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Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την διπλή συμμετοχή και διάκριση του σχολείου μας  –  της 
υπεύθυνης καθηγήτριας και των μαθητών της Β΄ Λυκείου – στην  
 

A. επιλογή μαθητών από τα Λύκεια της χώρας για την εκπροσώπηση στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (EYPG) 

B. συνάντηση νέων στο πλαίσιο του διαγωνισμού EUROSCOLA (Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Μάιος 2015)  
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές Λυκείου να 
εξοικειωθούν με το ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν ως 
ισότιμα μέλη αλλά και να εμπεδώσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και άλλων 
θεμελιωδών αξιών. Οι νέοι ευρωπαίοι πολίτες προετοιμάζονται για τον ρόλο που θα κληθούν να 
παίξουν στο μέλλον της Ευρώπης, γι αυτό και οι συναντήσεις αυτές παίρνουν τη μορφή 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Από τους γλωσσομαθείς μαθητές με υψηλές επιδόσεις στα 
μαθήματα επιλέγονται αυτοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατόπιν εξετάσεων. Στη 
συνέχεια, προετοιμάζονται στα σχολεία τους, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν σε έξι (6) 
διαφορετικές θεματικές ομάδες και να εισηγηθούν στην ολομέλεια ένα «νομοσχέδιο» προς 
ψήφιση.  
Φέτος , η συνολική παρουσία της ελληνικής αποστολής και ιδιαίτερα των σχολείων της Αττικής, 
δικαιολόγησε το όνομα της ομάδας της “ΓΛΑΥΚΑ – OWL: Olympic spirit – Wisdom – Liberty” αφού 
οι τρείς (3) από τους έξι (6) προέδρους των θεματικών επιτροπών ήταν μαθητές από την Ελληνική 
αποστολή.  
 
Η μαθήτρια της Β’ Λυκείου του 8ου ΓΕΛ Αμαρουσίου που επιλέχθηκε να συμμετέχει στην 
συνάντηση του EUROSCOLA, διακρίθηκε για την άρτια προετοιμασία και τον δυναμισμό της και 
εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής «Ελευθερία ενημέρωσης και αγωγή του πολίτη»:  

• Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης στη διάδοση θεμάτων 
σχετικών με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση;  

• Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην ανάδυση μιας κοινής γνώμης με κριτική ματιά;  
 

Η φιλόλογος  - γλωσσολόγος κ. Τζένη Αννίνου του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου απέσπασε βραβείο 
ανάμεσα σε 100 περίπου συνοδούς καθηγητές από 20 χώρες  μετά από διαγωνισμό γνώσεων σε 
θέματα  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  



 
 
 
 
Οι μαθητές του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου, με την συμμετοχή και την διάκρισή τους σε ευρωπαϊκές 
σχολικές δραστηριότητες αλλά και σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών (υπεύθυνος 
καθηγητής κ. Σφετσιώρης) , Φυσικής (υπεύθυνος καθηγητής κ. Παπανικολάου) και Βιολογίας 
(υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Κουτσοκώστα ) δίνουν την  μάχη τους στο πεδίο της ευγενούς άμιλλας 
και της γνώσης διεκδικώντας τον σημαντικό ρόλο στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία που τους 
ανήκει.  
Οι διακρίσεις τους έρχονται να επιβραβεύσουν την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι ίδιοι 
και οι καθηγητές τους και να υπερασπιστούν τις διαχρονικές αξίες της Ελληνικής Παιδείας  που 
υπηρετούνται από το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο.  
 
 
 
 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου προσπαθεί  να αφουγκραστεί τα 
προβλήματα των μαθητών , να υποστηρίξει τους καθηγητές  και να συνδράμει με τις όποιες 
δυνάμεις διαθέτει στο αξιόλογο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας. Σ' αυτό το 
πλαίσιο, επιβραβεύει τα τελευταία δύο χρόνια με την απονομή ΕΠΑΙΝΩΝ την συμμετοχή και 
διάκριση των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς, ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και σε 
καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες. Οι κατάλογοι των μαθητών στους οποίους θα δοθεί 
ΕΠΑΙΝΟΣ θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου. 
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