
Συμμετοχή του 4
ου

 ΓΕΛ Κορυδαλλού 

στο 1
ο
 Διεθνές Συνέδριο:  

 

"Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας   

την Ευρωπαϊκή Ένωση" 

 

Το 4
ο
 ΓΕΛ Κορυδαλλού, ως μέλος του δικτύου «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου» (EP-School Ambassadors), επελέγη να συμμετάσχει στο 1
ο
 Διε-

θνές Συνέδριο: «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Studying, Teaching, Learning the Europe Union» που πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Σε-

πτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολι-

τικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία (EduTRIP) και το Εργαστήριο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας 

(ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επι-

χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο Ενημέρωσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και τα δίκτυα Teachers4Europe και Σχολεία Πρέ-

σβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να ενθαρρύνει την έρευνα και τον εποικοδομητικό διά-

λογο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-

σης και της δια βίου μάθησης.   



Ομιλήτριες στο συνέδριο ήταν οι καθηγήτριες Ελένη Χατζημήτρου και Μαρία Χαλκια-

δάκη. Θεματικοί άξονες της εισήγησής τους ήταν οι ακόλουθοι: 

 Ρόλος και θεσμικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 Προκλήσεις και προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τρόποι επίλυσής τους. 

 Επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Θεμελιώδεις αξίες και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 

Παράλληλα, προβλήθηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που περιλάμβανε τις θεματικές που 

διερεύνησαν και τις δράσεις που υλοποίησαν  μαθητές και  μαθήτριες και των τριών τάξε-

ων του λυκείου μας κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2015-2017 στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

Η ομιλία έκλεισε με τη συνολική αποτίμηση των δράσεων και την εποικοδομητική 

εμπειρία που πρόσφερε το πρόγραμμα τόσο στους μαθητές και τις μαθήτριες όσο και στις 

υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος.                              

                                                      

                                                    Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

 Ελένη Χατζημήτρου  και Μαρία Χαλκιαδάκη 

 


