
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 
10:00 - 10:30 Opening Ceremony 

 
01/06/2018 11:30 - 13:00 Why vote? IVote4EU!  
 
01/06/2018 12:00 - 13:30 Cities4Europe - Europe for citizens  
 
01/06/2018 12:00 - 14:00 Future of Europe: Comeback of the champion 
 
01/06/2018 13:00 - 14:00 Music connects people 
 
01/06/2018 13:30 - 15:00 Work, work, work, work…: What’s the new way to make a living? 

 
01/06/2018 14:00 - 15:00 The peace spaceship: Challenging prejudice  
 
01/06/2018 15:00 - 18:30 Sport without corruption: Give me freedom, give me fire… 
 
01/06/2018 16:00 - 17:30 Biodiversity and wildlife crime: On safari to extinction 
 
01/06/2018 15:30 - 17:00 How to get involved (in Europe)! 
 
01/06/2018 17:00 - 18:00 How fair is our trade? 
 
01/06/2018 17:00 - 18:00 Get in on the action: the community needs YOUth 

 
01/06/2018 17:00 - 18:00 Europe: The tale of a stormy love affair 
 
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 
 
02/06/2018 10:00 - 11:30 Everyone can make a difference  
 
02/06/2018 10:30 - 12:30 Europe’s fight against terror: Die another day 
 
02/06/2018 11:30 - 13:00 Erasmus+ change-maker stories: The butterfly effect 
 
02/06/2018 11:30 - 13:00 Water for all: Born to run... 

 
02/06/2018 13:00 - 14:00 Anxiety: Are we being manipulated? 
 
02/06/2018 14:00 - 15:30 Start your own awareness-raising campaign (on children’s rights)! 
 
02/06/2018 14:30 - 16:00 A spacewalker’s life: Zero gravity and a hundred new horizons 
02/06/2018 15:00 - 16:00 Changing the narrative: Vocational education and training in the digital age 

 
02/06/2018 15:30 - 16:30 Sing to inspire  
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές δράσεις όπου οι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
ενθουσιασμό. 

 
Why vote? IVote4EU!  
Τέθηκαν ερωτήματα προς απάντηση όπως: 
Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ψηφίζετε για το άτομο και για την κοινωνία; Μοιραστείτε την άποψή σας 
και παρουσιάστε τις ιδέες σας για το πώς μπορείτε να μετατρέψετε τη δημοκρατική ψηφοφορία σε 
πράξη (διακρατικής) αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.  
Πώς θα παρακινήσετε τους άλλους να ψηφίσουν; 
Πώς θα μπορούσε η ψήφος σας να κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός φίλου ή ενός συγγενή; Πώς θα 
μπορούσε η ψήφος σας να αλλάξει την κοινωνία; 
Γενικό συμπέρασμα: Η συμμετοχή όλων στην πολιτική ζωή συμβάλει στη δικαιότερη και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της κοινωνίας. 



 
Cities4Europe – Europe for citizens  
Αφού παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα Cities4Europe (όπου κάθε πολίτης της Ε.Ε. μπορεί να βλέπει θέματα 
που αφορούν τις ευρωπαϊκές πόλεις και τους πολίτες τους καθώς και να συμμετέχει εθελοντικά σε 
δράσεις), ζητήθηκε να προτείνουν οι νέοι-μαθητές μια νέα διάσκεψη – φεστιβάλ όπως το ΕΥΕ. Πρότειναν 
ένα φεστιβάλ με φαγητά από κάθε χώρα της Ε.Ε. στο οποίο θα δινόταν η ευκαιρία να γνωρίσουν τους 
πολιτισμούς των άλλων χωρών και θα συζητούσαν θέματα που απασχολούν την Ε.Ε. Στη συνέχεια 
συζήτησαν και πρότειναν ιδέες για το πως μπορούν οι πολιτικοί θεσμοί και οι πόλεις να έχουν καλύτερη 
επικοινωνία με όλους τους πολίτες. Ποια πόλη πρέπει να δημιουργήσουν οι κυβερνήσεις, ποια κοινωνία 
έτσι ώστε οι πολίτες να έρχονται πρώτοι και η συμμετοχή των νέων πολιτών να είναι ενεργή.  

 
Future of Europe: Comeback of the champion 
Η Carina Autengruber, Αντιπρόεδρος, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, ο Mairead McGuinness, 
Αντιπρόεδρος του Ε.Κ. και οι ευρωβουλευτές Helmut Scholz και Danuta Hübner, στο ημικύκλιο 
παρουσίασαν ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, πώς θα μπορούσε η Ε.Ε να γίνει καλύτερη. 
Στη συνέχεια ζήτησαν από τους νέους τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για το καλύτερο μέλλον της 
Ευρώπης. Συγκεκριμένα:  
Πώς μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής 
μας; Τί πρέπει να κάνει η νέα γενιά για να ωθήσει την Ε.Ε. προς τα εμπρός; Συμπέρασμα: Για να γίνει αυτό 
πραγματικά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.  

 
Sport without corruption: Give me freedom, give me fire… 

 
Συζήτησαν για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αγώνων και πόσο θέλουν να αλλάξει αυτό.  
Αισθάνονται προδοσία όταν τα παιχνίδια δεν καθορίζονται από θεμιτό ανταγωνισμό αλλά από το 
ντόπινγκ ή τη διαφθορά. 
Ερωτήματα: Μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να εξυγιανθεί και να στραφεί ο αθλητισμός υπέρ 
των φιλάθλων και των αθλητών παγκοσμίως; Θα ζητούσατε μεγαλύτερη διαφάνεια;  
Στο τέλος τους ζητήθηκε να αναλάβουν το ρόλο ενός νεαρού συμβούλου σε ένα μέλος του Ε.Κ. της Ε.Ε. 
σχετικά με το σχεδιασμό μελλοντικής νομοθεσίας. 

 
"Europe’s fight against terror: Die another day" 

 
Ερωτήματα προς την ομάδα: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσουν οι δημοκρατικές χώρες 
την τρομοκρατία; Πώς να σταματήσουν οι τρομοκράτες τις βίαιες επιθέσεις και τις ενέργειες μίσους, με 
στόχο τον ελεύθερο και ανεκτικό τρόπο ζωής μας; Πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να βελτιώσουν τη 
συνεργασία και να αναλάβουν κοινή δράση; Ποια είναι η καλύτερη προληπτική δράση για να σπάσουν τη 
θανατηφόρα έλξη της ιδεολογίας των τζιχάντ και των εξτρεμιστών 
A spacewalker’s life: Zero gravity and a hundred new horizons 

 
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν και να συνομιλήσουν μέσω live streaming με τον αστροναύτη 
Paolo Nespoli της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA). Ο αστροναύτης μίλησε για τις μεγαλύτερες 
εξερευνήσεις της ανθρωπότητας, τις περιπέτειες και εμπειρίες του στο διάστημα.   
    
 


