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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ένας από τους βασικούς και ουσιώδεις στόχους ενός ελληνικού σχολείου με 
ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οικουμενικό προσανατολισμό είναι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της εθνικής και ευρωπαϊκής 
συνείδησης των μαθητών του. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική 
προϋπόθεση είναι η επαφή και η γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της. 

Για τον σκοπό αυτό τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, με την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Φ15.1/159008/Δ2/25/09/2018, διοργανώνουν την Πέμπτη και Παρασκευή, 17 και 

18 Ιανουαρίου 2019 «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου» για μαθητές της Α΄ Λυκείου όλων των σχολείων της Ελλάδας.  

Η διαδικασία της προσομοίωσης συνίσταται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών στις 

οποίες θα κατανεμηθούν περισσότεροι από 120 μαθητές της Α΄ Λυκείου. Κάθε μία 

από αυτές τις επιτροπές προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις 

αντίστοιχες ερωτήσεις και αντικρούσεις σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες 

επιτροπές. Στόχος είναι μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να 

προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα δίνουν λύση σε 

φλέγοντα ζητήματα. 

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:  

Προσομοίωση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2015 - 2016 

Προσομοίωση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016 - 2017 

Προσομοίωση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2017 - 2018 

VIDEO   Tο βίντεο της διοργάνωσης 2016 - 2017 

VIDEO    Team building & Εργασίες Επιτροπών 2017 - 2018 

VIDEO    Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου 

               μιλούν για την Προσομοίωση 

http://mandoulides.edu.gr/2015/11/12/atmosfera-evropaikou-kinovouliou-sta-ekpedeftiria/
https://mandoulides.edu.gr/2017/02/21/aeras-evropaikou-kinovouliou-sta-ekpedeftiria/
https://mandoulides.edu.gr/2017/02/21/aeras-evropaikou-kinovouliou-sta-ekpedeftiria/
https://mandoulides.edu.gr/2018/01/26/prosomiosi-synedriasis-olomelias-ek-sta-ekpedeftitia-e-mantoulidi/
https://www.youtube.com/watch?v=9yGufuQkO5E&feature=youtu.be
https://youtu.be/f1FAfQ8wrmg
https://youtu.be/LAyvdgCyLHI?t=56s
https://youtu.be/LAyvdgCyLHI?t=56s
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Η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Ε. 

Μαντουλίδη (12ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 

Θεσσαλονίκη), οι οποίες διαθέτουν θέατρο 500 θέσεων, 4 υπερσύγχρονα κλειστά 

γυμναστήρια, εργαστήρια καλλιτεχνικών, πληροφορικής, φυσικής, χημείας, 

βιολογίας, βιβλιοθήκη και ανοιχτά γήπεδα. 

Ακολουθούν οδηγίες για τη διοργάνωση, ενώ σχετικές ανακοινώσεις θα σας 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά και θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα των 

Εκπαιδευτηρίων: www.mandoulides.edu.gr στην ενότητα Πολιτισμός/Διοργανώσεις. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

● Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τα σχολεία που θα εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον συμμετοχής στη διοργάνωση. Ο ελάχιστος αριθμός 

συμμετεχόντων για κάθε σχολείο είναι 5 μαθητές και το ανώτερο όριο είναι 

15 μαθητές. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να φοιτούν στην  

Α΄ Λυκείου.  

● Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Προσομοίωση των 

Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την 

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής  

και στέλνοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@lyk-mantoul.thess.sch.gr 

● Μετά την οριστικοποίηση των συμμετεχόντων σχολείων και την ενημέρωση 

τους από πλευράς των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, ο υπεύθυνος 

καθηγητής του εκάστοτε σχολείου θα συμπληρώσει ηλεκτρονικά την ατομική 

φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην οποία θα αναφέρονται τα προσωπικά 

στοιχεία των μαθητών - ευρωβουλευτών και η προτίμησή τους για την 

επιτροπή που επιθυμούν να συμμετάσχουν (3 επιλογές). Η δήλωση 

προτίμησης επιτροπών δεν είναι δεσμευτική για τους διοργανωτές. Ο 

μαθητής μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιτροπή χρειαστεί για τη 

σωστή κατανομή, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

● Στόχος είναι ο σχηματισμός επιτροπών από μαθητές διαφορετικών σχολείων.  

● Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην Προσομοίωση είναι απαραίτητο  

να τηρήσουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και τις οδηγίες αποστολής. 

● Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά τη διοργάνωση, μπορείτε  

να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Ουρανία Δάντση 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 474024 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση:  odantsi@my.mandoulides.edu.gr . 

● Στους μαθητές θα απονεμηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

http://www.mandoulides.edu.gr/
https://mandoulides.edu.gr/politismos/diorganosis/#prosomiosi-olomelias-evropaikou-kinovouliou
mailto:mail@lyk-mantoul.thess.sch.gr
mailto:odantsi@my.mandoulides.edu.gr
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● Επειδή πρόθεση των Εκπαιδευτηρίων αποτελεί η προβολή βιντεοσκοπημένων 

αποσπασμάτων της Προσομοίωσης, οι γονείς των μαθητών που θα λάβουν 

μέρος, παρακαλούνται να υπογράψουν τη Δήλωση Συναίνεσης.  

Οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν από τους συμβούλους - καθηγητές και θα 

παραδοθούν στη Γραμματεία της διοργάνωσης κατά την ημέρα διεξαγωγής 

της Προσομοίωσης. 

● Το Προεδρείο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελείται 

από απόφοιτους των Εκπαιδευτήριων με γνώση και εμπειρία στη λειτουργία 

αντίστοιχων θεσμών - εκδηλώσεων.  

● Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν επίσημο dress code. Η ενδυμασία των 

μαθητών θα πρέπει να είναι ευπρεπής και να αρμόζει στον χώρο. Οι μαθητές 

οφείλουν να φορούν σακάκι - παντελόνι κοστουμιού, πουκάμισο (λευκό ή 

μπλε ή ριγέ). Οι μαθήτριες οφείλουν να φορούν σακάκι - φούστα, φόρεμα ή 

παντελόνι και η εμφάνισή τους να είναι κόσμια, ευπρεπής και σύμφωνη με τις 

αρχές του σχολείου που εκπροσωπούν (οι μίνι φούστες, τα τζιν παντελόνια 

και τα αθλητικά υποδήματα καλό θα είναι να αποφεύγονται). 

● Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση.  

● Το αναλυτικό πρόγραμμα της Προσομοίωσης θα αποσταλεί εγκαίρως στα 

σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, ενώ οι οδηγίες θα είναι αναρτημένες 

και στην ηλεκτρονική σελίδα των Εκπαιδευτηρίων: www.mandoulides.edu.gr 

● Στόχος μας είναι οι μαθητές να καταλάβουν ότι δεν προετοιμάζονται μόνο για 

μία εκδήλωση ανταλλαγής ιδεών - απόψεων και αντιπαραθέσεων, αλλά για 

μια ζωντανή διαδικασία που αποτελεί γιορτή της δημοκρατίας και βάση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης των συμμετεχόντων ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συνέχιση και βελτίωση της ιδέας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

● Αρχικά καλούμε τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν τους μαθητές 

γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και τις αξίες της. Αυτά 

αποτελούν άλλωστε και μέρος της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής 

Παιδείας της Α’ Λυκείου (5ο κεφάλαιο). Στη συνέχεια να διδάξουν στα παιδιά 

τους θεσμούς και τα όργανα της Ε.Ε. και ειδικότερα τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην προσπάθεια αυτή είμαστε πρόθυμοι να σας 

βοηθήσουμε με πληροφορίες και υλικό. 

● Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα αποστείλουν δήλωση 

συμμετοχής, με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που θα συμμετάσχουν και 

τον υπεύθυνο καθηγητή. 

http://www.mandoulides.edu.gr/
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● Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων προτίμησης Επιτροπών, την κατάρτιση 

και την οριστικοποίηση της σύνθεσής τους, οι μαθητές θα ενημερωθούν για 

το θέμα που πρέπει να διαπραγματευτούν και θα τους σταλεί περίληψη και 

οδηγός μελέτης με χρήσιμους συνδέσμους ώστε να αντλήσουν πληροφορίες. 

● Ο κάθε μαθητής θα συμμετάσχει σε μία συγκεκριμένη Επιτροπή και πρέπει να  

προετοιμαστεί, να μελετήσει και να εμβαθύνει στο θέμα που του έχει 

ανατεθεί. Επιπλέον θα του ζητηθεί να  προετοιμάσει ένα κείμενο θέσεων με 

τις προτάσεις του στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

● Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης:  

 Θα διεξαχθούν οι εργασίες των Επιτροπών.  

 Με τον συντονισμό από τα προεδρεία θα καταλήξουν στη συγγραφή των 

ψηφισμάτων και την επιλογή ρόλων για τους μαθητές στην ολομέλεια.  

 Τέλος θα προετοιμαστούν οι λόγοι και οι ερωτήσεις της κάθε Επιτροπής. 

● Κατά τη δεύτερη ημέρα της Προσομοίωσης θα λάβει χώρα η Ολομέλεια της 

Συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 Δύο μαθητές - ευρωβουλευτές της κάθε Επιτροπής θα κάνουν την 

εισήγηση - παρουσίαση του ψηφίσματος.  

 Ένας μαθητής - ευρωβουλευτής θα παρουσιάσει την υπεράσπιση του 

ψηφίσματος.  

 Θα ακολουθήσει ένας γύρος αντίκρουσης και ερωτήσεων από τις 

υπόλοιπες Επιτροπές.  

 Ένας άλλος μαθητής από την Επιτροπή που προτείνει το ψήφισμα, στη 

δευτερολογία του, θα απαντήσει στην αντίκρουση που θα έχει γίνει από 

μία άλλη Επιτροπή, καθώς και στις ερωτήσεις.  

 Τέλος θα υπάρξει ένας μαθητής - ευρωβουλευτής ο οποίος πριν την 

ψηφοφορία της Ολομέλειας θα συνοψίσει με ομιλία την πρόταση της 

Επιτροπής και όσα έλαβαν χώρα. 

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τον τρόπο και τους χρόνους με τους οποίους θα 

διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια όσον αφορά μία Επιτροπή: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ Α) 

Θέμα:  Βιολογική παραγωγή και περιορισμός των γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων στην Ευρώπη 

Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο 
1. Εισήγηση - παρουσίαση (2 μαθητές από το σχολείο Α)  5’ 
2. Υπεράσπιση ψηφίσματος (1 μαθητής από το σχολείο Α) 3’ 
3. Αντίκρουση ψηφίσματος (Επιτροπή Πολιτισμού) 3’ 
4. Ερώτηση για το ψήφισμα (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) 1’ 
5. Απάντηση (1 μαθητής από το σχολείο Α) 4’ 

6. Ομιλία Σύνοψης   (1 μαθητής από το σχολείο Α)              4’ 

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια 
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● Κάθε Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία μίας: 

α) Αντίκρουσης στο ψήφισμα μίας άλλης Επιτροπής και  

β) Ερώτησης για ψήφισμα άλλης Επιτροπής.  

 

● Οι Επιτροπές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της Προσομοίωσης θα 

είναι: 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το θέμα της κάθε Επιτροπής θα δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή μετά 

από τις δηλώσεις συμμετοχής. 

● Καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της εκδήλωσης, της μελέτης και της 

σύνταξης των κειμένων - θέσεων των μαθητών θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ 

των υπεύθυνων καθηγητών για την επίλυση οποιασδήποτε ενδεχόμενης 

δυσκολίας προκύψει. 

 

Η περσινή εμπειρία έδειξε ότι οι μαθητές απόλαυσαν όχι μόνο την ημέρα της 

Προσομοίωσης, αλλά και όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και συμμετοχής σε ένα 

δημοκρατικό «παιχνίδι» γνώσης, ρόλων, συνεργασίας και  σεβασμού της αντίθετης 

άποψης. 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς!   
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Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ονομασία 
σχολείου: 

 

Ονοματεπώνυμο 
Διευθυντή/ντριας: 

 

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

E-mail:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Ονοματεπώνυμο:  

Ειδικότητα:  

Τηλ. σταθερό:  

Τηλ. κινητό:  

E-mail:  

OΝΟΜΑ & 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

(Μέγιστος  
αριθμός 

συμμετεχόντων  
15) 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων                                                             

2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας σάς παρακαλούμε για την παροχή της ειδικής, 

ρητής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό που 

αναφέρεται αμέσως παραπάνω. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την παρούσα 

συγκατάθεσή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: dpo@mandoulides.edu.gr  

 
Παροχή Συγκατάθεσης 
Συναινώ στην επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού  
χαρακτήρα για τον σκοπό που αναφέρεται ανωτέρω (κυκλώστε ή υπογραμμίστε): 

  
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/τριας  
του σχολείου που δηλώνει συμμετοχή: 

 

ΝΑΙ            ΟΧΙ 

GDPR 

mailto:dpo@mandoulides.edu.gr

