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ΚΟΙΝ : Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Ταγιαπιέρα 12, 11525, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες 2014
Σας γνωρίζουμε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και η Επιτροπή
Ευαισθητοποίησης των Νέων, στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ομοσπονδία
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας - Ι.Π.Ε.Μ, η Πανελλήνια
Ένωση Φιλολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ), το Κέντρο
Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Συνήγορος του Πολίτη - Συνήγορος του Παιδιού και το
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στο προσφυγικό ζήτημα, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Μαθητικής Δημιουργίας για το σχολικό έτος 2013-2014. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι
μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Ε’ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας.
Κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Το 2014 θα είναι ίσως η χρονιά με
τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Μέχρι το τέλος
του έτους, αναμένεται να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω διώξεων και πολέμων περισσότεροι
άνθρωποι από όσους έχουν ξεριζωθεί συνολικά από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Πίσω από τους
αμείλικτους αριθμούς, βρίσκονται ολόκληρες οικογένειες –άντρες, γυναίκες και παιδιά– που καθημερινά
αναγκάζονται να αλλάξουν τη ζωή τους από τη μία στιγμή στην άλλη.
Το θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι «Θα πω την ιστορία σου» - Τα παιδιά αφηγούνται ιστορίες
προσφύγων.
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1. Όσοι μαθητές/τριες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό ως εξής:
α) Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης
- ατομικά με Έκθεση (Δημιουργική Γραφή)
- ατομικά ή σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων με Αφίσα-Κολάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό διαστάσεων 30 Χ 45 εκ.
(β) Μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης
- ατομικά με Ζωγραφική σε χαρτί διαστάσεων 25 Χ 35 εκ.
- ατομικά ή σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων με Αφίσα-Κολάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό διαστάσεων 30 Χ 45 εκ.
Eιδικότερα:
Για την Ε’ Τάξη (Ζωγραφική) – ατομική συμμετοχή
«Σε 1 λεπτό μία οικογένεια μπορεί να χάσει τα πάντα». Με τη ζωγραφική μου αποτυπώνω τη στιγμή που
αλλάζει η ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας.
Δώσε έναν τίτλο στο έργο σου (στην πίσω πλευρά).
Για την ΣΤ’ Τάξη (Δημιουργική Γραφή) – ατομική συμμετοχή
Με αφορμή τα παραπάνω, γράψε την ιστορία ενός πρόσφυγα ή μιας οικογένειας προσφύγων που γνωρίζεις.
Μπορεί να είναι μια ιστορία για κάποιον από το κοντινό σου περιβάλλον, ένα φίλο ή μέλος της οικογένειάς
σου, για έναν άνθρωπο που έχεις συναντήσει, αλλά ακόμη και για κάποιον που έχεις διαβάσει ή ακούσει. Οι
αφηγήσεις μπορεί να αφορούν τη σύγχρονη εποχή ή το μακρινό παρελθόν.
Από πού ήρθε; Πώς ήταν το ταξίδι του; Πού βρέθηκε; Πώς τον υποδέχτηκαν; Ποια είναι η οικογένειά του; Είναι
μαζί του; Αν δεν είναι, γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Έφερε κάτι από την πατρίδα του και, αν ναι, τι; Τι
ονειρεύεται; Τι αγαπάει περισσότερο στον κόσμο; Πόσο σου μοιάζει και πόσο διαφορετικός είναι από εσένα;
Οι ερωτήσεις είναι απλά ενδεικτικές για να σε βοηθήσουν στην εξέλιξη της πλοκής.
Αν δεν θέλεις να φανερωθούν τα πραγματικά ονόματα, χρησιμοποίησε ψευδώνυμα για τους «ήρωες» της
ιστορίας.
Για την ΣΤ’ και Ε’ Τάξη (Αφίσα ή κολάζ) – ατομική ή ομαδική συμμετοχή
Δημιουργήστε μια αφίσα ή κολάζ με τίτλο «Σε 1 λεπτό μία οικογένεια μπορεί να χάσει τα πάντα», που να
περιλαμβάνει φωτογραφίες, φράσεις ή ότι άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να απεικονίσετε τις
συνέπειες της προσφυγιάς για μια οικογένεια.
Στόχος της αφίσας ή του κολάζ είναι να ενημερώσει για τις επώδυνες επιπτώσεις του πολέμου σε μια
οικογένεια και να καλέσει μικρούς και μεγάλους να βοηθήσουν με συγκεκριμένους τρόπους.
Η αφίσα ή το κολάζ πρέπει να έχουν σαφές μήνυμα, να είναι ξεκάθαρα ώστε να μπορεί κανείς να αντιληφθεί
το περιεχόμενό τους από μακριά.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 2 Aπριλίου 2014 μέχρι και 16 Μαΐου 2014 κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία - η Έκθεση στο μάθημα της Γλώσσας, η Ζωγραφική και η ΑφίσαΚολάζ στο μάθημα των Εικαστικών.
Ως εκ τούτου κρίνεται σημαντικό να διατεθεί μία τουλάχιστον διδακτική ώρα για τη συμμετοχή των μαθητών
στο Διαγωνισμό.
3. Πριν από το διαγωνισμό θα προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών από το Διευθυντή και τους Εκπαιδευτικούς
των τμημάτων για το θέμα των προσφύγων, καθώς και το ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, λαμβάνοντας υπόψη και το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο της Ύπατης Αρμοστείας.
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4. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της
εγκυκλίου στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους (δημόσια και ιδιωτικά).
5. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκροτήσει Τριμελή Επιτροπή Εκπαιδευτικών, η οποία θα
επιλέξει το καλύτερο γραπτό, το καλύτερο έργο ζωγραφικής και την καλύτερη Αφίσα ή κολάζ τα οποία θα
σταλούν στη οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Με ευθύνη του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. θα συσταθεί Τριμελής
Επιτροπή από Σχολικούς Συμβούλους σε κάθε Δ/νση Π.Ε., η οποία θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες εκθέσεις, τα
τρία καλύτερα έργα ζωγραφικής και τις τρεις καλύτερες αφίσες ή κολάζ.
7. Με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης, τα έργα που θα επιλεγούν, θα αποσταλούν μέχρι 30 Μαΐου 2014
στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Ταγιαπιέρα 12, 115 25,
Αθήνα (υπ’ όψιν κας Εύας Σαββοπούλου).
Συνοδευτικά μαζί με τα έργα που θα επιλεγούν, θα αποσταλεί και κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των
μαθητών/τριών την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σχολείου τους. Το ονοματεπώνυμο πρέπει να
υπάρχει τόσο στις εκθέσεις, όσο και στα έργα ζωγραφικής/αφίσες -Κολάζ.
Η Ύπατη Αρμοστεία θα ορίσει ειδική επιτροπή σε συνεργασία με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας - Ι.Π.Ε.Μ
για την αξιολόγηση των έργων και τη βράβευση όσων θα ξεχωρίσουν. Η Επιτροπή θα επιλέξει το καλύτερο
κείμενο από την κατηγορία της Δημιουργικής Γραφής (ΣΤ’ τάξη), το καλύτερο έργο Ζωγραφικής (Ε’ τάξη) και το
καλύτερο έργο αφίσας-Κολάζ (ΣΤ’ ή Ε’ τάξη)
Επισημαίνεται ότι η Ύπατη Αρμοστεία έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα
υποβληθούν στο διαγωνισμό μέσα από τα έντυπα ή τις ιστοσελίδες της ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει
επωφελή για την προώθηση των σκοπών της, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία του δημιουργού.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών στις επιμέρους κατηγορίες της Έκθεσης, της Ζωγραφικής και της
Αφίσας-Κολάζ θα ανακοινωθούν από την Ύπατη Αρμοστεία εντός του 2014 ενώ η βράβευση των διακριθέντων
μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή.
Οι συμμετοχές που θα βραβευθούν θα προβληθούν στην ιστοσελίδα της Υ.Α. www.unhcr.gr, στην ιστοσελίδα
του Συνηγόρου του Παιδιού www.0-18.gr , και θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
Τομέα Ενημέρωσης της Υ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
(α) να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.unhcr.gr, www.1againstracism.gr και www.unhcr.org
(β) να απευθύνονται στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (κα. Νάνου, κα.
Σαββοπούλου, τηλ. 210-6756801, 210- 6726462-3)
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό φυλλάδιο της Ύπατης Αρμοστείας για το Μαθητικό Διαγωνισμό με
θέμα τους Πρόσφυγες.
Συν. : 3 σελ.
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ

Εσωτερική Διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε .
Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
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