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Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Μέσης Γενικής (Λυκείων) και
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Διαγωνισμός Ευρωπαϊκού Μαθητικού Δοκιμίου για τη Β’ Λυκείου
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Γραφείο Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Ευρωπαϊκού Μαθητικού
Δοκιμίου για τη Β’ Λυκείου.
Ο Διαγωνισμός Ευρωπαϊκού Μαθητικού Δοκιμίου, διοργανώνεται για πρώτη φορά,
για μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στη Β’ Λυκείου. Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί
στην προώθηση της ιδέας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να διασφαλίσει για τους
πολίτες της συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας, αφού, από το 1952, οι χώρες μέλη
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώνουν συνθήκες
αδιάλειπτης ειρήνης.
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή
πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας της, αφού τα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και
τα περιστατικά τρομοκρατίας ταλανίζουν, καθημερινά, όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και
τον κόσμο γενικότερα. Η Ευρώπη καλείται σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
να βαδίσει τον δρόμο της ειρηνικής ζωής και της προόδου, να αποτελέσει τον
θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναδείξει έμπρακτα τις
διαχρονικές οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των
θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου που πρεσβεύει ο πολυδιάστατος
πολιτισμός της.
Συνεπώς, η δημιουργία ενεργών, δημοκρατικά σκεπτόμενων, συνειδητοποιημένων
πολιτών, που θα νοιάζονται για το κοινό καλό και για τα όσα συμβαίνουν στο άμεσο
περιβάλλον τους, που θα έχουν λόγο, άποψη και ευαισθησίες, τις οποίες θα πρέπει να
εκφράζουν δυναμικά, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση, καθίσταται επιβεβλημένη,
προκειμένου το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος να καταστεί αλώβητο.
Το γενικό θέμα του φετινού Διαγωνισμού έχει καθοριστεί ως εξής:
1957-2017: 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης
«Το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης και ο ρόλος του ενεργού πολίτη
στη διαμόρφωσή του»

Βασικός στόχος της συγγραφής του δοκιμίου είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
των μαθητών/τριών μέσα από τη διερεύνηση του θέματος και η ανάπτυξη του
προβληματισμού τους για τον ρόλο και τη συμβολή που έχει να επιτελέσει ο ενεργός,
δημοκρατικά σκεπτόμενος πολίτης, ο οποίος, με εργαλείο την παιδεία και τον
πολιτισμό, θα είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, έτσι ώστε να δραστηριοποιείται
εποικοδομητικά σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Ειδικότερα οι μαθητές/τριες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις πιο κάτω πτυχές του
θέματος:
• Προκλήσεις και προβλήματα της Ενωμένης Ευρώπης
• Προβληματισμοί για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης και ο ρόλος του
ενεργού πολίτη στη διασφάλιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος
• Η παιδεία και ο πολιτισμός ως εργαλεία για τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Δοκιμίου πρέπει να είναι: η ορθότητα και ο πλούτος των
ιδεών, η πρωτοτυπία, η καθαρότητα και η σαφήνεια των σκέψεων, η πληρότητα, η
ακριβολογία και η καλλιέπεια στη διατύπωση των διανοημάτων, η αναλυτική-συνθετική
σκέψη, η γνώση της επικαιρότητας, η επιχειρηματολογία και η τεκμηρίωση.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σε προαιρετική βάση, την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
και ώρα 09:15 π.μ. – 10:45 π.μ., με βάση τους κανονισμούς, οι οποίοι
επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των 15
(δεκαπέντε) Σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - European Parliament Ambassador School (EPAS)»
είναι υποχρεωτική.
Τα καλύτερα δοκίμια (ένα από κάθε Σχολείο) θα πρέπει να σταλούν στη Διεύθυνση
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, υπόψη κ. Λοΐζου Αναστασιάδη, ΕΜΕ Φιλολογικών, το
αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017. Το Γραφείο Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο θα βραβεύσει τους 12 (δώδεκα) μαθητές/τριες,
των οποίων τα δοκίμια θα διακριθούν Παγκύπρια, με συμμετοχή τους σε Σύνοδο της
Ευρωβουλής των Νέων, γνωστή ως EUROSCOLA, στην έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.
Χρήσιμο υλικό στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
http://www.europarl.cy/el/eu-information.html
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