
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες των
μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στο πλαίσιο της δράσης του το Κέντρο Πληροφόρησης

Europe Direct Λεμεσού προγραμματίζει

από τον Οκτώβριο ενημερωτικές επισκέψεις

στα σχολεία της Λεμεσού

Οι επισκέψεις θα
έχουν ως στόχο να ενισχύσουν

τη σωστή και εκτεταμένη
διάχυση της ευρωπαϊκής

ι mi πληροφόρησης αλλά και να
ι ενημερώσουν τους μαθητές

για θέματα που άπτονται της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
για τα δικαιώματά τους που

πηγάζουν από την ευρωπαϊκή

ιθαγένεια αλλά και για ευκαιρίες

σπουδών και κατάρτισης Οι επισκέψεις
στα σχολεία θα αποτελέσουν μια πολύ καλή ευκαιρία

για τους μαθητές να συμμετάσχουν στη
συζήτηση αλλά και να εκφράσουν τη γνώμη την
κριτική αλλά και τα ερωτήματά τους αναφορικά
με την Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης μεταΕύ άλλων

θα τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν πιο

ενεργοί πολίτες και να πάρουν μέρος σε παρόμοιες

δημόσιες συζητήσεις
Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής

Πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία

του τον Ιανουάριο του 2013 στη Λεμεσό

Το κέντρο φιλοξενείται στο Τεχνολογικό

Του δρος
Πάμπου
Χρυσοστόμου

Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει επιλεγεί ως φορέας

υποδοχής από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην Κύπρο για την περίοδο

2013-2017
Το κέντρο υποστηρίζεται από 11 συνεργάτες
από τους δήμους της Μείζονος Λεμεσού Δήμος
Λεμεσού Δήμος Αγίου Αθανασίου Δήμος Γερ
μασογείας Δήμος Μέσα Γειτονιάς Δήμος Ύψωνα

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών τον Δήμο Γερο
σκήπου τον Δήμο Δερύνειας τον Δήμο Αμμοχώστου

την κοινότητα Παλώδειας και την Αναπτυξιακή

Εταιρεία Λεμεσού
Ο κύριος στόχος του Europe Direct Λεμεσού είναι

να μεταφέρει την ευρωπαϊκή πληροφόρηση

Ενημερωτικές
επισκέψεις του

Europe Direct

Λεμεσού στα
σχολεία

με εύκολο και προσβάσιμο τρόπο σε όλους τους
πολίτες και οργανωμένους φορείς της κοινωνίας
σε τοπικό επίπεδο
Για να επιτύχει τον στόχο του το κέντρο προσφέρει

τις πιο κάτω δωρεάν υπηρεσίες• Παροχή πληροφοριών βοήθειας και συμβουλών

στους πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά
θέματα κοινοτικά δικαιώματα κοινοτικά

προγράμματα και χρηματοδοτήσεις προγράμματα

εκπαίδευσης και κατάρτισης νομοθεσία

κ ά

• Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς
συμμετοχής των πολιτών στα κοινοτικά

προγράμματα

Ο europeiff direct
m Λεμεσός

• Προώθηση πληροφοριών στα μέσα

μαζικής ενημέρωσης για το κέντρο και
την EE

Επιπλέον το Europe Direct Λεμεσού έχει αναπτύξει

μια σειρά από εργαλεία πληροφόρησης
που έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην απλούστερη

και αποτελεσματικότερη επίλυση απτών

καθημερινών προβλημάτων του πολίτη Ειδικότερα

το κέντρο• Αποστέλλει ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικό
και έντυπο με σημαντικές πληροφορίες για ευρωπαϊκά

θέματα• Παρέχει δωρεάν ευρωπαϊκές εκδόσεις στο κοινό

• Διοργανώνει ημερίδες και εκδηλώσεις ενημερωτικού

και επιμορφωτικού χαρακτήρα για το
ευρύ κοινό• Συνεργάζεται με το Ραδιοφωνικό Κανάλι 6
στο οποίο οι ακροατές εκφράζουν μέσω sms τα

ερωτήματα τους και τη κριτική τους σχετικά με
τα ευρωπαϊκά θέματα Ευελπιστούμε η πρωτοβουλία

μας να αγκαλιαστεί από όλα τα σχολεία
της Λεμεσού και να οδηγήσει σε εποικοδομητικές

και αποτελεσματικές ενημερωτικές επισκέψεις

προς όφελος των μαθητών και των συμπολιτών

μας
Προϊστάμενος υπηρεσίας Έρευνας TCFIAK Γενικός

συντονιστής Europe Direct Λεμεσού
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