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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Π.Ε.  
ΤΜΗΜΑ B’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 

Μαρούσι, 7-3-2018 
Αρ.πρωτ.Φ14/ΦΜ/36326/ 38438 /Δ1 

  
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Γ. Μέττα 
Τηλέφωνο : 210 344 2247 
FAX  : 210 344 3318 

ΠΡΟΣ :  1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
                   της χώρας (έδρες τους) 
              2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & 
                  Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. 
                  (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 
              3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Α, Δημοτ. 
                   Εκπ/σης & Ειδ. Αγωγής  
                   (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 
              4. Δ/νσεις  Π.Ε. της χώρας           
                   (έδρες τους) 
              5. Δημόσια & Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία & Δημ.   
                  Σχολεία της χώρας και ΔΥΕΠ 
                  (μέσω Δ/νσεων Π.Ε)  
  

     ΚΟΙΝ :  Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF 
               Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37 
               16 121 Καισαριανή, Αθήνα 
 

  
ΘΕΜΑ : Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος  “Τα Παιδιά  Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους  

2018’’ . 
Σχ. έγγραφο:  Το με αρ. πρωτ. 36326/2-3-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ  

         

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2018» με σύνθημα  “Να σας 

γνωρίσω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου”.  

Το πρόγραμμα αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της 

UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων 

των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 

γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω στα δικαιώματα των παιδιών όπως περιλαμβάνονται στη 

Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Δίνει επίσης στους μαθητές την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από 

δημιουργικές πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να στείλουν τα δικά τους 

μηνύματα στους μεγάλους για θέματα που τους αφορούν άμεσα. Η προώθηση αξιών, όπως η κοινωνική 
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δικαιοσύνη, ο αλτρουισμός, η ειρήνη, η ισότητα αποτελούν βασική προτεραιότητα του προγράμματος μέσα 

από την ομαδική συμμετοχή και τη συλλογική έκφραση των μαθητών.  

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα θα έχουν όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της 

χώρας.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις : 

Α΄ φάση: 

Στην πρώτη φάση οι διευθυντές των σχολείων θα ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα. 

Αφού οι μαθητές ενημερωθούν για τα δικαιώματα που περιέχονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού από τους εκπαιδευτικούς , οι μαθητές του νηπιαγωγείου καλούνται να ετοιμάσουν μια ομαδική 

αφίσα διαστάσεων 50 εκ. Χ 70 εκ., οι μαθητές της Α και Β τάξης Δημοτικού και οι ΔΥΕΠ (δομές υποδοχής για 

την εκπαίδευση προσφύγων) μπορούν επίσης να φτιάξουν μια ομαδική αφίσα διαστάσεων 50 εκ. Χ 70 εκ., 

οι μαθητές της Γ και Δ τάξης Δημοτικού καλούνται να φτιάξουν ένα παραμύθι και της Ε και ΣΤ τάξης του 

Δημοτικού μπορούν να φτιάξουν ένα βιβλίο ή μία εφημερίδα με θέμα «ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Πρόκειται για μια δημιουργική προσπάθεια που θα γίνει από όλη την τάξη. Θα 

είναι ένα κοινό πρόγραμμα που θα συμμετέχουν όλοι.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν σχολεία με περισσότερες από μια τάξεις για το Νηπιαγωγείο, την Α, τη Β, τη Γ, 

τη Δ, την Ε, την ΣΤ Δημοτικού, τότε η κάθε τάξη χωριστά θα ετοιμάσει τη δική της εργασία. Αυτή η φάση θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018,  οπότε τα σχολεία θα έχουν ταχυδρομήσει 

τις εργασίες τους προς τη UNICEF στη Διεύθυνση: Τζων Κέννεντυ 37, 16121 Καισαριανή με την ένδειξη “Για 

το πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους»”. Εδώ θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι οι αφίσες θα ήταν καλό να σταλούν σε «ρολό» για να μην καταστραφούν κατά τη 

μεταφορά. 

Β΄ φάση: 

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα 

βραβευθούν από τη UNICEF και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με ειδικό Έπαινο 

Συμμετοχής. Επιπλέον, ο κάθε μαθητής χωριστά, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν το 

πρόγραμμα  θα παραλάβουν τον δικό τους Έπαινο ως επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών τους. 

Η αποστολή των επαίνων στα σχολεία θα γίνει πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Γ΄ φάση: 

Στην τρίτη φάση του προγράμματος σε έκθεση που θα διοργανώσει η UNICEF θα παρουσιαστούν οι 

ομαδικές εργασίες των σχολείων. Ο χρόνος και ο τόπος της Έκθεσης θα καθοριστεί αργότερα σε ημερομηνία 

κοντινή της 20ης Νοεμβρίου (επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού). Ειδική 

Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων στην οποία 

θα συμμετέχει και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα βραβεύσει τις καλύτερες 

εργασίες (βιβλία, εφημερίδες, παραμύθια και αφίσες). Η απονομή των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά 
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τη διάρκεια αυτής της Έκθεσης. Με Δελτία Τύπου θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των σχολείων της τρίτης 

φάσης. 

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Π.Ε. της χώρας, όπως 

διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, 

δεδομένου ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. 

Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτεται έντυπο με σχετικές οδηγίες και πληροφορίες  για τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα. 

 

Συν. : πέντε (5) σελίδες 

                    

                                                                                              O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:                                                                                       
1. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.  

 Τμήμα Γ’ 
2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης-Τμήμα Β΄ 
3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Α΄  
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.-Τμήμα Α΄ 
5. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
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