Πρόταση Δημιουργίας Ομίλου
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
Κλάδος/Ειδικότητα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΕ 06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)
Κλάδος/Ειδικότητα (2)
Τίτλος του ομίλου

‘ANAVRYTA MODEL LYCEUM
MODEL UNITED NATIONS CLUB’
(ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος

MUN (Model United Nations) Club:
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ), ΗΓΕΣΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΗ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα
2 ώρες/εβδομάδα

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος

Προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα

Α’, Β’, Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ενημέρωση των συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), μελέτη και συζήτηση των πρωτότυπων αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. (Resolutions), δημιουργία νέων κειμένων από τους ίδιους τους
μαθητές (στα πρότυπα των αρχικών αποφάσεων/ ψηφισμάτων) προσαρμοσμένα στη

θεματολογία (Agenda) των εκάστοτε Συνεδρίων (MUN Conferences), εξάσκηση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού αλλά και γραπτού λόγου στην Αγγλική, υπό τη μορφή
εισηγήσεων, ρητορικού λόγου, επιχειρηματολογίας (Speeches, Debates, etc.), και διεξαγωγή
‘άτυπων’ προσομοιώσεων (mock simulations) της λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του
Ο.Η.Ε.
Ο όμιλος αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη/ βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων
μαθητών/ μαθητριών στους τομείς της ρητορικής, της αντιλογίας, της τέχνης της
επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας
στόχου, δηλ. της Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, οι μαθητές/ μαθήτριες έρχονται σε επαφή με
τους θεσμούς των Διεθνών Οργανισμών (με κύριο αυτόν του Ο.Η.Ε.), τις διαδικασίες
λειτουργίας τους, τη διεθνή ορολογία, όλα τα βασικά θέματα των Διεθνών Σχέσεων, του
Διεθνούς Δικαίου, της τρέχουσας επικαιρότητας, καθώς και με θέματα δημοκρατίας στην
πράξη και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το προσδοκώμενο είναι, παράλληλα με την έρευνα και την προσπάθειά τους, οι
συμμετέχοντες μαθητές/ μαθήτριες, να καλλιεργήσουν ομαδικό πνεύμα, αισθήματα ευγενούς
άμιλλας, να μάθουν να κάνουν συμμαχίες (lobbying) με αντιπροσώπους/ πρεσβευτές άλλων
χωρών/ αποστολών, να ασκηθούν στην τέχνη της διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας
εύστοχα επιχειρήματα, τεκμηριώνοντας την άποψή τους και εν γένει να αρχίσουν να
λειτουργούν και να σκέπτονται ως ενεργοί πολίτες του κόσμου (δεξιότητες 21 ου αιώνα).
ΣΗΜ. (1) Λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19 εξετάζεται
σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας ψηφιακής/υβριδικής έκδοσης “AML MUN CONFERENCE
2022- VIRTUAL/HYBRID EDITION”.

ΣΗΜ. (2) Συμμετοχή στα προγραμματισμένα Μαθητικά Συνέδρια (είτε δια ζώσης είτε εξ
αποστάσεως), αναλόγως των υγειονομικών περιστάσεων.

Διδακτική μεθοδολογία

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (Mentoring), ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ,
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
Συνέχεια των δράσεων του Ομίλου, κατά τα οκτώ προηγούμενα σχολικά έτη (2013-2014) και (20142015), (2015-2016) και (2016-2017), (2017-2018), (2018-2019), (2019-2020), (2020-2021) τις οποίες
πλαισίωσαν με μεγάλο ενδιαφέρον και με ξεχωριστές διακρίσεις, οι συμμετέχοντες μαθητές/ μαθήτριες
του Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων. Πρόκειται για Όμιλο Εκπροσώπησης του σχολείου σε
Μαθητικά Συνέδρια (MUN Conferences), με πολυάριθμες αποστολές/ χώρες εκπροσώπησης, καθώς και
με μαθητές σε επιτελικές θέσεις (Προέδρων, Αντιπροέδρων, κ.α.), λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας.
Σημείωση. Οι συγκεκριμένες θέσεις δίδονται από την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των Μαθητικών
Συνεδρίων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου Μαθητή/ Μαθήτριας, Συστατικής Επιστολής του
Υπευθύνου Καθηγητή/Συντονιστή του Ομίλου του σχολείου (MUN Advisor/ Director), γραπτής
δοκιμασίας και προσωπικής συνέντευξης. Επίσης, οι επίτροποι που επιλέγονται συμμετέχουν ενεργά σε
σειρά εργαστηριακών μαθημάτων και αναλαμβάνουν την υποχρέωση (απέναντι στο Μαθητικό
Συνέδριο) να εκπονήσουν Οδηγό Μελέτης (Study Guide).
Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί αντίστοιχος όμιλος και στο Πρότυπο Γυμνάσιο
Αναβρύτων με εξαιρετική παρουσία σε Μαθητικά Συνέδρια (CS MUN, AC MUN, PS MUN, και ATS
MUN, Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη, διοργάνωση Μαθητικού Συνεδρίου ASPnet UNESCO
Γυμνασίων, κ.α.). Η εμπειρία των μαθητών/ μελών κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιηθεί με την
ενσωμάτωσή τους στον όμιλο του Προτύπου ΓΕΛ Αναβρύτων καθώς συντέλεσαν και αυτοί στην

επιτυχημένη διεξαγωγή του 1ου AML MUN Conference (24-25/02/2018), πρώτη φορά στην ιστορία του
θεσμού Προσομοιώσεων του ΟΗΕ με διοργανωτή δημόσιο σχολείο, το Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων, του
2ου AML MUN Conference (23-24/02/2019) και του 3ου AML MUN Conference (22-23/02/2020).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση AML MUN Conference πρόσφατα
βραβεύτηκε σε πρωτότυπο Διαγωνισμό (ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
Α/θμιας, Β/θμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου) ELT 2020
EXCELLENCE AWARDS «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» (ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ) στην κατηγορία διαγωνιζομένων “COMMUNITY
AND COLLABORATION” («Κοινότητα και Συνεργασία»).
https://www.eltexcellenceawards.gr/
https://www.eltexcellenceawards.gr/judges/

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με
συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής από Οκτώβριο
μέχρι Μάιο ή Ιούνιο)

Προετοιμασία/Συμμετοχή στα ακόλουθα Συνέδρια/ Διοργανώσεις (ανάλογα με τις ισχύουσες
συνθήκες και το ενδιαφέρον των μαθητών):
• Campion School – CS MUN Conference 2021

(02-03/10/2021)
https://mun.campion.edu.gr/
• Deutsche Schule Athen- DSA MUN Conference 2021

(22-24/10/2021)
http://www.dsamun.gr/
• Deutsche Schule Thessaloniki- DST MUN Conference 2021
(12-14/11/2021)
https://www.dstmun.com/
•

ATS (Arsakeia-Tositseia Schools, Patras) MUN Conference 2021
(05-07/11/2020) WEB EDITION
https://www.atsmun.gr/

• Costeas- Geitonas School- CGS MUN Conference 2021

(10-12/12/2021)
http://cgsmun.gr/
• TMUN Conference 2022

αναμονή ημερομηνίας

•

Anatolia College MUN Conference 2022 (11-13/02/2022)
https://mymun.com/muns/acmun-2020

•

Διοργάνωση του 4ου Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών του Προτύπου
ΓΕΛ Αναβρύτων (AML MUN, 26-27/02/2022) αναμονή έγκρισης αλλαγής ημερομηνίας
https://www.amlmun.com/

•

Platon School - PSMUN Conference 2022
(11-13/03/2021)
http://www.ps-mun.gr/index.php

αναμονή ημερομηνίας
http://www.hmuno.org/amun/index.htm

• Athens -AMUN Conference 2022

• European Youth Parliament (EYP), 2021-2022 http://eyp.org/

αναμονή ημερομηνίας

• Συμμετοχή στο EUROSCOLA (2021-2022) αναμονή ημερομηνίας
• Συμμετοχή στο ACG MUN Conference 2022 (Pierce College, Athens)

(08-10/4/2022)
http://www.acgmun.gr/

Διδακτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό)

Μελέτη και αναζήτηση σχετικού υλικού (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή), υπό την καθοδήγηση του
Καθηγητή/ Συντονιστή (MUN Advisor), σε ομάδες εργασίας, για τις εκάστοτε δράσεις του ομίλου.
Αξιολόγηση και οργάνωση του υλικού, δημιουργία Study Guides και υλικού κατάλληλου για
Προσομοιώσεις του ΟΗΕ σε επίπεδο Μαθητικών Συνεδρίων.
Δημιουργία e-class/ Facebook group με σκοπό την άμεση επικοινωνία των μελών του ομίλου και την
ανταλλαγή πληροφοριών/ απόψεων, επίλυση προβλημάτων, κ.α.
Πηγές:

•

http://bestdelegate.com/resources/

•

http://unausa.org/global-classrooms-model-un/for-educators/resources

•

http://onlinemodelunitednations.org/online-resources

•

https://www.amun.org/resources/

•

https://www.amun.org/teach-mun/

•

http://www.uw-mun.org/delegate-resources

•

https://helpmymun.com/

•

https://www.unitedambassadors.com/model-un-blog

•

https://outreach.un.org/mun/content/video-resources

•

https://www.munplanet.com/articles/munplanet/mun-research-sources

•

https://www.theguardian.com/education/teacher-blog/2013/sep/09/united-nations-teachingresources

•

http://www.hnmun.org/conference-materials/

•

https://www.vumun.org/delegate-resources

•

http://www.un.org/en/index.html

•

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26986%3Amodel-ungreek-&catid=12%3Aabout-un&Itemid=10

Τρόπος επιλογής μαθητών

•

https://www.youtube.com/user/unitednations

•

https://www.britannica.com/topic/United-Nations

•

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx

•

https://www.hrw.org/topic/united-nations

•

http://www.unenvironment.org/

•

Σύντομη έκθεση (Word document, approx. 100 words) όπου ο υποψήφιος μαθητής θα
αναφέρεται στους λόγους και το κίνητρο συμμετοχής του στον Όμιλο (Motivation Statement). Η

έκθεση αποστέλλεται στην Υπεύθυνη Καθηγήτρια/ Συντονίστρια του Ομίλου, κ. Ευαγγελία
Καραγιαννίδου (e-mail: ekaragia@hotmail.com) εντός των καταληκτικών ημερομηνιών (βλ.
ιστοσελίδα Προτύπου ΓΕΛ Αναβρύτων/ Λειτουργία Ομίλων)
•

Συνέντευξη υποψηφίου (αυτο-παρουσίαση)

ΣΗΜΕΙΩΣH: Επιπρόσθετα, η όποια προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά προγράμματα ή ομάδες θα
συνεκτιμηθεί για την επιλογή του υποψηφίου.
Τρόποι αξιολόγησης
μαθητών

Portfolio, γραπτές/προφορικές εργασίες, έρευνα πεδίου, ενεργή/αποτελεσματική παρουσία στον όμιλο
και παρουσία/εκπροσώπηση στα εκάστοτε Μαθητικά Συνέδρια, δημόσιες δράσεις, κ.α.

Προτεινόμενο ωρολόγιο
πρόγραμμα ομίλου
(ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα
λήξης)

Τετάρτη (2.15 μμ- 4.00 μμ) ή ΕξΑΕ (WebEx)

Τόπος διεξαγωγής ομίλου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Ειδικοί εξωτερικοί
συνεργάτες

•

Πρεσβείες ξένων κρατών (στο πλαίσιο προετοιμασίας MUN, επαφές με πρέσβεις και ακολούθους

για τη γνώση της πολιτικής συγκεκριμένων χωρών, σε σχέση με την Agenda της εκάστοτε
διοργάνωσης)
• Συνεργασία

με

το

Γραφείο

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

(Αθήνα)

http://www.europarl.europa.eu/greece/el/
Συνεργασίες (ιδρύματα,
οργανισμοί,
σχολεία, φορείς, πρόσωπα
κ.ά.)

•

Δίκτυο

Σχολείων

(ASPNET)

συνεργαζόμενα

με

την

UNESCO

http://www.unesco-

hellas.gr/gr/3_2_2.htm
(Π.ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ μέλος ASPNET UNESCO από το 2014)
• Ιδιωτικά και Δημόσια Εκπαιδευτήρια που διοργανώνουν MUN Conferences (Μαθητικά Συνέδρια)
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), Ξένα Πανεπιστήμια, κ.α.
• Πρεσβείες ξένων κρατών (στο πλαίσιο προετοιμασίας MUN, επαφές με πρέσβεις και ακολούθους

για τη γνώση της πολιτικής συγκεκριμένων χωρών, σε σχέση με την Agenda της εκάστοτε
διοργάνωσης)
• Συνεργασία

με

το

Γραφείο

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

(Αθήνα)

http://www.europarl.europa.eu/greece/el/
• Συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου https://www.maroussi.gr
• Συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη http://www.mvvfoundation.gr
• Συνεργασία

με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.)

https://www.skep.gr/
• Συνεργασία με ΜΚΟ
• Συνεργασία με φορείς (UNICEF, Let’s Do it Greece, Action Aid, Make a Wish, κ.α.)
• Συνεργασία με ΕΛΙΑΜΕΠ http://europedirect.eliamep.gr/
• Συνεργασία με ‘The No Project’ Campaign http://www.thenoproject.org/english/
• Συνεργασία/ Συμμετοχή των Αποφοίτων (Alumni) του Προτύπου ΓΕΛ Αναβρύτων (με ανάλογη

εμπειρία στο παρελθόν) στην προετοιμασία των δράσεων του Ομίλου
• Συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοίτων Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων (Σ.Α.Ε.Ε.Α.)

http://www.anavryta.gr/ (Ομιλίες, Εκδηλώσεις, Φιλανθρωπικό Έργο, κ.α.).

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Πρεσβείες (Μορφωτικό Τμήμα), ΜΚΟ, κ.α. εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε συνθήκες και με την
τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων λόγω της πρόσφατης πανδημίας COVID-19.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δραστηριότητες/ συμμετοχές που περιγράφονται, ως επί το πλείστον, λαμβάνουν χώρα
στην Αθήνα και το κόστος συμμετοχής επωμίζονται οι γονείς των μαθητών/ μαθητριών του Ομίλου.
Επίσης, η μετακινήσεις των μαθητών/ μαθητριών γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και πάντα

με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Τρόπος αξιολόγησης του
ομίλου

Παραδοτέα

Αξιολόγηση του Ομίλου/ Παρουσίαση πεπραγμένων (Ερωτηματολόγιο, Ημερολόγιο, Google Form,
Βίντεο-παρουσίαση Δράσεων και Συμμετοχών, Ανοιχτή Ημέρα Παρουσίασης Ομίλων)
•

Προετοιμασία σχεδίων ψηφισμάτων Ηνωμένων Εθνών (resolutions), προετοιμασία θεμάτων με
αντίστοιχη έρευνα (Study Guides), προετοιμασία λόγων για εκφώνηση σε MUN (speeches), κ.α.

•

Ημερολόγιο λειτουργίας Ομίλου (Journal)

•

Βιβλίο Παρουσιών του Ομίλου (2021-2022)

•

Έκθεση πεπραγμένων, αυτο-αξιολόγησης του Ομίλου

•

Βιβλίο Ύλης του Ομίλου

•

Κατάσταση των μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους στον όμιλο και
κατάσταση των μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους

•

Μια πλήρη σειρά από φωτοαντίγραφα των «πιστοποιητικών επιτυχούς συμμετοχής» που
χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες μαθητές.

