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Διήμερο εκδηλώσεων
«Τα παιδιά είναι πολίτες!»

Αγαπήστε το παιδί,
όχι μόνο το δικό σας.
Σεβαστείτε τα μυστήρια
και τα σκαμπανεβάσματα
του δύσκολου έργου
να μεγαλώνεις.

8 – 9 Νοεμβρίου 2014
Πολιτιστικό Κέντρο Στ' Διαμερίσματος
Δήμου Αθηναίων (Ευελπίδων 18)

Τα παιδιά δεν είναι μελλοντικοί ενήλικες.
Είναι άνθρωποι, σήμερα.

25 χρόνια

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εξαλείψουμε την πείνα,
τις κακές συνθήκες διαβίωσης, τη παραμέληση
και την εκμετάλλευση. Η μάστιγα της φτώχειας
εξαπλώνεται σαν τις ψείρες – ο σαδισμός, το έγκλημα
και η βαρβαρότητα τρέφονται από αυτήν.

Διεθνής Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Janusz Korczak

Το παιδί δεν είναι λαχείο που προορίζεται να κερδίζει
το πρώτο βραβείο.

πρωτεργάτης και υπερασπιστής
των δικαιωμάτων των παιδιών

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθη,
όπως ακριβώς και οι ενήλικες.
Αποκηρύσσουμε την απατηλή επιθυμία για το τέλειο παιδί.
Δεν θα καταλάβουμε ποτέ τα παιδιά, αν υποτιμούμε
την αξία τους. Ποιος ζητά τη γνώμη του παιδιού
ή τη συναίνεσή του;
Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε
τα παιδιά από όλες τις μορφές βίας και κακοποίησης.
Αν ένα παιδί σού εμπιστευτεί το μυστικό του, να είσαι
ευγνώμων γιατί η εμπιστοσύνη του είναι το μεγαλύτερο
βραβείο.
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν προσωπικά
αντικείμενα, όσο ασήμαντα και ευτελή και αν φαίνονται.
Εκπλήσσεται κανείς από το γεγονός ότι παντού
οι στρατιωτικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες από αυτές
για την παιδεία.
Είμαστε συχνότερα σκληροί κριτές παρά σύμβουλοι
και παρηγορητές των παιδιών.
Ας τελειώνουμε με την απόλυτη αυθεντία.
Ας προσπαθήσουμε να ακούμε και να βλέπουμε τα
πράγματα μέσα από τα μάτια των παιδιών.

“Ό,τι μας απαγορεύουν εμάς, εκείνοι το κάνουν.
Εμείς για όλα πρέπει να ρωτάμε τους μεγάλους,
εκείνοι μας ρωτούν για τίποτα; Μας λένε:
“Όταν μιλάνε οι μεγάλοι, τα παιδιά να σωπαίνουν”.
Γιατί δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι εμείς, δεν έχουμε
γνώμη, δεν έχουμε απόψεις, δεν έχουμε δικαιώματα;”
(Ματίας ο πρώτος)

Ας αφήσουμε τα παιδιά να απολαύσουν τη χαρά της
καινούριας ημέρας. Ας τους δείξουμε αγάπη, καλοσύνη
και κατανόηση – ας γίνουμε το παράδειγμα.

Είμαστε οι αποκλειστικοί κριτές των πράξεων, των
σκέψεων και των σχεδίων των παιδιών. Θεωρώ ότι ένα
Δικαστήριο Παιδιών είναι απαραίτητο. Ελπίζω ότι σε 50
χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε ένα σχολείο ή ίδρυμα χωρίς
τέτοιο θεσμό...

...”

Γιάνους Κόρτσακ (1878-1942)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το παιδί έχει δικαίωμα στην οδύνη: ακόμα και όταν
πρόκειται για την απώλεια ενός βόλου…

σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού της Πολωνίας
την Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας
την Παιδαγωγική ομάδα για τον Φρενέ
και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Σάββατο 8 Νοεμβρίου
για μαθητές 11-13 χρόνων και εκπαιδευτικούς

15.30 Καλωσόρισμα από μαθητές του Πολωνικού Σχολείου & του 2ου Γυμνασίου Χολαργού
15.50 Παρουσίαση του θεατρικού έργου του Korczak «Ματίας ο Α'» (διασκευή Άλκης Ζέη),
με τη συμβολή μαθητών του 15ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας

17.00 Εργαστήρια με προσκεκλημένους μαθητές από σχολεία* της Αττικής

Συντονίζουν οι παιδαγωγοί-μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση:
Τζωρτζίνα Κακουδάκη, σκηνοθέτης, θεατρολόγος
Σόνια Μολογούση, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός
Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, ηθοποιός, σκηνοθέτης
Ηρώ Ποταμούση, κοινωνιολόγος, θεατροπαιδαγωγός

17.00 «Πώς μπορούμε να διδάξουμε τα δικαιώματα στους μαθητές μας;»
Ανταλλαγή εμπειριών εκπαιδευτικών
Συντονίζει ο Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού
19.00 Παρουσιάσεις από τις ομάδες των εργαστηρίων
Συζήτηση με συμμετοχή της Άλκης Ζέη και του δασκάλου Δάνου Αιμονιώτη
• προβολές ταινιών & βίντεο
• έκθεση υλικού

* 3ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου, 23ο Δημοτικό Αθηνών, 28ο Δημοτικό Αθηνών, 35ο Δημοτικό Αθηνών,
39ο Δημοτικό Περιστερίου, 132ο Δημοτικό Αθηνών, 2ο Γυμνάσιο Χολαργού, 38ο Γυμνάσιο Αθήνας,
Πολωνικό Σχολείο, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Κυριακή 9 Νοεμβρίου
ανοικτά στο κοινό

10.15 Προσέλευση - εγγραφές
10.30 Χαιρετισμοί: Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος του Πολίτη

Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων

για το Παιδί

«Τα δικαιώματα του παιδιού από τον Korczak ως τις μέρες μας»

10.45

1ο τραπέζι
Συντονισμός: Γιώργος Μόσχος
• Marek Michalak, Συνήγορος του Παιδιού της Πολωνίας
• Δέσποινα Καρακατσάνη, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Αγγελική Βαρελλά, συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας
• Beata Żółkiewicz, φιλόλογος, δημοσιογράφος

12.30

2ο τραπέζι
Συντονισμός: Χαράλαμπος Μπαλτάς, δάσκαλος, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας για τον Φρενέ
• Μαρία Νικολακάκη, Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Δημήτρης Γουλής, Διευθυντής, 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
• Κώστας Παπαδημητρόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός, Θεραπευτικός Ξενώνας ΕΛΙΖΑ / Παιδικά Χωριά SOS
• Εύη Μανοπούλου, φιλόλογος, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
• Ματούλα Παπαδημητρίου, Μαρία Τσάγκαρη, ειδικές επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη
Συζήτηση με συμμετοχή του κοινού

Οι ιδέες του Κόρτσακ αποτέλεσαν τη βάση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα
από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ το1989 και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων
του παιδιού. Έχει κυρωθεί από 194 χώρες. Το 1992 έγινε νόμος με αυξημένη ισχύ στην Ελλάδα (ν. 2101/92). Ο Συνήγορος του Πολίτη,
με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης και προωθεί τη διάδοσή της μέσα από ποικίλες
δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, συνεργασίες με επαγγελματίες και συναντήσεις με παιδιά και ενήλικες.

