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 Θέμα :  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών»  

               Απάντηση στο με αριθμ. πρωτ.  114794/Γ7/21-07-2014 εισερχόμενο έγγραφο 
 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί  

το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» ,  με θέμα «Τα 
Δικαιώματα των Παιδιών στην τάξη και  στην πράξη ». Το Πρόγραμμα αυτό έχει 
αναγνωρισθεί από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιού και αποτελείται από 
τρεις (3) φάσεις.  

Στην πρώτη φάση ,  οι  Διευθυντές των σχολείων θα παραλάβουν από τη UNICEF 
ένα ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες  για το Πρόγραμμα.  Οι Δ ιευθυντές  αφού 
ενημερώσουν τους εκπαιδευτικού ς για το Πρόγραμμα, θα τους ζητήσουν με τη σειρά 
τους να ενημερώσουν τους μαθητές για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού στην 
υγεία,  την εκπαίδευση, την προστασία από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση.  
Στη συνέχεια, καλούνται οι μαθητές να προβούν σε διάφορες δραστηριό τητες,  όπως 
ζωγραφική,  παιχνίδια και  παραμύθια που έχουν σχέση με το παραπάνω θέμα. Οι 
μαθητές,  εφόσον βέβαια το επιθυμούν,  μπορούν να προσφέρουν και χρήματα για 
τους σκοπούς της UNICEF .  Το ποσό που θα συγκεντρώσει κάθε σχολείο (όχι κάθε 
τάξη) θα αποσταλεί  στην  UNICEF μέσω της ταχυπληρωμής που υπάρχει  μέσα στο 
φάκελο που θα παραλάβουν από τη UNICEF.  Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι 30 
Ιανουαρίου 2015 .  

Στη δεύτερη φάση ,  η UNICEF θα στείλει  στα σχολεία που πήραν μέρος στο 
Πρόγραμμα Αναμνηστικό Δίπλωμα, ως επ ιβράβευση για τη συμμετοχή τους και 
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πληροφορίες για τον τρόπο αξιοποίησης της  συνεισφοράς των μαθητών. Η φάση αυτή 
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2015 .  

Στην τρίτη φάση ,  ο ι  μαθητές μπορούν να διοργανώσουν μια εκδήλωση όπου θα 
παρουσιαστεί  το Δίπλωμα της UNICEF και οι δράσεις των μαθητών και θα 
ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της συνεισφοράς τους .  Η φάση αυτή 
ολοκληρώνεται με το τέλος του σχολικού έτους.   

Επειδή η προσφορά  των υπηρεσιών της UNICEF στη χώρα μας,  όσον αφορά 
στην ευαισθητοποίηση και ενημέρω ση των παιδιών για τα δικαιώματα τους, αλλά και 
για την κατάσταση των παιδιών στον υπόλοιπο κόσμο μέσα από την εφαρμογή 
ανάλογων Προγραμμάτων θεωρείται σημαντική, παρακαλούμε για την υποστήριξη και 
την υλοποίηση του ως άνω εκπαιδευτικού Προγράμματος από τι ς σχολικές μονάδες 
της χώρας.  
          
          Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε μόνο στα Γραφεία της 
UNICEF:  
             Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ.  Κέννεντυ 37  
             16121 Καισαριανή, Αθήνα  
             Τηλ. Κέντρο: 210 72 55 555  
             FAX: 210 72 52 555 
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