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ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ 

«δηαζθεδάδω – δρω – καζαίλω» 
ΑΡΑΚΔΙΑ ΥΟΛΔΙΑ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 
(24-28 Ιοςνίος 2019) 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ηεθανίδος Γεωπγία, Χεκηθός και Μπαηγίδηρ Γημήηπιορ, σπεύζσλος 
εργαζηερίωλ θσζηθής, τεκείας θαη βηοιογίας Αρζαθείωλ ζτοιείωλ Θεζζαιολίθες. 

 
Σεκείωζε: Σε περίπηωζε αθύρωζες ηής ζσκκεηοτής καζεηή/καζήηρηας ζηο Θερηλό Πρόγρακκα κέτρη 14/6/2019 ζα 

επηζηρέθεηαη ηο 50% ηωλ δηδάθηρωλ. Μεηά ηελ παραπάλω εκεροκελία ηα δίδαθηρα δελ επηζηρέθοληαη. 

Σο ενδεικηικό ημεπήζιο ππόγπαμμα μποπεί να μεηαβληθεί ωρ ππορ ηη διάπκεια κάθε δπαζηηπιόηηηαρ και ωρ ππορ ηο 
πεπιεσόμενο, όηαν οι ζςνθήκερ ηο επιβάλλοςν. ηο ποζό ηων διδάκηπων πεπιλαμβάνονηαι: η ζςμμεηοσή ζηο 
ππόγπαμμα, η ζίηιζη (εμθιαλωμένο νεπό, ππόγεςμα, σςμοί), αζθάλιζη ηων παιδιών ζε πεπίπηωζη αηςσήμαηορ για ηιρ 
ημέπερ ζςμμεηοσήρ, εξοπμήζειρ και εκδπομέρ. Η καθημεπινή μεηάβαζη ηων μαθηηών ππορ ηο σώπο διενέπγειαρ ηού 
Βιωμαηικού Δπγαζηηπίος Θεζζαλονίκηρ και η αποσώπηζή ηοςρ ππαγμαηοποιούνηαι με εςθύνη ηων γονέων-
κηδεμόνων. Γεν πποβλέπεηαι μεηαθοπά ηων μαθηηών. Η ώπα πποζέλεςζηρ ζηα Απζάκεια σολεία Θεζζαλονίκηρ είναι 
08:30-08:45 και η ώπα αποσώπηζηρ 14:15-14:30. Σο ππόγπαμμα θα ππαγμαηοποιηθεί εθόζον ζςμπληπωθεί ικανόρ 
απιθμόρ αιηήζεων. 
Ελεκερώζηε κας γηα ηστόλ προβιήκαηα αιιεργίας...................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
Προζωπηθά δεδοκέλα: Τα ζηοητεία προζωπηθώλ δεδοκέλωλ ηής παρούζες δήιωζες ζα τρεζηκοποηεζούλ αποθιεηζηηθά θαη 
κόλο γηα ηελ εύρσζκε θαη αζθαιή ιεηηοσργία ηού Θερηλού Προγράκκαηος.  
Οι ςπεύθςνοι ηού Θεπινού Ππογπάμμαηορ διαηηπούν ηο δικαίωμα να παποςζιάζοςν θωηογπαθίερ και βίνηεο ηων 

ζςμμεηεσόνηων παιδιών ζηην ιζηοζελίδα ηού Απζακείος, εκηόρ εάν ο γονέαρ / κηδεμόναρ ηο έσει απνηθεί γπαπηώρ 

καηαθέηονηαρ αίηηζη ζηη γπαμμαηεία ηού Θεπινού Ππογπάμμαηορ. 

Δειώλω όηη έιαβα γλώζε ηωλ όρωλ ιεηηοσργίας ηού Θερηλού Προγράκκαηος θαη ζσκθωλώ αλεπηθύιαθηα. 
 
Ημεπομηνία______________________   Ο γονέαρ/κηδεμόναρ_____________________ 
 

 
 
                                                                                                   Πληποθοπίερ 
Γραφείο Απογευματινών Ομίλων :Τηλ.: 2310304000  εζωη.:  471, Τηλ και Fax: 2310308334, e-mail: synt-t@arsakeio.gr 
Ηλεκηρονική διεύθυνζη: www.arsakeio.gr (ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)  και https://thessaloniki.arsakeio.gr/ 
 
 

 

Η ΔΝ ΑΘΗΝΑΙ ΦΙΛΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

(έηορ ιδπύζεωρ 1836) 
ΑΡΑΚΔΙΑ ΥΟΛΔΙΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΔΡΙΝΟ  ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ 2019  
 

Βιω μαηικά   Δπγα ζηήπ ια γ ια  
μαθηη έρ  πος γ εννήθη καν  από 200 3 έωρ  2007  
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