ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα επίσκεψης μαθητών μας στην Arucas/Gran Canaria/Ισπανία στο πλαίσιο του
υλοποίησης του προγράμματος «ANCIENT HERITAGE MEETS MODERN RESEARCHERS »
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Συγκέντρωση των μαθητών στο αεροδρόμιο με ευθύνη των γονέων τους.
Αναχώρηση με την Eurowings αρ. πτήσης EW0653 με προορισμό την
Κολωνία και στις 19:45 από Κολωνία για Las Palmas αρ. πτήσης FR 302
Ryanair
23:25 Άφιξη στο αεροδρόμιο Las Palmas όπου θα περιμένουν οι γονείς που θα
φιλοξενήσουν τους μαθητές μας, να τους παραλάβουν στα σπίτια τους.
15:00 Ανεπίσημη συνάντηση των συμμετεχόντων καθηγητών των εθνικών ομάδων
στο χώρο του σχολείου. Προετοιμασία εργασιών προγράμματος, οργάνωση
και συντονισμός διεθνικών ομάδων.
18:00 Αναχώρηση των καθηγητών από το σχολείο.
09:00 Άφιξη των μαθητών, με μέριμνα των φιλοξενούντων γονέων στο σχολείο IES
Arucas – Domingo Rivero, όπου και θα γίνει η επίσημη υποδοχή από τη
διεύθυνση του σχολείου. Απασχόληση των μαθητών τις χώρους του
σχολείου, με τις εργασίες και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Γεύμα
στο σχολείο.
16:15 Συνεργασία των μαθητών για την προετοιμασία και την υλοποίηση των
συνεντεύξεων. Αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο στις 18:30 με
μέριμνα των φιλοξενούντων γονέων και διαμονή στις οικίες τους.
08:30 Άφιξη των μαθητών στο κέντρο της πόλης και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο, τη Μητρόπολη και την παλιά πόλη. Επιστροφή και απασχόληση
των μαθητών
τις χώρους του σχολείου, με τις εργασίες και τις
δραστηριότητες του προγράμματος. Γεύμα στο σχολείο.
16:30 Αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο με μέριμνα των φιλοξενούντων
γονέων και διαμονή στις οικίες τους.
09:00- Άφιξη των μαθητών στο σχολείο IES Arucas – Domingo Rivero , με μέριμνα
14/00 των φιλοξενούντων γονέων και εργασίες πάνω στα έθιμα και τις παραδόσεις
των Καναρίων Νήσων.
14:00 Επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους για γεύμα.
17:00- Παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού στην παλιά πόλη της Arucas
18:30
18:30 Αναχώρηση των μαθητών μας από το σχολείο με μέριμνα των
φιλοξενούντων γονέων και διαμονή στις οικίες τους.
08:30 Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου και αναχώρηση με λεωφορείο για την
περιοχή Risco Caido.
10:30- Ξενάγηση στο Risco Caido
14:00
14:00 Αναχώρηση για την Arucas. Άφιξη των μαθητών στο σχολείο και επιστροφή
τους στις κατοικίες τους.
09:30 Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου. Σεμινάριο παραδοσιακών χορών.
11:00 Συμμετοχή των μαθητών σε αγώνα δρόμου με φιλανθρωπικό σκοπό για τη
βοήθεια των παιδιών στο Νίγηρα.
14:00- Γεύμα στο σχολείο. Τελετή απονομής διπλωμάτων, συναυλία των μαθητών
18:30 και αποχαιρετιστήρια τελετή.
18:30 Αναχώρηση των καθηγητών από το σχολείο.
Ξενάγηση των μαθητών στο νησί της Gran Canaria από τις φιλοξενούσες
οικογένειες.
09:00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Las Palmas. Αναχώρηση στις 10:55 με την
πτήση αρ. FR 6093 της Ryanair για Bergamo.
16:10 Άφιξη στο Bergamo και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη στις 19:00 με την
πτήση αρ.FR4774 της Ryanair . Άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 22:05. Οι γονείς
θα παραλάβουν τα παιδιά τους στο χώρο του αεροδρομίου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
……………………………………..
(σφραγίδα-υπογραφή)

