
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ  

Σελ Δ/ληξηα ηνπ 1
νπ

 Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο 

 

 

Κνηλνπνίεζε 

Τπεύζπλνη Καζεγεηέο- πλνδνί ηνπ MUN 

 

Θεζζαινλίθε 23/3/2015 

 

Αμηόηηκε θα Δηεπζύληξηα θα Σνπλνπζίδνπ Υαξίθιεηα 
 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 13νπ MUN Θεζζαινλίθεο πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 5,6 

θαη 7 Μαξηίνπ 2015, επηζπκνύκε λα εθθξάζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηελ έμνρε 

ζπλεξγαζία, θαζώο ηελ εθηίκεζή καο θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε θαη λα επηβξαβεύζνπκε ην ήζνο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο  πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην αιιά θαη 

ηδηαηηέξσο λα ζπγραξνύκε θαη εζάο ηελ  ίδηα γηα ηελ παξνπζίαζε αιιά θαη γηα  ηελ 

ελζάξξπλζε πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλέδξην αιιά 

θαη γηα ηελ ζεξκή ζαο ππνζηήξημε θαη ζπγθνκηδή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο. 

Πηζηεύνπκε όηη ε αλάιεςε θαη ηεο θεηηλήο δηνξγάλσζεο από ην Αξηζηνηέιεην 

Κνιιέγην κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Express Publishing απνηειεί κηα 

επηπξόζζεηε αμηόινγε πξσηνβνπιία ζηα εθπαηδεπηηθά δξώκελα ηεο πόιεο καο θαη ηεο 

λενιαίαο ηεο. 

Με βαζηθό θξηηήξην όηη ην ζεκεξηλό ζρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα θνληά 

ζηηο αλεζπρίεο ηνπ ζύγρξνλνύ καζεηή, λα θαηλνηνκεί, λα πξσηαγσληζηεί, λα 

πξσηνζηαηεί, γλσξίδνληαο όηη ε έλλνηα ηεο παηδείαο δε κπνξεί λα είλαη απιώο ε 

θαιιηέξγεηα κηαο δεμηνηερλίαο ή ε απόθηεζε θάπνησλ γλώζεσλ επαγγεικαηηθνύ 

ραξαθηήξα, αιιά κηα θαζνιηθή αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο 

ςπρήο. Καη θπζηθά, αο κελ ιεζκνλνύκε πσο ηέηνηνπ είδνπο δηαζρνιηθέο 



δξαζηεξηόηεηεο πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία θαη εληζρύνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

λέσλ, αμίεο πνπ είλαη αλεθηίκεηεο ηδηαίηεξα ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ βηώλνπκε. 

Η δηνξγάλσζε ηνπ 13
νπ

 Μαζεηηθνύ Μνληέινπ Ηλσκέλσλ Εζλώλ (MUN) 

Θεζζαινλίθεο, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο καο λα γίλνπλ θνηλσλνί κηαο 

ελαιιαθηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα αλαπηύμνπλ κηα βαζύηεξε εθηίκεζε 

θαη θαηαλόεζε ησλ ηξερόλησλ παγθνζκίσλ δεηεκάησλ αλαδεηώληαο ιύζεηο κέζα από 

ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηνλ δεκνθξαηηθό θαη πνιηηηζκέλν δηάινγν, ηελ ηέρλε ηεο 

δηπισκαηίαο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θαη πιήξνπο απνδνρήο ηνπ 

πιεηνςεθηθνύ απνηειέζκαηνο. Μέζσ ινηπόλ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο νη καζεηέο 

απνθόκηζαλ ζπνπδαίεο εκπεηξίεο κε εθπαηδεπηηθό θαη παηδαγσγηθό όθεινο. Παξάιιεια 

κε ηελ εμάζθεζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηελ απόθηεζε γλώζεσλ γηα ρώξεο ηνπ 

ΟΗΕ, νη καζεηέο έθαλαλ θίινπο, επηθνηλώλεζαλ θαη έκαζαλ ηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνύ θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Σέινο, θξίλνπκε ζθόπηκν λα ηνλίζνπκε θαη ηε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαζεγεηώλ νη νπνίνη κε απηαπάξλεζε πξνζέθεξαλ απιόρεξα ηε βνήζεηα ηνπο ζηα 

παηδηά, ηα θαζνδήγεζαλ θαη ηα ζηήξημαλ. Είλαη αμηνζεκείσηε θαη αμηέπαηλε ε 

πξνζπάζεηα ηνπο, αθνύ ζπζίαζαλ κέξνο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ειεύζεξνπ ρξόλνπ αιιά 

θαη ζηηγκέο από ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, απνδεηθλύνληαο πσο έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηνπ 

παηδαγσγηθνύ ηνπο ιεηηνπξγήκαηνο θαη ζεκαληηθόηεξν από όια, πσο αγαπνύλ ηα 

παηδηά. 

αο επραξηζηνύκε θαη ζαο ζπγραίξνπκε πνπ καο  δώζαηε ηελ επθαηξία απηήο 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη πξνζβιέπνπκε ζε κειινληηθή ζπκκεηνρή ζαο.  

 

 

Με εθηίκεζε, 

                                                                                                                         Ο δ/ληήο 

                                                                                                        

 

 

Υξ. Γθξνδνύδεο 


