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Αξιότιμη/ε κυρία/κύριε,
Ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος του συνεδρίου προσομοίωσης της UNESCO,
SimUnesCO 2018, λαμβάνω την τιμή να σας απευθύνω το παρόν προκειμένου να
προσκαλέσω εσάς και τους φοιτητές του τμήματος.
Το SimUneCO συνιστά το πρώτο, αλλά και ταυτόχρονα το μοναδικό στην ελληνική
επικράτεια και την περιοχή των Βαλκανίων διεθνές συνέδριο προσομοίωσης της
λειτουργίας των οργάνων του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ήτοι της UNESCO. Διοργανώνεται επί έξι
συναπτά έτη υπό την αιγίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του Τμήματος
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του ως άνω Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο νησί της Κέρκυρας. Πρόκειται για ένα εγχείρημα –
απόρροια της πρωτοβουλίας μιας ομάδας φοιτητών του παραπάνω τμήματος, που
σαφέστατα παρέχει τα πληρέστερα εχέγγυα επαγγελματισμού και ποιότητας
δεδομένης της πλαισίωσης, σύνδεσης και συνεργασίας του (“affiliation”) με την
Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO (επίσημη αιγίδα από τον Οργανισμό). Στη
διάρκεια του φετινού καλοκαιριού θα λάβει χώρα από τις 18 έως και τις 21
Αυγούστου στην πόλη της Κέρκυρας.
Το συνέδριο εδράζεται σε ένα «παιχνίδι ρόλων», κατά το οποίο κάθε συμμετέχωνφοιτητής αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της χώρας που του έχει
ανατεθεί ως πραγματικός διπλωμάτης.
Η ανάπτυξη του εποικοδομητικού διαλόγου και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των
νέων σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού,
η καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας μέσω της αναζήτησης πιθανών λύσεων
επί θεμάτων διεθνούς ενδιαφέροντος με την παράλληλη διεύρυνση των πνευματικών
τους οριζόντων, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προώθησης, διαφύλαξης και
προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, καθώς
επίσης και η συμμετοχή συνέδρων από κράτη του εξωτερικού με στόχο την

προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και την επίτευξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας
συνιστούν ψήγματα του συνολικότερου οράματός μας.
Οι δηλώσεις φοιτητών για συμμετοχή στο συνέδριο έχουν ξεκινήσει και μπορείτε να
τις
βρείτε
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
συνεδρίου:
https://simunesco.com/participation/apply/ καθώς και στη σελίδα στο facebook:
https://www.facebook.com/simunesco/.
Παραμένω στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Μετά τιμής,
Λίβας Σωτήριος

