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Γηεπζπληέο / Γηεπζύληξηεο
Γεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ Γεκνηηθώλ ρνιείωλ
Θέμα: Γιαγωνισμός δωγραυικής με τίτλο :

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο
θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγωληζκό δωγξαθηθήο πνπ
πξνθεξύζζεη ε Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηε Βία ζην
ρνιείν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Σξάπεδα.
Ο δηαγωληζκόο έρεη ωο ζέκα ηελ πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκυοβισμού κέζα
από ηελ πξναγωγή ζεηηθώλ πξνηύπωλ ζπκπεξηθνξάο ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ παηδηώλ.
θνπόο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζην ζέκα ηνπ
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη ε ελδπλάκωζε ηωλ παηδηώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
πγθεθξηκέλα θαη κέζα από ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο, ηα παηδηά ηωλ Α’, Β’ και Γ’ ηάμεωλ
κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ζεκαηηθέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεηηθά πξόηππα ζπκπεξηθνξάο,
θαζώο θαη λα αλαδείμνπλ ηελ αμία γηα αλάπηπμε ζρέζεωλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ζεβαζκό,
ζηελ αγάπε, ζηελ απνδνρή θαη ζηε ζπλεξγαζία.
Οη καζεηέο ηωλ Γ’, Δ’ και τ’ ηάμεωλ κπνξνύλ λα εληάμνπλ ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ηα πην
πάλω, θαζώο θαη λα πξνρωξήζνπλ ζηελ εηζήγεζε πξαθηηθώλ ηξόπωλ γηα θαηαζηνιή ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, όπωο «Μίια ζε θάπνηνλ», «Απέθπγε», «Εήηα
βνήζεηα», «ηήξημε» θ.ιπ.
Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πην πάλω δηαγωληζκό είλαη πξναηξεηηθή. Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα
εξγαζηνύλ γηα ηνλ δηαγωληζκό ζηνλ ειεύζεξό ηνπο ρξόλν ή θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ
δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ καζήκαηνο ηωλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, όπωο επίζεο θαη δηαζεκαηηθά,
όπνπ ην ζέκα πξνζθέξεηαη.
Σα έξγα πξέπεη λα απνζηαινύλ κέρξη ηελ Πέμπτε, 23 Νοεμβρίοσ 2017 ζηα θαηά ηόπνπο
Δπαξρηαθά Γξαθεία Παηδείαο. Γηα ηελ επαξρία Λεπθωζίαο λα παξαδνζνύλ ζην Γεκνηηθό
ρνιείν Αγίνπ Αληωλίνπ θαη γηα ηελ επαξρία Πάθνπ ζην Γεκνηηθό ρνιείν ΗΒ΄- Πεύθηνο
Γεωξγηάδεο.

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 1434 Λεπθωζία
Σει: 22 800 600 θαμ: 22 428277 Ηζηνζειίδα: http://www.moec.gov.cy

Σα έξγα ηωλ καζεηώλ πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζα ηππωζνύλ από ηελ Διιεληθή Σξάπεδα σε
μορυή εστετήριας κάρτας νη νπνίεο ζα δηαηεζνύλ δωξεάλ από ηνλ Οξγαληζκό ζην θνηλό
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζώο θαη νη όξνη ζπκκεηνρήο επηζπλάπηνληαη.
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