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 Την Τρίτη 20-11-2012 και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στο 4ο ΓΕΛ Τρίπολης συνάντηση 

γνωριμίας –εργασίας των επιτυχόντων μαθητών 

EUROSCOLA, και των συνοδών καθηγητών τους

Πασταρματζή Ιωάννας του 2ου ΓΕΛ Σπαρτης

από τους γονείς τους, χαιρέτισαν ο

Πέτρος Μισθός και ο Διευθυντής Δ

ειδικό χαιρετισμό απηύθυνε στους μαθητές η ιταλίδα εκπ/κός Erminia Forte

4ο ΓΕΛ για το τρέχον σχολικό έτος μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS.

 Στις ημερίδες EUROSCOLA

ΕΠΑΣ από διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Κατά τη διάρκεια της ημερίδας η ομάδα θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια των συμμετεχόντων 

από όλη την Ευρώπη και θα γνωριστεί με μαθητές από άλλες χώρες. Εν συνεχεία, οι μαθητές 

κατανεμηθούν σε 6 ομάδες εργασίες ίσου μεγέθους, καθεμία εκ των οποίων 

προβληματισμό της για ένα από τα ακόλουθα θέματα:

• Η θέση των αξιών της Ευρώπης 

• Μετανάστευση και ένταξη

• Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Ελεύθερη ενημέρωση και αγωγή του πολίτη

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

---- 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

2012 και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στο 4ο ΓΕΛ Τρίπολης συνάντηση 

εργασίας των επιτυχόντων μαθητών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και των συνοδών καθηγητών τους, κ. Απόστολου Πούλιου του ΓΕΛ Μεγαλόπολης και 

Πασταρματζή Ιωάννας του 2ου ΓΕΛ Σπαρτης. Τους μαθητές, πολλοί εκ των οποίων συνοδεύονταν 

από τους γονείς τους, χαιρέτισαν ο Περιφερειακός Διευθυντής  Εκπαίδευσης 

Πέτρος Μισθός και ο Διευθυντής Δ/βάθμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, κ. Πολύδωρος Χαριτωνίδης, ενώ 

ειδικό χαιρετισμό απηύθυνε στους μαθητές η ιταλίδα εκπ/κός Erminia Forte, η οποία υπηρετεί στο 

4ο ΓΕΛ για το τρέχον σχολικό έτος μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS.

EUROSCOLA, κάθε χρόνο συμμετέχουν μαθητές  Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ

ΕΠΑΣ από διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες ανακοινώνονται από το Γραφείο 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας η ομάδα θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια των συμμετεχόντων 

και θα γνωριστεί με μαθητές από άλλες χώρες. Εν συνεχεία, οι μαθητές 

σε 6 ομάδες εργασίες ίσου μεγέθους, καθεμία εκ των οποίων 

προβληματισμό της για ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

ων αξιών της Ευρώπης στον κόσμο 

Μετανάστευση και ένταξη 

Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Ελεύθερη ενημέρωση και αγωγή του πολίτη 

Τρίπολη 21/11/2012 

 

 

Προς  

Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

2012 και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στο 4ο ΓΕΛ Τρίπολης συνάντηση 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον διαγωνισμό 

κ. Απόστολου Πούλιου του ΓΕΛ Μεγαλόπολης και 

. Τους μαθητές, πολλοί εκ των οποίων συνοδεύονταν 

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. 

κ. Πολύδωρος Χαριτωνίδης, ενώ 

, η οποία υπηρετεί στο 

4ο ΓΕΛ για το τρέχον σχολικό έτος μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS. 

άθε χρόνο συμμετέχουν μαθητές  Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-

ανακοινώνονται από το Γραφείο 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας η ομάδα θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια των συμμετεχόντων 

και θα γνωριστεί με μαθητές από άλλες χώρες. Εν συνεχεία, οι μαθητές θα 

σε 6 ομάδες εργασίες ίσου μεγέθους, καθεμία εκ των οποίων θα εκφράσει τον 

 

Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 



• 2012 Ευρωπαϊκό Έτος υπέρ της συμμετοχής των ηλικιωμένων στην ενεργό ζωή και της 

αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 

• Το μέλλον της Ευρώπης 

 Η ομάδα θα αναχωρήσει για το Στρασβούργο στις 13 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να 

παρακολουθήσει τις εργασίες της ημερίδας EUROSCOLA στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

την επόμενη ημέρα, 14 Δεκεμβρίου.  

 

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

 

 
 
 

 


