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Θέμα: «Προκήρυξη διδακτικής επίσκεψης της Α΄ Λυκείου στην πόλη της Ελευσίνας
στις 12 Δεκεμβρίου 2018»
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681-ΤΒ-/06-03-2017 υπουργικής απόφασης «περί
εκδρομών-μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας
προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη της Α΄ Λυκείου στα πλαίσια των μαθημάτων «Ιστορία», «Ερευνητική
δημιουργική εργασία» και «Διαχείριση φυσικών πόρων», στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη στην πόλη
της Ελευσίνας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι ενενήντα πέντε (95) και οι συνοδοί καθηγητές πέντε
(5). Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με δύο (2) λεωφορεία, τα οποία θα τηρούν όλες τις προδιαγραφές του
Νόμου.
Το ακριβές πρόγραμμα της διδακτικής επίσκεψης (εκτός του Νομού Κορινθίας), το οποίο ενδέχεται να
αλλάξει αν συντρέξουν έκτακτοι λόγοι που έχουν σχέση με την ασφάλεια των μαθητών (π.χ. ακραία καιρικά
φαινόμενα κλπ ), έχει ως ακολούθως:
08:20 π.μ.

: Αναχώρηση το πρωί της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου 2018 από το χώρο
του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου.
09:30 π.μ.
: Άφιξη στην πόλη της Ελευσίνας
09:30 π.μ.-12:30 μ.μ. : Α΄ Ομάδα: Προγραμματισμένη επίσκεψη και ξενάγηση στη διαδραστική έκθεση

Μετεωρολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με θέμα: «Του καιρού τα
μυστικά», στο Πολιτιστικό κέντρο της Ελευσίνας «Κανελλόπουλος».
Β΄ Ομάδα: Προγραμματισμένη επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας.
12:30-14:30 μ.μ.
14:30 μ.μ.
15:50 μ.μ.

: Περιήγηση στο κέντρο της πόλης. Μεσημεριανό φαγητό.
: Αναχώρηση για επιστροφή στην Κόρινθο.
: Άφιξη στην Κόρινθο, στο χώρο του 2ου ΓΕΛ Κορίνθου.

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο
Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και ώρα 11.00
π.μ που θα περιλαμβάνει γενικά τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Τελική συνολική τιμή της εκδρομής, με ΦΠΑ, διόδια, αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.
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