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Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, επιθυμώντας να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές του σε
θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και τον ρόλο του Ευρωπαίου
Πολίτη,
συμμετείχε και φέτος με επιτυχία στον
διαγωνισμό
EUROSCOLA, που διοργανώνει το
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να
συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και λαμβάνουν τη μορφή
ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Στον φετινό διαγωνισμό διακρίθηκαν τέσσερις μαθητές της Β΄ Λυκείου του σχολείου
μας
από τους
24
μαθητές
που επιλέχθηκαν μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων μαθητών των Λυκείων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(σύνολο 196 υποψηφίων)
και θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στην
ημερίδα
EUROSCOLA
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
, που θα διεξαχθεί στο
Στρασβούργο της Γαλλίας
την 1
η

Φεβρουαρίου 2018
.

Οι διακριθέντες μαθητές είναι οι εξής:
1. Γεωργούλα Μαρία του Αθανασίου, 3 η θέση στην Περιφέρεια, 1 η θέση στο νομό Λ
άρισας
2. Ζέρβα Μαρία του Νικολάου, 6 η θέση στην Περιφέρεια, 3 η θέση στο νομό Λάρισας

3. Γαρουφαλής Κίμων του Γρηγορίου, 9 η θέση στην Περιφέρεια, 5 η θέση στο νομό
Λάρισας

4. Λιάπα Ελένη – Μαρία του Κωνσταντίνου, 15 η θέση στην Περιφέρεια, 9 η θέση στο
νομό Λάρισας

Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας και ο σύλλογος καθηγητών συγχαίρουν θερμά
τις μαθήτριες για την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, που φέτος είχε
το εξής θέμα
: «
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε
παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις,
τρομοκρατία, αυξανόμενες
μεταναστευτικές πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Ποιες θα πρέπει
να είναι οι πολιτικές
προτεραιότητες και ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν, ώστε η
Ευρώπη ενωμένη να
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αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο
λειτουργώντας ως μία αποτελεσματική και συνεκτική οντότητα;
»
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