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

  
 

  
 

 Μαρούσι,                   25/09/2018 
 Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/159008/Δ2 
 
 

ΠΡΟΣ: 
      

  KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.  

   της χώρας. 

  2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 

  3. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ. της χώρας. 

   (μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ.Ε.) 

  4. «Ιδιωτικό Λύκειο – Εκπαιδευτήρια 

   Ε. Μαντουλίδη Α.Ε.» 

    mail@lyk-mantoul.thess.sch.gr 

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης και διεξαγωγής Προσομοίωσης Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. – Θεσσαλονίκη, 17-18 Ιανουαρίου 2019». 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 151734/Δ2/13-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 10684/03-06-2018 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τα με αρ. 

πρ. 1009/26-06-2018 και 1010/26-06-2018 έγγραφα του Ιδιωτικού Λυκείου - Εκπαιδευτήρια Ε. 

Μαντουλίδη Α.Ε. και τα συνημμένα σε αυτά και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 39/06-09-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

τη διοργάνωση και διεξαγωγή Προσομοίωσης Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 

Ιδιωτικού Λυκείου - Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019, που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 17 έως 18 Ιανουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του ανωτέρω Ιδιωτικού 

Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.  

Η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιδιωτικού Λυκείου - 

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης όλων των Γενικών 

Λυκείων της χώρας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 ----- 

Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 
   Παπαδοπούλου Χ. 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

 : 210-34.43.317 

Fax : 210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολ. Θεσσαλονίκης 

 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mailto:mail@lyk-mantoul.thess.sch.gr
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Η διαδικασία της Προσομοίωσης συνιστάται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών στις οποίες θα 

κατανεμηθούν οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές προτείνει ένα 

νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες 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.  

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν τα 12 σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή με σειρά 

προτεραιότητας έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 15 μαθητές/τριες. 

Η γλώσσα της Προσομοίωσης θα είναι η ελληνική. Τα έξοδα της διοργάνωσης θα επιβαρύνουν 

αποκλειστικά τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. . 

Στόχος της Προσομοίωσης είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης των συμμετεχόντων ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση και τη βελτίωση της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Επίσης, σημαντικό είναι οι μαθητές/τριες να καταλάβουν ότι δεν προετοιμάζονται μόνο για μία 

εκδήλωση ανταλλαγής ιδεών – απόψεων και αντιπαραθέσεων, αλλά και μια ζωντανή διαδικασία που 

αποτελεί γιορτή της δημοκρατίας και βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.  

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών 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». 

Στα συμμετέχοντα σχολεία θα σταλούν έγκαιρα αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και το 

πρόγραμμα της Προσομοίωσης. Οι οδηγίες για τη διοργάνωση και οι σχετικές ανακοινώσεις θα είναι 

αναρτημένες και στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων (www.mandoulides.edu.gr ) .  

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εν λόγω Προσομοίωσης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην προσομοίωση δεν συνδέεται με 

οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/μαθητριών ή/και εκπαιδευτικών, το ύψος της οποίας δύναται 

να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού ή διακρίσεων μεταξύ του μαθητικού ή εκπαιδευτικού πληθυσμού. 

Επίσης, θεωρούνται απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις:  

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

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

2. Στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων δεν θα υπάρχει διαφημιστική τοποθέτηση προϊόντων.  

3. Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διεξαγωγή της 

προσομοίωσης.  

5. Θα κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα της δράσης, καθώς και ο απολογισμός και τα 

παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που θα προκύψουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

www.mandoulides.edu.gr και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): mail@lyk-

mantoul.thess.sch.gr και στο τηλέφωνο 2310-474.024. 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν 

σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους. 
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Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω 

Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

 

Εσωτερική Διανομή:                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.         ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/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      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα A΄ 

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                        

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄  
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