
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        

  
        

 
 
 

 
  

 

                              

 
 

  
 
 
  
 
 ΘΕΜΑ:  Διαγωνιςμόσ  ςυγγραφισ ςφντομου άρκρου με κζμα «Ο κόςμοσ-εμείσ-το μζλλον » 
   ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Ανάπτυξθσ 2015 
χετ.: ζγγραφο με Α.Π. 3809/13-1-2015 του Σμ. Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Θεμάτων 
  
 ασ ενθμερώνουμε ότι ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ Δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ για 
τθν Ανάπτυξθ 2015 προκθρφςςεται Διαγωνιςμόσ ςυγγραφισ ςφντομου άρκρου με κζμα «Ο κόςμοσ-εμείσ-
το μζλλον»,  ο οποίοσ κα διεξαχκεί μεταξφ των μακθτών  τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε δφο 
κατθγορίεσ:  
  Α) κατθγορία μακθτϊν Γυμναςίου και Β) κατθγορία μακθτϊν Λυκείου. 
 Κακώσ το 2015 ςθματοδοτεί τόςο τθν εκκίνθςθ των νζων ςτόχων Βιώςιμθσ Ανάπτυξθσ για τισ 
επόμενεσ δεκαετίεσ όςο και τθ χάραξθ ςτρατθγικισ για τθν αναπτυξιακι εκπαίδευςθ,  κεωρείται 
ςθμαντικι θ ςυμμετοχι των μακθτών ςε μία δράςθ που κα τουσ ευαιςκθτοποιιςει και κα τουσ βοθκιςει 
να αντιλθφκοφν ότι ανικουμε όλοι ςε μία κοινωνία με κοινά παγκόςμια προβλιματα. 
 Η ςυμμετοχι ζκαςτου μακθτι κα ζχει τθν μορφι ςφντομου ενθμερωτικοφ άρκρου ( 200 ζωσ 220  
λζξεισ), το οποίο κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να δθμοςιευκεί ςε ςχολικι εφθμερίδα/περιοδικό, να 
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και γενικότερα να ςυμβάλει  ςτθν πλθροφόρθςθ για τα διεκνι 
αναπτυξιακά κζματα.  
 Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νζουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ για τθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ που κα 
ιςχφςουν μετά το 2015 και τουσ τρεισ βαςικοφσ τθσ άξονεσ: Περιβάλλον- Κοινωνία- Οικονομία παρζχονται 
ςτο επιςυναπτόμενο ενθμερωτικό υλικό με τίτλο «Πλαίςιο κατανόθςθσ εννοιών». Περιςςότερα ςτοιχεία 
για τθν κατανόθςθ τθσ ιδιότθτασ του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ μποροφν να αντλιςουν εκπαιδευτικοί 
και μακθτζσ επιςκεπτόμενοι τισ ιςτοςελίδεσ: 
https://europa.eu/eyd2015/en 
https://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deve/dv/eyd2015_/eyd2015_el.pdf 
κακώσ και τα εκπαιδευτικά υλικά του υμβουλίου τθσ Ευρώπθσ: 

•COMPASS Ζνα Εγχειρίδιο Εκπαίδευςησ ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νζουσ/νζεσ 
(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf) 

•COMPASITO Εγχειρίδιο Εκπαίδευςησ ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά 
(http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%C
E%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf) 

 
 Οι μακθτζσ φςτερα από ςχετικι ενθμζρωςι τουσ και εφόςον εκδθλώςουν ενδιαφζρον για 
ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό, καλοφνται να ςυντάξουν τα άρκρα τουσ κατά τθν διάρκεια δίωρου για τθν 
διάκεςθ του οποίου μεριμνά ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σο κείμενο γράφεται με ευανάγνωςτα 
γράμματα ςε φφλλο χαρτιοφ, ςτθν κορυφι του οποίου  αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο, θ τάξθ και το 
τμιμα του μακθτι κακϊσ και τα ςτοιχεία του ςχολείου ςτο οποίο φοιτά (επωνυμία, πλιρθσ 
ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, e-mail).  

 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΟΤΔΩΝ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
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Βακμόσ Αςφαλείασ:  
Να διατθρθκεί μζχρι: 

ΠΡΟ:  

 1. Γραφείο Αναπλ. Τπουργοφ κ. Α. Κουράκθ 
                2. Τπουργείο Εξωτερικϊν – ΤΔΑ 4 
     Τπ’όψιν Διευκφνουςασ κασ Ε. Μπακοποφλου 

ΚΟΙΝ: 3.Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Θεμάτων- 
     Σμιμα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
              4. Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ – Γραφείο Α 
      Τπ’ όψιν Προϊςταμζνου κ. . Γιαγκάηογλου 

 
   
 
   
    

1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ 
2. Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Φιλολόγων ΠΕ02 
3. Δ/νςεισ  Δ/κμιασ  Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ χϊρασ  
4. Τπεφκυνουσ:  Πολιτιςτικϊν Θεμάτων - 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ - χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων Δ/κμιασ  Εκπ/ςθσ (μζςω των 
Δ/νςεων  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ)  

5. Γυμνάςια και Λφκεια όλθσ τθσ χϊρασ (μζςω 
Δ/νςεων ) 

 

Βακμόσ Αςφαλείασ:  
Να διατθρθκεί μζχρι: 

Μαροφςι, 05-03-2015 
Αρ.Πρωτ.:   37149 /Δ2 
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 Ο διαγωνιςμόσ  κα διεξαχκεί από Δευτζρα 9 Μαρτίου ζωσ Παραςκευι 27 Μαρτίου 2015, κατά τθ 
διάρκεια  των μακθμάτων και όχι ωσ κατ’ οίκον εργαςία. Θεωρείται απαραίτθτο να προθγθκεί 
ενθμζρωςθ/ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ και παραπομπι ςτισ παραπάνω αναφερόμενεσ ςχετικζσ πθγζσ. 
Προαιρετικά μπορεί να διοργανωκεί και ςχετικι ομιλία προκειμζνου να ενθμερωκοφν εκπαιδευτικοί και 
μακθτζσ για τισ βαςικζσ ζννοιεσ: Ειρινθ-Ανκρώπινα Δικαιώματα-Ανάπτυξθ-Αειφορία –Διαπολιτιςμικότθτα, 
πάνω ςτισ οποίεσ χτίηεται θ ζννοια του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ που ςυμμετζχει ςυνειδθτοποιθμζνα 
ςτθν επίλυςθ των παγκόςμιων προβλθμάτων. 

Με το πζρασ του διαγωνιςμοφ, ο Διευκυντισ  κάκε ςχολικισ μονάδασ κα ςυγκεντρώςει τισ 
ςυμμετοχζσ των μακθτών και κα ςυγκροτιςει τριμελι εκελοντικι Επιτροπι  Εκπαιδευτικών, θ οποία κα 
επιλζξει το καλφτερο άρκρο και κα το αποςτείλει μζχρι τθν Παραςκευι 3 Απριλίου 2015 ςτθν οικεία  
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  (Δ.Ε.) για να εκπροςωπιςει το ςχολείο ςτον Διαγωνιςμό. 

ε κάκε Διεφκυνςθ Δ.Ε. κα ςυςτακεί  εκελοντικι Επιτροπι, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ο Τπεφκυνοσ 
Πολιτιςτικών Θεμάτων ι χολικών Δραςτθριοτιτων. Κάκε Επιτροπι  Δ.Ε. κα επιλζξει τα τρία (3) καλφτερα 
άρκρα ςτθν κατθγορία Γυμναςίου και τα τρία (3) καλφτερα άρκρα ςτθν κατθγορία Λυκείου. Με ευκφνθ των 
Διευκυντών Εκπαίδευςθσ  τα ςυνολικά ζξι (6) άρκρα που κα επιλεγοφν κα αποςταλοφν ςτθν οικεία 
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ μζχρι τθν Παραςκευι 24 Απριλίου 2015. 

Με ευκφνθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπαίδευςθσ ορίηεται εκελοντικι  Επιτροπι, ςτθν οποία 
μετζχουν Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δ.Ε./χολικοί φμβουλοι 
ειδικότθτασ ΠΕ02/Τπεφκυνοι Πολιτιςτικών Θεμάτων /Τπεφκυνοι Περιβαλλοντικισ Εκπ/ςθσ/Τπεφκυνοι 
χολικών Δραςτθριοτιτων. Η επιτροπι κα επιλζξει ζνα  άρκρο από κάκε κατθγορία- Γυμναςίου και 
Λυκείου-και κα τα αποςτείλει το αργότερο μζχρι τθν Πζμπτθ 30 Απριλίου 2015 ςτθν παρακάτω 
ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

 Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 
 Διεφκυνςθ πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
 Ανδρζα Παπανδρζου 37, 151 80 Μαροφςι 
               Τπ’ όψιν  Πθνελόπθσ ακκοποφλου (Γραφ. 1093 – 1οσ όροφοσ) 
   

 Με ευκφνθ του Τπουργείου Παιδείασ ορίηεται εκελοντικι Επιτροπι, ςτθν οποία μετζχουν                                               
Εκπρόςωποσ του Τπουργείου Εξωτερικών / Εκπρόςωποσ τθσ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκών και Διεκνών 
Θεμάτων/ Εκπρόςωποσ τθσ Δ/νςθσ πουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ/ 
Εκπρόςωποσ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ/Εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογοσ). 
  Η επιτροπι κα επιλζξει τα τρία (3) άρκρα που κα βραβευκοφν ςτθν κατθγορία Γυμναςίου και τα 
τρία (3) άρκρα που κα βραβευκοφν ςτθν κατθγορία Λυκείου. Σα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κα 
ανακοινωκοφν με ςχετικό Δελτίο Σφπου ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων ςτισ 8 Μαΐου 2015, με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ ςτισ 9 Μαΐου τθσ Ημζρασ τθσ Ευρϊπθσ. 
   
 Θα απονεμθκεί Σιμθτικι Διάκριςθ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ που τα άρκρα τουσ κα αποςταλοφν ςτο 
Τπουργείο Παιδείασ από τισ δζκα τρεισ Περιφζρειεσ τθσ χώρασ.  
 

 Tα άρκρα που κα υποβλθκοφν για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν κα επιςτραφοφν.   
Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και χωρίσ κόςτοσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ και το 

Δθμόςιο. 
    Παρακαλοφμε να ενθμερώςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ . 
 
 
υνθμμζνα: 3 φφλλα 
       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
           ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΑΝΣΩΝΑΚΗ 
          

Εςωτερικι Διανομι:  
-Διεφκυνςθ πουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
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