
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τρίτη,  30 Ιανουαρίου 2018: Τελετή υποδοχής - Ημερίδα 

11:00  :               Άφιξη των μαθητών στο σχολείο - τελετή υποδοχής 

11:15 -11:30 :     Υποδοχή από Διευθύντρια - χαιρετισμοί 

11:30 – 11:40 :  Προβολή βίντεο για τη Θεσσαλονίκη 

11:40 – 11:50 :  Προβολή βίντεο για την ιστορία του σχολείου 
12:00-12:20 :     Παραδοσιακή μουσική από το Μουσικό Σύνολο του 7ου ΓΕ.Λ. – 7ου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με συμμετοχή μαθητών/τριών του 15ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 
υπό την Διεύθυνση και την ευγενική προσφορά της καθηγήτριας  Μουσικής κ. Ανδρονίκης Σερενίδου 
12:20 - 12:35 :   Διάλειμμα – Μπουφές (προσφορά του σχολείου) 
12:35-14:30 :     Εργαστήρια με θέμα: « Η Δημοκρατία και η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη» 
12:35-12:45 :     Προβολή ppt  με θέμα: «Δημοκρατία: Η γέννηση και η εξέλιξη της» (Δημιουργός: 
Δημητριάδης Αθανάσιος, μαθητής Γ΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης) 
12:45 – 14:00 :  Στρογγυλά τραπέζια με θέμα: «Το  δημοκρατικό σχολείο του 21ου αιώνα»  
14:00 -14:30 :    Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια 
14:30- 16:30:    Θεματικός περίπατος στα μνημεία του κέντρου της    πόλης. 
16:30            :  Οι μαθητές με τις οικογένειες υποδοχής. Γεύμα για τους  φιλοξενούμενους 
εκπαιδευτικούς, προσφορά του σχολείου.  
 
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018: Περιήγηση - ξεναγήσεις 
8.15 :    Άφιξη των μαθητών στο σχολείο 

9:30 - 10:30:     Επίσκεψη – ξενάγηση στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης 

11:00 - 12:00:   Επίσκεψη –  ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο από τον ξεναγό  κ.  Κωνσταντίνο 

Σφήκα  
12.30 – 13:30:  Επίσκεψη –  ξενάγηση στον Λευκό Πύργο 
14:00 - 16:00:   Οι μαθητές με τις οικογένειες υποδοχής.  
Ξενάγηση και Γεύμα (προσφορά του σχολείου) για τους καθηγητές του προγράμματος στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης 

16:00-18:30:    Επίσκεψη και περιήγηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 
 
Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018: επαιδευτική επίσκεψη στην Βέροια και Βεργίνα 
9:00 :   Άφιξη των μαθητών στο σχολείο 
9:30 :   Αναχώρηση για Βεργίνα (το τουριστικό λεωφορείο, προσφορά της Αντιπεριφερειάρχη 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Βούλας 

Πατουλίδου) 
10:30 : Άφιξη στη Βεργίνα. Επίσκεψη στους τάφους, στον αρχαιολογικό χώρο και το Πολυκεντρικό 
Μουσείο των Αιγών με ξεναγό τον Κωνσταντίνο Σφήκα 



12:30 : Αναχώρηση για Βέροια  

13:00 : Άφιξη στη Βέροια . Περιήγηση και ξενάγηση στο κέντρο της πόλης 
14:00 : Πρόχειρο γεύμα (σάντουιτς, προσφορά του σχολείου)  
15:30 : Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 
16:30:  Άφιξη στο σχολείο. Αποχώρηση για τις οικογένειες υποδοχής. 
 
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018: Πολιτιστική διαδρομή, παρακολούθηση μαθημάτων στο 
σχολείο 
9:30 :                Άφιξη των μαθητών στο σχολείο 
10:00-12:00 :  « Γνωρίζοντας την πόλη… on board». Ο γύρος της πολυπολιτισμικής και ιστορικής 

Θεσσαλονίκης σε 50΄,  με  όχημα το λεωφορείο της γραμμής 50 της πολιτιστικής διαδρομής του 

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης  (σε δύο ομάδες)  
12:30 13:30 :   Παρακολούθηση διδασκαλίας μαθημάτων στο σχολείο 
14:00-16:00 :   Γεύμα στο σχολείο προσφορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  
Αναχώρηση αποστολής! 

 


