Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Αθήνα, 8 ∆εκεµβρίου 2010

Συνάντηση για τις σχολικές εκδροµές
Σχολικές Εκδροµές: «Πάµε Ελλάδα»
Η ανάπτυξη και αναβάθµιση του σχολικού τουρισµού συµφωνήθηκε σε κοινή συνάντηση στο Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων υπό την Υπουργό, κα. Άννα ∆ιαµαντοπούλου και την
συµµετοχή του Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γιώργου Νικητιάδη και του Προέδρου του
ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων), κ. Γιώργου Τελώνη.
Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή ουσιαστικά ξεκινά την πρωτοβουλία «Πάµε
Ελλάδα», η οποία έχει διττό στόχο: την άρση των αντικινήτρων και τη δηµιουργία κινήτρων για τα ελληνικά
σχολεία να επισκέπτονται και να γνωρίζουν την Ελλάδα µέσω ποιοτικών προγραµµάτων και τη δυναµική
προσέγγιση σχολείων του εξωτερικού, προσφέροντάς τους ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες να επισκεφθούν και
να γνωρίσουν τη χώρα µας.
Ο ΗΑΤΤΑ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ταύτιση απόψεων όλων των συµµετεχόντων στη
συνάντηση, πολιτείας και κλάδου των τουριστικών γραφείων, και χαιρετίζει µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τις
αποφάσεις που λήφθηκαν από κοινού για:
• τη διεύρυνση των περιόδων διεξαγωγής των σχολικών εκδροµών, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτηµα του
κλάδου των τουριστικών γραφείων
• την ποιοτική αναβάθµιση των σχολικών εκδροµών µε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία στα
πλαίσια των προγραµµάτων σπουδών και ενσωµάτωση εκπαιδευτικών στοιχείων
• τη βελτίωση των διαδικασιών διεξαγωγής των σχολικών εκδροµών και την καταπολέµηση των
παρανοµιών
•τη δηµιουργία κινήτρων για την αύξηση του ενδιαφέροντος των µαθητών για µακρινές επισκέψεις στην
Ελλάδα, το οποίο θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη
•την ανάγκη µείωσης του κόστους των εκδροµών, προκειµένου να αποτελέσει η χώρα µας ελκυστικό
τουριστικό προορισµό. Για το σκοπό αυτό ο ΗΑΤΤΑ ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του εισερχόµενου σχολικού τουρισµού,
τόσο από τα κράτη – µέλη της Ε.Ε., όσο και από µακρινούς προορισµούς. Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε η

προβολή και προώθηση της Ελλάδας, ως µαθητικού προορισµού µέσω µίας σειράς στοχευµένων δράσεων,
όπως:
• η ιδιαίτερη προώθηση της Ελλάδας σε χώρες µε κοινά στοιχεία πολιτισµού και ενδιαφερόντων. Στο
πλαίσιο αυτό η Υπουργός Παιδείας στην προγραµµατισµένη επίσκεψη της στην Κίνα, θα πραγµατοποιήσει
µία σειρά συναντήσεων για την ενηµέρωση των σχολείων και την προώθηση της Ελλάδας
• η συστηµατική προσέγγιση των σχολείων για την επιλογή της χώρας µας, µε πρώτη προτεραιότητα τα
κλασικά Λύκεια, προκειµένου να αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα
• η αξιοποίηση των κοινών πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων µε χώρες όπως η Ρωσία, η
Βουλγαρία και η Ρουµανία.
Τέλος, ανάλογη προώθηση του ελληνικού τουρισµού θα γίνει βάση των χειµερινών διακοπών των µαθητών
των σχολείων του εξωτερικού.
Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και την υλοποίηση των παραπάνω, συγκροτήθηκε Κοινή Επιτροπή µε τη
συµµετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού και του ΗΑΤΤΑ.
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