
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 

Σχολείο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Το σχολείο μας φέτος, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eu Ambassadors μαζί με 

άλλα 14 Λύκεια απ΄όλη την Κύπρο. Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των 

μαθητών με την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και η δημιουργία μιας βάσης για 

την κατανόηση των δικαιωμάτων- υποχρεώσεών μας ως Ευρωπαίοι πολίτες. 

Η σχολική κοινότητα, μέλη του Συνδέσμου Γονέων, της Σχολικής Εφορείας και της 

Δημοτικής αρχής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις που έγιναν 

στα πλαίσια του προγράμματος. Στις παρουσιάσεις, επίσης, συμμετείχαν ο κ. 

Κ.Χατζηγιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ο κ. Χ.Ορφανίδης, 

Βουλευτής του ΔΗΚΟ Λάρνακας, καθώς και  η κ. Αιμιλία Στροβολίδου, Λειτουργός της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η οποία παρουσίασε το έργο του πιο 

πάνω οργανισμού.   

     

Τις παρουσιάσεις ετοίμασαν έξι μαθητές, οι οποίοι εργάστηκαν με πολύ ζήλο, 

ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του δόκιμου πρεσβευτή. Οι ίδιοι 

οι μαθητές παρουσίασαν τις έξι θεματικές ενότητες του προγράμματος σε μαθητές δύο 

τμημάτων του Λυκείου. Απέκτησαν γνώσεις για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή μας, μέσα στην ενωμένη Ευρώπη. Γνώρισαν τις ευρωπαϊκές 

αξίες που πρέπει να διέπουν τον κάθε πολίτη. Έμαθαν την αξία που έχει η φωνή τους και 

η ψήφος τους στην Ευρώπη. Έδωσαν την ψήφο τους  ασκώντας το δικαίωμά τους ως 

ενεργοί πολίτες, εφαρμόζοντας τον θεσμό της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.  

Υποδύθηκαν ρόλους ως ευρωβουλευτές του ευρωκοινοβουλίου και εικονικά, ψήφισαν 

νομοσχέδια. 

Μία σειρά από δράσεις έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και άλλες τρέχουν!!!  

Οι μαθητές εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται ομαδικά. Ερεύνησαν, 

πειραματίστηκαν, υποδύθηκαν ρόλους, έμαθαν ο ένας από τον άλλο και πάνω απ΄όλα 

δίδαξαν οι ίδιοι τους ακροατές τους. 

Πήραν  συνέντευξη από τον κ. Σ.Σοφοκλέους, Δήμαρχο Λευκάρων και πρώην 

Ευρωβουλευτή, σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στην Ε.Ε. 



 

 

Επισκέφτηκαν τη βουλή των Αντιπροσώπων, αντάλλαξαν απόψεις με μαθητές άλλων 

σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας 

των κυβερνήσεων και το Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, από  τον κ. Νεκτάριο Νικολαΐδη, 

εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα πλαίσια του προγράμματος μαγείρεψαν με τους συμμαθητές τους, χρησιμοποιώντας 

ένα κοινό υλικό (πατάτες), πέντε διαφορετικές συνταγές από Κύπρο, Γερμανία, Ισπανία, 

Ιταλία και Γαλλία δίνοντας το όνομα «The same difference-Η ίδια διαφορά». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πώς περιγράφουν τις εντυπώσεις τους οι ίδιοι οι μαθητές μας  (junior 

ambassadors): 

«Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eu Ambassadors μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω και 

παράλληλα να μεταδώσω τις γνώσεις που πήρα στους συμμαθητές μου. Είχα τη 

δυνατότητα να λάβω μέρος σε συζητήσεις για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των 

Ευρωπαίων πολιτών, τις ευθύνες και υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

προσφορά της ανά το  παγκόσμιο. Επιπλέον, το γεγονός ότι παρουσιάσαμε οι ίδιοι οι 

μαθητές τις θεματικές ενότητες, αποτέλεσε για μας την πρώτη εμπειρία, την πρώτη μας 

επαφή με τη διδασκαλία».                                                                     Ρούβη Έλενα, Ε1    

 

 

« Μέσα από την ευκαιρία που μου δόθηκε, να είμαι μία από τις πρέσβειρες, εμπλούτισα 

το πνεύμα μου, ανταλλάσσοντας γνώσεις με τα άλλα παιδιά. Μου δόθηκε η ευκαιρία  να 

συμμετέχω σε όλες τις παρουσιάσεις, κερδίζοντας γνώσεις και διευρύνοντας τον ορίζοντά 

μου».                                                                              Ανδρέου Μιχαήλια, Ε1 

 

 

«Πήρα δύναμη, κουράγιο και αυτοπεποίθηση από κάθε εμπειρία, ορθώνοντας το 

ανάστημά μου και κοιτώντας τον φόβο στα μάτια. Μέσα από σκληρή δουλειά, απέκτησα 

ανεπανάληπτες γνώσεις και εμπειρίες που θα μου μείνουν αξέχαστες».  

                                                                                                        Ραουνά Βαρβάρα,Δ2  

 

 

«Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ήταν μια εποικοδομητική και συνάμα πολύ όμορφη 

εμπειρία. Απέκτησα αυτοπεποίθηση, επειδή χρειάστηκε να κάνω εγώ η ίδια την 

παρουσίαση. Έμαθα πρώτα απ΄ όλα πώς να διαχειρίζομαι το άγχος και κατά δεύτερον 

πώς να κάνω μία αξιόλογη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση».              

         Ανδρέου Μαρία, Δ2 

 

 

« Το ταξίδι μοναδικό μα και οι εμπειρίες πρωτόγνωρες». Δεν κέρδισα μόνο γνώσεις, αλλά 

και ανεκτίμητες φιλίες. Γνώρισα άγνωστες για μένα πτυχές της ευρωπαϊκής μου 

οντότητας. Μέσα από τη βιωματική μάθηση, δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο μαθησιακό 

περιβάλλον».                                                                         Χριστοφόρου Ανδρέας, Δ2 

 

 

«Είμαι συλλέκτης… Συλλέγω καταστάσεις» , είπε ο Emmanuelle Arsan. Κι εγώ, είμαι ένας 

συλλέκτης καταστάσεων και εμπειριών, γιατί ανεπανάληπτες εμπειρίες μου χάρισε το 

πρόγραμμα. Πέραν του άγχους και της κούρασης, έζησα μια εμπειρία που θα την θυμάμαι 

μέχρι τα βαθιά γεράματα».                                      

                       Ανδρονίκου Νικόλας, Δ2 


