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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

----- 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

Μαροφςι,  31-01-2014 
Αρ. Πρωτ.:     14303/Γ1 

Σαχ. Δ/νςθ  : Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ  : 15180 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα  : http://www.minedu.gov.gr  
                                : http://paratiritirio.minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ  : υντονιςτικι Επιτροπι Παρατθρθτθρίου 
                                  210344 2496 
                                  paratiritirio@minedu.gov.gr  
                                  Δ/νςθ πουδϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  
                                  210344 2425 
                                  spudonpe@minedu.gov.gr  
                                  Δ/νςθ πουδϊν Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
                                  210344 2234 
                                  t05sded@minedu.gov.gr 
 
 

ΠΡΟ: 

-Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ (ζδρεσ 
τουσ) 
-Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ & Επιςτθμονικισ 
Κακοδιγθςθσ  Π.Ε. & Δ.Ε. (μζςω Περιφερειακϊν 
Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 
-χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε. και Δ.Ε. (μζςω 
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 
-Δ/νςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ χϊρασ  (ζδρεσ τουσ) 
-Δθμόςια και Ιδιωτικά Δθμοτικά χολεία τθσ χϊρασ 
(μζςω των Δ/νςεων Π.Ε. τθσ χϊρασ) 
-Δθμόςιεσ και Ιδιωτικζσ χολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. τθσ 
χϊρασ (μζςω των Δ/νςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 
-υντονιςτζσ Δράςεων Πρόλθψθσ τθσ χολικισ Βίασ και 
του Εκφοβιςμοφ (μζςω των Περιφερειακϊν Δ/νςεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 
 
ΚΟΙΝ:  
-     Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) 
email: info@iep.edu.gr  
 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτη δράςη «+δημιουργϊ»  

Ο Τφυπουργόσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κ. . Κεδίκογλου, και το Παρατθρθτιριο για τθν Πρόλθψθ 

τθσ χολικισ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ, που λειτουργεί ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο 

των δραςτθριοτιτων τουσ και με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, 

καλοφν τουσ μαθητζσ τισ μαθήτριεσ τησ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ και τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ 

χϊρασ, να ςυμβάλλουν με τισ εικαςτικζσ δημιουργίεσ τουσ ςτη διαμόρφωςη τησ ιςτοςελίδασ του 

Παρατηρητηρίου (http://paratiritirio.minedu.gov.gr). 

 Σο κζμα τθσ δράςθσ είναι: «+δημιουργϊ» και ςτόχοσ είναι τόςο θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ ςε κζματα βίασ και εκφοβιςμοφ, όςο και θ ανάδειξθ κετικών προτφπων ςυμπεριφοράσ, κακώσ και 

τθσ αξίασ τθσ ανάπτυξθσ ςχζςεων που ςτθρίηονται ςτο ςεβαςμό, τθν κατανόθςθ και τθν αποδοχι.  

 

το πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ:  

Α. Οι μαθητζσ/τριεσ όλων των τάξεων του Δημοτικοφ χολείου, εκφράηοντασ προςωπικά τουσ βιϊματα, 

επικυμίεσ και ελπίδεσ για μια κακθμερινι ςχολικι ηωι χωρίσ βία, καλοφνται να δθμιουργιςουν την Αφίςα του 

Παρατηρητηρίου Πρόληψησ τησ χολικήσ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ, ατομικά ι ομαδικά (μζχρι 5 άτομα), ςε 

χαρτί διαςτάςεων Α3. 

 
Β. Οι μαθητζσ/τριεσ όλων των τάξεων τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ καλοφνται να δθμιουργιςουν τον 
αντίςτοιχο Λογότυπο του Παρατηρητηρίου Πρόληψησ τησ χολικήσ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ ατομικά ι 
ομαδικά ςε χαρτί διαςτάςεων Α4. 

http://www.minedu.gov.gr/
http://paratiritirio.minedu.gov.gr/
mailto:paratiritirio@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:t05sded@minedu.gov.gr
mailto:info@iep.edu.gr
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Οδηγίεσ ςυμμετοχήσ  

1. Η δράςθ «+δημιουργϊ» για τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κα διεξαχκεί από Σρίτη 

4 Φεβρουαρίου 2014 ζωσ Παραςκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και όχι 
ωσ κατ’ οίκον εργαςία. Κρίνεται ςκόπιμο να διατεκοφν τουλάχιςτον δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ για τθ 
δθμιουργία τθσ Αφίςασ και του Λογότυπου.  

2. Θεωρείται απαραίτθτο να προθγθκεί ενθμζρωςθ/ ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ, με ταυτόχρονθ χριςθ 
ςχετικϊν πθγϊν και εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

3. Οι υντονιςτζσ Δράςεων Πρόλθψθσ, μζςω των οικείων Περιφερειακϊν Διευκφνςεων και Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ, κα διακζςουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςχετικό εκπαιδευτικό και ενθμερωτικό υλικό. 

4. Ο Διευκυντισ/Προϊςτάμενοσ κάκε ςχολικισ μονάδασ κα ςυγκροτιςει τριμελι Επιτροπι, ςτθν οποία ζνασ 
εκ των τριϊν μελϊν κα είναι ο υπεφκυνοσ δράςεων για τθν πρόλθψθ τθσ ςχολικισ βίασ και του 
εκφοβιςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Η Επιτροπι κα επιλζξει ζνα ζργο, το οποίο κα αποςτείλει ςτισ 
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ κα ςυςτακοφν τριμελείσ Επιτροπζσ όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 10 
του παρόντοσ. Ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ δράςεων τθσ ςχολικισ μονάδασ αναλαμβάνει φροντίηει για τθ 
φφλαξθ των ζργων των υπολοίπων μακθτϊν. 

5. Ειδικότερα, ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να αποςταλεί το πρωτότυπο ζργο, 
ςυνοδευόμενο από μια κατάςταςθ με τα ςτοιχεία του/των ςυμμετζχοντα/ων (ονοματεπϊνυμο μακθτι, 
τάξθ, ονοματεπϊνυμο και ειδικότθτα εκπαιδευτικοφ, επωνυμία και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ).  

6. τα μονοκζςια και δικζςια Δθμοτικά χολεία τθν επιλογι του ζργου κάνει ο Προϊςτάμενοσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ.  

7. Σο ονοματεπϊνυμο και θ τάξθ του ςυμμετζχοντα ι των ςυμμετεχόντων, κακϊσ και θ επωνυμία του 
ςχολείου κα πρζπει να αναγράφονται ςτο πίςω μζροσ των ζργων.  

8. Όλα τα ζργα που ζχουν υποβλθκεί για τθ ςυμμετοχι ςτθ δράςθ «+δημιουργϊ» , δεν επιςτρζφονται. 

9. Η αξιολόγθςθ των ζργων κα γίνει με βάςθ τθ ςυνάφειά τουσ με το κζμα και τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ, τθ δθμιουργικότθτα, τθν πρωτοτυπία και τθν αιςκθτικι αξία. 

10. Με ευκφνθ των Προϊςταμζνων Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π.Ε. και Δ.Ε., και ςε 
ςυνεργαςία με τουσ υντονιςτζσ Δράςεων Πρόλθψθσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων, ςε κάθε 
Διεφκυνςθ Π.Ε. και Δ.Ε. κα ςυςτακοφν τριμελείσ Επιτροπζσ. Κάκε  Επιτροπι Π.Ε. και Δ.Ε. αντίςτοιχα κα 
επιλζξει τρία (3) ζργα. Με ευκφνθ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, τα ζργα που κα επιλεγοφν κα 
αποςταλοφν ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π.Ε. και Δ.Ε. μζχρι την Παραςκευή 21 Φεβρουαρίου 
2014.  

11. Με ευκφνθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπαίδευςθσ Π.Ε. και Δ.Ε. ορίηεται μια (1) πενταμελισ Επιτροπι 
από τουσ Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π.Ε. και Δ.Ε., το υντονιςτι 
Δράςεων Πρόλθψθσ και δφο (2) χολικοφσ υμβοφλουσ, κατά προτίμθςθ ειδικότθτασ ΠΕ08. Η Επιτροπι 
κα επιλζξει μια (1) Αφίςα από τθν Πρωτοβάκμια και ζναν (1) Λογότυπο από τθ Δευτεροβάκμια και κα τα 
αποςτζλλει ςτθν παρακάτω ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Τπουργείο Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Γραφείο 
Τφυπουργοφ κ. . Κεδίκογλου, Παρατηρητήριο Πρόληψησ τησ χολικήσ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι, το αργότερο μζχρι Παραςκευή 28 Φεβρουαρίου 2014. 
 

  Η υντονιςτικι Επιτροπι του Παρατθρθτθρίου Πρόλθψθσ τθσ χολικισ Βίασ και του Εκφοβιςμοφ κα 
προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των διακρικζντων ζργων (Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ), που κα αποςταλοφν 
από τισ δεκατρείσ (13) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, και κα αναδείξει τελικϊσ: 

 ζνα (1) ζργο από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη, το οποίο θα αντιπροςωπεφει την Αφίςα του 
Παρατηρητηρίου και 

 ζνα (1) ζργο από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη, το οποίο θα οριςτεί ωσ ο Λογότυποσ του 
Παρατηρητηρίου.  

  Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ζχει το δικαίωμα να δθμοςιοποιεί και να αξιοποιεί τα ζργα 

που κα υποβλθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «+δημιουργϊ» μζςα από ζντυπα ι τισ ιςτοςελίδεσ του ι με 

όποιον άλλο τρόπο κρίνει παιδαγωγικά ωφζλιμο, αναφζροντασ πάντα τα ςτοιχεία του δθμιουργοφ. 
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  Σα διακρικζντα ζργα από τισ δεκατρείσ (13) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τα ζργα που 

κα οριςτοφν ωσ θ Αφίςα και ο Λογότυποσ του Παρατθρθτιριου, κα ανακοινωκοφν επίςθμα τθν Πζμπτη 6 

Μαρτίου 2014 ςτθν ιςτοςελίδα http://paratiritirio.minedu.gov.gr . Όλα τα ςχολεία που κα ςυμμετζχουν ςτθ 

δράςθ, κα λάβουν Ζπαινο υμμετοχισ. 

  Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν: 

α) να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Παρατθρθτθρίου http://paratiritirio.minedu.gov.gr 

β) να απευκφνονται ςτουσ υντονιςτζσ Δράςεων Πρόλθψθσ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π.Ε. και Δ.Ε. 

γ) ςτισ Δ/νςεισ πουδϊν Α/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  του Τ.ΠΑΙ.Θ.. 

 

Με ευθφνη των Διευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων να λάβουν γνϊςη τησ Εγκυκλίου, ενυπόγραφα, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί. 
 
 
 

               Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 
 

 
                                                                                                                           

                                                                                                          ΤΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ 
 

 
 
 
Εςωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Τπουργοφ 
- Γραφείο κ. Τφυπουργοφ, . Κεδίκογλου 
- Γραφείο κ. Τφυπουργοφ, Κ. Γκιουλζκα 
- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
- Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε. 
- Διεφκυνςθ πουδϊν Δ.Ε. 
- Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ  
- Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ  
- Διεφκυνςθ Π.Ο.Δ.Ε. 
- Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ 
- .Ε.Π.Ε.Δ. 
- Διεφκυνςθ Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν χζςεων 
- Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ 
- Γραφείο Δικτυακισ Εκπαιδευτικισ Πφλθσ   

- Γ.Ε.Π.Ο. 

http://paratiritirio.minedu.gov.gr/

