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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
                ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
          ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                                          

        
         Βαθμόσ Αςφαλείασ: 

      Nα διατηρηθεί μζχρι: 
      Βαθμ. Προτερ.:  

                 
 

        

                    Μαροφςι,  15/09/2015 
                     Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/143675/Δ2  
                                   
 

        -----                                          ΠΡΟ:                   ΠΡΟ: 1.   Περιφερειακζσ Δ/νςεισ  Εκπαίδευςησ  
                                                                                   τησ χϊρασ 

                                                                                     2.   Διευθφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ χϊρασ 
                                                                                                 Τπόψη Τπευθφνων Αγωγήσ Τγείασ και                  

                                                                                                      χολικϊν Δραςτηριοτήτων  
3. Δημοτικά χολεία και Γυμνάςια 

          τησ χϊρασ  
                     (μζςω των οικείων  Διευθφνςεων)  
 
                                                                                    ΚΟΙΝ :     Βρετανικό υμβοφλιο  
                                                                                                     Πλατεία Κολωνακίου 17  
                                                                                                     Σ.Κ. 10673 Αθήνα   
 

ΘΕΜΑ:  Διαγωνιςμόσ «Λζμε όχι ςτο χολικό Εκφοβιςμό» ςτo πλαίςιο του Εκπαιδευτικοφ 
Προγράμματοσ με θζμα «ζβομαι τη Διαφορετικότητα: Ζνα πρόγραμμα κατά τησ ενδοςχολικήσ 
βίασ 2015-2016»     
χετ. ζγγραφο: το με αρ. πρ.129429/Δ2/14-08-2015 ειςερχόμενο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

 
         ασ ενημερϊνουμε ότι το Βρετανικό υμβοφλιο και το Διεθνζσ Κζντρο Ολυμπιακήσ 
Εκεχειρίασ ςτα πλαίςια του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ «ζβομαι τη Διαφορετικότητα: Ζνα 
πρόγραμμα κατά τησ ενδοςχολικήσ βίασ 2015-2016» υλοποιοφν τον ψηφιακό διαγωνιςμό «Λζμε 
όχι ςτο ςχολικό εκφοβιςμό/ Say no to bullying».  
        Ο διαγωνιςμόσ απευθφνεται ςε μαθητζσ τησ Ε’ & Σ’ τάξησ των Δημοτικϊν χολείων και όλων 
των τάξεων των Γυμναςίων (ηλικίασ 10-15 ετϊν) τησ χϊρασ.  Οι μαθητζσ που θα ςυμμετάςχουν 
θα δημιουργήςουν ομάδεσ 2-5 ατόμων, και θα πρζπει να επιλζξουν ζνα θζμα από τισ κάτωθι 
ενότητεσ:  
• ζβομαι τη Διαφορετικότητα   
• Ιςότητα Ευκαιριϊν  
• Κοινωνική Ζνταξη 
• Επίλυςη Διαφορϊν  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ  

Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

 

  

 

 

 

Σαχ. Δ/νςη: Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr 
Email : t05sde9@minedu.gov.gr  
Πληροφορίεσ:  Λαπατά . (Π.Ε.)   
                           Βάρλα ‘Α., Μπάςιου Ε. (Δ.Ε.) 
Σηλζφωνο:      210- 344 3318 
                          210-344 3272 
Fax:                   210-344 3390 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:t05sde9@minedu.gov.gr
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                  τη ςυνζχεια θα πρζπει να αναρτήςουν ζνα βίντεο διάρκειασ 3 ζωσ 5 λεπτϊν ή μια 
παρουςίαςη Powerpoint ςτα Ελληνικά ή ςτα Αγγλικά ςτην ιςτοςελίδα http:/www.respect-
diversity.org.  
          ε αυτή την ιςτοςελίδα είναι επίςησ διαθζςιμοι οι όροι και η αίτηςη ςυμμετοχήσ καθϊσ και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ςχετική με το διαγωνιςμό.  
 

Διάρκεια  Διαγωνιςμοφ  
Ο διαγωνιςμόσ θα διαρκζςει από Δευτζρα 14 επτεμβρίου 2015 ζωσ και Σρίτη 1 Δεκεμβρίου  
2015. Οι καλφτερεσ ομάδεσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ θα παρακολουθήςουν μια εκδήλωςη 
που θα πραγματοποιηθεί εντόσ του Δεκεμβρίου 2015 ςτην Αθήνα, όπου θα γίνει η βράβευςη των 
δζκα καλφτερων ομάδων.   
 

Βραβεία Διαγωνιςμοφ    
Σο ςχολείο τησ ομάδασ που θα νικήςει θα κερδίςει ζναν πλήρη τεχνολογικό εξοπλιςμό τάξησ για 
την ανάπτυξη των ψηφιακϊν δεξιοτήτων των μαθητϊν, ο οποίοσ  θα διατεθεί ωσ δωρεά από 
ςυνεργάτεσ του  προγράμματοσ.  
Θα υπάρξουν και ειδικζσ βραβεφςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων δφο «ζξυπνων» τάξεων – πλήρησ 
τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ τάξησ για την ανάπτυξη των ψηφιακϊν δεξιοτήτων των μαθητϊν- οι 
οποίεσ θα διατεθοφν ωσ δωρεά από ςυνεργάτεσ του προγράμματοσ.   
Σο κάθε μζλοσ των πζντε πρϊτων νικητήριων ομάδων θα κερδίςει δϊρα και αναμνηςτικά από το 
Διεθνζσ Κζντρο Ολυμπιακήσ Εκεχειρίασ και το Βρετανικό υμβοφλιο και ζνα βιβλίο «ζβομαι τη 
Διαφορετικότητα».  
 
 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να απευθφνεςτε ςτουσ :  
Βαγγζλη Κραββαρίτη  
Σηλ. 210 36 92 361 
Email: Vangelis.Kravvaritis@britishcouncil.gr  
 
Ντόρα Πάλλη 
Σηλ. 210 36 11 023 
Email: d.pallis@yahoo.gr 
 
                                                                          Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ              
                                                                                                               Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.                                                                             
             
                                          
                                                                                                       ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ                                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                       
                                           
 

 
 
  Εςωτερική Διανομή:   
 1. Γενική Διεφθυνςη πουδϊν Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                           
 2. Διεφθυνςη πουδϊν, Προγραμμάτων και  Οργάνωςησ Π.Ε. , Σμήμα 

 3. Διεφθυνςη πουδϊν, Προγραμμάτων και  Οργάνωςησ Δ.Ε. , Σμήμα Γ’ 
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