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Εκδήλωςη για το πρόγραμμα Erasmus / Λάριςα, 07-06-2018 
 

Τθν Πζμπτθ 07-06-2018, ςτο Συνεδριακό Κζντρο του ΤΕΙ Θεςςαλίασ, πραγματοποιικθκε 
ενημερωτική εκδήλωςη -για το πρόγραμμα Erasmus- των φοιτθτών του Τμιματοσ 
Νοςθλευτικισ, παρουςία εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και περίπου 40 φοιτθτών. 
 

Θ εκδιλωςθ οργανώκθκε από τθ νζα κεςμοκετθμζνθ Επιτροπή Erasmus με πρωτοβουλία 
των Μελών ΔΕΠ, π. Σζργιου (Θεοδόςθ) Παραλίκα και κασ. Ιωάννασ Παπακαναςίου, με τθν 
υποςτιριξθ και υπό τθν αιγίδα τθσ Europe Direct τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ. Τθν 
εκδιλωςθ χαιρζτιςε θ Κακθγιτρια κα. Ευαγγελία Κοτρώτςιου, Πρόεδροσ του εν λόγω 
Τμιματοσ, και ο ςυντονιςμόσ τθσ εκδιλωςθσ ζγινε από τον κ. Γεώργιο Μαντάνθ.  
 

Παρευρζκθςαν εκπρόςωποι δφο (2) ξζνων εταιρειών, τθσ EUROMEDICALS (link, Κολωνία, 
Γερμανία) και τθσ PLEYADE (link, Άρνεμ, Ολλανδία), οι οποίοι ζκαναν εξαιρετικά 
ενδιαφζρουςεσ ειςθγιςεισ και παρουςίαςαν ςτουσ κ.κ. φοιτθτζσ τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ 
που δίνονται από το πρόγραμμα ERASMUS: για ςπουδζσ – πρακτικι άςκθςθ – εργαςιακζσ 
εμπειρίεσ - μόνιμθ απαςχόλθςθ (ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ νοςθλευτικισ). 
 

Το πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ, φαίνεται παρακάτω, και κοινοποιικθκε ςτα τοπικά ΜΜΕ. 
http://www.eleftheria.gr/εκπαίδευςθ/item/202027-εκπαίδευςθ-και-εργαςία-ςτθν-ευρώπθ.html 

http://euromedicals.de/gr/start_gr/
http://www.pleyade.nl/site/werken-bij/about-pleyade/
http://www.eleftheria.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/item/202027-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7.html


 
 

 
 

Ζλαβαν μζροσ ςτθν εκδιλωςθ: τα τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Erasmus κ.κ. Γ. Μαντάνθσ, 
Κλεάνκθσ Συρακοφλθσ και Ιωάννα Παπακαναςίου (οι δφο τελευταίοι, με πολφ χριςιμεσ 
παρουςιάςεισ για το εν λόγω πρόγραμμα), κακώσ και τα μζλθ ΔΕΠ του ΤΕΙ/Θ, κ.κ. 
Ευαγγελία Κοτρώτςιου, Ελζνθ Λαχανά, π. Σζργιοσ (Θεοδόςθσ) Παραλίκασ, Στυλιανι 
Κοτρώτςιου, Μαρία Μαλλιαροφ, Δθμιτρθσ Παπαγιάννθσ, και θ επιςτθμονικι ςυνεργάτθσ 
του τμιματοσ Νοςθλευτικισ, Δρ. Στζλλα Ηζττα. 
 
Θ εκδιλωςθ ζκλειςε με τα εξισ ςυμπεράςματα: α) οι φοιτθτζσ του τμιματοσ Νοςθλευτικισ 
(τουλάχιςτον 20) ζχουν ζντονο ενδιαφζρον για το κζμα αυτό, β) θ πρωτοβουλία αυτι, 
ιδίωσ από τον ςυνάδελφο π. Σζργιο, είναι εξαιρετικι, και γ) παρόμοιεσ εκδθλώςεισ, που 
δεικνφουν και τον ηιλο όλων των μελών ΔΕΠ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του ΤΕΙ/Θ, 
(προγράμματα Erasmus & ευκαιρίεσ ςτουσ φοιτητζσ) πρζπει να ςυνεχιςτοφν και να 
επεκτακοφν ςτο Κδρυμα και να βρουν και «μιμθτζσ»! 
 

 
 

 

Επόμενη εκδήλωςη τησ Επιτροπήσ: Παραςκευή 12 Οκτωβρίου 2018 
(Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Θεςςαλίασ)  

 

(οργάνωςη: Dr. Ιωάννα Παπαθαναςίου, Μζλοσ τησ Επιτροπήσ Erasmus)                                          

«Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus – ςυμμετοχή μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ/Θ»  
  

 

Επιτροπή Erasmus ΤΕΙ/Θ: Ξεν. Σπηλιώτησ, Γ. Μαντάνησ,                                                                           
Ηλ. Αναςταςόπουλοσ, Κλ. Συρακοφλησ, Ελπ. Παπαγεωργίου,                                                      

Δ. Τςζλιοσ, Ι. Παπαθαναςίου, Γρ. Παπαγεωργίου & Αχ. Αναγνωςτόπουλοσ 
 

Ιςτοςελίδα Erasmus:  http://erasmus.teilar.gr/ 
 

Email:  Erasmus-list@teilar.gr  

http://erasmus.teilar.gr/
mailto:Erasmus-list@teilar.gr

