THESSALONIKI MODEL UNITED NATIONS
ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, 9 - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Model United Nations)
είναι ένα τριήμερο μαθητικό συνέδριο-προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. Συγκεκριμένα προσομοιώνονται οι εργασίες επιτροπών της Γενικής Συνέλευσης, του
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τα ΜΗΕ είναι ένας θεσμός ευρέως διαδεδομένος στο εξωτερικό, πρακτικά από την εποχή
της ίδρυσης του ΟΗΕ, καθώς τα εκπαιδευτικά αλλά και τα γενικότερα μαθησιακά οφέλη που
μπορούν οι νέοι να αποκομίσουν από αυτά είχαν από νωρίς αναγνωριστεί. Στις μέρες μας,
αρκετά σχολεία από την Ελλάδα λαμβάνουν μέρος σε ΜΗΕ τα οποία διοργανώνονται στην
Ελλάδα και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης φτάνει φέτος στην 15η ετήσια σύνοδό του. Το
συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2002, κατόπιν πρωτοβουλίας του εκδοτικού
οίκου Hillside Press. Στα δεκατέσσερα ΜΗΕ τα οποία έλαβαν χώρα έως και το 2015 έχει λάβει
μέρος ένα σύνολο περίπου 1.600 μαθητών από περισσότερα από 30 λύκεια, δημόσια και
ιδιωτικά, από ολόκληρη την Θεσσαλονίκη κυρίως, και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το ΜΗΕ της Θεσσσαλονίκης θεωρείται ότι έχει πλέον καταστεί θεσμός ενώ όλο και
περισσότερα στελέχη και εθελοντές εξειδικευμένοι στην υψηλού επιπέδου διοργάνωση και
διεξαγωγή των ΜΗΕ επιστρατεύονται προκειμένου οι μαθητές να αποκομίσουν την καλύτερη
δυνατή εμπειρία από το συνέδριο.
ΓΙΑΤΙ;
Πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος του συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων
σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί επί τάπητος στα αντίστοιχα όργανα
του ΟΗΕ και αφορούν σε ζητήματα πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού
καθώς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η γνώση που αποκομίζουν οι νέοι μέσα από τη
μελέτη και την έρευνα των διεθνών θεμάτων, προβλημάτων και εξελίξεων δύναται να καταστεί
χρήσιμη για τη μετέπειτα πορεία τους.
Τα παράπλευρα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές περιλαμβάνουν τη βελτίωση των
ρητορικών τους ικανοτήτων μέσω της δημόσιας έκφρασης των ιδεών τους αλλά και της
τεκμηριωμένης υποστήριξής τους, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της «δημόσιας συζήτησης
κατά αντιπαράθεση» και την εξάσκηση και βελτίωση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό
αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς σε όλες τις συζητήσεις και τα έγγραφα που καταρτίζονται
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου γίνεται χρήση της αγγλικής γλώσσας, μιας από τις επίσημες
γλώσσες του ΟΗΕ. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο σεβασμό στο συνομιλητή-«αντιπάλο» και στην
αναγωγή του διαλόγου σε μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών.

Τέλος, οι έφηβοι που συμμετέχουν στο ΜΗΕ έχουν μία μοναδική ευκαιρία να γνωριστούν
με συνομήλικούς τους και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα
ζητήματα που απασχολούν στις μέρες μας την παγκόσμια σκηνή σε ένα περιβάλλον τελείως
διαφορετικό από το σχολικό.
ΠΩΣ;
Το κάθε σχολείο που αποφασίζει να συμμετάσχει κάνει την αντίστοιχη αίτηση στην
Οργανωτική Ομάδα και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κάποιου κράτους-μέλους του ΟΗΕ.
Το συνέδριο χωρίζεται σε διάφορες επιτροπές οι οποίες αντιστοιχούν σε πραγματικές
επιτροπές του Οργανισμού και πραγματεύονται ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί ή
συζητούνται τη δεδομένη χρονική περίοδο από τα σώματα του ΟΗΕ. Κάθε ένας από τους
συμμετέχοντες στο ΜΗΕ μαθητές, εκπροσωπεί τη χώρα που έχει αναλάβει το σχολείο του σε μία
από αυτές τις επιτροπές.
Οι επιτροπές αυτές συζητούν, πάντοτε χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την αγγλική γλώσσα,
ξεχωριστά θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (agenda) του συνεδρίου ανάλογα
με τη φύση της κάθε επιτροπής. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με γνώμονα τόσο την κάλυψη
της διεθνούς επικαιρότητας, όσο και την ανάδειξη ζητημάτων που διαφεύγουν – παρά τη
σοβαρότητά τους – της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης.
Είναι προφανές από την προσομοιωτική φύση του συνεδρίου ότι οι συμμετέχοντες
μαθητές δεν υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά
τις θέσεις της χώρας που εκπροσωπούν, μπαίνοντας στο ρόλο των διπλωματών. Για το λόγο
αυτό μία από τις βασικότερες υποχρεώσεις μια αποστολής στο ΜΗΕ είναι οι μαθητές να έχουν
μελετήσει διεξοδικά τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η χώρα που εκπροσωπούν αλλά και
ειδικότερα τις απόψεις που υποστηρίζει σχετικά με τα θέματα των επιτροπών στην οποία ο
κάθε ένας μαθητής θα βρίσκεται.
Σκοπός της κάθε επιτροπής είναι η εξαγωγή ενός ψηφίσματος (resolution) στα πρότυπα
της μορφής των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας εξόχως δυναμικής
διαδικασίας άτυπων και επισήμων συζητήσεων που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να
δημιουργήσουν συμμαχίες και να επιδιώξουν από κοινού λύσεις στα υπό συζήτηση προβλήματα.
ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ;
Στο ΜΗΕ μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά μαθητές του λυκείου και της τελευταίας
τάξης του γυμνασίου. Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
καθώς και το ενδιαφέρον για τα διεθνή δρώμενα.
Το συνέδριο διεξάγεται στα αγγλικά.
Η διοργάνωση είναι πλήρως μη κερδοσκοπική. Κάθε σχολείο, επομένως, επιβαρύνεται με
ένα ποσό συμμετοχής που καλύπτει τα έξοδα διοργάνωσης και τα γεύματα στη διάρκεια του
συνεδρίου.
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Σημειώστε ότι για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η άδεια του Υπουργείου Παιδείας με
βάση τη σχετική εγκύκλιο – έγκριση διεξαγωγής.
ΠΟΤΕ; ΠΟΥ;
Το Μοντέλο Ηνωμένων εθνών της Θεσσαλονίκης διοργανώνεται κάθε χρόνο συνήθως το
μήνα Νοέμβριο. Αυτό το χρόνο το ΜΗΕ θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου έως
και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Θεσσαλονίκης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για να επικοινωνήσετε με την Οργανωτική Ομάδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tmun@hmuno.org
Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:
Συνιστούμε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα το συνεδρίου:

http://www.hmuno.org
όπου θα βρείτε:
 Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής
 Την agenda του συνεδρίου με όλα τα θέματα που θα συζητηθούν κατά επιτροπή
 Κανόνες διεξαγωγής
 Υλικό προετοιμασίας
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