
EUROSCOLA 

Στις 12 Μαρτίου 2021, οι μαθητές - πρεσβευτές του 

σχολείου μας παρακολούθησαν εξ’ αποστάσεως το 3o 

online Euroscola, από το Στρασβούργο. 

Το Euroscola Online είναι η διαδικτυακή έκδοση του 

προγράμματος Euroscola. Κατά τη διάρκεια της δίωρης 

εκδήλωσης (10: 30-12: 30 π.μ.), οι 

νέοι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να μάθουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών και των πολιτικών του.  

Επιπλέον, οι μαθητές  - πρεσβευτές συμμετείχαν ενεργά 

προτείνοντας τις καινοτόμες ιδέες τους μέσω της πλατφόρμας 

«YouthIdeas.EU», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

https://www.youthideas.eu/events/euroscola-online. Στην πλατφόρμα αυτή μπορούν οι νέοι 

να συμπληρώνουν τις ιδέες τους ανα πάσα στιγμή και τα βλέπουν οι αντιπρόσωποι στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις προωθούν. 

Η εκδήλωση αν και διαδικτυακή 

αποτελείτο από συνεντεύξεις και 

χαιρετισμούς, καθώς και άμεση 

διάδραση από τους συμμετέχοντες 

μέσω συνομιλίας ή ζωντανής ροής 

βίντεο. 

 

Στο Euroscola συμμετείχαν 75 σχολεία απ’ όλη την Ευρώπη, και είχε διάρκεια 2:30 ώρες 

περίπου. 

Κατά την διάρκεια του Euroscola οι μαθητές μπορούσαν να υποβάλουν και ερωτήσεις στους 

ομιλητές μέσω της εφαρμογής SLIDO, όπου και οι δικοί μας μαθητές συμμετείχαν ενεργά. 

Κάποιες από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους μαθητές ήταν: 

1. How EU will help in the solving of the Cypriot 

problem?  

2. how we as Europeans can reduce the pollution of the 

planet can you find a method? 

3. A lot of people in Cyprus didn't vote for the European 

partner election how we can convince the to vote to 

help the EU? 
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To πρόγραμμα ήταν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Time 
 

  

10:30 AM Welcoming by the President of the European Parliament, 
Mr David Maria SASSOLI 
 
Greetings and introduction to the agenda by the moderators, Ms Stefanie 
Haffner (Arte) and Mr Jakob Groth (Arte) 
 

10:45–  
11:30 AM 
 

The European Union and its Parliament 
 
Interview with the  Vice-President of the European Parliament, 
Mrs Katarina BARLEY 
Q&A session with the Vice President 
 

11:30- 
12:20 AM 

Innovation labs:  
Strengthening EU Solidarity in times of emergency: do we need to commit 
more ? 
 

- Intervention by an expert, European Parliament 
- Q&A session 
- Collection of innovative ideas on the topic: Students are encouraged 

to formulate claims and present them via chat or live video chat  
 

12:20- 
12:30 AM 

Closing remarks by  the Director General for Communication and 
Spokesperson of the European Parliament,  
Mr Jaume DUCH GUILLOT  
  
 
Wrap up of innovation labs and farewell 
 



 

 

Την εκδήλωση την παρουσιάσαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας 

(Facebook,Instagram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές που παρακολούθησαν το Euroscola ήταν: 

Β21  Γεωργίου Γεώργιος Μιχαλάκη     

Β21  Μπράτσα Μιχαέλλα Χρήστου     

Γ21  Κουσιάππας Ιάκωβος Παύλου     

Γ21  Πραξιτέλους Λουιζα Διομήδη     

Γ22  Αντωνίου Ελισάβετ Αντώνιου     

Γ31  Αντωνίου Λουκία Αντώνιου     

Γ31  Ορθοδόξου Φανούριος Λουκάς Ορθόδοξου     

Γ31  Παμπόρη Κωνσταντίνα Όμηρου     

Γ31  Πάρτου Αντώνης Λούκα     

Γ31  Πέτρου Σώτια Πέτρου 


