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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,  05/02/2021
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/13869/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
ΚΟΙΝ:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Προσομοίωση Ευρωπαϊκών 

Θεσμών - Μαθαίνοντας την ΕΕ» - “MyEurope&Me” για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων - σχ. έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 122746/Δ2/16-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας το με αρ. πρ. 2/20979/15-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου που αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος: «Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμών» που διοργανώνεται από τον Δήμο Ρόδου, σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 44/10-09-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμών - Μαθαίνοντας την ΕΕ» - 

“MyEurope&Me” για μαθητές/-τριες Δ.Ε. (Γ’ τάξη Γυμνασίου, Α’ και Β’ Τάξη Γενικού και 

Επαγγελματικού Λυκείου) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων για το σχολικό 

έτος 2020-2021. 

Στόχος της συγκεκριμένης πιλοτικής δράσης είναι η κατανόηση της λειτουργίας της ΕΕ και των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων, η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τοπικά, εθνικά και 

ευρωπαϊκά δρώμενα, η επεξεργασία και η παρουσίαση, εκ μέρους των μαθητών/τριών, θέσεων σε 

συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της πολιτικής και η συνεργατική διαβούλευση σε συλλογικά όργανα.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                  ΤΜΗΜΑ Β’                                                

     ----
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
      ----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
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Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
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1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Νοτίου 
Αιγαίου

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου
3. Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης

(μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)
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Η πιλοτική εφαρμογή της προσομοίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών, «MyEurope »,  μπορεί να 

υλοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση της  ηλεκτρονικής πλατφόρμα Studyroom,  μία πρωτοποριακή 

πλατφόρμα στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα συνδέει αποτελεσματικά τον 

εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, μέσω μίας πληθώρας εργαλείων και δυνατοτήτων. Παρέχει, 

επίσης, μία μεγάλη ποικιλία βοηθημάτων, αποκλειστικά για τον εκπαιδευτικό, από εργαλεία ανάλυσης 

και μέτρησης της συμπεριφοράς του/της μαθητή/μαθήτριας μέχρι και εργαλεία οργάνωσης και 

διαχείρισης της εικονικής τάξης (Link: https://ampersand.edu.gr/elearning-platform/).

Επομένως, ως προς την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων για την  προετοιμασία 

των μαθητών/τριών και  τη μαθησιακή γνωριμία με τους θεσμούς, τα μαθήματα μπορούν να 

υλοποιηθούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, 

ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων. 

Επιπλέον, και η προσομοίωση της συνεδρίασης μπορεί να υλοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εφόσον μέχρι την τελική διεξαγωγή της εν λόγω δράσης έχουν αρθεί τα μέτρα και οι περιορισμοί 

που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού COVID-91, η διαδικασία της προσομοίωσης μπορεί να 

υλοποιηθεί  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου (μια μέρα και έχει διάρκεια 2 

ώρες), με τη δέσμευση  αφενός της συναίνεσης των γονέων των μαθητών/τριών και αφετέρου της 

τήρησης όλων των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας των παιδιών.  

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών που θα συμμετέχουν στην εν λόγω δράση.  

2. Η διεξαγωγή του προγράμματος να γίνεται με την παρουσία των εκπαιδευτικών.

3. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και 

μαθητριών στο εν λόγω Πρόγραμμα.

4. Η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά σε άμεση διαφήμιση παροχής 

υπηρεσιών ατόμων/φορέων.

5. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

6. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη 

διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την 

διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

https://ampersand.edu.gr/elearning-platform/


7. Να κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα της δράσης καθώς και ο απολογισμός και τα 

παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που θα προκύψουν.

Για τη μετακίνηση των σχολικών μονάδων, εφόσον χρειαστεί, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Επίσης, 

σημειώνεται ότι η συμμετοχή και η τυχόν μετακίνηση των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:          Με εντολή Υφυπουργού                         

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       

2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                                               

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                   

4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                    

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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