
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

Σχέδιο Δράσης με υποχρεωτικές δραστηριότητες, για να μπορεί ένα σχολείο να 
θεωρηθεί υποψήφιο για την απονομή του τίτλου: 
 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολείο - Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, διενεργείται τουλάχιστον από έναν/μία εκπαιδευτικό (Ανώτερο/η 
Πρέσβυ) ανά συμμετέχον σχολείο. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
εφοδιαστούν με εισαγωγική και εις βάθος κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίας του προγράμματος, για τον ρόλο και τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τον τρόπο της διδασκαλίας θεμάτων σχετικά με 
την Ε.Ε. και άλλα συναφή θέματα. Το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο θα 
πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017, 09:00-14:00, και το δεύτερο στις 11 
Ιανουαρίου 2018, ενώ στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί σχετικό διδακτικό υλικό.   

 

• Ο/η Ανώτερος/η Πρέσβυς φέρνει τους μαθητές σε επαφή με το εκπαιδευτικό 
υλικό της Ε.Ε. και εξασφαλίζει ότι οι Δόκιμοι Πρέσβεις είναι σε θέση να 
μοιράζονται τις γνώσεις τους σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους συμμαθητές τους, ενθαρρύνοντάς τους να 
γίνουν ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό μαζί με το 
εγχειρίδιο χρήσης του θα αναρτηθεί διαδικτυακά και παράλληλα θα δοθεί και 
στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των προαναφερόμενων επιμορφωτικών 
σεμιναρίων. Το υλικό αυτό θα μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο μαθημάτων όπως 
Ιστορία, Ξένες Γλώσσες ή όπως αλλιώς αποφασίσει η σχολική μονάδα. 

 

• Το συμμετέχον εκπαιδευτικό προσωπικό ορίζει έναν αριθμό μαθητών ως  
Δόκιμους Πρέσβεις, υπεύθυνους για την ενημέρωση των άλλων μαθητών/τριών 
σχετικά με τα βασικά μηνύματα της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 
Επιπλέον, διεκπεραιώνουν ειδικά καθήκοντα σε σχέση με την Ε.Ε., όπως τη 
διοργάνωση εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, ευρωπαϊκών αγορών, 
παιχνιδιών, καθώς και την έναρξη επαφών με άλλους βουλευτές, σχολεία, 
οργανώσεις, δημοτικά συμβούλια και ούτω καθεξής. 

 

• Σε συνεργασία με τους Δόκιμους Πρέσβεις, ο/η Ανώτερος/η Πρέσβυς 
διοργανώνουν δραστηριότητες, εντός και εκτός του σχολείου με στόχο τη 
γνωστοποίηση ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στο σχολείο. 
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να διοργανωθεί μια συζήτηση με έναν 
ευρωβουλευτή ή ενημερωτικές παρουσιάσεις για διάφορες πολιτικές της Ε.Ε., 
όπως οι πολιτικές για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η γεωργία. 
 

• Με τη βοήθεια των Δόκιμων Πρεσβευτών, ο/η Ανώτερος/η Πρέσβυς οργανώνει 
ένα σημείο ενημέρωσης και δραστηριοτήτων στον χώρο του σχολείου (Info 
point) που θα είναι αφιερωμένο στην Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερωτικά φυλλάδια, έναν δικτυακό 
τόπο και επαφές μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή και άλλο πληροφοριακό υλικό. 

 



• Κάθε χρόνο, ο/η Ανώτερος/η Πρέσβυς μαζί με τους Δόκιμους Πρέσβεις, 
διοργανώνουν οποιαδήποτε στιγμή εντός του χρονικού περιθωρίου του 
προγράμματος, εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό θα μπορούσε να 
έχει τη μορφή, για παράδειγμα, μιας ευρωπαϊκής αγοράς όπου θα πωλούνται 
κάθε είδους ευρωπαϊκά προϊόντα, ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ μουσικής ή 
διαγωνισμού συζήτησης για ένα ευρωπαϊκό θέμα. 
 

• Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές παρακολουθούν ενεργά όλες τις 
ενημερώσεις σχετικά με τις σελίδες Facebook και Twitter του Γραφείου 
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο/η Ανώτερος/η Πρέσβυς 
ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να αναρτούν στο διαδίκτυο νέα, φωτογραφίες, 
βίντεο κλιπ, κλπ.  

 

• Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες θα πρέπει να λάβουν μέρος στον επικείμενο 
Διαγωνισμό Συγγραφής Έκθεσης με ευρωπαϊκό θέμα που θα προκηρυχτεί σε 
ξεχωριστή εγκύκλιο, μεταξύ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 από τη Διεύθυνση 
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
Διευκρινίζεται ότι οι νικητές/τριες του Διαγωνισμού θα λάβουν και αυτοί 
ξεχωριστά βραβεία συμμετοχής στη Σύνοδο EUROSCOLA. 

 
 
Χρήσιμες ιστοσελίδες: 

 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο  www.europarl.cy 
EuroparlTV (Youth) http://www.europarltv.europa.eu/el/young-parliament/a-z.aspx 
Δικτυακή πύλη Ε.Ε.: www.europa.eu 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: www.europarl.europa.eu 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: www.consilium.europa.eu 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: www.ec.europa.eu 
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: www.curia.europa.eu 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: www.eesc.europa.eu 
Επιτροπή των περιφερειών: www.cor.europa.eu  
 
 

 


