
«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη 2019» 

Με 11 μαθητές/τριες το σχολείο μας, για 3η συνεχή χρονιά, έλαβε μέρος στην 4η 

Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη - ΜΡΔ 2019», η οποία 

διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 13-15/12/2019. Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 

700 μαθητές από 110 σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Στη συγκεκριμένη προσομοίωση, η οποία επικεντρώνεται στη διαδικασία που 

ακολουθείται ενώπιον των Επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών 

πράξεων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και αφορούν μερικές από 

τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, η πολύ καλή παρουσία των μαθητών/τριών 

μας αποτυπώθηκε τόσο με την επιλογή μαθητή μας του Γ3,  προκειμένου να 

παρουσιάσει στην Ολομέλεια το Σχέδιο Γνώμης, το οποίο επεξεργάστηκαν στο 

πλαίσιο της Επιτροπής του, όσο και με τις δύο «Εύφημες Μνείες» που 

απονεμήθηκαν σε δύο μαθητές μας, έναν του Γ3 και έναν του Β1, για τις επιδόσεις 

τους, καθώς και με τα επαινετικά σχόλια που απέσπασαν γενικά οι μαθητές και οι 

μαθήτριές μας για την δυναμική παρουσία και τη συνεισφορά στο έργο των 

Επιτροπών τους.  

       Ε. Λαλιώτου, Θ. Τριαντοπούλου 

      

Ας….. δούμε την εμπειρία αυτή μέσα από τα μάτια ενός μαθητή μας : 

«Είμαι ο Δημήτρης, ένα από τα παιδιά στις φωτογραφίες, και φέτος ήταν η δεύτερη 

συνεχόμενη φορά που συμμετείχα στους «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη». 

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί ένα πιστό αντίγραφο του τρόπου που λειτουργούν οι 

επιτροπές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κάθε μαθητής αναλαμβάνει να αναπτύξει 

και να υποστηρίξει τη πολιτική μίας χώρας πάνω σε διάφορα θέματα. Εγώ φέτος, 

εκπροσώπησα την Ιταλία για το Δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης. 

Κατά τη γνώμη μου, οι «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» είναι μία εξαιρετική διοργάνωση η 

οποία μπορεί να προσφέρει πολλά. Με τη συμμετοχή σου καταφέρνεις να μάθεις 

ενδιαφέροντα πράγματα για τη χώρα που εκπροσωπείς, να γνωρίσεις το πώς είναι να 

δουλεύεις και να συμμετέχεις σε μία επίσημη διαδικασία, αλλά και να αναπτύξεις τις 

ρητορικές σου ικανότητες. 

Με λίγα λόγια, θα παρότρυνα όποιον έχει τη δυνατότητα, να συμμετάσχει έστω για μία 

φορά σε αυτή τη διοργάνωση, και … θα με θυμηθεί!» 

 


