Βαθµός Ασφαλείας .......... ……

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
----Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http: // www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βάρλα ΄Α.,
Αντωνίου Μ.
Τηλέφωνο: 210 344.32.72,
210 344.32.73
Φαξ: 210-344.33.90

Να διατηρηθεί µέχρι ..................
Βαθµός Προτερ.
Μαρούσι,
Αρ. Πρωτ.:

16/01/2014
5925/Γ2

ΠΡΟΣ:
1. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της χώρας.
Έδρες τους.
2. Σχολικές µονάδες ∆. Ε.
της χώρας.
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.)
ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Π.Ε. και ∆.Ε. της χώρας.
Έδρες τους.
2. Προϊσταµένους Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
(µέσω των Περιφερειακών ∆/νσεων
Π.Ε. και ∆.Ε.)
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.).
4. Συνήγορο του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση σχετικά µε τις δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη»
Σχετ. έγγραφα: τα µε αρ. πρ. 2388/Γ2/09-01-2014 και 1070/Γ2/07-01-2014 εισερχόµενα του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», µε την ιδιότητά της ως Συνήγορος του
Παιδιού και στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού,
έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία µε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της χώρας.
Ειδικότερα, η ανωτέρω Αρχή οργανώνει επισκέψεις µε στόχο την ενηµέρωση
εκπαιδευτικών και µαθητών για το ρόλο και τις αρµοδιότητές της, την ευαισθητοποίηση των
µαθητών σχετικά µε το περιεχόµενο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώµατά τους, καθώς και την
καταγραφή θεµάτων και προβληµάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα στην
ιστοσελίδα www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-sta-scholeia.

Eπιπρόσθετα, ο Συνήγορος διαθέτει ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό στην
ιστοσελίδα www.0-18.gr/videos, επικοινωνεί µε ανήλικους που ζητούν βοήθεια µέσω της
ιστοσελίδας www.0-18.gr/rotao, συµµετέχει σε σεµινάρια, εκδηλώσεις, συνεργάζεται µε τις
διευθύνσεις των σχολείων για τον χειρισµό ζητηµάτων που αφορούν παραβιάσεις
δικαιωµάτων των µαθητών εκτός σχολείου και άλλα.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενηµερώνουµε ότι συνεχίζεται κατά το τρέχον
σχολικό έτος η συνεργασία της Αρχής µε σχολικές µονάδες της χώρας για την οργάνωση
δράσεων που σχετίζονται µε την προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού. Ειδικά για τη
φετινή χρονιά, ο Συνήγορος προτίθεται να συνεργασθεί µε µικρό αριθµό σχολείων της
Περιφέρειας Αττικής, τα οποία υλοποιούν προγράµµατα που αφορούν στην πρόληψη και την
καταπολέµηση του ρατσισµού στο χώρο του σχολείου, πραγµατοποιώντας επισκέψεις στα
σχολεία και συζητήσεις µε τους µαθητές για τα εν λόγω θέµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα και τις δράσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη στα σχολεία, µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131306703 και
2131306605 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.0-18.gr.
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