
Ημερίδα κατάρτισης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα

«Σχολείο – Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

ΡΟΛΟΣ
LCEducational



Ο Ρόλος της Ανάδοχης Εταιρίας
(LCEducational)
στο Πρόγραμμα

“Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου”
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Σκοπός
• Η προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από τους
νέους, παρέχοντάς τους ενεργείς γνώσεις σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

• Η τριβή τους με θέματα ευρωπαϊκής ιθαγένειας: Τι
σημαίνει η ΕΕ για την καθημερινή ζωή και τι μπορεί να
κάνει κάποιος για να διασφαλίσει ότι στο μέλλον η
Ευρώπη θα είναι όπως την επιθυμεί.

• Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους
προσφέρει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να έχουν
επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
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Ρόλος LCEducational
• Δυο εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές θα

αναλάβουν την υλοποίηση των δράσεων  για να
υλοποιηθεί το πρόγραμμα αποτελεσματικά. Οι
δυο εμπειρογνώμονες/εκπαιδευτές μας είναι:

• O Κωνσταντίνος Κουρούπης είναι συνεργάτης του
LCEducational και εργάζεται ως καθηγητής στο
τμήμα νομικής του πανεπιστημίου Frederick με
διδακτορικό στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη
Θεσσαλονίκη. Έχει εμπειρία στην εκπαίδευση,
κατάρτιση όχι μόνο ως ακαδημαϊκός αλλά και σε
άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που εμπλάκηκε
στο παρελθόν
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Ρόλος LCEducational

• Η Λίτσα Χαραλάμπους διευθύντρια του
LCEducational και υποψήφια Διδάκτωρ,
εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο όπως και σε εθνικό επίπεδο από
την ΑνΑδ. Επίσης κατέχει μεγάλη και
μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση  και
υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών
προγραμμάτων κατάρτισης στη Κύπρο και
στο εξωτερικό.
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Ρόλος LCEducational

Το LCEducational ως ανάδοχος φορέας σε στενή
συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναλάβει:

• την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
• τα καθήκοντα αξιολόγησης της σχολικής

εκπαίδευσης και
• την υποστήριξη του σχολείου,
• καθώς και άλλα συναφή καθήκοντα για την

υλοποίηση του πιο πάνω προγράμματος που
δύναται να υπάρξουν στη συνέχεια του
προγράμματος.
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• To LCEducational σε
συνεργασία με το Γραφείο
Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είναι υπεύθυνο για το
σχεδιασμό και την
υλοποίηση της  κατάρτισης
εκπαιδευτικών η οποία
περιλαμβάνει:

1. μια εισαγωγική κατάρτιση
(19/12/16)

2. μια εις βάθος κατάρτιση
( 7/02/16)
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Κατάρτιση Εκπαιδευτικών
Μεθοδολογία

• Οι εκπαιδευτικοί θα διδαχτούν νέες
μεθοδολογίες εκπαίδευσης και οργάνωσης
δράσεων που είναι σύγχρονες και κοντά στις
ανάγκες των μαθητών.

• Η μορφή της εκπαίδευσης θα είναι διαδραστική
και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, βιωματικά
εργαστήρια, ομαδικές συζητήσεις, βίντεο,
παιχνίδια και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
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Αξιολόγηση Σχολείων

• Η αξιολόγηση της κατάρτισης θα γίνεται καθ’όλη
τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και με
την ολοκλήρωση του προκειμένου να έχουμε
λεπτομερή και πιο αντιπροσωπευτικά
αποτελέσματα.

• Τα σχολεία θα αξιολογηθούν με την ολοκλήρωση
των δράσεων τους όσο αφορά, τη ποιότητα , τον
αριθμό των σχετικών δράσεων  καθώς και των
ατόμων που εμπλάκηκαν κατά τη διαδικασία
υλοποίησης του προγράμματος.
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Παράγοντες που θα ληφθούν υπόψιν
για την Αξιολόγηση

• Ανώτεροι Πρεσβευτές του ΕΚ
• Αριθμός Δόκιμων Πρεσβευτών του

ΕΚ
• Αριθμός μαθητών, καθηγητών,

γονέων, πολιτών, πολιτικών
προσώπων ή/και άλλων  που
συμμετείχαν στις δράσεις (εντός
και εκτός σχολείου).

• Μέσα ενημέρωσης
• Εκπαιδευτικό υλικό που

χρησιμοποιήθηκε / δημιουργήθηκε
και άλλο υλικό (πως
χρησιμοποιήθηκε το υλικό)
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Παράγοντες που θα ληφθούν υπόψιν
για την Αξιολόγηση

• Ανώτεροι Πρεσβευτές του ΕΚ
• Αριθμός Δόκιμων Πρεσβευτών του ΕΚ
• Αριθμός μαθητών, καθηγητών, γονέων,

πολιτών, πολιτικών προσώπων ή/και άλλων
που συμμετείχαν στις δράσεις (εντός και εκτός
σχολείου).

• Μέσα ενημέρωσης
• Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε /

δημιουργήθηκε και άλλο υλικό (πως
χρησιμοποιήθηκε το υλικό)
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Παράγοντες που θα ληφθούν υπόψιν
για την Αξιολόγηση

• Info Point (πως και τι υλικό περιἐχει)
• Ημέρα της Ευρώπης ( πότε, πως,

τι/ποιοι/συμμετείχαν/ υπήρχε συνεργασία με
άλλα σχολεία(κυπρο ή εξωτερικό) ή άλλους
φορείς

• Καλές πρακτικές που ακολουθεί το σχολείο
και σχετίζονται με την ΕΕ

• Υπήρχε επαφή με ΜΕΚ/MEPs και πως
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Υποστήριξη
• To LCEducational θα αποτελεί το

χώρο σταθερής επαφής,
ενημέρωσης, επικοινωνίας και
υποστήριξης καθ΄όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.

• Αποτελεί το χώρο όπου οι
εκπαιδευτικοί θα μπορούν να
επικοινωνούν για οτιδήποτε
χρειαστούν.

• Από την άλλη και ο οργανισμός θα
έχει ως μέλημα του την  επικοινωνία
με τους εκπαιδευτικούς μέσω ιμειλ,
τηλεφώνων κτλ.
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Στοιχεία Επικοινωνίας
• Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και

Συμβουλευτικής LCEducational
• Λυκούργου 3 , 3012-Λεμεσός
• Τηλέφωνα: 25661614
• Fax: 25661625
• Email:
• euschoolambassadors@gmail.com
• info@lceducational.com
• litsa@lceducational.com
•
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