
 

Συμμετοχή του σχολείου μας στο Πρόγραμμα ΣΠΕΚ (EUROSCUOLA)  

To σχολείο μας αιτήθηκε και εγκρίθηκε για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ΣΠΕΚ : Σχολείο 

Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος των υπεύθυνων καθηγητριών που 

ανέλαβαν το πρόγραμμα (Ασημίνα Γαλανοπούλου και Δήμητρα Ζαννέτου) ήταν να 

προωθήσουν την προτεραιότητα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Πράσινη 

Συμφωνία». Οι υπεύθυνες καθηγήτριες μαζί με εμάς τους 8 Junior Ambassadors, 

αναλάβαμε και  πραγματοποιήσαμε δράσεις όπως η Ευρωγνωσία (με τη δημιουργία  

European Info desk, logo, κουίζ που αφορούν την Ευρώπη  και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς), 

δεντροφύτευση και καθαριότητα του χώρου εντός και εκτός του σχολείου, τηλεδιασκέψεις 

με Ευρωβουλευτή και με εκπρόσωπο του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο, βιντεάκια για την αξία της ψήφου και την προώθηση της συμμετοχής μας στις 

εκλογές, ερωτηματολόγια για την εμπλοκή της κοινότητας στην ανακύκλωση, επίσκεψη στο 

Βοτανικό Πάρκο του Αυγόρου καθώς και εκδήλωση για την Μέρα της Ευρώπης.  

Σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις δράσεις μας: 

1. Δημιουργήσαμε το δικό μας λογότυπο. 

 

                

 

2. Φτιάξαμε το  info desk  μας με πληροφοριακό υλικό σχετικά με την Ευρώπη. Παράλληλα 

δημιουργήσαμε και διαδραστική γωνιά με παζλ. Σε πινακίδα η οποία βρίσκεται σε κεντρικο 

σημείο του σχολείου μας αναρτήσαμε τις δράσεις μας για να μπορούν να ενημερώνονται 

για αυτές οι συμμαθητές μας. 

 

      

 

 

 



3. Μεριμνώντας για τον ευπρεπισμό και την  του χώρου που μας περιβάλλει, εφόσον και η 

«πράσινη συμφωνία» προβλέπει τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, πραγματοποιήσαμε 

καθαριότητα εντός και εκτός του σχολικού μας χώρου. Συλλέξαμε πλαστικά, τενεκεδάκια, 

χάρτινα απορρίμματα σε σακούλες ανακύκλωσης.    

 

 

 

               

 

 

4. Οι δόκιμοι πρεσβευτές της ΤΕΣΕΚ Λάρνακας στα πλαίσια της θεματικής  μας «Πράσινη 

Συμφωνία» δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη γωνιά , φυτεύοντας δέντρα και 

αρωματικά φυτά. Στόχος μας η επέκταση και η προστασία του πράσινου. 

           

 

 



5.Ομάδα 20 μαθητών του σχολείου μας, αποτελούμενη από εμάς του 8 Junior Ambassadors 

και άλλα δώδεκα παιδιά, παρακολούθησε διαδικτυακή διάλεξη από τον εκπρόσωπο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Άγγελο Καπετανίδη. Είχαμε την ευκαιρία να 

συζητήσουμε για θέματα που αφορούν την ΕΕ και να εξοικειωθούμε με όρους όπως το 

Ευρωπαϊκό κεκτημένο, την έννοια της συναπόφασης, τα οφέλη και τη διαδικασία ένταξης 

ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, τις προτεραιότητες που θέτει η ΕΕ σε τομείς όπως 

η υγεία, η οικονομία και το περιβάλλον κ.α.  

 

                                          

 

 

                                                                 

6. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον συμμετείχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Ευρωβουλευτή κ. 

Κώστα Μαυρίδη. Μας ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα:  

«Οι θεσμοί από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μέχρι το σύγχρονο κράτος δικαίου», 

δίνοντας έμφαση στον θεσμό της συμμετοχικότητας και της ενεργού πολιτότητας, δίνοντάς 

μας το μήνυμα της συνεχούς διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. 

 

      



7. Δημιουργήσαμε 4 βιντεάκια στα πλαίσια της καμπάνιας του γραφείου του 

Ευρωκοινοβουλίου για εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους και 

συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές, στις 30 Μαΐου 2021.  

    

                               

 

 

8.Θέτοντας σε πράξη την  «Πράσινη Συμφωνία» επισκεφτήκαμε το βοτανικό πάρκο 

Cyherbia στο Αυγόρου. Ξεχωριστός τόπος με άπειρα είδη βοτάνων, θεραπευτικών και 

καλλυντικών. Γνωρίσαμε βότανα που χρησιμοποιούνται στην μαγειρική, στην καθημερινή 

μας διατροφή, που χαρίζουν ευεξία και ανακούφιση. Ήρθαμε σε επαφή με την βοτανολόγο, 

κ.Μιράντα, που μας ξενάγησε στις φυτείες των βοτάνων, είδαμε το Αποστακτήριο όπου 

παράγονται τα αιθέρια έλαια και καταλάβαμε ότι το να είσαι βοτανολόγος είναι ένα από τα 

επαγγέλματα του μέλλοντος που σε φέρνει σε διαρκή επαφή με τη φύση. Η επίσκεψή μας 

έκλεισε με τη διασκεδαστική μας περιπλάνηση στον καταπράσινο λαβύρινθο! 

        

 

    

 



9. Θέλοντας να εμπλέξουμε την τοπική κοινωνία στην "Πράσινη Συμφωνία" , συντάξαμε 

Ερωτηματολόγια που αφορούν  μια σημαντική πτυχή, την Ανακύκλωση, η οποία για μας 

συνειδητά αποτελεί τρόπο ζωής. Διανείμαμε τα Ερωτηματολόγια και συλλέξαμε 

πληροφορίες σημαντικές από κατοίκους της Λάρνακας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 

καταδεικνύουν ότι , δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας δεν κάνουν ανακύκλωση, δεν 

γνωρίζουν τις ωφέλειές της, δεν έχουν τον χρόνο ή την διάθεση να ασχοληθούν. Υπάρχει, 

όμως και μια σημαντική μειοψηφία συμπολιτών μας που διαθέτει οικολογική συνείδηση 

και εκτεταμένα ανακυκλώνει! 

        

 

10.Δημιουργία βίντεο με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη χρήση βοτάνων και 

την αντικατάσταση των χημικών προϊόντων  με τα αντίστοιχα φυτικά. 

 

11. Κάναμε τις δράσεις μας ευρέως γνωστές δημοσιοποιώντας τις στην ιστοσελίδα της 

CITYOFLARNAKA.COM 

 

 



 

12. Συμμετείχαμε στον 5ο διαγωνισμό παραγωγής γραπτού λόγου για θέματα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

 

13.Κάναμε εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης

        


