
[1] 

 

«Μαθηηές ζε ρόλο Διπλωμάηη»  Θεζζαινλίθε, 8 επηεκβξίνπ 2016 

  Αξ. Πξση. : 38 

 ΠΡΟ: 1. Πεξηθεξεηαθό  Δηεπζπληή 
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο   

  2.  Πξντζηάκελν  Επηζηεκνληθήο 
& Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 
 

  3. Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ 
 

  4. Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο  

  5. Δηεπζπληέο ρνιηθώλ 
Μνλάδσλ Δεπηεξνβάζκηαο 
Εθπαίδεπζεο 

  6. πιιόγνπο Γνλέσλ & 
Κεδεκόλσλ 
 

  7. Μαζεηηθέο  Κνηλόηεηεο 
(15κειή  ζπκβνύιηα)  

 
 
 

Αμηόηηκεο/νη, 
 
Από 16 έσο 18 Δεθεκβξίνπ 2016 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε  Παλειιήληα καζεηηθή 
πξνζνκνίσζε Ο.Η.Ε. «Μαθηηές ζε ρόλο Διπλωμάηη», ζηελ νπνία ζα κπνξνύλ λα 
ζπκκεηέρνπλ καζεηέο Γπκλαζίσλ - Λπθείσλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, κε γιώζζα 
εξγαζίαο ηελ ειιεληθή. 
 
Η πξνζνκνίσζε ζα επηθεληξσζεί ζηε δηαδηθαζία ελώπηνλ ησλ δηαθόξσλ Επηηξνπώλ, πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην ησλ δηεζλώλ πξάμεσλ πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Θα αθνξά κεξηθέο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζπκβάζεηο ηνπ ΟΗΕ, 
ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ θξνλνύκε όηη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εθπαίδεπζεο 
όισλ ησλ καζεηώλ ηεο ρώξαο καο. 
 
ε θάζε Επηηξνπή ζα ζπκκεηέρνπλ 15-23 καζεηέο, ν ηξόπνο ζπδήηεζεο ζα αθνινπζεί ηνπο 
θαλόλεο ησλ Model United Nations, ζε απινπνηεκέλε όκσο κνξθή, θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζπδήηεζε ζε εθζέζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέξε. Σελ ηειεπηαία εκέξα πνπ ζα 
αλαθνηλσζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
εθθξάζνπλ ειεύζεξα ηελ άπνςε ηνπο. 
 
Παξάιιεια κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία ελώπηνλ ησλ Επηηξνπώλ, νη 
καζεηέο ζα εμνηθεησζνύλ ζηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ησλ δηεζλώλ πξάμεσλ από ηα θξάηε κέξε, 
ζα κάζνπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, λα δέρνληαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ 
άιισλ, λα ζέβνληαη ηηο απόςεηο ησλ άιισλ θξαηώλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ηελ θαηάιιειε 
επηρεηξεκαηνινγία πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπο. Θα γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία 
ησλ Επηηξνπώλ, ηε δηαδηθαζία ελόο δηεζλνύο forum, ηε δηπισκαηία όπσο εθαξκόδεηαη ζην 
πιαίζην ελόο δηεζλνύο νξγαληζκνύ, βαζηζκέλε ζε θαλόλεο δηεμαγσγήο γόληκνπ δηαιόγνπ θαη 
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνύ ζε επίπεδν αληηινγίαο.  
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ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε πεξαηηέξσ επηκόξθσζε ησλ καζεηώλ ζε δεηήκαηα πνπ 
άπηνληαη γεληθώλ θη επίθαηξσλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ην ζύγρξνλν θόζκν, δίλνληάο ηνπο 
ηελ επθαηξία λα δξάζνπλ εληόο ελόο πιαηζίνπ πνπ δηέπεηαη από ηηο αξρέο ηεο δηεζλνύο 
δηπισκαηίαο, αλαπηύζζνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηηο ξεηνξηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο.   
 
ην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα δνζνύλ βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 
νπνίνη κπνξνύλ λα πξνζέιζνπλ είηε νκαδηθά κε ην ζρνιείν ηνπο είηε κεκνλσκέλα.  
 
Η Πανελλήνια μαθηηική προζομοίωζη για ηα Δικαιώμαηα ηοσ Ανθρώποσ «Μαθηηές ζε 
ρόλο Διπλωμάηη» έτει ήδη ηεθεί σπό ηην αιγίδα ηων: α) Υποσργείοσ Παιδείας, Έρεσνας 
και Θρηζκεσμάηων και β) Υποσργείοσ Εζωηερικών και Διοικηηικής Αναζσγκρόηηζης 
(πρώην Υποσργείο Μακεδονίας και Θράκης). 
 
 
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή δεηνύκε ηε ζπλεξγαζία ζαο, πξνθεηκέλνπ ην παξαπάλσ εγρείξεκα 
λα ζηεθζεί κε επηηπρία. Μία επηθνηλσλία κε κέιε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζα ήηαλ 
ζεκαληηθή ηόζν γηα κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε, όζν θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νθειώλ 
πνπ ζα απνθνκίζεη ην ζρνιείν ζαο από ηε ζπλεξγαζία απηή. 
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