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Το παρόν εκπαιδευτικό βοήθημα συντάχτηκε από την Ryckevelde vzw κατ’ ανάθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικοινωνία: epathinai@europarl.europa.eu.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΆΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ
Πρωτότυπο: EN

Μετάφραση: σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Για κάθε κράτος μέλος υπάρχει εκδοχή του 

κειμένου ειδικά προσαρμοσμένη στην επίσημη γλώσσα του.

Version: This is the version for Greece, in Greek.

ΔΙΆΡΘΡΩΣΉ ΤΟΥ ΒΟΉΘΉΜΆΤΟΣ
Το βοήθημα αποτελείται από τα εξής:

- Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, το οποίο περιλαμβάνει παραρτήματα με όλες τις κάρτες παιχνιδιών 

και τα φύλλα ομαδικής εργασίας

- Βιβλίο μαθητή, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα φύλλα ατομικής εργασίας

- 3 παρουσιάσεις Prezi

- Ένα διαδικτυακό κουίζ

- Ένα διαδικτυακό εργαλείο ψηφοφορίας

Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στον ειδικό ιστότοπο του Γραφείου   του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

ΆΠΟΠΟΙΉΣΉ ΕΥΘΥΝΉΣ
Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα για την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία και τις 
αξίες της συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εκπονηθεί και προορίζεται για 
μαθητές ηλικίας 14-18 ετών, τόσο στη γενική, όσο και στην επαγγελματική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το βοήθημα αυτό έχει εκπαιδευτικό σκοπό. Όλες 
οι επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία έγιναν με γνώμονα αυτόν τον 
σκοπό. Το περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του και οι 
απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν επίσημη θέση του 
Κοινοβουλίου. 

Το εκπαιδευτικό βοήθημα ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Βρυξέλλες © Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 2017. 

www.europahuis.be
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ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ: ΤΙ ΈΙΝΑΙ ΤΟ «EUROPE@SCHOOL»;

Το εκπαιδευτικό υλικό «Europe@school – Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναπτύχθηκε 
για να προσφέρει στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολείων-Πρεσβευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα εκπαιδευτικό βοήθημα σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική 
δημοκρατία και τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ειδικά προσαρμοσμένο 
για μαθητές ηλικίας 14-18 ετών στη δευτεροβάθμια γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και για 
σπουδαστές σε προγράμματα εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας. 

Το «Europe@school» βασίζεται στο αρχικό βοήθημα «28 σε 1», το οποίο αναπτύχθηκε από την 
Ryckevelde vzw το 2015 κατ’ ανάθεση του Γραφείου   του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο. 

Το επαυξημένο και προσαρμοσμένο «Europe@school» δημιουργήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2017-
2018 για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατ’ ανάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε διαβούλευση 
με αυτό. Είναι ένα ειδικά προσαρμοσμένο, έτοιμο για χρήση, διαρθρωμένο σε ενότητες 
εκπαιδευτικό βοήθημα, σύμφωνο με το Πρόγραμμα Σχολείων-Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Όπου είναι σκόπιμο, έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του εκάστοτε κράτους μέλους 
της ΕΕ. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα εθνικά Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών ανάλογα με τη χώρα και τον τελικό έλεγχο όλου του υλικού.

Επίσης, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στο Burgerschool Roeselare και τους μαθητές του, Anaïs, 
Andrei, Boo, Dana, Elise, Hasmik, Ilyass και Yentel, που προσέφεραν τον χρόνο, τον χώρο και τα πρόσωπά 
τους για τη λήψη των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται σε αυτό το βοήθημα.  

Συμβατό με το μοντέλο «Άνάπτυξη προς την κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα 
κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
Η Ryckevelde vzw ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο βασισμένο στην πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες 
μπορούν να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο (βλ. το μοντέλο παρακάτω). Ενεργή συμμετοχή στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται η 
ενεργή συμβολή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, με βάση ορθές πληροφορίες και κριτική θεώρηση. Δεν έχει να 
κάνει με τη γνώμη ή την άποψη αυτή καθαυτή. Ένας ενεργός Ευρωπαίος πολίτης μπορεί κάλλιστα να είναι 
υπέρ της μικρότερης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Το μοντέλο αυτό δεν αποκλείει συνεπώς καμιά γνώμη ή 
πολιτική άποψη σχετικά με την ΕΕ. 

Κάθε πολίτης της ΕΕ βρίσκεται σε ένα από πέντε πιθανά στάδια συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο: Ορισμένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα για την ΕΕ, άλλοι έχουν κάποιες πληροφορίες, μερικοί 
έχουν γνώσεις σχετικά με αυτή, ορισμένοι διαθέτουν δημοκρατικές δεξιότητες, ενώ κάποιοι είναι ενεργοί 
Ευρωπαίοι πολίτες. Οι πολίτες εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων: δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, 
δραστηριότητες ενημέρωσης, δραστηριότητες για την ανάπτυξη δημοκρατικών/πολιτικών δεξιοτήτων, 
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΓΙΑ ΤΟ «EUROPE@SCHOOL – 
ΈΝΈΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ» 
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ΆΓΝΟΙΆ ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠ- 
ΟΙΗΣΗ ΓΝΏΣΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΆ ΚΟΙΝΆ ΣΕ 

ΕΥΡΏΠΆΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

© Ryckevelde vzw, 2010

ΕΝΌΤΗΤΑ 1 ΕΝΌΤΗΤΑ 2 ΕΝΌΤΗΤΑ 3 ΕΝΌΤΗΤΑ 4

ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ; ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΕΞΑΣΚΗΣΕ ΤΙΣ 
ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΣΌΥ

Η ΦΩΝΗ ΣΌΥ  
ΣΤΗΝ ΕΕ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: 
ΜΑΘΗΤΕΣ 14-18 ΕΤΏΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: 
ΜΑΘΗΤΕΣ 15-18 ΕΤΏΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: 
ΜΑΘΗΤΕΣ 16-18 ΕΤΏΝ

Ομάδα στόχος:  
μαθητές 17-18 ετών

Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σχολείων-Πρεσβευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το εκπαιδευτικό βοήθημα «Europe@school» προσφέρει τέσσερις ενότητες, 
καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν από τους τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων που κινητοποιούν 
τους μαθητές σας να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο: 

Προσέγγιση διαρθρωμένη σε ενότητες και ενεργητικές μεθοδολογίες
Οι τέσσερις ενότητες συνδέονται ως προς το περιεχόμενο, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και χωριστά. Ώς εκπαιδευτικός, μπορείτε να επιλέξετε τις ενότητες που ταιριάζουν καλύτερα στους 
μαθητές σας και στο πρόγραμμα σπουδών τους. Σε κάθε ενότητα, προσφέρονται στον εκπαιδευτικό 
περισσότερες επιλογές όσον αφορά το περιεχόμενο, το επίπεδο δυσκολίας και τη μεθοδολογία. Υπάρχει 
ύλη προς επιλογή για 25 ώρες μαθήματος και δραστηριοτήτων στην τάξη και στο σχολείο. 

Το υλικό αυτό είναι αποδεδειγμένα αποδεκτό με ενθουσιασμό από μαθητές και εκπαιδευτικούς, διότι 
βασίζεται εμφανώς σε ενεργητικές μεθοδολογίες. Η έρευνα έχει δείξει, εξάλλου, ότι η βιωματική 
μάθηση αποτελεί ελκυστική στρατηγική μάθησης με μεγάλο αντίκτυπο. 

Βασισμένο σε εκπαιδευτικές αρχές
Το «Europe@school» έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με μια σειρά βάσιμων εκπαιδευτικών αρχών. Οι αρχές 
εγγυώνται δημιουργική και έγκυρη εκπαιδευτική ύλη με πραγματικό αντίκτυπο:

- Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ομάδας στόχου: Το «Europe@school» έχει αναπτυχθεί για 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σπουδαστές σε προγράμματα δεύτερης εκπαιδευτικής 
ευκαιρίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για ευρεία ομάδα στόχου, 
επιλέχτηκε η διαρθρωμένη σε ενότητες προσέγγιση: Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις εργασίες που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του.  

- Έτοιμο για χρήση: Η ύλη είναι εύχρηστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

- Εργασία σε εμπειρική βάση, προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας 
στόχου: Στην ανάπτυξη της αρχικής ύλης για το Βέλγιο συμμετείχε ειδική ομάδα εκπαιδευτικών 
και ενδιαφερομένων. Η ύλη δοκιμάστηκε επίσης από την ομάδα στόχο.
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- Ποιότητα: Όλη η εκπαιδευτική ύλη που ετοίμασε η Ryckevelde vzw φέρει πιστοποίηση Trusty-label. 

Η Trusty-label αντιπροσωπεύει πληροφοριακό υλικό υψηλής ποιότητας ειδικά 
προσαρμοσμένο για παιδιά και νέους. Η πιστοποίηση σημαίνει ότι ο φορέας των 
πληροφοριών έχει σχεδιαστεί για το επίπεδο της ομάδας στόχου και ότι το περιεχόμενο 
έχει αναπτυχθεί με απλό και διδακτικό τρόπο. Βλ. επίσης  http://juistejeugdinfo.be. 

- Σύγχρονο: Το «Europe@school» χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα και είναι επίκαιρο. 

- Αμερόληπτο Οι πληροφορίες παρέχονται με αμερόληπτο τρόπο. Εναπόκειται στους μαθητές 
να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη. 

- Δημιουργικό και προτρεπτικό: Το «Europe@school» χρησιμοποιεί ενεργητικές και σύγχρονες 
μεθοδολογίες που εμπνέουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να εξετάσουν το 
θέμα «Ευρώπη» στην τάξη και στο σχολείο. 

Το «Europe@school» ενσωματώνει μια σαφή παιδαγωγική προσέγγιση και ένα μοντέλο ανάπτυξης 
για τη διδασκαλία της Ευρώπης στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν στη Δήλωση του Παρισιού της ΕΕ 
(2015) που ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής στα κοινά 
και των κοινών αξιών της ΕΕ: «Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η ανάπτυξη γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και θεωρήσεων ούτε ο ενστερνισμός θεμελιωδών αξιών, αλλά και η βοήθεια προς 
τους νέους ώστε να γίνουν ενεργά, υπεύθυνα, ελεύθερα σκεπτόμενα μέλη της κοινωνίας»

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΈΣ
Με τη χρήση αυτού του εκπαιδευτικού βοηθήματος, οι μαθητές αναπτύσσουν τις εξής βασικές 
θεωρήσεις, γνώσεις και δεξιότητες: 

ΘΕΩΡΉΣΕΙΣ
Ενότητες 1 και 2:

-  Κινείται το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ευρώπη. Θέλουν να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

-  Οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της ΕΕ στην (καθημερινή) ζωή τους.  

Ενότητα 3:

-  Οι μαθητές ενστερνίζονται τις αξίες της ΕΕ. 

-  Οι μαθητές αναπτύσσουν ευρύτητα πνεύματος. 

-  Οι μαθητές αναπτύσσουν συνολική κριτική στάση και διαμορφώνουν άποψη σχετικά με θέματα της 
ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

Ενότητα 4:

-  Οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σημασία της ψηφοφορίας στις ευρωπαϊκές εκλογές και της γενικότερης 
συμμετοχής στα κοινά. 

-  Οι μαθητές συνειδητοποιούν και ενστερνίζονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του 
δημοκρατικού πολιτεύματος.

-  Οι μαθητές μετατρέπονται σε ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες που είναι πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα 
της συμμετοχής τους στις δημοτικές ή κοινοτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.

-  Οι μαθητές ψηφίζουν ενσυνείδητα και κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης, ενώ επίσης ενθαρρύνουν τους 
συμμαθητές τους να κάνουν το ίδιο. 
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ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΌΤΗΤΑ 2:

-  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς, πότε και γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μαθαίνουν την 
εξέλιξη της ανάπτυξης της ΕΕ. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΕ και την πορεία διεύρυνσης της Ένωσης. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα επίπεδο λήψης αποφάσεων με συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες.

-  Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω απτών παραδειγμάτων τις επιδράσεις που έχει η ΕΕ στην καθημερινή ζωή 
τους. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν για την ενιαία αγορά, τον χώρο Σένγκεν και τη ζώνη του ευρώ. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν τις αξίες της ΕΕ και μελετούν ορισμένα απτά παραδείγματα του τρόπου με τον 
οποίο η ΕΕ εφαρμόζει τις αξίες αυτές στην πράξη. 

ΕΝΌΤΗΤΑ 3:

-  Οι μαθητές μαθαίνουν και κατανοούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ (μια απλουστευμένη εκδοχή 
της). 

-  Οι μαθητές κατανοούν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα που έχουν 
αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, ενώ επίσης κατανοούν ότι οι ευρωβουλευτές που λαμβάνουν τις εν 
λόγω αποφάσεις είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι αφηρημένες οντότητες. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για τα θέματα που τίθενται υπό συζήτηση, όπως την προστασία των 
καταναλωτών, το άσυλο και την περιβαλλοντική πολιτική. 

ΕΝΌΤΗΤΑ 4:

-  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζουν τις 
διάφορες πολιτικές ομάδες σε αυτό και μαθαίνουν ποια κόμματα ανήκουν σε ποιες πολιτικές ομάδες. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν το ιδεολογικό στίγμα και τις θέσεις των κομμάτων στη χώρα τους. 

-  Παρουσιάζεται στους μαθητές μια σειρά από δυνατότητες/εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, 
ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΕΞΙΟΤΉΤΕΣ
ΕΝΌΤΗΤΑ 3:

-  Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης οι μαθητές βελτιώνουν τις δημοκρατικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν 
πώς να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των άλλων, πώς να διαμορφώνουν τις δικές τους απόψεις, πώς 
να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις και πώς να συμβιβάζονται. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν την πρότασή τους και πώς να μιλούν ενώπιον μιας ομάδας. 

ΕΝΌΤΗΤΑ 4:

-  Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, οι μαθητές αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να κάνουν τη 
φωνή τους να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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+ 1 εκτενές εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εξηγήσεις, τις κάρτες παιχνιδιών 
και τα φύλλα ομαδικής εργασίας

+ 1 βιβλίο μαθητή, το οποίο περιέχει γενικές πληροφορίες και τα φύλλα ατομικής εργασίας

+ 3 παρουσιάσεις με γενικές πληροφορίες  

-  Διαδικτυακό κουίζ
-  Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

στο σχολείο

-  Παιχνίδι ρόλων για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ: «Μπες 
στη θέση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», 
με δέκα θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας προς 
επιλογή

- Οι αξίες της ΕΕ: «Ποια είναι η άποψή σας;». Άσκηση 
διαλόγου

- Άσκηση: «Εκλογές στην τάξη»
- Άσκηση: «Ή φωνή σου στην ΕΕ»

Σχετικά με την ιστορία και τα κράτη μέλη, τις δραστηριότητες, τις 
αποφάσεις και τις αξίες της ΕΕ. 

- Παιχνίδι με πληροφορίες για την ΕΕ
- Παιχνίδι με τα κράτη μέλη της ΕΕ
- Παιχνίδι με τις αρμοδιότητες της ΕΕ
- Παιχνίδι με τις αξίες της ΕΕ

ΕΝΟΤΉΤΆ 1 
ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ;

ΕΝΟΤΉΤΆ 3 
ΕΞΑΣΚΗΣΕ ΤΙΣ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΣΌΥ

ΕΝΟΤΉΤΆ 4 
Η ΦΩΝΗ ΣΌΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΕΝΟΤΉΤΆ 2 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΩΡΕΣ ΥΛΗΣ  
ΠΡΌΣ ΕΠΙΛΌΓΗ

ΕΩΣ 13 ΩΡΕΣ ΥΛΗΣ 
ΠΡΌΣ ΕΠΙΛΌΓΗ

ΕΩΣ 1,5 ΩΡΕΣ 
ΥΛΗΣ ΠΡΌΣ 
ΕΠΙΛΌΓΗ

ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΩΡΕΣ ΥΛΗΣ  
ΠΡΌΣ ΕΠΙΛΌΓΗ

ΕΝΕΡΓΆ ΜΆΘΉΜΆΤΆ ΓΙΆ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΝΩΣΉ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΈΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

EUROPE 
@ SCHOOL
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ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
Ο στόχος της πρώτης ενότητας είναι απλός. Πρόκειται για τη μετάβαση των μαθητών από την έλλειψη 
γνώσεων και ενδιαφέροντος για την ΕΕ, τις αξίες της και τα θέματα επικαιρότητας σε αυτήν προς τη 
συνειδητοποίηση της ύπαρξης της ΕΕ και της σημασίας που έχει η πληροφόρηση σχετικά με 
ευρωπαϊκά θέματα. Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί στο πρώτο βήμα της ενότητας «Ανάπτυξη προς την 
κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η πρώτη ενότητα αποτελείται από ένα διαδικτυακό κουίζ και από ορισμένες πιθανές δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης στο σχολείο. Αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα εστιάζεται στη διαμόρφωση 
και την εξάσκηση δημοκρατικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, η πρώτη ενότητα δεν είναι τόσο αναλυτική 
όσο οι επόμενες, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για τις δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης οι οποίες προτείνονται, ανάλογα με αυτές που θα επιλέξετε. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η χρονική διάρκεια που υποδεικνύεται είναι πάντα ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος, εκτός εάν 
αναφέρεται κάτι άλλο. 

ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ
Διαδικτυακό κουίζ 20 λεπτά Ένα διαδικτυακό κουίζ 

που συμπληρώνεται 
στην αίθουσα 
διδασκαλίας ή σε 
σχολικό επίπεδο. 
Δεν υπάρχει όριο 
στον αριθμό των 
συμμετεχόντων. 

- Το διαδικτυακό κουίζ

- Ένας κεντρικός επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής 
με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας δείκτης 
παρουσίασης 

- Όλοι οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών χρειάζονται 
μια συσκευή (smartphone, ηλεκτρονική ταμπλέτα, 
υπολογιστή) με σύνδεση στο Διαδίκτυο

Πιθανές 
δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης στο 
σχολείο 

1 έως 4 ώρες Ορθές πρακτικές 
δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης 
από και για τα 
Σχολεία-Πρεσβευτές 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

- Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού

ΕΝΟΤΉΤΆ 1  
ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ; 

ΆΓΝΟΙΆ ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠ- 
ΟΙΗΣΗ ΓΝΏΣΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΆ ΚΟΙΝΆ ΣΕ 

ΕΥΡΏΠΆΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

© Ryckevelde vzw, 2010
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΈΣ
ΘΈΩΡΗΣΈΙΣ
-  Κινείται το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ευρώπη. Θέλουν να μάθουν περισσότερα για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

-  Οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της ΕΕ στην (καθημερινή) ζωή τους.  

ΈΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΚΟΥΙΖ
Το κουίζ είναι ένα διαδικτυακό τεστ με 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο έχει 
δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Kahoot. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές μπορούν να παίξουν μόνοι τους ή σε ομάδες. Το 
παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και 
σε υπαίθριο χώρο με πολλούς μαθητές μαζί. Δεν υπάρχει όριο στον 
αριθμό των συμμετεχόντων του διαδικτυακού κουίζ. 
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την κεντρική οθόνη με τις ερωτήσεις. 
Οι μαθητές χρησιμοποιούν το smartphone, την  ηλεκτρονική 
ταμπλέτα ή τον υπολογιστή τους, για να συμμετάσχουν στο 
κουίζ. Αρχικά, πρέπει να καταχωρίσουν το PIN του παιχνιδιού και, 
στη συνέχεια, το όνομα χρήστη. Εάν ολοκληρώσουν σωστά τη 
διαδικασία, τα ονόματά τους θα εμφανιστούν στην κεντρική οθόνη. 

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε αν οι μαθητές θα παίξουν μόνοι τους ή σε ομάδες. Στην οθόνη ελέγχου 
επιλέξτε «Classic» (Κλασική λειτουργία) ή «Team mode» (Ομαδική λειτουργία). Εάν δεν διαθέτουν συσκευή όλοι οι 
μαθητές, μπορείτε να επιλέξετε την ομαδική λειτουργία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο εκπαιδευτικός περιμένει μέχρι να εμφανιστούν τα ονόματα όλων των μαθητών στην οθόνη. 
Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές ανανεώνουν τακτικά την οθόνη στις συσκευές τους όσο περιμένουν, ώστε 
να μη χάσουν τη σύνδεσή τους στο κουίζ. Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός εκκινεί το κουίζ. Οι ερωτήσεις 
εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη και οι μαθητές χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για να απαντήσουν. 
Οι μαθητές κερδίζουν πόντους ανάλογα με την ακρίβεια και την ταχύτητα των απαντήσεών τους. 
Μόνο τα ονόματα των κορυφαίων πέντε (και στο τέλος των κορυφαίων τριών) μαθητών εμφανίζονται 
στην κεντρική οθόνη. Έπειτα από κάθε ερώτηση παρουσιάζεται αμέσως η σωστή απάντηση και οι 
απαντήσεις των μαθητών (ως ανώνυμα στατιστικά στοιχεία). Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός 
σχηματίζει μια εικόνα των βασικών γνώσεων που έχουν οι μαθητές. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-  Το διαδικτυακό κουίζ: https://play.kahoot.it/#/k/51466094-81ee-40b0-925b-5706f7f4252f. 
-   Ένας κεντρικός επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας δείκτης 

παρουσίασης για την προβολή του κουίζ
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-  Όλοι οι μαθητές (ή οι ομάδες μαθητών) χρειάζονται μια συσκευή (smartphone, ηλεκτρονική ταμπλέτα, 
υπολογιστή) με σύνδεση στο Διαδίκτυο

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
-  Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά το Kahoot, συνιστάται να κάνετε μια εκ των προτέρων δοκιμή του 

κουίζ. Πρόκειται για ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο. Μόλις το δοκιμάσετε, θα κατανοήσετε πλήρως τον 
τρόπο λειτουργίας του.  

-  Εάν δεν μπορείτε να κάνετε το κουίζ διαδικτυακά λόγω προβλημάτων εξοπλισμού, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις, για να συμπληρώσετε το κουίζ με τον παραδοσιακό τρόπο. 

-  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουίζ αφού ολοκληρώσετε τις υπόλοιπες ενότητες του 
«Europe@school», προκειμένου να ελέγξετε τις γνώσεις των μαθητών.

-  Για να μετατρέψετε αυτό το κουίζ σε πραγματική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης, μπορείτε να 
κοινοποιήσετε εκ των προτέρων τις πληροφορίες του κουίζ σε όλο το σχολείο. Μπορείτε να κρεμάσετε 
αφίσες με τις πληροφορίες αυτές στους τοίχους, στις εισόδους κ.λπ. (βλ. παρακάτω: «Πιθανές 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο σχολείο»). 

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟ
Το κουίζ έχει 12 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση παραπέμπει στο περιεχόμενο του υπόλοιπου πακέτου 
«Europe@school». Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με βασικές πληροφορίες, θέματα της επικαιρότητας και 
τις ευρωπαϊκές αξίες.   

  = σωστή απάντηση

ΕΡΩΤΗΣΗ   ΕΠΙΛΌΓΗ 1 ΕΠΙΛΌΓΗ 2 ΕΠΙΛΌΓΗ 3 ΕΠΙΛΌΓΗ 4
1. Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες την 

ευρωπαϊκή συνεργασία που σήμερα 
ονομάζεται ΕΕ;

Στη δεκαετία 
του 1930

Στη δεκαετία 
του 1950 

Στη δεκαετία 
του 1970 

Στη δεκαετία 
του 1990

2. Ποια από τις χώρες που αναφέρονται 
ΔΕΝ είναι κράτος μέλος της ΕΕ;

Η Βουλγαρία Η Κροατία
Το 

Λουξεμβούργο
Η Ισλανδία

3. Πόσοι είναι οι πολίτες της ΕΕ; (κατά 
προσέγγιση)

200 
εκατομμύρια

350 
εκατομμύρια

500 
εκατομμύρια

680 
εκατομμύρια

4. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ είναι 
προϋπόθεση ένταξης μιας χώρας στην 
ΕΕ;

Να είναι 
χριστιανική 

χώρα

Να είναι 
ευρωπαϊκή 

χώρα

Να σέβεται τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα

Να έχει 
σταθερό 

δημοκρατικό 
πολίτευμα

5. Πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το 2019 Το 2020 Το 2021 Το 2022

6. Ποιος είναι ο εικονιζόμενος; 

 © Ευρωπαϊκή Ένωση 2017, πηγή ΕΚ

Ο Πρόεδρος 
του 

Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 

Αντόνιο 
Ταγιάνι

Ο Πρόεδρος 
της 

Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 
Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ

Ο Πρόεδρος 
της 

Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής 
Τράπεζας, 

Μάριο 
Ντράγκι

Ο Πρόεδρος 
του 

Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, 

Ντόναλντ 
Τουσκ

7. Έχει δικό της στρατό η ΕΕ; Ναι Όχι
8. Η θανατική ποινή ισχύει ακόμα σε 

ορισμένες χώρες της ΕΕ.
Σωστό Λάθος

9  /  ΕΝΌΤΗΤΑ 1 EUROPE@SCHOOL



9. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ οφείλεται 
στη νομοθεσία της ΕΕ; Στην ΕΕ δεν 

υπάρχουν 
χρεώσεις 

περιαγωγής

Στην ΕΕ 
υπάρχουν 

μόνο λάμπες 
χαμηλής 

ενέργειας στο 
εμπόριο

Το 2015 
γεννήθηκαν 

5,1 
εκατομμύρια 
παιδιά στην 

ΕΕ

Στα πακέτα 
τσιγάρων 
υπάρχουν 

προειδοποιή-
σεις για την 

υγεία
10. Ποια είναι η εικονιζόμενη;

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2017, πηγή ΕΚ

Η επίτροπος 
Ανταγωνισμού 

της ΕΕ, 
Μαργκρέτε 
Βεστάγκερ

Η υπεύθυνη 
Εξωτερικής 

Πολιτικής της 
ΕΕ, Φεντερίκα 

Μογκερίνι

Η επίτροπος 
Εμπορίου της 

ΕΕ, Σεσίλια 
Μάλμστρεμ

Η Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια, 

Έμιλι Ο' Ράιλι

11. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να 
εργαστούν σε κάθε κράτος της υπό 
τους τοπικούς όρους εργασίας

Σωστό Λάθος

12. Ποιο ποσοστό των προσφύγων 
παγκοσμίως έχει καταφύγει στην 
Ευρώπη (2017, στοιχεία της UNHCR);

Το 17% Το 27% Το 37% Το 67%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ ΈΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΈΙΟ
Μια καλή δραστηριότητα ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

- Η δραστηριότητα είναι διαδραστική: Οι μαθητές πρέπει να κάνουν κάτι

- Η δραστηριότητα είναι ελκυστική οπτικά: Εξάπτει την περιέργεια των μαθητών και τους κάνει να 
αναρωτιούνται: «Τι είναι αυτό;»

- Η δραστηριότητα διεγείρει τον ενθουσιασμό των μαθητών

- Η δραστηριότητα προβληματίζει τους μαθητές σχετικά με την ΕΕ / σχετικά με τα θέματα 
επικαιρότητας της ΕΕ / σχετικά με τις αξίες της ΕΕ

- Επίσης, η δραστηριότητα ενημερώνει, με γεγονότα και βασικές πληροφορίες για την ΕΕ / τις αξίες της 
ΕΕ / τα θέματα επικαιρότητας της ΕΕ 

Ορισμένα παραδείγματα επιτυχημένων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης είναι τα εξής:

«Όι ευρωπαϊκές αξίες παντού μαζί σου»
Δραστηριότητα σχετικά με τις αξίες της ΕΕ: Όλοι οι μαθητές στο 
σχολείο επιλέγουν την αξία της ΕΕ που θέλουν να «έχουν μαζί τους». 
Βάζουν ένα αυτοκόλλητο με το όνομά της στα ρούχα τους και το 
φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Με τον τρόπο 
αυτό, οι μαθητές αναστοχάζονται την αξία που έχουν επιλέξει και 
συζητούν μεταξύ τους τον λόγο της συγκεκριμένης επιλογής. Έτσι, 
προβληματίζονται βαθύτερα σχετικά με αυτήν, ενώ παράλληλα 
εξοικειώνονται με τις αξίες της ΕΕ. 

Athénée Royal d’Enghien, Βέλγιο
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Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ στο σχολείο, 
ακολουθούμενη από κουίζ
Μπορείτε να διαδώσετε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο σχολείο, 
κρεμώντας αφίσες παντού, στις εισόδους, στους διαδρόμους κ.λπ. 
με φράσεις όπως: «Γνωρίζετε ότι...;». Στο τέλος της εβδομάδας 
ελέγχετε τις γνώσεις των μαθητών με ένα (διαδικτυακό ή μη) 
κουίζ στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές του 
σχολείου. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό κουίζ 
Kahoot που περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό βοήθημα.) Η 
δραστηριότητα αυτή εξάπτει την περιέργεια των μαθητών, διεγείρει 
τον ενθουσιασμό τους και τους παρουσιάζει ορισμένες βασικές 
πληροφορίες για την ΕΕ. 

Κυνήγι θησαυρού με κωδικό QR
Κυνήγι θησαυρού στο σχολείο: Σε διάφορα σημεία του σχολείου 
κρύβετε φύλλα χαρτί με έναν κωδικό QR. Οι μαθητές χωρίζονται 
σε μικρότερες ομάδες και αναζητούν τους κωδικούς QR. Όταν 
τους βρουν, τους σαρώνουν και, στη συνέχεια, βλέπουν ένα 
σύντομο βίντεο με κάποια ερώτηση ή κάποια ένδειξη. Οι μαθητές 
προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο που τους παρουσιάζεται σε όσο 
το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Οι σύνδεσμοι μπορεί να οδηγούν σε 
ταινίες που έχουν δημιουργηθεί από τους δόκιμους πρεσβευτές στο 
σχολείο ή σε ταινίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε ιστότοπους 
με ενημερωτικό περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές 
αποκτούν ήδη ορισμένες γνώσεις και ενθαρρύνονται να μάθουν 
περισσότερα, στο πλαίσιο μιας διασκεδαστικής δραστηριότητας. 

Χρησιμοποιώντας την πολυμορφία στο σχολείο
Έκθεση με θέμα την ΕΕ: Όλοι οι μαθητές στο σχολείο οι οποίοι 
κατάγονται από άλλες χώρες παρουσιάζουν την εκάστοτε χώρα 
προέλευσης και δημιουργούν ένα κουίζ για τους συμμαθητές τους. 
Εναλλακτικά, μπορούν να φέρουν στο σχολείο κάποιο  φαγητό από 
τη χώρα τους (το φαγητό λειτουργεί πάντα υποβοηθητικά).
Διαδραστικό κέντρο ενημέρωσης σχετικά με την ΕΕ: Σε 
έναν χάρτη της Ευρώπης και έναν παγκόσμιο χάρτη, οι μαθητές 
υποδεικνύουν τη χώρα προέλευσής τους, αν είναι διαφορετική από 
τη χώρα του σχολείου. 

Institut de la Providence, Herve, Βέλγιο

Collège Saint-Louis, Λιέγη, Βέλγιο
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ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
Η δεύτερη ενότητα έχει σκοπό την επαρκή ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την ΕΕ και τις αξίες της, 
με τρόπο που διεγείρει τον ενθουσιασμό τους. Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί στη δεύτερη δραστηριότητα 
της ενότητας «Ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο».

Η δεύτερη ενότητα είναι αρκετά αναλυτική, επειδή επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό. Χρησιμοποιεί 
εξαιρετικά προσιτές και ενεργητικές μεθοδολογίες: Η ενότητα αποτελείται από τέσσερα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια που διευρύνουν τις βασικές γνώσεις των μαθητών σχετικά με την ΕΕ και τις αξίες της. Τα τρία 
παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε μικρότερες ομάδες και ένα παιχνίδι προορίζεται για όλη την 
τάξη. 

Στο τέλος κάθε παιχνιδιού προβλέπεται ένα τμήμα που διεξάγεται με τη συμμετοχή όλης της τάξης, 
κατά το οποίο οι μαθητές συζητούν τις γνώσεις που απέκτησαν από το παιχνίδι. Ο εκπαιδευτικός 
χρησιμοποιεί μια διεξοδική παρουσίαση για το τμήμα αυτό. 

Τέλος, στο βιβλίο μαθητή υπάρχει μια περίληψη της ενότητας. Η περίληψη αυτή περιέχει όλες 
τις γνώσεις που παρουσιάστηκαν και ακολουθεί την ίδια δομή με την παρουσίαση. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την περίληψη ως υποστηρικτικό βοήθημα για τους μαθητές, αλλά και ως ύλη για 
μελέτη. Η περίληψη δεν προορίζεται για χρήση στο μάθημα. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διατρέξετε εν συντομία αυτή την ενότητα, μπορείτε να την καλύψετε 
μέσα σε δύο, κατά προτίμηση διαδοχικές, ώρες. Εάν αποφασίσετε να παίξετε όλα τα παιχνίδια εξ 
ολοκλήρου και να κάνετε διεξοδικά την παρουσίαση, θα χρειαστείτε τέσσερις ώρες. Μπορείτε επίσης 
να επιλέξετε μόνο ένα ή δύο παιχνίδια από το υλικό. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για κάθε τμήμα 
υποδεικνύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΆΓΝΟΙΆ ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠ- 
ΟΙΗΣΗ ΓΝΏΣΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΆ ΚΟΙΝΆ ΣΕ 

ΕΥΡΏΠΆΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

© Ryckevelde vzw, 2010

ΕΝΟΤΉΤΆ 2  
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
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ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ
Ερώτηση στους 
μαθητές και σχετική 
συζήτηση

10 λεπτά Εισαγωγή: Τι σημαίνει για εσάς η 
Ευρωπαϊκή Ένωση;

- Σχολικός πίνακας/χαρτοπίνακας και 
μαρκαδόροι

Εκπαιδευτικό παιχνίδι: 
Πληροφορίες για την 
ΕΕ

20 λεπτά Παιχνίδι με πληροφορίες για 
την ΕΕ: Παιχνίδι ερωτήσεων 
και απαντήσεων με θέμα την 
ιστορία της ΕΕ και γενικές 
γνώσεις σχετικά με αυτή 

- Χρονόμετρο για κάθε ομάδα (μπορείτε 
να επιτρέψετε στους μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν τα smartphone τους)

- Σειρά από κάρτες με θέμα πληροφορίες 
σχετικά με την ΕΕ για κάθε μικρότερη ομάδα 
(Παράρτημα I στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

Διαδραστική εισήγηση Τουλάχιστον 
20 λεπτά

Παρουσίαση: Περίληψη των 
νέων γνώσεων

- Υπολογιστής + δείκτης παρουσίασης 

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 2

Εκπαιδευτικό παιχνίδι: 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ

20 λεπτά Παιχνίδι με τα κράτη μέλη της 
ΕΕ:

Παιχνίδι αποκρυπτογράφησης 
κώδικα στο οποίο οι 
μαθητές χωρισμένοι σε 
ομάδες προσπαθούν να 
«σπάσουν» έναν κώδικα όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα. 
Αυτή η δραστηριότητα είναι 
προπαρασκευαστική.

- Χάρτης της Ευρώπης για κάθε ομάδα 
(Παράρτημα II στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

- Σειρά από κάρτες με θέμα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ για κάθε ομάδα (Παράρτημα III στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

- Φύλλο εργασίας με την αποκωδικοποίηση 
για κάθε ομάδα (Παράρτημα IV στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

Διαδραστική εισήγηση 10-20 λεπτά Παρουσίαση: Περίληψη των 
νέων γνώσεων

- Υπολογιστής + δείκτης παρουσίασης  

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 2

Εκπαιδευτικό παιχνίδι: 
Οι αρμοδιότητες της ΕΕ

10 λεπτά Ποιες είναι οι αρμοδιότητες 
της ΕΕ;
Αγώνας αποκλεισμού μεταξύ 
μεμονωμένων μαθητών, κατά 
τον οποίο οι μαθητές στέκονται 
σε δύο γωνίες ή στα δύο μισά 
της αίθουσας διδασκαλίας 

- Ερωτήσεις στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού

Διαδραστική εισήγηση Τουλάχιστον 
10 λεπτά

Παρουσίαση: Περίληψη των 
νέων γνώσεων 

- Υπολογιστής + δείκτης παρουσίασης  

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 2

Εκπαιδευτικό παιχνίδι: 
Οι αξίες της ΕΕ

20 λεπτά Ποιες είναι οι αξίες της 
ΕΕ; Υπάρχουν ορισμένα 
παραδείγματα του τρόπου με 
τον οποίο η ΕΕ εφαρμόζει τις 
αξίες αυτές στην πράξη;

- Σειρά από τετράδες καρτών με θέμα τις αξίες 
της ΕΕ για κάθε ομάδα (Παράρτημα V στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

- Σειρά από κάρτες «Σωστό ή Λάθος» με θέμα 
τις αξίες της ΕΕ για κάθε ομάδα (Παράρτημα 
VI στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

Διαδραστική εισήγηση 10 λεπτά Παρουσίαση: Περίληψη των 
νέων γνώσεων

- Υπολογιστής + δείκτης παρουσίασης  

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 2

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
-  Όσον αφορά το παιχνίδι με τα κράτη μέλη: Είναι σημαντικό να  δείτε το περιεχόμενο αμέσως 

μετά το τέλος του παιχνιδιού, επειδή πρόκειται για προπαρασκευαστική δραστηριότητα. 
Η δραστηριότητα αυτή εξασφαλίζει την προθυμία των μαθητών να μάθουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΕ. Επομένως, δεν είναι καλή ιδέα να 
χωρίσετε αυτά τα δύο τμήματα σε δύο διδακτικές ώρες. Ώστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να 
παίξετε πρώτα το παιχνίδι με τα κράτη μέλη, αντί για το παιχνίδι με τις πληροφορίες για την ΕΕ. 

-  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παίξετε διαδοχικά τα παιχνίδια 1 και 2, καθώς και να συζητήσετε 
την περίληψη της ύλης αμέσως μετά. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές μπορούν να 
παραμείνουν στις θέσεις τους στις μικρότερες ομάδες κατά τη συζήτηση. 

-  Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι με τις αξίες της ΕΕ χωριστά από τα υπόλοιπα. Μπορείτε επίσης 
να το χρησιμοποιήσετε ως προπαρασκευαστική δραστηριότητα για την ενεργητική μεθοδολογία 
«Αξίες της ΕΕ: Ποια είναι η άποψή σας;» στην Ενότητα 3. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΈΣ

ΘΈΩΡΗΣΈΙΣ
-  Κινείται το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ευρώπη.

-  Οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της ΕΕ στην (καθημερινή) ζωή τους.  

ΓΝΩΣΈΙΣ
-  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς, πότε και γιατί ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μαθαίνουν την 

εξέλιξη της ανάπτυξης της ΕΕ. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν ποιες χώρες είναι μέλη της ΕΕ και την πορεία διεύρυνσης της Ένωσης. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα επίπεδο λήψης αποφάσεων με 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

-  Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω απτών παραδειγμάτων τις επιδράσεις που έχει η ΕΕ στην 
καθημερινή ζωή τους. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν για την ενιαία αγορά, τον χώρο Σένγκεν και τη ζώνη του ευρώ. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν τις αξίες της ΕΕ και μελετούν ορισμένα απτά παραδείγματα του τρόπου 
με τον οποίο η ΕΕ εφαρμόζει τις αξίες αυτές στην πράξη. 
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ΈΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΈΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΈΙΝΑΙ Η ΈΈ;

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Οι μαθητές κάθονται στις κανονικές θέσεις τους στην αίθουσα διδασκαλίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με 
μια εισαγωγική ερώτηση στους μαθητές και να συζητήσετε τις σχετικές απαντήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Κάντε μια εισαγωγική ερώτηση στους μαθητές: «Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Οι μαθητές απαντούν διαισθητικά. Εσείς γράφετε (στον πίνακα ή σε έναν χαρτοπίνακα) τις απαντήσεις 
τους. Προσπαθήστε να ομαδοποιήσετε τις απαντήσεις. Μερικές πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής: μια 
συνεργασία μεταξύ χωρών, η ευρωπαϊκή ήπειρος, η νομοθεσία κ.λπ.

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εάν χρειαστεί: Σχολικός πίνακας/χαρτοπίνακας + μαρκαδόροι 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Μην δώσετε πολλές πληροφορίες σχετικά με το πότε, γιατί κ.λπ. ιδρύθηκε η ΕΕ. Οι μαθητές θα 

μάθουν αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σκοπός της άσκησης είναι 
απλώς να ακούσετε αυτά που λένε οι μαθητές και να καταγράψετε τις απαντήσεις τους. 

-  Προσπαθήστε να μην σβήσετε τις απαντήσεις που γράψατε, ώστε να μπορέσετε να ανατρέξετε 
σε αυτές κατά την παρουσίαση στο τέλος αυτής της ενότητας. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΈ
Το πρώτο παιχνίδι βασίζεται στην αρχή των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Οι ερωτήσεις αφορούν 
την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΕ γενικότερα. Πιθανότατα, οι μαθητές να μην γνωρίζουν 
τις περισσότερες απαντήσεις εκ των προτέρων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε αυτό το παιχνίδι 
κάνει τους μαθητές να απομνημονεύσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και, συνεπώς, να αποκτήσουν 
γνώσεις σχετικά με την ΕΕ ενώ παίζουν. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Οι μαθητές παίζουν σε μικρότερες ομάδες με ζυγό αριθμό 
συμμετεχόντων και (κατά προτίμηση) με τουλάχιστον τέσσερις 
μαθητές ανά ομάδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες με 
έξι μαθητές. Κάθε ομάδα παίζει το παιχνίδι ταυτόχρονα αλλά χωριστά 
από τις άλλες ομάδες.  Εντός κάθε ομάδας, οι μαθητές χωρίζονται σε 
υπο-ομάδες των δύο ατόμων. Εάν κάποια ομάδα έχει μονό αριθμό 
μαθητών, μπορεί να συμμετάσχει ο εκπαιδευτικός σε αυτήν. Τα μέλη 
των υπο-ομάδων κάθονται αντικριστά, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
- Απώτερος σκοπός είναι η κάθε υπο-ομάδα να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες κάρτες.

- Κάθε ομάδα λαμβάνει μια σειρά από κάρτες. Σε κάθε κάρτα υπάρχει μια ερώτηση και η σχετική 
απάντηση. 

- Ένας μαθητής (άτομο 1Α) ξεκινάει και κρατάει τις κάρτες. Ο μαθητής κάνει μια ερώτηση στο άλλο 
μέλος της υπο-ομάδας, το οποίο κάθεται απέναντί του (άτομο 1Β). Εάν το άτομο 1Β απαντήσει 
σωστά, η υπο-ομάδα 1 μπορεί να κρατήσει την κάρτα και το άτομο 1Α διαβάζει την επόμενη 
ερώτηση. Εάν το άτομο 1Β απαντήσει λανθασμένα, το άτομο 1Α τοποθετεί την κάρτα στο τέλος 
της σειράς και προχωρά στην επόμενη ερώτηση. 

- Η υπο-ομάδα συνεχίζει να παίζει έως ότου το χρονόμετρο υποδείξει ότι τελείωσε ο χρόνος της. 

- Ο κάθε γύρος διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. 

- Στο τέλος των 30 δευτερολέπτων, ο παίκτης δίνει τις κάρτες στο μαθητή που κάθεται στα αριστερά 
του (άτομο 2Α), από την υπο-ομάδα 2. 

- Τώρα είναι η σειρά της δεύτερης υπο-ομάδας, κατά την οποία το άτομο 2Α κάνει ερωτήσεις στο 
άτομο 2Β. Έπειτα από την πάροδο 30 δευτερολέπτων, η σειρά καρτών περνάει στο άτομο 1Β και, 
στη συνέχεια, στο άτομο 2Β κ.λπ. 

- Αυτό συνεχίζεται μέχρι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και οι κάρτες να περιέλθουν στην 
κατοχή της μίας ή της άλλης υπο-ομάδας. 

- Η υπο-ομάδα που δεν παίζει (δεν διαβάζει, ούτε απαντά ερωτήσεις) παρακολουθεί τον χρόνο. 

- Η υπο-ομάδα που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες (έχοντας δώσει τις περισσότερες 
σωστές απαντήσεις) κερδίζει το παιχνίδι.

Τα μέλη κάθε υπο-ομάδας έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στο παιχνίδι, είτε διαβάζοντας τις 
ερωτήσεις, είτε απαντώντας σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να δουν τις 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να απομνημονεύσουν τις σχετικές πληροφορίες. 

   Σύντομη περίληψη των κανόνων:
-  Κάθε γύρος διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα η κάθε υπο-ομάδα πρέπει να 

απαντήσει σωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. 

-  Σε κάθε ερώτηση δίνεται μόνο μία ευκαιρία απάντησης. Εάν η πρώτη απάντηση είναι λανθασμένη, 
ο μαθητής που διαβάζει την ερώτηση τοποθετεί την κάρτα στο πίσω μέρος της σειράς καρτών και 
προχωρά στην επόμενη ερώτηση. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στον μαθητή που απαντά στην ερώτηση να 
διορθώσει τον εαυτό του. 

-  Εάν ένας παίκτης δεν γνωρίζει την απάντηση, λέει «πάω πάσο». Ο μαθητής που διαβάζει τις ερωτήσεις 
τοποθετεί την κάρτα στο πίσω μέρος της σειράς καρτών και προχωρά στην επόμενη ερώτηση. 

-  Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε παρένθεση στις κάρτες είναι επιπλέον στοιχεία. Οι παίκτες δεν 
χρειάζεται να τις αναφέρουν, ώστε να θεωρηθεί η απάντησή τους σωστή. Ορισμένες φορές υπάρχουν 
πολλές σωστές απαντήσεις σε μία ερώτηση και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει μια κάθετος («/») 
μεταξύ των δυνατών απαντήσεων. Αρκεί να δοθεί μία από τις δυνατές απαντήσεις.
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ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ένα χρονόμετρο για κάθε ομάδα. Πολλά smartphone διαθέτουν χρονόμετρα. Εάν χρειάζεται, 

ζητήστε από τους μαθητές να χρονομετρήσουν με το τηλέφωνό τους. 

- Η σειρά από κάρτες με τις πληροφορίες για την ΕΕ (Παράρτημα I στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). 
Κάθε σειρά καρτών αποτελείται από 25 κάρτες. Θα πρέπει να τις προετοιμάσετε εσείς, κόβοντάς 
τες από το εγχειρίδιο. 

- Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μόνο ορισμένες από τις κάρτες. 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Εξηγήστε το παιχνίδι με ένα παράδειγμα. 

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟ
Υπάρχουν 25 ερωτήσεις για την ιστορία της ΕΕ και με πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Πόσα κράτη μέλη έχει αυτήν τη στιγμή η ΕΕ; 28
2. Οι χώρες που ίδρυσαν τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Γαλλία, 

η Γερμανία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και ... ;
Η Ιταλία

3. Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες την ευρωπαϊκή συνεργασία; (αρκεί 
μια χρονική περίοδος ή μια δεκαετία, δεν χρειάζεται να αναφερθεί 
συγκεκριμένο έτος) 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο / 
κατά τη δεκαετία του 1950 (και οι δύο 
απαντήσεις είναι σωστές) 

4. Ποιο από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγεται από εμάς, 
τους πολίτες, κάθε 5 χρόνια; (άμεσες εκλογές) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

5. Γιατί ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ); Για να αποτραπεί η πιθανότητα 
μελλοντικών πολέμων / για να 
διασφαλιστεί η ειρήνη 

6. Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη έχουν την έδρα τους τα περισσότερα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά αποκαλείται «πρωτεύουσα 
της Ευρώπης»; 

Στις Βρυξέλλες

7. Ποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός σημειώθηκε στην Ευρώπη το 1989; Η πτώση του τείχους του Βερολίνου / 
το τέλος της διαίρεσης ανάμεσα στην 
Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη / το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου

8. Σε ποια γλώσσα επικοινωνούν οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο; 

Ο καθένας μπορεί να μιλήσει τη 
γλώσσα του (μία από τις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ). 

9. Ποιο ποσοστό (%) όλης της ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ θα 
πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020; (αιολική 
ενέργεια, ηλιακή ενέργεια κ.λπ.)

Το 20%

10. Ποια χώρα προσχώρησε στην ΕΕ το 2013 κατά την πιο πρόσφατη 
διεύρυνση; 

Η Κροατία

11. Ποιο νόμισμα χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ; Το ευρώ
12. Πώς ονομάζεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων να υποβάλλουν 

αναφορές, με το οποίο οι πολίτες μπορούν να προσθέσουν μια 
νομοθετική πρόταση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της 
Επιτροπής; 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

13. Πότε είναι η ημέρα της Ευρώπης; (ημερομηνία) 9 Μαΐου
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14. Πώς ονομάζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών 
ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και μαθητών σε σχολεία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

Πρόγραμμα Erasmus+ (Erasmus)

15. Ποιος είναι ο σημερινός (2014-2019) πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου; 

Ο (Ντόναλντ) Τουσκ

16. Ποιος είναι ο σημερινός (2014-2019) πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής;

Ο (Ζαν-Κλοντ) Γιούνκερ

17. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συγκριθεί με … μιας χώρας, επειδή 
έχει εκτελεστική αρμοδιότητα. 

Την κυβέρνηση

18. Πώς ονομάζεται η ευρωπαϊκή συνθήκη που επιτρέπει στους 
Ευρωπαίους πολίτες να ταξιδεύουν (σχεδόν) σε όλες τις χώρες της ΕΕ 
χωρίς έλεγχο της ταυτότητάς τους (ανοιχτά σύνορα); 

Συνθήκη του Σένγκεν / Σένγκεν

19. Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης τον οποίο 
μπορείτε να καλέσετε σε όλη την ΕΕ; 

Το 112

20. Ποιο κράτος μέλος της ΕΕ έχει τους περισσότερους κατοίκους; Η Γερμανία (82 εκατομμύρια περίπου)
21. Ποιο κράτος μέλος της ΕΕ είναι το μικρότερο και έχει τους λιγότερους 

κατοίκους; 
Η Μάλτα (με 450.000 κατοίκους 
περίπου)

22. Ποιο ευρωπαϊκό κράτος μέλος έχει το ίδιο όνομα με την πρωτεύουσά 
του; 

Το Λουξεμβούργο (Μεγάλο Δουκάτο 
του Λουξεμβούργου)

23. Ποια χρονιά άρχισαν οι πρώτες ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούν 
χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ;

Το 2002

24. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ποιος είναι ο τωρινός επίτροπος που έχει οριστεί από την Ελλάδα; 

ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

25. Κάθε κράτος μέλος εκλέγει έναν αριθμό ευρωβουλευτών με βάση το 
μέγεθος του πληθυσμού του. Πόσους ευρωβουλευτές έχει η Ελλάδα;

21

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2. ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΈΈ 
Το δεύτερο παιχνίδι αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του παιχνιδιού 
αυτού είναι να εξάψει την περιέργεια των μαθητών ώστε να μάθουν ποιες χώρες είναι σήμερα μέλη 
της ΕΕ. Πρόκειται για προπαρασκευαστική δραστηριότητα. Όταν θα αναφερθείτε στις χώρες κατά 
την παρουσίαση στη συνέχεια, οι μαθητές θα είναι πολύ πιο δεκτικοί στη μάθηση. Συνεπώς, θα 
συγκρατήσουν καλύτερα αυτές τις πληροφορίες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες με τρεις έως τέσσερις μαθητές. Τα μέλη κάθε ομάδας συνεργάζονται και οι 
ομάδες συναγωνίζονται μεταξύ τους. Εάν χρειάζεται, οι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις 
τους, στις ίδιες ομάδες που δημιουργήθηκαν για το πρώτο παιχνίδι. Οι ομάδες των έξι θα πρέπει να 
χωριστούν σε δύο ομάδες των τριών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
- Επαναλάβετε την ερώτηση από το πρώτο παιχνίδι: «Πόσες χώρες είναι σήμερα μέλη της ΕΕ;». 

Μετά την απάντηση, πείτε στους μαθητές ότι τώρα είναι η σειρά τους να μάθουν ποιες χώρες 
αποτελούν τα 28 κράτη μέλη. 

- Προτού μοιράσετε το υλικό, εξηγήστε το παιχνίδι: 
- Κάθε ομάδα θα λάβει μια σειρά από 40 κάρτες. Σε αυτές τις κάρτες εμφανίζονται το σχήμα και 

τα ονόματα των 28 κρατών μελών και 12 κρατών που δεν είναι μέλη. Κάθε ομάδα λαμβάνει 
επίσης έναν χάρτη της Ευρώπης. 
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- Η εργασία που τους ανατίθεται είναι η εξής: «Επιλέξτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ από αυτές τις 40 κάρτες».

- Σε κάθε κάρτα εμφανίζεται επίσης ένα γράμμα. Όλα τα γράμματα σε συνδυασμό σχηματίζουν 
μια κωδική φράση. Όταν μια ομάδα ολοκληρώσει την επιλογή όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ, λαμβάνει το φύλλο εργασίας με την αποκωδικοποίηση. Η ομάδα πρέπει να βρει τη λύση 
χρησιμοποιώντας τα γράμματα του κώδικα που εμφανίζονται στις κάρτες των κρατών μελών.

- Η λύση είναι μια πρόταση στα αγγλικά. 

- Η πρώτη ομάδα που θα αποκρυπτογραφήσει την κωδική φράση στέκεται όρθια. Μετά τον 
έλεγχο της απάντησης από τον εκπαιδευτικό, η ομάδα κερδίζει. 

- Αφήστε τις άλλες ομάδες να συνεχίσουν έως ότου καθεμία από αυτές «σπάσει» τον κώδικα. 

Όσο περισσότερα λάθη κάνουν οι μαθητές κατά την επιλογή των κρατών μελών της ΕΕ, τόσο 
δυσκολότερο θα είναι γι’ αυτούς να βρουν τη λύση στο φύλλο με την αποκωδικοποίηση. Δεν υπάρχει 
πρόβλημα αν οι μαθητές κάνουν αρχικά κάποια λάθη. Το σημαντικότερο τμήμα της άσκησης αυτής 
είναι να τους αφήσετε να προβληματιστούν για κάθε χώρα: «Είναι ή δεν είναι η χώρα αυτή μέλος της 
ΕΕ;». Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες κατά τη διαδικασία επιλογής των κρατών μελών. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ένας χάρτης της Ευρώπης για κάθε ομάδα (Παράρτημα II στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού).

- Μια σειρά από κάρτες με θέμα τα κράτη μέλη της ΕΕ για κάθε ομάδα (Παράρτημα IΙΙ στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). Υπάρχουν 40 κάρτες συνολικά. Θα πρέπει να τις προετοιμάσετε εσείς, 
κόβοντάς τες από το εγχειρίδιο, και να βεβαιωθείτε ότι έχουν ανακατευτεί καλά. 

- Ένα φύλλο εργασίας με την αποκωδικοποίηση για κάθε ομάδα (Παράρτημα IV στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικού). 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Είναι σημαντικό για τους μαθητές να καταλάβουν διαισθητικά τι πρέπει να κάνουν με την 

αποκωδικοποίηση στο φύλλο εργασίας. Το μόνο που θα τους πείτε είναι ότι η λύση είναι μια 
πρόταση στα αγγλικά. Για τις ομάδες που χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση, μπορείτε να 
τους εξηγήσετε ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κυκλώσουν στο φύλλο εργασίας όλα 
τα γράμματα που εμφανίζονται ως κώδικας στις κάρτες με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στη συνέχεια, 
θα μπορέσουν να διαβάζουν την κωδική φράση από τα αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω 
προς τα κάτω. 

- Η λύση αποτελείται από 28 γράμματα, ένα για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν 
διπλά γράμματα: Υπάρχουν 6 E, 5 O, 3 T κ.λπ. Όταν οι μαθητές βρουν ένα E, αυτό σημαίνει 
έμμεσα ότι όλες οι άλλες κάρτες με τις χώρες στις οποίες εμφανίζεται ένα E είναι επίσης σωστές, 
επομένως, οι μαθητές μπορούν αν θέλουν να κυκλώσουν όλα τα άλλα E στο φύλλο εργασίας. 
Εναλλακτικά, μπορούν να κυκλώνουν ένα-ένα το γράμμα κάθε κάρτας. Σε κάθε περίπτωση, το 
τελικό αποτέλεσμα είναι ίδιο. Είναι καλύτερο να μην μοιραστείτε αυτή την πληροφορία με τους 
μαθητές από την αρχή, αλλά μόνο όταν σας ρωτήσουν. 

- Οι μαθητές θα το προσέξουν, αλλά τα γράμματα στη λύση εμφανίζονται με τη χρονολογική 
σειρά ένταξης στην ΕΕ. Για παράδειγμα, το πρώτο C ανήκει στο Βέλγιο και το τελευταίο R στην 
Κροατία.  

19  /  ΕΝΌΤΗΤΑ 2 EUROPE@SCHOOL



ΛΥΣΗ 
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΈΣ ΤΗΣ ΈΈ 
Αυτό το παιχνίδι είναι αφιερωμένο στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να 
γίνουν κατανοητές οι διαφορές της ΕΕ από τα άλλα επίπεδα λήψης αποφάσεων, παρουσιάζονται 
ορισμένες απτές περιπτώσεις. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Κατά τη σύντομη εισαγωγή, οι μαθητές παραμένουν καθιστοί. Αφού εξηγήσετε το παιχνίδι, όλοι οι 
μαθητές σηκώνονται. Κάθε μαθητής παίζει το παιχνίδι ατομικά. Στην τάξη ορίζονται δύο γωνίες (ή δύο 
μισά): Η μία γωνία ονομάζεται «Σε επίπεδο ΕΕ» και η άλλη γωνία «Όχι σε επίπεδο ΕΕ». 

- Όχι σε επίπεδο ΕΕ: εθνικά κράτη, περιφέρειες, δήμοι κ.λπ.

- Σε επίπεδο ΕΕ: ευρωπαϊκό επίπεδο

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εισαγωγή: Προτού ξεκινήσετε το παιχνίδι, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές ότι η ΕΕ είναι ένα 
επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων που υπερτερεί των άλλων επιπέδων. 

Εστιάστε στην εικόνα των επιπέδων λήψης αποφάσεων στη χώρα σας, όπως φαίνονται στην 
παρουσίαση.

Στη συνέχεια, εξηγήστε ότι σε κάθε επίπεδο μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις μόνο για μια 
συγκεκριμένη σειρά συμφωνηθέντων θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
υπερισχύει της νομοθεσίας που προέρχεται από άλλα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, εάν 
μια χώρα εγκρίνει έναν νόμο που αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ, ο νέος νόμος αυτός δεν θα τεθεί σε 
εφαρμογή. Εδώ μπορείτε να εξηγήσετε επίσης ότι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ επιπέδων λήψης 
αποφάσεων βασίζεται σε συμφωνίες που έχουν γίνει στο παρελθόν. 

Έπειτα από αυτή την εξήγηση, είναι ώρα να αρχίσει το παιχνίδι. 

Εξήγηση του παιχνιδιού: Το παιχνίδι είναι ένας αγώνας αποκλεισμού μεταξύ των μαθητών. Κάθε 
φορά που ο εκπαιδευτικός αναφέρει ένα παράδειγμα νομοθετικού μέτρου, νόμου ή αρμοδιότητας, οι 
μαθητές πρέπει να πουν αν πιστεύουν ότι το μέτρο υπάγεται ή όχι στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι μαθητές 
μπορούν να υποδείξουν την απάντησή τους στεκόμενοι είτε στη γωνία «Σε επίπεδο ΕΕ» είτε στη γωνία 
«Όχι σε επίπεδο ΕΕ». Αφού κάνουν την επιλογή τους οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός δίνει αμέσως τη σωστή 
απάντηση. Οι μαθητές που έχουν επιλέξει σωστά μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν στο επόμενο 
παράδειγμα. Οι μαθητές που έδωσαν λανθασμένη απάντηση πρέπει να καθίσουν. 

Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει έως ότου παραμείνουν περίπου τρεις μαθητές (ή έως ότου παραμείνει 
ένας μαθητής, ανάλογα με τη διάθεση της τάξης ή τις προτιμήσεις του εκπαιδευτικού). Εάν χρειαστεί, 
μπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι από την αρχή (π.χ. εάν όλοι οι μαθητές έχουν καθίσει έπειτα από τρία 
παραδείγματα μόνο). Ο στόχος είναι να καλύψετε περίπου δέκα παραδείγματα. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Το παρόν εγχειρίδιο εκπαιδευτικού που περιέχει τα παραδείγματα και ορισμένες επιπλέον 

επεξηγήσεις (βλ. παρακάτω)

- Μια αίθουσα διδασκαλίας αρκετά μεγάλη ώστε οι μαθητές να σταθούν σε δύο γωνίες

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 2

- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Εάν οι μαθητές ενθουσιαστούν με το παιχνίδι, μην σταθείτε υπερβολικά στις εξηγήσεις έπειτα 

από κάθε παράδειγμα. Μπορείτε να διατρέξετε τα περισσότερα παραδείγματα στη συνέχεια, 
μαζί με την παρουσίαση.

- Τα παραδείγματα έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη σειρά, αλλά εσείς ως εκπαιδευτικός 
μπορείτε να διαλέξετε αυτά που ταιριάζουν περισσότερο στους μαθητές σας. 

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟ
Η άσκηση: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τα όρια ταχύτητας 
στους αυτοκινητόδρομους; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας διαφέρουν ανάμεσα στα κράτη 
μέλη της ΕΕ, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη 
Μάλτα και στην Κύπρο τα οχήματα κινούνται στην αριστερή 
πλευρά του δρόμου. Ώστόσο, οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας 
είναι συντονισμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ευρωπαϊκή άδεια 
οδήγησης ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. 

2. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση να σας δίνεται εγγύηση 
δύο ετών τουλάχιστον όταν 
αγοράζετε νέο φορητό υπολογιστή;  

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Προστασία των καταναλωτών: Η ΕΕ έχει ορίσει να λαμβάνετε 
εγγύηση δύο ετών τουλάχιστον, όταν αγοράζετε ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά είδη: smartphone, εκτυπωτές, φορητούς υπολογιστές, 
ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες κ.λπ.

3. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τον χρόνο αποκομιδής 
των απορριμμάτων; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Η απόφαση για τον χρόνο αποκομιδής των απορριμμάτων 
λαμβάνεται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι και το πιο λογικό: 
Εάν η ΕΕ ήταν υπεύθυνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων, 
αυτό θα δημιουργούσε χάος, επειδή η ΕΕ δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πόλης.

4. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τις πληροφορίες 
που βλέπετε στα κουτάκια των 
αναψυκτικών, όπως συστατικά, 
θερμίδες, στοιχεία επικοινωνίας 
σχετικά με το προϊόν κ.λπ.; 

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Η ΕΕ θεωρεί ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν 
ακριβή και πλήρη πληροφόρηση. Για τον λόγο αυτό, οι παραγωγοί 
τροφίμων, αλλά και καλλυντικών, είναι υποχρεωμένοι να 
εμφανίζουν τις πληροφορίες αυτές στις ετικέτες των προϊόντων 
τους. Ζητήστε από τους μαθητές να εξετάσουν τις συσκευασίες 
του φαγητού / των αναψυκτικών τους αργότερα, στη διάρκεια του 
διαλείμματος.

5. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για τους κανονισμούς 
ασφάλειας των smartphone σας; 

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Ενιαία αγορά και προστασία των καταναλωτών: Η ΕΕ καθορίζει 
τους κανονισμούς ασφάλειας όλων των προϊόντων που πωλούνται 
στο εσωτερικό της.

6. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνεται η 
απόφαση για το τι πρέπει να έχετε 
μάθει στο τέλος κάθε σχολικού έτους; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ δεν καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και το περιεχόμενο 
της εκπαίδευσης. Ώς εκ τούτου, οι τελικοί στόχοι που πρέπει να 
επιτευχθούν διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (και 
ενίοτε μεταξύ των περιφερειών). 

7. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
υπάρχει η αρμοδιότητα αποστολής 
στρατευμάτων σε περιοχές 
συγκρούσεων παγκοσμίως; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ δεν έχει στρατό. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνας 
αποτελούν εθνικές αρμοδιότητες. Τα κράτη μέλη προσπαθούν 
να συντονίζουν τις αποστολές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στο 
πλαίσιο του NATO. 

8. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος 
20 ημερών άδειας κάθε χρόνο 
για εργαζομένους πλήρους 
απασχόλησης; 

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Οι 20 ημέρες είναι το ελάχιστο όριο: Κάθε κλάδος δραστηριότητας 
ή/και χώρα μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες 
άδειας. Η ΕΕ δεν έχει πολλές αρμοδιότητες όσον αφορά την 
κοινωνική πολιτική. Αυτό είναι ένα από τα λίγα μέτρα της ΕΕ 
στον συγκεκριμένο τομέα. Τα περισσότερα ζητήματα κοινωνικής 
πολιτικής καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.  

9. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζονται οι συνθήκες 
εκπαίδευσης των οδηγών και 
οι προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της εξέτασης για το 
δίπλωμα οδήγησης; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Παρότι η ΕΕ δεν καθορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις 
αυτές, η άδεια οδήγησης που αποκτάτε θεωρείται αμέσως έγκυρη 
σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει τυποποιημένη μορφή σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

10. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζονται οι μέγιστες 
επιτρεπόμενες ποσότητες βακαλάου 
προς αλίευση; 

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Πολιτική αλιείας και περιβάλλον: Η ΕΕ καθορίζει μια μέγιστη ετήσια 
ποσότητα αλίευσης για κάθε είδος ψαριού σε κιλά. Πρόκειται για 
τις ποσοστώσεις αλιείας. Με τις ποσοστώσεις αυτές, η ΕΕ θέλει 
να διασφαλίσει ότι τα είδη ψαριών υπό εξαφάνιση θα έχουν τη 
δυνατότητα να επανέλθουν σε ικανούς αριθμούς και να αποτρέψει 
την υπεραλίευση στις θάλασσές μας.  
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11. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζεται η ποσότητα ενέργειας 
(αερίου/ηλεκτρισμού) που πρέπει να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, 
όπως από την ηλιακή και την αιολική 
ενέργεια; 

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Κλιματική αλλαγή: Στο τρέχον σχέδιο «20-20-20» της ΕΕ 
υποδεικνύεται ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει συνολικά το 20% της 
ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Ανάλογα με 
την κατάσταση σε κάθε χώρα, αυτό το ποσοστό διαφέρει για κάθε 
κράτος μέλος. Το νέο ενεργειακό σχέδιο (με ορίζοντα το 2030) θέτει 
έναν ακόμα πιο φιλόδοξο στόχο που αγγίζει το 27%.  

12. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι 
αποφάσεις για την οικοδομική άδεια 
του σπιτιού σας; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Οι οικοδομικές άδειες για ιδιωτικές κατοικίες εκδίδονται κυρίως από 
τις τοπικές αρχές. 

13. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καταβάλλετε τους φόρους σας; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ δεν συγκεντρώνει φόρους απευθείας από τους πολίτες 
της. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταβάλλει ετησίως ένα 
ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνεισφορά στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό. 

14. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι 
αποφάσεις για τις δημόσιες αργίες, 
δηλαδή πόσες θα είναι και σε ποιες 
ημερομηνίες; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνουν συνήθως τα εθνικά κράτη. 

15. Σε ποιο επίπεδο λήψης αποφάσεων 
καθορίζονται οι μέγιστες 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις 
μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα; 

Σε επίπεδο 
ΕΕ

Η ΕΕ καθορίζει πολλά περιβαλλοντικά μέτρα, όπως την ποιότητα 
των υδάτων στους ποταμούς, τις λίμνες και τις θάλασσες. 

16. Πού πρέπει να δηλώνετε τον γάμο 
σας; 

Όχι σε 
επίπεδο ΕΕ

Η καταγραφή του πληθυσμού και της οικογενειακής κατάστασης 
αποτελεί κυρίως ευθύνη των τοπικών αρχών. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4. ΟΙ ΑΞΙΈΣ ΤΗΣ ΈΈ 
Το τέταρτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι σε τετράδες σχετικά με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές μαθαίνουν τις αξίες αυτές και ορισμένα απτά παραδείγματα 
του τρόπου με τον οποίο τις εφαρμόζει στην πράξη η ΕΕ. Το παιχνίδι εφαρμόζει τη μέθοδο της 
«βιωματικής μάθησης» και εγγυάται τη συμμετοχή όλων των μαθητών, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα 
προβληματιστούν ενεργά σχετικά με τις αξίες και θα τις εφαρμόσουν στην πράξη. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Η τάξη χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες, κατά προτίμηση τεσσάρων ατόμων, για το παιχνίδι. Μπορείτε 
επίσης να δημιουργήσετε ομάδες με τρεις ή πέντε μαθητές, εάν χρειαστεί. Κάθε ομάδα κάθεται γύρω 
από ένα τραπέζι. Τα μέλη κάθε ομάδας συναγωνίζονται μεταξύ τους. Στη μέση του τραπεζιού υπάρχει 
μια σειρά από 30 κάρτες «Σωστό ή Λάθος».  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
- Απώτερος σκοπός του παιχνιδιού για κάθε παίκτη μιας ομάδας είναι να συγκεντρώσει τις 

περισσότερες τετράδες (= τέσσερις κάρτες με την ίδια αξία της ΕΕ).

- Οι τετράδες καρτών μοιράζονται στα μέλη της ομάδας. Εάν στην ομάδα υπάρχουν τέσσερις 
παίκτες, κάθε παίκτης λαμβάνει οκτώ κάρτες. Εάν στην ομάδα υπάρχουν τρεις ή πέντε παίκτες, 
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μερικοί παίκτες θα έχουν μια επιπλέον κάρτα. Οι παίκτες κρατούν τις κάρτες στα χέρια τους και 
δεν τις δείχνουν στους συμπαίκτες τους. 

- Στη μέση του τραπεζιού υπάρχουν 30 κάρτες «Σωστό ή Λάθος» ανά ομάδα. Οι απαντήσεις στις 
ερωτήσεις βρίσκονται στις κάρτες που κρατούν στα χέρια τους οι μαθητές.

- Το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της ομάδας ξεκινά το παιχνίδι. Ο μαθητής ρωτά κάποιον άλλο 
παίκτη αν έχει μια κάρτα με μια συγκεκριμένη αξία της ΕΕ. Ο πρώτος παίκτης πρέπει να έχει 
τουλάχιστον μία κάρτα με αυτή την αξία της ΕΕ. 

- Εάν ο άλλος παίκτης δεν έχει την κάρτα που του ζητήθηκε, το λέει και, στη συνέχεια, είναι η 
σειρά του να παίξει. 

- Εάν ο άλλος παίκτης έχει την κάρτα που του ζητήθηκε, παίρνει μια κάρτα «Σωστό ή Λάθος» 
από τη μέση του τραπεζιού και κάνει την ερώτηση που βρίσκεται σε αυτή. 

- Εάν η απάντηση είναι σωστή, ο πρώτος παίκτης παίρνει την κάρτα με τη συγκεκριμένη 
αξία της ΕΕ (αρκεί η απάντηση «σωστό» ή «λάθος». Ο παίκτης δεν είναι υποχρεωμένος 
να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί κάτι είναι λανθασμένο. 
Ο παίκτης που κάνει την ερώτηση διαβάζει στη συνέχεια γιατί η απάντηση είναι 
λανθασμένη).

- Εάν η απάντηση δεν είναι σωστή, ο πρώτος παίκτης δεν παίρνει την κάρτα, ενώ η 
κάρτα «Σωστό ή Λάθος» τοποθετείται κάτω από τις άλλες κάρτες ξανά στη μέση του 
τραπεζιού.

- Σε κάθε περίπτωση, σειρά έχει τώρα ο παίκτης που έκανε την ερώτηση.

- Όταν ένας παίκτης συγκεντρώσει μια τετράδα καρτών με την ίδια αξία της ΕΕ, ανακοινώνει 
μεγαλόφωνα τη λέξη «Τετράδα!» και τοποθετεί την τετράδα στο τραπέζι. Αυτή η τετράδα ανήκει 
πλέον στον συγκεκριμένο παίκτη.

- Το παιχνίδι τελειώνει όταν συμπληρωθούν και οι οκτώ τετράδες. Οι μαθητές με τις περισσότερες 
τετράδες κερδίζουν το παιχνίδι.

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Σειρά από τετράδες καρτών με θέμα τις αξίες της ΕΕ για κάθε ομάδα (Παράρτημα V στο 

εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). Υπάρχουν 32 κάρτες συνολικά. Θα πρέπει να τις προετοιμάσετε εσείς, 
κόβοντάς τες από το εγχειρίδιο, και να βεβαιωθείτε ότι έχουν ανακατευτεί καλά. 

- Σειρά από κάρτες «Σωστό ή Λάθος» με θέμα τις αξίες της ΕΕ για κάθε ομάδα, τοποθετημένες 
στη μέση του τραπεζιού (Παράρτημα VI στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). Υπάρχουν 30 κάρτες 
συνολικά. Πρέπει πάλι να τις προετοιμάσετε εσείς, κόβοντάς τες από το εγχειρίδιο. 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Μπορείτε εύκολα να παίξετε το παιχνίδι με τις αξίες της ΕΕ χωριστά από τα υπόλοιπα παιχνίδια.

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το παιχνίδι ως προπαρασκευαστική δραστηριότητα 
για την ενεργητική μεθοδολογία «Αξίες της ΕΕ: Ποια είναι η άποψή σας;» στην Ενότητα 3. 

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟ 
Στις 32 τετράδες καρτών, οι μαθητές ανακαλύπτουν τις αξίες της ΕΕ και ορισμένα παραδείγματα του 
τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση / το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζουν τις αξίες αυτές 
στην πράξη, στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Υπάρχουν οκτώ τετράδες, οι οποίες πραγματεύονται οκτώ αξίες 
της ΕΕ. 
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ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της ΕΕ εκλέγουν άμεσα τους αντιπροσώπους τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2019.
Οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλη χώρα της Ένωσης έχουν το δικαίωμα του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, καθώς και στις 
ευρωεκλογές, στον τόπο κατοικίας τους. Για παράδειγμα, μια Ελληνίδα που ζει στο 
Βερολίνο μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος εκεί. 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Εάν ένα εκατομμύριο πολίτες σε τουλάχιστον 
επτά διαφορετικές χώρες υπογράψουν μια πρωτοβουλία, μπορούν να ζητήσουν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε παρατηρήσεις εκλογών σε χώρες εκτός 
της ΕΕ, όπως για παράδειγμα στην Αίγυπτο ή την Ουκρανία, με στόχο να ενθαρρύνει 
τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ένωση.
Οι εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Πρόκειται για το δικαίωμά μας στην ιδιωτικότητα και 
την προστασία των δεδομένων. 
Οι πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι να εργαστούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς 
να χρειάζονται άδεια εργασίας.
Στην ΕΕ μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου χωρίς φόβο φυλάκισης. Πρόκειται 
για το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι η 
ρητορική μίσους εις βάρος άλλων (ομάδων) ατόμων. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Οι λιγότερο εύπορες περιφέρειες της ΕΕ λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική στήριξη.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να βοηθούν το ένα το άλλο, αν κάποιο 
από αυτά πληγεί από τρομοκρατική επίθεση, ή από φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή. Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά μετά τις 
επιθέσεις στο Παρίσι το 2015.
Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ βοηθά τους πολίτες να 
βρίσκουν νέες θέσεις εργασίας ή να συμμετέχουν σε επαγγελματική κατάρτιση, 
σε περίπτωση που έχουν χάσει τη θέση τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, για 
παράδειγμα, εάν η εταιρεία τους μεταφερθεί σε χώρα με χαμηλούς μισθούς. 
Η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας 
στον κόσμο. 

ΙΣΌΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Οι πολίτες της ΕΕ που σπουδάζουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος καταβάλλουν τα 
ίδια δίδακτρα με τους φοιτητές του συγκεκριμένου κράτους. Για παράδειγμα, ένας 
Ιταλός φοιτητής που σπουδάζει στο Παρίσι καταβάλλει ακριβώς τα ίδια δίδακτρα με 
τους Γάλλους πολίτες.
Όταν γεννιέται ή υιοθετείται ένα παιδί, τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας δικαιούνται 
τουλάχιστον 4 μήνες γονικής άδειας για τη φροντίδα του.
Στην ΕΕ, οι πολίτες προστατεύονται από την άρνηση πρόσληψης ή από την απόλυση 
λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. 
Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει και εορτάζει την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων.
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ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ / 
ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗ

Όλα τα θύματα και οι ύποπτοι έχουν δικαίωμα δίκαιης δίκης στην ΕΕ. Κάθε ύποπτος 
είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του σε δικαστήριο. 
Τα θύματα και οι ύποπτοι εγκληματικών ενεργειών ή ατυχημάτων πρέπει να 
ενημερώνονται για τις νομικές διαδικασίες σε γλώσσα που καταλαβαίνουν. Το κόστος 
αυτής της υπηρεσίας το αναλαμβάνει το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η δίκη. 
Στα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν σέβονται το κράτος δικαίου μπορεί να δοθεί 
προειδοποίηση, να επιβληθεί κύρωση ή να αποφασιστεί η προσωρινή εξαίρεσή 
τους από τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τους κανονισμούς της. Αν 
δεν το κάνουν, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το Βραβείο Ζαχάρωφ σε άτομα από όλο τον 
κόσμο με εξέχουσα συμβολή στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Η ΕΕ έχει ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ρόλος του είναι η 
βελτίωση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο εξωτερικό.
Μία φορά τον μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά κατάφωρες παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο, προσελκύει την 
προσοχή σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να υπογράψουν και να τηρούν την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

ΑΝΌΧΗ / ΠΛΌΥΡΑΛΙΣΜΌΣ Είσαι ελεύθερος/η να ασκήσεις ή να αλλάξεις το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις σου.
Η ΕΕ στήριξε ένα πρόγραμμα στο οποίο δημοσιογράφοι, μέλη και μη κοινοτήτων 
Ρομά, δημιούργησαν 25 ταινίες μικρού μήκους σχετικά με τις κοινότητες των Ρομά. 
Το πρόγραμμα είχε στόχο την αντιμετώπιση των στερεοτύπων που επηρεάζουν την 
αντίληψη του κοινού στα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τα μέλη της κοινότητας 
Ρομά. 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταπολεμούν τη ρητορική μίσους βάσει φυλής, 
φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας στα τηλεοπτικά προγράμματα. 
Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να παρουσιάζουν την κοινωνία σε όλες τις διαστάσεις 
της. Το παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ ελέγχει 
κατά πόσον συμβαίνει αυτό.  

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΞΙΌΠΡΕΠΕΙΑΣ

Η θανατική ποινή απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Τα βασανιστήρια απαγορεύονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Όλοι οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ δικαιούνται στέγη, τρόφιμα και υγειονομικές 
υπηρεσίες ενόσω εκκρεμεί η αίτηση ασύλου τους. 
Η παιδική εργασία, η δουλεία και η εργασιακή εκμετάλλευση απαγορεύονται στην ΕΕ.

Οι 30 κάρτες «Σωστό ή Λάθος» περιέχουν σωστές ή λανθασμένες προτάσεις που αντιστοιχούν στις 
πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται στις τετράδες καρτών. Εδώ παρουσιάζονται αληθινές περιπτώσεις, 
ώστε οι μαθητές να πρέπει να σκεφτούν πραγματικά τις συνέπειες αυτών των πολιτικών της ΕΕ. Εάν 
οι μαθητές χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες στις τετράδες καρτών, θα μπορέσουν να απαντήσουν 
σωστά στις κάρτες με τις ερωτήσεις. Μέσω αυτής της άσκησης, στοχάζονται ενεργά και γνωρίζουν 
διεξοδικά τις αξίες της ΕΕ.

1. Στην ΕΕ είσαι ελεύθερος/η να εκφράσεις τη γνώμη σου, 
αλλά δεν επιτρέπεται η ρητορική μίσους.

Σωστό

2. Μπορείς να εργαστείς σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν 
έχεις άδεια εργασίας.

Λάθος
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι 
να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα 
της χωρίς να χρειάζονται άδεια 
εργασίας.
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3. Οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν τα δεδομένα μας 
χωρίς την άδειά μας.

Λάθος Οι εταιρείες δεν έχουν το 
δικαίωμα να συλλέγουν προσωπικά 
δεδομένα, παρά μόνο υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις.

4. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε 
όλη την Ένωση.

Σωστό

5. Κάθε 10 χρόνια, οι πολίτες της ΕΕ εκλέγουν άμεσα τους 
αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Λάθος Τους εκλέγουμε κάθε 5 χρόνια, 
όχι κάθε 10 χρόνια. 

6. Για να είναι έγκυρη μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών, χρειάζονται 2 εκατομμύρια υπογραφές. 

Λάθος Χρειάζονται 1 εκατομμύριο 
υπογραφές και όχι 2.

7. Ώς πολίτης της ΕΕ που κατοικεί σε άλλη χώρα της 
Ένωσης έχεις το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον τόπο 
κατοικίας σου.

Σωστό

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρατηρεί εκλογές σε χώρες 
εκτός της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει τις ελεύθερες και 
δίκαιες εκλογές.

Σωστό

9. Όταν γεννιέται ένα παιδί, η ΕΕ εξασφαλίζει τουλάχιστον 3 
μήνες γονικής άδειας τόσο στον πατέρα, όσο και στη μητέρα.

Λάθος Η ΕΕ εξασφαλίζει τουλάχιστον 
4 μήνες γονικής άδειας, όχι 3. 

10. Εάν ένας πολίτης της ΕΕ σπουδάζει σε κάποια άλλη 
χώρα, πληρώνει δίδακτρα αυξημένα κατά 10% σε σχέση 
με έναν φοιτητή πολίτη της συγκεκριμένης χώρας.

Λάθος Οι πολίτες της ΕΕ πληρώνουν 
τα ίδια δίδακτρα με τους φοιτητές που 
είναι πολίτες της κάθε χώρας.

11. Στην ΕΕ, οι πολίτες προστατεύονται από την άρνηση 
πρόσληψης ή από την απόλυση λόγω του σεξουαλικού 
προσανατολισμού τους.

Σωστό

12. Τα θύματα εγκληματικών ενεργειών ή ατυχημάτων 
πρέπει να ενημερώνονται για τη νομική διαδικασία σε 
γλώσσα που καταλαβαίνουν. Οι ύποπτοι δεν έχουν αυτό 
το δικαίωμα. 

Λάθος
Τόσο τα θύματα, όσο και οι ύποπτοι 
έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται σε 
γλώσσα που καταλαβαίνουν.

13. Εάν ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν τηρεί τη νομοθεσία 
της, μπορεί να καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Σωστό

14. Εάν ένα κράτος μέλος παραβιάσει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της ΕΕ, θα εκδιωχθεί από αυτήν. 

Λάθος
Στη χώρα θα γίνει προειδοποίηση, θα 
επιβληθεί κύρωση ή θα αποφασιστεί 
η προσωρινή εξαίρεσή της από τη 
λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

15. Όλα τα θύματα και οι ύποπτοι έχουν δικαίωμα δίκαιης 
δίκης στην ΕΕ.

Σωστό

16. Οι λιγότερο εύπορες περιφέρειες στην ΕΕ λαμβάνουν 
πρόσθετη οικονομική στήριξη.

Σωστό

17. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι δεύτεροι 
μεγαλύτεροι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας στον 
κόσμο μετά τις ΗΠΑ. 

Λάθος Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μαζί 
αποτελούν τους μεγαλύτερους 
χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας 
στον κόσμο.

18. Εάν σημειωθεί τρομοκρατική επίθεση σε κάποιο από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα άλλα μέλη θα βοηθήσουν τη 
χώρα που επλήγη.

Σωστό

19. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της 
ΕΕ υποστηρίζει εταιρείες που έχουν την έδρα τους στα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

Λάθος Αυτό το ταμείο βοηθά 
τους πολίτες να βρουν μια νέα 
θέση εργασίας, σε περίπτωση που 
χάσουν τη δουλειά τους λόγω της 
παγκοσμιοποίησης, για παράδειγμα, 
αν η εταιρεία τους μεταφερθεί σε 
χώρα με χαμηλούς μισθούς.
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20. Στην ΕΕ δεν μπορείς να αλλάξεις θρησκεία. Λάθος
Μπορείς να ασκήσεις ή να αλλάξεις το 
θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις σου.

21. Το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα 
Ενημέρωσης διασφαλίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης στην 
ΕΕ εμφανίζουν την κοινωνία σε όλες τις διαστάσεις της.

Σωστό

22. Η ρητορική μίσους στα τηλεοπτικά προγράμματα είναι 
αποδεκτή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.  

Λάθος Η ρητορική μίσους λόγω 
φυλής, φύλου, θρησκείας ή 
εθνικότητας πρέπει να καταπολεμείται 
στα τηλεοπτικά προγράμματα, σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ.

23. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η θανατική ποινή ισχύει 
ακόμα.

Λάθος
Η θανατική ποινή απαγορεύεται σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ.

24. Όλοι οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ δικαιούνται στέγη, 
τρόφιμα και υγειονομικές υπηρεσίες κατά τη διαδικασία 
ασύλου.

Σωστό 

25. Η παιδική εργασία δεν είναι επιθυμητή, αλλά 
εξακολουθεί να επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Λάθος
Η παιδική εργασία απαγορεύεται σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

26. Τα βασανιστήρια απαγορεύονται σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ.

Σωστό

27. Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει 
μια συζήτηση για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Λάθος Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συζητά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κάθε μήνα, όχι κάθε χρόνο.

28. Το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται στα άτομα που 
προάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Λάθος Το Βραβείο Ζαχάρωφ 
απονέμεται στα άτομα που 
προασπίζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

29. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να έχει υπογράψει την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Σωστό

30. Η ΕΕ έχει ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Σωστό

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΓΝΩΣΈΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές κάθονται με τρόπο ώστε να μπορούν να βλέπουν ευχερώς την παρουσίαση. Μπορούν να 
καθίσουν στις κανονικές θέσεις τους στην τάξη ή σε μικρότερες ομάδες, εφόσον μπορούν να βλέπουν 
καλά την παρουσίαση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Το περιεχόμενο της παρουσίασης αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της περίληψης της ενότητας στο 
βιβλίο μαθητή. Χρησιμοποιήστε την περίληψη αυτή ως υποστηρικτικό υλικό κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης. Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν αυτό το κείμενο μπροστά τους κατά την παρουσίαση. 
Μπορείτε να βρείτε μια εκτενέστερη εξήγηση του τρόπου πλοήγησης στην παρουσίαση Prezi 
παρακάτω, στην παράγραφο «Ορισμένες συμβουλές». 
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* Ιστορική αναδρομή: Μια ολοένα στενότερη συνεργασία 

1. Συζήτηση του περιεχομένου μετά το παιχνίδι 1: Από τον άνθρακα και τον χάλυβα 
στο κοινό νόμισμα 

Ρωτήστε τους μαθητές: «Πότε ξεκίνησε η ευρωπαϊκή συνεργασία που εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση;». Γνωρίζουν ήδη την απάντηση στην ερώτηση αυτή από το πρώτο παιχνίδι. Τόσο η απάντηση 
«Στη δεκαετία του 1950» όσο και η απάντηση «Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» είναι σωστές. 
Αφού απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση οι μαθητές, προχωρήστε στην επόμενη οθόνη της πορείας 
(Prezi) στην οποία εμφανίζεται μια εικόνα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξηγήστε στους μαθητές ότι 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ορισμένες χώρες αντιμετώπισαν λιμούς, ότι πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει 
συγγενείς και φίλους κατά τον πόλεμο, καθώς και ότι τα κτίρια, οι δρόμοι και οι πόλεις είχαν (εν μέρει) 
καταστραφεί. Συνεχίστε την πορεία της παρουσίασης και εξηγήστε το περιεχόμενο όπως εμφανίζεται 
στην περίληψη της ενότητας. Η παρουσίαση ακολουθεί την ίδια χρονολογική σειρά. 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΈΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ
-  Ο Ζαν Μονέ και ο Ρομπέρ Σουμάν είναι σημαντικές ιδρυτικές μορφές της σημερινής ΕΕ. Στην 

πραγματικότητα, ήταν ο Ζαν Μονέ που παρουσίασε την ιδέα της συνεργασίας στον Σουμάν. Ώς 
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας εκείνη την εποχή, ο Σουμάν έκανε τα λόγια του πράξη και 
εκφώνησε την πασίγνωστη «Διακήρυξη Σουμάν». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
ιδρυτικές μορφές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://europa.eu/european-union/about-eu/
history/founding-fathers_el.

-  Σε κάποια σημεία η παρουσίαση δεν ακολουθεί πλήρως τη χρονολογική σειρά της περίληψης 
της ενότητας. Για παράδειγμα, η παρουσίαση ομαδοποιεί όλες τις συνθήκες πριν από αυτήν της 
Λισαβόνας και μόνο τότε συζητά την εισαγωγή του ευρώ, παρόλο που αυτή προηγείται κάποιων 
συνθηκών. Η διαφορά αυτή επιτρέπει να γίνει πιο προσιτή η αφήγηση.  

-  Μπορείτε να επιλέξετε να μην επιμείνετε σε όλα τα στάδια του χρονοδιαγράμματος. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να παραλείψετε όλες τις συνθήκες και να επικεντρωθείτε μόνο στην 
ίδρυση, στην ΕΟΚ, στο άνοιγμα των συνόρων για την ενιαία αγορά και στην εισαγωγή του 
ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, τονίζετε κυρίως ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία εξελίχθηκε από μια 
σύμπραξη για τον χάλυβα και τον άνθρακα σε μια εκτενή οικονομική συνεργασία με πολιτικές 
και οικονομικές προεκτάσεις. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε λίγο χρόνο στη συζήτηση του 
Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο έλαβε η ΕΕ το 2012. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ΕΕ, 
επειδή η τελευταία εξασφάλισε μακροπρόθεσμη ειρήνη στα κράτη μέλη της, επιτυγχάνοντας 
στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία συγκρούσεων στην ήπειρο. 

2. Συζήτηση του περιεχομένου μετά το παιχνίδι 2: Από 6 σε 28 κράτη μέλη 
Το πρώτο βήμα της παρουσίασης εμφανίζει μια επισκόπηση των σημερινών 28 κρατών μελών. 
Μπορείτε ήδη να τα αναφέρετε όλα σε αυτό το στάδιο, επειδή οι μαθητές θα είναι περίεργοι να 
μάθουν ποια είναι, έπειτα από το παιχνίδι με τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, η παρουσίαση προχωρά στο 
κάτω χρονοδιάγραμμα, το οποίο υποδεικνύει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα πρώτα 
6 στα σημερινά 28 κράτη μέλη. Εδώ μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε την πορεία της παρουσίασης, 
συνοδεύοντάς την με την επεξήγηση του περιεχομένου, όπως αναφέρεται στην περίληψη της ενότητας 
στο βιβλίο μαθητή. Φυσικά, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επικεντρωθείτε μόνο στα 28 σημερινά 
κράτη μέλη και να μη συζητήσετε τις διαδοχικές διευρύνσεις. 

3. Συζήτηση του περιεχομένου μετά το παιχνίδι 3: Τι κάνει η ΕΕ;
Κατά την εισαγωγή στο παιχνίδι δείξατε ήδη την εικόνα των διαφορετικών επιπέδων λήψης αποφάσεων 
στη χώρα σας. Τότε και μόνο η πορεία της παρουσίασης θα σας φέρει στο τμήμα «Ορισμένα 
παραδείγματα». Τα περισσότερα παραδείγματα έχουν ήδη αναφερθεί κατά την άσκηση, επομένως, 
τώρα μπορείτε να δώσετε περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τα παραδείγματα που αφορούν την ΕΕ. 
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1. ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ
Συζητήστε εν συντομία τα παραδείγματα, όπως παρουσιάζονται στην περίληψη της ενότητας στο βιβλίο 
μαθητή. Ακολουθήστε την πορεία της παρουσίασης, η οποία επικεντρώνεται σε κάθε παράδειγμα. 

2. ΜΈΡΙΚΈΣ ΜΈΓΑΛΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ
Ακολουθήστε και πάλι την πορεία της παρουσίασης και κατά τη διάρκειά της εξηγήστε τι σημαίνουν η 
ενιαία αγορά, το Σένγκεν και το ευρώ. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο στο 
βιβλίο μαθητή. 

3. ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΈΙ Η ΈΈ; 
Αυτό το τμήμα της επεξήγησης αρχίζει ξανά με την εικόνα των διαφορετικών επιπέδων λήψης 
αποφάσεων στη χώρα σας. Στη συνέχεια, εξηγήστε τις αρμοδιότητες της ΕΕ.

4. ΠΟΥ ΞΟΔΈΥΈΙ Η ΈΈ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ; 
Συζητήστε τα σημαντικότερα στοιχεία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χρησιμοποιώντας την 
παρουσίαση και την περίληψη της ενότητας. 

4. Περιεχόμενο discussion after game 4: Οι αξίες της ΕΕ

Το παιχνίδι με τις αξίες της ΕΕ θα έχει δώσει μια αρχική ιδέα στους μαθητές σχετικά με το ποιες είναι οι 
αξίες της.  Το τελικό τμήμα της παρουσίασης ξεκινά με το Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το οποίο περιέχει τις αξίες της ΕΕ. Στη συνέχεια, η παρουσίαση συνοψίζει τις οκτώ αξίες της ΕΕ, 
δίνοντας έναν σύντομο ορισμό τους και μερικά πρακτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ 
εφαρμόζει αυτές τις αξίες στις πολιτικές της. Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τις αξίες και τα παραδείγματα 
από το παιχνίδι. Διατρέξτε αυτή την παρουσίαση με τη βοήθεια του βιβλίου μαθητή.
Στην τρίτη ενότητα υπάρχει μια εκτενής άσκηση διαλόγου σχετικά με αυτές τις αξίες. 

* Συμπέρασμα 
Τι είναι, ουσιαστικά, η ΕΕ; Συνοψίστε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ΕΕ χρησιμοποιώντας την 
εισαγωγή της δεύτερης ενότητας στο βιβλίο μαθητή και το υλικό στην παρουσίαση: στενή συνεργασία 
μεταξύ χωρών, προς όφελος των λαών, επίπεδο λήψης αποφάσεων, βασισμένη σε αξίες, εγχείρημα 
ειρήνης, έχει εξαιρετικά μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή, εξελίσσεται διαρκώς. 
Συγκρίνετε τα παραπάνω με όσα είπαν οι μαθητές στην αρχή του μαθήματος κατά την εισαγωγή, 
χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις σας στον πίνακα/χαρτοπίνακα.

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-  Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και δείκτης παρουσίασης
-  Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 2
-  Περίληψη της ενότητας στο βιβλίο μαθητή (μόνο για να την χρησιμοποιήσετε εσείς, ο εκπαιδευτικός, 

ως γενική πληροφόρηση)

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
-  Η παρουσίαση είναι εξαιρετικά εκτενής. Ώς εκπαιδευτικός, μπορείτε να επιλέξετε ποια στοιχεία 

επιθυμείτε να συζητήσετε στην τάξη και ποια να αγνοήσετε. 
-  Δουλεύοντας με το Prezi: Οι παρουσιάσεις έχουν δημιουργηθεί με το Prezi. Το Prezi σάς επιτρέπει να 

εργάζεστε διαισθητικά. Υπάρχει μια «πορεία» στην παρουσίαση η οποία την διατρέχει βήμα προς 
βήμα. Έχετε τη δυνατότητα να παρακάμψετε την πορεία ανά πάσα στιγμή, πατώντας απλώς σε ένα 
στοιχείο της παρουσίασης. Έτσι, η παρουσίαση θα εστιαστεί στο συγκεκριμένο τμήμα. Πατήστε 
εδώ για να βρείτε ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την πλοήγηση στο Prezi. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο για το Prezi στον ιστότοπο: https://prezi.com/support. 

-  Η παρουσίαση διατίθεται μόνο διαδικτυακά. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο στο σχολείο, 
μπορείτε να φορτώσετε την παρουσίαση στον φορητό υπολογιστή σας στο σπίτι και, στη συνέχεια, 
να τον κλείσετε χωρίς όμως να τον απενεργοποιήσετε. Όταν ανοίξετε ξανά τον υπολογιστή σας στο 
σχολείο, η παρουσίαση θα εξακολουθεί να υπάρχει.
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ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
Η τρίτη ενότητα εστιάζεται στην εξάσκηση των δημοκρατικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στις δεξιότητες 
αυτές περιλαμβάνονται η ικανότητα διαλόγου, η εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων και ο εντοπισμός 
ορθών πληροφοριών. Αντιστοιχεί στην τρίτη δραστηριότητα της ενότητας με θέμα «Ανάπτυξη προς την 
κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όπως και η δεύτερη ενότητα, η τρίτη ενότητα είναι εξαιρετικά σημαντική. Αποτελείται από δύο μεγάλα 
τμήματα, καθένα από τα οποία χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθοδολογίες: 

- Το πρώτο τμήμα αναλύει βαθύτερα τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
νομοθετικής εξουσίας του με ένα εκτενές παιχνίδι ρόλων. Παρουσιάζονται επίσης τα άλλα 
θεσμικά όργανα και η διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

- Το δεύτερο τμήμα είναι μια εκτενής άσκηση διαλόγου σχετικά με τις αξίες της ΕΕ.

Υπάρχει επίσης μια παρουσίαση για αυτή την ενότητα στην οποία συνοψίζονται οι νέες γνώσεις που 
παρουσιάζονται σε κάθε τμήμα. Ο εκπαιδευτικός διατρέχει την παρουσίαση στη συνέχεια. Υπάρχει 
επίσης μια αναλυτική περίληψη της ενότητας στο βιβλίο μαθητή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ύλη μελέτης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει έως 13 ώρες ύλης προς επιλογή. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για 
κάθε τμήμα και άσκηση υποδεικνύεται στους παρακάτω πίνακες. 

ΆΓΝΟΙΆ ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠ- 
ΟΙΗΣΗ ΓΝΏΣΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΆ ΚΟΙΝΆ ΣΕ 

ΕΥΡΏΠΆΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

© Ryckevelde vzw, 2010

ΕΝΟΤΉΤΆ 3 ΕΞΑΣΚΗΣΕ ΤΙΣ 
ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΣΌΥ
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1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΈΩΝ ΣΤΗΝ ΈΈ: 
     ΜΠΈΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΈΝΟΣ ΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΟΥ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο τμήμα αποτελείται από μια άσκηση προσομοίωσης / ένα παιχνίδι ρόλων, μια αξιολόγηση και 
μια παρουσίαση με γενικές πληροφορίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για αυτό το παιχνίδι ρόλων και την αξιολόγηση είναι 
περίπου δύο ώρες. 

ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ
Εισαγωγή 5 λεπτά Πρακτική εισαγωγή στην άσκηση 

προσομοίωσης

Άσκηση 
προσομοίωσης σε 
μικρές ομάδες 

25 λεπτά 
ανά θέμα

Μπες στη θέση ενός βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Οι μαθητές 
καταρτίζουν τη δική τους νομοθετική 
πρόταση εργαζόμενοι σε μικρές 
ομάδες. Βασίζουν την πρότασή τους 
σε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

- Βάση παιχνιδιού για κάθε ομάδα 
(Παράρτημα VII στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικού)

- Φύλλο εργασίας για κάθε ομάδα 
(Παράρτημα VIII στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικού)

- Σειρά από κάρτες ανάλογα με το θέμα 
σε κάθε ομάδα (Παράρτημα IX στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

- Νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ανάλογα με το θέμα, 
για κάθε ομάδα (Παράρτημα X στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

Άσκηση 
προσομοίωσης σε 
επίπεδο τάξης 

15 λεπτά 
ανά θέμα

Συζήτηση και ψηφοφορία στην 
ολομέλεια: Η ομάδα συζητά τις 
προτάσεις και τις ψηφίζει. 

- Σχολικός πίνακας/χαρτοπίνακας + 
κιμωλία/μαρκαδόρος

- Συμπληρωμένο φύλλο εργασίας για 
κάθε ομάδα

Ερώτηση στους 
μαθητές και σχετική 
συζήτηση + εισήγηση

25 λεπτά – 
2 ώρες

Αξιολόγηση της άσκησης: Ο 
εκπαιδευτικός συζητά τις ομοιότητες 
και τις διαφορές ανάμεσα στην άσκηση 
και την πραγματικότητα, με βάση την 
παρουσίαση Prezi και τα σχόλια των 
μαθητών. 

- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3

Εισήγηση 30 λεπτά – 
1 ώρα

Παρουσίαση: Συζητήστε τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3

2. ΑΞΙΈΣ ΤΗΣ ΈΈ: ΠΟΙΑ ΈΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ;
Το τμήμα αυτό αποτελεί μια εκτενή άσκηση διαλόγου στην τάξη με θέμα τις ευρωπαϊκές αξίες, μέσα 
από διαδικασία ατομικού αναστοχασμού («Οι σκέψεις μου;»), από συζητήσεις με όλη την τάξη («Οι 
σκέψεις μας;») και από συζητήσεις σε μικρότερες ομάδες («Η ερμηνεία της ΕΕ;»). Κάθε τμήμα μπορεί 
ολοκληρωθεί ξεχωριστά, αλλά τα τμήματα συνδέονται ως προς το περιεχόμενο.

ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ
Ατομική άσκηση + 
άσκηση στην τάξη 

20 λεπτά Οι σκέψεις μου; 

Οι μαθητές αναλογίζονται 
την άποψή τους σχετικά με 
τις αξίες της ΕΕ και επιλέγουν 
αυτές που θεωρούν 
σημαντικότερες

- 1 χάρτης αξιών της ΕΕ για κάθε μαθητή (στο 
βιβλίο μαθητή)

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3
- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης 

Άσκηση διαλόγου σε 
επίπεδο τάξης 

15 λεπτά ανά 
πρόταση

Οι σκέψεις μας; 

Συζήτηση στην ολομέλεια 
σχετικά με 16 πιθανές 
προτάσεις 

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3
- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης
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Ομαδική εργασία 
και συζήτηση στην 
ολομέλεια

30 λεπτά Η ερμηνεία της ΕΕ;

Ομαδική εργασία και 
συζήτηση στην ολομέλεια 
σχετικά με το πώς η ΕΕ 
εφαρμόζει τις αξίες αυτές 
στην πράξη 

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3
- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης
- Για κάθε ομάδα: Οι 4 κάρτες με την αξία τους 

από την Ενότητα 2 (Παράρτημα V στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικού). Οι κάρτες αυτές αναφέρονται 
σε ένα συγκεκριμένο μέτρο ή πρακτική της ΕΕ 
σχετικά με την αξία. 

- Για κάθε ομάδα: Ένα φύλλο ομαδικής εργασίας 
με θέμα «Η ερμηνεία της ΕΕ» (Παράρτημα XI στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΈΣ
ΘΈΩΡΗΣΈΙΣ 

-  Οι μαθητές ενστερνίζονται τις αξίες της ΕΕ. 
-  Οι μαθητές αναπτύσσουν ευρύτητα πνεύματος. 
-  Οι μαθητές αναπτύσσουν συνολική κριτική στάση και διαμορφώνουν άποψη σχετικά με θέματα 

της ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

ΓΝΩΣΈΙΣ
-  Οι μαθητές μαθαίνουν και κατανοούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ (μια 

απλουστευμένη εκδοχή της). 
-  Οι μαθητές κατανοούν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία. 
-  Οι μαθητές μαθαίνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα που 

έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, ενώ επίσης κατανοούν ότι οι ευρωβουλευτές που 
λαμβάνουν τις εν λόγω αποφάσεις είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι αφηρημένες οντότητες. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για τα θέματα που τίθενται υπό συζήτηση, όπως την 
προστασία των καταναλωτών, το άσυλο και την περιβαλλοντική πολιτική. 

ΔΈΞΙΟΤΗΤΈΣ
- Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης οι μαθητές βελτιώνουν τις δημοκρατικές τους δεξιότητες. 

Μαθαίνουν πώς να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των άλλων, πώς να διαμορφώνουν τις 
δικές τους απόψεις, πώς να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις και πώς να συμβιβάζονται. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να παρουσιάζουν την πρότασή τους και πώς να μιλούν ενώπιον μιας ομάδας. 

ΈΝΟΤΗΤΑ 3: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΈΩΝ ΣΤΗΝ ΈΈ: ΜΠΈΣ ΣΤΗ 

ΘΈΣΗ ΈΝΟΣ ΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΟΥ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο μέρος της τρίτης ενότητας ξεκινά με μια άσκηση προσομοίωσης κατά την οποία οι 
μαθητές παίρνουν τη θέση ενός ευρωβουλευτή (βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Οι μαθητές 
συνεργάζονται πρώτα σε μικρότερες ομάδες, ώστε να καταρτίσουν τη δική τους νομοθετική πρόταση 
με βάση μια πρόταση νομοθετικής πράξης της επιτροπής. Χρησιμοποιούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 
με θεματικές κάρτες. Κάθε ομάδα εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και σχηματίζει μια θεματική 
επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της δικής τους νομοθετικής πρότασης, οι ομάδες πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις διαφορετικές απόψεις του Συμβουλίου Υπουργών και των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Υπάρχουν δέκα θέματα ανάμεσα στα οποία μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Τα θέματα διαφέρουν 
όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας. 

Κατόπιν, κάθε ομάδα υποβάλλει τη νομοθετική της πρόταση στους υπόλοιπους μαθητές και ακολουθεί 
ψηφοφορία σε επίπεδο τάξης: Εγκρίνουν ή απορρίπτουν τη νομοθετική πρόταση οι συμμαθητές τους 
–οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Μετά την προσομοίωση, ακολουθεί μια εκτενής αξιολόγηση της άσκησης: Ποιες είναι οι ομοιότητες και 
οι διαφορές ανάμεσα στην άσκηση και στο πραγματικό κοινοβουλευτικό έργο; Ο εκπαιδευτικός συζητά 
αυτά τα θέματα χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση Prezi, ενώ οι μαθητές συμβάλλουν με τα σχόλιά τους.

Τέλος, υπάρχει μια διαδραστική εισήγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός συζητά την 
ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η ενότητα αυτή συνοδεύεται επίσης από μια περίληψη της ενότητας για τους μαθητές στο βιβλίο 
μαθητή. Μπορείτε να δώσετε την περίληψη αυτή στους μαθητές είτε ως εύχρηστο βοήθημα είτε ως 
πραγματική ύλη στο πλαίσιο του μαθήματος. Δεν προβλέπεται η συζήτηση της περίληψης στην τάξη. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και 
ορθή αναπαράσταση της πραγματικότητας, ούτε αποτελούν τις πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων 
συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες 
από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

ΈΙΣΑΓΩΓΗ 
Εξηγήστε εν συντομία στους μαθητές ότι από εδώ και στο εξής θα παίξουν τον ρόλο ενός 
ευρωβουλευτή και πως, με αυτή την ιδιότητα, θα δημιουργήσουν τη δική τους νομοθετική πράξη. 
Εξηγήστε τους επίσης ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν τη νομοθετική τους πράξη στην υπόλοιπη τάξη, 
η οποία θα ψηφίσει αν την εγκρίνει ή όχι. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς οι ίδιοι τα θέματα στα οποία θα 
εργαστούν οι μαθητές ή να τους αφήσετε να επιλέξουν μόνοι τους. 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΈΝΟΣ ΒΟΥΛΈΥΤΗ 
ΤΟΥ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Εργασία σε θεματικές επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες 4 έως 5 μαθητών. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένα θέμα εργασίας. Κάθε 
ομάδα κάθεται γύρω από ένα τραπέζι με όλο το υλικό. Τα τραπέζια θα πρέπει κατά προτίμηση να έχουν 
ετοιμαστεί πριν από την άφιξη των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Κάθε ομάδα έχει μια θεματική νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο τραπέζι της 
υπάρχει επίσης ένα φύλλο εργασίας, μια βάση παιχνιδιού και οι συνοδευτικές κάρτες του θέματος. 

Οι κάρτες τοποθετούνται στη βάση του παιχνιδιού με την κενή όψη προς τα επάνω και με διπλωμένες 
τις γωνίες όπου εμφανίζονται οι αριθμοί ή τα σύμβολα.
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Ένα έτοιμο θέμα παρουσιάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο:

Σημείωση: Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται το θέμα «Κάπνισμα». Το συγκεκριμένο θέμα έχει λιγότερες 
κάρτες από ό,τι κάποια άλλα θέματα. Για τον λόγο αυτό το μεσαίο τετράγωνο στην αριστερή στήλη δεν 
καλύπτεται από κάρτα. Σε ορισμένα θέματα υπάρχει κάρτα στο συγκεκριμένο τετράγωνο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Κάθε ομάδα ακολουθεί τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας: Η ομάδα αρχίζει με την κάρτα 1. Ένας μαθητής 
στην ομάδα γυρίζει την κάρτα και διαβάζει μεγαλόφωνα το περιεχόμενό της. Στη συνέχεια, η ομάδα 
πραγματοποιεί τις εργασίες που αναγράφονται στην κάρτα. Κατόπιν, προχωρά στην κάρτα 2 και, εν 
συνεχεία, στις κάρτες 3 και 4. Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις στο φύλλο εργασίας. 

Οι κάρτες είτε περιέχουν μια εργασία είτε επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται ως άποψη του 
Συμβουλίου των Υπουργών, ομάδων συμφερόντων ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Οι μαθητές 
θα διαμορφώσουν τον δικό τους «ευρωπαϊκό νόμο» βήμα προς βήμα. Η τελική εργασία είναι να 
παρουσιάσουν τη νομοθετική πράξη αυτή στους άλλους μαθητές της τάξης.  

Η άσκηση βασίζεται στην ανεξάρτητη ομαδική εργασία των μαθητών: Συνεργάζονται σε μικρότερες 
ομάδες για την κατάρτιση ενός «ευρωπαϊκού νόμου» με βάση τα σχόλια που λαμβάνουν κατά την 
άσκηση. Τα χρονικά περιθώρια υποδεικνύονται στις κάρτες. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Μια αρκετά μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, με τα τραπέζια ετοιμασμένα εκ των προτέρων για 

κάθε ομάδα.

-  Μια βάση παιχνιδιού για κάθε ομάδα (Παράρτημα VII στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). Αυτή η 
βάση παιχνιδιού είναι η ίδια για όλα τα θέματα και αντιπροσωπεύει μια απλουστευμένη εκδοχή 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

-  Ένα φύλλο εργασίας, ήδη τοποθετημένο σε κάθε τραπέζι (Παράρτημα VIII στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικού). Το φύλλο εργασίας είναι το ίδιο για όλα τα θέματα.

-  Μια νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα, για 
κάθε ομάδα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δέκα θέματα (Παράρτημα IX στο εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικού) Κάθε θέμα διαθέτει τη δική του νομοθετική πρόταση και τις κάρτες που θα 
τοποθετηθούν στη βάση του παιχνιδιού.
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-  Μια σειρά από κάρτες σύμφωνα με το επιλεγμένο θέμα για κάθε ομάδα (Παράρτημα X στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα θέματα. Θα 
πρέπει να κόψετε εκ των προτέρων τις κάρτες. 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Περιφερθείτε στις διάφορες ομάδες και βοηθήστε τες εάν δεν μπορούν να προχωρήσουν. 

-  Κάθε ομάδα εργάζεται σε διαφορετικό θέμα κατά προτίμηση. Με τον τρόπο αυτό κάθε ομάδα 
μπορεί να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική νομοθετική πρόταση στην τάξη. Ώστόσο, ως 
εκπαιδευτικός, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το ίδιο θέμα εργασίας για όλες τις ομάδες ή την 
ανάθεση του ίδιου θέματος σε δύο ομάδες κ.λπ. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα τους μαθητές σας, 
οπότε θα ξέρετε τι τους ταιριάζει καλύτερα. 

2. Παρουσίαση και ψηφοφορία στην τάξη 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές παραμένουν καθισμένοι στις θεματικές επιτροπές τους. Στο μπροστινό μέρος της τάξης 
υπάρχει ένας σχολικός πίνακας ή ένας χαρτοπίνακας όπου εμφανίζεται το ακόλουθο πλέγμα:

ΘΕΜΑ ΨΗΦΌΙ ΥΠΕΡ ΨΗΦΌΙ ΚΑΤΑ ΑΠΌΧΕΣ

π.χ. «Κάπνισμα»

π.χ. «Πρόσφυγες»

Γράψτε τα θέματα που θα συζητηθούν στην τάξη σας στην πρώτη στήλη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Κάθε θεματική ομάδα έχει στη διάθεσή της 2 λεπτά το πολύ για να παρουσιάσει την πρότασή της. Η 
ομάδα χρησιμοποιεί το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας για την παρουσίαση. Στη συνέχεια, οι άλλοι 
μαθητές έχουν λίγο χρόνο για να κάνουν ερωτήσεις. Κατόπιν, προχωράτε απευθείας στην ψηφοφορία. 
Κάθε μαθητής ψηφίζει σηκώνοντας το χέρι του. Οι μαθητές στη θεματική επιτροπή που παρουσιάζει 
την πρόταση μπορούν να ψηφίσουν επίσης. Ο εκπαιδευτικός λέει τα εξής:  

- «Σηκώστε το χέρι σας όσοι συμφωνείτε με αυτή την πρόταση». Σημειώστε τον αριθμό στη 
στήλη «Ψήφοι υπέρ» του συγκεκριμένου θέματος.

- «Σηκώστε το χέρι σας όσοι διαφωνείτε με αυτή την πρόταση». Σημειώστε τον αριθμό στη στήλη 
«Ψήφοι κατά» του συγκεκριμένου θέματος. 

- «Σηκώστε το χέρι σας όσοι απέχετε». Σημειώστε τον αριθμό στη στήλη «Αποχές» του 
συγκεκριμένου θέματος. 

Μετά την ψηφοφορία, μπορείτε να κλείσετε με την πρόταση: «Αυτή η νομοθετική πρόταση έγινε δεκτή 
(με πλειοψηφία...), συγχαρητήρια»  ή με την πρόταση: «Αυτή η νομοθετική πρόταση απορρίφθηκε (με 
πλειοψηφία...)». Η πλειοψηφία επιτυγχάνεται όταν οι μισοί + 1 μαθητές ψηφίζουν υπέρ ή κατά μιας 
πρότασης. Οι αποχές δεν συνυπολογίζονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο εκπαιδευτικός προτείνει την 
αναστολή της ψηφοφορίας. Με τον τρόπο αυτό δεν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την πρόταση.

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε θεματική επιτροπή. 
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ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Σχολικός πίνακας/χαρτοπίνακας + κιμωλία/μαρκαδόρος για τη σχεδίαση του πλέγματος εκ των 

προτέρων (βλ. οργάνωση)

-  Το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας κάθε ομάδας

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την άσκηση θα καθοριστεί από τον αριθμό των διαφορετικών 

επιτροπών/θεμάτων στην τάξη (βλ. «Τμήματα και χρονικό πλαίσιο»). 

- Όσο μικρότερες είναι οι ομάδες, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κάθε μαθητή. Λάβετε 
υπόψη τόσο τα χρονικά περιθώρια όσο και την προσωπική συμμετοχή των μαθητών κατά την 
απόφαση του αριθμού των ομάδων που θα δημιουργηθούν στην τάξη. 

3. Τα δέκα θέματα

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα θέματα. Τα θέματα είναι οργανωμένα με 
αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας. Παρακάτω θα βρείτε τα θέματα και τη νομοθετική πρόταση της 
Επιτροπής. Οι κάρτες για κάθε θέμα εμφανίζονται κάτω από τον πίνακα με τις νομοθετικές προτάσεις. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και 
ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων 
συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες 
από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

ΕΠΙΠΕΔΌ 
ΔΥΣΚΌΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΝΌΜΌΘΕΤΙΚΗ ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΌΠΗ

* 1. ΤΌ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ

Προκειμένου να αποτρέψει τους νέους από την έναρξη του καπνίσματος, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει…  

Άρθρο 1: … Να γίνουν υποχρεωτικές οι προειδοποιήσεις για την υγεία στα 
πακέτα των τσιγάρων, όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενους κανονισμούς 
της ΕΕ.

Άρθρο 2: … Ο σχεδιασμός των πακέτων να μην μπορεί πλέον να διαφέρει από 
εταιρεία σε εταιρεία. Όλα τα πακέτα πρέπει να είναι κενά, ενώ η επωνυμία των 
τσιγάρων και της εταιρείας θα μπορούν να αναφέρονται μόνο με έναν τύπο 
γραμματοσειράς. Στα πακέτα θα απαγορεύεται η εμφάνιση οποιωνδήποτε 
άλλων λογοτύπων.  

Άρθρο 3: … Να απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε άτομα ηλικίας 
μικρότερης των 18 ετών σε όλη την ΕΕ.
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* 2. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΌΥΣΙΚΗΣ

Προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια ακοής για εκατομμύρια Ευρωπαίους, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Η σταθερή μέγιστη ένταση όλων των προσωπικών συσκευών 
αναπαραγωγής μουσικής (όπως των iPod) και των τηλεφώνων να μην 
υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ.* Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλες τις 
συσκευές που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 2: … Οι χρήστες να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα αύξησης 
της έντασης στις συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με δική τους ευθύνη. Εάν 
επιλέξουν να το πράξουν, θα εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην οθόνη με 
την ένδειξη: «Η ακρόαση δυνατής μουσικής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες 
στην ακοή». 

* Κλίμακα ντεσιμπέλ (ντεσιμπέλ = dB)
- 30 dB = Απαλή (π.χ. ψίθυροι)
- Από 70-75 dB = Μέτρια (π.χ. ηλεκτρική σκούπα)
- Από 85-90 dB = Πολύ δυνατή, κίνδυνος βλάβης (π.χ. δυνατές κραυγές)
- Από 110-120 dB = Ενοχλητικά δυνατή, κίνδυνος βλάβης (π.χ. νυχτερινό 

κέντρο)
- Από 170 dB = Επίπονα δυνατή, επιβλαβής (π.χ. σειρήνα)

Μια αύξηση 10 ντεσιμπέλ σημαίνει ότι ένας ήχος γίνεται δέκα φορές 
δυνατότερος από πριν.

* 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα κοινά και να εξασφαλιστεί μια ορθή αντίληψη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την υποχρεωτική ψήφο για τις 
ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές. Ώς εκ τούτου, όλοι οι πολίτες θα είναι 
υποχρεωμένοι να αναλογιστούν ποιους επιλέγουν ως εκπροσώπους τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 2: ... Να συσταθεί ένας οργανισμός που θα ανιχνεύει εσφαλμένες 
πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ (π.χ. τις πληροφορίες που έχουν στόχο τη 
διάχυση αμφιβολιών και την αποδυνάμωση της ΕΕ). Ο οργανισμός αυτός θα 
αντιμετωπίζει τις ψευδείς πληροφορίες που ανιχνεύονται και, ει δυνατόν, θα 
τιμωρεί τους υπευθύνους.

* 4. ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΔΌΚΙΜΕΣ

Προκειμένου να αποτραπεί η χωρίς λόγο ταλαιπωρία των ζώων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Οι δοκιμές σε ζώα να επιτρέπονται μόνο για την ανάπτυξη και τη 
δοκιμή φαρμάκων. Οι περιττές δοκιμές ή τα επιπλέον ζώα εργαστηρίου θα 
πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση. 

Άρθρο 2: ... Να απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση οι δοκιμές καλλυντικών* 
και των επιμέρους συστατικών τους σε ζώα.

Άρθρο 3: … Να απαγορεύεται η εισαγωγή στην ΕΕ καλλυντικών προϊόντων 
που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. 
*Καλλυντικά: Προϊόντα για το μπάνιο και το ντους, μακιγιάζ, αποσμητικά, αρώματα, προϊόντα για τα μαλλιά, 
προϊόντα περιποίησης του δέρματος, στοματικής υγιεινής, περιποίησης νυχιών, προϊόντα για το ξύρισμα, 
σαπούνια και αντηλιακά προϊόντα. 

** 5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΌ 
ΚΡΑΤΌΣ ΜΕΛΌΣ ΤΗΣ 
ΕΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΚΥΚΛΌΦΌΡΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ίσα δικαιώματα 
και να βελτιωθεί η ενιαία αγορά της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Να επιτρέπεται σε κάθε πολίτη της ΕΕ να εργάζεται σε οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας. 

Άρθρο 2: ... Κάθε πολίτης της ΕΕ που εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος να 
λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές και να υπόκειται στους ίδιους όρους εργασίας με 
τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας.

Άρθρο 3: … Οι πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος να 
φορολογούνται στη χώρα υποδοχής.
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** 6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ 
ΣΤΡΑΤΌΣ;

Προκειμένου να γίνει η ΕΕ ισχυρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Τη σύσταση ευρωπαϊκού στρατού. 

Άρθρο 2: … Την αποστολή των στρατευμάτων αυτών τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών καταστροφών, όπως ξηρασιών 
και πλημμυρών. Τα στρατεύματα θα είναι επίσης σε θέση να παρεμβαίνουν σε 
συγκρούσεις εκτός της ΕΕ, π.χ. στη Συρία. 

** 7. Η ΕΕ ΚΑΙ Η 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΤΌΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω 
από το κρίσιμο όριο των 2°C, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Τουλάχιστον το 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, έως 
το έτος 2030. Έως το 2050, αυτό το ποσοστό πρέπει να έχει αγγίξει το 100%. 

Άρθρο 2: … Η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς διασκέψεις για 
το κλίμα και να πείθει τις άλλες χώρες στον πλανήτη να λάβουν σοβαρά μέτρα.

*** 8. ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και οι πιθανές μελλοντικές 
αφίξεις μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, καθώς και για να 
εξασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των δαπανών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει... 
Άρθρο 1: … Κάθε κράτος μέλος να προσφέρει καταφύγιο στους αιτούντες 
άσυλο* σύμφωνα με τις ελάχιστες ευρωπαϊκές απαιτήσεις: Όλοι οι αιτούντες 
άσυλο έχουν δικαίωμα τροφής, στέγης, εκπαίδευσης, υγειονομικής 
περίθαλψης και πρόσβασης σε εργασία, ενόσω διεκπεραιώνεται η αίτησή 
τους. 
Άρθρο 2: … Να υπάρχει ένα μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για 
αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χώρα θα 
προσφέρει ισοδύναμους πόρους. 
Άρθρο 3: … Ο καθορισμός του αριθμού των αιτούντων άσυλο που θα 
τοποθετούνται σε κάθε χώρα να βασίζεται σε αρκετά κριτήρια: 

- Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) κάθε χώρας 
- Τον πληθυσμό 
- Τα ποσοστά ανεργίας 
- Τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για τη στέγαση και την 

επανεγκατάσταση των προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές 

Άρθρο 4: … Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αποστολή διάσωσης σε μεγάλη 
κλίμακα για τους μετανάστες* που κινδυνεύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, 
ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα νέων θανάτων. Κάθε κράτος μέλος θα είναι 
υποχρεωμένο να συμβάλλει στην αποστολή αυτή με βάση το ΑΕΠ του.
*Βασικοί όροι:
Μετανάστης: Κάθε άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του για οποιονδήποτε λόγο. 
Αυτός είναι ο γενικός όρος. 
Πρόσφυγας: Ο πρόσφυγας είναι μια ειδική κατηγορία μετανάστη. Πρόκειται για ένα άτομο που 
έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του λόγω δίωξης, πολέμου ή βίας. Ο πρόσφυγας 
έχει βάσιμους λόγους να φοβάται τη δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών 
απόψεων ή συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
Αιτών άσυλο: Όταν οι πρόσφυγες αναζητούν καταφύγιο σε άλλη χώρα, υποβάλλουν αίτηση 
ασύλου, που συνίσταται στο δικαίωμα τους να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και να λάβουν 
νομική προστασία και υλική συνδρομή. Όσο εκκρεμεί η αίτηση ασύλου, οι πρόσφυγες αυτοί 
αποκαλούνται «αιτούντες άσυλο».
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*** 9. Η ΕΕ ΚΑΙ Η 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με στόχο την προώθηση των αξιών της ΕΕ, όπως του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προκειμένου να υπάρξει πιο δίκαιος ανταγωνισμός 
με χώρες εκτός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1. … Η προέλευση των προϊόντων και η προέλευση των εξαρτημάτων 
των προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ να είναι υποχρεωτικά σαφής σε κάθε 
περίπτωση (= διαφάνεια της αλυσίδας παραγωγής).

Άρθρο 2. … Τα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με παιδική εργασία, είτε 
στα τελικά στάδια είτε στην εξόρυξη φυσικών πόρων, να μην μπορούν να 
πωληθούν στην αγορά της ΕΕ.

Άρθρο 3. … Να θεσπίσει η ΕΕ ένα όργανο που θα ελέγχει ολόκληρη την 
αλυσίδα παραγωγής, για να διαπιστώσει ότι η τελευταία δεν περιλαμβάνει 
παιδική εργασία. Μόνο οι εισαγωγείς που θα μπορούν να αποδείξουν ότι 
δεν χρησιμοποιήθηκε παιδική εργασία για την παραγωγή του προϊόντος θα 
επιτρέπεται να πωλούν τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ.

*** 10. ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΣΤΌ ΔΙΑΔΙΚΤΥΌ

Για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών της στο Διαδίκτυο, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1. ... Να έχουν το δικαίωμα οι χρήστες να επιτυγχάνουν τη διαγραφή 
του πλήρους προφίλ και όλων των δεδομένων τους, ή τμήματος του προφίλ 
τους ή ορισμένων δεδομένων, όταν το ζητούν. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
Διαδικτύου πρέπει να απομακρύνει εντελώς τα δεδομένα αυτά από τον 
ιστό και δεν της επιτρέπεται να αρχειοθετεί τα δεδομένα. Πρόκειται για «το 
δικαίωμα στη λήθη».

Άρθρο 2. ... Οι εφαρμογές ιστού θα πρέπει να ζητούν πάντα την άδεια των 
χρηστών πριν από τη μεταπώληση δεδομένων (φωτογραφιών, συμπεριφοράς 
κατά την πλοήγηση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) των χρηστών 
σε άλλες εταιρείες.

Άρθρο 3. ... Τα πρόστιμα για τις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες 
μπορούν να αντιπροσωπεύουν το 5% των συνολικών ετήσιων παγκόσμιων 
κερδών τους. 

Όι κάρτες που ανήκουν σε κάθε θέμα βρίσκονται στο Παράρτημα X: «Μπες στη θέση ενός βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»: θεματικές κάρτες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:  
ΟΜΟΙΟΤΗΤΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΜΈ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Συζητήστε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων που μόλις ολοκλήρωσαν 
οι μαθητές και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στην πραγματικότητα, με τη 
βοήθεια του πρώτου τμήματος της παρουσίασης Prezi για την Ενότητα 3. Οι μαθητές είτε παραμένουν 
καθισμένοι στις μικρότερες ομάδες είτε κάθονται στις κανονικές θέσεις τους στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι να μπορούν όλοι οι μαθητές να δουν την παρουσίαση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Ζητήστε πρώτα τις εντυπώσεις των μαθητών από την εμπειρία: «Πώς σας φάνηκε που πήρατε τη 
θέση ενός ευρωβουλευτή;». Οι πιθανές απαντήσεις μπορεί να είναι ότι το βρήκαν δύσκολο να πάρουν 
αποφάσεις τη στιγμή που υπάρχουν τόσο πολλά διακυβευόμενα συμφέροντα ή ότι τους άρεσε που 
είχαν την εξουσία να πάρουν αποφάσεις. Ρωτήστε ποιοι μαθητές είχαν παρόμοιες ή αντίθετες εμπειρίες. 
(«Ποιος άλλος ένιωσε έτσι επίσης; Ποιος ένιωσε το αντίθετο;»). 

Στη συνέχεια, προχωρήστε στην αξιολόγηση της άσκησης. Για να ξεκινήσετε, εξηγήστε το γενικότερο 
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πλαίσιο: Πείτε στους μαθητές ότι αυτό που μόλις έκαναν είναι προφανώς διαφορετικό από τα όσα 
συμβαίνουν στην πραγματικότητα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Εξηγήστε ότι 
υπάρχουν κάποιες διαφορές τόσο όσον αφορά τη μορφή όσο και αναφορικά με το περιεχόμενο. 
Ταυτόχρονα, φυσικά, υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι παρόμοια. Οι διαφορές και οι 
ομοιότητες εμφανίζονται σε μορφή πίνακα στην παρουσίαση Prezi:

Μια πρώτη ερώτηση προς τους μαθητές θα μπορούσε 
να είναι η εξής: «Ποιες πτυχές της άσκησης πιστεύετε ότι 
ήταν παρόμοιες σε μορφή ή περιεχόμενο;». Εξηγήστε 
πρώτα όλες τις ομοιότητες σύμφωνα με τις υποδείξεις 
των μαθητών. Προσθέστε τις ομοιότητες που δεν 
ανέφεραν μόνοι τους. 
Κατόπιν, ρωτήστε: «Τι πιστεύετε ότι λειτουργεί 
διαφορετικά στην πραγματικότητα;» και, στη συνέχεια, 
συζητήστε τις σημαντικότερες διαφορές, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των μαθητών. Προσθέστε ξανά ό,τι δεν ανέφεραν. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, εστιάστε στα στοιχεία που συζητάτε (στην παρουσίαση). 
Δεν υπάρχει καθορισμένη πορεία για την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος της παρουσίασης, ώστε η 
αξιολόγηση να παραμείνει ευέλικτη ανάλογα με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα των μαθητών.

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΆΦΟΡΕΣ
ΜΟΡΦΗ Θεματικές επιτροπές στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: Το Κοινοβούλιο ασχολείται με πολύ 
διαφορετικά μεταξύ τους θέματα. Για τον λόγο αυτό 
είναι καλύτερο, οι ευρωβουλευτές να εξειδικεύονται 
σε μια σειρά από θέματα. Ακριβώς όπως χωριστήκατε 
σε διαφορετικές θεματικές ομάδες, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαθέτει περίπου 20 σταθερές θεματικές 
επιτροπές. Στο πλαίσιο των εν λόγω επιτροπών οι 
ευρωβουλευτές εξοικειώνονται πρώτα με το θέμα και 
το συζητούν, προτού το παρουσιάσουν στο υπόλοιπο 
Κοινοβούλιο, ακριβώς όπως κάνατε κι εσείς. Εκτός 
από τις σταθερές επιτροπές, ενδέχεται επίσης να 
υπάρχουν ειδικές επιτροπές.
Όμάδες συμφερόντων: Οι ευρωβουλευτές συχνά 
προσεγγίζονται από ομάδες συμφερόντων, όπως σας 
συνέβη κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
Ψηφοφορία με ανάταση του χεριού: Η ψηφοφορία 
σχετικά με τις προτάσεις στο Κοινοβούλιο συχνά 
διεξάγεται με ανάταση του χεριού επειδή, σε γενικές 
γραμμές, είναι ταχύτερη διαδικασία. Μερικές φορές 
οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν με ηλεκτρονικά μέσα (= 
ατομική ψήφος), για παράδειγμα, όταν το Κοινοβούλιο 
είναι σε μεγάλο βαθμό διχασμένο σχετικά με ένα 
θέμα και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν είναι 
σαφές με μια ματιά. Μια πολιτική ομάδα μπορεί 
επίσης να ζητήσει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας (εκ των προτέρων), ενώ επίσης η τελική 
ψηφοφορία για μια έκθεση γίνεται επίσης κυρίως 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με τον τρόπο 
αυτό οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ποιοι 
ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ/κατά ή αν απείχαν 
από την ψηφοφορία.   
Ψηφοφορία κατά πλειοψηφία: Στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ο κανόνας της πλειοψηφίας αντιστοιχεί 
επίσης στο ήμισυ + 1 των έγκυρων ψήφων.  

Διάφορες πολιτικές ομάδες: Κατά τη 
διάρκεια της άσκησης αυτής δεν δράσατε 
με γνώμονα κάποια πολιτική ιδεολογία. Στην 
πραγματικότητα υπάρχουν οκτώ πολιτικές 
ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην 
ολομέλεια οι ευρωβουλευτές κάθονται μαζί 
στις αντίστοιχες πολιτικές ομάδες τους, από 
τα αριστερά προς τα δεξιά. Κάθε ομάδας 
ηγείται ένας πρόεδρος. 

Κοινή νομοθετική εξουσία: Η άσκηση μπορεί 
να σας έδωσε την εντύπωση ότι μόνο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει νομοθετική 
εξουσία στην ΕΕ και, επομένως, λαμβάνει 
όλες τις αποφάσεις. Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, το Κοινοβούλιο μοιράζεται την 
εξουσία του με το Συμβούλιο Υπουργών. 
Μια πρόταση που γίνεται από την Επιτροπή 
πηγαίνει πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στη συνέχεια, στο Συμβούλιο Υπουργών και 
συνεχίζει να πηγαινοέρχεται ανάμεσα σε αυτά 
τα δύο θεσμικά όργανα. (Βλ. παρακάτω στην 
παρουσίαση σχετικά με το πώς δημιουργείται 
μια νομοθετική πράξη της ΕΕ.)

Πιο περίπλοκη: 
- Κατά την άσκηση ήμασταν μόνο μια μικρή 

ομάδα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
συζήτηση και η ψηφοφορία γίνονται με 751 
ευρωβουλευτές (κατ’ ανώτατο όριο). 

- Όλοι μας συζητήσαμε στην ίδια γλώσσα. 
Στο Κοινοβούλιο όλοι έχουν το δικαίωμα να 
μιλούν μία από τις 24 επίσημες γλώσσες. Στη 
συνέχεια, τα πάντα μεταφράζονται στις 24 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Επιχειρήματα: Τα επιχειρήματα που αναφέρατε 
κατά την άσκηση είναι παρόμοια με αυτά που 
χρησιμοποιούνται στις συζητήσεις ευρωπαϊκού 
επιπέδου. 

Πιο περίπλοκο:

- Τα θέματα είναι συχνά πιο τεχνικά. Για 
παράδειγμα, το σημερινό θέμα θα μπορούσε 
να είναι το μέγεθος των οπών στα αλιευτικά 
δίχτυα. Αυτό προϋποθέτει επιστημονικές 
έρευνες σε διάφορα πεδία, όπως στον τύπο 
ψαριών που μπορεί να πιάσει κανείς με κάθε 
είδους διχτυών κ.λπ. 

- Οι νομοθετικές προτάσεις τις οποίες ψηφίζει 
το Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο λεπτομερείς. 
Κάθε λεπτομέρεια αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης και, εάν χρειαστεί, προσαρμόζεται. 

Τέλος, υπάρχει ένα στοιχείο που ανήκει τόσο στις ομοιότητες όσο και στις διαφορές: Τα ίδια τα 
θέματα: 
- Τα θέματα μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια, επειδή είναι όλα θέματα με τα οποία 

ασχολείται ή έχει ασχοληθεί στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
- Τα θέματα είναι επίσης διαφορετικά επειδή, στην πραγματικότητα, οι προτάσεις και οι θέσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών 
είναι διαφορετικές. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη. Με τη 
βοήθεια της περίληψης της ενότητας για τους μαθητές στο βιβλίο μαθητή και τις πληροφορίες στην 
παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3, συζητήστε εν τάχει την τρέχουσα κατάσταση και τον ρόλο της 
ΕΕ σε κάθε θέμα. Στο κεφάλαιο «Παιχνίδι ρόλων: Μπες στη θέση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» στο βιβλίο μαθητή, θα βρείτε μια σύντομη περίληψη του πώς έχουν τα πράγματα. 
Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως επιπλέον γενική πληροφόρηση κατά τη διδασκαλία, εφόσον έχει 
την ίδια δομή με την παρουσίαση. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρετε την πραγματική κατάσταση των θεμάτων που συζητήθηκαν, ώστε 
οι μαθητές να φύγουν από το μάθημα με μια σωστή αντίληψη της πραγματικότητας. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3

- Κεφάλαιο: «Παιχνίδι ρόλων: Μπες στη θέση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στο 
βιβλίο μαθητή (χρησιμοποιήστε το ως επιπλέον γενική πληροφόρηση)

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
Το βίντεο αυτό εξηγεί πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε λιγότερα από έξι λεπτά: www.
europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament (μπορείτε να 
προσαρμόσετε τη γλώσσα στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας). Εάν έχετε αρκετό χρόνο μετά την 
άσκηση, μπορείτε να δείξετε αυτό το βίντεο. Μετά την προβολή, μπορείτε να συζητήσετε τις ομοιότητες 
και τις διαφορές μεταξύ της άσκησης και της πραγματικότητας με τους μαθητές. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΤΑ ΘΈΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΈΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για την παρουσίαση αυτή, οι μαθητές μπορούν είτε να παραμείνουν καθισμένοι όπως ήταν κατά την 
αξιολόγηση της άσκησης προσομοίωσης είτε να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, οι 
μαθητές θα πρέπει να κάθονται αντικρίζοντας το μπροστινό μέρος της αίθουσας διδασκαλίας, ώστε να 
μπορούν να παρακολουθήσουν εύκολα την παρουσίαση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Σε αυτό το τμήμα, χρησιμοποιήστε την παρουσίαση Prezi για να συζητήσετε σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου που θα συζητήσετε κατά την παρουσίαση καλύπτεται επίσης 
στα κεφάλαια «Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ» και «Πώς παράγεται η νομοθεσία της ΕΕ» στο βιβλίο μαθητή. 
Μπορείτε να έχετε το κείμενο αυτό ανά χείρας, ενώ συζητάτε για τα θεσμικά όργανα. 

Κάποιες παρατηρήσεις:

- Οι μαθητές δεν θα πρέπει να έχουν αυτό το κείμενο μπροστά τους κατά την παρουσίαση. Στο σημείο 
αυτό προορίζεται ως βοήθημα παροχής γενικών πληροφοριών για τον εκπαιδευτικό. 

- Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έχει απλουστευθεί μεγάλο μέρος των πληροφοριών σχετικά με τα 
θεσμικά όργανα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επεξηγούνται μόνο τα βασικά στοιχεία. Σε 
αυτό το εγχειρίδιο εκπαιδευτικού παρέχουμε επιπλέον γενικές πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να 
εμβαθύνετε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εάν επιθυμείτε. 

1. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ  

ΕΙΣΆΓΩΓΉ: ΕΠΙΣΚΟΠΉΣΉ

Καταρχάς, εξηγήστε ότι στην ΕΕ υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς, οργανισμοί και συμβούλια, αλλά 
ότι επίσης υπάρχουν κάποια θεσμικά όργανα που είναι ουσιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ειδικότερα. Επισημάνετε τα θεσμικά όργανα που θα συζητήσετε: 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης / το 
Συμβούλιο Υπουργών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Καθένα από αυτά τα θεσμικά όργανα έχει τη δική του λογική και 
τους δικούς του τρόπους λειτουργίας. 

ΒΉΜΆ 1: ΤΟ ΕΥΡΩΠΆΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εξηγήστε το όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο μαθητή. Στο τμήμα «Γενικές πληροφορίες», η παρουσίαση θα σας 
οδηγήσει προς έναν σύνδεσμο όπου θα βρείτε όλους τους ευρωβουλευτές της χώρας σας. Αφιερώστε λίγο 
χρόνο στην παρουσίασή τους και ρωτήστε τους μαθητές ποιους από αυτούς γνωρίζουν. 

Στο τμήμα «Λειτουργία» συζητήστε τις διάφορες θεματικές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εάν οι μαθητές 
έχουν κάνει την άσκηση προσομοίωσης, πείτε τους ότι και αυτοί επίσης εργάστηκαν σε μικρές θεματικές 
ομάδες. Η εργασία σε μικρότερες ομάδες επιτρέπει την πιο αποτελεσματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Στη συνέχεια, επικεντρωθείτε στις διάφορες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην εικόνα 
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παρουσιάζεται η κατανομή των εδρών μεταξύ των διάφορων πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο, με βάση τα 
εκλογικά αποτελέσματα του 2014.

Εξηγήστε στους μαθητές ότι οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάθονται κατά εθνικότητα, 
αλλά σύμφωνα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι μαθητές δεν έδρασαν με 
γνώμονα κάποια πολιτική ιδεολογία.

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν οκτώ πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
περισσότερα από 100 εθνικά κόμματα από όλη την ΕΕ. Συζητήστε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες 
ξεκινώντας από τις πιο μεγάλες και προχωρώντας στις πιο μικρές. Ο αριθμός των πολιτικών ομάδων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι καθορισμένος. Για παράδειγμα, η πολιτική ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών 
και της Ελευθερίας» ιδρύθηκε μόλις το 2015. Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα, το 
οποίο σημαίνει πως ανήκουν στους «μη εγγεγραμμένους».

Κάθε ζήτημα συζητείται στο πλαίσιο της εκάστοτε πολιτικής ομάδας πριν από την ψηφοφορία. Κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων αυτών, καθορίζεται η άποψη της πολιτικής ομάδας: Είναι η πολιτική ομάδα υπέρ ή 
κατά ενός συγκεκριμένου ζητήματος; Είναι ωστόσο σημαντικό να ξέρουμε πως ένας βουλευτής του ΕΚ δεν 
είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την άποψη της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκει. Κατά τη διάρκεια των 
συνόδων της ολομέλειας δεν είναι ασύνηθες, τα μέλη της ίδιας πολιτικής ομάδας να ψηφίσουν διαφορετικά επί 
του ίδιου θέματος. 

Η σημασία των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

- Η πολιτική ομάδα λαμβάνει έναν προϋπολογισμό που επιτρέπει να προσλάβει πρόσθετο 
προσωπικό. 

- Μόνον βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανήκουν σε πολιτική ομάδα μπορούν 
να κατέχουν αξίωμα στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Για παράδειγμα, για να γίνει 
κάποιος εισηγητής μιας επιτροπής (υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη νομοθετική έκθεση), πρέπει 
να ανήκει σε πολιτική ομάδα. 

- Οι πολιτικές ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ημερήσιων διατάξεων των συνόδων 
του Κοινοβουλίου. 

- Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική ομάδα, τόσο σημαντικότερους ρόλους αναλαμβάνει στο 
Κοινοβούλιο. Της διατίθεται επίσης περισσότερος χρόνος ομιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

- Χρειάζονται 25 μέλη για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας. 

- Σε μια πολιτική ομάδα πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών 
(που με τα σημερινά δεδομένα σημαίνει επτά χώρες τουλάχιστον).

- Ένας βουλευτής μπορεί να ανήκει μόνο σε μία πολιτική ομάδα. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου 
στη διεύθυνση www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/organisation-and-rules/organisation    

Μετά το «ποιος», «καθήκοντα» και «λειτουργία», ρωτήστε τους μαθητές, σε ποια πόλη συνέρχεται 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, δείξτε τους μια εικόνα της αίθουσας ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου και εξηγήστε τους ότι η επίσημη έδρα βρίσκεται στο Στρασβούργο (Γαλλία), 
αλλά οι βουλευτές του ΕΚ συνεδριάζουν επίσης στις Βρυξέλλες, και η Γραμματεία βρίσκεται στο 
Λουξεμβούργο. Το θέμα «μετακίνηση», όπου όλοι οι βουλευτές του ΕΚ ταξιδεύουν στο Στρασβούργο 
επί μια εργάσιμη εβδομάδα κάθε μήνα και εργάζονται στις Βρυξέλλες τον υπόλοιπο χρόνο, είναι εδώ και 
χρόνια αμφιλεγόμενο. 

Ενημερωτικά: Υπάρχει μια κοινή εκστρατεία έξι ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: www.singleseat.eu. Στον ιστότοπο αυτό 
μπορείτε να βρείτε ορισμένα γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία για τη μηνιαία μετακίνηση. 
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ΒΉΜΆ 2: ΤΟ ΕΥΡΩΠΆΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξηγήστε το όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο μαθητή. Ρωτήστε τους μαθητές, ποιον στέλνουμε να 
αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας και εντοπίστε το πρόσωπο αυτό στην «οικογενειακή φωτογραφία». 

Μετά το «ποιος», εξηγήστε τα «καθήκοντα» και τη «λειτουργία». Τέλος, επισημάνετε το γεγονός ότι η 
έδρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).  

ΒΉΜΆ 3: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΉΣ ΕΕ Ή ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Εξηγήστε το όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο μαθητή. Μετά το «ποιος», «καθήκοντα» και «λειτουργία», ρωτήστε 
τους μαθητές, πού πιστεύουν ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών· επισημάνετε το γεγονός ότι η έδρα 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, και ότι πρόκειται μάλιστα για το ίδιο κτίριο με εκείνο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

ΣΗΜΕΙΏΣΗ: Άλλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άλλο το Συμβούλιο της ΕΈ, και άλλο το Συμβούλιο της Ευρώπης
Υπάρχουν πολλά συμβούλια στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε. Ώστόσο, παρότι οι διαφορές είναι μικρές, 
βλέποντας τα ονόματα καταλαβαίνουμε ότι καθένα τους είναι διαφορετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμός. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (= Συμβούλιο των Υπουργών) είναι και τα δύο 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ωστόσο, είναι 
άλλος διεθνής οργανισμός, στον οποίο είναι μέλη 47 ευρωπαϊκές χώρες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
βρίσκεται στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, και ασχολείται κυρίως με την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο 
μητρικός οργανισμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. σημείωση 
για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στη διεύθυνση http://www.coe.int/. 

ΒΉΜΆ 4: Ή ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Εξηγήστε την όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο μαθητή. Στο τμήμα «ποιος», αναφέρετε σαφώς τον/
την Επίτροπο της χώρας σας. Ρωτήστε τους μαθητές αν γνωρίζουν τις αρμοδιότητές του/της και 
μετά δώστε τους την απάντηση. Αναφέρετε επίσης τον Πρόεδρο, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Εν ανάγκη, 
μπορείτε να αλλάξετε σειρά και να «ζουμάρετε» στην ομαδική φωτογραφία της τρέχουσας Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Μπορείτε να εξηγήσετε στους μαθητές ότι το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο είναι μάλιστα 
η «κυβέρνηση» της ΕΕ. Στη συνέχεια διατρέξτε τα «καθήκοντα» και τη «λειτουργία». Η κύρια έδρα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται επίσης στις Βρυξέλλες. 

ΒΉΜΆ 5: ΤΟ ΕΥΡΩΠΆΪΚΟ ΔΙΚΆΣΤΉΡΙΟ

Εξηγήστε το όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο μαθητή. 

Για τα «καθήκοντα», εξηγήστε ότι το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο είναι ο «διαιτητής» μεταξύ των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία των ευρωπαϊκών κανόνων. Συνεπώς, το θεσμικό 
αυτό όργανο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η έδρα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. 

ΣΗΜΕΙΏΣΗ: Μην συγχέετε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το τελευταίο ΔΕΝ είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ και βρίσκεται στο 
Στρασβούργο, στη Γαλλία. Ώστόσο, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, που είναι η μητρική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. Ιδιώτες, ομάδες, οργανισμοί και χώρες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία κατά 
κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν το εν λόγω κράτος μέλος ενδέχεται να έχει 
παραβιάσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 
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ΒΉΜΆ 6: ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΆ

Εξηγήστε την όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο μαθητή. Η έδρα της ΕΚΤ βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, 
στη Γερμανία. Στον ιστότοπο της ΕΚΤ, στο τμήμα «Εκπαιδευτικό υλικό», μπορείτε να βρείτε υλικό, 
παιχνίδια και ταινίες για την ΕΚΤ: www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.el.html      

2. Πώς παράγεται η νομοθεσία της ΕΕ

ΆΠΛΟΠΟΙΉΜΕΝΉ ΜΟΡΦΉ:
Το κεφάλαιο στο βιβλίο μαθητή παρουσιάζει μια απλοποιημένη μορφή της «συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας». Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις (δικαίωμα πρωτοβουλίας), ενώ το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαθέτουν νομοθετική εξουσία. Και τα δύο προαναφερόμενα όργανα διαθέτουν λόγο με ίση βαρύτητα. 
Με άλλα λόγια, τόσο το Συμβούλιο των Υπουργών όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να 
εμποδίσουν μια νομοθετική πρόταση. Μόνο όταν και τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνήσουν σε κάποια 
συμβιβαστική λύση μπορεί να παραχθεί νέα νομοθεσία. 

ΠΛΉΡΉΣ ΕΙΚΟΝΆ:
Στην πραγματικότητα, η συνήθης νομοθετική διαδικασία είναι ασφαλώς πιο περίπλοκη και περιλαμβάνει πρώτη, 
δεύτερη και πολλές φορές ακόμη και τρίτη «ανάγνωση» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των 
Υπουργών. Μπορείτε να βρείτε μια οπτική αναπαράσταση και μια εκτενή επεξήγηση για τη διαδικασία εδώ: 
www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/powers-and-procedures/legislative-powers.            
Πέραν της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η οποία χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις, 
υπάρχουν και έκτακτες νομοθετικές διαδικασίες. Η ονομασία αποτελεί ουσιαστικά έναν γενικό όρο ο 
οποίος καλύπτει το σύνολο των νομοθετικών διαδικασιών που διαφέρουν από τις συνήθεις. Οι ευρωπαϊκές 
συνθήκες υποδεικνύουν ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής οι οποίοι απαιτούν μια έκτακτη νομοθετική 
διαδικασία. Σε καθεμιά από αυτές τις έκτακτες νομοθετικές διαδικασίες προβλέπεται ποιος είναι ο ρόλος που 
διαδραματίζουν τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ εντός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων: ποιος μπορεί 
να καταθέσει προτάσεις, ποιος αποφασίζει και πώς λαμβάνει χώρα η ψηφοφορία. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-  Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

-  Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3

-  Κεφάλαια: «Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ» και «Πώς παράγεται η νομοθεσία της ΕΕ» από το βιβλίο 
μαθητή (μόνο για τον εκπαιδευτικό, ως γενικές πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων) 

ΟΡΙΣΜΈΝΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
- Η παρουσίαση είναι εξαιρετικά εκτενής. Ώς εκπαιδευτικός μπορείτε να επιλέξετε ποια στοιχεία 

επιθυμείτε να συζητήσετε στην τάξη και ποια να αγνοήσετε. 

-  Δουλεύοντας με το Prezi: Οι παρουσιάσεις έγιναν με το πρόγραμμα Prezi, το οποίο επιτρέπει 
έναν διαισθητικό τρόπο εργασίας. Υπάρχει μια «πορεία» στην παρουσίαση η οποία την 
διατρέχει βήμα προς βήμα. Έχετε τη δυνατότητα να παρακάμψετε την πορεία ανά πάσα στιγμή, 
πατώντας απλά σε ένα στοιχείο της παρουσίασης. Έτσι, η παρουσίαση θα εστιάσει στο τμήμα 
αυτό. Πατήστε εδώ για να βρείτε ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την πλοήγηση στο Prezi. 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο για το Prezi στον ιστότοπο: https://prezi.
com/support. 

-  Η παρουσίαση διατίθεται μόνο διαδικτυακά. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο στο 
σχολείο, μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο της παρουσίασης στον φορητό υπολογιστή σας στο 
σπίτι, τον οποίο εν συνεχεία μπορείτε να κλείσετε χωρίς όμως να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
Όταν ανοίξετε τον υπολογιστή σας στο σχολείο, η παρουσίαση θα εξακολουθεί να υπάρχει.  
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2. ΑΞΙΈΣ ΤΗΣ ΈΈ. ΠΟΙΑ ΈΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ;

ΈΙΣΑΓΩΓΗ
Το τμήμα αυτό αποτελεί μια εκτενή άσκηση διαλόγου μέσα στην τάξη για τις ευρωπαϊκές αξίες, μέσα 
από διαδικασία ατομικού προβληματισμού («Οι σκέψεις μου;»), από συζητήσεις με όλη την τάξη («Οι 
σκέψεις μας;») και από συζητήσεις σε μικρότερες ομάδες («Η ερμηνεία της ΕΕ;»). Κάθε τμήμα μπορεί 
πραγματοποιηθεί ξεχωριστά, αλλά μπορεί και να βασίζεται το ένα στο άλλο. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΣΚΈΨΈΙΣ ΜΟΥ;

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές πραγματοποιούν μια ατομική άσκηση και λαμβάνουν μια εξήγηση ως σύνολο. Θα πρέπει να 
είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την παρουσίαση και να βρίσκονται καθισμένοι σε ένα τραπέζι.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στο συγκεκριμένο τμήμα, ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε μαθητή ένα προσωπικό Χάρτη Αξιών. 
Πρόκειται για προσωπικό έγγραφο, προορίζεται δηλαδή μόνο για τον μαθητή. Στο Χάρτη Αξιών, 
δίδονται οι αξίες της ΕΕ, μαζί με ένα βασικό ορισμό.

1. Υποδείξτε εάν συμφωνείτε ή όχι με τις αξίες αυτές, σε προσωπικό επίπεδο. 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να προβληματιστούν (ατομικά) πάνω σε κάθε μία από τις αξίες 
και τους βασικούς τους ορισμούς: 

Αναρωτηθείτε τα εξής: «Ενστερνίζομαι προσωπικά τις αξίες αυτές; Με άλλα λόγια, συμφωνείτε (σε 
προσωπικό επίπεδο) ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι ελεύθερος, ίσος ως προς το συνάνθρωπό 
του, να ζει σε δημοκρατία, να σέβεται το κράτος δικαίου, να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να επιδεικνύει ανεκτικότητα και αλληλεγγύη; Σκεφτείτε το και κυκλώστε την 
απάντηση «συμφωνώ» ή «διαφωνώ» δίπλα σε κάθε αξία, κατά τη γνώμη σας. 

2. Κατατάξτε τις αξίες σύμφωνα με τη σημασία τους, σε προσωπική βάση.

Στη στήλη «Προτεραιότητες της ΕΕ» στον Χάρτη Αξιών, οι μαθητές κατατάσσουν τις αξίες ανάλογα με τη 
σπουδαιότητα που θεωρούν πως θα πρέπει να έχει η κάθε μία για την ΕΕ (1 = πλέον σημαντική, 8 = λιγότερο 
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σημαντική). Πρόκειται για ατομική άσκηση για την οποία το αποτέλεσμα θα διαφέρει για κάθε μαθητή. 

3. Διλήμματα

Αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την προσωπική τους κατάταξη, ο εκπαιδευτικός εισάγει ορισμένα 
διλήμματα σχετικά με τις αξίες αυτές σε πραγματικές καταστάσεις. 

- Ο εκπαιδευτικός εξηγεί το δίλημμα και το απεικονίζει με την παρουσίαση.

- Γίνεται στους μαθητές η ερώτηση σχετικά με την αξία που θεωρούν ότι υπερισχύει στην 
συγκεκριμένη κατάσταση. 

Μετά από κάθε δίλημμα, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ελέγξουν εάν η απάντησή τους 
ευθυγραμμίζεται με την κατάταξη που έδωσαν προηγουμένως.

Διλήμματα:

1. Ελευθερία του λόγου έναντι ισότητας / σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

 Θα πρέπει να απαγορεύεται η ρητορική μίσους; Η ρητορική μίσους είναι το είδους του λόγου 
που επιτίθεται, απειλεί ή προσβάλει ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων ανάλογα με την 
εθνική του προέλευση, την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τη σεξουαλική 
ταυτότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή την αναπηρία του. 

 Πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ της αξίας της ελευθερίας (ελευθερία του λόγου, που αποτελεί 
κι αυτή ανθρώπινο δικαίωμα) και των αξιών της ισότητας και του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, διότι αυτό που λέγεται αποτελεί υποκίνηση μίσους, βίας και διακρίσεων εις βάρος 
ενός προσώπου, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας.

2. Ελευθερία έναντι αλληλεγγύης

 Όλα τα κράτη μέλη φορολογούν τους πολίτες για να συγκεντρώσουν χρήματα ώστε, μεταξύ 
άλλων δημόσιων υπηρεσιών, να προσφέρουν ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, εντός του 
οποίου πραγματοποιείται, εν μέρει, αναδιανομή του πλούτου. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι 
άνεργος ή άρρωστος εισπράττει ένα επίδομα και/ή οι φτωχές οικογένειες καταβάλουν μειωμένα 
τέλη για εκπαίδευση. Ώς πολίτης έχετε υποχρέωση να πληρώσετε τους φόρους σας, δεν έχετε 
την ελευθερία να επιλέξετε να μην τους πληρώσετε.  

3. Πλουραλισμός / ανεκτικότητα (δικαίωμα άσκησης των πεποιθήσεών σας) έναντι της 
ισότητας / μη διακριτικής μεταχείρισης

 Άνδρας αρνείται να χαιρετίσει δια χειραψίας γυναίκα δημόσια λειτουργό, μετά το πέρας της 
γαμήλιας τελετής, την οποία εκείνη επιτέλεσε για τον ίδιο και τη σύζυγό του, στο δημαρχείο. 
Η γυναίκα δημόσιος λειτουργός αισθάνεται ότι υφίσταται διάκριση· ο άνδρας επικαλείται το 
δικαίωμά του να ασκεί τις πεποιθήσεις του ελεύθερα (πλουραλισμός).

Συμπέρασμα: Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές κατά πόσον η απάντησή τους ήταν σύμφωνη ως 
προς την αρχική τους κατάταξη. Μάλλον πρόκειται για κάτι που δεν θα μπορεί να ισχύσει για όλους 
τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός καταλήγει στο συμπέρασμα πως ορισμένες φορές είναι δύσκολο να 
παραμείνουμε πιστοί σε ορισμένες αξίες και πως πρόκειται για δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν 
εξίσου και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες μας. Πολλές από τις δηλώσεις στο Τμήμα 2, που ακολουθεί, με τίτλο 
«Οι σκέψεις μας;» περιέχουν επίσης συγκρούσεις αξιών.

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-  Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3

-  Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

-  Προσωπικός Χάρτης Αξιών για κάθε μαθητή, που βρίσκεται στο βιβλίο μαθητή. 
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ΔΈΥΤΈΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙ ΣΚΈΨΈΙΣ ΜΑΣ;

Ο στόχος του εν λόγω τμήματος είναι να συμπληρώσει το νόημα των (ορισμένων) αξιών προκειμένου 
να καταστούν περισσότερο συγκεκριμένες. Για κάθε αξία, υπάρχουν δύο δηλώσεις στην παρουσίαση. 
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει δύο έως τέσσερις δηλώσεις για συζήτηση στην τάξη, σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Σημείωση: Οι δηλώσεις έχουν ως στόχο να προκαλέσουν συζήτηση σχετικά με την αξία. Δεν αποτελούν 
δήλωση κρίσης για την εν λόγω αξία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να προκληθεί μια συζήτηση με ολόκληρη την τάξη που θα 
επιτρέπει στους μαθητές να δουν τις δηλώσεις οι οποίες προβλήθηκαν.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διαδικασία που θα ακολουθήσει η συζήτηση για κάθε δήλωση:

1. Πρώτη ψηφοφορία

«Κοιτάξτε τη δήλωση. Σκεφτείτε την εν συντομία και αποφασίστε μόνοι σας εάν συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση· θα πρέπει να επιλέξετε μία πλευρά.» Κάποιες 
σημαντικές παρατηρήσεις είναι οι εξής:

- Πρόκειται για διαισθητική ψήφο μετά την οποία το θέμα θα συζητηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.

- Δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος» απάντηση. 

- Οι δηλώσεις έχουν ως στόχο να προκαλέσουν τη συζήτηση· δεν εκφράζουν γνώμη.

Ο εκπαιδευτικός μετρά τις ψήφους και τις καταγράφει.

2. Συζήτηση στην Όλομέλεια

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές που μειοψήφησαν να σηκώσουν ξανά τα χέρια τους, στη 
συνέχεια επιλέγει κάποιον να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους συμφωνεί ή διαφωνεί, π.χ. 
«Ποιος συμφωνεί με τη δήλωση αυτή; Μπορείτε να σηκώσετε ξανά τα χέρια; Υπάρχει κάποιος που θα 
μπορούσε να μου πει γιατί συμφωνεί/διαφωνεί;» (Ξεκινώντας από την ομάδα της «μειοψηφίας» μπορεί 
να προκληθούν αντιδράσεις από τους μαθητές που ψήφισαν για το αντίθετο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορείτε να ενθαρρύνετε τη συζήτηση.)

Ο εκπαιδευτικός δίνει το λόγο σε έναν μαθητή (ή ορίζει κάποιον εάν χρειαστεί) ο οποίος ξεκινά την 
ομαδική συζήτηση. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα στην ομάδα που συμφωνεί ή 
διαφωνεί με το πρόσωπο που είχε το λόγο. Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη συζήτηση.

Μπορεί να υπάρχουν απορίες σχετικά με τη δήλωση. Ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει κατά το δυνατόν 
τι εννοούσε η δήλωση. Ίσως θα χρειαστεί να επαναλάβει ότι η δήλωση αποσκοπεί απλώς στο να 
«προκαλέσει» τη συζήτηση και πως δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση. 

3. Δεύτερη ψηφοφορία (προαιρετικά)

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να επαναλάβει την ψηφοφορία. Μετρά τις ψήφους και τις συγκρίνει 
με την ψηφοφορία που προηγήθηκε. Υπήρξαν μαθητές που άλλαξαν γνώμη;

4. Συμπέρασμα
Μετά τις δηλώσεις, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ελέγξουν εάν η απάντησή τους συμφωνεί 
με όσα δήλωσαν στον Χάρτη Αξιών τους (από το Τμήμα 1 στο «Οι σκέψεις μου;» Εξακολουθούν να 
συμφωνούν με την εν λόγω αξία; Μήπως θα άλλαζαν την κατάταξη; 
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ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3, (Μπορείτε να εστιάσετε στις δηλώσεις της αρεσκείας σας)

-  Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

ΚΑΠΟΙΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
- Ξεκινήστε επισημαίνοντας τους βασικούς κανόνες της συζήτησης: ακούστε ο ένας τον άλλον· 

περιμένετε τη σειρά σας για να μιλήσετε· να είστε ευγενικοί· να παραμένετε εντός θέματος· μην 
μιλάτε πάρα πολύ και δώστε και στους άλλους τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Έτσι μπορείτε 
να αναφέρεστε σε αυτούς τους κανόνες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

- Μην εκφράζετε τη δική σας γνώμη· παραμείνετε κατά το δυνατόν ουδέτεροι.

- Προσπαθήστε να δώσετε το λόγο σε όσους περισσότερους μαθητές γίνεται. 

- Όταν δεν υπάρχει άμεση αντίδραση, επαναδιατυπώστε ή κάντε το δικηγόρο του διαβόλου, 
θέτοντας προκλητικά ερωτήματα.

- Εάν ένας μαθητής μονοπωλήσει τη συζήτηση, προσπαθήστε να διακόψετε, να 
ανακεφαλαιώσετε ευγενικά όσα είπε και να δώσετε τον λόγο σε άλλο μαθητή, λ.χ. ρωτώντας 
ποιοι μαθητές συμφωνούν με ό,τι μόλις ειπώθηκε . 

- Εάν ο μαθητής βγει εκτός θέματος, διακόψτε και ζητήστε να παραμείνει προσηλωμένος στο 
βασικό ζήτημα. Μπορεί να φαίνεται αγενές, αλλά οι υπόλοιποι μαθητές θα σας ευγνωμονούν. 

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟ
Δηλώσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

1.  «Ένα δημοψήφισμα αποτελεί πάντα ένα καλό τρόπο να αναγκαστούν οι πολίτες να 
συμμετάσχουν.»

 Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ένα δημοψήφισμα είναι κάτι θετικό για τη δημοκρατία. Τα όρια 
του δημοψηφίσματος είναι πως οι άνθρωποι συνήθως έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε «ναι» 
ή «όχι» και ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εναλλακτικές, π.χ. στην Ελβετία (δεν είναι μέλος της 
ΕΕ) οι άνθρωποι καλούνται να ψηφίσουν «υπέρ» ή «κατά» για μια νέα σήραγγα. Αλλά υπάρχουν 
πολλές περισσότερες επιλογές, όπως άλλοι δρόμοι, άλλη θέση για τη σήραγγα, κ.λπ. 

2.  «Η πραγματική δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε τοπικό επίπεδο».

 Με τη δήλωση αυτή τίθεται στους μαθητές το ερώτημα εάν πιστεύουν πως η δημοκρατία 
μπορεί να λειτουργήσει σε μεγαλύτερες κοινωνίες, όταν οι πολιτικοί δεν είναι γνωστοί σε 
προσωπικό επίπεδο και δεν μπορεί να προσεγγιστούν άμεσα με ευκολία. Πρόκειται για κάτι 
που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία διαθέτει 500 εκατομμύρια πολίτες. Μπορεί η 
δημοκρατία να λειτουργήσει σε τόσο μεγάλη κλίμακα;
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1.    «Ελευθερία σημαίνει απουσία υποχρεώσεων».

 Οι «υποχρεώσεις» μπορεί να είναι πολλά πράγματα: Το να είναι κανείς υπεύθυνος στην 
κοινωνία του, π.χ. βοηθώντας τους άλλους, βοηθώντας την οικογένειά του, φροντίζοντας τους 
ηλικιωμένους γονείς ή παππούδες του, φροντίζοντας τα παιδιά του... Υπό μια ευρύτερη έννοια, 
συμπίπτει με την έννοια της ιδιότητας του πολίτη, ή του να συμπεριφέρεται κάποιος ως «καλός» 
πολίτης, μην προκαλώντας ζημιές, ή μη ρυπαίνοντας τους δρόμους, κ.λπ. 

 Εάν συμφωνούν όλοι, εσείς θα μπορούσατε να κάνετε το δικηγόρου του διαβόλου ρωτώντας 
εάν πιστεύουν πως κάποιος που επιλέγει να μην κάνει τίποτα για την κοινωνία μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε όλα τα οφέλη που παρέχει ένα κράτος πρόνοιας, όπως δωρεάν παιδεία, φτηνή 
ιατρική περίθαλψη, επίδομα ανεργίας, κ.λπ., για τα οποία οι άλλοι πληρώνουν.

2. «Επειδή υπάρχει ελευθερία του λόγου, θα πρέπει να επιτρέπονται τα ρατσιστικά πολιτικά 
κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

 Εάν ένα πολιτικό κόμμα υποστηρίζει θέσεις οι οποίες αντιτίθενται στις αξίες της ΕΕ, όπως η 
φυλετική διάκριση, σημαίνει κάτι τέτοιο πως δεν θα πρέπει να έχει δυνατότητα έκφρασης των 
απόψεών του και να αποκλείεται από την εξουσία;   

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

1.    «Εάν ένα κράτος μέλος της ΕΕ πλήττεται από οικονομική κρίση θα πρέπει να λάβει υποστήριξη 
από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ».

 Η δήλωση αυτή θέτει το ερώτημα εάν οι χώρες εντός της ΕΕ θα πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη 
προς άλλα κράτη μέλη, όταν εκείνα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα πρέπει η ΕΕ να αποτελεί το 
είδος της ένωσης στην οποία οι χώρες θα μπορούν να βασίζονται η μία στην άλλη; 

2.    «Αλληλεγγύη σημαίνει να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φόρων ώστε να εξασφαλίζουμε πως 
όλοι έχουν αξιοπρεπή κατοικία, τροφή και εκπαίδευση».

 Η δήλωση αυτή προκαλεί συζήτηση γύρω από το ζήτημα της επίδειξης αλληλεγγύης σε μια 
κοινωνία με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς 
δίνοντάς τους χρήματα με δομημένο τρόπο; 

 Ορισμένοι μαθητές μπορεί να σκεφτούν ότι η φτώχια είναι κάτι για το οποίο ο κάθε άνθρωπος 
φέρει προσωπική ευθύνη και για το οποίο η κοινωνία δεν θα πρέπει να πληρώσει. Άλλα 
ζητήματα θα μπορούσαν να είναι ότι παροχές θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε όσους τις 
έχουν πραγματικά ανάγκη. Ώς δικηγόρος του διαβόλου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει τι 
θα προτιμούσαν οι μαθητές: Ένα πολύ αυστηρό σύστημα το οποίο ενέχει τον κίνδυνο έκπτωσης 
των ανθρώπων από την κοινωνία, ή ένα λιγότερο αυστηρό σύστημα, με κίνδυνο οι άνθρωποι να 
το εκμεταλλευτούν.

ΙΣΌΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

1.  «Στην επιδίωξη της ισότητας είναι αναγκαία η θετική διάκριση».

 Θετική διάκριση = η πρακτική της απόδοσης ειδικών προνομίων σε πρόσωπα μιας ομάδας τα 
οποία ορισμένες φορές αντιμετωπίζονται με άδικο τρόπο ή δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς 
στην αγορά εργασίας, στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις, κ.λπ. Παραδείγματος χάριν, σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, οι εργοδότες που προσλαμβάνουν ένα άτομο με αναπηρίες δέχονται 
οικονομική επιβράβευση ως κίνητρο για την πρόσληψή του.
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2.  «Όλοι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιοι είναι».

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επισημάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή κατάσταση και 
την πραγματική κατάσταση. Είναι όλοι ίσοι; θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο 
τρόπο; Για παράδειγμα, εάν κάποιος που δείχνει φτωχός εισέλθει σε ένα κατάστημα ειδών 
πολυτελείας και εάν στο ίδιο κατάστημα εισέλθει κάποιος που δείχνει ευκατάστατος, θα τους 
συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο; 

 Το βασικό ζήτημα εδώ είναι εάν εξακολουθούμε να ζούμε σε κοινωνία με διαφορετικές 
κοινωνικές τάξεις. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, αλλά αυτή η «ισότητα» είναι 
πραγματική στην πράξη;

ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ / ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗ

1.  «Για ορισμένα αδικήματα, θα πρέπει να καταστεί δυνατόν να υπάρχει επιλογή ανάμεσα στην 
πληρωμή ενός μεγάλου χρηματικού προστίμου και τη φυλάκιση».

 Η δήλωση αυτή θέτει το ερώτημα, εάν οι μαθητές θεωρούν «δίκαιο» οι πλουσιότεροι να 
μπορούν να «εξαγοράσουν» την τιμωρία τους. Πρόκειται για ένα συνδυασμό των αξιών της 
«ισότητας» και του «κράτους δικαίου». 

2.  «Οι τρομοκράτες έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, με την κατάλληλη υπεράσπιση».

 Η εικόνα της παρουσίασης απεικονίζει την γνωστή ευρωπαϊκή υπόθεση του Anders Breivik, 
ενός νορβηγού ακροδεξιού τρομοκράτη που πραγματοποίησε τις επιθέσεις του 2011 στη 
Νορβηγία. Στις 22 Ιουλίου 2011 σκότωσε οχτώ άτομα στο Όσλο, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε 
και σκότωσε 69 νέους ανθρώπους σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση στη νήσο Utøya. Τον 
Αύγουστο 2012 καταδικάστηκε για μαζικές δολοφονίες και τρομοκρατία.

 Η δήλωση αυτή έχει σκοπό να προκαλέσει τη συζήτηση για το κατά πόσον τέτοιοι άνθρωποι -οι 
οποίοι εμπλέκονται καταφανώς σε μαζικές δολοφονίες- διατηρούν το δικαίωμα όχι μόνο δίκαιης 
δίκης αλλά και υπεράσπισης.  

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1.  «Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να τιμωρούνται εάν δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις». 

 Η δήλωση αυτή αφορά την ελευθερία του τύπου. Στις μέρες μας, μόνο οι δικτατορίες διαθέτουν 
νόμους σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί δίωξη στους δημοσιογράφους για ό,τι 
δημοσιεύουν. Κάτι τέτοιο μπορεί τελικά να οδηγήσει σε λογοκρισία ή σε μέσα ενημέρωσης τα 
οποία δεν πραγματοποιούν ρεπορτάζ σε ορισμένα θέματα από φόβο δίωξης. 

2.  «Η ΕΕ δεν θα πρέπει να συνεργάζεται με καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ακόμα και εάν η συμφωνία θα ήταν συμφέρουσα για την ΕΕ».

 Μπορεί η ΕΕ να πραγματοποιεί εμπορικές και άλλες συμφωνίες με καθεστώτα τα οποία φέρεται 
να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα; Για παράδειγμα, η ΕΕ συνάπτει συμφωνίες με 
αφρικανικές χώρες οι οποίες κατ’ επανάληψη καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να 
σταματήσουν τους μετανάστες να φτάσουν στην ΕΕ. Η΄ ορισμένες συμφωνίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να προμηθευόμαστε κάποιες πρώτες ύλες τις οποίες δεν διαθέτουμε στην 
Ευρώπη, λ.χ. κοβάλτιο, το οποίο χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα. 
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ΑΝΌΧΗ / ΠΛΌΥΡΑΛΙΣΜΌΣ

1.  «Θα πρέπει να επιτρέπεται να φοράμε θρησκευτικά σύμβολα, όπως σταυρός ή μαντήλα, στο 
σχολείο και στην εργασία». 

 Το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι εάν οι μαθητές πιστεύουν πως η άσκηση της θρησκείας τους 
στην εργασία και το σχολείο θα πρέπει να επιτρέπεται.

2.  «Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, εάν αυτό γίνεται στα πλαίσια 
μιας κλειστής/μυστικής ομάδας».

 Πρόκειται για κάτι που έχουν ξαναδεί οι μαθητές; Είναι κάτι που έχουν κάνει και οι ίδιοι; 
Πιστεύουν πως πρόκειται για κάτι που μπορεί να βλάψει ορισμένες ομάδες; Ή μήπως βασίζονται 
στην ελευθερία λόγου που διαθέτουν; 

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΌΠΡΕΠΕΙΑΣ 

1.  «Είναι ηθική υποχρέωση κάθε χώρας της ΕΕ να βοηθά τους αιτούντες άσυλο».

 Αιτών άσυλο = «Ένα πρόσωπο το οποίο από φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, 
κοινωνικής ομάδας, ή πολιτικής πεποίθησης, έχει περάσει ένα διεθνές σύνορο προς το έδαφος 
χώρας στην οποία ελπίζει να του χορηγηθεί άσυλο».

 Σημείωση: Δεν πρόκειται για έννοια ταυτόσημη με τους οικονομικούς μετανάστες (άνθρωποι 
που μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους). Το καθεστώς του αιτούντα άσυλο είναι πάντοτε 
προσωρινό, μέχρι η χώρα, στην οποία το πρόσωπο αιτείται άσυλο, να του χορηγήσει ή να του 
αρνηθεί το καθεστώς πρόσφυγα. 

 Το βασικό ζήτημα εδώ είναι: Γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια των μη Ευρωπαίων; Η 
δήλωση αυτή συνήθως θέτει ζητήματα όπως είναι αυτό της καλής ενσωμάτωσης, της επιλογής 
στην παροχή βοήθειας ανάμεσα σε συμπατριώτες σου και αλλοδαπούς, των καλών προθέσεων 
των αλλοδαπών, κ.λπ.

 Σημείωση: Υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στο εσωτερικό της ΕΕ, κάτι που σημαίνει 
ότι οι πολίτες της ΕΕ δεν είναι ποτέ «αιτούντες άσυλο». Εάν αναφερθεί κάτι τέτοιο από τους 
μαθητές, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους διορθώσει.

2.    «Τα βασανιστήρια θα πρέπει να επιτρέπονται προκειμένου να λαμβάνονται πληροφορίες που 
θα παρεμποδίσουν ενδεχόμενες νέες τρομοκρατικές επιθέσεις».

 Τα βασανιστήρια απαγορεύονται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο στόχο. 
Συμφωνούν με αυτό οι μαθητές; Μήπως θεωρούν πως θα μπορούσαν να είναι θεμιτά σε 
ορισμένες περιπτώσεις; 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Η ΈΡΜΗΝΈΙΑ ΤΗΣ ΈΈ;
Στο τμήμα αυτό, οι μαθητές συζητούν σε μικρότερες ομάδες για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ερμηνεύει 
τις εν λόγω αξίες. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει εκ των προτέρων ποιες αξίες επιθυμεί να συζητήσουν οι 
μαθητές μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός διαιρεί την ομάδα σε μικρότερες ομάδες περίπου 3-4 μαθητών. 
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια ευρωπαϊκή αξία, π.χ. «δημοκρατία» ή «αλληλεγγύη». 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές εργάζονται από κοινού σε μικρότερες ομάδες 3 έως 4 ατόμων. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια 
ομαδική συζήτηση με ολόκληρη την τάξη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Εισαγωγή και διαίρεση σε ομάδες

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις αξίες στις οποίες θα εργαστούν οι μικρότερες ομάδες: Διατρέχει 
τα παραδείγματα που δίνονται για κάθε αξία και τα οποία θα συζητηθούν σε μικρότερες ομάδες, 
χρησιμοποιώντας την παρουσίαση και την εξήγηση γύρω από τις αξίες στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, 
ενότητα 2 (σ. 25-27). Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μοιράζει τις κάρτες με τις αξίες και το φύλλο 
εργασίας της κάθε ομάδας. 

2. Εργασία σε ομάδες

Κάθε ομάδα εργάζεται ανεξάρτητα και συζητά την ερμηνεία της ΕΕ για την αξία που διαπραγματεύεται 
ως ομάδα. Οι οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο εργασίας της ομάδας τους θα τους καθοδηγήσουν 
στη συζήτησή τους. Το αποτέλεσμα της συζήτησης της ομάδας θα είναι ορισμένες συστάσεις για την ΕΕ.

Ο εκπαιδευτικός παραμένει στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας ανά ομάδα, ώστε να 
απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις καθώς και για να επιτηρεί το χρονικό πλαίσιο. 

3. Συζήτηση στην Όλομέλεια

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τον εκπρόσωπο της κάθε ομάδας να παρουσιάσει εν συντομία (για ένα 
λεπτό) τις συστάσεις της ομάδας προς την ΕΕ. Ο εκπρόσωπος υπενθυμίζει την αξία στην οποία 
εργάστηκε η ομάδα του και μετά παρουσιάζει τις συστάσεις. Οι υπόλοιποι ακούν και διατυπώνουν τις 
παρατηρήσεις τους εάν το επιτρέπει το χρονικό πλαίσιο: συμφωνούν/διαφωνούν/έχουν να προσθέσουν 
κάτι άλλο; 

Στη συνέχεια, μπορεί να συζητηθεί η διαδικασία της ομαδικής εργασίας, π.χ. «Ήταν δύσκολο; Εάν ναι, 
γιατί»;

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 3

- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

- Για κάθε ομάδα: οι τέσσερις κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε αξία, από την Ενότητα 
2 (Παράρτημα V στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού). Οι κάρτες αυτές αναφέρονται σε ένα 
συγκεκριμένο μέτρο ή πρακτική της ΕΕ σχετικά με την αξία. 

- Για κάθε ομάδα: Ένα φύλλο εργασίας ομάδας στο θέμα «Η ερμηνεία της ΕΕ» (Παράρτημα XI στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού).
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ΓΈΝΙΚΗ ΙΔΈΑ
Η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν 
ενεργά στην ΕΕ ως πολίτες και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Αντιστοιχεί στην τελευταία σειρά 
δραστηριοτήτων στην ενότητα «Ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στα κοινά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο», όπως υποδεικνύεται στο μοντέλο:

Η ενότητα ξεκινά με την άσκηση «Εκλογές στην τάξη», για όλη την τάξη. Οι μαθητές ψηφίζουν για 
το πολιτικό κόμμα της προτίμησής τους με το διαδικτυακό εργαλείο «Mentimeter». Η ψηφοφορία 
διεξάγεται ανώνυμα και τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ανάγει 
την συμπεριφορά ψήφου του συνόλου της τάξης στην συμπεριφορά ψήφου της χώρας τους και σε αυτή 
ολόκληρης της ΕΕ. 

Για την άσκηση με κωδικό QR, «Η φωνή σου στην ΕΕ», η τάξη χωρίζεται σε ομάδες δύο ή τριών 
μαθητών. Κάθε ομάδα εκτελεί μια σειρά από εργασίες γύρω από το πως θα μπορούσαν να κάνουν 
την φωνή τους να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση 
διαδικτυακών πηγών, στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς με smartphone με χρήση κωδικών QR ή 
με υπολογιστή, κάνοντας κλικ στους συνδέσμους.  Όταν οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, οι μαθητές 
συζητάνε τα αποτελέσματα σε συζήτηση με ολόκληρη την τάξη. 

Υπάρχει επίσης μια περίληψη της ενότητας αυτής στο βιβλίο μαθητή. Η περίληψη προσφέρει μια 
επισκόπηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό μελέτης και ως 
πλαίσιο για την παρουσίαση αυτής της ενότητας. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η τέταρτη ενότητα στο σύνολό της μπορεί να απαιτεί μία έως τέσσερις ώρες, ανάλογα με τον τρόπο με 
τον οποίο θα την χρησιμοποιήσετε. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για κάθε τμήμα υποδεικνύεται 
στον πίνακα που ακολουθεί.   

ΆΓΝΟΙΆ ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠ- 
ΟΙΗΣΗ ΓΝΏΣΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΆ ΚΟΙΝΆ ΣΕ 

ΕΥΡΏΠΆΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΥΆΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

© Ryckevelde vzw, 2010
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Η ΦΩΝΗ ΣΌΥ ΣΤΗΝ ΕΕ
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ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ
Άσκηση: Εκλογές 
στην τάξη

15 λεπτά Εκλογές στην τάξη, κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι μαθητές ψηφίζουν 
διαδικτυακά, ανώνυμα για το κόμμα 
της επιλογής τους

- Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
δείκτης παρουσίασης

- Οι συσκευές smartphone των μαθητών 

- Αρκετές επιπλέον ηλεκτρονικές ταμπλέτες/ 
υπολογιστές για τους μαθητές που δεν 
διαθέτουν smartphone

- Το δικό σας επιγραμμικό αντίγραφο του 
εργαλείου Mentimeter 

Αναγωγή των 
αποτελεσμάτων 
της τάξης στην 
πραγματικότητα 

15 λεπτά Εκλογές στην τάξη: Αναγωγή των 
αποτελεσμάτων των εκλογών της 
τάξης στα πραγματικά αποτελέσματα 
των εκλογών σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο 

- Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 4

- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

- Αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν στην τάξη

άσκηση με κωδικό 
QR: Η φωνή σου 
στην ΕΕ 

20 λεπτά Η φωνή σου στην ΕΕ: Οι μαθητές 
ανακαλύπτουν ορισμένες ευκαιρίες για 
συμμετοχή στην ΕΕ μέσα από εργασίες 
που κάνουν στο διαδίκτυο σε ομάδες 
των 2 ή 3. 

- Φύλλο εργασίας μαθητή (Παράρτημα XII στο 
εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

- Ικανός αριθμός smartphone/ ταμπλετών/
υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο

Συζήτηση στην 
τάξη

10 λεπτά Συζήτηση στη τάξη των (πιο 
σημαντικών) απαντήσεων. 

- Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας 

- Λύσεις στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΈΣ

ΘΈΩΡΗΣΈΙΣ
-  Οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σημασία της ψηφοφορίας στις ευρωπαϊκές εκλογές και της 

γενικότερης συμμετοχής στα κοινά. 

-  Οι μαθητές συνειδητοποιούν και ενστερνίζονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο 
δημοκρατικό πολίτευμα.

-  Οι μαθητές μετατρέπονται σε ενεργούς ευρωπαίους πολίτες που είναι πεπεισμένοι για την 
αναγκαιότητα της συμμετοχής τους στις δημοτικές ή κοινοτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές.

-  Οι μαθητές ψηφίζουν ενσυνείδητα και κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης, ενώ επίσης 
ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους να κάνουν το ίδιο. 

ΓΝΩΣΈΙΣ
-  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

γνωρίζουν τις διάφορες πολιτικές ομάδες σε αυτό και μαθαίνουν ποια κόμματα ανήκουν σε 
ποιες πολιτικές ομάδες. 

-  Οι μαθητές μαθαίνουν το ιδεολογικό στίγμα και τις θέσεις των κομμάτων στη χώρα τους. 

-  Παρουσιάζεται στους μαθητές μια σειρά από δυνατότητες/εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΈΞΙΟΤΗΤΈΣ
-  Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, οι μαθητές αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 

κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΈΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΑΣΚΗΣΗ: ΈΚΛΟΓΈΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΈΙΣΑΓΩΓΗ
Εξηγήστε στους μαθητές, πώς κάθε πέντε χρόνια πραγματοποιούνται εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στις οποίες μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι άνω των 18 ετών (στην Αυστρία, το ελάχιστο όριο 
ηλικίας είναι στα 16). Οι πιο πρόσφατες εκλογές έλαβαν χώρα τον Μάιο του 2014. Πείτε τους ότι κατ’ αρχήν 
ψηφίζουμε για τα εθνικά κόμματα της χώρας μας και ότι τα κόμματα αυτά στέλνουν εκπροσώπους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι είναι καθισμένοι ανά 
μεγάλες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες ή ομάδες. 
Δείξτε στους μαθητές το διαδικτυακό εργαλείο Mentimeter (δείτε την ενότητα «Εξοπλισμός») και εξηγήστε 
τους ότι μπορεί να ψηφίσουν για το κόμμα της αρεσκείας τους στην τάξη. Τα κόμματα που εμφανίζονται 
στην λίστα των επιλογών είναι τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. 
Ει δυνατόν, αναλύετε εν συντομία το ιδεολογικό στίγμα και τις θέσεις των κομμάτων. Για να το πράξετε, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους δείκτες και άξονες, λ.χ. προοδευτικά έναντι συντηρητικών, θέσεις 
περί των οικονομικών (φιλελεύθερα έναντι σοσιαλιστικών), θέσεις για το περιβάλλον, την μεταναστευτική 
πολιτική, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό, η προσέγγισή σας να χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη δυνατή 
ουδετερότητα. Για τους μαθητές, πρόκειται συχνά για κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και είναι απαραίτητη 
πληθώρα πληροφοριών προκειμένου να ψηφίσουν με τη λογική.  

1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΈ ΤΟ ΈΡΓΑΛΈΙΟ MENTIMETER

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κάθε μαθητής έχει στη διάθεσή του μια προσωπική ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί smartphone, ταμπλέτα ή ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η ψηφοφορία μέσω 
Mentimeter προβάλλεται στο μπροστινό μέρος της τάξης για να είναι ορατή από όλους τους μαθητές. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Βεβαιωθείτε ότι η ψηφοφορία γίνεται ανώνυμα, κρύβοντας τα αποτελέσματα στην αρχή (βλέπε 
«Κάποιες συμβουλές»). Οι μαθητές μπορούν να ψηφίζουν πηγαίνοντας στο www.menti.com. Εκεί 
εισάγουν τον κωδικό που εμφανίζεται στην παρουσίασή σας. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός, 
προορίζεται μόνο για τους μαθητές σας. Στην κάτω δεξιά γωνία μπορείτε να δείτε τον αριθμό των 
ψήφων. Έτσι, μπορείτε να παρακολουθείτε εάν ο κάθε μαθητής έχει ψηφίσει. Όταν έχουν ψηφίσει όλοι, 
εμφανίζετε τα αποτελέσματα των εκλογών της τάξης. Ποιο κόμμα κέρδισε; 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης 

- Σύνδεση στο διαδίκτυο

- Εργαλείο Mentimeter για τη χώρα σας στον προσωπικό σας λογαριασμό Mentimeter. Για 
να αποκτήσετε λογαριασμό πηγαίνετε στο www.mentimeter.com. Δημιουργείτε οι ίδιοι το 
λογαριασμό σας (δημιουργείτε το δικό σας κωδικό χρήστη + κωδικό πρόσβασης). Είναι δωρεάν. 
Στη συνέχεια αντιγράφετε το Mentimeter στο λογαριασμό σας: www.mentimeter.com/s/
d8175e701faa76a786f88579a23fb215/91741a0f68a0     
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Σημείωση: ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το προκατασκευασμένο Mentimeter που αναφέρεται πιο πάνω. 
Χρησιμοποιήστε το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για να φτιάξετε ένα αντίγραφο στο δικό σας λογαριασμό. Όταν 
έχετε αντιγράψει το προκατασκευασμένο Mentimeter, μπορείτε να το διαχειριστείτε για να κάνετε 
προσαρμογές της αρεσκείας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πολιτικά κόμματα εάν 
η λίστα είναι ελλιπής, ή να σβήσετε κόμματα τα οποία δεν έχουν πλέον συνάφεια με τις ευρωπαϊκές 
εκλογές. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τα αποτελέσματα εκ νέου ή να τα σβήσετε.

ΚΑΠΟΙΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Το Mentimeter σας επιτρέπει να μην εμφανίζετε τα αποτελέσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η 

ψηφοφορία. Είναι κάτι που συνιστάται θερμά, διότι επιτρέπει υψηλότερο βαθμό ανωνυμίας 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μπορείτε να το επιλέξετε στη λειτουργία «Παρουσίασε» 
στην αριστερή στήλη, κάτω από την επιλογή «Απόκρυψη αποτελεσμάτων». Όταν έχουν ψηφίσει 
όλοι οι μαθητές, κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση αποτελεσμάτων». Έτσι θα εμφανιστούν τα 
αποτελέσματα των εκλογών (βλ. εικόνα).

- Ελέγξτε το αντίγραφο του Mentimeter στο σπίτι και ψηφίστε, χρησιμοποιώντας μια δεύτερη 
συσκευή (smartphone, ταμπλέτα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή) το οποίο δεν βρίσκεται σε 
λειτουργία παρουσίασης. Μπορείτε να διαγράψετε τις δοκιμαστικές αυτές ψηφοφορίες πριν να 
το εμφανίσετε στην τάξη με «καθαρά αποτελέσματα» στη λειτουργία παρουσίασης.

2. ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές παραμένουν καθισμένοι μετά την ψηφοφορία και παρακολουθούν την προβολή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη με αυτά από τις πιο 
πρόσφατες εκλογές του 2014, σε τρία βήματα.
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1.  Στην αρχή, προσπαθήστε να προσδιορίσετε πόσες έδρες θα λάμβανε κάθε κόμμα σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν στην τάξη:

 Εξηγήστε πως υπάρχουν 21 έδρες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα πρέπει να 
μοιραστούν. Επιχειρήστε να υπολογίσετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πόσες έδρες θα είχαν 
κερδίσει τα κόμματα σύμφωνα με τα δικά σας εκλογικά αποτελέσματα (π.χ. με 21 μαθητές στην τάξη: 
μία ψήφος αντιστοιχεί σε μία θέση).

2.  Στη συνέχεια, κοιτάξτε τα αποτελέσματα των εκλογών της χώρας σας το 2014. Για να γίνει 
αυτό, εστιάστε στο «οι εκλογείς σας» στην παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 4. Συγκρίνετε τα 
αποτελέσματα της τάξης με τα πραγματικά αποτελέσματα: είναι ή όχι συγκρίσιμα; Συζητήστε 
την τρέχουσα κατανομή εδρών στη χώρα σας. Όταν κάνετε αυτή τη συζήτηση, επισημάνετε την 
ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει το κάθε εθνικό κόμμα. 

3.  Τέλος, συζητήστε την τρέχουσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις εκλογές του 2014. 
Χρησιμοποιήστε την Παρουσίαση Prezi για την Ενότητα 4. Συζητήστε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
ομάδες ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες. 

 Εξηγήστε στους μαθητές ότι υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός 751 βουλευτών (750 + ο πρόεδρος), 
εξηγώντας ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αλλάξει προσωρινά, λ.χ. λόγω της παραίτησης ή 
της απαλλαγής κάποιου βουλευτή. Επίσης, εάν αποχωρήσει το ΗΒ, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν 
λιγότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για περισσότερες πληροφορίες, κοιτάξτε στο 
κεφάλαιο «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» στην Ενότητα 2 του βιβλίου μαθητή).  

 Με βάση την αναγωγή που θα κάνετε θα καταστεί σαφές ότι οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΕΚ δεν 
κάθονται κατά εθνικότητά, αλλά ανάλογα με τις πολιτικές τους προτιμήσεις. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οκτώ πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αντιπροσωπεύουν 
περισσότερα από 100 εθνικά κόμματα από όλη την ΕΕ. Συζητήστε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
ομάδες ξεκινώντας από τις πιο μεγάλες προς τις πιο μικρές. Ο αριθμός των πολιτικών ομάδων του ΕΚ 
δεν είναι καθορισμένος. Για παράδειγμα, η πολιτική ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» 
ιδρύθηκε μόλις το 2015. Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα, το οποίο 
σημαίνει πως αποτελούν «μη-εγγεγραμμένα μέλη».

Κάθε ζήτημα συζητείται στο πλαίσιο της εκάστοτε πολιτικής ομάδας πριν από την ψηφοφορία. Κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων αυτών, καθορίζεται η άποψη της πολιτικής ομάδας: είναι η πολιτική ομάδα 
υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης πρότασης; Είναι ωστόσο σημαντικό να ξέρουμε πως ένας βουλευτής 
του ΕΚ δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την άποψη της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκει. 
Κατά τη διάρκεια των συνόδων της ολομέλειας δεν είναι ασύνηθες, μέλη της ίδιας πολιτικής ομάδας να 
ψηφίσουν διαφορετικά επί του ίδιου θέματος. 

Η σημασία των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

–  Η πολιτική ομάδα λαμβάνει έναν προϋπολογισμό που της επιτρέπει να προσλάβει πρόσθετο 
προσωπικό. 

–  Μόνον βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανήκουν σε πολιτική ομάδα μπορούν 
να κατέχουν αξίωμα στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Για παράδειγμα, για να γίνει 
κάποιος εισηγητής μιας επιτροπής (υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη νομοθετική έκθεση), πρέπει 
να ανήκει σε πολιτική ομάδα. 

–  Οι πολιτικές ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ημερήσιων διατάξεων των συνόδων 
του Κοινοβουλίου. 

–  Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική ομάδα, τόσο σημαντικότερους ρόλους αναλαμβάνει στο 
Κοινοβούλιο. Της διατίθεται επίσης περισσότερος χρόνος ομιλίας στο ΕΚ. 
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Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

– Χρειάζονται 25 μέλη για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας. 

– Σε μια πολιτική ομάδα πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών 
(που με τα σημερινά δεδομένα σημαίνει επτά χώρες τουλάχιστον).

– Ένας βουλευτής μπορεί να ανήκει μόνο σε μία πολιτική ομάδα. 

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στη διεύθυνση: www.europarltv.europa.eu/programme/others/strength-in-unity-
parliaments-political-families Μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε το βίντεο αυτό στην τάξη, αντί να τα 
εξηγήσετε όλα εσείς. Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για το βίντεο στην παρουσίαση Prezi κάτω από 
τον τίτλο «Λειτουργία των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Παρακαλώ σημειώστε, πως 
όταν δημιουργήθηκε το βίντεο (2014) υπήρχαν μόνο επτά πολιτικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οκτώ.

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Υπολογιστής και δείκτης παρουσίασης

- Το Mentimeter με τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας που έλαβε χώρα 
στην τάξη (βλ. προηγούμενο τμήμα).

- Παρουσίαση Prezi για την ενότητα 4

- Περίληψη της ενότητας στο βιβλίο μαθητή (ως γενικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό)

ΚΑΠΟΙΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Δουλεύοντας με το Prezi: Οι παρουσιάσεις έγιναν με το πρόγραμμα Prezi, το οποίο επιτρέπει ένα 

διαισθητικό τρόπο εργασίας. Υπάρχει μια «πορεία» στην παρουσίαση η οποία την διατρέχει βήμα 
προς βήμα. Έχετε τη δυνατότητα να παρακάμψετε την πορεία, ανά πάσα στιγμή, πατώντας απλά σε 
ένα στοιχείο της παρουσίασης. Έτσι, η παρουσίαση θα εστιάσει στο τμήμα αυτό. Πατήστε εδώ για να 
βρείτε ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την πλοήγηση στο Prezi. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα 
εκπαιδευτικά βίντεο για το Prezi στον ιστότοπο: https://prezi.com/support. 

- Η παρουσίαση διατίθεται μόνο διαδικτυακά. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο στο σχολείο, 
μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο της παρουσίασης στον φορητό υπολογιστή σας στο σπίτι, τον 
οποίο εν συνεχεία μπορείτε να κλείσετε χωρίς όμως να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν ανοίξετε 
τον υπολογιστή σας στο σχολείο, η παρουσίαση θα εξακολουθεί να υπάρχει. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rdILh2hOnzc&list=PL09A34EF19596B7BB&index=13
https://prezi.com/support


ΑΣΚΗΣΗ ΜΈ ΚΩΔΙΚΟ QR: 
Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΈΈ
1. Η ΈΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές κάθονται κατά ομάδες, κατά προτίμηση σε ομάδες των δύο ή τριών μαθητών. Κάθε ομάδα 
χρησιμοποιεί smartphone ή ταμπλέτα. Εάν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή στην 
αίθουσα υπολογιστών του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση το φύλλο εργασίας θα πρέπει να διατεθεί 
διαδικτυακά, επίσης. Όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Κάθε ομάδα μαθητών 
λαμβάνει ένα φύλλο εργασίας για να σημειώσει εκεί τις απαντήσεις. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε μια σύντομη εισαγωγή, αναφέρετε στους μαθητές ότι πρόκειται να ανακαλύψουν διαφορετικές 
δυνατότητες συμμετοχής και πως θα πρέπει να κάνουν τις εργασίες τους και να γράψουν τις απαντήσεις 
τους στο φύλλο εργασίας.

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ένα εκτυπωμένο φύλλο εργασίας για κάθε ομάδα μαθητών: Παράρτημα XII στο εγχειρίδιο 

εκπαιδευτικού

- Μια κινητή συσκευή/υπολογιστής για κάθε ομάδα μαθητών, με σύνδεση στο διαδίκτυο.

ΚΑΠΟΙΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
- Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε μια προεπιλογή των εργασιών εκ των προτέρων. Σημειώστε τις 

στο φύλλο εργασίας, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν ποιες εργασίες πρέπει να κάνουν. 
- Καταγράψτε τον χρόνο που δαπανάται. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές γνωρίζουν ότι έχουν μόνο 20 

λεπτά στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τις εργασίες. 
- Σε ό,τι αφορά τις διαδικτυακές εργασίες, κάποια βίντεο φαίνεται να ανοίγουν με μεγαλύτερη 

δυσκολία, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται. Το πρόβλημα λύνεται με 
χρήση του Google Chrome.

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κρατήστε τους μαθητές στις ομάδες τους. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές βλέπουν ο ένας τον άλλο, 
ώστε να ακολουθήσει η συζήτηση στην τάξη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Συζητήστε εν συντομία τις απαντήσεις στην τάξη, ώστε να είναι όλα ξεκάθαρα για τους μαθητές. 

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας για κάθε ομάδα μαθητών

ΚΑΠΟΙΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
-  Επικεντρωθείτε ως επί το πλείστον στις εμπειρίες των ίδιων των μαθητών και εξηγήστε εν 

συντομία τις συγκεκριμένες απαντήσεις. 
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ΛΥΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΈΡΓΑΣΙΈΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εσύ αποφασίζεις
Εργασία 1: Ποιος ψηφίζει; 

1.1. Συμμετοχή των ψηφοφόρων επί σειρά ετών
-  42.6%
-  Παρατηρείται μια πτωτική τάση. Η προσέλευση παρέμεινε λίγο πολύ σταθερή μεταξύ του 2009 

και του 2014.

1.2. Εθνικά ποσοστά συμμετοχής το 2014
-  76,5%
-  59,97%, που είναι πάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ 

Εργασία 2: Γιατί να ψηφίσω;

Πιθανά επιχειρήματα: 
- Για να εκτελέσω το καθήκον μου ως πολίτης
- Για να υποστηρίξω το πολιτικό κόμμα στο οποίο αισθάνομαι κοντά
- Γιατί αισθάνομαι πολίτης της ΕΕ
- Γιατί η ΕΕ λαμβάνει αποφάσεις για πολλά θέματα· συνεπώς, είναι σημαντικό να ψηφίζει κανείς.
- Γιατί θέλω να κάνω τη φωνή μου να ακουστεί.
- Γιατί η δημοκρατία μας είναι σημαντική και πρέπει να χρησιμοποιούμε το δικαίωμα της ψήφου.

Εργασία 3: Οι εκπρόσωποί μας
-  Γαλλία: 74 ευρωβουλευτές
-  Λουξεμβούργο: 6 ευρωβουλευτές

Εργασία 4: Ακολουθήστε τους
-  ΒΕΚ: Της επιλογής τους
-  Εξαρτάται από την επιλογή τους
-  Εξαρτάται από την επιλογή τους· οι πιθανές απαντήσεις είναι: (δεν) ψηφίζει σύμφωνα με την οπτική 

γωνία της πολιτικής του ομάδας· είναι συχνά παρών/απών κατά τη διάρκεια των συνόδων κ.λπ. 

2. Πάρε μέρος στη συζήτηση
Εργασία 1: Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

-  Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να καταθέσουν τις 
δικές τους νομοθετικές προτάσεις. Χρειάζεστε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από επτά 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ. 

-  Ανοιχτή απάντηση
-  3 (μέσα 2017· μπορεί να αλλάξει)

Εργασία 2: Συζήτηση για την Ευρώπη

-  Ανοιχτή απάντηση

Εργασία 3: Επικοινώνησε απευθείας με τους εκπροσώπους σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
-  όνομα.επίθετο@europarl.europa.eu
-  Εξαρτάται από την επιλογή τους

Εργασία 4: Γίνε ευρωπαίος εθελοντής ή ασκούμενος
-  Εξαρτάται από την επιλογή τους
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ΠΗΓΈΣ
ΓΈΝΙΚΑ
- Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: http://www.europarl.europa.eu/portal/el 
- Φυλλάδιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EL_EP%20brochure.pdf
- Ενημερωτικά γραφήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/infographics 
- Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://europa.eu/index_el.htm  
- Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu 
- Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/ 

ΈΝΟΤΗΤΑ 2
- “Sterckx, D. et al, “Zo werkt Europa na Lissabon”, UGA Continuga nv, 2010
- Ιστορία: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_el  
- Συνθήκες της ΕΕ: https://europa.eu/european-union/law/treaties_el 
- Ταινία για το Σένγκεν: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo 
- Αξίες στο ΕΚ: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/20150201PVL00002/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 
- Εμπορικές συμφωνίες: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
- Ενημερωτικό γράφημα «Ενδυνάμωση των γυναικών στην ΕΕ και πέρα από αυτή»: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_

poster_bichrom.pdf

ΈΝΟΤΗΤΑ 3
- https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf 
- https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html 
- http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html 
- http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
- http://www.bbc.com/news/health-21294537
- http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
- http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
- http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
- http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
- http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
- http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
- http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
- https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_el
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
- http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
- http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
- http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
- http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
- http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
- http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
- http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EL_EP%20brochure.pdf 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_EN.pdf 
- http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
- https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
- http://www.stopfake.org/en/about-us/ 
- http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
- http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/fake-news-how-to-counter-misinformation  
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf 
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone 
- http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html 
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 
- Ιστότοποι επαλήθευσης πληροφοριών: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/news/fact-

checker/?utm_term=.a0f184584b49 , http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/ 

ΈΝΟΤΗΤΑ 4
- http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
- http://www.votewatch.eu/
- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
- http://www.debatingeurope.eu/
- Ανάλυση μετά τις εκλογές του 2014: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_

el.pdf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΈΝΟΤΗΤΑ 2
Παράρτημα I: Παιχνίδι με πληροφορίες για την ΕΕ: κάρτες
Παράρτημα IΙ: Παιχνίδι για τα κράτη μέλη της ΕΕ: χάρτης της Ευρώπης
Παράρτημα III: Παιχνίδι για τα κράτη μέλη της ΕΕ: κάρτες
Παράρτημα IV: Παιχνίδι για τα κράτη μέλη της ΕΕ: φύλλο εργασίας
Παράρτημα V: Παιχνίδι για τις αξίες της ΕΕ: τετράδες καρτών
Παράρτημα VI: Παιχνίδι ΕΕ αξίες ΕΕ: κάρτες «Σωστό ή λάθος»

ΈΝΟΤΗΤΑ 3
Παράρτημα VIΙ: «Μπες στη θέση ενός βουλευτή του ΕΚ»: βάση παιχνιδιού
Παράρτημα VIII: «Μπες στη θέση ενός βουλευτή του ΕΚ»: φύλλο εργασίας
Παράρτημα IX: «Μπες στη θέση ενός βουλευτή του ΕΚ»: νομοθετικές προτάσεις
Παράρτημα X: «Μπες στη θέση ενός βουλευτή του ΕΚ»: θεματικές κάρτες
Παράρτημα XI: Άσκηση συζήτησης για τις αξίες της ΕΕ: φύλλο εργασίας

ΈΝΟΤΗΤΑ 4
Παράρτημα XΙΙ: «Η φωνή σου στην ΕΕ»: φύλλο εργασίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΈ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΈ:
ΚΑΡΤΈΣ

ΈΝΟΤΗΤΑ 2
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Πόσα κράτη μέλη έχει αυτήν τη στιγμή η ΕΕ; 

Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες την 
ευρωπαϊκή συνεργασία; (αρκεί μια χρονική 
περίοδος ή μια δεκαετία, δεν χρειάζεται να 
αναφερθεί συγκεκριμένο έτος) 

Γιατί ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ); 

Ποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός 
σημειώθηκε στην Ευρώπη το 1989; 

Ποιο ποσοστό (%) όλης της ενέργειας που 
παράγεται στην ΕΕ θα πρέπει να προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020; 
(αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια κ.λπ.)

Οι χώρες που ίδρυσαν τη σημερινή 
Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, 
το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο 
και ... ;

Ποιο από τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκλέγεται από εμάς, τους πολίτες, 
κάθε 5 χρόνια; (άμεσες εκλογές) 

Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη έχουν την 
έδρα τους τα περισσότερα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά αποκαλείται 
«πρωτεύουσα της Ευρώπης»; 

Σε ποια γλώσσα επικοινωνούν οι 
ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ποια χώρα προσχώρησε στην ΕΕ το 2013 
κατά την πιο πρόσφατη διεύρυνση; 

28

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο / κατά τη δεκαετία του 
1950 (και οι δύο απαντήσεις είναι σωστές) 

Για να αποτραπεί η πιθανότητα μελλοντικών πολέμων / 
για να διασφαλιστεί η ειρήνη 

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου / το τέλος της 
διαίρεσης ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική 
Ευρώπη / το τέλος του Ψυχρού Πολέμου

Το 20%

Η Ιταλία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις Βρυξέλλες

Ο καθένας μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα του (μία από 
τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ). 

Η Κροατία
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Ποιο νόμισμα χρησιμοποιείται στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ; 

Πότε είναι η ημέρα της Ευρώπης; 
(ημερομηνία)

Ποιος είναι ο σημερινός (2014-2019) 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συγκριθεί 
με … μιας χώρας, επειδή έχει εκτελεστική 
αρμοδιότητα. 

Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης 
ανάγκης τον οποίο μπορείτε να καλέσετε σε 
όλη την ΕΕ; 

Πώς ονομάζεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων 
να υποβάλλουν αναφορές, με το οποίο 
οι πολίτες μπορούν να προσθέσουν μια 
νομοθετική πρόταση στην ημερήσια διάταξη 
των εργασιών της Επιτροπής; 

Πώς ονομάζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ανταλλαγών φοιτητών ανώτατης 
εκπαίδευσης, αλλά και μαθητών σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης; 

Ποιος είναι ο σημερινός (2014-2019) 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Πώς ονομάζεται η ευρωπαϊκή συνθήκη που 
επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να 
ταξιδεύουν (σχεδόν) σε όλες τις χώρες της ΕΕ 
χωρίς έλεγχο της ταυτότητάς τους (ανοιχτά 
σύνορα); 

Ποιο κράτος μέλος της ΕΕ έχει τους 
περισσότερους κατοίκους; 

Το ευρώ

9 Μαΐου

Ο (Ντόναλντ) Τουσκ

Την κυβέρνηση

Το 112

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πρόγραμμα Erasmus+ (Erasmus)

Ο (Ζαν-Κλοντ) Γιούνκερ

Συνθήκη του Σένγκεν / Σένγκεν

Η Γερμανία (82 εκατομμύρια περίπου)
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Ποιο κράτος μέλος της ΕΕ είναι το μικρότερο 
και έχει τους λιγότερους κατοίκους; 

Ποια χρονιά άρχισαν οι πρώτες ευρωπαϊκές 
χώρες να χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα 
και κέρματα του ευρώ;

Κάθε κράτος μέλος εκλέγει έναν αριθμό 
ευρωβουλευτών με βάση το μέγεθος του 
πληθυσμού του. Πόσους ευρωβουλευτές 
έχει η Ελλάδα;

Ποιο ευρωπαϊκό κράτος μέλος έχει το ίδιο 
όνομα με την πρωτεύουσά του; 

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν επίτροπο 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι ο 
τωρινός επίτροπος που έχει οριστεί από την 
Ελλάδα; 

Η Μάλτα (με 450.000 κατοίκους περίπου)

Το 2002

21

Το Λουξεμβούργο (Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου)

ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
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Βέλγιο

Λουξεμβούργο

Γερμανία

Κάτω Χώρες

Γαλλία

Ισπανία
Πορτογαλία

Ηνωμένο 
Βασίλειο

Φινλανδία

Πολωνία

Κροατία
Ιταλία

Ελβετία
Ουγγαρία

Σλοβενία

Αυστρία

Τσεχική 
Δημοκρατία

Σλοβακία

ΜάλταΜαρόκο Αλγερία Τυνησία

Ρουμανία

Μολδαβία

Σερβία

ΚοσσυφοπέδιοΜαυροβούνιο

Αλβανία

Βοσνία & 
 Ερζεγοβίνη

Βουλγαρία

Τουρκία

Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας

Κύπρος

Ελλάδα

Λετονία

Λιθουανία

Λευκορωσία

Ουκρανία

Εσθονία Ρωσία

Σουηδία

Δανία

HΒ

Ιρλανδία

Ισλανδία

Νορβηγία

ΧΆΡΤΉΣ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΉΣ

ΈΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΈΈ

Άναζητήστε τα κράτη μέλη της ΕΕ:
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Βέλγιο

Κάτω Χώρες

Λουξεμβούργο

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Ιρλανδία

Δανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ελλάδα
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Πορτογαλία

Φινλανδία

Ισπανία

Αυστρία

Σουηδία

Εσθονία

Λιθουανία

Λετονία

Πολωνία

Τσεχική Δημοκρατία

K
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Σλοβακία

Σλοβενία

Όυγγαρία

Μάλτα

Κύπρος

Bουλγαρία

Κροατία

Ρουμανία

Νορβηγία

Ελβετία
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Ισλανδία

Σερβία

Τουρκία

Μαυροβούνιο

Αλβανία

Όυκρανία

Ρωσία

Λιχτενστάιν

Μαρόκο

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας
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ΛΥΣΗ:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΆΣΙΆΣ 
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ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμμετέχει σε παρατηρήσεις 
εκλογών σε χώρες εκτός της ΕΕ, όπως 
για παράδειγμα στην Αίγυπτο ή την 
Ουκρανία, με στόχο να ενθαρρύνει 
τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. 

Οι πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι να 
εργαστούν σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος χωρίς να χρειάζονται άδεια 
εργασίας.

Οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν 
σε άλλη χώρα της Ένωσης έχουν 
το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές, καθώς και στις 
ευρωεκλογές, στον τόπο κατοικίας 
τους. Για παράδειγμα, μια Ελληνίδα 
που ζει στο Βερολίνο μπορεί  
να εκλεγεί δήμαρχος εκεί. 

Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες 
της ΕΕ εκλέγουν άμεσα τους 
αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Οι επόμενες εκλογές θα 
γίνουν το 2019.

© European Union 2017 – Source: EP

© European Union 2014 – Source: EP

© European Union 2011 – Source: EP

© European Union 2014 – Source: EP

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να 
ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την 
Ένωση.

Στην ΕΕ μπορείς να εκφράσεις τη 
γνώμη σου χωρίς φόβο φυλάκισης. 
Πρόκειται για το δικαίωμά μας 
στην ελευθερία του λόγου. Η μόνη 
εξαίρεση σε αυτό είναι η ρητορική 
μίσους εις βάρος άλλων (ομάδων) 
ατόμων. 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 
Εάν ένα εκατομμύριο πολίτες σε 
τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες 
υπογράψουν μια πρωτοβουλία, 
μπορούν να ζητήσουν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 
σχετική νομοθετική πρόταση.

Οι εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα 
να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, 
παρά μόνο υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις. Πρόκειται για το 
δικαίωμά μας στην ιδιωτικότητα και 
την προστασία των δεδομένων. 

Οι λιγότερο εύπορες περιφέρειες της 
ΕΕ λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική 
στήριξη.

© European Union 2011 – Source: EP
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΙΣΌΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΙΣΌΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΙΣΌΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ / ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΙΣΌΤΗΤΑ / ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ / ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
συμφωνήσει να βοηθούν το ένα το 
άλλο, αν κάποιο από αυτά πληγεί από 
τρομοκρατική επίθεση, ή από φυσική 
ή ανθρωπογενή καταστροφή. Η 
συμφωνία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή 
για πρώτη φορά μετά τις επιθέσεις 
στο Παρίσι το 2015.

Οι πολίτες της ΕΕ που σπουδάζουν 
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος 
καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα με 
τους φοιτητές του συγκεκριμένου 
κράτους. Για παράδειγμα, ένας Ιταλός 
φοιτητής που σπουδάζει στο Παρίσι 
καταβάλλει ακριβώς τα ίδια δίδακτρα 
με τους Γάλλους πολίτες.

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναδεικνύει και εορτάζει 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  
(8 Μαρτίου), με σκοπό την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.

Το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ βοηθά 
τους πολίτες να βρίσκουν νέες θέσεις 
εργασίας ή να συμμετέχουν σε 
επαγγελματική κατάρτιση, σε περίπτωση 
που έχουν χάσει τη θέση τους λόγω της 
παγκοσμιοποίησης, για παράδειγμα, εάν 
η εταιρεία τους μεταφερθεί σε χώρα με 
χαμηλούς μισθούς. 

Όταν γεννιέται ή υιοθετείται ένα 
παιδί, τόσο η μητέρα όσο και ο 
πατέρας δικαιούνται τουλάχιστον 4 
μήνες γονικής άδειας για τη φροντίδα 
του.

Όλα τα θύματα και οι ύποπτοι έχουν 
δικαίωμα δίκαιης δίκης στην ΕΕ. 
Κάθε ύποπτος είναι αθώος μέχρι 
να αποδειχθεί η ενοχή του σε 
δικαστήριο. 

Η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της 
είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί 
αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. 

Στην ΕΕ, οι πολίτες προστατεύονται 
από την άρνηση πρόσληψης ή από 
την απόλυση λόγω του σεξουαλικού 
προσανατολισμού τους. 

Τα θύματα και οι ύποπτοι 
εγκληματικών ενεργειών ή 
ατυχημάτων πρέπει να ενημερώνονται 
για τις νομικές διαδικασίες σε γλώσσα 
που καταλαβαίνουν. Το κόστος αυτής 
της υπηρεσίας το αναλαμβάνει το 
κράτος μέλος στο οποίο  
γίνεται η δίκη. 

© European Union, 2014 – Source: EC

© European Union 2017 – Source: EP © European Union 2017 – Source: EP

© Antonio Gravante
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ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ / ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΌΧΗ / ΠΛΌΥΡΑΛΙΣΜΌΣ

ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ / ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΗ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΌΧΗ / ΠΛΌΥΡΑΛΙΣΜΌΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΌΧΗ / ΠΛΌΥΡΑΛΙΣΜΌΣ

Στα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν 
σέβονται το κράτος δικαίου μπορεί 
να δοθεί προειδοποίηση, να 
επιβληθεί κύρωση ή να αποφασιστεί 
η προσωρινή εξαίρεσή τους από τη 
λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. 

Η ΕΕ έχει ειδικό εντεταλμένο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ρόλος 
του είναι η βελτίωση της πολιτικής 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο 
εξωτερικό.

Είσαι ελεύθερος/η να ασκήσεις ή 
να αλλάξεις το θρήσκευμα ή τις 
πεποιθήσεις σου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να 
τηρούν τους κανόνες και τους 
κανονισμούς της. Αν δεν το κάνουν, 
μπορεί να παραπεμφθούν στο 
Δικαστήριο της ΕΕ. 

Μία φορά τον μήνα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συζητά κατάφωρες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παγκοσμίως. Με αυτόν 
τον τρόπο, προσελκύει την προσοχή 
σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Η ΕΕ στήριξε ένα πρόγραμμα στο 
οποίο δημοσιογράφοι, μέλη και μη 
κοινοτήτων Ρομά, δημιούργησαν 25 
ταινίες μικρού μήκους σχετικά με τις 
κοινότητες των Ρομά. Το πρόγραμμα 
είχε στόχο την αντιμετώπιση των 
στερεοτύπων που επηρεάζουν 
την αντίληψη του κοινού στα μέσα 
ενημέρωσης που καλύπτουν  
τα μέλη της κοινότητας Ρομά.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει 
το Βραβείο Ζαχάρωφ σε άτομα από 
όλο τον κόσμο με εξέχουσα συμβολή 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν 
να υπογράψουν και να τηρούν την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να 
καταπολεμούν τη ρητορική μίσους 
βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας 
ή εθνικότητας στα τηλεοπτικά 
προγράμματα. 

© European Union, 2013 – Source: EP

© European Union 2017 – Source: EP



ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΑΝΌΧΗ / ΠΛΌΥΡΑΛΙΣΜΌΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΞΙΌΠΡΕΠΕΙΑΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΞΙΌΠΡΕΠΕΙΑΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΞΙΌΠΡΕΠΕΙΑΣ

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΞΙΌΠΡΕΠΕΙΑΣ

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να 
παρουσιάζουν την κοινωνία σε όλες 
τις διαστάσεις της. Το παρατηρητήριο 
για την πολυφωνία στα μέσα 
ενημέρωσης της ΕΕ ελέγχει κατά 
πόσον συμβαίνει αυτό.  

Όλοι οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ 
δικαιούνται στέγη, τρόφιμα και 
υγειονομικές υπηρεσίες ενόσω 
εκκρεμεί η αίτηση ασύλου τους. 

Η θανατική ποινή απαγορεύεται σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η παιδική εργασία, η δουλεία 
και η εργασιακή εκμετάλλευση 
απαγορεύονται στην ΕΕ.

Τα βασανιστήρια απαγορεύονται σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΈΈ ΑΞΙΈΣ ΈΈ: 
ΚΑΡΤΈΣ «ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ»

ΈΝΟΤΗΤΑ 2



ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

ΕΝΌΤΗΤΑ 2: EUROPE@SCHOOL

Στην ΕΕ είσαι ελεύθερος/η να εκφράσεις 
τη γνώμη σου, αλλά δεν επιτρέπεται η 
ρητορική μίσους.

Οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν τα 
δεδομένα μας χωρίς την άδειά μας.

Κάθε 10 χρόνια, οι πολίτες της ΕΕ εκλέγουν 
άμεσα τους αντιπροσώπους τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ώς πολίτης της ΕΕ που κατοικεί σε άλλη 
χώρα της Ένωσης έχεις το δικαίωμα του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στον τόπο κατοικίας σου.

Όταν γεννιέται ένα παιδί, η ΕΕ εξασφαλίζει 
τουλάχιστον 3 μήνες γονικής άδειας τόσο 
στον πατέρα, όσο και στη μητέρα.

Μπορείς να εργαστείς σε άλλη χώρα της ΕΕ 
μόνο αν έχεις άδεια εργασίας.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν 
ελεύθερα σε όλη την Ένωση.

Για να είναι έγκυρη μια Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, χρειάζονται 2 
εκατομμύρια υπογραφές. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρατηρεί 
εκλογές σε χώρες εκτός της ΕΕ, με στόχο 
να προωθήσει τις ελεύθερες και δίκαιες 
εκλογές.

Εάν ένας πολίτης της ΕΕ σπουδάζει σε 
κάποια άλλη χώρα, πληρώνει δίδακτρα 
αυξημένα κατά 10% σε σχέση με έναν 
φοιτητή πολίτη της συγκεκριμένης χώρας.

ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
 Οι εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν 
προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις.

ΛΑΘΟΣ 

Τους εκλέγουμε κάθε 5 χρόνια,  
όχι κάθε 10 χρόνια. 

ΛΑΘΟΣ 

Η ΕΕ εξασφαλίζει τουλάχιστον 4 μήνες γονικής άδειας, 
όχι 3. 

ΛΑΘΟΣ 

Οι πολίτες της ΕΕ πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους 
φοιτητές που είναι πολίτες της κάθε χώρας.

ΛΑΘΟΣ 
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ είναι ελεύθεροι να εργαστούν 

σε οποιαδήποτε χώρα της χωρίς να χρειάζονται άδεια 
εργασίας.

ΛΑΘΟΣ 

Χρειάζονται 1 εκατομμύριο υπογραφές και όχι 2.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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Τα θύματα εγκληματικών ενεργειών ή 
ατυχημάτων πρέπει να ενημερώνονται 
για τη νομική διαδικασία σε γλώσσα που 
καταλαβαίνουν. Οι ύποπτοι δεν έχουν αυτό 
το δικαίωμα. 

Εάν ένα κράτος μέλος παραβιάσει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ, θα εκδιωχθεί 
από αυτήν. 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι δεύτεροι 
μεγαλύτεροι χορηγοί αναπτυξιακής 
βοήθειας στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. 

Όλα τα θύματα και οι ύποπτοι έχουν 
δικαίωμα δίκαιης δίκης στην ΕΕ.

Εάν σημειωθεί τρομοκρατική επίθεση σε 
κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα άλλα 
μέλη θα βοηθήσουν τη χώρα που επλήγη.

Στην ΕΕ, οι πολίτες προστατεύονται από την 
άρνηση πρόσληψης ή από την απόλυση 
λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού 
τους.

Εάν ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν τηρεί τη 
νομοθεσία της, μπορεί να καταδικαστεί από 
το Δικαστήριο της ΕΕ.

Οι λιγότερο εύπορες περιφέρειες στην ΕΕ 
λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική στήριξη.

Το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ υποστηρίζει 
εταιρείες που έχουν την έδρα τους στα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην ΕΕ δεν μπορείς να αλλάξεις θρησκεία. 

ΛΑΘΟΣ 

Τόσο τα θύματα, όσο και οι ύποπτοι έχουν δικαίωμα να 
ενημερώνονται σε γλώσσα που καταλαβαίνουν.

ΛΑΘΟΣ 
Στη χώρα θα γίνει προειδοποίηση, θα επιβληθεί 

κύρωση ή θα αποφασιστεί η προσωρινή εξαίρεσή της 
από τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

ΛΑΘΟΣ 
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μαζί αποτελούν τους 

μεγαλύτερους χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας στον 
κόσμο.. 

ΛΑΘΟΣ 
Αυτό το ταμείο βοηθά τους πολίτες να βρουν μια νέα θέση εργασίας, σε 

περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, για 
παράδειγμα, αν η εταιρεία τους μεταφερθεί σε χώρα με χαμηλούς μισθούς.

ΛΑΘΟΣ 

Μπορείς να ασκήσεις ή να αλλάξεις το θρήσκευμα ή τις 
πεποιθήσεις σου.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ
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ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟ
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Η ρητορική μίσους στα τηλεοπτικά 
προγράμματα είναι αποδεκτή σε ορισμένες 
χώρες της ΕΕ.  

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η θανατική ποινή 
ισχύει ακόμα.

Όλοι οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ δικαιούνται 
στέγη, τρόφιμα και υγειονομικές υπηρεσίες 
κατά τη διαδικασία ασύλου.

Τα βασανιστήρια απαγορεύονται σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να έχει 
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία 
στα Μέσα Ενημέρωσης διασφαλίζει ότι τα 
μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ εμφανίζουν την 
κοινωνία σε όλες τις διαστάσεις της.

Η παιδική εργασία δεν είναι επιθυμητή, αλλά 
εξακολουθεί να επιτρέπεται σε ορισμένες 
χώρες της ΕΕ.

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διοργανώνει μια συζήτηση για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται στα άτομα 
που προάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Η ΕΕ έχει ειδικό εντεταλμένο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

ΛΑΘΟΣ 
Η ρητορική μίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή 

εθνικότητας πρέπει να καταπολεμείται στα τηλεοπτικά 
προγράμματα, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΛΑΘΟΣ 

Η θανατική ποινή απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ 

Η παιδική εργασία απαγορεύεται σε όλα τα κράτη  
μέλη της ΕΕ.

ΛΑΘΟΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα κάθε μήνα, όχι κάθε χρόνο.

ΛΑΘΟΣ 

Το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται στα άτομα που 
προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ
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ΣΩΣΤΟ

ΣΩΣΤΟ
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ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ
- 28 Επίτροποι
- Συγκρίνεται με την κυβέρνηση μιας χώρας
- Εκπροσωπεί την ΕΕ

ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
- Άνώτατο όριο 751 μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Όργανο λήψης αποφάσεων
- Εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
- 28 Υπουργοί
- Όργανο λήψης αποφάσεων
- Εκπροσωπεί τα κράτη μέλη
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΆΣΙΆΣ 

ΜΠΈΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΈΝΟΣ ΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΟΥ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Από τώρα και στο εξής, θα μπείτε στη θέση ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ). Θα 
εκλεγείτε απευθείας από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 
πολίτες βασίζονται σε σας για να τροποποιήσετε (να αλλάξετε δηλαδή), να εγκρίνετε ή να απορρίψετε 
νομοθετικές προτάσεις. 

Στη βάση του παιχνιδιού θα βρείτε τις κάρτες με την κενή πλευρά προς τα πάνω. Οι κάρτες έχουν 
αρίθμηση. Ξεκινήστε με την κάρτα 1: Ένα μέλος της ομάδας την αναποδογυρίζει και διαβάζει τι είναι 
γραμμένο στο πίσω μέρος δυνατά. Στη συνέχεια η ομάδα κάνει τις εργασίες. 

Αφού τελειώσετε με την κάρτα 1, συνεχίστε στη σειρά με τις κάρτες 2, 3 και 4. Σεβαστείτε τα χρονικά 
περιθώρια τα οποία αναφέρονται στην κάρτα. Χρησιμοποιήστε αυτό το φύλλο εργασίας για σημειώσεις. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΈΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Γράψτε τις αλλαγές οι οποίες ζητήθηκαν (τροπολογίες) στη συνέχεια, με τρόπο σύντομο (κάρτα 2).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΈΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Γράψτε τις αλλαγές που προτείνετε (τροπολογίες) στην πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη 
συνέχεια. Αυτός είναι πλέον ένας νέος νόμος. Συνιστάται να λάβετε υπόψη σας τόσο τις αλλαγές που 
ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάρτα 2), όσο και τις πληροφορίες που σας έδωσαν οι 
διάφορες ομάδες συμφερόντων (κάρτα 3). 

Παραθέστε τα επιχειρήματα / τους λόγους για τους οποίους εσείς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πιστεύετε ότι ο νόμος που μόλις δημιουργήσατε προσφέρει την καλύτερη λύση (κάρτα 4). 

1.

2.

3.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: 
«ΜΠΈΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΈΝΟΣ ΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΟΥ ΈΚ»: 
ΝΟΜΟΘΈΤΙΚΈΣ ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ

ΈΝΟΤΗΤΑ 3



1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΤΌ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΕ”

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΌΥΣΙΚΗΣ”

Προκειμένου να αποτρέψει τους νέους από την έναρξη του καπνίσματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει…  

Άρθρο 1: … Να γίνουν υποχρεωτικές οι προειδοποιήσεις για την υγεία στα πακέτα των τσιγάρων, όπως 
αποφασίστηκε σε προηγούμενους κανονισμούς της ΕΕ.

Άρθρο 2: … Ο σχεδιασμός των πακέτων να μην μπορεί πλέον να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. 
Όλα τα πακέτα πρέπει να είναι κενά, ενώ η επωνυμία των τσιγάρων και της εταιρείας 
θα μπορούν να αναφέρονται μόνο με έναν τύπο γραμματοσειράς. Στα πακέτα θα 
απαγορεύεται η εμφάνιση οποιωνδήποτε άλλων λογοτύπων.  

Άρθρο 3: … Να απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών 
σε όλη την ΕΕ.

Προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια ακοής για εκατομμύρια Ευρωπαίους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει... 

Άρθρο 1: … Η σταθερή μέγιστη ένταση όλων των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής 
(όπως των iPod) και των τηλεφώνων να μην υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ.* Αυτό το μέτρο 
θα εφαρμοστεί σε όλες τις συσκευές που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 2: … Οι χρήστες να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα αύξησης της έντασης στις 
συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με δική τους ευθύνη. Εάν επιλέξουν να το πράξουν, 
θα εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην οθόνη με την ένδειξη: «Η ακρόαση δυνατής 
μουσικής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην ακοή». 

* Κλίμακα ντεσιμπέλ (ντεσιμπέλ = dB)
• 30 dB = Απαλή (π.χ. ψίθυροι)

• Από 70-75 dB = Μέτρια (π.χ. ηλεκτρική σκούπα)

• Από 85-90 dB = Πολύ δυνατή, κίνδυνος βλάβης (π.χ. δυνατές κραυγές)

• Από 110-120 dB = Ενοχλητικά δυνατή, κίνδυνος βλάβης (π.χ. νυχτερινό κέντρο)

• Από 170 dB = Επίπονα δυνατή, επιβλαβής (π.χ. σειρήνα)

Μια αύξηση 10 ντεσιμπέλ σημαίνει ότι ένας ήχος γίνεται δέκα φορές δυνατότερος από πριν.

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 



3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ”

4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΌΚΙΜΕΣ”

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κοινά και να 
εξασφαλιστεί μια ορθή αντίληψη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την υποχρεωτική ψήφο για τις ευρωπαϊκές 
κοινοβουλευτικές εκλογές. Ώς εκ τούτου, όλοι οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να 
αναλογιστούν ποιους επιλέγουν ως εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 2: ... Να συσταθεί ένας οργανισμός που θα ανιχνεύει εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ 
(π.χ. τις πληροφορίες που έχουν στόχο τη διάχυση αμφιβολιών και την αποδυνάμωση της 
ΕΕ). Ο οργανισμός αυτός θα αντιμετωπίζει τις ψευδείς πληροφορίες που ανιχνεύονται και, ει 
δυνατόν, θα τιμωρεί τους υπευθύνους.

Προκειμένου να αποτραπεί η χωρίς λόγο ταλαιπωρία των ζώων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Οι δοκιμές σε ζώα να επιτρέπονται μόνο για την ανάπτυξη και τη δοκιμή φαρμάκων. Οι 
περιττές δοκιμές ή τα επιπλέον ζώα εργαστηρίου θα πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε 
περίπτωση. 

Άρθρο 2: ... Να απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση οι δοκιμές καλλυντικών* και των επιμέρους 
συστατικών τους σε ζώα.

Άρθρο 3: ... Να απαγορεύεται η εισαγωγή στην ΕΕ καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε 
ζώα. 

* Καλλυντικά: Προϊόντα για το μπάνιο και το ντους, μακιγιάζ, αποσμητικά, αρώματα, προϊόντα για τα 
μαλλιά, προϊόντα περιποίησης του δέρματος, στοματικής υγιεινής, περιποίησης νυχιών, προϊόντα για 
το ξύρισμα, σαπούνια και αντηλιακά προϊόντα. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 



5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΌ ΚΡΑΤΌΣ ΜΕΛΌΣ ΤΗΣ ΕΕ –  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΌΦΌΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ”

6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ;”

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ίσα δικαιώματα και να βελτιωθεί η ενιαία 
αγορά της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Να επιτρέπεται σε κάθε πολίτη της ΕΕ να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος 
χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας. 

Άρθρο 2: ... Κάθε πολίτης της ΕΕ που εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές και 
να υπόκειται στους ίδιους όρους εργασίας με τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας.

Άρθρο 3: ... Οι πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος να φορολογούνται στη χώρα 
υποδοχής.

Προκειμένου να γίνει η ΕΕ ισχυρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Τη σύσταση ευρωπαϊκού στρατού. 

Άρθρο 2: … Την αποστολή των στρατευμάτων αυτών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ κατά τη διάρκεια 
ανθρωπιστικών καταστροφών, όπως ξηρασιών και πλημμυρών. Τα στρατεύματα θα είναι 
επίσης σε θέση να παρεμβαίνουν σε συγκρούσεις εκτός της ΕΕ, π.χ. στη Συρία. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 



7. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΌΥ ΠΛΑΝΗΤΗ”

8. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”

Προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από το κρίσιμο όριο των 
2°C, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Τουλάχιστον το 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ να προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, έως το έτος 2030. Έως το 2050, 
αυτό το ποσοστό πρέπει να έχει αγγίξει το 100%. 

Άρθρο 2: … Η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα και να πείθει τις 
άλλες χώρες στον πλανήτη να λάβουν σοβαρά μέτρα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και οι πιθανές μελλοντικές αφίξεις μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο στην ΕΕ, καθώς και για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των δαπανών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει... 
Άρθρο 1: … Κάθε κράτος μέλος να προσφέρει καταφύγιο στους αιτούντες άσυλο* σύμφωνα με τις ελάχιστες 

ευρωπαϊκές απαιτήσεις: Όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα τροφής, στέγης, εκπαίδευσης, 
υγειονομικής περίθαλψης και πρόσβασης σε εργασία, ενόσω διεκπεραιώνεται η αίτησή τους. 

Άρθρο 2: … Να υπάρχει ένα μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ. Με 
τον τρόπο αυτό, κάθε χώρα θα προσφέρει ισοδύναμους πόρους. 

Άρθρο 3: … Ο καθορισμός του αριθμού των αιτούντων άσυλο που θα τοποθετούνται σε κάθε χώρα να 
βασίζεται σε αρκετά κριτήρια: 

- Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) κάθε χώρας 
- Τον πληθυσμό 
- Τα ποσοστά ανεργίας 
- Τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για τη στέγαση και την επανεγκατάσταση των 
προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές 

Άρθρο 4: … Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αποστολή διάσωσης σε μεγάλη κλίμακα για τους μετανάστες* που 
κινδυνεύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα νέων θανάτων. Κάθε 
κράτος μέλος θα είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει στην αποστολή αυτή με βάση το ΑΕΠ του.

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Μετανάστης: Κάθε άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του για οποιονδήποτε λόγο. Αυτός είναι ο γενικός όρος. 
Πρόσφυγας: Ο πρόσφυγας είναι μια ειδική κατηγορία μετανάστη. Πρόκειται για ένα άτομο που έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του λόγω δίωξης, πολέμου ή 
βίας. Ο πρόσφυγας έχει βάσιμους λόγους να φοβάται τη δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών απόψεων ή συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
Αιτών άσυλο: Όταν οι πρόσφυγες αναζητούν καταφύγιο σε άλλη χώρα, υποβάλλουν αίτηση ασύλου, που συνίσταται στο δικαίωμα τους να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες 
και να λάβουν νομική προστασία και υλική συνδρομή. Όσο εκκρεμεί η αίτηση ασύλου, οι πρόσφυγες αυτοί αποκαλούνται «αιτούντες άσυλο».



9. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ”

10. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΟΤΆΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
“ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΌ ΔΙΑΔΙΚΤΥΌ”

Με στόχο την προώθηση των αξιών της ΕΕ, όπως του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τόσο 
εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προκειμένου να υπάρξει πιο δίκαιος 
ανταγωνισμός με χώρες εκτός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1. … Η προέλευση των προϊόντων και η προέλευση των εξαρτημάτων των προϊόντων που 
πωλούνται στην ΕΕ να είναι υποχρεωτικά σαφής σε κάθε περίπτωση (= διαφάνεια της 
αλυσίδας παραγωγής).

Άρθρο 2. … Τα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με παιδική εργασία, είτε στα τελικά στάδια είτε στην 
εξόρυξη φυσικών πόρων, να μην μπορούν να πωληθούν στην αγορά της ΕΕ.

Άρθρο 3. … Να θεσπίσει η ΕΕ ένα όργανο που θα ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, για να 
διαπιστώσει ότι η τελευταία δεν περιλαμβάνει παιδική εργασία. Μόνο οι εισαγωγείς που θα 
μπορούν να αποδείξουν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε παιδική εργασία για την παραγωγή του 
προϊόντος θα επιτρέπεται να πωλούν τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ.

Για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών της στο Διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει...

Άρθρο 1. ... Να έχουν το δικαίωμα οι χρήστες να επιτυγχάνουν τη διαγραφή του πλήρους προφίλ και 
όλων των δεδομένων τους, ή τμήματος του προφίλ τους ή ορισμένων δεδομένων, όταν 
το ζητούν. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου πρέπει να απομακρύνει εντελώς τα 
δεδομένα αυτά από τον ιστό και δεν της επιτρέπεται να αρχειοθετεί τα δεδομένα. Πρόκειται 
για «το δικαίωμα στη λήθη».

Άρθρο 2. ... Οι εφαρμογές ιστού θα πρέπει να ζητούν πάντα την άδεια των χρηστών πριν από τη 
μεταπώληση δεδομένων (φωτογραφιών, συμπεριφοράς κατά την πλοήγηση, δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) των χρηστών σε άλλες εταιρείες.

Άρθρο 3. ... Τα πρόστιμα για τις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν το 5% των συνολικών ετήσιων παγκόσμιων κερδών τους. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: 
«ΜΠΈΣ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΈΝΟΣ ΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΟΥ ΈΚ»: 
ΘΈΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΡΤΈΣ

ΈΝΟΤΗΤΑ 3
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Το Συμβούλιο των Υπουργών δεν συμφωνεί πλήρως με 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιθυμούμε να 
επισημάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2: Το λογότυπο των σημάτων τσιγάρων μπορεί να 
εμφανίζεται στις συσκευασίες

Άρθρο 3: Μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
το όριο ηλικίας για την αγορά προϊόντων καπνού. Η ΕΕ 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Οι νέοι θεωρούνται από τη βιομηχανία καπνού 
ως οι καπνιστές αντικατάστασης: αυτοί που θα 
αντικαταστήσουν όλους εκείνους που πεθαίνουν 
από τις συνέπειες του καπνίσματος. Γι’ αυτό 
και προτρέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να μεταβάλει το όριο ηλικίας για την αγορά 
προϊόντων καπνού σε 21 από τα 18. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία 
πιστεύετε πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους 
πολίτες της ΕΕ. Προετοιμάστε τους λόγους ή τα 
επιχειρήματα εκ των προτέρων και γράψτε τα στο 
φύλλο εργασίας.

- 1 στους 4 Ευρωπαίους καπνίζει. 

- Το 80% των καπνιστών αρχίζει το κάπνισμα πριν από 
τα 18.

- 2 στους 3 καπνιστές πεθαίνουν από το κάπνισμα. 

- Κάθε χρόνο, πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν από το κάπνισμα σε ολόκληρο τον κόσμο. 

- Εκατομμύρια καπνιστές υποφέρουν από ασθένειες 
που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος. 

- Η ΕΕ εκτιμά ότι το κάπνισμα κοστίζει περίπου 25 
δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. 

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΝΈΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την νέα αυτή 
πρόταση. Επιθυμούμε να αποτρέψουμε τους 
ανθρώπους από το να αρχίσουν το κάπνισμα και 
πιστεύουμε πως οι ουδέτερες συσκευασίες θα 
κάνουν το κάπνισμα λιγότερο ελκυστικό. Επίσης 
εγκρίνουμε το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν 
λογότυπα επί της συσκευασίας. Παροτρύνουμε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει την 
συγκεκριμένη πρόταση νόμου κατά το δυνατόν 
ισχυρότερη.

Ώς καπνοβιομηχανία, δεν είμαστε ιδιαίτερα 
ευχαριστημένοι με την νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να την απορρίψει. Έχουμε ήδη καταβάλει πολλές 
προσπάθειες: Οι διαφημίσεις για τον καπνό 
έχουν απαγορευθεί και υπάρχουν ήδη μεγάλες 
προειδοποιήσεις επί της συσκευασίας. Ας μην ξεχνάμε 
ότι χάρη στην καπνοβιομηχανία, οι κυβερνήσεις 
αποκομίζουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω 
των φορολογικών εσόδων ετησίως. Επίσης, απασχολούμε 
μεγάλο αριθμό ατόμων. Ο συγκεκριμένος νόμος θα 
μπορούσε να ισοδυναμεί με απώλεια 175.000 θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ.  

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την 
πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι 
είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της 
ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 1:
ΤΌ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΕ
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία 
πιστεύετε πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους 
πολίτες της ΕΕ. Προετοιμάστε τους λόγους ή τα 
επιχειρήματα εκ των προτέρων και γράψτε τα στο 
φύλλο εργασίας.

- 50 με 100 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ ακούν 
μουσική με προσωπική συσκευή αναπαραγωγής 
μουσικής σε καθημερινή βάση. Το 5-10% αυτών των 
Ευρωπαίων κινδυνεύει να εμφανίσει προβλήματα ακοής, 
επειδή ακούει δυνατή μουσική για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Η ακρόαση δυνατής μουσικής για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μπορεί να προκαλέσει εμβοές, ένα έντονο βουητό ή οξύ ήχο στο 
αφτί. 1 στα 5 άτομα πάσχουν ήδη από αυτή την κατάσταση. 

- Τι είναι ασφαλές; Στα 80 dB, μπορείτε να ακούτε μουσική κατ’ 
ανώτατο όριο 40 ώρες την εβδομάδα. Στα 89 dB το ανώτατο όριο 
είναι 5 ώρες την εβδομάδα.

- Τα ακουστικά που τοποθετούνται στον ακουστικό πόρο είναι 
ακόμη πιο επικίνδυνα, καθώς φέρνουν τον ήχο πιο βαθιά στο 
εσωτερικό του αυτιού.

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΝΈΟΙΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Έρευνα από την οργάνωση Action on Hearing 
Loss δείχνει πως το 40% των νέων θα υπερέβαιναν 
το μέγιστο όριο έντασης, εάν ήταν δυνατόν. Ειδικά 
όταν περπατάμε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, 
ή όταν είμαστε καθισμένοι σε ένα θορυβώδες 
τρένο ή λεωφορείο, υπάρχει η τάση αύξησης 
της έντασης του ήχου. Έτσι, πολλοί νέοι θα 
παρουσιάσουν βλάβες στην ακοή τους. Ώς εκ 
τούτου, ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να καταστήσει αδύνατο για τους χρήστες να 
αυξάνουν την ένταση πέραν του μέγιστου ορίου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καλή υγεία των 
πελατών μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Χωρίς 
αμφιβολία, έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώστόσο, οι πελάτες μας 
δεν θα είναι ευχαριστημένοι με αυτή τη μέγιστη 
ένταση. Κατά συνέπεια, ζητάμε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να αποσύρει το συγκεκριμένο άρθρο. 
Αντ’ αυτού η ΕΕ θα μπορούσε να αναλάβει μια 
εκστρατεία πληροφόρησης για την ενθάρρυνση 
της χρήσης των μουσικών συσκευών με ασφαλή 
τρόπο.

ΟΡΓΑΝΩΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ  
ΜΈ ΑΠΩΛΈΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ  
ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΈΙΔΩΝ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την 
πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι 
είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της 
ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 2:
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ  

ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΌΥΣΙΚΗΣ

Το Συμβούλιο των Υπουργών εκφράζει ικανοποίηση 
με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς 
προστατεύει τα αυτιά των χρηστών. Ώστόσο, 
προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 1: Συνήθης μέγιστη ένταση 85 dB αντί 80 dB.

Άρθρο 2: Δεν θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση στην 
οθόνη της συσκευής, αλλά μόνο στο εγχειρίδιο χρήστη.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Εμείς οι νέοι πιστεύουμε πως η ΕΕ δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνει με την ένταση της 
μουσικής μας. Η μουσική συχνά ακούγεται 
καλύτερα σε δυνατότερη ένταση ήχου. Θα 
θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μην επιβάλει μέγιστη ένταση 
ήχου στους κατασκευαστές. Θεωρούμε πως μια 
προειδοποίηση στην οθόνη θα ήταν καλύτερη 
ιδέα. Κατ’ αυτόν τρόπο το κοινό λαμβάνει την 
πληροφορία αλλά μπορεί να αποφασίσει ο 
καθένας τι θα πράξει σχετικά.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

- Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές 
εκλογές μειώθηκε από 65% το 1979 στο 42.6% το 
2014. 

- Μόνο το Βέλγιο , η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο 
προβλέπουν υποχρεωτική ψήφο. Σε όλες τις άλλες 
χώρες της ΕΕ, οι πολίτες έχουν «δικαίωμα» ψήφου. 

- Ορισμένες ειδήσεις, ιδίως αυτές που διαδίδονται στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ψευδείς ειδήσεις. Η 
ειδική ομάδα East StratCom εντόπισε 2.500 ψευδείς 
ειδήσεις σχετικά με την Ευρώπη κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου 15 μηνών (2016-17). 

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΈΣΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μετατραπεί η 
δημιουργία ψευδών ειδήσεων σε ποινικό αδίκημα, 
διότι θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ελευθερία του 
τύπου. 

Σήμερα, μόνο σε δικτατορίες υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο 
ποινικό δίκαιο. Γίνεται συχνά κατάχρηση των νόμων αυτών, 
προκειμένου να φυλακιστούν δημοσιογράφοι με κριτική 
διάθεση.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα οικουμενικά 
ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνουν την ελευθερία 
του τύπου, το τμήμα αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από την 
πρόταση νόμου. Αντ’ αυτού, προτείνουμε ένα σήμα ποιότητας 
για δημοσιογράφους, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες 
πηγές μπορούν να εμπιστεύονται. 

Τασσόμαστε υπέρ της καθιέρωσης της 
υποχρεωτικής ψηφοφορίας, διότι πρόκειται για κάτι 
που αφορά όλους, και τα αποτελέσματα των εκλογών 
αντικατοπτρίζουν την άποψη όλων των πολιτών. 

Είναι ύψιστης σημασίας να πείσουμε τους νέους ιδίως να 
ψηφίσουν, διότι κατά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές 
ψήφισαν, ως επί το πλείστον, οι μεγαλύτερης ηλικίας γενιές. 

Αυτό μπορεί να στρεβλώσει τα αποτελέσματα των 
εκλογών, όπως είδαμε μετά το δημοψήφισμα για το Brexit: 
η πλειονότητα των νέων ανθρώπων στο ΗΒ ήταν κατά της 
αποχώρησης από την ΕΕ, αλλά λίγοι προσήλθαν για την 
ψηφοφορία.

ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΈΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι προς 
το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: 
Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), καθώς και 
την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων μία-
μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν (κάθε μέλος 
ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). Πρόκειται για 
τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την πλευρά 
του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. Γράψτε 
τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο εργασίας. 
(6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 3:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ

Το Συμβούλιο των Υπουργών τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
είναι εκείνα που αποφασίζουν για το εάν η ψηφοφορία 
είναι υποχρεωτική ή όχι και ζητά σεβασμό στην ελευθερία 
του λόγου. Επιθυμεί τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνο να 
ενθαρρύνει ένα κράτος μέλος να καθιερώσει την 
υποχρεωτική ψηφοφορία. Το κράτος μέλος θα πάρει την 
τελική απόφαση. 

Άρθρο 2. Διαγραφή των λέξεων «και εάν είναι δυνατόν οι 
υπεύθυνοι τιμωρούνται».

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Δεν πιστεύουμε πως οι άνθρωποι θα πρέπει να 
είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν. Όταν ενήλικας 
πραγματοποιεί την επιλογή να μην ψηφίσει διότι δεν 
θεωρεί πως οι εκλογές είναι σημαντικές για τον ίδιο ή εάν 
δεν επιθυμεί να προσέλθει στην ψηφοφορία, πρόκειται 
για δικαίωμά του. Εάν είναι κάτι σημαντικό γι’ αυτούς, 
τότε θα ψηφίσουν. 

Επιπλέον, μπορεί να είναι προτιμότερο να ψηφίζουν 
μόνο αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για την ΕΕ. 
Το πιθανότερο είναι να είναι εκείνοι που διαθέτουν την 
καλύτερη πληροφόρηση. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Οι επιστήμονες προειδοποιούν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιδείξει μετριοπάθεια, καθώς τα 
πειραματόζωα θα πρέπει πάντοτε να εξυπηρετούν 
κάποιο σκοπό που περιλαμβάνει: 
- τη συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με τους 

ανθρώπους και τα ζώα (επιστημονική έρευνα)·
- την ανάπτυξη και την παραγωγή φαρμάκων που 

στοχεύουν στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας 
ανθρώπων και ζώων· 

- δοκιμές που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων·
- την ανακάλυψη θεραπευτικών λύσεων για τους 

ανθρώπους και τα ζώα (εκπαίδευση).

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΑΝΈΞΑΡΤΗΤΟ  
ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΈΩΝ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΈΠΙΣΤΗΜΟΝΈΣ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι, μετά από χρόνια 
εκστρατείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης 
συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών 
λύσεων που καθιστούν τις δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά 
περιττές, όπως είναι η εργασία με συνθετικό δέρμα, ή 
δέρμα χοίρων ή ανθρώπινο δέρμα που έχει αφαιρεθεί. 

Θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μην αποδυναμώσει την πρόταση, 
αλλά αντιθέτως να συμπεριλάβει την απαγόρευση των 
δοκιμών σε ζώα και για προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως 
είναι το υγρό πλυντηρίου πιάτων και τα καθαριστικά 
τζαμιών. 

Αντιλαμβανόμαστε την άποψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά επιθυμούμε να επισημάνουμε 
ορισμένους κινδύνους. Εάν η ΕΕ αντιστρέψει τους 
κανόνες σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα θα αντιστρέψουμε 
τον τρόπο παραγωγής επιστήμης στην Ασία και την 
Αμερική. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δοκιμές 
σε ζώα, σε ορισμένες περιπτώσεις δε τις καθιστούν 
υποχρεωτικές, ενώ εμείς στην Ευρώπη δεν διαθέτουμε 
πολλές εναλλακτικές λύσεις. Φοβόμαστε πως πρόκειται για 
κάτι που θα προκαλέσει απώλεια θέσεων εργασίας στον 
τομέα. Ώστόσο, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας με το 
άρθρο 3, διότι εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες εκτός της ΕΕ θα 
πρέπει και αυτές να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες καλλυντικών. 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΥΠΈΡ  
ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΈΥΤΙΚΈΣ  
ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι προς 
το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: 
Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), καθώς και 
την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. 
Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο 
εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 4:
ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ 

ΔΌΚΙΜΕΣ

Το Συμβούλιο των Υπουργών ανησυχεί για τους 
πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Ώστόσο, 
προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2. Οι δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά 
επιτρέπονται μόνο κατά τη δοκιμή νέων 
συστατικών για τα οποία αγνοούμε τους κινδύνους 
για την υγεία. 

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) 
στο φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Όσο σημαντική κι αν είναι η καλή διαβίωση των ζώων, 
η ανθρώπινη ευημερία θα υπερτερεί πάντοτε έναντι 
των ζώων. Η έρευνα που αφορά σε θανάσιμες ασθένειες 
του ανθρώπου είναι ύψιστης σημασίας και εάν οι 
επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ζώα για 
την ανακούφιση ή την θεραπεία ασθενειών, πρόκειται 
για κάτι που θα πρέπει να επιτρέπεται από τον νόμο. Το 
ίδιο ισχύει και για τα καλλυντικά: τα προϊόντα αυτά θα 
πρέπει να είναι ασφαλή για ανθρώπινη χρήση. Οι δοκιμές 
αυτές πραγματοποιούνται σε ζώα διότι είναι αδύνατον να 
γίνουν σε ανθρώπους. 

Η χρήση πειραματόζωων είναι ανεπίτρεπτη. 
Γι’ αυτό κι εμείς υποστηρίζουμε την πλήρη 
απαγόρευση της χρήσης πειραματόζωων για 
ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και για ιατρικούς 
σκοπούς. 

 

Τα ζώα είναι συναισθανόμενα όντα και 
δικαιούνται καλή διαβίωση, ακριβώς όπως οι 
άνθρωποι. Δεδομένου ότι τα ζώα δεν μπορούν να 
υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, θα πρέπει να 
τα προστατέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

- Μόνο το 3% περίπου όλων των Ευρωπαίων 
πολιτών ζούσε σε κράτος μέλος της ΕΕ 
διαφορετικό της χώρας του, το 2014.  

- Υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας 
στην ΕΕ οι οποίες δεν έχουν ακόμα καλυφθεί.

 

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εμείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των 
εργαζομένων που εκπροσωπούμε. Εκφράζουμε 
συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συγκεκριμένη 
πρόταση. Το ότι οι ίδιοι μισθοί και συνθήκες 
εργασίες ισχύουν για όλους τους πολίτες της ΕΕ είναι 
κάτι θετικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα 
που έχουν γεννηθεί προγενέστερα παραμένουν 
αναλλοίωτα. Ώστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε 
τα πιθανά προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στους 
εργαζόμενους, καθώς στην Ευρώπη ομιλούνται 
πολλές διαφορετικές γλώσσες.  

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας 
είναι πολύ ευκολότερο να βρούμε κατάλληλους 
υπαλλήλους εάν μπορούμε να τους αναζητήσουμε 
διασυνοριακά. Ελπίζουμε επίσης ότι η ΕΕ θα 
ενθαρρύνει την αναζήτηση εργασίας και σε τρίτα 
κράτη μέλη και πως η ΕΕ θα αναλάβει υποστηρικτικά 
μέτρα για πολίτες οι οποίοι επιλέγουν να το πράξουν. 
Δεν επιθυμούμε, υποχρεωτικά, ίσους μισθούς και 
ισότιμες συνθήκες εργασίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΈΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΈΙΣ

ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι προς 
το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: 
Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), καθώς και 
την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. 
Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο 
εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 5:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΌ ΚΡΑΤΌΣ ΜΕΛΌΣ ΤΗΣ 

ΕΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΌΦΌΡΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ

Το Συμβούλιο των Υπουργών εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη πρόταση. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πολίτες της ΕΕ 
να εργασθούν σε άλλα κράτη μέλη, το Συμβούλιο 
συνιστά τη δημιουργία ενός οργανισμού της ΕΕ 
που να στηρίζει τους πολίτες στην αναζήτηση 
εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και να τους βοηθά 
με τις πρακτικές ρυθμίσεις.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) 
στο φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπερβεί 
τα όρια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν ήδη 
αρκετοί άνεργοι στη χώρα μας, γιατί λοιπόν θα πρέπει 
άνθρωποι από το εξωτερικό να έχουν τη δυνατότητα 
να έρθουν και να εργαστούν εδώ; Πρόκειται για κάτι 
που ασκεί πίεση στους εθνικούς μισθούς. Πιστεύουμε 
επίσης ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετοι 
όροι, πριν κάποιος μπορέσει να εργασθεί στη χώρα μας. 
Θα πρέπει για παράδειγμα να είναι υποχρεωμένος να 
μαθαίνει τη γλώσσα και να παρακολουθεί ένα μάθημα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

- Οι ΗΠΑ διαθέτουν το μεγαλύτερο αμυντικό 
προϋπολογισμό σε παγκόσμιο επίπεδο: 
610 δισεκατομμύρια δολάρια (το 2014). Ο 
αμέσως επόμενος είναι αυτός της Κίνας (216 
δισεκατομμύρια δολάρια) και ο τρίτος κατά σειρά 
είναι της Ρωσίας (84,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

- Εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ συγχώνευαν τους 
αμυντικούς τους προϋπολογισμούς θα διαθέταμε 
το δεύτερο μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό 
σε παγκόσμιο επίπεδο, πριν από την Κίνα.

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣΑΝΈΞΑΡΤΗΤΟ ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΔΈΩΝ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Στη Λιβύη και το Αφγανιστάν, η κατάσταση 
επιδεινώθηκε μετά τη στρατιωτική επέμβαση. Τα όπλα 
δεν μπορούν να επιλύσουν τις συγκρούσεις. Επιθυμούμε 
η ΕΕ να απόσχει από την επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό 
στρατό. Οι λαοί δεν επιθυμούν αυτό το στρατό, δεν υπάρχει 
διαθέσιμος προϋπολογισμός και το σημαντικότερο δεν 
υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για το πού, το πότε και το πώς 
θα αναπτυχθεί ο στρατός αυτός. 

Ένα επιπλέον ζήτημα: ποια γλώσσα θα ομιλείται στο στρατό 
αυτό; Η Αγγλική γλώσσα; Η Γαλλική γλώσσα; Ή μήπως 
κάποια από τις υπόλοιπες 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ; 

Τασσόμαστε υπέρ ενός νέου ευρωπαϊκού 
στρατού, που θα λειτουργεί παράλληλα προς τα 
εθνικά στρατεύματα. Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης θα πρέπει να κυριαρχήσει. Είναι αναγκαίο 
η ΕΕ να αναπτύξει τη δική της αμυντική πολιτική 
επειγόντως, αντί να επαφίεται στις ΗΠΑ για 
βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης. Ζητάμε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσει πρόσθετο 
προϋπολογισμό για την ανάπτυξη του στρατού 
αυτού. Είναι στην κατεύθυνση του κοινού μας 
συμφέροντος.

ΔΙΚΤΥΟ ΈΙΡΗΝΈΥΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι προς 
το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: 
Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), καθώς και 
την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων μία-
μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν (κάθε μέλος 
ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). Πρόκειται για 
τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την πλευρά 
του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. Γράψτε 
τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο εργασίας. 
(6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 6:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ;

Το Συμβούλιο των Υπουργών υπενθυμίζει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη αποφασίζουν ανεξάρτητα για την εξωτερική και 
αμυντική τους πολιτική. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο 
προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές:

Προσθήκη στο Άρθρο 1: Ο εν λόγω ευρωπαϊκός στρατός 
συνυπάρχει με τους εθνικούς στρατούς και δεν τους 
αντικαθιστά.

Προσθήκη στο Άρθρο 3: Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει 
αυτόνομα για τη συνεισφορά του στον στρατό της ΕΕ, τόσο 
σε επίπεδο έμψυχου υλικού όσο και πόρων (χρήματα, άρματα 
μάχης, αεροπλάνα κ.λπ.) 

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο φύλλο 
εργασίας. (2 λεπτά)

Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ χάνει σε δύναμη και επιρροή με 
ταχύ ρυθμό. Εάν διαθέτουμε μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ, είναι ουσιώδους σημασίας να διαθέτουμε και 
αμυντική πολιτική της ΕΕ. Μόνον όταν η ΕΕ διαθέτει 
αποτελεσματικά μέσα για να υποστηρίξει την εξωτερική 
της πολιτική θα αυξηθεί η αξιοπιστία μας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επιπλέον, ο κατακερματισμός των μέσων και 
του έμψυχου υλικού ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη 
μέλη προκαλεί ανεπάρκεια: ο συνδυασμός δυνάμεων 
θα μπορούσε να αποφέρει συνολικό όφελος με τον ίδιο 
προϋπολογισμό. 

Δεν επιθυμούμε να αναμιχθεί η ΕΕ σε 
διεθνείς συγκρούσεις διότι κάτι τέτοιο αποτελεί 
κίνδυνο για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη. 
Οι πιθανότητες τρομοκρατικών επιθέσεων σε 
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα αυξηθούν. 

Επίσης, εάν δημιουργηθεί ένας στρατός της 
ΕΕ, τότε θα πρέπει να αναπτύσσεται μόνο για 
ενέργειες ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

- Η Γη είναι ήδη 1°C θερμότερη από την εποχή 
της Βιομηχανικής Επανάστασης. Είναι κατά 
99% βέβαιο ότι ο λόγος γι’ αυτό είναι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα και, συγκεκριμένα, η εκπομπή αερίων 
του θερμοκηπίου. 

- Αν υπάρξει αύξηση 2°C, δεν θα μπορούμε πλέον 
να ελέγξουμε τις συνέπειες (πλημμύρες, έντονες 
καταιγίδες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας κ.λπ.).

- Περισσότερο από το 80% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την ΕΕ αποτελεί άμεση συνέπεια της 
κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας.

- Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 11% των παγκόσμιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΥ ΟΗΈ (ΟΜΑΔΑ 
ΈΜΠΈΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ)

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση αυτή και 
θα ζητούσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην 
υποκύψει στα λόμπι του πετρελαίου και του άνθρακα. 
Παραδείγματα από τις σκανδιναβικές χώρες δείχνουν ότι 
η επένδυση στην πράσινη οικονομία δημιουργεί πολλές 
θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον, οι επενδύσεις σε βιώσιμα προϊόντα θα 
αποδώσουν το κόστος τους εν καιρώ: Ο υπόλοιπος 
κόσμος θα είναι υποχρεωμένος να μας ακολουθήσει και 
μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν 
αναπτύξει την τεχνογνωσία, την οποία εν συνεχεία θα 
μπορέσουν να πωλούν. 

Σύμφωνα με έρευνές μας, δεν είναι ακόμη 
βέβαιο ότι τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως το 
διοξείδιο του άνθρακα θερμαίνουν τον πλανήτη. 

Επιπλέον, ο τομέας της λεγόμενης ανανεώσιμης 
ενέργειας δεν είναι εντελώς έτοιμος ακόμη. 
Κατά συνέπεια, είναι αδύνατον να βασιζόμαστε 
αποκλειστικά στην ανανεώσιμη ενέργεια έως το 
2050. Γι’ αυτό και προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να μην προβεί στη λήψη πρόωρων μέτρων. 

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ ΠΈΤΡΈΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΑΚΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι 
προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. 
ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 7:
Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΌΥ 

ΠΛΑΝΗΤΗ

Το Συμβούλιο των Υπουργών εκφράζει την 
ικανοποίησή του που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αντιμετωπίζει σοβαρά την κλιματική αλλαγή. 
Ώστόσο, επιθυμεί τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2. 30% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
έως το 2030. Να θέσει μέτρα για το 2050 μόνο εάν 
οι ΗΠΑ και η Κίνα θέσουν αυστηρότερα μέτρα. 

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) 
στο φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο οι κυβερνήσεις 
μας να μην αναλαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα για 
την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πρόταση και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα κάνει ότι μπορεί για να μην την 
αποδυναμώσει. 

Η μη παρέμβαση στην κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές 
συνέπειες για όλους και θα μας κοστίζει 934 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως. Αλλά, και πάλι, τον λογαριασμό θα τον 
πληρώσουν οι πολίτες, όχι οι εταιρείες. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

- Ένας πρωτοφανής αριθμός 65,6 εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους (2016).

- 17% του συνόλου των προσφύγων παγκοσμίως έχουν 
τύχει υποδοχής στην Ευρώπη (2017).

- Οι λόγοι για τους οποίους εγκαταλείπουν τη χώρα 
τους είναι: Ο πόλεμος (Συρία, Σομαλία), οι αναταραχές 
(Αφγανιστάν, Λιβύη) και η τρομοκρατία (Νιγηρία, 
Ερυθραία).

- Ανάμεσα στο 2014 και τον Οκτώβριο του 2017, 
20.172 άτομα έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να 
διασχίσουν τη Μεσόγειο.

 

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εάν η ΕΕ πράγματι θεωρεί ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι σημαντικά, τότε χρειάζεται 
να αναλάβει δράση και να σώσει ανθρώπινες 
ζωές, αντί να αφήνει ανθρώπους να πνίγονται στη 
θάλασσα. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
υποστηρίξει την πρόταση αυτή διότι η ευρωπαϊκή 
προσέγγιση είναι απολύτως αναγκαία. Καλούμε επίσης 
την ΕΕ να επιτρέψει νομικές δυνατότητες αίτησης 
ασύλου στην ΕΕ. Επί του παρόντος, μπορεί κάποιος 
να αιτηθεί άσυλο μόνο εφόσον φτάσει σε έδαφος της 
ΕΕ, γεγονός το οποίο τους αναγκάζει να εισέρχονται 
λαθραία και να αναλαμβάνουν περιττούς κινδύνους.  

Τα εμπορικά και αλιευτικά πλοία μας απειλούνται 
από τους διακινητές ανθρώπων οι οποίοι διακινούν 
μετανάστες λαθραία χρησιμοποιώντας τα. Το 
φαινόμενο επιβραδύνει την εμπορική δραστηριότητα και 
τραυματίζει ψυχικά τα μέλη του προσωπικού μας. Είμαστε 
ικανοποιημένοι για την ευρωπαϊκή προσέγγιση και ελπίζουμε 
η ΕΕ να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση όσων ενέχονται 
σε εμπόριο ανθρώπων. Επιπλέον, εκφράζουμε την ελπίδα 
η ΕΕ να δραστηριοποιηθεί ώστε να προλαμβάνεται η 
μεταναστευτική ροή προς την ΕΕ. Αυτό είναι δυνατό, για 
παράδειγμα με τη βελτίωση της κατάστασης στις χώρες 
προέλευσης. Ταυτόχρονα, πρόκειται για κάτι που θα 
μπορούσε να ωφελήσει και το εμπόριο.   

ΔΙΈΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ ΜΈΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΈΣ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την 
πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι 
είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της 
ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 
λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 8:
ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Συμβούλιο των Υπουργών θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να αποφασίζουν αυτόνομα επί του 
συγκεκριμένου θέματος. Το Συμβούλιο επιθυμεί τις 
ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2: Τα κράτη μέλη είναι αυτά που λαμβάνουν την 
τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή τους ή όχι στο 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

Άρθρο 3: Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αυτόνομα πόσους 
πρόσφυγες θα υποδεχθούν.

Άρθρο 4: Κάθε χώρα λαμβάνει την τελική απόφαση όσον 
αφορά τη συμβολή της.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Οι χώρες μας δεν μπορούν να δεχθούν το 
σύνολο των αιτούντων άσυλο. Δεν έχουμε ούτε 
το χώρο ούτε τα χρήματα. Ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε την ευημερία 
μας είναι να μην δεχόμαστε ανθρώπους εκτός της 
ΕΕ. Αιτούμαστε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει 
αυτόνομα για τον τρόπο αντιμετώπισης των 
αιτούντων άσυλο, καθώς και για τον αριθμό των 
αιτούντων που θα υποδεχθεί. Η ΕΕ δεν θα μπορεί 
να επιβάλλει το παραμικρό στα κράτη μέλη.

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία 
πιστεύετε πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες 
της ΕΕ. Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ 
των προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.



1

32

4

1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

•  150 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 4-6 ετών 
παγκοσμίως εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες, 
με αποτέλεσμα συχνά να εμποδίζεται η φοίτησή 
τους στο σχολείο. 

•  Μόλις 1 στα 5 παιδιά εργάτες πληρώνονται, συνήθως 
πενιχρά. 

•  Τα παιδιά εργάζονται κυρίως στη γεωργία, αλλά και σε 
εργοστάσια και υφαντουργεία. 

•  Η παιδική εργασία είναι συχνό φαινόμενο στην 
Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

•  Η απαγόρευση της παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο θα ισοδυναμούσε με οικονομική ανάπτυξη 
20% (ΔΟΕ).

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η UNICEF τονίζει ότι η απαγόρευση των 
προϊόντων παιδικής εργασίας δεν επαρκεί για να 
εξαλειφθεί η παιδική εργασία. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης 
να αναπτύξει μια πολιτική αντιμετώπισης των βασικών 
αιτιών της παιδικής εργασίας, όπως είναι η φτώχεια, διότι 
μεσοπρόθεσμα, μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να είναι 
επιζήμια για τις οικογένειες τις οποίες αφορά η παιδική 
εργασία. 

Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσθέσει 
μέτρα που αφορούν την εκπαίδευση και να 
χρηματοδοτήσει προγράμματα τα οποία μειώνουν την 
παιδική εργασία, επιδεικνύοντας σεβασμό στην τοπική 
πραγματικότητα. 

Έχουμε καταβάλει και εξακολουθούμε να 
καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια στην 
επιθεώρηση των αλυσίδων παραγωγής σε ό,τι 
αφορά την παιδική εργασία. Ώστόσο, δεν είναι δυνατόν 
να συγκρίνονται οι συνθήκες εργασίες σε πολλές από 
τις χώρες αυτές με τις συνθήκες εργασίας στις δικές μας 
χώρες. Επιπλέον, τα φτηνά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας 
αποτελούν αίτημα του ευρωπαίου καταναλωτή. 
Άρα, αποτελεί όφελος και για εκείνους. Θα πρέπει να 
διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, διαφορετικά 
θα κηρύξουμε πτώχευση και οι οικογένειες αυτές δεν θα 
διαθέτουν πλέον εισόδημα. 

Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπιστευθεί την 
αυτορρύθμιση του κλάδου και να αποκλείσει τις χειρότερες 
μορφές εκμετάλλευσης. 

UNICEF ΠΟΛΥΈΘΝΙΚΈΣ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ ΈΙΔΩΝ 
ΈΝΔΥΣΗΣ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την 
πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι 
είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της 
ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων μία-
μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν (κάθε μέλος 
ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). Πρόκειται για 
τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την πλευρά 
του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. Γράψτε 
τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο εργασίας. 
(6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 9:
Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το Συμβούλιο επιθυμεί τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2. Μόνο τα προϊόντα που προέρχονται από 
χείριστης μορφής παιδική εργασία, όπως η παιδική 
δουλεία και η βαριά σωματική εργασία η οποία ενέχει 
κινδύνους για την υγεία, μπορεί να απορριφθούν. 

Άρθρο 3. Το Συμβούλιο προτείνει ένα σύστημα 
εθελοντικής αυτοπιστοποίησης. Οι εισαγωγείς θα 
δηλώνουν οι ίδιοι ό,τι δεν απασχολούν παιδιά, για το 
σύνολο της αλυσίδας παραγωγής.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Η παιδική εργασία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 
και είναι παρωχημένη. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
όλες τις δυνατές ευκαιρίες να πάνε στο σχολείο και 
να εξελιχθούν. Κατά τη βιομηχανική επανάσταση, οι 
τοπικές εταιρείες ισχυρίζονταν επίσης ό,τι δεν θα ήταν σε 
θέση να παράγουν χωρίς τη χρήση παιδικής εργασίας. 
Οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν πάντοτε προσχήματα 
ώστε να διογκώνουν τα κέρδη τους κατά το δυνατόν 
περισσότερο. 

Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην 
αποδυναμώσει σε καμία περίπτωση το νόμο και να 
διαθέσει κονδύλια για ακόμη αυστηρότερους ελέγχους. 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΈΝΈΣ ΧΩΡΈΣ

Το μέτρο αυτό αποτελεί ξεκάθαρο προστατευτισμό 
από την πλευρά της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει 
στην κοινωνική νομοθεσία των χωρών μας· είναι κάτι 
που αφορά μόνον εμάς. Λαμβάνουμε υπόψη μας την 
προσωπική κατάσταση των παιδιών καθώς και τους 
λόγους για τους οποίους ορισμένες φορές χρειάζεται ή 
θέλουν να εργασθούν. Για παράδειγμα, ορισμένες φορές 
πρόκειται για ορφανά παιδιά τα οποία χρειάζονται τα 
χρήματα. 

Επιπλέον, ο νόμος αυτός παραβιάζει τη νομοθεσία του 
ελεύθερου εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, ΠΟΕ.  

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

- Το 2008 υπήρχαν 800 εφαρμογές Android. Στις 
αρχές του 2015 ο αριθμός αυτός έφτασε ήδη το 
1,5 εκατομμύριο και έως το 2017 αυξήθηκε στα 3,5 
εκατομμύρια.

- Πάνω από το 65% των ενηλίκων στην ΕΕ διαθέτουν 
smartphone. 

- Το 2016 το 71% του πληθυσμού της ΕΕ 
χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο σε καθημερινή βάση. Το 
2006 αυτός ο αριθμός ανέρχονταν σε μόλις 31%.

- Το Facebook, το Google και το Instagram, μεταξύ 
άλλων, πωλούν ανηρτημένες φωτογραφίες και βίντεο 
ή προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε εταιρείες. 

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΈΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Γνωρίζουμε όλοι πολλές περιπτώσεις εκφοβισμού 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ανθρώπους οι 
οποίοι κατατρέχονται από ανεπιθύμητες πληροφορίες 
που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Ταπεινωτικές 
φωτογραφίες ή βίντεο που κάποιος άλλος ανάρτησε στο 
διαδίκτυο παρά τη θέλησή σας, μπορεί να σας κατατρέχουν 
για το υπόλοιπο της ζωής σας. 

Ένας στους τρεις εργοδότες πραγματοποιεί έρευνα στη 
μηχανή αναζήτησης της Google για τους μελλοντικούς 
υπαλλήλους του. Εάν κατά λάθος βρουν τις φωτογραφίες 
αυτές...

Συνεπώς είμαστε σαφώς υπέρ του «δικαιώματος στη λήθη». 
Όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία. 

Δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «δωρεάν». Εάν 
δεν μπορούμε να πωλούμε τα δεδομένα χρηστών 
μας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα πρέπει οι 
χρήστες να καταβάλλουν χρήματα για τις υπηρεσίες μας. 
Ο μόνος λόγος για τον οποίον μπορούμε να προσφέρουμε 
τις υπηρεσίες μας δωρεάν είναι διότι συνεργαζόμαστε με 
εταιρείες και οργανισμούς.  

Επίσης το «δικαίωμα στη λήθη» αντιτίθεται στον ανοιχτό 
χαρακτήρα του διαδικτύου. Καταλήγει να πρόκειται για 
λογοκρισία. 

Θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να πετάξει την πρόταση αυτή στον κάλαθο των αχρήστων. 

ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΒΈΡΝΟΈΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η SOFTWARE ALLIANCE

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ώς μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορείτε να 
τροποποιήσετε την πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο 
που θεωρείτε ότι είναι προς το υπέρτατο συμφέρον 
των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη 
τις γνώμες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(βλέπε σημείο 2), καθώς και την αρχική πρόταση νόμου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις 
πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες 
πίεσης). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων μία-
μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν (κάθε μέλος 
ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). Πρόκειται για 
τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την πλευρά 
του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. Γράψτε 
τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο εργασίας. 
(6 λεπτά) 

ΘΕΜΑ 10:
ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΌ ΔΙΑΔΙΚΤΥΌ

Το Συμβούλιο επιθυμεί τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 1. Ορισμένες εικόνες και βίντεο θα πρέπει να 
διαγράφονται εντελώς. Άλλα μπορεί να αρχειοθετούνται. 

Άρθρο 2. Εάν ο χρήστης χορηγήσει την άδειά του να 
πωληθούν τα δεδομένα του, συμφωνώντας με τους 
όρους χρήσης, η διαδικτυακή εφαρμογή δεν χρειάζεται 
να συνεχίζει να ζητεί άδεια.

Άρθρο 3. Απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.  

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Έχει έρθει η στιγμή να μας προστατεύσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από εταιρική και κυβερνητική 
κατασκοπεία που αποσκοπεί στη συγκέντρωση 
χρήματος και εξουσίας. Δεν επιθυμούμε να 
χαρτογραφεί την καθημερινή μας ζωή ο «μεγάλος 
αδελφός». 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΏΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!

ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η διατήρηση αρχείου δεδομένων μας βοηθά 
για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Το 
«δικαίωμα στη λήθη» παρεμβαίνει στο στόχο αυτό 
διότι επιτρέπει στους εγκληματίες να διαγράφουν 
αποδεικτικά στοιχεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγουν την τιμωρία. Δεν είναι κάτι που 
επιθυμούμε να συμβεί ωστόσο. Εάν δεν κάνετε 
κάτι κακό, δεν έχετε τίποτα να κρύψετε. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΈΣ ΤΗΣ ΈΈ: 
ΦΥΛΛΟ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

ΈΝΟΤΗΤΑ 3



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΆΣΙΆΣ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ «ΑΞΙΈΣ ΤΗΣ ΈΈ» - Η ΈΡΜΗΝΈΙΑ ΤΗΣ ΈΈ;

Βήμα 1: Διορίστε έναν πρόεδρο (1 λεπτό)
Η ομάδα διορίζει ένα πρόσωπο που θα είναι επικεφαλής της ομάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτό 
το φύλλο και θα καταγράψει τα αποτελέσματα. 

Βήμα 2: Συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας για την ερμηνεία από την ΕΕ (5 λεπτά)
Ο πρόεδρος επαναλαμβάνει τα συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία βρίσκονται στις κάρτες αξιών και 
αφορούν τις αξίες που συζητά η ομάδα. Ο πρόεδρος ρωτά τους μαθητές της ομάδας: «Θεωρείτε πως η 
ΕΕ εφαρμόζει τη συγκεκριμένη αξία με εποικοδομητικό τρόπο;» 

Η ομάδα μπορεί να προχωρήσει και πέρα από τα 4 παραδείγματα που περιλαμβάνονται στις κάρτες και 
να συζητήσουν πως αντιλαμβάνονται πως η ΕΕ ενεργεί σχετικά με την αξία αυτή στην πολιτική της, εν 
γένει. Ο πρόεδρος διασφαλίζει πως όλα τα μέλη της ομάδας θα διατυπώσουν την άποψή τους. 

Βήμα 3: Συστάσεις προς την ΕΕ (14 λεπτά)
Ο πρόεδρος θέτει την εξής ερώτηση: «Τι συστάσεις θα κάνατε στην ΕΕ ώστε να υπηρετήσει με καλύτερο 
τρόπο τη συγκεκριμένη αξία στις πολιτικές της;»

Ο σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να αντικατοπτρίσει – με θετικό τρόπο – πως θα μπορούσε να 
βελτιωθεί η ΕΕ. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε τις (τελικές συστάσεις), μετά την συζήτηση στην 
ομάδα.

Βήμα 4: Διορίστε έναν εκπρόσωπο
Η ομάδα συμφωνεί στον διορισμό ενός εκπροσώπου που θα μεταφέρει τις συστάσεις της ομάδας σε 
ολόκληρη την τάξη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ:  
«Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΈΈ»:  
ΦΥΛΛΟ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

ΈΝΟΤΗΤΑ 4



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΆΣΙΆΣ 

ΈΝΟΤΗΤΑ 4: Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΈΈ

1. ΤΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:  
ΈΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΈΙΣ

1. Ποιος ψηφίζει;
Στις περισσότερες χώρες υπάρχει το δικαίωμα ψήφου, όχι υποχρεωτική ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει 
πως δεν ψηφίζουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ στις ευρωπαϊκές εκλογές. Μπορούν να επιλέξουν να μην 
προσέλθουν στην ψηφοφορία. 

1.1. Δείτε το γράφημα που απεικονίζει την προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές από το 1979: 

- Ποιο είναι το ποσοστό ενηλίκων πολιτών της ΕΕ που ψήφισαν στις εκλογές του 2014; %

- Τι παρατηρείται στην προσέλευση των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια των ετών;  

1.2. Δείτε το γράφημα που απεικονίζει την προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις 22 με 
25 Μαΐου 2014 στα 28 κράτη μέλη:

- Ο μέσος όρος στην ΕΕ κρύβει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Πόσο μεγάλη 
είναι η διαφορά ανάμεσα στη χώρα με τη μεγαλύτερη και στη χώρα με την μικρότερη 

προσέλευση (σε ποσοστιαίες μονάδες;)  %

- Ποιο είναι το ποσοστό των πολιτών οι οποίοι ψηφίζουν στη χώρα σας;  %.  

Βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ;  



2: Γιατί να ψηφίσω;
Οι πιο πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβαν χώρα το 2014. Οι επόμενες εκλογές 
θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2019 και κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε δικαίωμα ψήφου μέχρι τότε. 

Παρακολουθήστε μία από τις ταινίες που έχουν παραχθεί με σκοπό να παρακινηθούν οι πολίτες να 
ψηφίσουν (για την περίοδο πριν από τις τελευταίες εκλογές του 2014). 

ΤΑΙΝΙΑ 1: “We are not sexy and we know it”  
(ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στην κάτω 
δεξιά γωνία και αλλάξτε τους στην Ελληνική 
γλώσσα στις ρυθμίσεις)

ΤΑΙΝΙΑ 2: ΔΡΑΣΕ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕ. ΕΠΗΡΕΑΣΕ.
Επίσημο κλιπ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

- Συζητήστε με τα άλλα μέλη της ομάδας σας: Γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσετε; Γράψτε δύο ή 
περισσότερα επιχειρήματα. 

1.

2.

3. Οι εκπρόσωποί μας
Ποιος μας εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ρίξτε μια ματιά στο διαδραστικό 
χάρτη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημειώστε τα εξής:

- Πόσους βουλευτές στέλνει η Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

- Πόσους βουλευτές στέλνει το Λουξεμβούργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πηγή: 2014 μετεκλογική έρευνα της TNS σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lww2rbWkXLM
https://www.youtube.com/watch?v=lww2rbWkXLM
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html


4. Άκολουθήστε τους
Οτιδήποτε κάνουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους δημοσιοποιείται: Ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν στις συνόδους 
ολομέλειας, πόσο συχνά παρευρίσκονται ή απουσιάζουν και ποιες νομοθετικές 
αλλαγές προτείνουν. Το VoteWatch Europe είναι ένας ιστότοπος που (υπάρχει μόνο 
στην Αγγλική γλώσσα) ο οποίος συλλέγει και παρουσιάζει όλες αυτές τις πληροφορίες. 

- Κατευθυνθείτε στο VoteWatch Europe και αναζητήστε όποιον βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επιθυμείτε. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης 
στον ιστότοπο. Το όνομα του ευρωβουλευτή σας:

- Γράψτε: Πόσο πιστό είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο στην πολιτική του ομάδα; (EN: «loyalty 
to political group») Το σκορ αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των φορών που ένας 
βουλευτής έχει ψηφίσει σύμφωνα με την άποψη της πολιτικής του ομάδας  

 %

- Κοιτάξτε την συμπεριφορά ψήφου των ΒΕΚ σας (στα αγγλικά πρόκειται για τη στήλη «All votes» που 
βρίσκεται από κάτω). Υπάρχουν πράγματα που κεντρίζουν την προσοχή σας;

2. ΠΑΡΤΈ ΜΈΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Επίσης, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των εκλογών, υπάρχουν δυνατότητες να ακουστείτε 
στον ευρωπαϊκό διάλογο και να είστε ενεργός Ευρωπαίος πολίτης.  Παρακάτω βλέπετε κάποιες από τις 
εν λόγω δυνατότητες.

1. Ή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Συμβουλευτείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. 

- Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών που απαιτούνται στη χώρα σας (από την1/7/2017); Η 
απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται κάτω από το «βασικές πληροφορίες»: 

 

- Ανατρέξτε στο «βρείτε μια πρωτοβουλία». Κάντε κλικ στο «ανοικτές πρωτοβουλίες». Ποια είναι η πιο 
ενδιαφέρουσα για σας και γιατί; Γράψτε το. 

http://www.votewatch.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el


- Ρίξτε μια ματιά στις «επιτυχημένες πρωτοβουλίες». Πόσες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν λάβει 
απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σήμερα; 

2. Συζήτηση για την Ευρώπη
Στον ιστότοπο www.debatingeurope.eu μπορείτε να συζητήσετε με άλλους 
Ευρωπαίους πολίτες ή με Ευρωπαίους και/ ή διεθνείς ηγέτες (στην Αγγλική και τη 
Γερμανική γλώσσα).

- Πηγαίνετε στη διεύθυνση  www.debatingeurope.eu. Κάντε κλικ στο «συζητήσεις» 
και διατρέξτε τις θεματικές ενότητες για τις οποίες μπορείτε να συζητήσετε. Ποια συζήτηση σας 
φαίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα και γιατί; 

3. Επικοινωνήστε απευθείας με τους εκπροσώπους σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε άμεσα στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Στον ιστότοπο του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα (www.europarl.europa.eu/greece/el/έλληνες-ευρωβουλευτές-
δραστηριότητα), θα βρεις μια επισκόπηση για τους Ελλήνους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους ιστοτόπους τους. 

-     Αναζητήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όποιου βουλευτή του Ευρωπαϊκού   
      Κοινοβουλίου επιθυμείτε. Σημειώστε: 

4. Γίνετε Ευρωπαίος εθελοντής ή ασκούμενος
Οι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πολλές δυνατότητες να γίνουν εθελοντές ή να κάνουν 
πρακτική άσκηση σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στην Ευρωπαϊκή 
Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας https://europa.eu/youth βρίσκει κανείς όλες τις 
ευκαιρίες για νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

- Πηγαίνετε στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Διατρέξτε τις 
δυνατότητες που υπάρχουν για εθελοντισμό, πρακτική άσκηση, εποχιακή απασχόληση, εσωτερική 
άμισθη εργασία κ.λπ. Συζητήστε με άλλους μαθητές στην ομάδα σας: Ποιες από τις ευκαιρίες αυτές 
σας ικανοποιούν περισσότερο; Κάθε μαθητής, στην κάθε ομάδα, σημειώνει γραπτώς τις δράσεις/
δραστηριότητες που προτιμά: 

-

-

-

http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/greece/el/έλληνες-ευρωβουλευτές-δραστηριότητα 
http://www.europarl.europa.eu/greece/el/έλληνες-ευρωβουλευτές-δραστηριότητα 

