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ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη το 2012 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α 
& Β’ Κύκλος] 
 
   
 
    

Αξιότιμε/η κύριε/κύρια Διευθυντά,  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων 
ιδεών» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) και το «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού». Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η 
«Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες και ξένους μαθητές» η οποία χρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση». 

Τα θερινά σχολεία θα δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες μαθητές να βρεθούν με 
συνομήλικούς τους από άλλα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι επισκέπτες μαθητές θα 
πάρουν μια γεύση από τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία.  

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ετησίως σε δύο κύκλους φιλοξενίας και αφορά μαθητές ηλικίας από 15 
έως 18 ετών. Η διάρκεια του κάθε κύκλου φιλοξενίας ορίζεται σε 2 εβδομάδες ετησίως. Συνολικά, 
στην τριετία, θα επιλεγούν και θα παρακολουθήσουν τα θερινά σχολεία 190 μαθητές προερχόμενοι 
από την Ελλάδα, και από χώρες - μέλη της Ε.Ε., της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.  

Ειδικά για το καλοκαίρι του 2012, προβλέπεται η επιλογή πενήντα (50) συνολικά παιδιών, εκ των 
οποίων τα είκοσι (20) θα προέρχονται από σχολεία της ελληνικής επικράτειας (εκτός των μεγάλων 
αστικών κέντρων) και τα υπόλοιπα τριάντα (30) από σχολεία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
υλοποίηση των θερινών σχολείων θα γίνει από την Δευτέρα 9 Ιουλίου έως την Δευτέρα 6 
Αυγούστου 2012, ειδικότερα: 

• Α’ Κύκλος Φιλοξενίας Μαθητών: Δευτέρα 09/07/2012 – Κυριακή 22/07/2012 

• Β’ Κύκλος Φιλοξενίας Μαθητών: Τρίτη 24/07/2012 – Δευτέρα 06/08/2012 

Η φιλοξενία των μαθητών θα γίνει στην Αθήνα και, βάσει του προτεινόμενου προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης, οι μαθητές θα επισκεφθούν και άλλες ελληνικές πόλεις ιστορικού, 
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Κάθε κύκλος φιλοξενίας θα διαρθρώνεται ενδεικτικά ως εξής:  

1. Άφιξη των μαθητών και υποδοχή αυτών, 

2. Μεταφορά των μαθητών και των υπεύθυνων συνοδών στο χώρο παραμονής τους,  

3. Τακτοποίηση στα δωμάτια και συγκέντρωση στο χώρο υποδοχής για καλωσόρισμα και 
παρουσίαση του προγράμματος, 

4. Υλοποίηση ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για 2 εβδομάδες. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής τους οι μαθητές θα μεταφέρονται με λεωφορείο και θα 
συνοδεύονται από το συνοδό και τον υπεύθυνο για την κάθε επίσκεψη καθηγητή. 

 
Η γλώσσα παρακολούθησης θα είναι η ελληνική και η αγγλική, ενώ, το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 
θα αναπτυχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό 
(οπτικοσκουστικό) και έντυπα εγχειρίδια.  
 

Σε κάθε κύκλο φιλοξενίας οι μαθητές θα απασχολούνται με «Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αξιοθέατα και περιηγήσεις εντός ή/και εκτός  Αθηνών, που θα 
καταδεικνύουν τη διαχρονική και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα σε πολλαπλούς τομείς 
δραστηριότητας» , «Αθλητισμό: κολύμβηση / ομαδικά αθλήματα», «Ψυχαγωγία: προετοιμασία 



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

θεατρικής ή μουσικής παράστασης με προεπιλεγμένο θέμα και την καθοδήγηση ειδικών, 
διαγωνισμός φωτογραφίας μνημείου (ή άλλου θέματος συναφούς με την επίσκεψή τους)» κ.λπ 

Το πρόγραμμα θα καλύπτει πλήρως:  

• τις δαπάνες μετακίνησης μαθητών και των συνοδών τους από και προς τον τόπο 
διαμονής τους,  

• δαπάνες διαμονής και ειδικότερα, 13 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο (ανά κύκλο 
φιλοξενίας), 

• δαπάνες διατροφής, όπου προβλέπεται η παροχή τριών (3) γευμάτων ημερησίως,  

• μεταφορές για επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα εντός Ελλάδας, όπως και τα 
εισιτήρια για μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και ενόψει της έναρξης υλοποίησης των θερινών σχολείων του 2012, σας 
καλούμε, όπως επιλέξετε δέκα (10) μαθητές και έναν (1) συνοδό καθηγητή, για τη συμμετοχή τους 
στον Α’ Κύκλο φιλοξενίας. Ο τρόπος επιλογής των δέκα (10) συνολικά μαθητών και του συνοδού 
καθηγητή επαφίεται στη διακριτική σας ευχέρεια, ωστόσο, σημειώστε πως είναι υποχρεωτικό να 
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Β’ ή της Γ’ Γυμνασίου, 

• Τόσο οι μαθητές όσο και ο συνοδός καθηγητής/καθηγήτρια πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
γνώση της Αγγλικής (Επίπεδο τουλάχιστον LOWER), 

• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα 
μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος και να έχουν προβιβαστεί επιτυχώς στην 
επόμενη τάξη. 

• Το πλήθος των επιλεχθέντων μαθητών δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα 

Η ευθύνη για τη διασφάλιση της έγκρισης των γονέων και κηδεμόνων, όπως και τυχόν πρόσθετων 
εγκρίσεων που δύνανται να απαιτηθούν, επαφίεται αποκλειστικά στη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Τα τυποποιημένα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους μαθητές και τον συνοδό καθηγητή 
επισυνάπτονται υπό τη μορφή Παραρτήματος.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Παγώνη 
Μαρία τηλ. 210 3713020.  

 
Με εκτίμηση, 

 
 

 

Τσιότσιου Έφη 
Υπεύθυνη Θερινών Σχολείων 



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………. 

Όσοι καθηγητές επιθυμούν να συνοδεύσουν τους επιλεχθέντες μαθητές στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης των «Θερινών Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών 
λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας», παρακαλούμε όπως 
συμπληρώσετε την κάτωθι αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Διεύθυνση 
κατοικίας: 

 

Ημ/νία γέννησης  Έτος:                     Μήνας: 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 

 Ε-mail 
επικοινωνίας : 

 

Γνώσεις 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

 

Γνώση και 
Διπλώματα Ξένων 
Γλωσσών: 

 

Για ποιο λόγο επιθυμείτε να συμμετέχετε στα 
Θερινά Σχολεία? 

 

Έχετε ανάλογη εμπειρία από παρουσία σε 
Θερινά Σχολεία? 

 



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………………. 
 
Όσοι μαθητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων 2012, 
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την κάτωθι αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την 
υποβάλουν στον/στην  Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου.  
 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Διεύθυνση 
κατοικίας: 

 

Ημ/νία γέννησης  Έτος:                     Μήνας: 

Κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας 
γονέα/κηδεμόνα: 

 Ε-mail 
επικοινωνίας: 

 

Κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας μαθητή: 

 

Γνώσεις Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

 

Γνώση και Διπλώματα 
Ξένων Γλωσσών: 

 

Εξωσχολικές 
δραστηριότητες: 

 

Χώρες που έχετε 
επισκεφθεί κατά το 
παρελθόν: 

 

Προτιμώμενα 
μαθήματα: 

 

Για ποιο λόγο επιθυμείτε να συμμετέχετε στα 
Θερινά Σχολεία? 

 

 

 

 

 

Ποιος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός σας?  

 



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αξιότιμε/η κύριε/κύρια Διευθυντά,  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων 
ιδεών» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) και το «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού». Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η 
«Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες και ξένους μαθητές» η οποία χρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση». 

Τα θερινά σχολεία θα δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες μαθητές να βρεθούν με 
συνομήλικούς τους από άλλα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι επισκέπτες μαθητές θα 
πάρουν μια γεύση από τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία.  

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ετησίως σε δύο κύκλους φιλοξενίας και αφορά μαθητές ηλικίας από 15 
έως 18 ετών. Η διάρκεια του κάθε κύκλου φιλοξενίας ορίζεται σε 2 εβδομάδες ετησίως. Συνολικά, 
στην τριετία, θα επιλεγούν και θα παρακολουθήσουν τα θερινά σχολεία 190 μαθητές προερχόμενοι 
από την Ελλάδα, και από χώρες - μέλη της Ε.Ε., της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.  

Ειδικά για το καλοκαίρι του 2012, προβλέπεται η επιλογή πενήντα (50) συνολικά παιδιών, εκ των 
οποίων τα είκοσι (20) θα προέρχονται από σχολεία της ελληνικής επικράτειας (εκτός των μεγάλων 
αστικών κέντρων) και τα υπόλοιπα τριάντα (30) από σχολεία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
υλοποίηση των θερινών σχολείων θα γίνει από την Δευτέρα 9 Ιουλίου έως την Δευτέρα 6 
Αυγούστου 2012, ειδικότερα: 

• Α’ Κύκλος Φιλοξενίας Μαθητών: Δευτέρα 09/07/2012 – Κυριακή 22/07/2012 

• Β’ Κύκλος Φιλοξενίας Μαθητών: Τρίτη 24/07/2012 – Δευτέρα 06/08/2012 

Η φιλοξενία των μαθητών θα γίνει στην Αθήνα και, βάσει του προτεινόμενου προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης, οι μαθητές θα επισκεφθούν και άλλες ελληνικές πόλεις ιστορικού, 
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Κάθε κύκλος φιλοξενίας θα διαρθρώνεται ενδεικτικά ως εξής:  

5. Άφιξη των μαθητών και υποδοχή αυτών, 

6. Μεταφορά των μαθητών και των υπεύθυνων συνοδών στο χώρο παραμονής τους,  

7. Τακτοποίηση στα δωμάτια και συγκέντρωση στο χώρο υποδοχής για καλωσόρισμα και 
παρουσίαση του προγράμματος, 

8. Υλοποίηση ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για 2 εβδομάδες. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής τους οι μαθητές θα μεταφέρονται με λεωφορείο και θα 
συνοδεύονται από το συνοδό και τον υπεύθυνο για την κάθε επίσκεψη καθηγητή. 

 
Η γλώσσα παρακολούθησης θα είναι η ελληνική και η αγγλική, ενώ, το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 
θα αναπτυχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό 
(οπτικοσκουστικό) και έντυπα εγχειρίδια.  
 

Σε κάθε κύκλο φιλοξενίας οι μαθητές θα απασχολούνται με «Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αξιοθέατα και περιηγήσεις εντός ή/και εκτός  Αθηνών, που θα 
καταδεικνύουν τη διαχρονική και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα σε πολλαπλούς τομείς 
δραστηριότητας» , «Αθλητισμό: κολύμβηση / ομαδικά αθλήματα», «Ψυχαγωγία: προετοιμασία 
θεατρικής ή μουσικής παράστασης με προεπιλεγμένο θέμα και την καθοδήγηση ειδικών, 
διαγωνισμός φωτογραφίας μνημείου (ή άλλου θέματος συναφούς με την επίσκεψή τους)» κ.λπ 

Το πρόγραμμα θα καλύπτει πλήρως:  

• τις δαπάνες μετακίνησης μαθητών και των συνοδών τους από και προς τον τόπο 
διαμονής τους,  



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

• δαπάνες διαμονής και ειδικότερα, 13 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο (ανά κύκλο 
φιλοξενίας), 

• δαπάνες διατροφής, όπου προβλέπεται η παροχή τριών (3) γευμάτων ημερησίως,  

• μεταφορές για επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα εντός Ελλάδας, όπως και τα 
εισιτήρια για μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και ενόψει της έναρξης υλοποίησης των θερινών σχολείων του 2012, σας 
καλούμε, όπως επιλέξετε δέκα (10) μαθητές και έναν (1) συνοδό καθηγητή, για τη συμμετοχή τους 
στον Β’ Κύκλο φιλοξενίας. Ο τρόπος επιλογής των δέκα (10) συνολικά μαθητών και του συνοδού 
καθηγητή επαφίεται στη διακριτική σας ευχέρεια, ωστόσο, σημειώστε πως είναι υποχρεωτικό να 
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Οι μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Β’ ή της Γ’ Γυμνασίου, 

• Τόσο οι μαθητές όσο και ο συνοδός καθηγητής/καθηγήτρια πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
γνώση της Αγγλικής (Επίπεδο τουλάχιστον LOWER), 

• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα 
μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος και να έχουν προβιβαστεί επιτυχώς στην 
επόμενη τάξη. 

• Το πλήθος των επιλεχθέντων μαθητών δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα 

Η ευθύνη για τη διασφάλιση της έγκρισης των γονέων και κηδεμόνων, όπως και τυχόν πρόσθετων 
εγκρίσεων που δύνανται να απαιτηθούν, επαφίεται αποκλειστικά στη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Τα τυποποιημένα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους μαθητές και τον συνοδό καθηγητή 
επισυνάπτονται υπό τη μορφή Παραρτήματος.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Παγώνη 
Μαρία τηλ. 210 3713020.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Τσιότσιου Έφη 

Υπεύθυνη Θερινών Σχολείων 



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………. 

Όσοι καθηγητές επιθυμούν να συνοδεύσουν τους επιλεχθέντες μαθητές στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης των «Θερινών Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών 
λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας», παρακαλούμε όπως 
συμπληρώσετε την κάτωθι αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Διεύθυνση 
κατοικίας: 

 

Ημ/νία γέννησης  Έτος:                     Μήνας: 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 

 Ε-mail 
επικοινωνίας : 

 

Γνώσεις 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

 

Γνώση και 
Διπλώματα Ξένων 
Γλωσσών: 

 

Για ποιο λόγο επιθυμείτε να συμμετέχετε στα 
Θερινά Σχολεία? 

 

Έχετε ανάλογη εμπειρία από παρουσία σε 
Θερινά Σχολεία? 

 



 

 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ - 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………………. 
 
Όσοι μαθητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων 2012, 
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την κάτωθι αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την 
υποβάλουν στον/στην  Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου.  
 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Διεύθυνση 
κατοικίας: 

 

Ημ/νία γέννησης  Έτος:                     Μήνας: 

Κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας 
γονέα/κηδεμόνα: 

 Ε-mail 
επικοινωνίας: 

 

Κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας μαθητή: 

 

Γνώσεις 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

 

Γνώση και 
Διπλώματα Ξένων 
Γλωσσών: 

 

Εξωσχολικές 
δραστηριότητες: 

 

Χώρες που έχετε 
επισκεφθεί κατά το 
παρελθόν: 

 

Προτιμώμενα 
μαθήματα: 

 

Για ποιο λόγο επιθυμείτε να συμμετέχετε στα 
Θερινά Σχολεία? 

 

 

 

 

 

Ποιος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
σας? 
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2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη το 2012 [ΑΓΓΛΙΚΑ – Α & 
Β’ Κύκλος] 

 

Dear Mr/Mrs Director,  

The Alexander S. Onassis Foundation Cultural Center non-profit organization participates in the 
project entitled “The Academy of Plato: Knowledge and pioneering ideas development”, which is 
being implemented with the collaboration of the National and Kapodistrian University of Athens and 
the Cultural Centre Hellenic Cosmos. A series of Summer Schools for Foreign and Greek School 
students will be organized within the framework of this project which is co-financed by Greece and 
European Union through the operational programme “Education and lifelong learning”. 

The Summer Schools will be offering a variety of interesting topics and will enable students to meet 
their peers from Greek schools and from other schools abroad. The guest students will get a taste 
of Greek history and culture from the ancient times until today.  

The program will take place twice each year and welcomes school students 15 to 18 years old. The 
duration of each hospitality cycle is two weeks. In total, over this three-year period, a number of 
190 students from Greece and countries members of the European Union, the U.S.A., Asia and 
Australia will be selected and participate to the project. 

Especially for the summer of 2012, fifty (50) students, of which twenty (20) from Greece (apart 
from major urban centers) and thirty (30) from EU Member countries will be selected in total.  

The two cycles of the Summer Schools will take place between Monday, July 9th and Monday, 
August 6th 2012 and more specifically:  

• Period  A’: Monday 09/07/2012 – Sunday 22/07/2012 

• Period B’: Tuesday 24/07/2012 –  Monday 06/08/2012 

The students will be welcomed in Athens and, on the basis of the proposed programme of creative 
activities, they will visit other Greek towns or sites with a historical, cultural or tourist interest. 

Each hospitality cycle has been organized as follows: 

9. Students’ arrival and welcoming 

10. Transfer to the hosting location  

11. Settle in their rooms; gathering of the students in the reception hall to be welcomed and be 
presented with the activities programme.  

12. Completion of the daily activities programme within 2 weeks. During the whole stay, the 
students will be transferred by bus, accompanied by their supervisor and the teacher 
responsible for the specific activity or visit.  

 
The teaching language and the offered educational material (Audio-visual educational material, 
Printed educational material) will be in English. 

During each of the hospitality cycles, students will be offered the following educational activities 
and visits such as Educational visits to archaeological sites, museums, monuments and tours in 
Athens or outside, aiming at highlighting the diachronic but also the contemporary Greek reality in 
various activity areas, Sports activities: swimming/team sports, depending on the facilities of their 
stay, Leisure: preparation of a theater or musical event on a pre-selected theme and under the 
supervision of specialists, a themed photography competition on monuments (or another theme 
related to a specific visit) and others.  

The programme covers the following expenses:  

• Travel expenses for the students and their supervisor from their countries of residence 
to Athens and vice-versa,  



 

 

ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION 

CULTURAL CENTER 

NON-PROFIT ORGANIZATION 
 

• Living expenses and more especially, 13 nights per person (for each period of stay), 

• Board expenses: three (3) meals per day,  

• Transfer and visit to the sites stated in the educational programme in Greece, tickets 
for museums and archeological sites, etc…  

In the framework of the above mentioned programme and in order to timely organize the summer 
school sessions for the summer 2012, we kindly ask you to select fifteen (15) students and one (1) 
supervisor that will participate in the cycle A’ of the summer schools in Greece. The selection 
criteria are left to your own discretion; however, all participating students must fulfill the following 
requirements:  

• The students must be from 15 to 18 years old and must have completed their 
respective classes. 

• The students must certify sufficient knowledge of English. 

• The escorting teacher must have a very good or fluent knowledge of English. 

• The students must have completed their school obligations in all the courses of their 
educational programme and they must have been admitted to the next class level. 

• The total number of the selected pupils must not overcome fifteen (15) students.   

The School Director is entirely responsible for the approval of the parents or tutors regarding the 
participation of the students to the programme and they are bound to provide all the required 
certificates. 

The application forms for the participants and the supervisor interested are attached in the form of 
Annex.   

For further information, the interested candidates can contact Mrs Maria Pagoni, tel. number 210 
3713020. 

 

 

 
Yours sincerely, 

 
 
 

Tsiotsiou Efi 
Responsible for Summer Schools 
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APPLICATION FORM FOR THE PARTICIPATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS TO 
THE “SUMMER SCHOOL” PROJECT 

The students who wish to participate to Summer Schools are asked to fill out the following 
application form.  

 
 

First Name :  Family 
Name: 

 

Home address:  

Date of birth   Year:                      Month: 

Mobile Phone Number:  Ε-mail address:  

Parents’ Phone 
Number: 

 Ε-mail address:  

Computer Knowledge  

Foreign Languages 
Knowledge and 
Diplomas : 

 

Extracurricular Activities:  

Countries visited:  

Preferred lesson(s):   

Reasons for applying to the Summer Schools:  

Which are your career goals?  
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APPLICATION FORM FOR THE TEACHER ESCORTING THE STUDENTS  

The teachers who wish to escort and supervise the high-school students selected for participation in 
the Summer Schools in the framework of the “Summer Schools for Foreign High school Students” 
are asked to fill out the following application form and to submit it with a short CV to the High-
School Director. 
 
 

First Name:  Family 
Name: 

 

Home 
Address: 

 

Date of birth  Year:                     Month: 

Phone number:  Ε-mail 
address: 

 

Computer knowledge   

Foreign languages:  

Reasons for applying to the Summer Schools:  

Have you participated to a Summer School before?  
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Date ……………………. 

 

Dear Mr/Mrs Director,  

The Alexander S. Onassis Foundation Cultural Center non-profit organization participates in the 
project entitled “The Academy of Plato: Knowledge and pioneering ideas development”, which is 
being implemented with the collaboration of the National and Kapodistrian University of Athens and 
the Cultural Centre Hellenic Cosmos. A series of Summer Schools for Foreign and Greek School 
students will be organized within the framework of this project which is co-financed by Greece and 
European Union through the operational programme “Education and lifelong learning”. 

The Summer Schools will be offering a variety of interesting topics and will enable students to meet 
their peers from Greek schools and from other schools abroad. The guest students will get a taste 
of Greek history and culture from the ancient times until today.  

The program will take place twice each year and welcomes school students 15 to 18 years old. The 
duration of each hospitality cycle is two weeks. In total, over this three-year period, a number of 
190 students from Greece and countries members of the European Union, the U.S.A., Asia and 
Australia will be selected and participate to the project. 

Especially for the summer of 2012, fifty (50) students, of which twenty (20) from Greece (apart 
from major urban centers) and thirty (30) from EU Member countries will be selected in total.  

The two cycles of the Summer Schools will take place between Monday, July 9th and Monday, 
August 6th 2012 and more specifically:  

• Period  A’: Monday 09/07/2012 – Sunday 22/07/2012 

• Period B’: Tuesday 24/07/2012 –  Monday 06/08/2012 

The students will be welcomed in Athens and, on the basis of the proposed programme of creative 
activities, they will visit other Greek towns or sites with a historical, cultural or tourist interest. 

Each hospitality cycle has been organized as follows: 

13. Students’ arrival and welcoming 

14. Transfer to the hosting location  

15. Settle in their rooms; gathering of the students in the reception hall to be welcomed and be 
presented with the activities programme.  

16. Completion of the daily activities programme within 2 weeks. During the whole stay, the 
students will be transferred by bus, accompanied by their supervisor and the teacher 
responsible for the specific activity or visit.  

 
The teaching language and the offered educational material (Audio-visual educational material, 
Printed educational material) will be in English. 

During each of the hospitality cycles, students will be offered the following educational activities 
and visits such as Educational visits to archaeological sites, museums, monuments and tours in 
Athens or outside, aiming at highlighting the diachronic but also the contemporary Greek reality in 
various activity areas, Sports activities: swimming/team sports, depending on the facilities of their 
stay, Leisure: preparation of a theater or musical event on a pre-selected theme and under the 
supervision of specialists, a themed photography competition on monuments (or another theme 
related to a specific visit) and others.  

The programme covers the following expenses:  

• Travel expenses for the students and their supervisor from their countries of residence 
to Athens and vice-versa,  
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• Living expenses and more especially, 13 nights per person (for each period of stay), 

• Board expenses: three (3) meals per day,  

• Transfer and visit to the sites stated in the educational programme in Greece, tickets 
for museums and archeological sites, etc…  

In the framework of the above mentioned programme and in order to timely organize the summer 
school sessions for the summer 2012, we kindly ask you to select fifteen (15) students and one (1) 
supervisor that will participate in the cycle Β’ of the summer schools in Greece. The selection 
criteria are left to your own discretion; however, all participating students must fulfill the following 
requirements:  

• The students must be from 15 to 18 years old and must have completed their 
respective classes. 

• The students must certify sufficient knowledge of English. 

• The escorting teacher must have a very good or fluent knowledge of English. 

• The students must have completed their school obligations in all the courses of their 
educational programme and they must have been admitted to the next class level. 

• The total number of the selected pupils must not overcome fifteen (15) students.   

The School Director is entirely responsible for the approval of the parents or tutors regarding the 
participation of the students to the programme and they are bound to provide all the required 
certificates. 

The application forms for the participants and the supervisor interested are attached in the form of 
Annex.   

For further information, the interested candidates can contact Mrs Maria Pagoni, tel. number 210 
3713020. 

 

 

 
Yours sincerely, 

 
 
 

Tsiotsiou Efi 
Responsible for Summer Schools 
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APPLICATION FORM FOR THE PARTICIPATION OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS TO THE “SUMMER SCHOOL” PROJECT 

The students who wish to participate to Summer Schools are asked to fill out the following 
application form.  

 
 

First Name :  Family 
Name: 

 

Home 
address: 

 

Date of birth   Year:                     Month: 

Mobile Phone 
Number: 

 Ε-mail 
address: 

 

Parents’ Phone 
Number: 

 Ε-mail 
address: 

 

Computer Knowledge  

Foreign Languages 
Knowledge and 
Diplomas : 

 

Extracurricular Activities:  

Countries visited:  

Preferred lesson(s):   

Reasons for applying to the Summer Schools:  

Which are your career goals?  
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APPLICATION FORM FOR THE TEACHER ESCORTING THE STUDENTS  

The teachers who wish to escort and supervise the high-school students selected for 
participation in the Summer Schools in the framework of the “Summer Schools for Foreign 
High school Students” are asked to fill out the following application form and to submit it with 
a short CV to the High-School Director. 
 
 

First Name:  Family 
Name: 

 

Home 
Address: 

 

Date of birth  Year:                     Month: 

Phone number:  Ε-mail 
address: 

 

Computer knowledge   

Foreign languages:  

Reasons for applying to the Summer Schools:  

Have you participated to a Summer School 
before? 
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3. Λίστα Αποδεκτών  

  

Σχολείο Διεύθυνση 
Στοιχεία 

επικοινωνίας (τηλ.) 
Πρόσωπο επαφής 

Γυμνάσιο Σαμοθράκης (Β’ Κύκλος) Τ.Κ. 68002 Σαμοθράκη 25510 41216  Ευαγγελία Βάβουρα 

2ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης  
(Α’ Κύκλος) 

Αλ. Σπανού 2, 54352 Θεσσαλονίκη 2310 942531  Ζωγραφίδου Κατερίνα 

2o Γυμνάσιο Κιλκίς (Β’ Κύκλος) Αθ. Τσούντα 2, 61 100 Κιλκίς 2341 022682 Αραμπατζής Ευάγγελος 

5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Α’ Κύκλος) Δ. Κοσμά 20, 45221 Ιωάννινα 26510 36231 Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα 

Ελληνικές Γυμνασιακές Τάξεις Μητρικής Γλώσσας 
Αμβούργου, Schule Hohe Landwehr  

(Β’ Κύκλος) 
Hohe Landwehr 19, 20535 Hamburg, Gemany 040 - 2517692/93  Λουκάς Λυμπερόπουλος 

Classical Gymnasium of Zagreb (Β’ Κύκλος) Križanićeva 4a, 10000 Zagreb, Croatia 01/4611-718 Andelka Dukat 

The Balkan School (Α’ Κύκλος) 3, Chausse Bankya Str., 1331 Sofia Bulgaria 0041.32.724.78.20   Vladimir Athanassof 

Lycée Galilée (Α’ Κύκλος) 11, Avenue du Jour 95000 Paris  01 34 41 74 20 Jean Marc Luce 
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4. Αντίγραφα Επιστολών/ Προσκλήσεων που εστάλησαν το 2012 

 


