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ΠΡΟΣ:

KOIN:

1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π.Ε. &
∆.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων ∆.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
3. ∆/νσεις ∆.Ε. και Γραφεία ∆.Ε. & Ε.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
4. Σχολεία ∆.Ε. ∆ηµόσια και Ιδιωτικά
(µέσω ∆/νσεων και Γραφείων ∆.Ε.
και Ε.Ε. της χώρας).

Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη»
Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ρόλος και δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού – Οµάδα Εφήβων
Συµβούλων».
Σας ενηµερώνουµε ότι ο Συνήγορος του Παιδιού, ο οποίος δραστηριοποιείται στο
πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», απευθύνει πρόσκληση σε
µαθητές για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πλαισίωσης της νέας Οµάδας Εφήβων
Συµβούλων για τη διετία 2011-2012, καθώς το ∆εκέµβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η
θητεία της πρώτης Οµάδας.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε µαθητές - µαθήτριες που έχουν γεννηθεί µεταξύ
των ετών 1994 και 1997 για συµµετοχή στη νέα 20µελή Οµάδα Εφήβων
(η επιλογή της οποίας θα γίνει µε συνδυασµό κριτηρίων που αναφέρονται στην
πρόσκληση και κλήρωση). Επίσης, όλοι οι µαθητές που θα αποστείλουν αιτήσεις και
πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, θα µπορούν να γίνουν µέλη της Κοινότητας Εφήβων
Συµβούλων και να επικοινωνούν µεταξύ τους και µε το Συνήγορο µέσω κλειστού
ηλεκτρονικού φόρουµ, στο οποίο θα συζητούνται θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των
ανηλίκων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
oes@synigoros.gr µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011. Το κείµενο της πρόσκλησης και της
αίτησης είναι αναρτηµένα και στο διαδικτυακό τόπο www.0-18.gr.
Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι ο Συνήγορος συνεχίζει τις δραστηριότητές του, τις
επισκέψεις στα σχολεία, την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία µε
παιδιά και ενήλικες που ζητούν την παρέµβασή του.
Για οποιαδήποτε αναζήτηση ενηµερωτικού υλικού, το οποίο αφορά στη ∆ράση
του Συνηγόρου του Παιδιού (φυλλάδια, αφίσες, κ.α.), η εκπαιδευτική κοινότητα,
προκειµένου να δραστηριοποιηθεί σχετικά µε την προώθηση ζητηµάτων που αφορούν
στην προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού, µπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
cr@synigoros.gr,
καθώς
και
στην
ιστοσελίδα
www.0-18.gr., ενώ, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Οµάδα Εφήβων
Συµβούλων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.0-18.gr/oes.
Σας επισυνάπτουµε την Ανακοίνωση - Πρόσκληση, καθώς και την Αίτηση για
συµµετοχή στην Οµάδα και την Κοινότητα Εφήβων Συµβούλων του Συνηγόρου του
Παιδιού και παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα σχολεία της αρµοδιότητάς σας.

Συνηµ.: 3φ.
Εσωτερική ∆ιανοµή:

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
(Αρ. πρ. 886/22-12-10)
2. ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆
3. ∆ιεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
4. ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
5. ∆ιεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
6. ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής
7. ∆Ι.ΠΟ.∆Ε.
8. ΓΕΠΟ
9. ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε. Τµήµατα Β’ και Γ’
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