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ΗΔΜΑ : Δμημεοωτικό (διαδικτυακξύ) υμεδοίξυ «Μαθητέπ σε Ρόλξ Διπλωμάτη 2020» 

(Έγκοιση ΤΠ.Π.Δ.Η.Α.Π Υ15.1/106579/Δ2/18/08/2020) 
   

τη Ηεσσαλξμίκη, ποαγματξπξιήθηκαμ με μεγάλη επιτυχία τα έτη: 2016, 2017, 2018 & 2019 ξι 

εογασίεπ τηπ 1ηπ, 2ηπ, 3ηπ και 4ηπ Παμελλήμιαπ Μαθητικήπ Ποξσξμξίωσηπ τωμ Δπιτοξπώμ τξυ ΟΖΔ 

για τα Δικαιώματα τξυ Αμθοώπξυ με τίτλξ «Μαθητέπ σε Ρόλξ Διπλωμάτη». 

 

Οι αμωτέοω διξογαμώσειπ υλξπξιήθηκαμ: 

✔ Τπό τημ επιστημξμική διεύθυμση τηπ Καθηγήτοιαπ Διεθμξύπ Δικαίξυ, καπ Δο. Παοασκευήπ 

Νάσκξυ-Πεοοάκη. 

✔ Με τη συμμετξχή τξυλάχιστξμ 2000 μαθητώμ. 

✔ Από 100 και πλέξμ Γυμμάσια και Λύκεια Δλλάδαπ, Κύποξυ και ξμξγέμειαπ. 

✔ Με τημ υπξστήοινη 250 φξιτητώμ. 
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 Ο κύοιξπ στόχξπ τωμ ποξσξμξιώσεωμ είμαι η ευαισθητξπξίηση τωμ μαθητώμ σε θέματα πξυ 

αφξοξύμ τημ ποξστασία και τημ ποξάσπιση τωμ δικαιωμάτωμ τξυ αμθοώπξυ, η ενξικείωσή τξυπ 

με ζητήματα εφαομξγήπ τωμ σχετικώμ Διεθμώμ υμβάσεωμ τξυ ΟΖΔ καθώπ και η καλλιέογεια 

σεβασμξύ απέμαμτι στξυπ καμόμεπ διπλωματίαπ. Οι μαθητέπ, αμαλαμβάμξμταπ τξμ οόλξ τξυ 

διπλωμάτη, δηλαδή τξυ εκποξσώπξυ μιαπ συγκεκοιμέμηπ χώοαπ,  καλξύμται μα υπεοασπιστξύμ 

τα αμθοώπιμα δικαιώματα και μα αμαπτύνξυμ τημ κατάλληλη επιχειοηματξλξγία, λαμβάμξμταπ 

υπόψη τη πξλιτική τηπ χώοαπ τξυπ. Ζ ποξσξμξίωση αυτή ,λξιπόμ, ποόκειται για έμαμ αγώμα 

διεκδίκησηπ τωμ αμθοωπίμωμ δικαιωμάτωμ, με τη συμμετξχή μέωμ (Γυμμασίξυ - Λυκείξυ)  από τημ 

Δλλάδα, τημ Κύποξ και τξ ενωτεοικό!  

 

Οι μαθητέπ θα ποέπει μα γμωοίζξυμ πωπ η μελέτη, η αμαζήτηση γμώσηπ και τέλξπ ξι 

ποξσξμξιώσειπ δεμ απξτελξύμ ποξσπάθεια και μόχθξ μξμάχα εκείμωμ τωμ ημεοώμ διεναγωγήπ 

τξυ συμεδοίξυ, αλλά εφόδια και πληοξφξοίεπ πξυ θα διαθέσξυμ στξ άμεσξ μέλλξμ υπέο τωμ 

ίδιωμ και υπέο τωμ άλλωμ.    

 

ε αυτή τημ ποξσπάθειά τξυπ, λξιπόμ, ξι ποώτεπ τέσσεοιπ Παμελλήμιεπ Ποξσξμξιώσειπ τωμ 

Δπιτοξπώμ τξυ ΟΖΔ για τα Δικαιώματα τξυ Αμθοώπξυ τέθηκαμ υπό τημ αιγίδα τξυ Πεοιφεοειακξύ 

Κέμτοξυ Πληοξφόοησηπ τξυ ΟΖΔ (UNRIC), τξυ Τπ. Παιδείαπ, Έοευμαπ και Ηοησκευμάτωμ, τξυ 

Τπ. Δσωτεοικώμ και Διξικητικήπ Αμασυγκοότησηπ, τηπ Πεοιφέοειαπ Κεμτοικήπ Μακεδξμίαπ και 

τξυ Δήμξυ Ηεσσαλξμίκηπ.  υγχοόμωπ, στιπ παοαπάμω διξογαμώσειπ φιλξνεμήθηκαμ από τξμ 

φξοέα υλξπξίησηπ μαθητέπ από τξ «Εωγοάφειξ» Γυμμάσιξ και Λύκειξ Κωμσταμτιμξύπξληπ, από 

τξ Γλωσσικό Λύκειξ "Παμτελή ωτήοη" Αογυοξκάστοξυ, από τξ «χξλείξ Κωφώμ» Ηεσσαλξμίκηπ, 

από τξ «Υάοξ τξυ Κόσμξυ», εμώ παοάλληλα έγιμαμ ειδικά σεμιμάοια για τξυπ συμξδξύπ 

καθηγητέπ και γξμείπ τωμ συμμετεχόμτωμ, αλλά και νεμάγηση στημ πόλη τηπ Ηεσσαλξμίκηπ. 

 
 

Σιπ εκδηλώσειπ τίμησαμ με τημ παοξυσία τξυπ, μετανύ άλλωμ, εκποόσωπξι τηπ πξλιτικήπ ηγεσίαπ, 

τηπ τξπικήπ αυτξδιξίκησηπ, τξυ διπλωματικξύ σώματξπ και τηπ Δευτεοξβάθμιαπ Δκπαίδευσηπ. 

Δμδεικτικά έχξυμ παοευοεθεί ξ κ. Δημήτοηπ Υατξύοξπ από τξ Γοαφείξ τξυ ΟΖΔ στιπ Βουνέλλεπ, 

ξ κ. Δαμιαμόπ εοεφίδηπ από τξ Γοαφείξ τξυ Ύπατξυ Αομξστή στη Γεμεύη, η κα. Rebecca Fong, 

Γεμική Ποόνεμξπ τωμ ΖΠΑ στη Ηεσσαλξμίκη, η κα πυοάκη Μαοία, Δυοωβξυλευτήπ, ξ κξπ 

ωκοάτηπ Υάμελλξπ, ποώημ αμαπληοωτήπ υπξυογόπ Πεοιβάλλξμτξπ, η κα Βξύλα Πατξυλίδξυ, 

Αμτιπεοιφεοειάοχηπ Π.Δ. Ηεσσαλξμίκηπ,  κ.α.  
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ε συμέχεια τηπ μεγάληπ επιτυχίαπ τηπ 1ηπ, 2ηπ, 3ηπκαι 4ηπ Ποξσξμξίωσηπ, απξφασίστηκε η 

διεναγωγή τηπ 5ης Παμελλήμιας Μαθητικής Προσομοίωσης (Α.Π Υ15.1/106579/Δ2/18/08/2020 

Έγκοιση ΤΠ.Π.Δ.Η.) τξ χοξμικό διάστημα 11-13 Δεκεμβρίου 2020.  

 

 

Ζ φετιμή διξογάμωση θα ποαγματξπξιηθεί μέσω διαδικτυακής (online) πλατφόρμας 

τηλεργασίας, ποξκειμέμξυ μα διασφαλιστεί η ασφαλήπ συμμετξχή τωμ μαθητώμ (χωοίπ φυσική 

παοξυσία), δεδξμέμηπ τηπ αμάγκηπ τήοησηπ μέτοωμ αυνημέμηπ ποξστασίαπ εμάμτια στημ 

ενάπλωση τξυ κξοξμξϊξύ.  

 

Καιμξτξμία τηπ φετιμήπ διξογάμωσηπ, πέοα από τη διαδικτυακή διεναγωγή και τημ επέκταση σε 

σχξλεία τξυ ενωτεοικξύ με 2 αγγλόφωμεπ επιτοξπέπ, απξτελεί και τξ ότι συμπίπτει με τξμ 

εξοτασμό τωμ 75 χοόμωμ από τημ ίδουση τξυ ΟΖΔ, γεγξμόπ πξυ τημ καθιστά επετειακή. 

 

 

 

 

 

 

 

Πεοισσότεοεπ πληοξφξοίεπ και λεπτξμέοειεπ σχετικά με τξμ τοόπξ συμμετξχήπ και 

ποξετξιμασίαπ είμαι διαθέσιμεπ στημ ιστξσελίδα www.roh.gr, όπξυ και μπξοείτε μα αματοένετε για 

τα 25 μαθητικά κείμεμα πξυ υιξθετήθηκαμ ξμόφωμα στξ πλαίσιξ τωμ εογασιώμ τηπ ποξσξμξίωσηπ 

από τξυπ «εμπειοξγμώμξμεπ» μαθητέπ (Γμώμεπ τωμ Δπιτοξπώμ και Ψήφισμα τξυ υμβξυλίξυ). 

 
Βοισκόμαστε πάμτα στη διάθεσή σαπ για ξπξιαδήπξτε εμημέοωση ή διευκοίμιση. 

 

  

Ζ Ομάδα τξυ ΜΡΔ 2020 

 

 

 

Πληοξφξοίεπ: 
 

Καοαμπατάκη Β.  6944225737 

Μαυοίδξυ Υ.        6987400040 
 

http://www.roh.gr/
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