
 

 

Θέµα:   Ενηµέρωση για δράση του "Ευρωπαϊκού Επιστηµονικού Κοινοβουλίου" 

  

      Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε ένα πρόγραµµα – διαγωνισµό του 

Ευρωπαϊκού Επιστηµονικού Κοινοβουλίου που απευθύνεται σε µαθητές (ηλικίας 15-19 

ετών) από όλες τις χώρες της Ευρώπης, προκειµένου να ενηµερώσετε κι εσείς µε τη σειρά 

σας, εφόσον βέβαια το επιθυµείτε, τους µαθητές/τριες σας.   

Οι µαθητές/τριες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους πάνω σε πρόβληµα του 

πλανήτη και να προτείνουν λύσεις. 

Πρόκειται για πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου του Άαχεν και του αντίστοιχου ∆ήµου 

και όχι δράση ιδιωτικού φορέα.  

     Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις επόµενες σελίδες και στην ιστοσελίδα: 

www.science-parliament.eu  

 

                                                       Ευαγγελία Σαµαρά & Γιάννα Κερκινοπούλου  

                                                                  Σχολ. Σύµβουλοι Γερµανικής 

 

www.deutsch.gr

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆.Ε. 

 

Κερκινοπούλου Γιάννα  (ΠΕ07) 

Σαµαρά Ευαγγελία  (ΠΕ07) 

Σχολ. Σύµβουλοι  Αγγλικής & Γερµανικής 

 

Ταχ. ∆/νση: Χάλκης 8, 10
ο
 χλµ.  

                    Θεσσαλονίκης- Μουδανιών 

Ταχ. Κωδ. :  57001 

Ταχ. Θυρ.  : ∆. 5019 

Τηλέφωνο : 2310/  365320  

FAX          : 2310/  286715 

E-MAIL    : grss@kmaked.pde.sch.gr 

                   

Θεσ/νίκη,  10.05.2009 

Αριθµ. Πρωτ. 1050 

 

Προς  

τις/τους εκπαιδευτικούς  Γερµανικής  

Γ/σιων και Λυκείων 
 

 των ∆/νεων και των Γραφείων ∆.Ε. 

Κεντρικής, & ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου & Θεσσαλίας  

 

(∆ια µέσου των αντίστοιχων ∆/νσεων και 

Γραφείων ) 

 

Κοιν.: 
Α) Περιφερειακή ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης 

     Κεντρικής Μακεδονίας  

Β) Περιφερειακή ∆/νση  Β/θµιας Εκπ/σης    

     Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης 

Γ) Περιφερειακή ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης 

     ∆υτικής Μακεδονίας  

∆) Περιφερειακή ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης 

     Θεσσαλίας   

Ε) Περιφερειακή ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης 

     Ηπείρου 



Ο ∆ήµος του Άαχεν (www.aachen.dε)  σε συνεργασία µε το Πoλυτεχνείο του Άαχεν 

(www.rwth-aachen.de) 

 και µε εταίρους τους "Frankly Speaking" ( www.frankly-speaking.org/) και 

"mosaica" www.mosaica-aachen.com) 

υλοποιεί για δεύτερη φορά τον Μάρτιο του 2010 το "Ευρωπαϊκό Επιστηµονικό 

Κοινοβούλιο". (European Science Parliament / ESP)  

  

Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος επιστήµονες, φοιτητές και µαθητές (ηλικίας 15-19 

ετών) από όλες τις χώρες Ευρώπης θα εκθέσουν τις απόψεις τους γύρω από ένα µεγάλο 

πρόβληµα του πλανήτη που αντιµετωπίζουµε στις µέρες µας και θα προτείνουν λύσεις. 

Οι µαθητές καλούνται σε µία πρώτη φάση να συναποφασίσουν στην επιλογή του θέµατος 

σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους. Η τελική απόφαση σχετικά µε το θέµα που θα 

συζητηθεί,  θα παρθεί τον Μάιο από το Συντονιστικό Γραφείο του ESP. (Το ενεργειακό 

πρόβληµα απετέλεσε το θέµα του ΕΕΚ το 2008 ) 

  

Οι συµµετέχοντες µαθητές θα διαγωνισθούν µέσω διαδικτύου , γλώσσα επικοινωνίας θα 

είναι η Αγγλική. βλ. την αντίστοιχη ιστοσελίδα: www.science-parliament.eu 

Η φάση αυτή θα κρατήσει µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου 2009. 

Τον Ιανουάριο του 2010, στη δεύτερη φάση, το Συντονιστικό Γραφείο του ΕΕΚ θα 

επιλέξει βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων ένα σχολείο από κάθε χώρα της Ευρώπης και θα 

καλέσει 3 µαθητές και τον συνοδό καθηγητή στη Συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, η οποία 

θα λάβει χώρα στο  Άαχεν. (βλέπε πρόσκληση συµµετοχής) 

Το τρίλεπτο Videoclip στην ιστοσελίδα του ΕΕΚ (www.science-parliamnet.eu) θα σας 

βοηθήσει να αποκοµίσετε µια πληρέστερη εικόνα του προγράµµατος 

 

 H εταιρία mosaica; ένας από τους εταίρους του παραπάνω προγράµµατος θα αναλάβει την 

κοινοποίηση του προγράµµατος στους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς, θα 

διοργανώσει το διαπολιτισµικό πρόγραµµα στα πλαίσια της Συνεδρίασης και θα 

συνοδεύσει µαθητές και καθηγητές κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο Άαχεν. 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Freizeit - Bildung - Kultur 
mosaica organisiert Reisen, Tagesprogramme, internationale/interkulturelle Begegnungen 

und Projekttage/Projektwochen für Schulklassen und andere Erwachsenen- und 

Jugendgruppen 

  

recreation - education - culture 
mosaica organizes one-day programmes, tours, international/intercultural encounters  

and project days/project weeks for school classes,  youth organisations and other groups of 

young people and adults. 

  

mosaica 
Mirto Valsamidou 

in the Youth Hostel Aachen -  

im Euregionalen Jugendgästehaus 

Maria-Theresia-Allee 260 

D-52074 Aachen 

Tel:  +49 241 711 01-83 /-82 

Fax: +49 241 711 01 85 

Email: info@mosaica-aachen.com 

www.mosaica-aachen.com 

  



 

Τα ελληνικά σχολεία που συµµετείχαν στο πρόγραµµα του 2008 ήταν τα εξής 

  

-          1ο Γυµνάσιο Κατερίνης  

-          Γερµανική Σχολή Αθηνών 

-          Νέα Γενιά Ζηρίδη, Αθήνα 

-          Εκπαιδευτήρια Λιναρδατου/Αυγουλέα, Αθήνα 

      2. Γυµνάσιο Βριλησίων, Αθήνα,  

-          1. Γυµνάσιο Χαλανδρίου, Αθήνα 

-         1. Λύκειο Χαιδαρίου, Αθήνα 

-          1. Γυµνάσιο Θεσ/νίκης 

-          3. Γυµνάσιο Περιστερίου, Αθήνα 

-          3. Λύκειο Κηφισίας, Αθήνα 

-          1. Λύκειο Ηρακλείου 

  

Από την Ελλάδα επιλέγηκαν το 1ο. Γυµνάσιο Κατερίνης (καθηγητής κ. Σ. Σιούλας) και 

η Γερµανική Σχολή Αθηνών ( Λυκειάρχης κ. Β. Τόλιας). 

∆υστυχώς τα παιδιά  από την Κατερίνη δεν µπόρεσαν να έλθουν στο Άαχεν λόγω 

φόρτου εργασίας την περίοδο της Συνεδρίασης. 

  

Με εκτίµηση 

  

Μυρτώ Βαλσαµίδου 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


