
ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  

38
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

                               

 

   Η  επταήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή  των  μαθητών  που  συμμετείχαν  στα  προγράμματα 

Αγωγής Υγείας και   Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  του  σχολείου, πραγματοποιήθηκε  στις  

27/03-02/04 2015, στην  Ιταλία. 

  Η  εκδρομή  αυτή, η  οποία  αποτελούσε  μέρος  των παραπάνω   προγραμμάτων, 

πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία, αφού  επετεύχθησαν  οι  εκπαιδευτικοί  στόχοι  των  

προγραμμάτων.  

 
 

 Οι μαθητές του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα «Οι σχέσεις των δύο φύλων στη ζωή 

και στην τέχνη»  είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις σχέσεις των φύλων μέσα από την 

τέχνη της Αναγέννησης, το πώς εκφράζονταν οι άνθρωποι γι αυτό το θέμα και πως 

απεικονίζεται το ανθρώπινο σώμα στην αναγεννησιακή γλυπτική και ζωγραφική, μέσα από 

τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών της Αναγέννησης Ραφαήλ, Μιχαήλ Αγγέλου, Μποτιτσέλι, 

Λεονάρντο ντα Βίντσι, Τισιάνο κ. ά.  

     



 Οι μαθητές του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ανακαλύπτω την 

Αθήνα (αρχαιολογικοί χώροι, πάρκα, μουσεία) και τη συγκρίνω με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις» 

είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα αξιοθέατα και τα 

μουσεία της Ρώμης, της Φλωρεντίας καθώς και των μεσαιωνικών πόλεων Σιέννα και Σαν 

Τζιμινιάνο και να συγκρίνουν την Αθήνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από τα 

αποτυπώματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, του ρωμαϊκού πολιτισμού, του μεσαίωνα 

και της αναγέννησης. 

 

 

 
 

 



 

 Οι  μαθητές  και οι μαθήτριες  χάρηκαν επίσης το φυσικό  τοπίο  της  Ιταλίας,  έμαθαν  

πολλά  καινούρια  πράγματα  για  την  Ιστορία  της  Χώρας  από  την  αρχαιότητα   και  την  

τέχνη  της  Αναγέννησης  έως  σήμερα , επισκέφτηκαν πόλεις μοναδικής ομορφιάς και 

ιστορικής αξίας όπως η Ρώμη, η Σιέννα, το Σαν Τζιμινιάνο και η Φλωρεντία και  επέδειξαν  

υποδειγματική  συμπεριφορά και υπακοή  τόσο  στην  Αρχηγό  της  εκδρομής  όσο και  στους  

συνοδούς  καθηγητές τους.   

    Η όλη  εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  που είχε  

καταρτισθεί,  χωρίς  να  συμβούν  απρόοπτα  γεγονότα. 

  

 
   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  7
Η
ΜΕΡΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΗΝ  ΙΤΑΛΙΑ  27/03 – 02/04/ 2015 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   27-03-2015  1
η
 μέρα  

11:30πμ. Αναχωρήσαμε  από τον τόπο συνάντησης κοντά στο  σχολείο,  με  προορισμό την 

Πάτρα, λιμάνι απόπλου.  Κάναμε  ενδιάμεση στάση στον Ισθμό της Κορίνθου για  πρόχειρο 

γεύμα και  φτάσαμε στις    15:00μ.μ. στην Πάτρα ,  επιβιβαστήκαμε στο πλοίο, 

τακτοποιηθήκαμε  στις καμπίνες και  στις 17:00 αποπλεύσαμε για το λιμάνι της Ανκόνα.  

Διανυκτερεύσαμε στο  πλοίο. Τα  παιδιά  απόλαυσαν  το  ταξίδι  και  χάρηκαν  την  παρέα με 

τους συμμαθητές τους. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2015 2
η
 μέρα  

Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα στις 14:30 και αναχώρηση για τη Ρώμη με ενδιάμεση στάση 

για ξεκούραση. Παρά τα πολλά χιλιόμετρα οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι και 

απολάμβαναν το τοπίο της Ιταλίας. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο στις 19:00, εγκατασταθήκαμε  

στα δωμάτια και χαρήκαμε το δείπνο μας. Αμέσως μετά ξεκινήσαμε   για  βραδινή  βόλτα στη 

φωτισμένη Ρώμη με το πούλμαν. Θαυμάσαμε  όλα τα μνημεία της πόλης φωτισμένα και  

σταματήσαμε  στο Κολοσσαίο, όπου τραβήξαμε ωραίες νυκτερινές φωτογραφίες. Μετά 

περπατήσαμε μέχρι την Πιάτσα ντι Σπάνια και τη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου ρίξαμε  τα 

κέρματά μας με την ελπίδα να ξαναεπισκεφθούμε  τη Ρώμη. Γυρίσαμε  στο  ξενοδοχείο  

κουρασμένοι  αλλά και πολύ  ευχαριστημένοι.  

 



 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2015  3
η
 μέρα  

7:30 έως  8:30π.μ. πήραμε πλούσιο  πρωινό στο πολυτελές ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια  

ξεκινήσαμε  την  επίσκεψή  μας  στα  μουσεία  του Βατικανού, όπου  θαυμάσαμε τα έργα των 

μεγάλων καλλιτεχνών της Αναγέννησης. Η ξενάγηση αυτή  θα μας μείνει αξέχαστη. Το  

πλήθος και ο πλούτος των  εκθεμάτων  στα Μουσεία του  Βατικανού,  τα γλυπτά, οι  

τοιχογραφίες  με τους πίνακες  των  μεγάλων  καλλιτεχνών της Αναγέννησης και ιδιαίτερα 

του Ραφαήλ και του Μιχαήλ Άγγελου, μας εντυπωσίασαν και ήταν για όλους μας μια 

μοναδική εμπειρία.  

Στη συνέχεια κάναμε μια βόλτα στο ιστορικό  κέντρο της  Αιώνιας Πόλης, στο  Καπιτώλιο, 

Αρχαίο Ρωμαϊκό Πάνθεον, Πιάτσα  ντι Σπάνια,  Πιάτσα Βενέτσια, Πιάτσα  ντελ Πόπολο και  

Πιάτσα Ναβόνα. Εκεί ξεκουραστήκαμε και απολαύσαμε ωραία ιταλική πίτσα και παγωτό.  

Στη συνέχεια περπατήσαμε στους γύρω δρόμους και κάναμε μικρά ψώνια  για  αναμνηστικά 

και δώρα. Τέλος η βόλτα στις όχθες του Τίβερη ποταμού με τα υπέροχα κτίρια μας μάγεψε. 

Το βράδυ γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας γεμάτοι εικόνες και εντυπώσεις, για δείπνο και 

ξεκούραση.  

                              

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2015  4
η
 μέρα  

7:00 έως  8:00π.μ. το πλούσιο πρωινό στους μπουφέδες του  ξενοδοχείου και 8:30π.μ. άμεση 

αναχώρηση  για  Σιένα. Στις 12:00 περίπου φτάσαμε στην πόλη της Σιένα που διατηρεί 

ακόμη τη μεσαιωνική της ατμόσφαιρα. Περιηγηθήκαμε  στην πόλη, είδαμε το μνημειώδη 

καθεδρικό Ναό και άλλες εκκλησίες και καταλήξαμε στην πανέμορφη Πιάτσα ντελ Κάμπο, 

την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το υπέροχο Δημαρχείο και θεωρείται μια από 

τις ωραιότερες πλατείες της Ιταλίας, όπου γευματίσαμε πρόχειρα ιταλική πίτσα.   

 Στις 16:00μμ αναχωρήσαμε για το Σαν Τζιμινιάνο μια από τις καλύτερα διατηρημένες 

μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας. Η πόλη είναι διάσημη για την μεσαιωνική οχυρωματική 

της αρχιτεκτονική με τείχη, πύλες και πύργους που διακρίνονται από μεγάλη απόσταση. Εκεί 

περιπλανηθήκαμε στα στενά δρομάκια και επισκεφθήκαμε την πλατεία του συντριβανιού και 

την περίφημη «Κολετζιάτα» τον παλαιό καθεδρικό ναό.  

Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για τη Φλωρεντία που δίκαια θεωρείται το «λίκνο της 

Αναγέννησης» όπου φτάσαμε στις 20:30μ.μ. περίπου. Ακολούθησε βραδινή βόλτα και 

ξενάγηση στα αξιοθέατα της μαγευτικής πόλης ξεκινώντας από τον πανέμορφο καθεδρικό 

ναό με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι και το καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την 

Πιάτσα Ρεπούμπλικα, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία και περπατώντας μέσα από γραφικά στενά, 

πεζόδρομους και πλατείες, φτάσαμε  στο όμορφο εστιατόριο όπου απολαύσαμε το υπέροχο 

ιταλικό μας δείπνο. Αργά το βράδυ φθάσαμε στο ξενοδοχείο κουρασμένοι και 

ευχαριστημένοι, όπου και τακτοποιηθήκαμε  στα δωμάτιά μας.   

 

ΤΡΙΤΗ 31-03-2015  5
η
 μέρα 

8:00  έως  9:00π.μ. πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ολοήμερη βόλτα 

και ξενάγηση στη Φλωρεντία,  τη γενέτειρα της ιταλικής αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 

της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO. Στην περιήγησή μας θαυμάσαμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του 

Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον 

περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, περπατήσαμε ως την Πιάτσα ντε λα 

Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και το άγαλμα του Δαβίδ του Μιχαήλ 

Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 

και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε 

την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, όπου θαυμάσαμε αριστουργήματα της αναγεννησιακής 

τέχνης από τον 13
ο
 έως το 18

ο
 αιώνα, έργα του  Λίπι, Μποτιτσέλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, 

Τζότο, Καραβάτζιο κ. ά. Μετά την πινακοθήκη συνεχίσαμε την περιπλάνησή μας στην  

ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο του Άρνου ποταμού με τα αμέτρητα 

κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 

Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε όπου κάναμε  μια στάση για ξεκούραση 

και πρόχειρο ιταλικό φαγητό. Στη συνέχεια είχαμε χρόνο ελεύθερο για επίσκεψη στην αγορά 



του Σαν Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων καθώς και 

χρόνο για αναμνηστικά δώρα ή ένα ιταλικό παγωτό. Το βράδυ βόλτα στη φωταγωγημένη 

πόλη και δείπνο σε κοντινό εστιατόριο με  γεμάτη  την ψυχή μας από τις εικόνες  που  είχαμε 

δει. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο για ύπνο.  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2015  6
η
 μέρα 

7:00 έως  8:00π.μ. το πλούσιο πρωινό στο  ξενοδοχείο και 8:30π.μ. άμεση αναχώρηση  για το 

λιμάνι της Ανκόνα  με  μία μικρή στάση για ξεκούραση.  

14:00μμ αποπλεύσαμε  από το λιμάνι της Ανκόνα με προορισμό το  λιμάνι της Πάτρας. 

Διανυκτερεύσαμε στο  πλοίο. Τα  παιδιά  απόλαυσαν  το  ταξίδι  και  χάρηκαν  την  παρέα με 

τους συμμαθητές τους. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2015  7
η
 μέρα 

Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας  στις 15:00μ.μ. και αναχώρηση για Αθήνα.  

Πρόχειρο γεύμα σε ενδιάμεση στάση και άφιξη στο σχολείο στις 18:30μ.μ 

      

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ          Η ΑΡΧΗΓΟΣ   ΟΙ  ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

                                                                                           ΕΜ. ΔΡΙΒΑΣ 

  Π. ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ 
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