Συμμετοχή του Π.Σ.Π.Θ. στο Συνέδριο του Μοντέλου
Ηνωμένων Εθνών (MUN) που οργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ
Δεκαέξι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
μαθητές, στο σύνολό τους, του ομίλου Ρητορική Τέχνη στην Αγγλική Γλώσσα, με
υπεύθυνη/διδάσκουσα καθηγήτρια την Αικατερίνη Αδαμίδου, συμμετείχαν στο
Συνέδριο

του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (MUN) που οργανώθηκε από το

Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, από τις 15 έως τις 18
Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εν λόγω εκπαιδευτική εκδρομή
συμμετείχαν οι δεκαέξι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης,
τέσσερις φοιτητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί, η Αικατερίνη Αδαμίδου και η
Μαρία Κούντη. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από
τις 13 έως τις 19 Φεβρουαρίου του 2018. Οι μαθητές ως οι ενεργοί πολίτες του
αύριο,

ενημερώθηκαν

για

την

επικαιρότητα,

μελέτησαν

παγκόσμια

προβλήματα, στοχάστηκαν και αναζήτησαν λύσεις. Πιο συγκεκριμένα εξέτασαν
τα θέματα: αφοπλισμός και ασφάλεια, κοινωνία και ανθρωπισμός, διεθνείς
νομικές συμβάσεις, προστασία του περιβάλλοντος, παγκόσμια ειρήνη και
αναπτυξιακές πολιτικές, Συνθήκη της Βεστφαλίας (Disarmament and Security,
Social and Humanitarian, Legal, Εnvironmental Programme, Peace of Westfalia 1648
Special Political and Decolonization, Peacebuilding, humanitarian and development
projects around the world). Ανέπτυξαν τις θέσεις τους γραπτά σε κείμενα
δοκιμιακού τύπου αλλά και προφορικά μετέχοντας στις αντίστοιχες επιτροπές
της προσομοίωσης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι μαθητές μελέτησαν
διεθνή θέματα, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με παγκόσμια προβλήματα που
αφορούν σε ζητήματα πολιτικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, αναπτυξιακού
καθώς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, βελτίωσαν τις ρητορικές τους
ικανότητες μέσω της δημόσιας έκφρασης και της τεκμηρίωσης των απόψεων
τους και ασκήθηκαν στη γραπτή αλλά και προφορική χρήση της αγγλικής
γλώσσας. Είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν την σημασία του διαλόγου ως
μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών αλλά και να συναναστραφούν
συνομήλικούς τους από όλο τον κόσμο και να ανταλλάξουν απόψεις και
προβληματισμούς σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή
επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών του Μοντέλου των
Ηνωμένων Εθνών οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ζήλο το
σχολείο μας. Ως σύμβουλοι εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί των μαθητών
Αικατερίνη Αδαμίδου, καθηγήτρια Αγγλικών και Μαρία Κούντη, φιλόλογος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο των
διασκέψεων του Συνεδρίου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο
Καπιτώλιο (United States Capitol), να επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο Georgetown
(Georgetown University), να περιηγηθούν στο περίφημο πάρκο των μνημείων
(National Mall), να θαυμάσουν ιστορικά αεροσκάφη στο National Air and Space
Museum, να επισκεφθούν το NASA Goddard Space Flight Center να γνωρίσουν
πτυχές της Αμερικανικής ιστορίας στο American History Museum, να έρθουν σε
επαφή με σπουδαία έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη (National Gallery of
art) αλλά και να περπατήσουν στην ιστορική γειτονιά της Georgetown και να
γνωρίσουν όσο τους επέτρεψαν οι εργασίες του συνεδρίου την πόλη της
Ουάσιγκτον.

