
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 

Κ.Π.Ε ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 
 

• Η µετακίνηση από και προς το Κ.Π.Ε καλύπτεται από τη σχολική µονάδα. 
• Το λεωφορείο που θα µεταφέρει τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές στο 

Κ.Π.Ε παραµένει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος προκειµένου να 
µεταφέρει τους συµµετέχοντες από το Κ.Π.Ε. στο πεδίο και αντίστροφα. 

• Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για τους µαθητές τους σε όλη τη 
διάρκεια του  Προγράµµατος. 

• Παρακαλούµε κατά την επίσκεψή σας στο ΚΠΕ  να είστε εφοδιασµένοι µε τα 
παρακάτω:  

1) αντίγραφο της έγκριση µετακίνησης του σχολείου από την ∆ιεύθυνση ή την 
Περιφέρεια. Στην έγκριση να αναφέρονται όλα τα ονόµατα των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ 
2)  καταστάσεις µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων µαθητών και τα στοιχεία 
των συνοδών εκπαιδευτικών, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες από τον 
διευθυντή του σχολείου.  
3) αντίγραφο του πρακτικού του σχολείου που αφορά στην επίσκεψη στο 
Κ.Π.Ε.    
• Παρακαλούµε να γίνει κατανοητό στους µαθητές (µε ευθύνη των 

εκπαιδευτικών) που θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε ότι η συγκεκριµένη  επίσκεψη 
είναι εκπαιδευτικό πρόγραµµα και όχι εκδροµή, και οι µαθητές θα 
συµµετάσχουν σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χωρίς βέβαια 
να αποκλείσουµε τη διάσταση της ψυχαγωγίας, όταν υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος. 

• Η προετοιµασία των µαθητών πριν την επίσκεψη στο Κέντρο κρίνεται 
απαραίτητη και θα πρέπει να σχετίζεται µε τη συνέπεια στο Πρόγραµµα και 
την υπευθυνότητα όσον αφορά τους χώρους και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιήσουν. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωση των µαθητών 
µε την εφαρµογή βασικών κανόνων λειτουργίας οµάδας και συνεργασίας, µε 
το σεβασµό στον άνθρωπο και την προσωπικότητά του και προπάντων µε 
την ανάγκη προσοχής για την  ασφαλή πραγµατοποίηση του Προγράµµατος. 

• Αν κάποιο σχολείο ακυρώσει την επίσκεψή του για οποιονδήποτε λόγο θα 
πρέπει να µας ενηµερώσει άµεσα τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες 
νωρίτερα τηλεφωνικώς και εγγράφως µε FAX προκειµένου να 
ειδοποιηθεί το αναπληρωµατικό σχολείο. 

• Άτοµα που δεν έχουν σχέση µε το πρόγραµµα (σύζυγοι και παιδιά των 
συνοδών εκπαιδευτικών, γονείς µαθητών κλπ) δεν µπορούν να φιλοξενηθούν  
ούτε να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες. 

• Όλοι να είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα ρούχα και υποδήµατα (ζεστά και 
άνετα)  για δραστηριότητες στην ύπαιθρο. 

• Σε περίπτωση που επιθυµείτε, υπάρχει η δυνατότητα να γευµατίσετε στην 
Μαθητική Εστία Κλειτορίας µε δική σας οικονοµική επιβάρυνση και τιµή 
γεύµατος 6 ευρώ ανά άτοµο. 

Σας ευχόµαστε καλή προετοιµασία και καλή αντάµωση! 
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