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Ανακοίνωση 

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης RhodesMRC 2013 

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο προσκαλεί τους μαθητές όλης της χώρας να συμμετάσχουν στο 5
ο
 

Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακών Οργανισμών Ρόδου 2014 (Rhodes Model Regional 

Co-operation – RhodesMRC 2014) με γενικό τίτλο «Προς την οικοδόμηση ειρήνης και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο». 

Για πέντε ημέρες, 22-26 Οκτωβρίου 2014, οι συμμετέχοντες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

αναλάβουν τον ρόλο διπλωματών, κάθε ένας από μία χώρα, και να προσομοιώσουν τη  λειτουργία 

ενός οργάνου διεθνούς περιφερειακού οργανισμού. Φέτος, στην 3
η
 Λυκειακή Προσομοίωση, θα 

προσομοιωθεί το «Συμβούλιο της Ευρώπης», γεγονός που εξασφαλίζει θέση για περίπου 60 

συμμετέχοντες. 

Η προσομοίωση γίνεται στα αγγλικά και ακολουθείται το πλήρες τυπικό και πρωτόκολλο μίας 

κανονικής συνάντησης υπουργών ή διπλωματών. Μεταξύ των θεμάτων που θα επιλεγούν θα 

περιλαμβάνονται θέματα όπως η οικονομική κρίση, η ενέργεια, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η ασφάλεια και η εκπαίδευση. Την εποπτεία των επιτροπών έχουν φοιτητές και νέοι 

επιστήμονες με μακρά εμπειρία σε αντίστοιχες προσομοιώσεις, ενώ την όλη διαδικασία επιβλέπει 

Επιστημονική Επιτροπή με καθηγητές από τα κυριότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και ειδικοί και 

καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν πως λειτουργεί η διεθνής διπλωματία, 

να ερευνήσουν και να μελετήσουν ενδιαφέροντα θέματα και, φυσικά, να γνωρίσουν και να 

ανταλλάξουν απόψεις με συμμαθητές τους από άλλα μέρη της Ελλάδας, της Ευρώπης και της 

ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, καθώς η προσομοίωση έχει την τιμή να φιλοξενεί και αποστολές 

από το εξωτερικό. Επιπλέον, θα έχουν μία μοναδικής τάξεως ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές 

τους σε ένα δημιουργικό, ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, καθώς όλες οι συνεδριάσεις 

πραγματοποιούνται στα αγγλικά, και να λάβουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό που θα ενταχθεί στα 

βιογραφικά τους, πριν καν αποφοιτήσουν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Ταυτόχρονα, μέσα από τις παράλληλες δραστηριότητες θα γνωρίσουν την πλούσια ιστορία της 

Ρόδου και της Μεσογείου, θα περιηγηθούν σε ιστορικούς χώρους και μοναδικά πολιτιστικά μνημεία. 
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Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στα 65,00€
1
 και περιλαμβάνει το διανεμόμενο υλικό 

καθώς και τη σίτιση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα 

λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα λάβουν και οι συνοδοί 

καθηγητές. Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή εξασφαλίζει για τους συνέδρους και τους συνοδούς 

του, διαμονή με ιδιαίτερα οικονομικούς όρους. 

Το RhodesMRC 2014 συνδιοργανώνεται από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

Ρόδο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Σπιτιών της Ευρώπης (EUNET – European Network for Education 

and Training). 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί τόσο σειρά προτεραιότητας όσο και 

αναλογικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων, με σκοπό να εκπροσωπηθούν το δυνατόν 

περισσότερα σχολεία. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.rhodesmrc.org ή στον οδηγό που ακολουθεί! 

 
 
 
 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
 

Εισαγωγή 

Κατά τη δεκαετία του 1920, έκαναν την εμφάνισή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ οι 

προσομοιώσεις των λειτουργιών της Κοινωνίας των Εθνών στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές, νεαροί 

επιστήμονες και υποψήφιοι διπλωμάτες με στόχο την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του 

οργανισμού και την απόκτηση εμπειρίας στις διαδικασίες του αλλά και την διαπραγμάτευση. 

Η ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών διεύρυνε περαιτέρω την δραστηριότητα αυτή και τα Model United 

Nations όπως αποκαλούνται πλέον να αποτελούν ένα σημαντικό θεσμό για την ακαδημαϊκή κοινότητα 

των πολιτικών επιστημών και των διεθνών σχέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Διοργανώσεις, όπως το 

National Model United Nations που εδώ και 60 χρόνια περίπου λαμβάνει χώρα στην επίσημη έδρα του 

Ο.Η.Ε. στην Νέα Υόρκη ή το TEIMUN που γίνεται στη Χάγη, συγκεντρώνουν χιλιάδες συμμετέχοντες 

από ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η σημαντικότερη διοργάνωση είναι το Thessaloniki 

International Model United Nations (ThessISMUN) το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο μετά το 

Πάσχα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 

Επιπλέον, αντίστοιχα μοντέλα έχουν δημιουργηθεί και για άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος κ.ο.κ. Τα μοντέλα σε ολόκληρο τον κόσμο μετράν πλέον 

αρκετές χιλιάδες διοργανώσεις, με την πλειοψηφία να είναι  με περισσότερα από 200 από αυτά να 

αφορούν φοιτητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Κάθε τέτοιο συνέδριο αποτελεί ένα 

θεσμό με κύρος για κάθε φορέα που το διοργανώνει και συνήθως λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, την ίδια 

περίοδο και στον ίδιο χώρο.  

 

                                                             
1 Η Οργανωτική Επιτροπή του RhodesMRC 2014 και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο διατηρεί το δικαίωμα να 

παράσχει υποτροφίες και ειδικά πακέτα σε αποστολές. 

http://www.rhodesmrc.org/
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Τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα τέτοιο συνέδριο; 

Σε ένα μοντέλο έχουμε την προσομοίωση ενός οργάνου ή επιτροπής ενός διεθνούς οργανισμού. Κάθε 

συμμετέχοντας χρεώνεται την εκπροσώπηση μίας χώρας, ενός κόμματος ή μιας ομάδας (ανάλογα την 

επιτροπή), άσχετης αυτής από την οποία προέρχεται. Η επιτροπή συνεδριάζει με συγκεκριμένο 

κανονισμό πάνω σε συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να καταλήξει σε μία απόφαση πάνω σε αυτό. Η 

συνεδρίαση γίνεται στα αγγλικά. Την διαδικασία εποπτεύει προεδρείο το οποίο δίνει το λόγο στους 

συμμετέχοντες βάση λίστας ή βάση των διαδικασιών που προβλέπονται. Οι «αντιπροσωπείες» 

απαγορεύεται να συνομιλούν μεταξύ τους ή να απευθύνονται άμεσα σε άλλη «αντιπροσωπεία». Η 

επικοινωνία μεταξύ «αντιπροσώπων» γίνεται με γραπτά σημειώματα τα οποία ελέγχει το προεδρείο 

και διανέμονται από το προσωπικό του συνεδρίου. Καθόλη τη διάρκεια του μοντέλου τα άτομα 

καλούνται να συμπεριφέρονται με άξονα την διπλωματική αβρότητα, γι’ αυτό και υπάρχει πρωτόκολλο, 

όπως κι επίσημος κώδικας ένδυσης. 

 

Γιατί στη Ρόδο; 

Η Ρόδος αποτελεί κυριολεκτικά ένα σταυροδρόμι συνάντησης των πολιτισμών της Μεσογείου: το 

αρχαίο ροδιακό κράτος με τις αποικίες και το εμπόριό του, η Μεσαιωνική Ρόδος με την ευρωπαϊκή 

παράδοση, η Οθωμανική Ρόδος ως σημείο διαβίωσης των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, 

η Ρόδος της Ιταλικής Κατοχής και η Ρόδος του σήμερα, σημείο κοσμοπολίτικο που έχει αναπτύξει έναν 

μοναδικό χαρακτήρα, αμάλγαμα πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων. 

Η Ρόδος είναι επιπλέον σημαντικό κέντρο των τεχνών και των επιστημών ακόμη και σήμερα: η Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ιδιαίτερα το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

με το πολυποίκιλο διεθνές έργο του, το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών, το Ινστιτούτο 

Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, ενώ συχνά έχει αποτελέσει χώρος 

φιλοξενίας Συνόδων Κορυφής, Διεθνών Συναντήσεων και Συνεδρίων διεθνούς προβολής. Η Ρόδος 

διαθέτει τόσο το επιστημονικό υπόβαθρο όσο και την τεχνογνωσία για τη φιλοξενία διοργανώσεων με 

αξιώσεις. 

 

Ποιες επιτροπές/οργανισμούς θα προσομοιώσει η διοργάνωση; 

Το Rhodes Model Regional Co-operation είναι αφιερωμένο στην προσομοίωση διεθνών 

περιφερειακών οργανισμών. Για την 3
η
 Λυκειακή Προσομοίωσή του έχουν επιλεγεί το Συμβούλιο της 

Ευρώπης. 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Συμμετέχοντες στη λυκειακή προσομοίωση μπορούν να είναι μαθητές που τον Οκτώβριο του 2014 

φοιτούν στο Λύκειο. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να γίνουν δεκτοί και μαθητές που θα φοιτούν στην Γ’ 

Γυμνασίου, εφόσον η Διεύθυνση του σχολείου τους εγγυηθεί την καλή τους προετοιμασία και την 

επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 

κανονικά την αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο, όπως κάθε άλλος συμμετέχοντας. Τέλος, μαθητές 

λυκείου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα συνέδρια μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή 

στην Πανεπιστημιακή Προσομοίωση. 
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Ποιος διοργανώνει το συνέδριο; 

Φορέας διοργάνωσης του συνεδρίου είναι το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο. Συνδιοργανωτές είναι: η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ροδίων, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στη Ρόδο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Σπιτιών της Ευρώπης (EUNET – European Network 

for Education and Training). Παράλληλα, το RhodesMRC διατηρεί affiliation με επιστημονικούς φορείς, 

ιδρύματα και αντίστοιχα συνέδρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, το RhodesMRC 2014 διαθέτει μία 

άρτια επιστημονική επιτροπή με κορυφαίους έλληνες επιστήμονες των διεθνών σχέσεων και του 

διεθνούς δικαίου. 

 

Πότε και που; 

Ως χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου έχε οριστεί το διάστημα 22 με 26 Οκτωβρίου 2014. Οι 

συνεδριάσεις θα γίνουν σε αίθουσες δημοσίων φορέων στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, σε 

ολιγόλεπτη απόσταση από τα ενδεδειγμένα ξενοδοχεία. Οι τελετές έναρξης και λήξης θα λάβουν χώρα 

σε ιδιαίτερους πολιτιστικούς χώρους, επίσης στην πόλη της Ρόδου. 

 

Πως εγγράφομαι; 

Οι εγγραφές για τη λυκειακή προσομοίωση έχουν ξεκινήσει στις 22 Απριλίου 2014 και θα παραμείνουν 

ανοικτές μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 65,00€ και καλύπτει τη 

συμμετοχή, το συνεδριακό υλικό, τα γεύματα και τις εκδηλώσεις που αναφέρονται στο επίσημο 

πρόγραμμα. 

Προσοχή: κανένας μαθητής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο χωρίς τη συνοδεία ενήλικα που 

θα οριστεί από το σχολείο του. 

Ειδικότερα για τις οργανωμένες αποστολές: τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν οργανωμένα στο 

συνέδριο μέσω οργανωμένης αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται επικεφαλής καθηγητής ή 

συνοδός. Η αποστολή πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 1 συνοδό ανά 10 συμμετέχοντες. Οι συνοδοί δεν 

χρεώνονται κόστος συμμετοχής με όριο έναν για κάθε 10 συμμετέχοντες.  

 

 

Αν έχετε απορίες για τα παραπάνω μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

secretariat@rhodesmrc.org ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.rhodesmrc.org  

 

 

 

 

 

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο 

Οδός Εβραίων Μαρτύρων 30 και Βυζαντίου, Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος  

www.houseofeurope-rhodes.eu – e-mail: info@houseofeurope-rhodes.eu 
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