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ΠΡΟΣ:  
 
ΚΟΙΝ:  

 Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσ/νίκης 
 
1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
2. Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 
(διά των  οικείων Δ.Δ.Ε.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού  Προγράμματος με τίτλο «Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών 
(MUN)» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023. 
 
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄/23-12-2021)  
           2. Το από 31/05/2022 ηλεκτρονικό αίτημά του Αριστοτελείου Κολλεγίου και τα συνημμένο σε 
αυτό έγγραφα 
             
 
 Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4876/2021,  σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, με θέμα 
«Έγκριση του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (MUN)». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το 
Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας και 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης, 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Κεντρικής Μακεδονίας.  
 Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 9,10 και 11 Μαρτίου 
2023, στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, εφόσον τηρηθούν 
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19. 

Σκοπός του M.H.E. είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων σχετικά με τα παγκόσμια 
προβλήματα, όπως αυτά ορίζονται σε συγκεκριμένη ατζέντα, στην Αγγλική Γλώσσα. Το Μοντέλο 
Ηνωμένων Εθνών είναι μία αυθεντική προσομοίωση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. Στη διάρκεια 
του συνεδρίου ως διπλωμάτες ακολουθούν τις επίσημες διεργασίες των επιτροπών και της γενικής 
συνέλευσης για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα-ψηφίσματα. Οι μαθητές/τριες 
μαθαίνουν να ερευνούν, να διαλέγουν με κριτική σκέψη τα επιχειρήματά τους, να παρουσιάζουν και 
να συνδιαλέγονται πάνω σε θέματα που απασχολούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Είναι ένας θεσμός 
ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αφού τα μαθησιακά οφέλη είναι πολλαπλά και 
άμεσα. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 
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Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Κώνστα Ρεβέκκα 
Τηλέφωνο: 2310 474832 
Ιστοσελίδα: http://kmaked. gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  με τις εξής προϋποθέσεις: 
 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην προσομοίωση να είναι προαιρετική για  τους/τις 
μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη 
της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η 
ασφάλεια των μαθητών/τριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην προσομοίωση, καθώς και η προετοιμασία για τη 
συμμετοχή τους, να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην 
επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την 
εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

3. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση να γίνει με 
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο. 

4. Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να μπορούν να παρίστανται και να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές σε όλες τις επιμέρους ομάδες εργασίας. 

5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και η τυχόν μετακίνησή τους στην προσομοίωση να γίνεται 
σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

6. Η χρήση/παρουσίαση του έργου των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που υλοποιεί τη 
συνδιάσκεψη ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λ.π.) 

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών  εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των 
εμπλεκομένων. 

8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

9. H διαδικασία της προσομοίωσης (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με 
ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα 
νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

10. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά 
δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 
(Ν.4212/2013), όπως ισχύει. 

11. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς. 

12. Η τυχόν συμμετοχή των εκπαιδευτικών σχετικά  με την υλοποίηση του προγράμματος να 
είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του διδακτικού τους ωραρίου. 

13. Για τη συμμετοχή στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να μην απαιτείται καμία 
οικονομική επιβάρυνση των  εκπαιδευτικών ή σχολείων. 

14. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται να συμμετέχει στη δράση και ότι συναινεί 
να παρουσιάσει/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή 
έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

15. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19,  όπως κάθε φορά ισχύουν. 

16. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του δεσμεύονται να αποστείλουν 
στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 
 

17. Οι Διευθυντές/-ντριες  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 
παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η 
αριθμ. 20833/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και 
μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2310471711 με τις Υπεύθυνες κ. Διαμαντή και κ. Πανοπούλου. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
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