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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βαθμός Ασφαλείας:
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Nα διατηρηθεί μέχρι:
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μαρούσι,
07/10/2019
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/155587/Δ2
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ:
Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
irtea.greece@gmail.com
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
despina.papadaki@gmail.com
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----KOIN:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δυτ. Ελλάδας.
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας.
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.390

3. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας των ανωτέρω
Διευθύνσεων Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. της
χώρας).

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής δράσης Προσομοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συμμετοχή και
μετακίνηση μαθητών/τριών Λυκείου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη δράση “Προσομοίωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S 2019” από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης
Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. – σχ. έτ. 2019-2020».
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 150783/Δ2/27-09-2019 και 140755/Δ2/11-09-2019 εισερχόμενα
έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 02-07-2019 έγγραφό σας και το από 10-09-2019 συμπληρωματικό έγγραφό
σας, και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα
Πρακτικού 39/26-09-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της δράσης με τίτλο

“Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUropa.S. T.E.EN.S 2019”, καθώς και τη συμμετοχή και
μετακίνηση μαθητών/τριών Λυκείου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη δράση που διοργανώνετε,
με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
“Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτωβρίου 2019
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Επιπρόσθετα, η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας, οι οποίες θα επιλεγούν με κλήρωση και θα αναλάβουν τη μετακίνησής τους προς το
χώρο διεξαγωγής (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος).
Η εν λόγω εξωσχολική δραστηριότητα αφορά διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών
μαθητών/τριών ως Ευρωβουλευτές για τον τρόπο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως με
αφορμή τις Ευρωεκλογές 2019, τα αποτελέσματα αυτών, αλλά και τις ιδέες τους για τη θεματική
συζήτησης.
Το EUropa.S. TE.EN.S. αποτελεί «παιχνίδι ρόλων» βασιζόμενο στη μη τυπική μάθηση, με στόχο την
εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την
εμβάθυνση των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών στην επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις
δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί φορέα εξειδικευμένο στη
διοργάνωση δράσεων Προσομοιώσεων Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ήδη από το 2010 με
διοργάνωση δράσεων σε μαθητικό επίπεδο ήδη στο δίκτυο των Teachers4Europe με εκδηλώσεις και
δραστηριότητες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην εν λόγω δράση επιδιώκεται να συμμετάσχουν 50 μαθητές/τριες της Α’ & B’ Λυκείου σχολικών
μονάδων από τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με θέμα της Συνεδρίασης που αφορά στην «Αποτίμηση Ευρωεκλογών του 2019 και οι
νέες προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης».
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
α) Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση είναι προαιρετική και όχι δεσμευτική ενώ οι συναντήσεις θα
πραγματοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών/τριών και με ευθύνη
των Διευθυντών/ντριών και των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών.
β) Για τη μετακίνηση των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄
αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
ή της αντίστοιχης επικαιροποίησής της, εφόσον υπάρξει.
γ) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για τους
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς αλλά και το Δημόσιο.

δ) Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα συμπληρώσουν οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών σχετικά με τη
συμμετοχή στην εν λόγω δράση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η αδειοδότηση του κηδεμόνα για
φωτογράφιση, λήψη βίντεο του προσώπου του παιδιού του, η οποία αδειοδότηση σε κάθε περίπτωση
θα είναι προαιρετική και όχι δεσμευτική.
ε) Στον ιστότοπο του Μαθητικού Συνεδρίου δεν θα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων.
στ) Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
ζ) Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, καθώς και ο απολογισμός και
τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.
η) Είναι δυνατή η σε οποιαδήποτε στιγμή ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και
μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ.
Παπαδάκη Δέσποινα, Υπεύθυνη διοργάνωσης των Προσομοιώσεων Ευρωπαϊκών Θεμάτων EUropa.S.
T.E.EN.S, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): despina.papadaki@gmail.com, στα τηλέφωνα
2130250217 και 6981747424 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.irtea.gr .
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν
σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

