
6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση 
Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, 

Σας καλωσορίζουμε στην 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία θα διεξαχθεί 
από 10 ως 12 Δεκεμβρίου 2021. 

Καθώς η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται διαδικτυακά, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι έχει επιλεχθεί ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα διαδικτυακών 
διασκέψεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή 
των εργασιών των Επιτροπών.  

Οι συμμετέχοντες έχουν λάβει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης στην Επιτροπή 
τους, ωστόσο σε περίπτωση οποιασδήποτε τεχνικής δυσκολίας μπορείτε να απευθύνεστε 
στην ομάδα ηλεκτρονικής υποστήριξης. Συγκεκριμένα: 

• Μαρία Καραδημήτρα (6986945891, roh.technical@gmail.com)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών εργασιών των 
Επιτροπών θα γίνει λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και αποσπάσματα βίντεο) 
το οποίο θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 
διοργάνωσης. Παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε 
οι μαθητές σας να συμπεριληφθούν στο οπτικοακουστικό υλικό που θα δημοσιευτεί. 

Επιθυμούμε ακόμη να σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την Τελετή Έναρξης 
(Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 στις 16:00-17:00) και την Τελετή Λήξης (Κυριακή 12 
Δεκεμβρίου 2021 στις 12:30-14:00), οι οποίες θα προβληθούν σε απευθείας σύνδεση μέσω 
livestreaming στην σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/
mathites.se.rolo.diplomati 
Σημειώνεται ότι για τεχνικούς λόγους, η παρακολούθηση των Τελετών Έναρξης και Λήξης από 
γονείς, κηδεμόνες και καθηγητές μπορεί να γίνει μόνο μέσω της απευθείας σύνδεσης μέσω 
livestreaming στην σελίδα μας στο Facebook. Η χωρητικότητα των «διαδικτυακών αιθουσών» 
διεξαγωγής των Τελετών είναι πεπερασμένη και επαρκής για τη σύνδεση των συμμετεχόντων 
μαθητών. 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Παραμένουμε στη διάθεση σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

Προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη διοργάνωση που θα ενθουσιάσει και θα αφυπνίσει τους 
μαθητές. 

Με εκτίμηση, 
Η Οργανωτική Επιτροπή ΜΡΔ 2021 
Γενικές πληροφορίες: Μαυρίδου Φωτεινή (6987400040, roh.organization@gmail.com) 

• Γιάννης Γιουτίκας (6975952703, roh.technical@gmail.com)
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