
Σσμμετοτή στημ 1η Προσομοίωση τοσ Σσμβοσλίοσ της 

Εσρωπαϊκής Έμωσης 

Τμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε , με ημοξ μαζεηέξ: Μανία Λαμπνμπμύιμο θαη Νηθόια Μςναΐηε, 
ζηεκ 1ε Πνμζμμμίςζε ημο Σομβμοιίμο ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ πμο δημνγάκςζε ημ Κέκηνμ 

Γονςπασθήξ Πιενμθόνεζεξ Europe Direct Γιιεκηθό Ίδνομα Γονςπασθήξ θαη Γλςηενηθήξ 

Πμιηηηθήξ (ΓΛΙΑΜΓΠ), ημ μπμίμ έπεη ζοζηαζεί θαη ζογπνεμαημδμηείηαη από ηεκ Γονςπασθή 

Γπηηνμπή. Γπνόθεηημ γηα μηα ακαπανάζηαζε ηςκ ενγαζηώκ ημο Σομβμοιίμο ηεξ ΓΓ θαη αθμνμύζε ηεκ 

θμηκή ζοκεδνίαζε ημο Σομβμοιίμο Γλςηενηθώκ θαη Γζςηενηθώκ Υπμζέζεςκ ηεξ ΓΓ, με ζέμα ηε 

μεηακάζηεοζε. Σομμεηείπακ 28 ζπμιεία από ηεκ Αηηηθή θαη όπη μόκμ, με δομ μαζεηέξ ημ θαζέκα ζημ 

νόιμ ημο Υπμονγμύ Γλςηενηθώκ θαη Υπμονγμύ Γζςηενηθώκ Υπμζέζεςκ ακηίζημηπα. Μεηά από 

θιήνςζε θάζε ζπμιείμ ακέιαβε κα εθπνμζςπήζεη μηα πώνα ηεξ ΓΓ. Υπμπνέςζε ηςκ παηδηώκ ήηακ 

κα μειεηήζμοκ ηηξ ελειίλεηξ ζημ μεηακαζηεοηηθό δήηεμα, ηηξ απόρεηξ θαη ηε ζηάζε ηεξ πώναξ πμο 

εθπνμζςπμύζακ – ημ ζπμιείμ μαξ εθπνμζςπμύζε ηεκ Σιμβεκία – θαη κα οπεναζπηζημύκ ηηξ ζέζεηξ , 

ηηξ απμθάζεηξ θαη ηα ζομθένμκηα αοηήξ ηεξ πώναξ ζηεκ ζοκεδνίαζε. Οη ενγαζίεξ 

πναγμαημπμηήζεθακ  ζηηξ 22 Μανηίμο 2016, ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα, ζε θεκηνηθό λεκμδμπείμ ηεξ 

Αζήκαξ με ηεκ επημέιεηα έμπεηνςκ ζηειεπώκ ημο ΓΛΙΑΜΓΠ θαη με ηεκ πανμοζία ηςκ θαζεγεηώκ - 

ζοκμδώκ. Οη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ  θαηακόεζακ αμέζςξ ηηξ δηενγαζίεξ, έδεηλακ ηδηαίηενε 

πνμζανμμζηηθόηεηα, θμηκςκηθόηεηα θαη επηθμηκςκηαθή δηάζεζε, μπήθακ, δειαδή,  «ζημ πεηζί ημο 

νόιμο ημοξ», ζε ηέημημ βαζμό, πμο, ςξ ζύκμιμ,  δήηεζακ από ημοξ δημνγακςηέξ κα επακαιεθζεί ε 

Σοκεδνίαζε ηηξ επόμεκεξ μένεξ. 

Τεκ  θαζμδήγεζε θαη  ζοκμδεία ηςκ παηδηώκ ακέιαβε ε θαζεγήηνηα ημο ζπμιείμο θ. Δειιαπόνηα 

Θεμδώνα (θμηκςκημιόγμξ). Τα παηδηά βίςζακ μηα μμκαδηθή εμπεηνία θαη απμθόμηζακ πμιιαπιά μθέιε.  

 

 

 

 



 

Οη μαζεηέξ/ηνηεξ πμο ζομμεηέπμοκ ζε πνμζμμμηώζεηξ αοημύ ημο πενηεπμμέκμο ςθειμύκηαη ζε πμιιά 

ζεμεία: 

 Απμθημύκ γκώζεηξ, με δηενεοκεηηθό ηνόπμ, θαη ακηηιαμβάκμκηαη ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ηςκ 

πμιηηηθώκ ζεζμώκ άμεζα θαη επμπηηθά. 

 Βγαίκμοκ από ηα ζηεκά όνηα ημο ζπμιηθμύ πενηβάιιμκημξ θαη δμθημάδμκηαη ζηηξ ζπέζεηξ θαη 

ζηεκ επηθμηκςκία με ημοξ άιιμοξ. 

 Καιιηενγμύκ θμηκςκηθέξ δεληόηεηεξ, όπςξ ε ιήρε απμθάζεςκ, ε δηαπείνηζε ζογθνμύζεςκ, ε 

εκενγεηηθή αθνόαζε θαη ε ζοκενγαζία ζε μμάδεξ. 

 Γκζαννύκμκηαη ζηεκ εκενγό ζομμεημπή, ηεκ ειεύζενε έθθναζε απόρεςκ, θαιιηενγείηαη μ 

δεμμθναηηθόξ ηνόπμξ ζθέρεξ.  

 Βειηηώκμοκ ηε νεημνηθή ηθακόηεηα,  ηεκ ακάπηολε επηπεηνεμαημιμγίαξ θαη θνηηηθήξ ζθέρεξ, 

ηεκ ηθακόηεηα κα εθθνάδμοκ απόρεηξ θαη ζέζεηξ ζε αθνμαηήνημ. 

 Τέιμξ, ζοκακημύκ ζομμαζεηέξ/ηνηεξ ημοξ εθηόξ ηςκ ζοκεζηζμέκςκ πιαηζίςκ θαη κμηώζμοκ 

εοπάνηζηα ζοκαηζζήμαηα από ηε ζοκενγαζία ζηεκ μμάδα. 

Σοκεπώξ , ηίζεκηαη μη βάζεηξ γηα ημκ αονηακό εκενγό πμιίηε με ηηξ γκώζεηξ, ηεκ θνηηηθή ζθέρε 

θαη ηε ζομμεημπή ζηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ θμηκςκηθώκ θαηαζηάζεςκ, πμο είκαη θαη έκαξ από ημοξ 

ζηόπμοξ ηεξ εθπαίδεοζεξ ζήμενα. 

 


