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ΔΕΛΣΙΟΣΤΠΟΤΔΡΑΗΠΡΟΟΜΟΙΩΗΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤΚΟIΝΟΒΟΤΛΙΟΤ – EUROPA.S. T.E.EN.S. Ε 

ΜΑΘΗΣΕ Ά &΄Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

Το Ινςτιτοφτο Ζρευνασ & Κατάρτιςθσ Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων-I.R.T.E.A. ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο 

Ευρωπαϊκισ Πλθροφόρθςθσ Europe Direct Patras -  Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ υλοποιοφν τθ δράςθ 

Προςομοίωςη του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου- EUropa.S. T.E.EN.S. ςτην  Περιφζρεια Δυτικήσ 

Ελλάδασ από τισ 19 Οκτωβρίου 2019 ζωσ τισ 20 Οκτωβρίου 2019. 

 

Η Δράςθ αφορά τθν υλοποίθςθ Προςομοίωςθσ τθσ Ολομζλειασ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου που κα 

λάβει χϊρα ςτθν αίκουςα Συνεδριάςεων  του Περιφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ, ςτθν πόλθ τθσ Πάτρασ. Συμμετζχοντεσ κα είναι 50 μαθητζσ από 5 χολικζσ Μονάδεσ τησ 

Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ Ά και ΄Β Λυκείου(Γενικό Λφκειο, Επαγγελματικό Λφκειο, Δθμόςιεσ 

&Ιδιωτικζσ Σχολικζσ Μονάδεσ), ενϊ το κάκε Σχολείο κα εκπροςωπθκεί από 10 μακθτζσ, οι οποίοι κα 

ςυνοδεφονται από 2 Κακθγθτζσ τθσ εκάςτοτε Σχολικισ Μονάδασ. 

 

Η εν λόγω εξωςχολικι δραςτθριότθτα αφορά ςτο διάλογο μεταξφ των ςυμμετεχόντων, οι οποίοι 

διαβουλεφονται ωσ Ευρωβουλευτζσ ςχετικά με τον τρόπο λειτουργίασ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με θζμα: «Ευρωεκλογζσ του 2019: τα αποτελζςματα των εκλογών, η 

δημοκρατία, η ςυμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη ςτα κοινά και ο ρόλοσ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου». 

 

Το EUropa.S. TE.EN.S. αποτελεί ζνα «παιχνίδι ρόλων» που υλοποιεί το I.R.T.E.A. τα τελευταία 5 χρόνια 

βαςιςμζνο ςτθ μθ τυπικι μάκθςθ, με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό 

οικοδόμθμα, τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και τθν επιχειρθματολογία, αναδεικνφοντασ τισ δικζσ τουσ ιδζεσ 

και δεξιότθτεσ κατά τθ διάρκεια αυτοφ. Στόχοσ του Ζργου είναι θ γνωριμία με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

και θ επζκταςθ των γνϊςεων των μακθτϊν ςχετικά με αυτι, τον τρόπο λειτουργίασ των Ευρωπαϊκϊν 

Θεςμικϊν Οργάνων και τον τρόπο λιψεωσ αποφάςεων, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ του 

Ευρωπαίου πολίτθ. 

 

Οι χολικζσ Μονάδεσ θα επιλεγοφν με κλήρωςη και θα αναλάβουν τη μετακίνηςή τουσ προσ το χώρο 

διεξαγωγήσ τησ δράςησ, Αίθουςα υνεδριάςεων Περιφερειακοφ υμβουλίου τησ Περιφζρειασ 

Δυτικήσ Ελλάδοσ. 
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Οι ενδιαφερόμενεσ Σχολικζσ Μονάδεσ καλοφνται να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ 

ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα και αποςτζλλοντασ το απαραίτθτο ςυνοδευτικό ζγγραφο ςτθν 

ιςτοςελίδα www.irtea.gr το αργότερο ωσ τισ 9 Οκτωβρίου 2019.  

 

Χρονοδιάγραμμα τησ δράςησ: 

9 Οκτωβρίου 2019: Καταλθκτικι Προκεςμία για Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ των Σχολικϊν 

Μονάδων ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ 

11 Οκτωβρίου 2019: Επιλογι Σχολείων μζςω κλιρωςθσ 

14  Οκτωβρίου 2019:Αποςτολι ςτουσ Διοργανωτζσ των ςτοιχείων των επιλεγζντων Μακθτϊν και των 

Υπευκφνων Δθλϊςεων των γονζων 

15 Οκτωβρίου 2019: Αποςτολι ςτουσ μακθτζσ και ςυνοδοφσ κακθγθτζσ του υλικοφ προετοιμαςίασ για 

τθ δράςθ και τουσ ρόλουσ των μακθτϊν ωσ Ευρωβουλευτζσ (εκπροςωπϊντασ τυχαία ζνα κράτοσ μζλοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και μιασ πολιτικισ ομάδασ, ςφμφωνα με τισ Ευρωεκλογζσ του 2019) 

19-20 Οκτωβρίου 2019:Διεξαγωγή Διημζρου Προςομοίωςησ 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ, ενϊ τόςο οι 

ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ όςο και οι ςυνοδοί Εκπαιδευτικοί κα λάβουν Πιςτοποίθςθ Συμμετοχισ από 

τουσ διοργανωτζσ, με τθ βαςικι προχπόκεςθ πωσ δεν απουςιάηουν ςε καμία από τισ 

προγραμματιςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του διθμζρου (κα τθρθκεί παρουςιολόγιο). 

Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία ι επικοινωνία για τθ δράςθ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με 

το I.R.T.E.A. ςτο 213 0250217 ή e-mail: irtea.greece@gmail.com. 
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