
                                                                                                              
    

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Αρ. Φακ.: 4.2.14.6  

 

Αρ. Τηλ.:22800602/614  
Αρ. Φαξ:22806323  

  
 

14 Νοεµβρίου, 2016 
∆ιευθυντές/ντριες  Λυκείων 
∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής  
και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  
 
Θέµα: Πρόγραµµα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - European 
Parliament Ambassador School (EPAS)» 
 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, πληροφορείστε ότι το Γραφείο Ενηµέρωσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού ανακοινώνουν την έναρξη του Προγράµµατος µε τίτλο: “Σχολείο 
Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΣΠΕΚ) - European Parliament 
Ambassador School (EPAS)».  
 
Το Πρόγραµµα, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά ταυτόχρονα και στα 28 Κράτη 
Μέλη της Ε.Ε., αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας από τους νέους, παρέχοντάς τους 
σηµαντικές γνώσεις σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ιδίως, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Αυτό συνεπάγεται όχι µόνο την παροχή γνώσεων σχετικά µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την τριβή τους µε θέµατα ευρωπαϊκής ιθαγένειας: Τι 
σηµαίνει η Ε.Ε. για την καθηµερινή ζωή και τι µπορεί να κάνει κάποιος, για να 
διασφαλίσει ότι στο µέλλον η Ευρώπη θα είναι όπως την επιθυµεί. Οι µαθητές/τριες και 
οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το πρόγραµµα θα αποκτήσουν επίγνωση του 
ρόλου που διαδραµατίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικότερα, στην ευρωπαϊκή 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
Στο πρόγραµµα αυτό καλείται να συµµετάσχει η σχολική µονάδα στην ολότητά της 
προκειµένου στο τέλος της σχολικής χρονιάς να της απονεµηθεί ο τίτλος: «Σχολείο 
Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Η σχολική µονάδα, η οποία θα 
βραβευθεί, θα µπορεί να διατηρήσει τον τίτλο αυτό για µία ακαδηµαϊκή χρονιά, ενώ 
παράλληλα θα τοποθετηθεί σχετική πινακίδα στην πρόσοψη του σχολικού της κτηρίου. 
Τιµητικά διπλώµατα θα απονεµηθούν στους/στις µαθητές/τριες και στους/στις 



                                                                                                              
    
εκπαιδευτικούς που θα λάβουν ενεργά µέρος σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες που 
θα διοργανώσει η σχολική µονάδα.  
 
Μετά από σχετική αξιολόγηση των σχολικών µονάδων που θα ολοκληρώσουν το 
πρόγραµµα τρεις (3) από αυτές, οι οποίες θα διακριθούν στο σύνολό τους για την πιο 
ενεργό δράση και την υψηλότερη επίδοση, θα κληθούν να επιλέξουν αριθµό µαθητών 
που θα καθοριστεί αργότερα, και έναν (1) εκπαιδευτικό, οι οποίοι θα συµµετάσχουν, 
κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, σε Σύνοδο της Ευρωβουλής των Νέων, γνωστή ως 
EUROSCOLA, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. H επιλογή 
των µαθητών/τριών καθώς και των εκπαιδευτικών θα γίνει από τη σχολική µονάδα µε 
κριτήριο την αποδεδειγµένα πιο ενεργό συµµετοχή τους στις δραστηριότητες, όπως 

αυτές αναγράφονται στο Παράρτηµα Β′′′′.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πιο πάνω πρόγραµµα έχουν µαθητές/τριες της Α’ και Β’ 
Λυκείου.  
 
Όροι, προϋποθέσεις και χρονοδιάγραµµα για απονοµή του τίτλου: 
 
1. Κάθε σχολική µονάδα, η οποία επιθυµεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα, θα πρέπει 

να υποβάλει «∆ήλωση Συµµετοχής», συµπληρώνοντας το έντυπο που 
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α΄, και να την αποστείλει, µέχρι την Παρασκευή 25 
Νοεµβρίου 2016 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις euaffairs@moec.gov.cy και 
edemetriou@moec.gov.cy Στη «∆ήλωση Συµµετοχής» θα πρέπει να αναφέρεται το 
όνοµα του/της εκπαιδευτικού - συντονιστή/τριας (Ανώτερος Πρέσβυς - Senior 
Ambassador) και του/της µαθητή/τριας (∆όκιµος Πρέσβυς - Junior Ambassador) που 
θα είναι υπεύθυνοι για το πρόγραµµα στο σχολείο και θα συντονίζουν τις δράσεις 
του προγράµµατος. Τα δύο αυτά άτοµα θα είναι σε επαφή µε το Γραφείο 
Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για τυχόν διευκρινίσεις.  
 
Τονίζεται ότι στο πρόγραµµα αυτό θα συµµετέχουν, κατά σειρά 
προτεραιότητας παραλαβής της αίτησης, δεκαπέντε (15) σχολεία Παγκύπρια.  
 
Σηµειώνεται ότι αριθµός εκπαιδευτικών (Ανώτεροι Πρέσβεις - Senior Ambassadors) 
θα προσκληθούν να συµµετάσχουν είτε σε εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες, είτε 
σε Σύνοδο της Ευρωβουλής των Νέων (Euroscola) στο Στρασβούργο, µε τα έξοδα 
πληρωµένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.). Οι εκπαιδευτικοί που θα 
προσκληθούν σε Σύνοδο Euroscola θα έχουν την υποχρέωση να συντονίσουν, µε τη 
βοήθεια του Γραφείου Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), τη 
συγκεκριµένη αποστολή των µαθητών/τριών στο Στρασβούργο. 

 
2. Ακολούθως, κάθε σχολική µονάδα θα πρέπει να εκπονήσει και να εφαρµόσει 

«Σχέδιο ∆ράσης» όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. Το «Σχέδιο ∆ράσης» θα 
πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες που θα έχουν υλοποιηθεί µέχρι τις 12 
Μαΐου 2017.  



                                                                                                              
    
 
3. Μετά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων, Κριτική Επιτροπή, την οποία θα 

έχει ορίσει το Γραφείο Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) στην 
Κύπρο, θα προγραµµατίσει είτε επί τόπου επισκέψεις στα σχολεία είτε 
τηλεδιασκέψεις (µέσω SKYPE). Κατά την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας, η 
Κριτική Επιτροπή θα έχει συνάντηση/συνοµιλία τόσο µε τον Ανώτερο Πρέσβυ - 
Senior Ambassador - συνονιστή/τρια όσο και µε τον/την ∆όκιµο Πρέσβυ - Junior 
Ambassador. 
 

4. Στη συνέχεια η Κριτική Επιτροπή θα καταλήξει στην εξαγωγή των αποτελεσµάτων 
στη βάση κριτηρίων τα οποία θα ανακοινωθούν στα προγραµµατιζόµενα σεµινάρια 
για τα σχολεία που θα δηλώσουν συµµετοχή στο Πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τον 
σχεδιασµό του προγράµµατος, αναµένεται ότι τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν 
αρχές/µέσα Ιουνίου 2017, ούτως ώστε µέχρι τα τέλη Ιουνίου να απονεµηθεί ο τίτλος: 
«Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σε όλες τις σχολικές µονάδες 
που θα πληρούν τα κριτήρια.  

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Nεκτάριο Νικολαΐδη, 
Λειτουργό στο Γραφείο Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) στην Κύπρο 
στο τηλ. 22870500 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nektarios.nicolaides@ep.europa.eu  
 
 
 
 
 

                                                                       
∆ρ Κυπριανός ∆. Λούης ∆ρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

∆ιευθυντής ∆ιευθυντής Μέσης Τεχνικής 
Μέσης Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής 
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