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Ενημερωτικό για την Εκπαιδευτική Εκδρομή στο CERN  
13-17/4/2016 

 

Αγαπητοί γονείς, 

καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ που αποφασίσατε να συμμετάσχει το παιδί σας στην 

εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στο CERN. Ο αριθμός των αιτήσεων των μαθητών 

ξεπέρασε κατά πολύ τον προβλεπόμενο αριθμό.  Έτσι αντί για 32 μαθητές που είχαμε 

προϋπολογίσει θα συνοδεύσουμε  42, προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερες αιτήσεις μαθητών. 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της οργάνωσης της εκδρομής 

μας: 

α) Η εκδρομή θα κοστίσει 450€. Επιλέξαμε, μετά από προκήρυξη, το ταξιδιωτικό γραφείο Zorpidis 

Travel, το οποίο μας έδωσε την οικονομικότερη προσφορά για όλα όσα ζητούσαμε. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις/ξεναγήσεις (αεροπορικώς και με λεωφορεία), η διαμονή σε 

ξενοδοχεία 4* με πρωινό, αρχηγός-συνοδός που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί μας.  

 Ξενοδοχείο διαμονής στη περιοχή Γενεύης : MERCURE ANNEMASSE PORTE DE GENEVE 

 Ξενοδοχείο διαμονής στη περιοχή Μιλάνου : EURO MILANO FIERA (βαθμολογία booking 8.1) 

 

β) τα χρήματα θα καταβληθούν σε δόσεις ως εξής: 

1. Οκτώβριος: 125€ (αγοράστηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια) 

2. τέλη Νοεμβρίου:50€ 

3. τέλη Δεκεμβρίου: 75€ 

4. τέλη Ιανουαρίου: 75€ 

5. τέλη Φεβρουαρίου: 75€ 

6. τέλη Μαρτίου: 50€ 

 

γ) έχουμε φτιάξει μία κλειστή ομάδα στο facebook για να διευκολύνουμε την επικοινωνία μας με 

τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή αλλά και μαζί σας.  

Η διεύθυνση είναι: https://www.facebook.com/groups/visitingcern. 

Αν το παιδί σας ή εσείς έχετε λογαριασμό στο facebook σας ζητούμε να συμμετάσχετε στην ομάδα. 

Εκεί θα υπάρχουν ανακοινώσεις από εμάς σχετικά με την προετοιμασία της εκδρομής, υλικό για τα 

https://www.facebook.com/groups/visitingcern


όσα πρόκειται να γνωρίσουμε (μια μορφή γνωστικής προετοιμασίας των παιδιών), αλλά θα είναι 

και χώρος ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. 

Η ομάδα είναι κλειστή και μόνο τα μέλη 

της μπορούν να βλέπουν και να αναρτούν 

υλικό. 

Στην περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό 

(ούτε ο μαθητής/τρια, ούτε εσείς) η 

ενημέρωση θα γίνεται έντυπα και θα 

εξετάσουμε εναλλακτικούς τρόπους 

ανάρτησης του υλικού, σελίδα στο fb ή blog. 

 

δ) στην ομάδα στο facebook θα βρείτε και 

μία φόρμα την οποία πρέπει να 

συμπληρώσετε για το παιδί σας, με 

στοιχεία που χρειαζόμαστε (τηλέφωνα, ΑΔΤ, 

προβλήματα υγείας, διατροφικές συνήθεις 

κτλ). Την φόρμα μπορείτε να τη βρείτε και 

εδώ: http://goo.gl/forms/qtMJCVjDgW  

 

ε) Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και αποφασίσαμε, με την βοήθεια του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων, να τυπώσουμε και να πουλήσουμε ημερολόγια για να συγκεντρώσουμε κάποια 

χρήματα για την εκδρομή. Ζητήσαμε από τα παιδιά (και πολλά το έχουν ήδη κάνει) να βρουν 

χορηγούς για την εκτύπωση των ημερολογίων, οι οποίοι και θα διαφημιστούν στα ημερολόγια. Το 

ποσό που μπορεί να δώσει κάποιος δεν είναι σταθερό (π.χ.20-50€). Ανάλογα με το ποσό θα είναι 

και το μέγεθος του λογότυπού του στο ημερολόγιο. Σας παρακαλούμε να ολοκληρώσουμε την 

διαδικασία με τους χορηγούς μέσα στην εβδομάδα. Θα δοθούν αποδείξεις στους χορηγούς. 

 

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι όλοι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη  οικονομικά περίοδο και θέλουμε τα 

χρήματά σας να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι 

μπορούμε έτσι ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν όσο το δυνατό περισσότερα σε γνώσεις και 

εμπειρίες, να διαμορφώσουν νέες στάσεις και αντιλήψεις. Γιατί… 

«Ένας προορισμός δεν είναι ποτέ ένα μέρος,  

αλλά ένας νέος τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα.» 

 Henry Miller.   

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία 

Για το 1ο  Γυμνάσιο Κομοτηνής 

Οι καθηγήτριες: Γεωγιάδου Κερατσώ, Δημογέροντα Χρυσούλα, Φωτιάδου Γλυκερία, Ψάλτου Ματίνα 

http://goo.gl/forms/qtMJCVjDgW

