Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Πιλοτικό πρόγραμμα
«Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Στόχος του προγράμματός μας ήταν μέσα από την πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωση των
μαθητών αναφορικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων, τις
αξίες που πρεσβεύει τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της
αλλά και τα οφέλη που απολαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες των κρατών μελών, να αναπτυχθεί διάλογος και να καλλιεργηθεί η πολιτική σκέψη.

Θεματικές Ενότητες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η λειτουργία & τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι αρχές, οι αξίες και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα προβλήματα & οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον 21ο αιώνα
Η ζωή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι δράσεις του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα

Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος τα μέλη της
ομάδας του προγράμματος σε συνεργασία με τους Junior Ambassadors και με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών (Senior Ambassadors) πραγματοποίησαν τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
 Επίσκεψη στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,16 Μαρτίου 2016

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα, κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλο και από τον υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων του
Γραφείου του ΕΚ, κ. Χάρη Κούντουρο για τις Συνθήκες της ΕΕ, το ρόλο και τις αρμοδιότητες
του ΕΚ και των άλλων θεσμικών οργάνων και τα οφέλη που αποκομίζουμε από τη λειτουργία της ΕΕ σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας δραστηριότητας. Ακολούθησε συζήτηση
με τους μαθητές σε θέματα και προβλήματα της τρέχουσας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 Συγγραφή εγχειριδίου
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλούσιο ενημερωτικό και οπτικό υλικό, το οποίο άντλησαν οι μαθητές και οι καθηγήτριες από εκπαιδευτικά εγχειρίδια και ενημερωτικά έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και από αξιόπιστες ιστοσελίδες του Διαδικτύου.
 Δημιουργία Οπτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
Οι μαθητές σε συνεργασία με τις υπεύθυνες καθηγήτριες δημιούργησαν δύο Παρουσιάσεις με
πλούσιο οπτικό και ενημερωτικό υλικό σχετικό με τις θεματικές ενότητες.

 Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού γνώσεων με τίτλο «ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Ύστερα από πρόταση των μαθητών, μία ομάδα έξι παιδιών ανέλαβε τη
δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού γνώσεων. Άντλησαν υλικό
από βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου, από σχολικά εγχειρίδια και
από το διαδίκτυο, θέσπισαν τους κανόνες, συνέταξαν τις ερωτήσεις και
μοριοδότησαν την κάθε ερώτηση ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της.

 Ενημερωτικό φυλλάδιο
Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο με τα σημαντικότερα στοιχεία από κάθε θεματική ενότητα.

 Κατασκευή αφίσας με θέμα το μεταναστευτικό ζήτημα.
Οι μαθητές δημιούργησαν μια αφίσα με σκίτσα δικά τους μέσω των
οποίων αφηγούνται την προσωπική ιστορία ενός παιδιού- πρόσφυγα
από τη Συρία.

Η υλοποίηση του Προγράμματος ήταν μία εποικοδομητική εμπειρία για όλους · μας προσέφερε γνώσεις, κίνητρα για δημιουργία και κυρίως τη δυνατότητα να εκφράσουμε σκέψεις και
προβληματισμούς για προβλήματα που αφορούν την καθημερινή μας ζωή όχι μόνο ως πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ως πολιτών του κόσμου.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Ελένη Χατζημήτρου & Μαρία Χαλκιαδάκη
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