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

Μαρούσι, 09/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15.1/136599/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

  

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Διαδικτυακού Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «4ο ACGMUN» από το Pierce -

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος -σχολικό έτος 2020-2021.

Σχ. Έγγρ.: το με αρ. πρ. 125199/Δ2/21-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 13899/1-7-2020 έγγραφο που μας αποστείλατε με θέμα: «Διαβίβαση 

αιτήματος έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και μαθητικών διαγωνισμών του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/17-9-2020 του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την υλοποίηση του 4ου ACGMUN Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης 

Ηνωμένων Εθνών από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Pierce για μαθητές/τριες Δ.Ε. για το σχολικό 

έτος 2020-2021, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Μαρτίου 

2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑ Β’
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. 

: Μπερετούλη Γ.
Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 

: 210-34.43.314 
Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε.και Δ.Ε. Αττικής, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας 
και Θεσσαλίας

2. Δ/νσεις Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, 
Τρικάλων, Λάρισας

3. Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία που 
αναγράφονται στη λίστα προσκεκλημένων 
σχολείων.
(μέσω του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου     
Ελλάδος)

4. Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
(μέσω της ΔΔΕ Β’ Αθήνας)

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Παγκόσμια Ενότητα (Global Unity)», ενώ η Προσομοίωση 

Ηνωμένων Εθνών απαρτίζεται από πέντε Επιτροπές Γενικής Συνέλευσης (Επιτροπή Αφοπλισμού και 

Διεθνούς Ασφάλειας, Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή, Κοινωνική, Φιλανθρωπική και 

Πολιτισμική Επιτροπή, Επιτροπή Ειδικής Πολιτικής και Αποαποικιοποίησης και Νομική Επιτροπή) και 

εννέα Επιτροπές εκτός Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ (Περιβαλλοντική Επιτροπή, Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Συμβούλιο Ασφαλείας, Ομάδα των 20, Ιστορικό Συμβούλιο 

Ασφαλείας, Ειδική Διάσκεψη για τη Μετανάστευση, Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας και Διεθνές 

Δικαστήριο). 

Στην ιστοσελίδα της Προσομοίωσης (www.acgmun.gr) παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με τους όρους και τη διάρθρωση της διαδικασίας σύστασης των επιτροπών, σύνταξης των 

ψηφισμάτων και της ψηφοφορίας, όπως επίσης και τα αναγκαία εγχειρίδια για την προετοιμασία των 

συμμετεχόντων/ουσών. Η γλώσσα της Προσομοίωσης είναι η αγγλική.

Σε περίπτωση που αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, το Συνέδριο θα διεξαχθεί δια ζώσης, σύμφωνα 

με τους όρους που περιγράφονται στην αίτηση. Επίσης, επισημαίνονται ως απαραίτητες οι κάτωθι 

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 πρόγραμμα. 

2. 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.

3. Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της υπ. αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-

02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/-τριών Δημόσιων και 

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 

4. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

5. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα της Προσομοίωσης Συνεδρίασης, καθώς και ο 

απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη 

διενέργειά του.

6. Η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά σε άμεση διαφήμιση παροχής 

υπηρεσιών ατόμων/φορέων.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

http://www.acgmun.gr/


παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 

των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω συνέδριο θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή: Με εντολή Υφυπουργού 

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       

2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      

5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                                            

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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