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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.390

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι,
06/08/2019
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/125436/Δ2

ΠΡΟΣ:

KOIN:

«ΡΟΗ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
κ. Κωτούλα Μαρία
roi.koinsep@gmail.com

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Δ.Ε. της
χώρας.
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ.Ε.)
4. Ελληνικές Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της
Ομογένειας
(μέσω της Δ/νσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του
Υ.ΠΑΙ.Θ.)
5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής της 4ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2019».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 115383/Δ2/17-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στη με αρ. πρ. 10/22-04-2019 επιστολή σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος,
σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 28/11-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της 4ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα

Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που θα διεξαχθεί από 13 έως 15
Δεκεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης (13-14 Δεκεμβρίου) και του «Βελλίδειου» Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ (15 Δεκεμβρίου).
Στην 4η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες όλων των
δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, της Κύπρου και της ομογένειας.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://roh.gr/aitiseis/ έως τις
31 Οκτωβρίου 2019.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και την κατανομή των Επιτροπών και χωρών, οι μαθητές/τριες
μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Στην ιστοσελίδα http://roh.gr/proetimasia/

κατηγορία

«Οδηγοί Μελέτης» υπάρχουν Οδηγοί Μελέτης που αντιστοιχούν στην Επιτροπή και τη θεματική ενότητα
που έχει ανατεθεί στον/στην κάθε μαθητή/τρια. Αφού μελετήσουν τον οδηγό, θα πρέπει να συντάξουν
ένα σύντομο κείμενο θέσεων. Το κείμενο θέσεων θα αναγνωσθεί κατά την έναρξη των εργασιών στις
Επιτροπές και θα συμβάλει στην τροφοδότηση της συζήτησης. Παράλληλα με την ουσιαστική μελέτη, θα
πρέπει να μελετηθούν και οι Κανόνες Διαδικασίας (https://roh.gr/kanones-diadikasias/ ).
Κατά τη φάση προετοιμασίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από τους προέδρους της κάθε
επιτροπής είτε τηλεφωνικά είτε μέσω skype.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
www.roh.gr και να απευθύνονται στο email: roi.koinsep@gmail.com , καθώς επίσης και στα τηλέφωνα
6987400040 (κ. Μαυρίδου Φ.) και 6944225737 (κ. Καραμπατάκη Β.).
Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της 4ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ», η
οποία απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολικών μονάδων όλης της Ελλάδας, της Κύπρου και της
Ομογένειας, που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο 2019 στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί με την
προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στο συνέδριο δεν συνδέεται με οικονομική επιβάρυνση των
μαθητών/μαθητριών ή εκπαιδευτικών, το ύψος της οποίας δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού ή
διακρίσεων μεταξύ του μαθητικού ή εκπαιδευτικού πληθυσμού.
Επίσης, θεωρούνται απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω Συνέδριο.
2. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων τους.

3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη
διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την
διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
4. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τις σχολικές εκδρομές και
εκπαιδευτικές επισκέψεις (υπ. αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681/ τ. Β’).
5. Στον ιστότοπο του Μαθητικού Συνεδρίου (http://roh.gr/) δεν θα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων.
6. Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
7. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, καθώς και ο απολογισμός και
τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν
σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω
Μαθητική Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

