
n Κύριε Τομαρά, αλήθεια τι σημαίνει για ένα
σχολείο να είναι «Σχολείο Πρεσβευτής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»; Έχει κάποιες
υποχρεώσεις ή δράσεις συγκεκριμένες;
Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εφαρμόστηκε πιλοτικά στη χώρα μας για τα
σχολεία της Αττικής το 2016 και εξαπλώθηκε
από το 2017 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή
τη στιγμή τρέχει σε όλες της χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και το δίκτυο των σχολείων
που συμμετέχουν σ  ́αυτό ολοένα και μεγα-
λώνει. Από την πρώτη στιγμή που αποφασί-
σαμε να συμμετάσχουμε βασικό μας μέλημα
ήταν η επίτευξη των στόχων του προγράμμα-
τος και η διάκριση του σχολείου μας.
Στα «Εκπαιδευτήρια Πάνου», θεωρούμε ότι το
σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί μόνο μία δε-
ξαμενή γνώσης, αλλά και ένα πεδίο δράσεων
και ελεύθερης έκφρασης. Έχοντας αυτή τη λο-
γική κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε διάφορες
δράσεις και προγράμματα τόσο σε τοπικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι
τα παιδιά να θεωρούν το σχολείο τους χώρο
δημιουργικό, στον οποίο μπορούν να αναπτύ-
ξουν τη φαντασία τους, τα σχέδιά τους και τη
δημιουργικότητά τους.
Μετά από δράσεις που κράτησαν περίπου ένα
χρόνο το σχολείο μας αξιολογήθηκε και ανα-
δείχθηκε «Σχολείο Πρέσβης» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενώ εγώ και οι συναδελφοί μου
που τρέξαμε το πρόγραμμα (η φιλόλογος Λίντα
Αλεξοπούλου και η βιολόγος Νάντια Μαρα-
ζιώτη) λάβαμε τον τίτλο του «Καθηγητή Πρε-
σβευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Αξίζει
να σημειωθεί ότι τα «Εκπαιδευτήρια Πάνου»
είναι το μοναδικό σχολείο από την περιφέρεια
Δυτικής  Ελλάδας που έλαβε τον παραπάνω
τίτλο, έναν τίτλο που μας κάνει μεν υπερήφα-
νους, αλλά και μας επιφορτίζει με περισσότερη
υπευθυνότητα για το μέλλον.

n Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος και
μέσα από ποιες διαδικασίες το σχολείο σας
κατάφερε να διακριθεί;
Κυρ́ιος στοχ́ος του εν λογ́ω προγραμ́ματος
ειν́αι η προωθ́ηση των Ευρωπαικ̈ων́ αξιων́ και
ιδιαιτ́ερα της πολιτικης́ – κοινοβουλευτικης́ δη-
μοκρατιάς, μεσ́ω της καλυτ́ερης γνωσ́ης και
κατανοήσης από τους μαθητες́ - μελλοντικους́
νεόυς πολιτ́ες, της λειτουργιάς των Ευρω-
παικ̈ων́ θεσμων́ και ιδιαιτ́ερα του
Ευρωπαικ̈ούΚοινοβουλιόυ. Παραλ́ληλα, το
προγ́ραμμα αποσκοπεί στην καλυτ́ερη
ενημερ́ωση και ευαισθητοποιήση των
νεών, μεσ́ω της εκπαιδ́ευσης, οσ́ον αφορά
τα δικαιωμ́ατα των ευρωπαιών πολιτων́ και
τις δυνατοτ́ητες για ενεργοτ́ερη συμμετοχή
τους στο δημοκρατικο ́ γιγ́νεσθαι στην Ευ-

ρωπαικ̈ή Εν́ωση.
Το σχολείο μας αξιολογήθηκε από το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Παν/μίου Πειραιά και μας απονεμή-
θηκε ο τίτλος «Σχολείο Πρέσβης» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

n Εσείς, στην πρόσφατη επίσκεψή σας στις
Βρυξέλλες και εκπροσωπώντας τα «Εκπαι-
δευτήρια Πάνου», τι δράσεις παρουσιάσατε
στο πλαίσιο του προγράμματος και τι ιδέες με-
ταφέρετε στην εκπαιδευτική και μαθητική κοι-
νότητα του σχολείου με την επιστροφή σας;
Η επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες δεν έγινε τυ-
χαία. Το Σχολείο μας αναδείχθηκε ανάμεσα
στα πέντε πρώτα σχολεία από ολόκληρη την
Ελλάδα για τις δράσεις του και ως επιβρά-
βευση προέκυψε το ταξίδι στην πρωτεύουσα
της Ευρώπης, που είχε ως στόχο την παρακο-
λούθηση σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 και 7
Μαρτίου. Στο σεμινάριο στις Βρυξέλλες συμ-
μετείχαν οι καθηγητές των σχολείων που δια-
κρίθηκαν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 
Εκεί είχα την τιμή και την ευκαιρία να γνωρίσω
από κοντά τις συναδέλφους μου από τη χώρα
μας που διακρίθηκαν για τις δράσεις τους στο
πρόγραμμα, με τις οποίες συνεργαστήκαμε
πολύ καλά όλες τις ημέρες και είχαμε την ευ-
καιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τον
τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το πρό-
γραμμα EPAS - "Σχολικοί Πρέσβεις του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου", αλλά και τρόπους

για τη μελλοντική του συνέχεια και τη μεταξύ
μας συνεργασία. 
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι μου δόθηκε η ευ-
καιρία να έρθω σε επαφή και να γνωρίσω
τους συναδέλφους μου «Καθηγητές Πρε-
σβευτές» από ολόκληρη την Ευρώπη, να πα-
ρουσιάσω τις δράσεις του Σχολείου μας και
να ανταλλάξω απόψεις και ιδέες για τη συνέ-
χιση των δράσεων στο πλαίσιο του προ-
γράμματος. Με πολλούς από τους
συναδέλφους ανταλλάξαμε email και τηλέ-
φωνα και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε
στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε ο στόχος μας,
που είναι η προωθ́ηση των Ευρωπαικ̈ων́
αξιών και ιδιαίτερα της πολιτικής – κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας στους μαθητές να επι-
τευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

n Προφανώς, όσο διαρκεί το πρόγραμμα και
η συμμετοχή θα αναπτύσσονται δίκτυα Καθη-
γητών - «Πρέσβεων του ΕΚ» (Senior Ambas-
sadors) και αντιστοίχως μαθητών –

«πρέσβεων του ΕΚ» (Junior Ambassadors).
Τι καλό προκύπτει από αυτή τη δικτύωση;
Η δικτύωση όλων αυτών των ανθρώπων
(καθηγητών και μαθητών) οδηγεί σε στενό-
τερες σχέσεις τις χώρες και τους ανθρώπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κάνει να αι-
σθάνονται ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι τους.
Επίσης τους περνά τα μηνύματα της δημοκρα-
τίας, της ελεύθερης έκφρασης, του σεβασμού
στις αρχές και στις αξίες της Ευρώπης, μεγάλο
μέρος των οποίων οφείλονται σ  ́εμάς τους
Έλληνες και στο ιστορικό μας παρελθόν. Τέλος
κάνει τους νέους να αισθάνονται ενεργοί πο-
λίτες της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν φωνή που
θα πρέπει να την υψώσουν για να πετύχουν
τους στόχους τους και τα οράματά τους.
Έχοντας την πεποίθηση ότι ο ρόλος του κα-
θηγητή είναι ρόλος καθοδηγητή – συνοδοι-
πόρου πλάι στον μαθητή, θα αγωνιζόμαστε
πάντα να δώσουμε στους μαθητές μας όλα τα
εφόδια εκείνα που απαιτουν οι καιροί και η
σύγχρονη εποχή. Για τον λόγο αυτό την ερχό-
μενη εβδομάδα τα «Εκπαιδευτήρια Πάνου»
θα ταξιδέψουν στο Στρασβούργο. Στην έδρα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με άλλα
έξι σχολεία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα ιδρύσουμε το «Ευρωπαϊκό Μα-
θητικό Συμβούλιο», δίνοντας την ευκαιρία σε
χιλιάδες μαθητές από ολόκληρη την Ευρώπη
να δημιουργήσουν το δικό τους Κοινοβούλιο
και να προβάλουν τις δικές τους ιδέες. Μετά
την επιστροφή μου από το ταξίδι στο Στρα-
σβούργο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε
περισσότερα για τη συγκεκριμένη δράση μας,
αλλά και τα αποτελέσματά της.
Για όλους τους αναγνώστες σας –μικρούς
και μεγάλους- που θα ήθελαν να ενημερω-
θούν καλύτερα για τις παραπάνω δράσεις
του Σχολείου μας, αλλά και να μάθουν πε-
ρισσότερα για την Ευρώπη, παίζοντας με τις
διαδραστικές εφαρμογές που έφτιαξαν οι
μαθητές μας, σας δίνουμε τη διεύθυνση του
site των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου»
http://ekppanou.gr/lykeio/nea-anakoino-
seis/2297-ta-ekpaideftiria-panou-sxoleio-
presvis-tou-evropaikou-koinovouliou. 
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συνάντηση

«Εκπαιδευτήρια Πάνου»: Σχολείο Πρεσβευτής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τα «Σχολεία-πρεσβευτές» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρνουν την ΕΕ κοντά
στους μαθητές. Σε αυτό το κλίμα βρίσκονται τα «Εκπαιδευτήρια Πάνου» από την
ημέρα που τους απονεμήθηκε ο τίτλος «Σχολείο Πρέσβης» του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου –το μοναδικό σχολείο στη Δυτική Ελλάδα - και στη συνέχεια διακρίθηκαν
ανάμεσα στα πέντε καλύτερα σχολεία της Ελλάδας για τις δράσεις τους στο πρό-
γραμμα EPAS - "Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" και εκπροσώ-

πησαν την ελληνική αποστολή στις Βρυξέλλες. Ο φιλόλογος, και ένας από τους
υπεύθυνους του προγράμματος, κ. Θεόδωρος Τομαράς, που εκπροσώπησε τα «Εκ-
παιδευτήρια Πάνου» στις Βρυξέλλες στις αρχές του Μάρτη, μιλάει στη “Ν” για τους
στόχους και τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σημασία της ενημέρω-
σης των μαθητών, αλλά και την ενεργοποίησή τους, ώστε να συμμετέχουν στις πολι-
τικές διαδικασίες της.


