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Ελληνικά Ευρωπαϊκά Μαθητικά Συνέδρια

Τί είναι τα Μαθητικά Συνέδρια;
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει κάνει άλματα εξωστρέφειας.
Κάθε χρόνο αναπτύσσονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που εμπλουτίζουν την καθημερινότητα των μαθητών αλλά και
των εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει ποικίλες Εκπαιδευτικές
Δράσεις με τη μορφή Διαγωνισμών, Ημερίδων και Συνεδρίων.

Τα Μαθητικά Συνέδρια είναι ένα μίγμα
μαθητικών εκπαιδευτικών δράσεων που
διευρύνουν την ερευνητική προσπάθεια και
τη δημιουργικότητα των μαθητριών και των
μαθητών της Χώρας.

Κάθε χρόνο οργανώνεται ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Στο πλευρό του Σχολείου

Ο Σκοπός των Συνεδρίων
Τα Μαθητικά Συνέδρια είναι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθήτριες και οι
μαθητές όλων των σχολείων της Χώρας.
Ο σκοπός τους είναι κάθε μαθήτρια/μαθητής να ανακαλύψει
και να αναδείξει τις δεξιότητές της/του. Μέσω της έρευνας,
της δημιουργίας, των ταξιδιών και της αλληλεπίδρασης
με άλλους συμμετέχοντες συνομιλήκους τους, τα παιδιά
διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
Οι δράσεις αυτές αποδεικνύουν ότι το σχολείο είναι μία
ουσιαστική κυψέλη ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάδειξης των
ποικίλων δεξιοτήτων των παιδιών.

Γιατί να συμμετέχει το Σχολείο σας;

Ο Εμπλουτισμός του Σχολικού Έργου
Το Σχολείο έχει αναλάβει από την αποστολή του, ως κοινωνικός θεσμός, πρωτεύοντα ρόλο στην καλλιέργεια
του συνόλου των δεξιοτήτων των σημερινών παιδιών και αυριανών πολιτών.
Στο 1ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο: «Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός
προσέγγισης των Λαών της», εστιάζουμε την προσοχή μας όχι μόνο στην παρουσίαση των εργασιών αλλά
κυρίως στην προετοιμασία των μαθητικών ομάδων.
Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά και μαθητών – καθηγητών ευελπιστούμε να διευρύνει τους
ορίζοντες της αναζήτησης και της δημιουργίας των παιδιών μέσα από την έρευνα, που θα χρειαστεί να
διεκπεραιώσουν. Η καλλιέργεια της ομαδο-συνεργατικής κουλτούρας στους Πολίτες του Αύριο αποτελεί
επίσης έναν θεμελιώδη στόχο της πρότασής μας.
Επιπλέον, η παρουσία ομάδων από διαφορετικές σχολικές μονάδες καθώς και από διαφορετικές πόλεις
σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό, θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να
προβληματιστούν, να διαφωνήσουν με δημιουργικό και φιλικό τρόπο.
Η πολυεπίπεδη και πολυποίκιλη συνεργασία θα φωτίσει ένα δημιουργικό δρόμο, διαφορετικό από αυτόν της
σχολικής καθημερινότητας.
Ο ρόλος των επιβλεπόντων Εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος.
Είμαστε σίγουροι ότι θα επωμισθούν τις ευθύνες που τους αναλογούν με άριστο αποτέλεσμα.

Ειδικό Θέμα 1 ου
Μαθητικού Συνεδρίου:
Η Ιστορία,
ο Πολιτισμός,
ο Ελληνισμός και
η Πολυπολιτισμικότητα
της Πόλης

Άνοιξη 2020
Σισμανόγλειο Μέγαρο – Κωνσταντινούπολη

Διοργάνωση:

Υπό την Αιγίδα
του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολης

Σε συνεργασία με
το Γενικό Προξενείο
Κωνσταντινούπολης

Η Επιλογή της Κωνσταντινούπολης

Η Πρωτεύουσα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Η πόλη που θα φιλοξενήσει το 1ο Συνέδριο «Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» επελέγη
να είναι η Κωνσταντινούπολη. Η επιλογή έγινε για πολλούς εμφανείς λόγους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Η Κωνσταντινούπολη είναι από τις πλέον ιστορικές Πόλεις της Ευρώπης.
Για τον Ελληνισμό έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, συμπυκνώνει σημαντικό τμήμα της Ιστορίας του έθνους
• αλλά
και τον πόνο της «απώλειας».
μακρά ιστορική παράδοση στον Πολιτισμό και διαθέτει ένα τεράστιο πλήθος ιδιαίτερα ενδιαφερόντων
• Έχει
μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της Ελληνικής δημιουργίας.
Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει σημαντικός Ελληνικός μαθητικός πληθυσμός. Η επαφή των μαθητριών
• και
των μαθητών από την Ελλάδα θα εμβαθύνει τις ανθρώπινες σχέσεις στις βάσεις της κοινής καταγωγής
και συνείδησης.

To 2020 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την επιλογή της Κωνσταντινούπολης ως Πολιτιστικής
• Πρωτεύουσας
της Ευρώπης το 2010.

Οι Εκπαιδευτικοί στόχοι του Συνεδρίου

Η προετοιμασία και η διεξαγωγή του Συνεδρίου, αποσκοπεί στα εξής:
Στην ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας και της
ομαδο–συνεργατικής εργασίας.

Στην ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης
προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

Στην ανάπτυξη υπευθυνότητας και συνέπειας σε
προγραμματισμό.

Στην σύνδεση της σχολικής ζωής με τα
ενδιαφέροντα των μαθητών και τις πραγματικές
καταστάσεις της ζωής.

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας,
αξιολόγησης και παρουσίασης υλικού όπως
επίσης και δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού
λόγου σε επίπεδο συγγραφής και παρουσίασης.
Στην ανάπτυξη ικανότητας χρήσης πολλαπλών
πηγών και εργαλείων πληροφόρησης.
Στην εξάσκηση δεξιοτήτων στις Νέες
Τεχνολογίες και στις Ξένες Γλώσσες.
Στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας,
κριτικής σκέψης και αναλυτικής ικανότητας των
μαθητών.

Στην σύνδεση του Προγράμματος με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα του σχολείου:
Ελληνικά - Ιστορία,
• Νέα
Παιδεία - Ιστορία της Τέχνης,
• Καλλιτεχνική
Κοινωνία της Πληροφορίας & Εφαρμογές Η/Υ
• (ανάπτυξη
δεξιοτήτων έρευνας και

•

παρουσίασης με τη βοήθεια των Νέων
Τεχνολογιών),
Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο
(δημιουργία ψηφιακού υλικού του Συνεδρίου ιστοσελίδας).

Η Συμμετοχή των σχολείων

Το κάθε Σχολείο μπορεί:

• Να παρουσιάσει την εργασία του«ζωντανά» από την
ομάδα των μαθητριών/τών που εργάστηκε γι’ αυτό
με οποιοδήποτε δρώμενο,
ή

• Να συμμετέχει με παρουσίαση «αφίσας» (poster).
Ο αριθμός των μελών της μαθητικής ομάδας για την ζωντανή
παρουσίαση είναι 8 – 10 μαθήτριες/μαθητές.
Ο αριθμός των μελών της μαθητικής ομάδας για την
παρουσίαση αφίσας είναι 4 – 5 μαθήτριες/μαθητές.
Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει διάρκεια έως 15 λεπτά και
μπορεί να γίνει με:

• Θεατρικό δρώμενο,
• Παρουσίαση power point,
• Ταινία μικρού μήκους,
• Χορό, κ.α.

Τα Θέματα του Συνεδρίου

Κάθε μαθητική ομάδα μπορεί να επιλέξει ένα από τα παρακάτω θέματα:
1.

Η Ιστορία της Κωνσταντινούπολης.

5.

Τα Μνημεία Πολιτισμού και τα Μουσεία της
Κωνσταντινούπολης.

2.

Ο θεσμός «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης».

6.

Η εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη και
στην Τουρκία.

3.

Ιστορική διαδρομή των Πολιτιστικών
Πρωτευουσών.

7.

Ο Πολιτισμός των μειονοτικών πληθυσμών
της Πόλης

4.

Πολιτισμός και Τέχνη στις Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες.

8.

Το Αστικό Τοπίο της Κωνσταντινούπολης.

Προετοιμασία Θεμάτων

Η συγκρότηση των ομάδων - η επιλογή του θέματος και η καθοδήγηση
των Εκπαιδευτικών:
Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με μία μαθητική ομάδα. Ωστόσο εάν επιλέξει την συμμετοχή
«αφίσας» μπορεί να συγκροτήσει μέχρι 2 ομάδες.
Η συγκρότηση των ομάδων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2019.
Στη συνέχεια οι επιβλέποντες Εκπαιδευτικοί σε συνεννόηση με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του
Συνεδρίου θα προσδιορίσουν το θέμα κάθε ομάδας.
Η προετοιμασία των μαθητικών ομάδων κάθε σχολείου για την συμμετοχή στο Συνέδριο θα γίνει
υπό την παιδαγωγική επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητριών/τών κάθε σχολικής μονάδας.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα συναντηθεί με τους επιβλέποντες Εκπαιδευτικούς κατά την περίοδο
της προετοιμασίας, για την αρτιότερη πρόοδο της προετοιμασίας και της συνεργασίας μεταξύ των
σχολικών μονάδων. Οι συναντήσεις μπορεί να γίνουν είτε με φυσικό τρόπο είτε διαδικτυακά.

«Παράλληλες» δράσεις

Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών
Από τους βασικούς στόχους του Συνεδρίου είναι να δοθεί
η δυνατότητα δημοκρατικού διαλόγου ανάμεσα στους
συμμετέχοντες μαθητές. Μέσα από την ζύμωση των
διαφορετικών απόψεων προκύπτουν σπουδαίες συνθετικές
προτάσεις.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δημιουργηθούν «ομάδες
εργασίας», στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα
συμμετέχοντα σχολεία. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι να
καταλήξουν σε εισηγήσεις προς το Συνέδριο για επί μέρους
θέματα όπως:
Η διδασκαλία στα σχολεία της αξίας της Πολιτιστικής
• Κληρονομιάς,
Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και η
• Πολιτιστική
Κληρονομιά,
• Η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας στην
• Πολιτιστική
Κληρονομιά.

Τα τελικά κείμενα, που θα
εγκριθούν από το Συνέδριο
ως αποφάσεις, θα σταλούν
στους αρμόδιους φορείς:
Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Κοινοβουλευτικά κόμματα,
Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, κ.α.
Οι παραπάνω αποφάσεις θα
συμπεριληφθούν στα Πρακτικά
του Συνεδρίου.

Τα οφέλη για τους μαθητές

Τί θα αποκομίσουν οι μαθητές από το Συνέδριο;
Το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο: «Ο θεσμός της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός
προσέγγισης των Λαών της» αποσκοπεί οι μαθήτριες και οι
μαθητές:
Να γνωρίσουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των χωρών
• της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να συνειδητοποιήσουν την αξία της Πολιτιστικής παράδοσης
• των
Ευρωπαϊκών λαών.
Να συναντήσουν και να αλληλεπιδράσουν με Ευρωπαίους
• μαθητές
ώστε να καλλιεργήσουν την κουλτούρα του
«Ευρωπαίου Πολίτη».

Να εμπεδώσουν την ομαδο–συνεργατική λειτουργία στην
• μαθητική
τάξη.
Να εξοικειωθούν με την διαδικασία της παρουσίασης,
• αμβλύνοντας
τον φόβο «έκθεσης» σε ακροατήριο.

Σκοπός του 1ου Μαθητικού
Συνεδρίου είναι η γνωριμία
των Ελλήνων και Ευρωπαίων
μαθητών με τον θεσμό της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης.

Οι επισκέψεις στην Κωνσταντινούπολη

Σημαντικά Μουσεία και Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Παράλληλα με την διεξαγωγή του Συνεδρίου, η διαμονή στην Κωνσταντινούπολη θα εμπλουτισθεί με
επισκέψεις σε σημαντικά Μουσεία ή Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς αλλά και της
Βυζαντινής Ιστορίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

• Το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
• Την Αγία Σοφία
• Τον Ναό της Μονής της Χώρας
• Την Βασιλική Κινστέρνα
• Την Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Τον Ιππόδρομο με την Γερμανική Κρήνη τον
• Αιγυπτιακό
Οβελίσκο, τα Τρίποδα των Δελφών και
την Στήλη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου

• Τα Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ και Τοπ Καπί
• Φυσικά τη μοναδική κρουαζιέρα στον Βόσπορο!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υποβολή Συμμετοχών και Θεμάτων
Η υποβολή φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την
εκάστοτε σχολική μονάδα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο
έως 15 Οκτωβρίου 2019 από τον αρμόδιο επιβλέποντα
καθηγητή της ομάδας. Δεν θα γίνει προ-αξιολόγηση των
εργασιών πριν το Συνέδριο. Η επιλογή της θεματικής ενότητας
(ή των θεματικών ενοτήτων) ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική
ευθύνη των σχολικών ομάδων. Η Οργανωτική Επιτροπή θα έχει
απλώς την ευθύνη να συντονίσει την κατανομή των εργασιών
σε όλες τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες, εφόσον αυτό
είναι εφικτό. Οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες οφείλουν
να αποστείλουν (σε ηλεκτρονική μορφή) την εργασία τους πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου στην Οργανωτική
Επιτροπή.
Επιλογή σχολείων: Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια να υπάρξει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση από
όλη την Χώρα.

Θερμή παράκληση:
Για την σωστή διεξαγωγή του
συνεδρίου να έχουμε μια πρώτη
εκδήλωση ενδιαφέροντος για
την παρουσία και συμμετοχή
του σχολείου σας έως τις
15 Οκτωβρίου 2019.

Χρονοδιάγραμμα Συμμετοχής

Βήμα 1

Βήμα 2

Υποβολή Φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των σχολείων
Οριστικοποίηση συμμετοχής και επιλογή
θέματος από τα σχολεία

έως 15/10/2019

έως 31/10/2019

Βήμα 3

Προετοιμασία σχολείων

έως Φεβρουάριο 2020

Βήμα 4

Διεξαγωή Συνεδρίου

Άνοιξη 2020*

*Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα ύστερα από
συνεννόηση με το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου

Συμπεράσματα και Πρακτικά του Συνεδρίου
Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου με όλες τις παρουσιάσεις των μαθητικών ομάδων, όλες τις αφίσες και όλες
τις εργασίες των «παράλληλων δράσεων» θα εκδοθούν, έντυπα και ψηφιακά, και θα δοθούν σε όλους τους
συμμετέχοντες μετά την λήξη του Συνεδρίου με τον τίτλο:

Πρακτικά 1ου Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου
«Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός προσέγγισης των Λαών της»

Κωνσταντινούπολη: Η Ιστορία, ο Πολιτισμός, ο Ελληνισμός και η Πολυπολιτισμικότητα της Πόλης
Το σύνολο των Πρακτικών θα αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του Συνεδρίου elemasyn.gr και θα
είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους.

Η υποστήριξη του Συνεδρίου

Η Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης
Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης με την από
8/4/2019 επιστολή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου.

Σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης

Συμμετέχουν τα σχολεία της Ομογένειας

Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους
Σχολή

Ζωγράφειο Λύκειο

Ζάππειο Παρθεναγωγείο

Αξιοθέατα

Η Αγιά Σοφιά

Η Γέφυρα του Βόσπορου

Ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ

Το Μπλε Τζαμί

Ο Πύργος του Γαλατά

Ποιοί Είμαστε

ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η «Ελληνικά – Ευρωπαϊκά Μαθητικά Συνέδρια, ΜΚΟ»
elemasyn.gr ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό την ανάληψη
πρωτοβουλιών διεξαγωγής Μαθητικών Συνεδρίων σε θέματα
ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Πρόκειται για την υλοποίηση μιας ιδέας του καθηγητή
Φυσικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δρα Ευστρατίου
Γεωργουδή, εκπαιδευτικού με μακρά πείρα στη συμμετοχή
μαθητών σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό.
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