
 

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

Μαρούσι, 04/02/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/13253/Δ2

ΠΡΟΣ:

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
της χώρας. Έδρες τους.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
3. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και ΓΕΛ  

της χώρας και της ομογένειας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. 

                                                                                                           και της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. 
                                                                                                           του οικείου Υπουργείου)

4. Αμερικανικό Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης
info@anatolia.edu.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης της 16ης Διαδικτυακής Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

των Εφήβων (16th Online ACMUN) του Αμερικανικού Κολλεγίου “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” Θεσσαλονίκης– σχ. 

έτ. 2020-21».

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 106209/Δ2/16-8-2020 και 8486/Δ2/25-01-2021 εισερχόμενα 

έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα με αρ. πρ. 14252/16-6-2020 και 811/25-01-2021 έγγραφά σας, και στα συνημμένα 

σε αυτά, και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα 

Πρακτικού 38/31-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της 16ης Συνόδου του Οργανισμού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

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. 

Κατσάνου Ζ. 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

: 210-34.43.314 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:info@anatolia.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (16th ACMUN), που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου 

και όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου της χώρας και του εξωτερικού. 

Η εν λόγω Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 

Φεβρουαρίου 2021, εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. Πληροφορίες  σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής 

είναι δυνατό να αναζητηθούν στο ACMUN 2021 Οργανωτικό Εγχειρίδιο, στην ιστοσελίδα 

https://anatolia.edu.gr.acmun.

Εκπροσωπώντας διάφορες χώρες, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 

παγκόσμια προβλήματα, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για σημαντικά ζητήματα και να 

εξοικειωθούν με τον κόσμο της διπλωματίας. Σκοπός της Συνόδου είναι η ανάπτυξη πνεύματος 

συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και η καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας. Τα θέματα προς συζήτηση 

σχετίζονται με ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και είναι υψηλών προδιαγραφών, προσφέρουν δε 

τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επίλυσης τέτοιου είδους 

θεμάτων.

Διευκρινίζεται ότι η γλώσσα της 16ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων του 

Κολλεγίου Ανατόλια είναι αποκλειστικά η αγγλική.

Επισημαίνεται ότι η έγκριση για την εν λόγω Σύνοδο δίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 με την 

προϋπόθεση ότι για την υλοποίησή της θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και επιπλέον 

με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν.

β) 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/ουσών 

μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

γ) 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.

δ) 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 της.

ε) Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών/τριών 

στην εν λόγω Σύνοδο.

https://anatolia.edu.gr.acmun/


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις info@acmun.gr , pderluyn@anatolia.edu.gr ή ledandon@anatolia.edu.gr ή να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα https://anatolia.edu.gr.acmun.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Σύνοδο θα γίνει χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                                  

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                 
3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                            
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
6. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

      Με εντολή Υφυπουργού
     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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