
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας στο www.maliaras.gr 

 

 

 

  

       

   

 
 
Αγαπητοί γονείς, 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διαδρομέ ς , το Σχολείο μας 

προγραμμάτισε διήμερη εκδρομή στον Παρνασσό, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 

και την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019. 

  

Ο συγκεκριμένος προορισμός προσφέρει υπέροχες πεζοπορικές διαδρομές. Στόχος 

είναι η προσπάθεια για μια ουσιαστικότερη επαφή των μαθητών / μαθητριών του 

Σχολείου μας με την ελληνική φύση, μέσω επιλεγμένων εκδρομών. Κοινός άξονας θα 

είναι η πεζοπορία / φυσιογνωμία και οι δράσεις που θα σχετίζονται με τη γνωριμία 

του φυσικού μας περιβάλλοντος. 

 

Οι εκδρομές αυτές δε έχουν τη μορφή των κλασικών σχολικών. Διαμονή, διατροφή, 

ψυχαγωγία, εκπαιδευτικό στοιχείο χαρακτηρίζονται από απλότητα, μέτρο και 

παρουσίαση ενός διαφορετικού μοντέλου διασκέδασης αλλά και γιατί όχι, ενός άλλου 

τρόπου ζωής… 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………..…………… 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
Ο / Η γονέας / κηδεμόνας _______________________________________________  
 
με ΑΔΤ: _____________________________ δηλώνω ότι επιτρέπω στον γιο / στην  
 
κόρη μου ___________________________________________________________  
 
τμήμα _____________ να συμμετάσχει στην διήμερη εκδρομή στον Παρνασσό, το  
 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου και την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019. 
 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: _____________________________________________ 
 

 
Ημερομηνία: …….. / ……… / …………..        Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα 

 
 
 

 
 

Καλαμάκι, Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 

07:30: Αναχώρηση από το Σχολείο. 

11:30:  Άφιξη στο καταφύγιο (θα υπάρξει ενδιάμεση στάση). Πεζοπορία στον Εθνικό 

Δρυμό Παρνασσού σε μονοπάτι, διάρκειας δύο (2) περίπου ωρών (μαζί με 

την επιστροφή). 

Πικ - νικ στο δάσος, με τρόφιμα που θα έχουμε μαζί μας. 

21:00: Βραδινό.  

22:00: Δραστηριότητες στο καταφύγιο. 

23:30: Κατάκλιση. 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 

08:30:  Αφύπνιση και πρωινό. 

11:00: Πεζοπορία στο ελατόδασος διάρκειας περίπου 1,5 ώρα. 

13:00: Δραστηριότητες στο καταφύγιο.  

15:00: Αναχώρηση με ενδιάμεση στάση για φαγητό. 

19:00: Επιστροφή στο Σχολείο. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Στην εκδρομή θα συμμετέχουν μόνο μαθητές της A΄ και της Β΄ Λυκείου. 

Ελάχιστος αριθμός παιδιών: 18. Μέγιστος: 22. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

Το κόστος συμμετοχής είναι 100€ ανά παιδί (συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά με 

πούλμαν, η διαμονή στο καταφύγιο με πρωινό - δεκατιανό και όλες οι 

περιβαλλοντικές δράσεις). 

 

Υπεύθυνος προγράμματος: Μ. Ακύλας. 

 

Η μεταφορά των παιδιών από και προς το Σχολείο θα γίνει με ευθύνη των γονέων. 

 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει το παιδί σας στην παραπάνω εκδρομή, 

παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλετε 

μαζί με το αντίτιμο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 (παράκληση 

να τηρηθεί!), στη Γραμματεία του Σχολείου. 

 

Θα ακολουθήσει έντυπο με αναλυτικές οδηγίες για όσους μαθητές δηλώσουν 

συμμετοχή. 

         

 Από τη Διεύθυνση  


