
  

 

 

 

 

     Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 

Πελοποννήσου και των δύο συνοδώ

Μαρίας  του 3
ου

 ΓΕΛ Κορίνθου

Κοινοβούλιο στην έδρα του στο Στρασβούργο

 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώθηκαν για τη 

λειτουργία του και είχαν την ευκαιρία να γίνουν ε

της Ευρώπης με 500 περίπου συνομηλίκους τους 

Εξέφρασαν, μέσω των ερωτημάτων που έθεσαν, 

ειδικότερα της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια 

εργασίας, καθεμία εκ των οποίων εξέφρασε

• Μετανάστευση και 

• Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Ελευθερία  ενημέρωση

• Το μέλλον της Ευρώπης

• 2013 Ευρωπαϊκό Έτος 

• 2014 Ευρωπαϊκές Εκλογές

 Κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις δείχνοντ

σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, ε

δυνατότητα να κάνουν τα όνειρά τους 

 

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγική ομιλία, την οποία εκφώνησε

του 3
ου

 ΓΕΛ Κορίνθου, με αναφορές στο

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρίθηκε για την πρωτοτυπία της και το μεστό νοήματος και προβληματισμού 

περιεχόμενό  της. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν οι τελικές προτάσεις των  

πολυεθνικών ομάδων εργασίας, δύο

παρουσίασης : οι Αθανάσιος Παπακονδύλης, του 3

Τεγέας. Ο μαθητής Μασούρας

μαθητές που προκρίθηκαν στον τελικό του Eurogame

μέλος της ομάδας των καθηγητών που νίκησε

Γενικά, όλοι οι μαθητές επέδειξαν τεράστιο ζήλο, ενθουσιασμό και αποδείχθηκαν άξιοι εκπρόσωποι 

της χώρας μας. Επέστρεψαν όχι μόνο με 

για ενεργό δράση. 

Ο Περιφερειακός Διευθυ

μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν 

Ημερίδα αναδεικνύοντας με επιτυχία, για μια ακόμη φορά,

                                                                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 

Τ.Κ. – Πόλη: 22100  ΤΡΙΠΟΛΗ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ          

συμμετοχή των  24 μαθητών της Περιφερειακής 

και των δύο συνοδών καθηγητών, κ. Λαγού Σταυρούλας του 2
ου

ΓΕΛ Κορίνθου, σε ημερίδα που διοργανώθηκε την 14
η
 Νοεμβρίου 

στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώθηκαν για τη 

και είχαν την ευκαιρία να γίνουν ευρωβουλευτές , ανταλλάσσοντας 

συνομηλίκους τους από τα υπόλοιπα κράτη μέλη τη

των ερωτημάτων που έθεσαν,  τις ανησυχίες τους για το μέλλον της Ευρώπης και

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι μαθητές κατανεμήθηκαν  σε 6 ομάδες 

, καθεμία εκ των οποίων εξέφρασε τον προβληματισμό της για ένα από τα ακόλουθα θέματα:

Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη 

Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ενημέρωσης και αγωγή του πολίτη 

Το μέλλον της Ευρώπης 

2013 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 

2014 Ευρωπαϊκές Εκλογές 

συγκεκριμένες προτάσεις δείχνοντας ότι έχουν τη θέληση

όμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, ενός μέλλοντος που θα δίνει στους νέους τη 

δυνατότητα να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγική ομιλία, την οποία εκφώνησε η μαθήτρια Λαζοπούλου Αδαμαντία 

με αναφορές στον Γ. Σεφέρη, τη σύγχρονη Ελλάδα και το δύσκολο 

διακρίθηκε για την πρωτοτυπία της και το μεστό νοήματος και προβληματισμού 

περιεχόμενό  της. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν οι τελικές προτάσεις των  

πολυεθνικών ομάδων εργασίας, δύο από τους  μαθητές μας συμμετείχαν στις τελικές επιτ

Παπακονδύλης, του 3
ου

 ΓΕΛ Τρίπολης και Κωνσταντί

Τεγέας. Ο μαθητής Μασούρας Δημήτριος του ΓΕΛ Ζευγολατιού Κορινθίας ήταν ένας από τους δεκαέξι 

στον τελικό του Eurogame, ενώ η συνοδός-καθηγήτρια Μπέσου Μαρία ήταν 

θηγητών που νίκησε στο Eurogame. 

Γενικά, όλοι οι μαθητές επέδειξαν τεράστιο ζήλο, ενθουσιασμό και αποδείχθηκαν άξιοι εκπρόσωποι 

. Επέστρεψαν όχι μόνο με όμορφες αναμνήσεις αλλά και με σκέψεις και πρ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Μισθός

μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό Euroscola, ειδικότερα όσους πήραν μέρος στη

με επιτυχία, για μια ακόμη φορά, την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

                                                                                      Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

sch.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Τρίπολη, 21 Νοεμβρίου

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης 
ου

 ΓΕΛ Σπάρτης και κ. Μπέσου 

Νοεμβρίου από το Ευρωπαϊκό 

EUROSCOLA.  

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώθηκαν για τη 

οντας απόψεις για το μέλλον 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

τις ανησυχίες τους για το μέλλον της Ευρώπης και 

οι μαθητές κατανεμήθηκαν  σε 6 ομάδες 

τον προβληματισμό της για ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

ας ότι έχουν τη θέληση να διαδραματίσουν 

νός μέλλοντος που θα δίνει στους νέους τη 

η μαθήτρια Λαζοπούλου Αδαμαντία 

Σεφέρη, τη σύγχρονη Ελλάδα και το δύσκολο  έργο της 

διακρίθηκε για την πρωτοτυπία της και το μεστό νοήματος και προβληματισμού 

περιεχόμενό  της. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν οι τελικές προτάσεις των  

μας συμμετείχαν στις τελικές επιτροπές 

ΓΕΛ Τρίπολης και Κωνσταντίνος  Πλατανίτης, του ΓΕΛ 

ήταν ένας από τους δεκαέξι 

καθηγήτρια Μπέσου Μαρία ήταν 

Γενικά, όλοι οι μαθητές επέδειξαν τεράστιο ζήλο, ενθουσιασμό και αποδείχθηκαν άξιοι εκπρόσωποι 

σκέψεις και προβληματισμούς  

Πέτρος Μισθός, συγχαίρει όλους τους 

ειδικότερα όσους πήραν μέρος στην 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

Νοεμβρίου 2013 

ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 


