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Το  Γυμνάσιο Ελεούσας ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο έτος 

Erasmus+ που με άλλα τρία σχολεία χωρών 

Το πρόγραμμα έχει τίτλο
Citizenship” και συμμετέχουν
Santo Tirso” (Πορτογαλία, Σάντο Τίρσο
Centre of Studies” (Ισπανία, Μπιλμπάο) και 
(Ιταλία, Ροβίγκο).  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δεκαοχτώ μαθητές και 
μας. Στη διάρκεια της πρώτης χρονιάς έξι μαθητές και δύο καθηγητές
Ιταλία από 25 Φεβρουαρίου έως και 4 Μαρτίου και άλλοι τόσοι μαθητές και κα
Πορτογαλία από 13 Μαΐου έως και 20 Μαΐου.
 Με το πρόγραμμα αυτό οι
άλλους νέους από την Ευρώπη να γνωρίσουν τον πολιτισμό 
αυτούς αλλά και να τους φιλοξενήσουν.
 Στο δεύτερο και τελευταίο έτος οι
Νοέμβριο και όλοι μαζί το Μάρτιο του 2019 θα φιλοξενήσουν όλους 
άλλα σχολεία. 
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Ελεούσα 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

ο Ελεούσας ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο έτος του 
που με άλλα τρία σχολεία χωρών της Ε.Ε. ανέλαβε να υλοποιήσει.

τίτλο “Technology and Methodology Working 
συμμετέχουν εκτός από το Γυμνάσιο Ελεούσας το “Escola

, Σάντο Τίρσο) που είναι και το συντονιστικό σχολείο, το 
(Ισπανία, Μπιλμπάο) και “Liceo Sientifico Statale Pietro

αμμα συμμετέχουν δεκαοχτώ μαθητές και πέντε καθηγητές του σχολείου 
πρώτης χρονιάς έξι μαθητές και δύο καθηγητές επισκέφθηκαν την 

Ιταλία από 25 Φεβρουαρίου έως και 4 Μαρτίου και άλλοι τόσοι μαθητές και κα
ρτογαλία από 13 Μαΐου έως και 20 Μαΐου. 

α αυτό οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε 
νέους από την Ευρώπη να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους να φιλοξενηθούν από 

φιλοξενήσουν. 
Στο δεύτερο και τελευταίο έτος οι υπόλοιποι μαθητές θα επισκεφθούν την Ισπανία 

λοι μαζί το Μάρτιο του 2019 θα φιλοξενήσουν όλους τους

    Ο Διευθυντής 

 

Πλακαλής Κωνσταντίνος
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του προγράμματος 
ανέλαβε να υλοποιήσει. 

 for Education and 
Escola Profissional de 

) που είναι και το συντονιστικό σχολείο, το “Almi 
Pietro Paleocapa” 

καθηγητές του σχολείου 
επισκέφθηκαν την 

Ιταλία από 25 Φεβρουαρίου έως και 4 Μαρτίου και άλλοι τόσοι μαθητές και καθηγητές την 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
να φιλοξενηθούν από 

υπόλοιποι μαθητές θα επισκεφθούν την Ισπανία το 
τους μαθητές από τα 
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