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 Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν για την
έγκαιρη μεταφορά (παραλαβή) των
μαθητών/τριών στον (από τον) χώρο
συγκέντρωσης
 Οι μαθητές οφείλουν :
να ελέγξουν ότι έχουν μαζί τους
ταυτότητα ή διαβατήριο και την
κάρτα υγείας
να προσέχουν ιδιαίτερα τα
προσωπικά τους αντικείμενα και
να συμμορφώνονται απαρέγκλιτα
στις οδηγίες και τις υποδείξεις των
συνοδών καθηγητριών για να
εξασφαλιστεί η ομαλή και χωρίς
προβλήματα διεξαγωγή του
προγράμματος
να επιδεικνύουν αξιοπρεπή
συμπεριφορά στους δημόσιους
χώρους, στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, στα μουσεία, στα
ξενοδοχεία, καθώς και στους
χώρους εκπαίδευσης καθ’όλη τη
διάρκεια του προγράμματος

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ KA1-VET

«Βιώσιμες Νεανικές
Επιχειρήσεις στον
Αγροτουρισμό»

ΑSSOCIAZIONE
TRAVELOGUE (ΙTALY)
(φορέας υποδοχής)

Διαμονή-Διατροφή
Δραστηριότητες
Εκπαίδευση/Κατάρτιση
• Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις και
δράσεις κατάρτισης σε αγροτουριστικές
μονάδες της περιοχής (αγροκτήματα με
φάρμες και ξενώνες, εργοστάσια
παραγωγής λαδιού, οινοποιεία,
βιομηχανία σοκολάτας, κλπ).

• Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν
εξειδικευμένα σεμινάρια και θα
συμμετάσχουν σε θεματικά εργαστήρια
με αντικείμενα τον αγροτουρισμό και την
νεανική επιχειρηματικότητα.

Οι μαθητές θα μείνουν στο ξενοδοχείο
3 Esse Country House
Via di Valecchie, 41
06081 Assisi (PG)
τηλ.:+39 075 816363
Fax: +39 075 816155
http://www.countryhousetreesse.com.

Πολιτιστικές Επισκέψεις




Επισκέψεις σε αξιοθέατα, μουσεία και
άλλους προορισμούς πολιτιστικού
ενδιαφέροντος της περιοχής (Sienna,
Perugia, Assisi, κλπ).
Επαφή με τον ιταλικό πολιτισμό, παλαιό
και σύγχρονο, και τον τρόπο ζωής των
κατοίκων της περιοχής.

Απέναντι από το 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης,
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στις 07:30
π.μ. Στο ίδιο σημείο θα γίνει η παραλαβή
των μαθητών μετά την επιστροφή τους
από την Ιταλία.

Μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση από το χώρο συγκέντρωσης
και επιστροφή σ’ αυτόν με μισθωμένο
λεωφορείο.

Συνοδοί καθηγητές

• Θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές
δράσεις σε συναφή ινστιτούτα και
σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης της περιοχής.

Σημείο Συνάντησης (αναχώρηση)

 Καλταρίδου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός
 Σαρρή Ελένη, Εκπαιδευτικός
Περιλαμβάνεται πλήρης διατροφή με
μπουφέ πρωινού στο ξενοδοχείο και
γεύματα ανάλογα με το πρόγραμμα.
Όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις στους
χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς και οι πολιτιστικές επισκέψεις θα
γίνονται με μισθωμένο λεωφορείο, στο
οποίο θα βρίσκεται πάντα υπεύθυνος
συνοδός του φορέα υποδοχής.

Πτήσεις
Αναχώρηση από το Αεροδρόμιο
«Μακεδονία» στις 09:50 π.μ., την
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
Επιστροφή από τη Ρώμη στο Αεροδρόμιο
«Μακεδονία» στις 09:30 π.μ., το Σάββατο
31/03/2018.
Άφιξη στο σχολείο στις 11:30 π.μ.

