
                                             

 
JUNIOR MUN (Model United Nations) Club 

1. NEW DELEGATES MUN (Β’ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ) 

2. EXXPERIENCED DELEGATES (Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

Τι είναι το (MUN) Model United Nations ; 

Το Model United Nations είναι η προσομοίωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και 

άλλων πολυμερών οργάνων. 

Ο όμιλος Junior MUN του σχολείου μας ξεκίνησε το σχ. έτος 2015-2016 και συνεχίζει την 

επιτυχή πορεία του και φέτος για πέμπτη χρονιά με τους  πιο έμπειρους μαθητές να 

λειτουργούν ως μέντορες για τους νεότερους βοηθώντας τους και καθοδηγώντας 

τους σε κάθε βήμα, 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας: 

• θα εξηγήσουμε τη λειτουργία του ΟΗΕ, 

• θα μάθουμε τις μεθόδους έρευνας και άντλησης πληροφοριών για τις εργασίες 

που θα κληθούμε να διεκπεραιώσουμε ως εκπρόσωποι (delegates) ξένων 

χωρών,  

• θα μάθουμε να γράφουμε επίσημα ψηφίσματα (resolutions), έχοντας μελετήσει 

εις βάθος το θέμα μας, 

• θα πραγματοποιήσουμε κάποιες προσομοιώσεις των επιτροπών του συνεδρίου 

σε συνεργασία με τους έμπειρους  μαθητές του Ομίλου MUN του Προτύπου ΓΕΛ 

Αναβρύτων, 

• θα αναπτύξουμε τον προφορικό και γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα με 

εισηγήσεις ρητορικού λόγου, επιχειρηματολογίας (Speeches, Debates, etc.) 

• θα συμμετάσχουμε σε συνέδρια – MUN Conferences (διαδικτυακά)  

• θα συνεργαστούμε με το πρόγραμμα συνεργαζόμενων γυμνασίων ASPNET 

UNESCO του σχολείου μας, 

• θα συμμετάσχουμε στους Ρητορικούς Αγώνες Γυμνασίων και 

• θα οργανώσουμε μια εικονική δίκη με τη συνεργασία της ομάδας 

«Πρωταγόρας». 

 Ο όμιλος έχει στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών στους τομείς της ρητορικής, της αντιλογίας, της τέχνης της 

επικοινωνίας καθώς και στη χρήση  της Αγγλικής σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο. Ακόμη, 

ο όμιλος αποσκοπεί στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, ευγενούς άμιλλας, 

εξοικείωση με την έννοια της δημιουργίας συμμαχιών (lobbying) με αντιπροσώπους 

άλλων χωρών, καθώς και στην επιχειρηματολογία βοηθώντας στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας των μαθητών ως ενεργοί πολίτες του κόσμου. 

Για τους μαθητές της Β΄και Γ’  Γυμνασίου – κάθε Παρασκευή  



Φέτος λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών έχει σχεδιαστεί η λειτουργία δύο 

Ομίλων MUN ώστε με το διαμοιρασμό των μαθητών σε πιο ολιγομελή τμήματα να 

εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ομίλων. 

1. Junior MUN Club για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου (υπεύθυνη καθηγήτρια κ. 

Βιργινία Γιολδάση) και 

2. Junior MUN Club για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου (υπεύθυνη καθηγήτρια κ. 

Αγγελική Αρσενικού) 

Οι δύο Όμιλοι θα λειτουργούν παράλληλα (την ίδια ώρα και ημέρα) 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη 15. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον επιθυμητό 

αριθμό προβλέπεται συνέντευξη υποψηφίου (αυτοπαρουσίαση και αιτιολόγηση πρόθεσης 

συμμετοχής στον όμιλο) στην αγγλική γλώσσα. Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά προγράµµατα ή 

ομίλους θα συνεκτιμηθεί για την επιλογή του υποψηφίου. 

 


