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Βακμόσ Προτερ.
ΠΡΟ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ &
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Α & Δθμοτ.
Εκπ/ςθσ (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε.& Δ.Ε.)
4. Δ/νςεισ Π.Ε. τθσ χώρασ
(ζδρεσ τουσ)
5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Νθπιαγωγεία & Δθμ.
χολεία τθσ χώρασ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε)
ΚΟΙΝ : Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι UNICEF
Ανδρ. Δθμθτρίου 8 & Ση. Κζννεντυ 37
16 121 Καιςαριανι, Ακινα

Θζμα : Τλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Σα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίηουν τα Δικαιώματά
τουσ το 2012»

το πλαίςιο τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, θ UNICEF αναλαμβάνει παγκοςμίωσ δράςεισ
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτών, ςχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, κατά τθ
φμβαςθ, κακώσ επίςθσ και δράςεισ για τθν προςταςία των παιδιών.
τθ χώρα μασ, θ UNICEF ςε ςυνεργαςία με το Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. υλοποιεί κοινζσ εκπαιδευτικζσ
δράςεισ, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ. το πλαίςιο των ανωτζρω
δράςεων, ςασ ενθμερώνουμε για το κεςμοκετθμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ UNICEF «Σα Παιδιά
Γράφουν & Ζωγραφίηουν τα Δικαιώματά τουσ το 2012» , το οποίο απευκφνεται ςε μακθτζσ όλων των
ςχολικών μονάδων τθσ Π.Ε.
Οι μακθτζσ μποροφν να λάβουν μζροσ με ομαδικζσ εργαςίεσ που κα περιγράφουν το πώσ οι ίδιοι
αντιλαμβάνονται τα Δικαιώματά τουσ, μετά από τθ ςχετικι κατανόθςθ του κζματοσ , με τθ βοικεια των
εκπαιδευτικών τουσ.
Σο πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςε τρεισ (3) φάςεισ :
 Α΄ φάςθ : Υςτερα από ενθμζρωςθ των μακθτών για τα Δικαιώματά τουσ, όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτθ φμβαςθ, α) τα Νθπιαγωγεία και οι Α’ και Β’ τάξεισ των Δθμοτικών χολείων
μποροφν να ετοιμάςουν ομαδικζσ αφίςεσ, διαςτάςεων 50 εκ. x 70 εκ., β) οι Γ’ και Δ’ τάξεισ των
Δθμοτικών μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα παραμφκι και γ) οι Ε’ και τ’ τάξεισ μποροφν να
φτιάξουν ζνα βιβλίο ι μια εφθμερίδα, με κζμα : «Να ςασ γνωρίςω τουσ φίλουσ μου, τα παιδιά
του κόςμου», ςαν αποτζλεςμα μιασ δθμιουργικισ προςπάκειασ όλθσ τθσ τάξθσ, κακώσ πρόκειται
για κοινό πρόγραμμα που προχποκζτει τθ ςυμμετοχι όλων.
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Θ Α’ φάςθ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ Πζμπτθ 31 Μαΐου 2012. Οι ςχολικζσ μονάδεσ
κα αποςτείλουν τα ζργα τουσ, με τθν ζνδειξθ “Για το πρόγραμμα «Σα Παιδιά Γράφουν &
Ηωγραφίςουν τα Δικαιώματά τουσ», ςτθν Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι UNICEF, ςτθ διεφκυνςθ :
Ανδρ. Δθμθτρίου 8 & Ση. Κζννεντυ 37
16 121 Καιςαριανι, Ακινα
 Β’ φάςθ : Όλα τα ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα, κα λάβουν από τθ UNICEF και
το Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ ζναν Ζπαινο υμμετοχισ για το ςχολείο, κακώσ και ο κάκε μακθτισ και
οι εκπαιδευτικοί που κα ςυντονίςουν το πρόγραμμα, κα παραλάβουν το δικό τουσ ζπαινο, ωσ
επιβράβευςθ και αναγνώριςθ των προςπακειών του.
 Γ’ φάςθ : τθ φάςθ αυτι, θ UNICEF κα διοργανώςει ζκκεςθ, όπου κα παρουςιαςτοφν τα ζργα
των ςχολείων. Ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ζκκεςθσ κα κακοριςτεί αργότερα και ςε θμερομθνία
κοντινι τθσ 20θσ Νοεμβρίου, θμζρα που ζχει οριςκεί ωσ επζτειοσ τθσ υιοκζτθςθσ τθσ φμβαςθσ
των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ, ομάδα αποτελοφμενθ από διακεκριμζνουσ ανκρώπουσ των Γραμμάτων
και των Σεχνών, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει και το Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ., κα επιλζξει και κα βραβεφςει
τα καλφτερα ζργα από κάκε κατθγορία. Με δελτία τφπου κα δθμοςιοποιθκοφν τα ονόματα των ςχολείων
τθσ Γ’ φάςθσ.
Παρακαλοφνται οι Προϊςτάμενοι και οι Διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων Π.Ε. τθσ χώρασ, όπωσ
διευκολφνουν τθ ςυμμετοχι των μακθτών και των εκπαιδευτικών, που κα εκδθλώςουν ςχετικό
ενδιαφζρον, δεδομζνου ότι θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα είναι προαιρετικι.
Προσ διευκόλυνςθ ςασ, ςασ επιςυνάπτεται ζντυπο με ςχετικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμμετοχι ςτο
πρόγραμμα.
υν. : πζντε (5) ςελίδεσ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κ. Αναπλ. Τπουργοφ
3. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
4. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
5. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα
6. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
7. Δ/νςθ .Ε.Π.Ε.Δ.
8. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ
9. Δ/νςθ Π.Ο.Δ.Ε
10. Δ/νςθ πουδών Π.Ε.
Σμιμα Γ΄

