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ΘΕΜΑ:   « Διαγωνιςμόσ Comic  του υμβουλίου τησ Ευρώπησ με τίτλο « Δημοκρατία και        
Ανθρώπινα Δικαιώματα ςτο ςχολείο »  

 
 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Δημοκρατία ςε Δράςη », το οποίο υποςτθρίηεται από τθν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Συμβοφλιο τησ Ευρώπησ ζχει ανακοινϊςει ζναν διαγωνιςμό κόμικ ςχετικά με τθ 
δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτο ςχολείο , ανοικτό για τουσ μακθτζσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
(http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/default_en.asp)  
 
 Ο διαγωνιςμόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ 
ςχετικά με τθ δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, όπωσ τα βιϊνουν ςτθν 
κακθμερινι τουσ ηωι ςτο ςχολείο. Η επιλογι κα γίνει μζςω θλεκτρονικισ 
διαβοφλευςθσ . Οι νικιτριεσ ςυμμετοχζσ ςτθ ςυνζχεια κα ενταχκοφν ςε μία ι πολλζσ 
μικρζσ ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.  
 
Σο κόμικ κα πρζπει να διθγείται μια ιςτορία . Μπορεί να περιλαμβάνει γραπτά 
μθνφματα και/ι διαλόγουσ ςε 8 καρζ το πολφ (ςε max. μία ςελίδα). Θα παρουςιαςτεί 
ςε μορφι pdf, μζςα από αρχεία που δεν υπερβαίνουν το 1 Megabyte το κακζνα. 
Μποροφν να υποβλθκοφν περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ ανά μακθτι/ζσ. Οι 
ςυμμετοχζσ μπορεί να είναι ςτθν αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώςςα. 
Οποιαδιποτε άλλθ επίςθμθ ευρωπαϊκι γλϊςςα είναι φυςικά ευπρόςδεκτθ, με 
μετάφραςθ ςε μία από αυτζσ τισ τρεισ γλϊςςεσ.  
 
Σο ζργο κα πρζπει να είναι απλό , δίνοντασ ζνα ςαφζσ και άμεςο μινυμα ςχετικά με 
μία ι περιςςότερεσ βαςικζσ αρχζσ του Χάρτη για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του 
Πολίτη και την Εκπαίδευςη ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα ςτο πλαίςιο του ςχολείου, 
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π.χ. τθ ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων , τθν αξία τθσ διαφορετικότθτασ , τθσ 
ειρινθσ , του ςεβαςμοφ για τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια , ίςεσ ευκαιρίεσ.  
 
Σο υποβλθκζν ζργο  κα πρζπει να είναι πρωτότυπο ζργο , δθλαδι να προκφπτει από 
τθν προςωπικι δθμιουργικι εργαςία του μακθτι/ των μακθτϊν.  
 
Σα βραβευμζνα ζργα κα τφχουν μεγάλθσ προβολισ των μζςων ενθμζρωςθσ και κα 
εκτεκοφν θλεκτρονικά ςτισ ιςτοςελίδεσ των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων, του 
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και των εταίρων ςε πολλά δίκτυά μασ . Οι δζκα κορυφαίεσ 
ςυμμετοχζσ κα προβλθκοφν ωσ μια ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν Εκπαίδευςη για τη 
Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςε μια ι περιςςότερεσ ταινίεσ μικροφ μικουσ / κινοφμενων 
ςχεδίων. 
 

 

Γενικζσ πληροφορίεσ :  

 

Σο πιλοτικό Πρόγραμμα  «Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία ςε Δράςη» , 
ςτο πλαίςιο του οποίου διοργανϊνεται ο ςυγκεκριμζνοσ  διαγωνιςμόσ ξεκίνθςε το 
2013 . κοπόσ είναι να ςυλλζγει δεδομζνα, να διευκολφνει τθν ανταλλαγι και τθ 
ςυνεργαςία και να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ βιϊςιμων μθχανιςμϊν για τθν 
προϊκθςθ τθσ Ιδιότθτασ του Πολίτθ και τθν Εκπαίδευςθ ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ .  
 

«Εκπαίδευςη για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευςη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα» ςθμαίνει εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, 
πλθροφόρθςθ , πρακτικζσ και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν :   

 

 όχι μόνο ςτθν άςκθςθ και υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων των μακθτϊν , ςτθν 
αναγνϊριςθ τθσ ετερότθτασ και ςτθν άςκθςθ του ενεργοφ ρόλου ςτθ 
δθμοκρατικι ηωι  

 αλλά και ςτθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν οικοδόμθςθ και τθν υπεράςπιςθ μιασ 
διεκνοφσ κουλτοφρασ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, εξοπλίηοντασ τουσ μακθτζσ 
με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και κατανόθςθ και με το να αναπτφςςουν ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ, προκειμζνου να τουσ ενδυναμϊςουν  

 
Η «Χάρτα για όλουσ» διατίκεται ςτθ διεφκυνςθ:  
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Resources/Charter%20for%20all%20augus

t01_3.pdf  (και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα)  και απεικονίηει με ζναν πολφ ολοκλθρωμζνο και 
ςυγκεκριμζνο τρόπο το πϊσ οι αρχζσ του Χάρτη για την Εκπαίδευςη για τη 
Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευςη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
είναι ενςωματωμζνεσ ςτθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν.  
 
 

Λεπτομζρειεσ υποβολήσ ςυμμετοχών: 

 

 Προκεςμία υποβολισ ςυμμετοχϊν : 24 Δεκεμβρίου 2013 – τα Pdf-αρχεία κα 
πρζπει να αποςταλοφν απευθείασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
comicstrip.competition@coe.int 
 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Resources/Charter%20for%20all%20august01_3.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Resources/Charter%20for%20all%20august01_3.pdf
mailto:comicstrip.competition@coe.int


Σο κόμικ δεν πρζπει να ζχει κανζνα ςθμάδι αναγνϊριςθσ των ςυντακτϊν του , ζτςι 
ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ουδζτερθ θλεκτρονικι επιλογι από το ευρφ κοινό . 
Εκτόσ τθσ υποβολισ, οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ κα αποςτείλουν ζνα ςφντομο 
επεξθγθματικό ςθμείωμα, με το όνομα του ςχεδιαςτή/των ςχεδιαςτών, τη  
διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου , τον αριθμό τηλεφώνου , καθώσ και 
ςτοιχεία του ςχολείου που ανήκουν οι ςυμμετζχοντεσ . Ελλιπισ ταυτοποίθςθ κα 
αποτελζςει αιτία μθ επιλογισ  ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ.  
 
Ο ςυμμετζχων/ οι ςυμμετζχοντεσ παραχωροφν ςτο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ τα 
παγκόςμια δικαιϊματα αναπαραγωγισ και δθμοςίευςθσ του χειρόγραφου που 
υποβλικθκε για το διαγωνιςμό με κάκε τρόπο και ςε όλα τα μζςα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πολυμζςων ( CD-Rom , CD - I , κλπ. . ) και των 
δικτφων ( internet , intranet ), ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ και ςε όλεσ τισ χϊρεσ . Σο 
υμβοφλιο διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει αν πρζπει ι όχι να αναπαραγάγει, 
να δθμοςιεφει και να δθμοςιοποιιςει αυτά τα κείμενα.  
 

Μζθοδοσ επιλογήσ: 

 

Σο διαγωνιςμόσ κόμικ κα ανακοινωκεί ευρζωσ ςε όλεσ τισ ιςτοςελίδεσ των εταίρων 
του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτουσ ςυνεργάτεσ και τα δίκτυα που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ Ιδιότθτασ του Πολίτθ και ςτθν Εκπαίδευςθ για 
τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. 
Οι ευρωπαίοι πολίτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα 
http://EDCHRE-Pilot-Projectseu.coe.int  και να ψθφίςουν θλεκτρονικά το κόμικ τθσ 
προτίμθςισ τουσ. Η τελικι επιλογι κα είναι αποτζλεςμα τόςο τθσ ψθφοφορίασ του 
κοινοφ όςο και των ψιφων τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Επιλογισ διαςφαλίηοντασ κατά 
αυτόν τον τρόπο ότι οι καλφτερεσ ςυμμετοχζσ αντανακλοφν τισ αξίεσ και τθ 
φιλοςοφία τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Ιδιότθτα του Πολίτθ και τα Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα.  
 
Οι ςυμμετοχζσ κα εκτιμθκοφν ςφμφωνα με τα ακόλουκα κριτιρια: 

 

 υμμόρφωςθ ωσ προσ το απαιτοφμενο περιεχόμενο για το κόμικ. 

 υνάφεια των μθνυμάτων όςον αφορά τθ Δθμοκρατία και τα 
Ανκρϊπινα  Δικαιϊματα ςτο ςχολείο 

 Δθμιουργικότθτα και πρωτοτυπία τθσ πρόταςθσ. 

 Κατά πόςο το ζργο παραπζμπει ςτο κζμα κακϊσ και θ αιςκθτικι του 
αξία 
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