ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ
Οι εγγραφές μαθητών ξεκινούν α π ό 1 Ιουνίου έως και 30 Σε π τεμβρίου .
Οι μετεγγραφές α π ό άλλου τύ π ου σχολείο π ραγματο π οιούνται έως τη λήξη του 1 ου Τετραμήνου .
Η ε π ιλογή φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν π εριορίζεται α π ό την π εριοχή διαμονής του μαθητή μαθήτριας ή των γονέων / κηδεμόνων του και δεν α π ατείται ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή .
Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς εδρεύει στους χώρους της
Ιεράς Μονής Βελλάς πλησίον του Καλπακίου Ιωαννίνων σε
απόσταση 30 χλμ. από τα Ιωάννινα. Το σχολείο στεγάζεται σε
µεγαλόπρεπο ανακαινισµένο κτηριακό συγκρότηµα άριστα
ενταγµένο στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Δωρεάν µετακίνηση από και προς τα Ιωάννινα
Μαθητική Εστία µε δωρεάν σίτιση για μαθητέςμαθήτριες (Διαµονή μόνο για αγόρια)
Εργαστήριο πληροφορικής & φυσικών επιστημών
Βιβλιοθήκη & αίθουσα τελετών και εκδηλώσεων
Χώροι άθλησης (γήπεδο µπάσκετ– ποδοσφαίρου,
πινγκ-πονγκ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση (πατήστε εδώ)
Απολυτήριος τίτλος
γυμνασίου.
Σύντομο βιογραφικό
σημείωμα.
Συστατική επιστολή του
επιχώριου με το Σχολείο
Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης ή την περιοχή
καταγωγής του/της μαθητή/
τριας Μητροπολίτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Συμμετοχή σε:
Πανελλήνιους αγώνες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Ρητορικής
Τέχνης, σχολικούς αθλητικούς αγώνες και διάφορους
μαθητικούς διαγωνισμούς-δράσεις.
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως για παράδειγμα eTwinning,
eSafetyLabel, EduWeb
Eθελοντικές δράσεις όπως "Νοιάζομαι και Δρω", "Let's Do It
Greece", "Κι αν ήσουν εσύ;".

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως ισχύει και για τα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης,
για εισαγωγή σε σχολές όλων των Ομάδων Προσανατολισμού που θα επιλέξουν οι μαθητές-μαθήτριες.
Δυνατότητα πρόσβασης σε ποσοστό 10% επιπλέον των εισακτέων στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιστότοπος σχολείου: http://lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr/
Τηλέφωνα : 2653041285, 2653041485, 6934497394
Φαξ: 2653041285
email: mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr, ekkl.vellas@gmail.com

Με σεβασμό στην παράδοση

και βλέμμα στο μέλλον!!!

