παρέλθει η καταληκτική αυτή
συμφωνία, ακύρωση της συμμετοχής όλης της ομάδας για αντικειμενικούς λόγους θα
σημαίνει κράτηση του 20% για κάλυψη οργανωτικών αναγκών κι εξόδων της αποστολής
(προκαταβολή κράτησης ξενοδοχείου, παραστατικά διοργάνωσης κλπ).
Ανά δέκα (10) μαθητές, ένας συνοδός δωρεάν με παραλαβή της ομάδας σας με μισθωμένο
από εμάς λεωφορείο στο σχολείο σας, από τουλάχιστον 11 έως 50 άτομα: info@grecia.it
Τραπεζικός λογαριασμός για καταθέσεις: Evangelos P. Alexandris BANK OF CYPRUS IBAN
GR 1607300740000000011966621 SWIFT BCYPGRAA
_____________________________________________________________________
Oggetto: Secondo convegno internazionale della rete. – a.s. 2009/2010.
Con riferimento alla precedente comunicazione relativa all’oggetto si comunica che il tema della
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tavola rotonda prevista per la sessione pomeridiana è il seguente:
“Alla ricerca di comuni radici: realtà e prospettive della rete di scuole Magna Graecia”
La sessione sarà preceduta dai saluti dei rappresentanti istituzionali e coordinata da Carlo
Rango e Luigi Macrì.
Al fine di far conoscere, sia pur intuitivamente, un aspetto significativo dei luoghi di provenienza,
è opportuno che qualche alunno indossi i costumi tradizionali, ove possibile.
Con l’occasione si sollecita l’invio delle schede di adesione entro il 22 marzo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FS/J CARLO RANGO

Μέσα στα άλλα η επιστολή αναφέρει ότι το θέμα του συμβουλίου της ημερίδας που
προβλέπεται για το απόγευμα θα είναι:
« Προς αναζήτηση κοινών ριζών:
πραγματικότητα και προοπτικές των σχολικών δικτύων της
Magna Graecia»

Επίσης εκτός από την ανακοίνωση για το χαιρετισμό των συμμετεχόντων και συντονιστών,
των κυρίων Carlo Rango και Luigi Macrì, αναφέρεται η επιθυμία στο τέλος της γνωριμίας
αυτής να παρουσιαστεί κάποιος μαθητής με παραδοσιακή στολή της περιοχής από την
οποία προέρχεται.
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