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ΘΕΜΑ

:

Ενημέρωση για τα Συνέδρια
1. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»
(Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. Α.Π Φ15.1/125436/Δ2/06/08/2019)
2. «Μαθητές Αγορητές»

Αξιότιμες/οι,
Αναφορικά με τα ανωτέρω συνέδρια, επισημαίνονται τα εξής:
➢ Τα εν λόγω συνέδρια αφορούν προσομοιώσεις Επιτροπών του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και Αγώνες Ρητορικής Τέχνης, αντίστοιχα, με γλώσσα
εργασίας την Ελληνική.
➢ Τα συνέδρια εγκρίθηκαν και τέθηκαν υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΕΘ, καθώς πρόκειται
για συνέδρια με ξεκάθαρο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
➢ Τα συνέδρια έχουν ήδη γίνει θεσμός, όπως διαφαίνεται από την πρωτοφανή
συμμετοχή μαθητών από το σύνολο της χώρας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα για
πρώτη φορά να διαγωνιστούν στην Ελληνική γλώσσα. Η επιτυχία του εγχειρήματος
είναι αδιαμφισβήτητη και αποτυπώνεται, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετεχόντων,
αλλά κυρίως στον ενθουσιασμό και την προσμονή των μαθητών για την επόμενη
διοργάνωση.
➢ Στα συνέδρια συμμετέχουν φοιτητές, αλλά και συνοδοί καθηγητές και γονείς, οι
οποίοι παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια, ενώ έχουν φιλοξενηθεί ομάδες μαθητών,
ενδεικτικά αναφέρονται μαθητές από το «Ζωγράφειο» Γυμνάσιο και Λύκειο
Κωνσταντινούπολης, από το Γλωσσικό Λύκειο "Παντελή Σωτήρη" Αργυροκάστρου,
από το «Σχολείο Κωφών» Θεσσαλονίκης, από το «Φάρο του Κόσμου».
➢ Το συνέδριο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» έχει βραβευθεί από τον ΟΗΕ ως
μοναδικό στην Ελλάδα, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Κέντρου
Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC).
➢ Για την υλοποίηση των ανωτέρω συνεδριών, που διενεργούνται από το 2016 έως
σήμερα, δημιουργήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
«ΡΟΗ».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνέδρια:
www.roh.gr
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
➢ παρέχουν τη δυνατότητα σε μαθητές, πρωτίστως δημόσιων σχολείων, να έχουν μια
εκπαιδευτική βιωματική εμπειρία, να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες για την
κοινωνική παρουσία τους στην ενήλικη ζωή και την προετοιμασία τους για τον
μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών μιας δημοκρατικής πολιτείας με
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
➢ παρέχουν τη δυνατότητα σε παιδιά σχολείων της ομογένειας να συμμετέχουν
ασκώντας την Ελληνική γλώσσα
➢ συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της πόλης
➢ έχουν φιλανθρωπική και κοινωνική διάσταση
εκτιμούμε ότι αποτελούν αξιόλογη πρωτοβουλία, η οποία πρέπει να συνεχιστεί.
Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

13-15 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής:

Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» &
«Capsis Hotel», Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα Συμμετοχής:

Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Από 15 Σεπτεμβρίου
(στο www.roh.gr)
www.roh.gr

Ιστοσελίδα:

έως

✓

Διαδικτυακή εκπαίδευση μαθητών από έμπειρους φοιτητές

✓

Παράλληλο πρόγραμμα ομιλιών και ξεναγήσεων συνοδών

✓

Δυνατότητα Ομαδικής αλλά και Ατομικής εγγραφής μαθητή

και

20

Οκτωβρίου

2019

Μαθητές Αγορητές
Ημερομηνία Διεξαγωγής:

7-8 Μαρτίου 2020

Τόπος Διεξαγωγής:

Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» &
Συνεδριακό κέντρο «Διακονία», Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα Συμμετοχής:

Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31 Οκτωβρίου 2019
(στο www.elart.gr)
www.elart.gr

Ιστοσελίδα:
✓

Διαδικτυακή εκπαίδευση μαθητών από έμπειρους φοιτητές

✓

Παράλληλο πρόγραμμα ομιλιών και ξεναγήσεων συνοδών

✓

Δυνατότητα Ομαδικής αλλά και Ατομικής εγγραφής μαθητή

Παρακαλούμε για τη διαβίβαση των παραπάνω σε κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση.
Η Οργανωτική Επιτροπή
ΣΥΝ.
1. Ενημερωτικό Συνεδρίου «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη 2019»
2. Ενημερωτικό Συνεδρίου «Μαθητές Αγορητές 2020»

Φορέας Υλοποίησης
«ΡΟΗ» ΚΟΙΝΣΕΠ
Πληροφορίες:
Κατσούλης Στ. 6976840812
Μαυρίδου Φ.
6987400040
Καραμπατάκη Β. 6944225737

www.roh.gr
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«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»
Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου
www.roh.gr

ΘΕΜΑ

:

Θεσσαλονίκη, 03 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημερωτικό Συνεδρίου «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη 2019»
(Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. Α.Π Φ15.1/125436/Δ2/06/08/2019)

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το 2016, 2017 & 2018 οι εργασίες της
1ης, 2ης και 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη».
Οι ανωτέρω διοργανώσεις υλοποιήθηκαν:
✓ Υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου, κας Δρ. Παρασκευή
Νάσκου-Περράκη
✓ Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 1500 μαθητών
✓ Από 100 και πλέον Γυμνάσια και Λύκεια Ελλάδας, Κύπρου και ομογένειας
✓ Με την υποστήριξη 200 φοιτητών
Στόχο των προσομοιώσεων αποτελεί 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. Οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν σε ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα κράτη
μέρη, να προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναπτύξουν την κατάλληλη
επιχειρηματολογία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβόμενοι την άποψη των άλλων. Στο
πλαίσιο των εργασιών της προσομοίωσης του 2018 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.
Η 1η, 2η και 3η 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.
Στις παραπάνω διοργανώσεις φιλοξενήθηκαν από το φορέα υλοποίησης μαθητές από το
«Ζωγράφειο» Γυμνάσιο και Λύκειο Κωνσταντινούπολης, από το Γλωσσικό Λύκειο "Παντελή
Σωτήρη" Αργυροκάστρου, από το «Σχολείο Κωφών» Θεσσαλονίκης, από το «Φάρο του Κόσμου»,
ενώ παράλληλα έγιναν ειδικά σεμινάρια για τους συνοδούς καθηγητές και γονείς των
συμμετεχόντων, αλλά και ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας,
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του διπλωματικού σώματος και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά έχουν παρευρεθεί οι κ.κ. Δημήτρης Φατούρος από το Γραφείο του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες,
ο κ. Δαμιανός Σερεφίδης από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή στη Γενεύη, η κα. Rebecca Fong,
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Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, η κα Σπυράκη Μαρία, Ευρωβουλευτής, ο κος
Σωκράτης Φάμελλος, πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, η κα Βούλα Πατουλίδου,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κ.α.
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας της 1ης, 2ης και 3ης Προσομοίωσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή
της
4ης
Πανελλήνιας
Μαθητικής
Προσομοίωσης
στη
Θεσσαλονίκη
(Α.Π
Φ15.1/125436/Δ2/06/08/2019 Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.), το διάστημα 13 -15 Δεκεμβρίου 2019, στις
εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» (13-14 Δεκεμβρίου) και στο «Capsis
Hotel» (15 Δεκεμβρίου 2019). Η προσομοίωση έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για την UNESCO.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα
https://roh.gr/ .
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση.

Η Ομάδα του ΜΡΔ 2019

Φορέας Υλοποίησης
«ΡΟΗ» ΚΟΙΝΣΕΠ
Αριστοτέλους 11
Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
Αρ. Μητρ: Δ01098
Πληροφορίες:
Κατσούλης Στ. 6976840812
Μαυρίδου Φ.
6987400040
Καραμπατάκη Β. 6944225737

[2]
www.roh.gr

roi.koinsep@gmail.com

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
«Μαθητές Αγορητές»
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες
Ρητορικής Τέχνης
https://www.elart.gr/

ΘΕΜΑ

:

Θεσσαλονίκη, 03 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημερωτικό Συνεδρίου «Μαθητές Αγορητές 2020»

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν το 2018 και το 2019 με μεγάλη επιτυχία οι Πανελλήνιοι
Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης με τίτλο «Μαθητές Αγορητές», που απευθύνονται κυρίως σε
μαθητές Δημοσίων Σχολείων.
Οι ανωτέρω διοργανώσεις υλοποιήθηκαν:
✓ Υπό την επιστημονική διεύθυνση των: Δρ. Δημοσθένη Δαββέτα, Δρ. Iωάννη Καζάζη, Δρ.
Μιλτιάδη Σαρηγιαννίδη, Δρ. Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, Δρ. Χρυσόστομο Σταμούλη, Δρ.
Δημήτρη Καιρίδη και Δρ. Παρούλα Νάσκου – Περράκη (μέρος επιστημονικής επιτροπής)
✓ Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 500 μαθητών
✓ Από 50 και πλέον Γυμνάσια και Λύκεια Ελλάδας και Κύπρου
✓ Με την υποστήριξη 80 φοιτητών
Στις παραπάνω διοργανώσεις, μεταξύ άλλων, φιλοξενήθηκαν από το φορέα υλοποίησης παιδιά
από τον «Φάρο του Κόσμου», ενώ παράλληλα έγιναν ειδικά σεμινάρια για τους συνοδούς
καθηγητές και γονείς των συμμετεχόντων, αλλά και ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης.
Οι 1οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης «Μαθητές Αγορητές» τέθηκαν υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο στόχος του εκπαιδευτικού συνεδρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές
να μιλήσουν για διάφορα επίκαιρα θέματα μπροστά σε κοινό, να αναπτύξουν την τεχνική του
επιχειρήματος ως μέσου επικοινωνίας και επίλυσης των διαφορών, να καλλιεργήσουν την κρίση,
τη διάκριση και την ορθή επιχειρηματολογία. Η εξάσκηση στη ρητορική τέχνη ενισχύει τη θετική
διάθεση του μαθητή απέναντι στο σχολείο, προσφέροντας την ευκαιρία για δημιουργική μάθηση,
που δίνει έμφαση στην πρωτοβουλία του μαθητή, αυξάνοντας την αυτοεκτίμησή του.
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας των 1ων και 2ων Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής
Τέχνης «Μαθητές Αγορητές»

αποφασίστηκε η διεξαγωγή του 3ου

αντίστοιχου συνεδρίου στη

Θεσσαλονίκη, το διάστημα 07-08 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων
«Απόστολος Παύλος» και Συνεδριακό κέντρο «Διακονία», στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται από από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31 Οκτωβρίου 2019
στην ιστοσελίδα https://elart.gr/ .
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση.

Η Ομάδα του ΑΡΤ 2020

Φορέας Υλοποίησης
«ΡΟΗ» ΚΟΙΝΣΕΠ
Αριστοτέλους 11
Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
Αρ. Μητρ: Δ01098
Πληροφορίες
Πλιάγκα Εύα
6946647971
Μαυρίδου Φ.
6987400040
Καραμπατάκη Β. 6944225737
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