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Εισαγωγήα

Κάτι σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται στις εφημερίδες σχεδόν κάθε
μέρα. Είτε το θέμα είναι η διάσωση των τραπεζών, η οικονομική πολιτική, η
μετανάστευση, οι συντάξεις, η ασφάλεια των τροφίμων, η ενέργεια ή η σκοπιμότητα
ανάληψης δράσης σε σημεία ταραχών λίγο πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, όπως
για παράδειγμα στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ρόλο να παίξει.
Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο σημαντική για την καθημερινή ζωή των
ανθρώπων, το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Κάτω
Χώρες ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολεία-Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ΣΠΕΚ).

Αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης των νέων για την
Ευρώπη, μαθαίνοντάς τους την Ευρώπη με ενεργό τρόπο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε
το 2011 και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 60 δευτεροβάθμια σχολεία στις Κάτω
Χώρες. Το πρόγραμμα ΣΠΕΚ ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ειδικότερα με τις εξουσίες δημοκρατικής λήψης αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημοσίευση διδακτικών ενοτήτων αποτελεί μέρος του
προγράμματος ΣΠΕΚ και απευθύνεται στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αυτές οι διδακτικές ενότητες βοηθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς να
ανακαλύψουν τον ρόλο που παίζει η ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους. Πέρα από τη
διάδοση γνώσης μέσω αυτών των διδακτικών ενοτήτων, τα σχολεία που
συμμετέχουν μπορούν να πιστοποιηθούν ως Σχολεία Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα οδηγό.

Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα δείξει στους εκπαιδευτικούς και στους
μαθητές ότι η Ευρώπη είναι η δική τους Ευρώπη και ότι μπορούν πραγματικά να
έχουν λόγο στην κατεύθυνση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Προϋποθέσεις διαπίστευσης:
Σχολεία Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ΣΠΕΚ)
Η σχέση μας με την Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο στενή, καθώς 50% περίπου της
κυπριακής νομοθεσίας προέρχεται από την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, και μας αφορά όλους.
Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τη συνθήκη της
Λισαβόνας έχει ενισχύσει και διευρύνει τις νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ο ηγέτης του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού κόμματος είναι ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ.

Το πρόγραμμα Σχολεία-Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως στόχο να
παρουσιάσει μια σαφή εικόνα της επίδρασης της Ευρώπης σε όλους μας και
ειδικότερα στους νέους.
Χρησιμοποιούμε ειδικά σχεδιασμένες διδακτικές ενότητες για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, για να προσπαθήσουμε, με ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο, να
αυξήσουμε την επίγνωση των νέων όσον αφορά την επιρροή της Ευρώπης στην
καθημερινή ζωή τους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πιο στέρεη βάση για την
κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχολεία – να ασχοληθούν οι μαθητές με
την Ευρώπη με διασκεδαστικό και πρακτικό τρόπο.

Τι προσδοκούμε από τη δική σας συμμετοχή και τη συμμετοχή του σχολείου σας;
Ως εκπαιδευτικός, είστε ο Ανώτερος Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στο σχολείο σας. Θα διορίσετε μερικούς ενθουσιώδεις μαθητές ως Δόκιμους
Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -από 5 ως 10 βοηθούς Μαθητές-
ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Όλοι μαζί θα δημιουργήσετε ένα σημείο
πληροφόρησης για την ΕΕ στο σχολείο. Πρόκειται για ένα σημείο πληροφόρησης
και δραστηριότητας αφιερωμένο στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
(π.χ. με φυλλάδια, διαδικτυακούς συνδέσμους και υλικό πληροφόρησης). Κάθε
χρόνο, μαζί με τους μαθητές, θα οργανώνετε δραστηριότητες σχετικές με την
Ευρώπη στο πλαίσιο της «Ημέρας της Ευρώπης» και επίσης θα τους ζητάτε να
συμμετέχουν στα διεθνή προγράμματα του σχολείου σας. Μπορείτε να επεκτείνετε
αυτές τις δραστηριότητες, όποτε είναι σκόπιμο, ώστε να συμπεριλαμβάνετε τους
γονείς/κηδεμόνες των συμμετεχόντων μαθητών ή το βοηθητικό προσωπικό του
σχολείου. Αυτά τα άτομα μπορούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο του Ανώτερου
Πρεσβευτή. Μπορείτε επίσης να οργανώσετε μια επίσκεψη στο Γραφείο
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία για να προχωρήσετε το
πρόγραμμα ακόμη πιο πέρα!
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Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα ορίζουν
τουλάχιστον έναν Ανώτερο Πρέσβυ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα
λαμβάνει κατάρτιση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος και
εκπλήρωσης των στόχων του. Η εισαγωγική ημερίδα στη Λευκωσία θα σας
καθοδηγήσει στα εξής:  διδακτικές ενότητες και περιεχόμενο, επιλογή και
στρατολόγηση μαθητών, δραστηριότητες σχετικές με την Ευρώπη, πιστοποίηση,
θέση του προγράμματος στο πρόγραμμα σπουδών και πρόσθετες βασικές
πληροφορίες που θα χρειαστούν.

Αναμένουμε από τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι, έχοντας διαβάσει το συνημμένο πληροφοριακό υλικό σχετικά με
τις απαρχές της ΕΕ και τις επακόλουθες συνθήκες. Η κατανόηση των ευρύτερων
εξουσιών λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι επίσης ιδιαίτερα
σημαντική για τη διδασκαλία των ενοτήτων. Στους Ανώτερους Πρεσβευτές θα δοθεί
επίσης πρόσβαση στο dropbox, που περιέχει τις ψηφιακές διαδραστικές διδακτικές
ενότητες και ολοκληρωμένες προτάσεις για σχέδια μαθήματος και περαιτέρω
εργασία. Αναμένουμε από τα διαπιστευμένα σχολεία να μοιραστούν τις βέλτιστες
πρακτικές τους μέσω του dropbox.
γ
Το γραφείο μας οργανώνει ετήσια συνάντηση στη Λευκωσία για όλα τα
συμμετέχοντα σχολεία, όπου οι νέοι Ανώτεροι Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου λαμβάνουν τα πιστοποιητικά κατάρτισής τους. Όλοι οι Ανώτεροι
Πρεσβευτές ενημερώνονται επίσης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ και
δίνεται η ευκαιρία σύντομων επαφών γνωριμίας μεταξύ των διαφόρων σχολείων.

Αν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις, το σχολείο μπορεί να χαρακτηριστεί
επισήμως ως «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και να λάβει
την αντίστοιχη πιστοποίηση. Αυτό περιλαμβάνει μια πλακέτα που μπορεί να
αναρτηθεί σε περίοπτη θέση των σχολικών εγκαταστάσεων. Η απονομή της
πλακέτας και ο χαρακτηρισμός επανεξετάζονται ετησίως.

Ορισμένοι από τους μαθητές αναλαμβάνουν επίσης κάποιον ρόλο· μπορούν, αφού
παρακολουθήσουν τις διδακτικές ενότητες και κατάρτιση από τον Ανώτερο Πρέσβυ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μοιραστούν τις γνώσεις που απέκτησαν με τους
άλλους μαθητές του έτους ή της τάξης τους. Πώς θα το κάνουν εξαρτάται από τους
ίδιους! Στη συνέχεια, θα πιστοποιηθούν επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως
Δόκιμοι Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το σχολείο μπορεί να
ανταμείψει αυτούς τους μαθητές για την ευρωπαϊκή και εθελοντική συνεισφορά
τους, για παράδειγμα, με πιστωτικές μονάδες για παρακολούθηση μαθημάτων,
πρακτικές εργασίες ή με άσκηση σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
Σας ευχόμαστε καλή τύχη!
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Ικανότητες για τους μαθητές:

Ενότητα 1
• Οι μαθητές μπορούν να κάνουν μια σύνδεση μεταξύ της λήξης του Δευτέρου

Παγκοσμίου Πολέμου και της δημιουργίας της ΕΕ.
• Οι μαθητές γνωρίζουν ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΕ.
• Οι μαθητές γνωρίζουν ότι οι τομείς πολιτικής όπως η γεωργία, η οικονομία και οι

μεταφορές αποτελούν τη βάση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.
• Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν παραδείγματα των θεμελιωδών

αξιών της ΕΕ, όπως η «Ενότητα στην πολυμορφία».

Ενότητα 2
• Οι μαθητές κατανοούν τον καθημερινό αντίκτυπο που έχει η Ευρώπη στους

ίδιους.
• Οι μαθητές γνωρίζουν γιατί ορισμένα ζητήματα αντιμετωπίζονται σε εθνικό και

ευρωπαϊκό επίπεδο και, επομένως, κατανοούν αυτό που είναι γνωστό ως αρχή
της επικουρικότητας.

• Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να κατονομάσουν τουλάχιστον τρεις τομείς
πολιτικής της ΕΕ και να δώσουν παραδείγματα.

• Οι μαθητές πρέπει να δείξουν ότι κατανοούν τη σημασία του κοινού νομίσματος
– του ευρώ.

• Οι μαθητές πρέπει να δείξουν την εξοικείωσή τους με διάφορους δικτυακούς
τόπους για την Ευρώπη.

Ενότητα 3
• Οι μαθητές γνωρίζουν ποιο θεσμικό όργανο έχει την πρωτοβουλία για την

υποβολή μιας ευρωπαϊκής νομοθετικής πρότασης.
• Οι μαθητές γνωρίζουν και κατανοούν ποια είναι τα δύο όργανα που εγκρίνουν

νομοθετικές πράξεις.
• Οι μαθητές κατανοούν τη γενική διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• και ειδικότερα της κυπριακής αντιπροσωπείας.

Ενότητα 4
• Οι μαθητές κατανοούν τις βάσεις της ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς του

περιβάλλοντος, της τρομοκρατίας, της ενέργειας και της καταπολέμησης των
ναρκωτικών.

• Οι μαθητές κατανοούν την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας σε σχέση με τη
δική τους ταυτότητα και ιθαγένεια.

• Οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τη δική τους «Ευρώπη» σε διάφορους
τομείς και να το εκφράσουν αυτό προφορικά.
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• Οι μαθητές κατανοούν την εκπροσώπηση των κυπριακών κομμάτων στις
ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες.

Ενότητα 5
• Οι μαθητές κατανοούν τη διάκριση και τη διασύνδεση μεταξύ προτύπων και

αξιών και να μπορούν να τα θέσουν αυτά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
• Οι μαθητές μπορούν να κατονομάσουν τρεις ευρωπαϊκές αξίες και μπορούν να

εξηγήσουν τη σημασία αυτών των αξιών για την ευρωπαϊκή κοινωνία.
• Οι μαθητές γνωρίζουν γιατί τα «ανθρώπινα δικαιώματα» συνιστούν αξία που

βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο.

Ενότητα 6
• Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι το δικαίωμα ψήφου γενικά και το δικαίωμα

ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές ειδικότερα αποτελούν δημοκρατικά
δικαιώματα.

• Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η ψήφος τους μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη
του αύριο.



6/28 DV\1100338EL.doc

EL

Προτάσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς και
μαθητές:
Ενότητα 1
• Να προσκληθεί ένας επισκέπτης ομιλητής, για παράδειγμα, κάποιος παππούς ή

γιαγιά που έζησε τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, και να προετοιμαστούν ερωτήσεις
από τους μαθητές.

• Μια ομαδική συζήτηση για την ειρήνη, η οποία για τους μαθητές είναι μια
αόριστη έννοια. Ο στόχος αυτής της συζήτησης είναι να βοηθήσει τους μαθητές
να καταλάβουν ότι η ειρήνη δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη.
Υπάρχουν μαθητές στο σχολείο που προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη και που θα
ήταν διατεθειμένοι να μιλήσουν για αυτό;

• Να αναζητήσουν οι μαθητές τραγούδια για την ειρήνη στο YouTube, τόσο στα
ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Αν η πρώτη γλώσσα των μαθητών δεν είναι τα
ελληνικά, να αναζητήσουν ένα τραγούδι για την ειρήνη στη μητρική τους
γλώσσα.

• Να κατατεθούν ιδέες για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στο σχολείο.
Ποιοι θα πρέπει να προσκληθούν; Θα ήταν εφικτό να γίνουν δράσεις από κοινού
με τη δημοτική αρχή, τις ενώσεις ή άλλα σχολεία;

• Στο φύλλο που επισυνάπτεται στη σελίδα 3, οι μαθητές μπορούν να
αναζητήσουν μια εικόνα του προϊόντος και κατόπιν το όνομα του προϊόντος στη
γλώσσα της αντίστοιχης χώρας.

• Στο φύλλο που επισυνάπτεται στη σελίδα 7, να βρεθούν οι εικόνες των
αντίστοιχων σημαιών και να κολληθούν στον χάρτη.

Ενότητα 2
• Να αναζητήσουν οι μαθητές στο Διαδίκτυο είδη ένδυσης ή καταναλωτικά

προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά και να φτιάξουν ένα
κολλάζ των εικόνων αυτών.

• Τα προϊόντα διατροφής έχουν ετικέτες που αναγράφουν λεπτομερώς τα
συστατικά τους και τη θρεπτική τους αξία. Να ληφθούν οι ετικέτες από ορισμένα
προϊόντα διατροφής και να συγκριθούν. Τι βλέπουμε;

• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ βιολογικής και εντατικής γεωργίας;
• Να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.europarl.cy και να βρουν τα πλέον επίκαιρα

ευρωπαϊκά ζητήματα, με εξηγήσεις. Να επιλεγεί ένα που οι μαθητές
αναγνωρίζουν, όπως η κρίση χρέους.

Ενότητα 3
• Να ζητηθεί από τους μαθητές να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.europarl.cy

πληροφορίες σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και να προσπαθήσουν να
καταλάβουν γιατί αυτή η συνθήκη είναι τόσο σημαντική για τον ρόλο του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Δόθηκαν πολλές περισσότερες εξουσίες λήψης
αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

• Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι ουσιώδης για τη σωστή κατανόηση της ενότητας
3.

η
Ενότητα 4
• Ένα από τα θέματα αυτής της ενότητας είναι το έγκλημα που σχετίζεται με τα

ναρκωτικά. Θα μπορούσατε να καλέσετε επισκέπτες ομιλητές από οργανισμούς
όπως το ΚΕΝΘΕΑ για να παραδώσουν ένα μάθημα.

• Να αναζητήσουν οι μαθητές περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Διαδίκτυο, να
επιλέξει κάθε ομάδα μια οργάνωση και να κάνει μια σύντομη παρουσίασή της.

• Σε σχέση με την εργασία στη σελίδα 28, στην οποία οι μαθητές πρέπει να
υπογραμμίσουν 5 αξίες, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και συζήτηση στην
τάξη. Η αξιολόγηση θα διευκρινίσει ποιες πέντε αξίες θα καλύψει η τάξη.
Μερικοί μαθητές μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα που αντικατοπτρίζουν περισσότερο αυτές τις αξίες.

Ενότητα 5
• Οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης είναι: ισότητα, ελευθερία, αλληλεγγύη,

ιθαγένεια, δημοκρατία και δικαιοσύνη. Αυτή η ενότητα προσφέρεται ιδιαίτερα
για μια θεατρική δραστηριότητα με θέμα την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα, τη
γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, κ.λπ.

• Να προσκληθεί ένας ή περισσότεροι νέοι αιτούντες άσυλο ως επισκέπτες
ομιλητές ή για να συμμετάσχουν σε παιχνίδι ρόλων.

• Να ζητηθεί από τους μαθητές να περιφερθούν στο σχολείο ως να ήταν τυφλοί
(δηλαδή με δεμένα μάτια) ή σε αναπηρικό αμαξίδιο, και κατόπιν να διηγηθούν
στην τάξη πώς ήταν η εμπειρία τους αυτή.

• Να ζητηθεί από τους μαθητές να κάνουν ένα φωτομοντάζ των ευρωπαϊκών
αξιών που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Ενότητα 6
• Να διεξαχθούν ευρωπαϊκές εκλογές για τους μαθητές του έτους ή ολόκληρου

του σχολείου. Αυτό θα μπορούσε επίσης να γίνει κοντά στην Ημέρα της Ευρώπης
και οι γονείς θα μπορούσαν να κληθούν να λάβουν μέρος. Η ψήφος δίνει χρώμα
στην Ευρώπη: πράσινη Ευρώπη για καλύτερο περιβάλλον, κόκκινη Ευρώπη για
μια κοινωνική Ευρώπη με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, μπλε Ευρώπη για μια
Ευρώπη για τους επιχειρηματίες, που εστιάζει στα οικονομικά οφέλη, κ.λπ.

Τελική εργασία
• Σύνθεση ενός τραγουδιού (που μπορεί να είναι και ραπ) για την Ευρώπη.
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• Οργάνωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς στο σχολείο, με πιάτα από χώρες της ΕΕ, για
τις οποίες θα δώσετε επίσης πληροφορίες.

• Εκτέλεση παρουσίασης/θεατρικού έργου/ποιήματος/ζωγραφικού
έργου/φωτομοντάζ/σχεδίου με θέμα «Ενωμένοι στην πολυμορφία».

• Οργάνωση απογεύματος/βραδιάς συζήτησης ευρέος φάσματος με τους μαθητές,
τους γονείς, τους συναδέλφους και τις δημοτικές αρχές, για παράδειγμα, σχετικά
με ένα επίκαιρο ευρωπαϊκό ζήτημα ή τη στάση του σχολείου ως προς την
Ευρώπη και το διεθνές της πρόγραμμα.
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• Διαδικτυακές προτάσεις1 για εκπαιδευτικούς και
μαθητές:

Ενότητα 1: Σύντομη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βίντεο:

- Ιστορία: Ενωμένοι πίσω από την ενιαία αγορά (03:01 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Εστίαση στη Σένγκεν και στην ελεύθερη αγορά.
http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f1899663-e582-4652-b6da-
e47b59cc6ff3

- Ιστορία: Πατέρες της Ευρώπης (02:55 λεπτά)
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, εστίαση στον Schuman.
http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f6a3fb63-06b7-4651-bf43-
79f4ba3f4154

- Εξήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05:50 λεπτά)
στα αγγλικά
Ο αφηγητής μιλά γρήγορα, αλλά εξηγεί καλά πώς λειτουργεί η ΕΕ και τι κάνει.
http://www.youtube.com/watch?v=O37yJBFRrfg

- Σύντομη ιστορία μιας ηπείρου: Ξενώνας ΕΕ (03:56 λεπτά)
στα αγγλικά
Μια σύντομη και ξεκάθαρη εξήγηση που παρουσιάζει ένα γενικό ιστορικό της
Ευρώπης και τις ρίζες της ΕΕ.
http://www.youtube.com/watch?v=pTTaoWFWAJ4

- Εύρηκα: Schuman, ο «πατέρας της Ευρώπης» (03: 33 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Ένα κλιπ που εστιάζει στον Robert Schuman.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ad5d6b86-4455-48b2-8620-
9f2100a32163

- Εύρηκα: Η ιδέα που οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (02: 02 λεπτά) σχόλια:
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

1 Να θυμάστε: δεν αναφέρουν όλα τα βίντεο και τα 28 κράτη μέλη, ωστόσο είναι εξαιρετικά χρήσιμα και
συναφή.
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http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=320c5211-3e17-4617-8b05-
4a04741b81d2

- Εύρηκα: Η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (03:25 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
50 χρόνια ιστορίας
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=7304aa26-6fcc-471b-bdf5-
abc0c20ae10f

- Εξήγηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (03:04 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=TjqUBM7pGHE

Παρόμοιο φιλμάκι στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες
της ΕΕ (01:30 λεπτά):
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-
a33000e22be2

- Πώς λειτουργεί η ΕΕ! (04:34 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=pKvXuya_0cA

φιλμάκια στα αγγλικά και στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις
γλώσσες της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05:49 λεπτά)
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=d556059d-cd4b-40fa-84b6-
a3d300b52bde

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (02:39 λεπτά)
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=72cdd26e-7521-40a6-b5db-
a20300cbd3f8

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (04:19 λεπτά)
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7be6d3ca-56b0-4911-be12-
a1e700a18828

Παρουσιάζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λίγα λόγια (01:22 λεπτά)
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c63b3fb7-db08-47b1-a82a-
a63f0150277b

- Το Ε. Κοινοβούλιο κοντά σας (01:57 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
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http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=de93615c-1cb8-4405-9d12-
a5a6009d9a6b

- Πώς λειτουργεί: πολιτική ασύλου της ΕΕ (03:55 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=7ca76e10-4aaf-473f-808d-
9e4700a41fe6

Άλλα:

- Νευροδύσσεια: Ανακαλύψτε το διαδικτυακό παιχνίδι για την Ευρωπαϊκή Ένωση
με ερωτήσεις για τις χώρες και τα κύρια γεγονότα της ΕΕ.
http://neurodyssee.org/2011/play_login.php

Συζήτηση:

Υπάρχουν άλλα ζητήματα που πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ρυθμιστούν πιο
αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι μεμονωμένα από τα κράτη μέλη;
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Ενότητα 2: Εσύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η επίδρασή της στη ζωή σου»

Βίντεο:

- Τι έχει κάνει για μας η Ευρώπη; (01:20 λεπτά)
στα αγγλικά
Σατιρικό φιλμ μικρού μήκους για ορισμένα από τα οφέλη που παρέχει η ΕΕ.
http://www.youtube.com/watch?v=lFyywfHbj3M

Θεμελιώδη Δικαιώματα (Fundamental Rights) (01:47 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=d4d18c34-2fa7-4846-bb96-
a2c901098456

- Erasmus+: πώς λειτουργούν εργασία και σπουδές στο εξωτερικό (01:39 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=5732f33a-e9e5-4754-80f3-
a6ab00e774c1

- Ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (01:11 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=VWuZlpYWiG8

Ιστορία της Ενιαίας Αγοράς (History: European Single Market)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd2f29e8-881a-4f11-bcf3-
a07d010e9bf3

Καταργώντας τους τελωνιακούς δασμούς (Bringing down customs barriers) (02:06
λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=03df773d-596e-447a-96c0-
a3e30138163b

Πρόσθετες πηγές:

- Στοιχεία για το ευρώ
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
Φιλμ μικρού μήκους και δικτυακός τόπος με παιχνίδια και πληροφορίες για το
ευρώ.
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.el.html

Συζήτηση:
Η ΕΕ διαθέτει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των τραπεζών τροφίμων. Είναι η
μείωση της φτώχειας ευθύνη των Βρυξελλών;
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Ενότητα 3: Λήψη αποφάσεων

Βίντεο:

- Πώς λειτουργεί Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05:49 λεπτά.)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
Εστίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=d556059d-cd4b-40fa-84b6-
a3d300b52bde

- Get the picture: Ευρωπαϊκοί νόμοι (01:37 λεπτά)
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
Πώς δημιουργείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=5b05a32d-0744-4c0b-a356-
a14e00c9c235

- Άμιλλα για επιρροή: Οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου (01:33 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Εστίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=81f309d8-91e6-49de-b600-
a29600c581bf

- Α-Ω: Θ για Θεσμικό Τρίγωνο (03:02 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Εξήγηση της τριγωνικής διάρθρωσης της θεσμικής διαχείρισης της ΕΕ.
http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=61a6781e-1e6c-4e36-a9b3-
9f1600a1deb8

- Τα δομικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (03:14 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Εστίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον τρόπο λειτουργίας του.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=44719fb0-6c0d-460e-b36c-
a29800ced4e9

- Πώς λειτουργεί: Σύνοδοι κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (03:18 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Εστίαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=34c0fc77-2e71-45b2-be68-
a249012634a8

- «Α-Ω: Σ για Συμβούλιο των Υπουργών» (03:15 λεπτά)
στα γαλλικά, με υπότιτλους
Εστίαση στο Συμβούλιο των Υπουργών και στον τρόπο λειτουργίας του.
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http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=b1031601-d73b-4255-a1ac-
e82f42ed1ce1

- Εξήγηση της κρίσης του ευρώ με απλά λόγια (04:39 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=dEOr0jhB5zo

Εξήγηση της κρίσης του ευρώ με απλά λόγια - Ας μιλήσουμε για το δημόσιο χρέος.
(Let’s talk about public debt) (05:49 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=933714b0-baad-42f3-b036-

a4aa008c7e0f

- Νομοθεσία στην ΕΕ (03:14 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=YOPNeMXLnJc

- Νομοθεσία στην ΕΕ (Law-making in the EU) (02:45 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=5d5939dc-e3bf-4b45-b902-
a63f0160e51a
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Ενότητα 4: Ευρώπη χωρίς σύνορα

Βίντεο:

- Προστασία δεδομένων της ΕΕ. Αποκωδικοποίηση του δικτύου (01:49 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Τι κάνει η Ευρώπη για την προστασία των δεδομένων.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=aa714799-339e-45f2-9708-
a28400ba4ee3

- Get the picture: Εσείς ταυτίζεστε με τη σημερινή Ευρώπη; (01:45 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Τα οφέλη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας.
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=700d81a2-96bf-4923-a185-
a27a0108698a

- Α-Ω: Α για Αλιεία (02:49 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
Γιατί η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της αλιείας είναι σημαντική για το
περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων.
http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=5ea81244-200b-45fc-8b16-
a2580155cac9

- Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=BBbRw-Ti7fI

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν πάγωμα των συνομιλιών για την ένταξη της Τουρκίας
στην Ε.Ε. (MEPs call for a freeze of EU accession talks for Turkey) (01:09 λεπτά)
στα αγγλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=33baac5d-89d3-4c59-b1d8-
a6c700de82d8

- Η διεύρυνση της ΕΕ (02:08 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=FiHpiifNko0

Ιστορία: Όσο πιο μεγάλη τόσο το καλύτερο; (History : Bigger and Better?) (03:20
λεπτά)
στα αγγλικά και στα γερμανικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες
της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=828f8ed7-86eb-4c21-bf5b-
9e2c00f7f4f3

Συζήτηση:

- Ως Κύπριος πολίτης, αισθάνεστε επίσης ότι είστε ευρωπαίος πολίτης; Εάν ναι, γιατί;
Εάν όχι, γιατί;
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Ενότητα 5: Οι αξίες της Ευρώπης

Βίντεο:

- Τριάντα χρόνια αγώνας για ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών (05:39
λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=9eadefd8-5071-480e-85da-
a3d500f119b1

- Ανθρώπινα δικαιώματα και πολυμορφία στην ΕΕ (03:55 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=EoWDT-kBDNI

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (EU Charter of Fundamental Rights)
(04:30 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=ceed5d0d-97d3-4577-bf5e-
a1ee01051f9a

- Οι 4 ελευθερίες της ΕΕ (00:56 λεπτά)
στα γερμανικά
https://www.youtube.com/watch?v=F3R6zncr9VQ

Η Συνθήκη της Ρώμης (The Treaty of Rome) (04:06 λεπτά)
στα γαλλικά, με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=788f97ad-3598-4c84-bfb9-
9e4c0093aa22

Συζήτηση:

- Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα;
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Ενότητα 6: Η φωνή σου στην Ευρώπη

Βίντεο:

- Εναλλακτική εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές (01:03 λεπτά)
στα αγγλικά
Εξηγεί στους νέους γιατί είναι σημαντικό να ψηφίζουμε· όλοι έχουν λόγο για το
μέλλον της Ευρώπης· η ΕΕ έχει σημαντικό αντίκτυπο.
http://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be

- Πώς λειτουργεί: Κίνηση μιας πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών (03:57 λεπτά)
στα αγγλικά
Η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών ως δημοκρατικός πυλώνας.
http://www.youtube.com/watch?v=HDJxXiYlK48

- Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (01:05 λεπτά)
στα γερμανικά

https://www.youtube.com/watch?v=Yh2Ha326EPc

Εκλέγοντας το μέλλον της Ευρώπης (Electing Europe’s future) (02:22 λεπτά)
στα αγγλικά με διαθέσιμους υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4c478472-4fee-4eaa-b7df-
a298014a1637

Συζήτηση:

- Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η ψήφος είναι υποχρεωτική. Πιστεύεις ότι αυτό θα ήταν
μια καλή ιδέα και για την Κύπρο;

- Στρασβούργο έναντι Βρυξελλών: κάθε μετακίνηση του Κοινοβουλίου κοστίζει πολλά
χρήματα. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό;

Πρόσθετες πηγές:

- Ενωμένη στην πολυμορφία: Ανακαλύψτε το ΕΚ - Ξενώνας ΕΕ (03:41 λεπτά)
στα αγγλικά
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξηγείται με απλό και διασκεδαστικό τρόπο
http://www.youtube.com/watch?v=QcGCYverFh0
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Απαντήσεις για τη διδακτική ενότητα σχετικά με την
Ευρώπη

Ενότητα 1: Σύντομη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γράψε τρία πράγματα που γνωρίζεις για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο:
1. Γερμανική εισβολή στις Κάτω Χώρες
2. D-day στις 6 Ιουνίου:
3. Μάχη του Στάλινγκραντ

(πολλές άλλες απαντήσεις είναι δυνατές, εφόσον συνδέονται με τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο)

Ποιες έξι χώρες ενεπλάκησαν;
1. Γαλλία
2. Γερμανία
3. Κάτω Χώρες
4. Βέλγιο
5. Λουξεμβούργο
6. Ιταλία

Γιατί ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν τόσο σημαντικοί μετά τον πόλεμο;
Ο χάλυβας χρησιμοποιείτο στη βιομηχανία (για παραγωγή μηχανημάτων, σιδηροδρόμων
και υλικών κατασκευής) και ο άνθρακας χρησιμοποιείτο για την παραγωγή ενέργειας
(ατμοηλεκτρικά εργοστάσια). [Ο χάλυβας είναι, βεβαίως, απαραίτητος και για την
παραγωγή όπλων (αρμάτων μάχης, πυροβόλων όπλων, κ.λπ.) και χρειάζεται πολύς
άνθρακας για να κατασκευαστεί χάλυβας. Η συνεργασία επομένως έκανε δυσκολότερη τη
δημιουργία μεμονωμένων αμυντικών βιομηχανιών για τις χώρες.]

Κατονόμασε ορισμένα προϊόντα του σούπερ μάρκετ που προέρχονται από τις ακόλουθες
ευρωπαϊκές χώρες.
Χώρα Προϊόν

1. Κάτω Χώρες Τυρί, γάλα, γιαούρτι
2. Ιταλία Τυρί παρμεζάνα, προσούτο Πάρμας,

μοτσαρέλα
3. Γερμανία Μπράτβουρστ
4. Ηνωμένο Βασίλειο Τσένταρ
5. Ισπανία Κρασί, τσορίθο
6. Γαλλία Μπρι, κρασί, καμαμπέρ
7. Ελλάδα Τυρί φέτα, τζατζίκι

πολλές άλλες απαντήσεις είναι δυνατές, ανάλογα με τα προϊόντα
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Μπορείς να κατονομάσεις χώρες που δεν είναι ακόμη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά θα ήθελαν να γίνουν;

1. Αλβανία
2. Τουρκία
3. Μολδαβία
4. Σερβία
5. Μαυροβούνιο
6. Κοσσυφοπέδιο
7. ΠΓΔΜ
8. Ουκρανία (συναρτήσει της εγχώριας πολιτικής κατάστασης)

Πιστεύεις ότι αυτό είναι καλή ή κακή ιδέα; Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί.
Εξαρτάται από τη χώρα και τις απόψεις σου. Δυνητικά οφέλη: μεγαλύτερη σταθερότητα για
την Ευρώπη, μεγαλύτερη εσωτερική αγορά, αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας για όλους.
Δυνητικά μειονεκτήματα: πιθανή απώλεια ελέγχου σε μια μεγάλη Ένωση, η προσάρτηση
χωρών που δεν «ανήκουν» στην Ευρώπη.
Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δηλώσει ότι στη
διάρκεια της θητείας του (2014-2019), η Επιτροπή θα φροντίσει να μην ενταχθούν νέες
χώρες στην ΕΕ.

Μπορείς να δώσεις άλλα παραδείγματα;
Τα πιθανά παραδείγματα περιλαμβάνουν: έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ,
ελάχιστες απαιτήσεις για τα προϊόντα και τα τρόφιμα.

Δώσε ένα άλλο παράδειγμα
Όλες οι χώρες μπορούν, εντός των συνόρων τους, να υιοθετούν πολιτικές που δεν
εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, οι Κάτω Χώρες που έχουν
διαφορετικούς κανόνες για τα μαλακά ναρκωτικά (πολιτική ανοχής), και οι χώρες που
διαφέρουν όσον αφορά τη νομιμότητα των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Τι αντιπροσωπεύουν τα αστέρια στην ευρωπαϊκή σημαία;
Τα αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας
μεταξύ των λαών της Ευρώπης.
ΣΗΜ.: ο αριθμός 12 συμβολίζει την τελειότητα, την πληρότητα και την ενότητα, και η
σημαία έχει δώδεκα αστέρια.
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Χώρες που είναι μέλη της ΕΕ:
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Ενότητα 2: Εσύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η επίδρασή της στη ζωή σου»
Σε ποιες χώρες έχεις πάει για διακοπές; Ή ποιες χώρες θα ήθελες να επισκεφτείς;
Δική σου απάντηση.

Έχεις επαφές με μαθητές ή φίλους που δεν ζουν στις Κάτω Χώρες; Εάν ναι, σε ποια χώρα
ζουν και σε ποια γλώσσα επικοινωνείτε;
Δική σου απάντηση.

Πρέπει να περάσεις κάποιο διάστημα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σε ποια χώρα θα
διάλεγες να πας και γιατί;
Δική σου απάντηση.

Στη διάρκεια αυτής της παραμονής σου στο εξωτερικό, αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα
υγείας και πρέπει να επισκεφθείς κάποιον γιατρό ή νοσοκομείο. Ποια έγγραφα θα
χρειαστείς;
Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόσουν μια ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας.
Πρόκειται για μια δωρεάν κάρτα που σου δίνει πρόσβαση στην κρατική υγειονομική
περίθαλψη και ιατρική θεραπεία, στη διάρκεια προσωρινής παραμονής σε οποιοδήποτε
από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και
στην Ελβετία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να λαμβάνεις υγειονομική περίθαλψη με τους
ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) όπως οι ασφαλισμένοι
στη συγκεκριμένη χώρα.
Πρέπει να ρωτήσεις τον πάροχο ασφάλισης ασθενείας σου, εάν η εθνική σου κάρτα
ασφάλισης ασθενείας είναι αυτόματα και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας. Εάν όχι,
τότε πρέπει να ζητήσεις να σου χορηγηθεί ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας,
χρησιμοποιώντας το έντυπο ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ).
Έχε υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας θεσπίστηκε την 1η Ιανουαρίου
2006 και αντικατέστησε έναν αριθμό εντύπων που κανονικά θα έπρεπε να συμπληρωθούν.

Δώσε ένα παράδειγμα διάκρισης στους εξής τομείς:
Ισότητα των φύλων: απαγόρευση γάμων ομοφυλοφίλων, απαγόρευση ομοφυλοφιλικών
σχέσεων.
Πεποιθήσεις: απαγόρευση άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων, απόρριψη ατόμων που
έχουν μια συγκεκριμένη πίστη. Αναπηρία: άρνηση πρόβλεψης διευκολύνσεων για τα άτομα
με αναπηρίες, άρνηση πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες.

Κοίταξε τα νομίσματα στο πορτοφόλι σου και δες τι είναι γραμμένο πάνω τους. Σε τι
μοιάζουν μεταξύ τους τα νομίσματα;
Η μία πλευρά είναι πάντοτε η ίδια.

Μπορείς να δεις από ποιες ευρωπαϊκές χώρες προέρχονται; Πώς μπορείς να το
καταλάβεις;
Από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντοτε κάτι που αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη χώρα
και το όνομα της χώρας.
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Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου;
Αέρια που δυσκολεύουν τη θερμότητα της Γης να περάσει από την ατμόσφαιρα.
Παραδείγματα αερίων του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και η
αμμωνία.

Γιατί είναι επιβλαβή τα αέρια του θερμοκηπίου;
Έχουν ως αποτέλεσμα να διαφεύγει λιγότερη θερμότητα από την ατμόσφαιρα. Αυτό
αυξάνει τη θερμοκρασία της Γης και λιώνει τους πάγους. Κατά συνέπεια, ανεβαίνει η
στάθμη της θάλασσας.

Ποια τρία απειλούμενα είδη μπορείς να κατονομάσεις;
Πολλές απαντήσεις είναι δυνατές, όπως το πάντα, ο λύγκας, ο μεγάλος λευκός καρχαρίας,
η θαλάσσια ενυδρίδα, ο λευκός ρινόκερος, η τίγρη, κ.λπ.

Πώς μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια στο σπίτι; Δώσε πέντε παραδείγματα.
1. Χαμηλώνουμε τη θέρμανση και φοράμε ένα πουλόβερ.
2. Τραβάμε τις κουρτίνες νωρίς το βράδυ.
3. Δεν αφήνουμε συνδεδεμένους στην παροχή ρεύματος φορτιστές και παρόμοιο

εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούμε.
4. Σβήνουμε τα φώτα όταν δεν είναι κανείς στο δωμάτιο.
5. Κάνουμε πιο σύντομα ντους [άλλες απαντήσεις είναι δυνατές]

Τι κάνεις εσύ προσωπικά για να εξοικονομήσεις ενέργεια;
Δική σου απάντηση.

Ποιος ασχολείται με τι;
Συλλογή οικιακών απορριμμάτων = δήμος
Σιδηρόδρομοι = Κάτω Χώρες, ΕΕ
Τηλεπικοινωνίες = Κάτω Χώρες, ΕΕ
Χώροι στάθμευσης της γειτονιάς = δήμος
Οργάνωση τοπικών συγκοινωνιών = δήμος
Σήμανση προϊόντων = ΕΕ
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας = Κάτω Χώρες, ΕΕ
Στήριξη των φτωχών = δήμος, Κάτω Χώρες, ΕΕ
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες = δήμος, επαρχία
Επιδοτήσεις γεωργών = ΕΕ
Παροχή κατ᾽ οίκον φροντίδας = δήμος
Εθνικός προϋπολογισμός = Κάτω Χώρες, ΕΕ
Χρεώσεις κλήσεων = ΕΕ

Γιατί υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης;
Χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης για να αντιμετωπίζονται διαφορετικά
είδη προβλημάτων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι δήμοι είναι πιο κοντά στους
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πολίτες και μπορούν άρα να λαμβάνουν τις ορθότερες αποφάσεις για πράγματα που
αφορούν τη γειτονιά ή την πόλη σας. Η εθνική κυβέρνηση είναι πιο κατάλληλη να
αποφασίζει για ευρύτερα ζητήματα, όπως η διαχείριση του συστήματος υγείας ή
εκπαίδευσης των Κάτω Χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποφασίζει καλύτερα για
θέματα που δεν περιορίζονται από σύνορα και αφορούν διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Για
παράδειγμα, η διατήρηση των ποταμών μας καθαρών (διαρρέουν αρκετές χώρες) και η
σύσταση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Ο καθορισμός της αρμοδιότητας, δηλαδή σε
ποιο επίπεδο πρέπει να αποφασίζεται κάθε θέμα, αναφέρεται ως αρχή της
επικουρικότητας. Αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και βρίσκεται στο επίκεντρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι δεν γνώριζες πριν που γνωρίζεις τώρα;
Τώρα γνωρίζω ότι:

Δική σου απάντηση.

Ενότητα 3: Λήψη αποφάσεων

Πώς θα οργάνωνες μια σχολική γιορτή για μαθητές από 28 χώρες; Σκέψου τις
διαφορετικές γλώσσες και τις πολιτισμικές διαφορές.

Δική σου απάντηση.

Βρες πληροφορίες για αυτό το πρόσωπο.
Donald Tusk, από την Πολωνία.
Ο Donald Tusk (γεννημένος στο Gdansk στις 22 Απριλίου 1957) είναι, από την 1η
Δεκεμβρίου 2014, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σπούδασε ιστορία στο
πανεπιστήμιο του Gdansk. Από τον Νοέμβριο του 2007 ως τον Σεπτέμβριο του 2014, ο
Donald Tusk διετέλεσε πρωθυπουργός της Πολωνίας. Ο Donald Tusk είναι συνιδρυτής και
πρώην ηγέτης της Πλατφόρμας Πολιτών, ενός χριστιανοδημοκρατικού, φιλελεύθερου
συντηρητικού κόμματος (αν και είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα). Ως
πρωθυπουργός, ηγήθηκε ενός συνασπισμού του κόμματός του και του πολωνικού
Αγροτικού Κόμματος (PSL). Προηγουμένως, ήταν μέλος του πολωνικού κοινοβουλίου και
της γερουσίας.

Αν ήσουν «Πρόεδρος», σε ποιο θέμα θα έδινες ΤΩΡΑ προτεραιότητα για συζήτηση σε μια
ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής;
Δική σου απάντηση.

Ποιος είναι ο Επίτροπος της χώρας σου και ποια είναι τα καθήκοντά του;
Δες στον ιστότοπο www.ec.europa.eu

Πιστεύεις ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα; Εάν ναι, γιατί; Εάν όχι, γιατί;
Δική σου απάντηση.
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Πόσους βουλευτές έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
751.

Πόσους βουλευτές έχει η χώρα σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Δες στον ιστότοπο www.europarl.cy

Για ποιο θέμα θα ήθελες να περάσεις ευρωπαϊκό νόμο; Τι θα ήθελες να ρυθμίσει αυτός ο
νόμος;
Δική σου απάντηση. Οι επιτροπές στις οποίες γίνεται το πραγματικό έργο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου είναι οι εξής:
Αριθ. Συντομογραφία Ονομασία
1 BUDG Προϋπολογισμοί
2 CONT Έλεγχος του Προϋπολογισμού
3 AFET Εξωτερικές Υποθέσεις
4 LIBE Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
5 AFCO Συνταγματικές Υποθέσεις
6 CULT Πολιτισμός και Παιδεία
7 ECON Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
8 ITRE Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
9 INTA Διεθνές Εμπόριο
10 IMCO Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών
11 JURI Νομικά Θέματα
12 AGRI Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
13 ENVI Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων
14 DEVE Ανάπτυξη
15 FEMM Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων
16 REGI Περιφερειακή Ανάπτυξη
17 TRAN Μεταφορές και Τουρισμός
18 PETI Αναφορές
19 PECH Αλιεία
20 EMPL Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
21 DROI Ανθρώπινα Δικαιώματα
22 SEDE Ασφάλεια και Άμυνα
Θα πρέπει άρα να είσαι σε θέση να κατονομάσεις τους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ
και σε έναν από αυτούς να υποβάλεις μια πρόταση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ένας νόμος σχετικά με το σχολικό ωράριο ή την κλοπή ποδηλάτων, για παράδειγμα, θα
θεσπιζόταν στην πραγματικότητα σε ολλανδικό, δηλαδή εθνικό, επίπεδο.

Πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσες να επηρεάσεις τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην ΕΕ;
Δική σου απάντηση.  [Ψηφίζοντας, από το 18ο έτος και μετά, για το εθνικό και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείς να επηρεάσεις τη σύνθεση του ολλανδικού και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.]
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Ενότητα 4: Ευρώπη χωρίς σύνορα

Αριθμός κατοίκων, ΕΕ: 507,1 εκατομμύρια (2014)
Αριθμός κατοίκων, ΗΠΑ: 316,6 εκατομμύρια (2014)

Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά ως
μεμονωμένη χώρα ή θα ήταν πιο αποτελεσματικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Δική σου απάντηση. Πιθανά επιχειρήματα: το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καλύτερο, διότι οι
διακινητές ναρκωτικών δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και με αυτόν τον τρόπο
μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
Η Ευρώπη έχει τη δική της υπηρεσία -την Ευρωπόλ- που συλλέγει και αναλύει πληροφορίες
για εγκληματικές δραστηριότητες και έτσι προσπαθεί να καταπολεμήσει το διεθνικό
έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπόλ διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων που
περιέχει πληροφορίες για εγκληματίες και εγκληματικά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Η
υπηρεσία μπορεί έτσι να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων στα
κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντας εκτεταμένες πληροφορίες για διεθνή δίκτυα οργανωμένου
εγκλήματος. Οι αξιωματούχοι της Ευρωπόλ μπορεί να εργάζονται ως μέλη διεθνών
ομάδων. Κατά συνέπεια, μπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες και αναλύσεις μεταξύ
της ομάδας και της Ευρωπόλ στη διάρκεια μιας έρευνας. Αυτές οι ομάδες είναι χρήσιμες
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών ή της παραχάραξης.
Εμπειρογνώμονες από χώρες εκτός ΕΕ επιτρέπεται επίσης να συμμετέχουν στις έρευνες της
Ευρωπόλ.
Υπάρχει επίσης η Eurojust. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να βελτιώνει τις ικανότητες
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ως προς την καταπολέμηση του σοβαρού
οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος. Η Eurojust αποτελείται από εισαγγελείς, δικαστές
και αστυνομικούς. Αυτοί εστιάζουν κυρίως στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
δικαστικών αρχών στα κράτη μέλη.

Γιατί ελέγχονται τα υγρά στα αεροδρόμια;
Επειδή ορισμένα υγρά μπορούν να μετατραπούν σε εκρηκτικά (για παράδειγμα, εξαιρετικά
εύφλεκτη βενζίνη ή χλωρίνη, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα). Έχουν
αποτραπεί τρομοκρατικές επιθέσεις, στις οποίες οι τρομοκράτες σχεδίαζαν να επιτεθούν
με εκρηκτικά υγρά που πέρασαν παράνομα.

Γιατί είναι τόσο αυστηροί οι έλεγχοι στα αεροδρόμια εάν πετά κανείς προς τις ΗΠΑ;
Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά επιφυλακτικές για
πιθανές επιθέσεις. Προσπαθούν να αποτρέψουν τέτοιες επιθέσεις εφαρμόζοντας
αυστηρούς ελέγχους.

Τα αεροδρόμια θέλουν να χρησιμοποιούν σαρωτές σώματος. Τι είναι ένας σαρωτής
σώματος;
Είναι ένα είδος μηχανήματος ακτίνων Χ που επιτρέπει να δεις μέσα από όλο το σώμα. Ο
στόχος είναι να εμποδιστεί η απόκρυψη υλικού μέσα στο σώμα.
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Θα ήθελες να ελέγχεσαι με σαρωτή πριν από την επιβίβασή σου σε αεροπλάνο;
Δική σου απάντηση.

Μπορείς να κατονομάσεις τρεις τρόπους παραγωγής ενέργειας;
1. Ηλιακή ενέργεια
2. Αιολική ενέργεια
3. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με καύση άνθρακα
4. Υδροηλεκτρικά εργοστάσια
5. Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας
6. Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο

Ποιες είναι οι ενεργειακές πηγές μας;
Φυσικό αέριο (αιολική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια και -περιορισμένη- ηλιακή ενέργεια,
και παλαιότερα επίσης άνθρακας)
Τι είδους ενέργεια παίρνουμε από το εξωτερικό;
Άνθρακα και πετρέλαιο (βενζίνη, ντίζελ, κ.λπ.), πυρηνική και ηλιακή ενέργεια από τη
Γερμανία.

Πώς αισθάνεσαι ως κάτοικος του μέρους που ζεις και τι γνωρίζεις για το χωριό ή την
πόλη σου;
Δική σου απάντηση.
Βλέπεις τη διαμονή σε μια άλλη χώρα, για εργασία ή σπουδές, ως συναρπαστική
προοπτική ή ως πρόκληση; Αν σου αρέσει η ιδέα, σε ποια χώρα θα διάλεγες να μείνεις
και γιατί;
Δική σου απάντηση.

Ποια πολιτική ομάδα έχει σχηματίσει το ΑΚΕΛ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κόμματα;
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων
των Βορείων Χωρών

Συμπληρώστε την ακόλουθη λίστα:

ΔΗΣΥ: Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς

ΑΚΕΛ: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

ΔΗΚΟ: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΔΕΚ: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κίνημα Αλληεγγύη: Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
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Ενότητα 5: Οι αξίες της Ευρώπης

Ποιες αξίες είναι πιο σημαντικές για σένα;
Δική σου απάντηση.

Και ποια πρότυπα σχετίζονται με αυτές τις αξίες;
Η δική σου απάντηση.
Τα πρότυπα είναι κανόνες συμπεριφοράς που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη αξία, οπότε
δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις αξίες.

Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε εσένα και τον καλύτερο φίλο σου;
Δική σου απάντηση.

Υπάρχουν επίσης ομοιότητες. Κατονόμασε τρεις.
Δική σου απάντηση.

Ανάφερε τρεις διαφορές και τρεις ομοιότητες με ένα άτομο της ίδιας ηλικίας από την
Ιταλία.
Η δική σου απάντηση, που μπορεί να περιλαμβάνει το ότι υποστηρίζετε διαφορετικές
ποδοσφαιρικές ομάδες, το διαφορετικό κλίμα όπου ζείτε, το ότι μιλάτε άλλη γλώσσα ή
τρώτε πίτσα και ζυμαρικά, κ.λπ.

Αν ζούσες σε μια χώρα όπου μόλις είχε συμβεί ένας μεγάλος σεισμός ή πλημμύρα, ποιες
αξίες θα ήταν πιο σημαντικές για σένα;
Δική σου απάντηση. Σκέψου, για παράδειγμα, την ανθρωπότητα, τη βοήθεια στον πλησίον,
κ.λπ.

Μπορείς να κατονομάσεις χώρες στις οποίες οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας
δεν τηρούνται από την κυβέρνηση;
Πολλές απαντήσεις είναι δυνατές. Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η Ρωσία, η
Λευκορωσία, η Ζιμπάμπουε, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, κ.λπ.

Θα ήθελες να ζεις σε μια χώρα όπου δεν μπορείς να εκφράσεις τις πεποιθήσεις, τη
γνώμη ή τη σεξουαλική σου προτίμηση;
Δική σου απάντηση. Θα συνειδητοποιήσεις πιθανώς ότι σε πολλές χώρες υπάρχει
σημαντικά λιγότερη ελευθερία από ό,τι στις Κάτω Χώρες, που συνεπώς είναι ένα αρκετά
καλό μέρος για να ζεις.

Θα ήθελες ή δεν θα ήθελες να έχει λόγο η ΕΕ σε αυτό, και εξήγησε γιατί αισθάνεσαι έτσι.
Δική σου απάντηση.
Τι πιστεύεις για αυτό;
Δική σου απάντηση.
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Πιστεύεις ότι όλοι στις Κάτω Χώρες έχουν ίσα δικαιώματα; Εάν ναι, δώσε ένα
παράδειγμα. Εάν όχι, δώσε ένα παράδειγμα.
Δική σου απάντηση. Θα μπορούσες να σκεφτείς τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας ή την
ισότητα ενώπιον του νόμου και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Πιστεύεις ότι αυτό είναι εφικτό ή ανέφικτο και εξήγησε γιατί.
Δική σου απάντηση. Θα μπορούσες να δώσεις έμφαση στη μοναδικότητα κάθε πολιτισμού
και χώρας ή απλώς στις κοινές αξίες.

Βρες έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και προσπάθησε να περιγράψεις τι κάνει.
Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, που συντάσσει και
δημοσιεύει εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη.
Unicef: εργάζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών,  Διεθνής Αμνηστία:
εργάζεται για τα δικαιώματα των προσφύγων και των ατόμων που υφίστανται καταπίεση.

Ανάφερε μερικές χώρες με τις οποίες η ΕΕ βρίσκεται σε συζητήσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα:
Αυτές περιλαμβάνουν την Τουρκία, την Αλβανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μιανμάρ και
τη Ζιμπάμπουε.

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα που συζητά η ΕΕ με αυτές τις χώρες;
Παραδείγματα: τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ (λεσβιών, ομοφυλόφιλων,
αμφιφυλόφιλων και διαφυλικών ατόμων), τα δικαιώματα των γυναικών, τα
δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων, τα δικαιώματα των πολιτικών αντιπάλων,
η ελευθερία έκφρασης, οι ελεύθερες εκλογές.

Ποια ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείς εσύ εξαιρετικά σημαντικά;
Δική σου απάντηση.

Ενότητα 6: Η φωνή σου στην Ευρώπη

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα;
Ως αποτέλεσμα, πολύ λιγότερα άτομα αποφασίζουν να ψηφίσουν και συνεπώς υπάρχει μια
μεγάλη ομάδα που δεν εκπροσωπείται.

Αν μπορούσες να ψηφίσεις στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα το έκανες;
Εάν ναι, γιατί; Εάν όχι, γιατί;
Δική σου απάντηση.

Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από σχολεία που συμμετέχουν ενεργά στο
πρόγραμμα Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


