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Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν το 2016 & 2017 με μεγάλη επιτυχία οι 

εργασίες της 1ης και 2ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», 

που απευθύνεται σε μαθητές Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων με γλώσσα εργασίας 

την ελληνική. 

Οι διοργανώσεις του 2016 και 2017: 

✓ Υλοποιήθηκαν από την Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ», 

✓ Υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου, κας 

Δρ. Παρασκευή Νάσκου-Περράκη,  

✓ Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 1100 μαθητών, 

✓ Από 100 και πλέον Γυμνάσια και Λύκεια Ελλάδας και Κύπρου,  

✓ Με την υποστήριξη 100 πρόεδρων επιτροπών και 50 δημοσιογράφων 

(όλοι φοιτητές)  

Στις παραπάνω διοργανώσεις, μεταξύ άλλων φιλοξενήθηκαν από το φορέα 

υλοποίησης παιδιά από το «Ζωγράφειο» Γυμνάσιο και Λύκειο Κωνσταντινούπολης, 

από το «Σχολείο Κωφών» Θεσσαλονίκης, τον «Φάρο του Κόσμου», ενώ παράλληλα 

έγιναν ειδικά σεμινάρια για τους συνοδούς καθηγητές και γονείς των συμμετεχόντων, 

αλλά και ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Η 1η και 2η  Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τέθηκαν υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Κέντρου 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

 

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 
Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση  

Επιτροπών του ΟΗΕ  
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

www.roh.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16 

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς  Διευθυντές  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
2.Προϊσταμένους  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής  
Καθοδήγησης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
3.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 
4.Διευθυντές Εκπαίδευσης 
5.Διευθυντές Σχολικών Μονάδων  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
6.Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 
7.Μαθητικές  Κοινότητες (15μελή  συμβούλια) 

   

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και πρόσκληση στο 3ο Συνέδριο «Μαθητές σε ρόλο 
Διπλωμάτη»  
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Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της 

πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του διπλωματικού σώματος και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι κ.κ. Δημήτρης 

Φατούρος από το Γραφείο του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, o οποίος ανέγνωσε και μήνυμα 

από το Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών κο Μπαν ΓΚι - Μουν, ο κ. Δαμιανός  

Σερεφίδης από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή στη Γενεύη και η κα. Rebecca 

Fong, Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι στο Newsletter «UNIC@Work»  (τεύχος Δεκεμβρίου 

2016) του Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, το συνέδριο «Μαθητές σε Ρόλο 

Διπλωμάτη» αναφέρεται σαν μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που 

έλαβαν χώρα εντός του 2016 σε όλο τον κόσμο.  

Στόχος των συνεδρίων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που 

αφορούν  την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και 

η γνωριμία και εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών 

Συμβάσεων του ΟΗΕ. Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν στα 

ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα κράτη μέρη, να μάθουν να 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των 

άλλων, να σέβονται τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την 

κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους. Στο 

πλαίσιο των εργασιών της προσομοίωσης υιοθετήθηκαν ομόφωνα από τους 

«εμπειρογνώμονες» μαθητές, 19 κείμενα (Γνώμες των Επιτροπών και Ψήφισμα του 

Συμβουλίου), τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.roh.gr και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.  

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας της 1ης και 2ης Προσομοίωσης, αποφασίστηκε 

η διεξαγωγή της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης στη Θεσσαλονίκη, 

το διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων 

«Απόστολος Παύλος» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (14-15 Δεκεμβρίου) και του 

«Βελλίδειου» Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ (16 Δεκεμβρίου). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ημερομηνία 
Διεξαγωγής: 

14-16 Δεκεμβρίου 2018 

Τόπος Διεξαγωγής: Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος», Θεσσαλονίκη 

Δυνατότητα 
Συμμετοχής: 

Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

Αιτήσεις Συμμετοχής: Από 21 Σεπτεμβρίου έως και 21 Οκτωβρίου 2018 (στο site) 

Ιστοσελίδα: www.roh.gr 

✓ Διαδικτυακή εκπαίδευση μαθητών από έμπειρους φοιτητές 

✓ Κάλυψη διαμονής από συνεργαζόμενο ξενοδοχείο για συνοδό – καθηγητή / γονέα 

✓ Παράλληλο πρόγραμμα ομιλιών, ξεναγήσεων και Workshop συνοδών 

✓ Δυνατότητα Ομαδικής αλλά και Ατομικής εγγραφής μαθητή 
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Παρακαλούμε για τη διαβίβαση των παραπάνω σε κάθε αρμόδιο και 

ενδιαφερόμενο. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Κωτούλα Μαρία 

Πρόεδρος  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΡΟΗ" 

 

Φορέας Υλοποίησης 

«ΡΟΗ» ΚΟΙΝΣΕΠ  

Αριστοτέλους 11  

Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη 

Αρ. Μητρ: Δ01098 

 

Πληροφορίες  

Μαυρίδου Φ.  (6987400040) 

Καραμπατάκη Β. (6944225737) 

http://www.roh.gr/
mailto:roi.koinsep@gmail.com
mailto:roi.koinsep@gmail.com

