
 

 

Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης: Η Εκδήλωση 

Όργανα του Ελληνικού Μαθητικού Κοινοβουλίου της Επιστήμης: 

• Ολομέλεια: Το σύνολο των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση 

• 3 Επιτροπές: Μια ανά θεματική. Τις απαρτίζουν οι μαθητές που μετέχουν 

στη συγκεκριμένη θεματική, ανεξαρτήτως σχολείου 

• Εκλογικό σώμα: Συγκροτείται από τους εκλέκτορες, ένας από κάθε σχολείο, 

ασχέτως σε πόσες θεματικές συμμετέχει το σχολείο του. 

Επίσης στις διεργασίες συμμετέχουν τρεις συντονιστές και τρεις επιστήμονες (ένας 

ανά θεματική/επιτροπή): 

Οι συντονιστές αναλαμβάνουν να επιτηρούν και να συντονίσουν τις συνεδριάσεις 

των επιτροπών. Παίρνουν παρουσίες-υπογραφές από τα μέλη της επιτροπής και 

συγκεντρώνουν τις παρουσιάσεις όλων των συμμετεχόντων αλλά και των 

επιστημόνων. Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης τηρούν ειδική φόρμα στην οποία 

καταγράφουν μια σύνοψη της συζήτησης ενώ φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή 

της διαδικασίας, παρεμβαίνοντας στις περιπτώσεις όπου τα μέλη της επιτροπής 

ξεφεύγουν εκτός χρόνου και διαδικασίας. 

Οι επιστήμονες αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τη θεματική που συζητά η κάθε 

επιτροπή, να συνοψίζουν τα συμπεράσματα κάθε συζήτησης, ελέγχουν την 

επιστημονική εγκυρότητα των προτάσεων που ακούγονται ενώ ταυτόχρονα 

μεριμνούν ό,τι οι συζητήσεις των επιτροπών δεν θα παρεκκλίνουν από την 

επιστημονική ορθότητα του θέματος. 

Οι καθηγητές δεν έχουν ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία, ειδικά στις επιτροπές. 

Εάν το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα απλά να παρακολουθήσουν τις 

συνεδριάσεις. 

Η πρώτη μέρα 

Η πρώτη μέρα ξεκινά με τις ομιλίες των διοργανωτών και είναι αφιερωμένη 

αποκλειστικά στην παροχή γενικών κατευθύνσεων για τη διαδικασία διεξαγωγής 

του Κοινοβουλίου προς την ολομέλεια. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε 

επιτροπές ανάλογα με τη θεματική που έχουν επιλέξει. Συνολικά θα συγκροτηθούν 

τρεις επιτροπές όσες και οι θεματικές που θα συζητηθούν και οι οποίες θα 

συνεδριάζουν παράλληλα.  

 



 

 

 

Η δεύτερη ημέρα 

Η δεύτερη ημέρα του Κοινοβουλίου είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στις 

συνεδριάσεις των επιτροπών. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε επιτροπής πρώτα 

παίρνει το λόγο ο επιστήμονας, ο οποίος παρουσιάζει στα μέλη της το γενικό 

πλαίσιο της θεματικής που θα συζητηθεί και την επικρατούσα άποψη της 

επιστημονικής κοινότητας.  Εν συνεχεία οι μαθητές από κάθε σχολείο γνωρίζονται 

μεταξύ τους και παρουσιάζουν τα συμπεράσματα της προετοιμασίας που έχουν 

κάνει καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχοντας ως βάση το αρχείο «Φόρμα 

υλικού προετοιμασίας σχολείων» που θα βρείτε αναρτημένο εδω. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε από έναν εκπρόσωπο κάθε σχολείου είτε από πολλούς μαθητές του ίδιου 

σχολείου, καθένας από τους οποίους θα παρουσιάζει και διαφορετική υποενότητα. 

Διευκρινίζεται πως η παρουσίαση του/των μαθητή/ών του κάθε σχολείου στις 

επιτροπές, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά. Στη συνέχεια ο επιστήμονας 

ανακεφαλαιώνει τα όσα άκουσε, συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα της πρώτης 

συζήτησης και εκφράζει τις παρατηρήσεις του για τα όσα ακούστηκαν. Οι εργασίες 

των επιτροπών κατά την πρώτη συνεδριάση ολοκληρώνονται με την καταγραφή των 

συμπερασμάτων της ημέρας από τον συντονιστή και την παράδοση αυτών στους 

διοργανωτές.  

Η τρίτη ημέρα 

Η τρίτη ημέρα του Ελληνικού Μαθητικού Κοινοβουλίου της Επιστήμης, ξεκινά και 

πάλι με τις επιτροπές. Κάθε συνεδρίαση ξεκινά με την παρουσίαση μιας σύνοψης 

των συμπερασμάτων της προηγούμενης ημέρας από τον επιστήμονα και εν 

συνεχεία οι μαθητές συνδιαλέγονται και ανταλλάσσουν απόψεις με σκοπό να 

καταλήξουν από κοινού σε ένα τελικό παραδοτέο. Όλοι οι μαθητές εκθέτουν τις 

απόψεις τους όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά και τα όσα άκουσαν από τα 

άλλα σχολεία την προηγούμενη ημέρα αλλά και τα όσα τους υπέδειξε ο 

επιστήμονας. Επιλέγουν ποια σημεία θεωρούν σημαντικά να προστεθούν στο 

τελικό παραδοτέο ή αντιπαρατίθενται σε περίπτωση αντικρουόμενων απόψεων. 

Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο επιστήμονας ανακεφαλαιώνει τα όσα 

συζητήθηκαν και τις δύο μέρες και οριστικοποιείται το κείμενο με τις τελικές θέσεις 

της επιτροπής. Οι μαθητές συνθέτουν το τελικό ψήφισμα στο ίδιο powerpoint 

αρχείο που χρησιμοποιούσαν όλη τη σχολική χρονιά. Στο τελικό αυτό αρχείο 

μπορούν να συμπεριλάβουν είτε αυτούσια κομμάτια από την  παρουσίαση ενός 

σχολείου για τα οποία υπάρχει ομοφωνία είτε να συντάξουν ένα νέο κείμενο. 

https://studentparliament2018.weebly.com/upsilonlambdaiotakappaomicron.html


 

 

Καθ’όλη τη διάρκεια των συζητήσεων ο επιστήμονας έχει τη δυνατότητα να 

περεμβαίνει προκειμένου οι συζητήσεις / αντιπαραθέσεις να μην ξεφεύγουν από 

την επιστημονική εγκυρότητα.  

Τέλος οι επιτροπές λύουν τις συνεδριάσεις τους και ακολουθούν οι πρόβες των 

υποψηφίων, τις οποίες μπορούν να παρακολουθούν όλα τα μέλη της ίδιας 

επιτροπής ανεξαρτήτως σχολείου. 

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται με την σύγκληση της 

ολομέλειας και την επιλογή των έξι μαθητών (δύο ανά θεματική) που θα 

εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο, τον Ιούλιο.  

Κάθε σχολείο (ασχέτως σε πόσες θεματικές συμμετέχει) επιλέγει έναν εκλέκτορα 

για να συμμετέχει στο εκλογικό σώμα. 

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι παρουσιάσεις του τελικού ψηφίσματος από τους 

υποψηφίους εκπροσώπους της κάθε θεματικής. Κάθε παρουσίαση δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν διαδοχικά το τελικό 

κείμενο της επιτροπής τους και, πριν ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις της επόμενης 

επιτροπής, οι εκλέκτορες ψηφίζουν δύο εκπροσώπους που επιθυμούν να 

εκπροσωπήσουν τη χώρα μας από τη συγκεκριμένη θεματική. Ο εκλέκτορας κάθε 

σχολείου δεν μπορεί να ψηφίσει εκπρόσωπο του δικού του σχολείου. Για κάθε 

θεματική εκλέγονται δυο εκπρόσωποι κι ένας αναπληρωτής.  

Οι εργασίες του Ελληνικού Μαθητικού Κοινοβουλίου της επιστήμης 

ολοκληρώνονται με  την ανακοίνωση των εκπροσώπων (και των αναπληρωτών 

τους) ενώ στη συνέχεια δίδονται βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους μαθητές 

(και τους καθηγητές) που συμμετείχαν στη διοργάνωση. 

 

Τεχνικός εξοπλισμός σχολείων που συμμετέχουν διαδικτυακά 

Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην τριήμερη εκδήλωση διαδικτυακά από το 

χώρο του σχολείου τους, θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό, 

τον οποίο θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελέγξει ότι λειτουργεί σωστά. Ο 

εξοπλισμός αυτός είναι ο εξής: 

• Κάμερα (web camera)  

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

• Προτζέκτορας 



 

 

• Μικρόφωνο 

• Καλή σύνδεση διαδικτύου (τουλάχιστον 2 Mbps) 
 

Πρέπει να διευκρινιστεί πως αν κάποιο σχολείο συμμετέχει σε παραπάνω από μια 

θεματικές, θα πρέπει να διαθέτει το παραπάνω σετ τεχνικού εξοπλισμού, τόσες 

φορές, όσες είναι και οι θεματικές στις οποίες συμμετέχει. Για παράδειγμα αν το 

σχολείο συμμετέχει σε τρεις θεματικές, θα πρέπει να διαθέτει τρεις κάμερες, τρεις 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., λόγω του ότι οι παρουσιάσεις των μαθητών στις 

επιτροπές των διαφόρων θεματικών θα πραγματοποιούνται παράλληλα. 
 

Σημαντικές διευκρινίσεις 

1) Οι μαθητές που θα θέσουν υποψηφιότητα για την εκπροσώπηση της χώρας στο 

Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο θα πρέπει: 

α) Να μιλούν αγγλικά σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

β) Τον Ιούλιο του 2018 που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι να είναι 16 ετών. 

Σε περίπτωση που η ολομέλεια επιλέξει εκπρόσωπο ο οποίος τον Ιούλιο του 2018 

θα είναι κάτω των 16 ετών τότε ως επίσημος εκπρόσωπος θα επιλέγεται ο αμέσως 

επόμενος μαθητής που θα πληροί το ηλικιακό κριτήριο. Στην περίπτωση που 

κάποιος κηδεμόνας ή καθηγητής επιθυμεί να συνοδεύσει τον μαθητή θα πρέπει να 

φροντίσει για την κάλυψη των δικών του εξόδων.    

2) Όλες οι παρουσιάσεις στο Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της επιστήμης καθώς 

και η διεξαγωγή όλων των συζητήσεων θα γίνουν στα Ελληνικά.  

  

  


