
 

 
 

 

 

 

 
Αρ. Πρωτ.214/50/Δ.Δ.             Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017 
 
Προς 
Φορείς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες, 
 
Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε και να σας προσκαλέσουμε να 
συμμετάσχετε στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού: «Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και Διαπολιτισμικότητα» και στην αντίστοιχη δράση «Μια Βαλίτσα 
Κόσμος». Το πρόγραμμα έχει την έγκριση και την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ύπατης 
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, της Περιφέρειας Αττικής 
και της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε για 
παιδιά ηλικίας 5- 14 ετών από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.). 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και 
η διαμόρφωση θετικής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών της 
ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες και 
στο προσφυγικό ζήτημα, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων 
προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικιακή ομάδα. 
 
Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εμψυχωτές 
ομάδων και γενικότερα σε φορείς που απασχολούν παιδιά ηλικίας 5-14 
ετών. Παρέχεται δωρεάν και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, ώστε να 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε 
ομάδας παιδιών. 
 
Το Σ.Ε.Ο. με τα μέλη (Στελέχη) του στα περίπου 100 Τοπικά Τμήματα 
σε όλη τη χώρα μπορεί να συνδράμει στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων αυτών. Επιπλέον, γι’ αυτό το λόγο οργανώνονται ειδικά 
ολιγόωρα σεμινάρια που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς ή άλλους 
ενδιαφερόμενους, κατόπιν ειδικής συνεννόησης. 
 
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, είναι Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα, που σκοπό έχει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας των παιδιών και των νέων, κοριτσιών και αγοριών, 
ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες.  

./. 
 
 



 

 
 

 
 
 

-2- 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε e-mail στο : 
ikap@seo.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο: 2103235794  
 
Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας για την πλατιά εφαρμογή του 
Προγράμματος ώστε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στην 
αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού ξεκινώντας από τα 
παιδιά. 
 

Με εκτίμηση, 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 

 

Η Γενική Έφορος 

 

Η Γενική Γραμματέας 

Λένα Λεβίδη Τόνια Ζώτου Άντζελα Τρούσα  
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