
 

ΘΕΜΑ:  ΔΡΑΕΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΤΣΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ» 

(ΠΕΚ) 

Το Γυμνϊςιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ λαμβϊνει μϋροσ ςτο Ευρωπαώκό 

πρόγραμμα "χολείο Πρεςβευτήσ του Ευρωπαΰκού 

Κοινοβουλίου" (ΠΕΚ) για δεύτερη ςυνεχόμενη χρονιϊ όντασ 

ΑΡΙΣΟ πρεςβευτήσ ςτην πρώτη θητεύα. Πρόκειται για ϋνα 

Πρόγραμμα που διοργανώνεται ταυτόχρονα και ςτα 28 Κρϊτη 

Μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, και αποςκοπεύ ςτην προώθηςη 

τησ ιδϋασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και τησ ευρωπαώκόσ 

κοινοβουλευτικόσ δημοκρατύασ ςτουσ νϋουσ, παρϋχοντϊσ τουσ 

ςημαντικϋσ γνώςεισ ςχετικϊ με την Ευρωπαώκό Ένωςη και 

ειδικότερα με το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο. 

Στα πλαύςια του προγρϊμματοσ αυτού πραγματοποιούνται 

ποικύλεσ δρϊςεισ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ςχολεύου με ςκοπό 

αφενόσ την ενημϋρωςη των μαθητών αφετϋρου τη διϊχυςη των πληροφοριών ςτην ευρύτερη 

κοινωνύα. 

Μια εξ’ αυτών όταν η ευκαιρύα που εύχαμε ςτισ 20 Φεβρουαρύου 2018 να φιλοξενόςουμε ςτο 

ςχολεύο μασ τον ευρωβουλευτή κ. Κώςτα Μαυρίδη, προκειμϋνου να μασ μιλόςει για το θϋμα: 

«Από τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτιςμό, ςτο Κράτοσ Δικαίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ».  Η 

διϊλεξη βοόθηςε με πολύ κατανοητό τρόπο και μϋςω παραδειγμϊτων τα παιδιϊ, να αντιληφθούν 

ότι ο Αρχαύοσ Ελληνικόσ Πολιτιςμόσ επηρϋαςε τουσ θεςμούσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αφού η 

Δημοκρατύα αποτελεύ βαςικό αρχό του οικοδομόματοσ τησ Ευρώπησ. 

Μετϊ τη διϊλεξη αναπτύχθηκε ϋνασ εποικοδομητικόσ διϊλογοσ μεταξύ μαθητών και του κ. 

Μαυρύδη, όπου οι μαθητϋσ εύχαν την ευκαιρύα να εκφρϊςουν τουσ προβληματιςμούσ και τισ 

ςκϋψεισ τουσ. Σαυτόχρονα δώδεκα μαθητέσ του Γυμναςίου – Λυκείου ΟΛΤΜΠΙΟΝ είχαν την 

ευκαιρία να εκπροςωπήςουν την Κύπρο ςτο Ευρωπαΰκό Κοινοβούλιο ςτο τραςβούργο 

και να βιώςουν μια ημέρα ωσ ευρωβουλευτέσ. 

Το ταξύδι ςτο Στραςβούργο διόρκεςε 5 ημϋρεσ και 

περιλϊμβανε εκτόσ από την μοναδικό εμπειρύα ςτο 

Ευρωκοινοβούλιο, ξενϊγηςη ςτη πόλη του 

Στραςβούργου καθώσ και ςτην γραφικό πόλη τησ 

Χαώδεμβϋργησ. 

Η επύςκεψη αυτό ϋγινε ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Euroscola και ϋδωςε τη 

δυνατότητα ςτουσ μαθητϋσ και μαθότριεσ να 

ςυνδιαλλαγούν και να ςυζητόςουν με ςυμμαθητϋσ 

τουσ από τα 28 κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ και να ανταλλϊξουν απόψεισ και εμπειρύεσ 

ςε ςχϋςη με τα επύκαιρα ευρωπαώκϊ θϋματα. Η ςυνϊντηςη αυτό ϋγινε ςτην αύθουςα ςυνεδριϊςεων 

του Σώματοσ, ςτο Στραςβούργο, και πόρε τη μορφό ενόσ Ευρωπαΰκού Κοινοβουλίου Νέων.  

Το πρόγραμμα για όλη την Κυπριακό αποςτολό, η οπούα αριθμούςε 24 μαθητϋσ και 4 καθηγητϋσ, 

ςυντόνιςε ο εκπαιδευτικόσ του Γυμναςύου – Λυκεύου ΟΛΥΜΠΙΟΝ κ. Μϊριοσ Μιχαόλ. 


