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«Σεισμοί: Εξερευνώντας τα σημερινά επιτεύγματα, τις μελλοντικές προκλήσεις και προσδοκίες» 

Τι θα συμβεί; 
Κατά τη διάρκεια δύο ετών, τουλάχιστον 15 μαθητικά 
κοινοβούλια θα λάβουν χώρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, με 
τη συμμετοχή έως και 2.000 μαθητών και περισσότερους από 
100 επιστήμονες. Αποκορύφωμα του έργου, περίπου 100 
μαθητές θα κληθούν στο Τελικό Ευρωπαϊκό Μαθητικό 
Κοινοβούλιο.  
 

Η δομή: προσομοιωμένες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις 
Ένα μαθητικό κοινοβούλιο συνήθως διαρκεί 2-3 ημέρες.           
Οι συντονιστές συνοδεύουν τους μαθητές όλες τις ημέρες.  
Την πρώτη ημέρα, η εκδήλωση ξεκινά με ομιλίες καλωσόρισμα 
από τους οικοδεσπότες και τους διοργανωτές. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές έρχονται μαζί σε επιτροπές και αρχίζουν να γνωρίζουν 
ο ένας τον άλλον σε δραστηριότητες στο πλαίσιο ομάδας. Η 
πρώτη ημέρα τελειώνει με την αρχικές δραστηριότητες ιδεών.  
Η δεύτερη ημέρα ξεκινά με την προετοιμασία των ακροάσεων 
των επιστημόνων. Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες συζητούν 
για τις ιδέες των μαθητών μαζί τους και να παραδώσουν 
επιστημονική γνώση. Μετά τις ακροάσεις των επιστημόνων, οι 
μαθητές αξιολογούν τις συζητήσεις και αρχίζουν να 
διατυπώνουν τα ψηφίσματά τους. Όλα τα ψηφίσματα 
συλλέγονται σε ένα βιβλιαράκι που λαμβάνουν οι μαθητές το 
πρωί της τρίτης ημέρας για να είναι σε θέση να 
προετοιμαστούν για τη συζήτηση όλων των επιτροπών. Κατά τις 
συζητήσεις, τα θέματα της κάθε επιτροπής συζητούνται για 45 
λεπτά με τη μορφή της κλασικής κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας: παρουσίαση των ισχυρισμών, αντόλογος, 
δευτερολογία, ανοικτή συζήτηση και ψηφοφορία. Στο τέλος της 
τελευταίας συζήτησης, οι μαθητές παραδίδουν τα ψηφίσματά 
τους στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 
 
 

Στόχοι 

Το έργο EUSP αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου και της 
ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των μαθητών και των επιστημόνων,  
 εισαγωγή των μαθητών στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες 

σχετικά με την επιστήμη και την έρευνα,  

 τους επιτρέπει να σχηματίσουν μια ασφαλή γνώμη και για 
την εκτίμηση περίπλοκων θεμάτων, και  

 τους εισάγει σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα.  
 
 

Θέματα 

Το κύριο θέμα είναι «Σεισμοί: Εξερευνώντας τα σημερινά 
επιτεύγματα, τις μελλοντικές προκλήσεις και προσδοκίες». 
Υποενότητες: 
 Eκπαίδευση 
 Aντιμετώπιση  
 Πρόληψη  

 

Τελικό Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο 

Το Τελικό Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο θα λάβει χώρα σαν 
μέρος του EuroScience Open Forum τον Ιούλιο του 2018 στην 
Toulouse. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι μαθητές θα 
εργαστούν στις υποενότητες με μια προσέγγιση δραστηριότητας.  
 
 

Αποτελέσματα και προβολή 

Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα συνοψίζονται 
και να ανέβουν στην ιστοσελίδα του έργου: 
www.studentparliaments.eu στον απόηχο του μαθητικού 
κοινοβουλίου. Επιπλέον, η Wissenschaft im Dialog θα διανείμει το 
φυλλάδιο του ψηφίσματος του Τελικού Ευρωπαϊκού Μαθητικού 
Κοινοβουλίου στους σχετικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 

Debate Science! European Student Parliaments  
 
Το έργο Debate Science! European Student Parliaments στοχεύει στην 
προώθηση του διαλόγου μεταξύ των μαθητών ηλικίας 16 - 18 και των 
επιστημόνων σε όλη την Ευρώπη. Πάνω από τρεις ημέρες, οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σε προσομοιωμένο κοινοβούλια. Εργάζονται σε 
διαφορετικές πτυχές του θέματος «Σεισμοί: Εξερευνώντας τα 
σημερινά επιτεύγματα, τις μελλοντικές προκλήσεις και προσδοκίες» 
και προετοιμάζουν τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις σε επιτροπές και 
έπειτα από ακροάσεις επιστημόνων. Πάνω από 2000 μαθητές θα 
συμμετάσχουν σε έως και 20 μαθητικά κοινοβούλια σε όλη την 
Ευρώπη. 100 από αυτούς θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν 
τη χώρα και την επιτροπή τους στο Τελικό Ευρωπαϊκό Μαθητικό 
Κοινοβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του EuroScience 
Open Forum (ESOF) το 2018 στην Τουλούζη.  

http://www.student-parliaments.eu 

Περισσότερες πληροφορίες  
 
[Elena Lührs 
Wissenschaft im Dialog gGmbH 
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Christin Becker 
Wissenschaft im Dialog gGmbH 
T +49 30 20 62 29 565 
 
www.student-parliaments.eu] 

Wissenschaft im Dialog  

Wissenschaft im Dialog (WiD, “Science in Dialogue”) 

ασχολείται με τη συζήτηση και την ανταλλαγή 

επιστημονικής έρευνας στη Γερμανία. WID διοργανώνει 

εκδηλώσεις διαλόγου, εκθέσεις και διαγωνισμούς σχετικά 

με αμφιλεγόμενα θέματα της έρευνας, και αναπτύσσει 

νέες μορφές της επιστήμης communication. 

www.wissenschaft-im-dialog.de 
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