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ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ & Γ΄
----Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο: 210-3442238
210-3442247

ΠΡΟΣ:

• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης
• ∆ιευθύνσεις Π/θµιας και ∆/θµιας
Εκπ/σης
• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης
• Σχολικές µονάδες Π/θµιας & ∆/θµιας
Εκπ/σης (µέσω των ∆/νσεων Π.Ε. &
∆.Ε. )

ΚΟΙΝ.:

Action Aid HELLAS
Φαλήρου 52
11741 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση»

Η Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση είναι µια διεθνής εκστρατεία που
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από την Παγκόσµια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση, στην
οποία συµµετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ∆ίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών και
εκατοµµύρια µαθητές και εκπαιδευτικοί σε 120 χώρες.
Η ActionAid Ελλάς συντονίζει για 9η φορά από τις 22 έως τις 28 Απριλίου 2012 την
Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μαθητές και
εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα καλούνται να συµµετάσχουν και φέτος και να ενώσουν τη
φωνή τους µε εκατοµµύρια άλλους από ολόκληρο τον κόσµο.
Η φετινή δράση έχει τίτλο «∆ικαιώµατα από την πρώτη µέρα!», Εκπαίδευση και
Φροντίδα στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία. Τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας (0-8 ετών),
παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία τους στο σχολείο και αργότερα στη ζωή.
Παράγοντες όπως η σωστή διατροφή, η υγειονοµική περίθαλψη, ένα ασφαλές περιβάλλον και
η πρόσβαση σε ποιοτική και κατάλληλη εκπαίδευση, διασφαλίζουν την ολοκληρωµένη
ανάπτυξη του παιδιού.
Οι ενδιαφερόµενες σχολικές µονάδες µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή έως τις 7 Μαρτίου
2012 µέσω της ιστοσελίδας της ActionAid http://education.actionaid.gr/GAW2012, όπου και
είναι διαθέσιµες περισσότερες πληροφορίες για τη δράση.

Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού: Εφόσον συµπληρωθεί η σχετική φόρµα οι σχολικές
µονάδες θα παραλάβουν δωρεάν το εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαµβάνει υποστηρικτικό
υλικό για τη θεµατική, σχέδια µαθήµατος και ιδέες για δράσεις.
∆ιευκρινίζεται ότι προτεινόµενη δράση υλοποιείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και
δεν προϋποθέτει την παρουσία εκπροσώπων της οργάνωσης.
Παρακαλούµε να ενηµερωθούν οι σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς σας.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Εσωτ. ∆ιανοµή
• Γρ. Ειδικού Γραµµατέα (ΦΕΣ 10/01/2012)
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. Τµήµα Α΄
• ∆/νση Σπουδών Π.Ε. Τµήµα Γ΄

