
 
                                                                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Καλές Πρακτικές για τη διδασκαλία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την 

Παιδεία της Δημοκρατίας και  τη  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Α/θμια και 

Β/θμια Εκπαίδευση»

Σας  γνωρίζουμε  ότι  η  Διεύθυνση  Διεθνών  Εκπαιδευτικών  Σχέσεων  του 

ΥΠΠΔΒΜΘ, ασχολείται, μεταξύ άλλων,  εκτενώς με θέματα που αφορούν την 

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  την Παιδεία της Δημοκρατίας και 

τη  Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση,  τα  οποία  απορρέουν  από  την  εκπαιδευτική 

πολιτική  και  τις  εκπαιδευτικές  κατευθύνσεις  Διεθνών  Οργανισμών,  όπως  τα 

Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΟΥΝΕΣΚΟ κ.α. Στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης εμπίπτει η  συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη 

εθνικών εκθέσεων για τα θέματα που προαναφέρθηκαν.

Ενόψει της εξέτασης της Ελλάδας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κατά  την  11η  Σύνοδο  Ομάδας  Εργασίας  της  Οικουμενικής  Περιοδικής 

Αξιολόγησης  κ-μ  του  ΟΗΕ,  καλούμαστε  να  παρέχουμε  επικαιροποιημένες 

πληροφορίες αναφορικά  με την διδασκαλία της Παιδείας της Δημοκρατίας, 

των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  των  Δικαιωμάτων  του  Παιδιού  και  της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και 

στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση .
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Για την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση προκειμένου να παρέχουμε αξιόπιστα 

στοιχεία  που  θα  δώσουν  την  καλύτερη  δυνατή  εικόνα  στην  εκπαίδευση, 

καταβάλουμε κάθε προσπάθεια συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της πολιτικής ηγεσίας για συνεργασία και 

αλληλοενημέρωση των υπηρεσιών, κατά τη σύσκεψη των ανώτερων στελεχών 

που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στο Υπουργείο, θεωρούμε πολύτιμη 

τη  συμβολή  σας  ως  αρμοδίους  για  τα  σχολεία  Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να μας ενημερώσετε για Καλές Πρακτικές ή δράσεις 

που έχουν διενεργηθεί στα σχολεία της Περιφέρειάς σας για την προώθηση της 

διδασκαλίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

της Παιδείας της Δημοκρατίας και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Οι δράσεις 

μπορεί να περιλαμβάνουν:

 Προγράμματα που εκπονούνται από τα σχολεία

 Ημερίδες  που  έχουν  διοργανωθεί  από  σχολεία,  Γραφεία  Εκπ/σης  ή 

Δ/νσεις Εκπ/σης 

 Εκδηλώσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  για  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα 

θέματα

ή ότι άλλο θεωρείτε κατάλληλο για να συμπεριληφθεί στις Εθνικές Εκθέσεις.

Παρακαλούμε για την καλύτερη δυνατή επεξεργασία τους, να μας αποσταλούν 

τα στοιχεία έως 20 Ιανουαρίου 2011. 

Αντίστοιχα, σε σύντομο χρονικό διάστημα,  η Διεύθυνσή μας θα σας παράσχει 

πληροφόρηση  για  τις  εκπαιδευτικές  δράσεις  (προγράμματα,  εκδόσεις)  των 

Διεθνών Οργανισμών με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή τους, κατά την κρίση 

σας, από τα στελέχη της εκπαίδευσης (Σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων).  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  
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Εσωτ. Διανομή: 

Δ/νση Δ.Ε.Σ.- Τμήμα Γ’ 
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΟΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ


