4ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού
« Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Ενημερωτική Εκδήλωση
«Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης( 9 Μαΐου) πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή 11
Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο του σχολείου μας την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα
«Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία
Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EP School Ambassadors Program,) το οποίο υλοποιεί
το σχολείο μας για τρίτη συνεχή χρονιά. Στο σχολείο μας έχει απονεμηθεί για τα σχολικά έτη 20152016 και 2016-2017 ο τίτλος « Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ως αναγνώριση
και επιβράβευση των δράσεών του.
Βασικές θεματικές ενότητες τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ως
προτεραιότητες για το 2018 και 2019 είναι :
1. Μετανάστευση
2. Ανάπτυξη
3. Κοινωνική μέριμνα
4. Προστασία καταναλωτών
5. Ανθρώπινα δικαιώματα
6. Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
7. Ασφάλεια
8. Το μέλλον της Ευρώπης

Από τις παραπάνω ενότητες επιλέξαμε την ενότητα «Ανθρώπινα δικαιώματα» με την
οποία ασχοληθήκαμε τέσσερις περίπου μήνες. Σε αυτό το διάστημα, τριάντα πέντε μαθητές και
μαθήτριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης σε συνεργασία με την καθηγήτρια πρέσβη Ελένη Χατζημήτρου
και υπό την καθοδήγησή της συνέλεξαν πλούσιο ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό,
συνέταξαν ένα σύντομο ενημερωτικό οδηγό και δημιούργησαν με βάση αυτά τα στοιχεία μία εκτενή
Παρουσίαση( PowerPoint).
Η ενημερωτική δράση περιλάμβανε εισήγηση με τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
 Η συνθήκη της Λισαβόνας
 Τα δικαιώματα & οι ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ
 Οι θεσμικές αρμοδιότητες του ΕΚ
 Οι εκστρατείες του ΕΚ για τις ευρωπαϊκές αξίες
Η εισήγηση πλαισιώθηκε επίσης από δυο ενημερωτικά βίντεο με τα εξής θέματα: «Τα
δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών «(europal.tv.eu) και «Χορήγηση Άσυλου «(europal.tv.eu). Οι
μαθητές έκλεισαν την παρουσίασή τους προβάλλοντας το βίντεο ενός σύγχρονου τραγουδιού
σχετικό με το προσφυγικό ζήτημα.
Τη δράση παρακολούθησαν 220 περίπου μαθητές του Λυκείου μας, οι καθηγητές του
σχολείου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γελ Κορυδαλλού και αρκετοί
γονείς. Επιπλέον, στην εκδήλωση είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τριάντα περίπου μαθητές
της Β ΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Κορυδαλλού « Μίκης Θεοδωράκης», οι οποίοι συνοδεύονταν από την
καθηγήτριά τους κα Τσουγλή Αφροδίτη (Κοινωνιολόγος).
Τους ευχαριστούμε θερμά όλους για την τιμή που μας έκαναν να παρευρεθούν στην
εκδήλωσή μας.
Μαθητές πρέσβεις (junior ambassadors) για τη σχολική χρονιά 2017-2018 ορίστηκαν οι:
Σπυρίδων Βλάχος, Δημήτριος Καραπέτσας, Αντιγόνη Λυτινάκη, Βασιλική Πιρπερή, Μαρία Σαρρή,
Ευθύμης Τσερώνης
Την επιμέλεια και την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν οι καθηγητές πρέσβεις (senior
ambassadors) Ελένη Χατζημήτρου και Ιωάννης Μαγουλάς.

