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Συμμετοχή  

του 4ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού  

στο Πρόγραμμα 

Το Λύκειό μας μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Προγράμματος 

«Universities4EU (U4EU)» επελέγη μαζί με άλλα 22 σχολεία από όλη την Ελλάδα 

να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα «Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου». Στην πιλοτική περίοδο συμμετέχουν οι  εξής χώρες: Γαλλία, Γερμα-

νία, Ελλάδα, Ιρλανδία,  Ισπανία, Ολλανδία και Πολωνία. 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η κατανόηση του θεσμικού ρόλου του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα των αξιών της ευρωπαϊκής πολιτικής δημοκρατίας 

καθώς και η ενθάρρυνση των νέων μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρ-

φωση του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού πλαισίου. 

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. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές (Senior Ambassadors) και μαθητές (Junior 

Ambassadors) της Β' και Γ' Λυκείου. Δύο μαθητές από κάθε σχολείο, ένας της Β΄ και 

ένας της Γ΄ λυκείου λαμβάνουν τον τίτλο τού πρέσβη του ΕΚ στο σχολείο τους και 

αναλαμβάνουν με την καθοδήγηση των καθηγητών τους να διοργανώσουν δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους σε ευρωπαϊκά θέματα.  

Το Γραφείο του ΕΚ  στην Αθή-

να ξεκίνησε την πιλοτική αυτή 

δράση με δύο  επιμορφωτικές 

διημερίδες στην Αθήνα, στις 16 

και 17 Ιανουαρίου  και στη 

Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 

Ιανουαρίου 2016. Συμμετείχαν 

επιλεγμένοι καθηγητές  από 23 

Λύκεια της χώρας, οι οποίοι 

έλαβαν τον τίτλο του "EP 

Senior Ambassador" μετά από 

ενημέρωση και κατάρτιση.                            

 Στην επιμορφωτική διημερίδα που έλαβε χώρα στην Αθήνα συμμετείχαν από το 

σχολείο μας οι καθηγήτριες  κα Χαλκιαδάκη Μαρία (Φιλόλογος Αγγλικής) και  κα Χα-

τζημήτρου Ελένη ( Φιλόλογος), οι οποίες ανέλαβαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα 
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κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα δύο μαθήτριες, η Κα-

λογιάννη Παγώνα από τη Β τάξη και η Χρύσα Λογγοβίτη  από τη Γ τάξη έλαβαν τον 

τίτλο  του πρέσβη του ΕΚ (Junior Ambassadors) οι οποίες  θα εκτελέσουν, υπό την 

εποπτεία των καθηγητριών τους ("Senior Ambassadors"),  δράσεις ενημέρωσης και 

διαλόγου στο σχολείο μας.              

Συνολικά στην διημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από 100 Γυμνάσια και Λύκεια 

της χώρας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προ-

γράμματα σχετικά με τους στόχους του  προγράμματος , να συμμετάσχουν σε βιω-

ματικά εργαστήρια και να παρακολουθήσουν ομιλίες και διαλέξεις πάνω σε επίκαιρα 

πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. 

Στο τέλος της εκδήλωσης , δό-

θηκαν από τον κύριο Λεωνίδα 

Αντωνακόπουλο, Επικεφαλής 

και Εκπρόσωπο του Γραφείου 

Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο-

δηγίες και κατευθύνσεις στους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με  την 

υλοποίηση των δράσεων στις 

σχολικές τάξεις και την χρήση 

της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας του προγράμματος 

“Teachers4Europe”. 

                                                                                                         

                                                                                                    Οι καθηγήτριες  

                                                                                                       Χαλκιαδάκη Μαρία 

Χατζημήτρου Ελένη  


