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Οιαν αποφασίζουν οι μαθητές
Στην τέταρτη προσομοίωση οργάνων της Ε.Ε 96 μαθητές παρουσίασαν λύσεις για τη διαχείριση
του προσφυγικού με την ιδιότητα των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων

► Tns ΕΥΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ε τη συμμετοχή 96 μαθητών Α
και Β Λυκείου από 16 σχολεία
όλης της Ελλάδας και των συνοδών

καθηγητών τους ολοκληρώθηκε

την Παρασκευή
29 Νοεμβρίου η Πανελλαδική
Μαθητική Προσομοίωση Οργάνων

της Ευρωπαϊκής Ενωσης

μια δραστηριότητα που
διοργανώνεται για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά από το
Europe Direct Eliamep για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
συνεργασία με το Εργαστήριο
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και
Πολιτικής του ΕΚΠΑ και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Ελλάδα

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση

των μαθητών αναφορικά

με τον τρόπο λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
τη διαχείριση επίκαιρων προ¬

βλημάτων Οι δράσεις έλαβαν
χώρα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο

και στη Μεγάλη Αίθουσα
Τελετών του Πανεπιστημίου
στα Προπύλαια

Οι μαθητές είχαν να διαχειριστούν

ένα υποθετικό προσφυγικό

ζήτημα που τους ανα¬

κοινώθηκε τις προηγούμενες
δύο μέρες της προσομοίωσης
και αφορούσε τη μαζική διέλευση

από τα ισπανικά χερσαία
σύνορα με το Μαρόκο προς τη
Θέουτα και τη Μελίγια αυτόνομες

ισπανικές κοινότητες στη
βόρεια ακτή της Αφρικής

Κάποιες από τις λύσεις που
παρουσίασαν οι μαθητές στο
πλαίσιο της διαχείρισης του
προσφυγικού με την ιδιότητα
των μελών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν η
συνεργασία με MKO η ένταξη
και αφομοίωση των προσφύγων

η διασφάλιση των δικαιωμάτων

για κάθε αιτούντα άσυλο

η διαφύλαξη των συνόρων
μέσω νέων συμφωνιών με την
Ε.Ε η αξιοποίηση των προσόντων

των προσφύγων με στόχο
την επαγγελματική αποκατά
στασή τους η κατάργηση των
hotspots αλλά και η κατανόηση
της ετερότητας και η ευαισθητοποίηση

των πολιτών
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Με

λέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
χαρακτήρισε το εγχείρημα μια
ευκαιρία ακαδημαϊκών προδιαγραφών

έναν διαφορετικό

τρόπο να μάθουν οι μαθητές
πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή
Ενωση αλλά και το καλύτερο

ανάχωμα σε ακραίες απόψεις

που βρίσκονται σε έξαρση
λόγω μειζόνων γεωπολιτικών
εξελίξεων

Το πρόβλημα που απασχολεί
πιο πολύ τους νέους είναι

το μεταναστευτικό-προσφυγι
κό ζήτημα Ενα θέμα το οποίο
έφτασε στα μέρη μας στις
ακτές μας στα σύνορά μας τα
τελευταία χρόνια και θα μας
απασχολεί Πήρατε ένα πολύ
σημαντικό μάθημα δημοκρατίας

διαλόγου συνεργασίας και
αντιπαράθεσης τον σεβασμό
του αντιπάλου και της διαφορετικής

άποψης όχι σε ένα
γενικό και αφηρημένο επίπεδο
αλλά σε σχέση με ένα φλέγον
ζήτημα που επηρεάζει τις ζωές
μας σημείωσε η υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Στην τελετή λήξης παραβρέθηκαν

η αναπληρώτρια
καθηγήτρια Εμμανουέλα Λούση

διευθύντρια του Εργαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

και Πολιτικής του ΕΚΠΑ που
καλωσόρισε τους μαθητές και
αποτίμησε τις εργασίες τους η
Αγγελική Δημητριάδη επικεφαλής

του προγράμματος Μετανάστευσης

του ΕΛΙΑΜΕΠ
και ο πρόεδρος του ιδρύματος
καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης
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