
 

 

 

 

Αγαπητοί Κηδεμόνες 

 

Κατά τη διαδικασία οργάνωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών μας στο 
CERN (Ελβετία – Γαλλία) διαπιστώσαμε ότι πολλοί μαθητές/τριες μας, των οποίων οι 
κηδεμόνες μας είχαν υποβάλει θετικές δηλώσεις δεν μπορούν τελικά να συμμετέχουν 
στην εκδρομή, επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων στην επίσκεψή μας στο 
Ερευνητικό Κέντρο δεν μπορεί να υπερβεί τα 44 άτομα.   

Μετά από αυτό διερευνήσαμε άλλη δυνατότητα εκπαιδευτικής εκδρομής στο 
εξωτερικό. Ήρθαμε σε επαφή με το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Κολωνίας 
(https://www.gym-lyk-kolonias.com/) και σχεδιάζουμε ένα κοινό πρόγραμμα 
σχολικών  δραστηριοτήτων με βάση το πρόγραμμα που ήδη εξελίσσεται στο σχολείο 
μας «Εγώ και εσύ μαζί» του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας 
(https://www.amnesty.gr/ekpaideusi) σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας 
(άρθρο 5, Υ.Α. αριθμ. 33120/ΓΔ4, ΦΕΚ 681-τ.β΄/6-3-2017 - Πρόσκληση από σχολείο της 
Ομογένειας). 

Οι κοινές δράσεις των σχολείων (3 ημέρες) θα είναι πρωινές ενώ τα απογεύματα 
και τις ελεύθερες ημέρες θα κάνουμε επισκέψεις σε σημεία σημαντικού 
ενδιαφέροντος στην Κολωνία ή σε γειτονικές πόλεις όπως η Βόννη. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη με δεύτερη 
εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα (τέλος Απριλίου - αρχές Μαΐου 2020). Τις 
ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής θα τις γνωρίζουμε ακριβώς μετά 
την επιλογή των πτήσεων προς και από τον προορισμό μας. 

Η πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνεται σε όλους τους/τις κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών  της Α΄ και Β΄ Τάξης και πρωτίστως σ’ αυτούς που τα παιδιά τους 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εγώ και εσύ μαζί».  

Το Πρόγραμμα της εκδρομής ενδεικτικά περιλαμβάνει: Κοινές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στο Ελληνικό Σχολείο της Κολωνίας. Επίσκεψη στο Ρωμαιο-Γερμανικό 
Μουσείο και στον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας. Επίσκεψη στο EL-DE Haus (Χώρος 
Μνήμης των θυμάτων του Ναζισμού). Επίσκεψη στη Βόννη – γενέτειρα του Λ. 
Μπετόβεν (στην Οικία Μουσείο) και επίσκεψη στο Μέγαρο και το Ελληνικό τμήμα της 
Deutsche Welle. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα σας κοινοποιηθεί ένα 
μήνα πριν την αναχώρηση. 

Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή θα κυμανθεί στα 580 € περίπου. Η τελική 
τιμή θα διαμορφωθεί μετά τη δημόσια προκήρυξη της εκδρομής και το άνοιγμα των 
προσφορών από την επιτροπή Αξιολόγησης. 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας 
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Πληροφορίες : Ν. Κοκκινάκης  
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Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είναι δυνατή η διεξαγωγή της εκδρομής, σας 
παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής του παιδιού σας, 
συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την υπεύθυνη αρχική δήλωση συμμετοχής που 
επισυνάπτεται, η οποία πρέπει να επιστραφεί μαζί με προκαταβολή 50€, μέχρι την 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.  

Αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των μαθητών ή η εκδρομή δεν 
πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, η προκαταβολή θα σας επιστραφεί άμεσα. 

Αν εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετοχών, θα κληθείτε να υποβάλετε 
αυτοπροσώπως στο σχολείο την τελική υπεύθυνη δήλωση και να καταβάλετε το 
συνολικό ποσό συμμετοχής σε δόσεις που θα καθορισθούν ανάλογα με το τελικό 
ποσό, μέχρι τις αρχές Απριλίου 2020, αφαιρώντας την προκαταβολή των 50€. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εκπαιδευτική εκδρομή, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Διεύθυνση του σχολείου, στο τηλέφωνο 210-2777155. 

 
 
 

 
Ο Διευθυντής 

 
Νικόλαος  Κοκκινάκης 

ΦΥΣΙΚΟΣ 



 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
στην πενθήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εκδρομή στην ΚΟΛΩΝΙΑ 

 
 
 
Ο/Η υπογραφόμενος/η ………………….…..………………............................................................ 

κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας .……………………............................................................. 

που φοιτά στην ____ τάξη, τμήμα: ___ του 2ου  Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας, 

 

Δ η λ ώ ν ω  υ π ε ύ θ υ ν α  ό τ ι  

 

 

 

(σημειώστε με «» το αντίστοιχο κουτάκι) 

 

την συμμετοχή του παιδιού μου, στην πενθήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή (4 

διανυκτερεύσεις) στην ΚΟΛΩΝΙΑ, που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη με δεύτερη 

εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα (τέλος Απριλίου - αρχές Μαΐου 2020). 

Προκαταβάλλω το ποσό των 50€, το οποίο θα αφαιρεθεί από το τελικό ποσό 

συμμετοχής. 

 

 

Νέα Ιωνία,       / 2 / 2020            Ο/Η  δηλών/ούσα  γονέας ή 

κηδεμόνας 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ, η δήλωση να επιστραφεί στον Διευθυντή του Σχολείου 

υπογραμμένη μέχρι την Δευτέρα 17  Φεβρουαρίου 2020.  

Ε γ κ ρ ί ν ω  Δ ε ν  ε γ κ ρ ί ν ω  

 

 

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η  


