Αγαπητοί "Πρέσβεις" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Θα ήθελα κατ΄αρχάς να σας ευχαριστήσω για την ενεργό και ενθουσιώδη συμμετοχή σας στις
επιμορφωτικές διημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 16&17 και 23&24 Ιανουαρίου 2016
αντιστοίχως. Σε συνέχεια της εκπαίδευσης που λάβατε από τους έγκριτους πανεπιστημιακούς, την
ενημέρωση για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος "Σχολικοί Πρέσβεις του
ΕΚ" καθώς και τις παρουσιάσεις των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας
επιβεβαιώσω τα εξής:

Το πρόγραμμα αφορά καθηγητές και μαθητές Μέσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Β΄ και Γ΄ Λυκείου
με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου Λυκείων τα οποία θα λάβουν τoν τίτλο, μετά την πάροδο της
δοκιμαστικής περιόδου, του σχολείου "Πρέσβης του ΕΚ".

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση και καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και η ενθάρρυνση των νέων μαθητών να συμμετέχουν ενεργά
στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού πλαισίου, ως μελλοντικοί πολίτες και ψηφοφόροι, επίσης
η καλύτερη κατανόηση και προβολή του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και η προβολή του
έργου των Ευρωβουλευτών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά τις εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία,
Ολλανδία (Η τελευταία έχει ξεκινήσει πειραματικά την εν λόγω δράση από το 2011), και αναμένεται να
ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 2016 με τη συνδρομή εξωτερικού παρόχου-εταιρείας που θα αναλάβει την
εκπαίδευση και την όλη διοργάνωση για τη διετία 2016-2017.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα το πρόγραμμα ξεκίνησε στην χώρα μας τον
Δεκέμβριο του 2015 με την πρώτη ενημερωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς-εκπροσώπους 23 Λυκείων
από όλη τη χώρα και την παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας κυρίου Πελεγρίνη. Το πρόγραμμα τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υποστηρίζεται από αυτό. Επίσης διεξάγεται με την ενεργό
συμμετοχή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής
Συνεργασίας (ERDIC) του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,
καθώς και με τη συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας.

Οι δύο διημερίδες ολοκλήρωσαν την ενημερωτική-εκπαιδευτική φάση ως προϋπόθεση για την έναρξη
του πιλοτικού προγράμματος. Έχετε οριστεί ως υποψήφιοι "Πρέσβεις" του ΕΚ (EP Senior Ambassadors),
από τις τάξεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που υπηρετείτε. Το αμέσως επόμενο
βήμα είναι να ορίσετε, με βάση τα κριτήρια που αναλύσαμε κατά τη συνάντησή μας, τους αντίστοιχους
μαθητές " Πρέσβεις του ΕΚ" (EP Junior Ambassadors) έναν για κάθε τάξη από τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, και να
μας ανακοινώσετε τα πλήρη στοιχεία τους συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας
(ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε συνεργασία με τους υποψήφιους "Junior Ambassadors" θα πρέπει να αναπτύξετε δράσεις διαλόγου
ή βιωματικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως πλαίσιο και περιεχόμενο τα προαναφερόμενα ζητήματα
σχετικά με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, το θεσμικό ρόλο του ΕΚ καθώς επίσης
και άλλες πολιτικές ή νομοθεσία της ΕΕ που μας αφορούν όλους ως πολίτες στην καθημερινότητά μας. Το
Γραφείο μας θα είναι στη διάθεσή σας για την διευκόλυνσή σας στην αναζήτηση θεματολογίας καθώς και
στην υποστήριξη των δράσεων που θα αναπτύξετε. Η δραστηριότητα του σχολείου σας, στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος, θα αξιολογηθεί σε συνεργασία μαζί σας από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 με στόχο
την επιβεβαίωση του τίτλου του "Πρεσβευτή του ΕΚ" και την ένταξη του σχολείου σας στο σχετικό δίκτυο.

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες σας θα πρέπει να μας ανακοινώνονται εγκαίρως ενώ μπορείτε να
συμπεριλαμβάνετε σε αυτές κατά την κρίση σας και άλλους φορείς π.χ: Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων,
τοπικές ενώσεις πολιτών και ΜΚΟ, άλλα σχολεία, τοπικές και περιφερειακές αρχές κ.τ.λ. Επίσης, στις
δράσεις μπορείτε να συμπεριλαμβάνετε και τους μαθητές της Α΄ Λυκείου.

Θα πρέπει να αξιοποιήσετε το παράλληλο δίκτυο "Teachers 4 Europe" το οποίο αναπτύσσει από το
2016 στη Μέση εκπαίδευση η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με το οποίο
υπάρχει συνάφεια και κοινοί στόχοι. Η συνεργασία με τους " Teachers" και οι κοινές κατά περίπτωση
δράσεις προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην προσπάθειά σας και συνιστώνται ανεπιφύλακτα.


Τις προσεχείς ημέρες θα μπορείτε να συμβουλεύεστε ειδική ηλεκτρονική σελίδα για το πρόγραμμα
μέσω του ιστότοπου του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα (http://www.europarl.gr/) ενώ θα υπάρχει ροή
πληροφοριών μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).

Παρακαλώ ερωτήσεις, προτάσεις και κάθε αλληλογραφία να απευθύνεται στην ηλεκτρονική μου
διεύθυνση (leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) με κοινοποίηση πάντα στους συνεργάτες μου
Χάρη Κούντουρο (haris.kountouros@europarl.europa.eu) και Πέτρο Άγγο (petros.aggos@gmail.com), οι
οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος.

Ευχαριστώ θερμά για την εθελοντική σας συμμετοχή και υποστήριξη στο έργο μας
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