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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας
και Δυτικής Ελλάδας.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε.
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής &
Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Δυτικής &
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας.
3. Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία που
αναγράφονται
στη
λίστα
προσκεκλημένων σχολείων.
(μέσω των Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑΓΕΙΤΟΝΑ»)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του 15ου Διαδικτυακού Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων
Εθνών (15th C.G.S.M.U.N.) στα Εκπαιδευτήρια «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» - Δεκέμβριος 2020 – σχ. έτ. 20202021».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 152173/Δ2/09-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρ. 465/09-10-2020 έγγραφό σας και σχετικά με το αντικείμενο του
θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 52/05-11-2020 του Δ.Σ. του

Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 15ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (15th
C.G.S.M.U.N.), που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 11-13 Δεκεμβρίου 2020, και απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Δ.Ε. των περιφερειών Αττικής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και σχολείων του
εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021.
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου δίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις :
1) Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και
να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου
Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
2) Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3) Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
4) Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5) Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς
χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
6) Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του
προγράμματος

τον

πλήρη

φάκελο

αξιολόγησης

της

παρέμβασης/εκπαιδευτικού

προγράμματος.
7) Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

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
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα 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
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ»: www.cgs.gr για πληροφορίες.
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως

Με εντολή Υφυπουργού

2.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3.Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
4.Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
5.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6.Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7.Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
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