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H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Πηγή: https://archive.unric.org/el/
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Όλες οι Σελίδες

Τα άρθρα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Παιδιού σε εικόνες

Τα άρθρα της Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Παιδιού μέσα
από εικόνες
Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Παιδιού είναι η πιο ευρέως αποδεκτή
συμφωνία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στον κόσμο. Περιγράφει τα δικαιώματά των παιδιών και το πως
αυτά πρέπει να τηρούνται στα 54 της άρθρα, καθώς και σε δύο
μεταγενέστερα προαιρετικά πρωτόκολλα. Η Σύμβαση καθορίζει με
σαφήνεια πως οι γονείς έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην
ανατροφή των παιδιών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η Μαφάλντα... και τα Δικαιώματα του
Παιδιού

Η Μαφάλντα... και τα Δικαιώματα
του Παιδιού
Η Μαφάλντα... και τα Δικαιώματα του
Παιδιού.Η Διεθνής Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, που
υπογράφηκε το 1989, γίνεται φέτος 30
ετών! Με αφορμή την επέτειο αυτή,
γυρνάμε λίγο πίσω στον χρόνο, στο
1976, όταν η UNICEF ζήτησε από τον
διάσημο αργεντίνο σκιτσογράφο,
γελιογράφο και κομίστα Κίνο να
εικονογραφήσει τις δέκα αρχές της
Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού....

ΠΡΩΤΑ.12

Τα Δικαιώματα των παιδιών με κινούμενα
σχέδια

Βίντεο της UNICEF για τα
Δικαιώματα των Παιδιών
Τα κινούμενα σχέδια για τα Δικαιώματα
του Παιδιού είναι μια πρωτοβουλία της
UNICEF με στόχο να ενημερώσει το
κοινό παγκόσμια για τα δικαιώματα
των παιδιών. Το κάθε σύντομο σποτ που δημιουργήθηκε μέσα από
αυτή την πρωτοβουλία, με τη συνεργασία πολλών γνωστών
στούντιο κινουμένων σχεδίων, απεικονίζει ένα δικαίωμα που
περιγράφεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως η
εκπαίδευση, η προστασία από την παιδική εργασία, η ελευθερία
έκφρασης κ.α.
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"Έχω, έχεις, έχει... όλοι έχουμε
δικαιώματα!"- φυλλάδιο για παιδιά
δημοτικού
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Είμαι Παιδί...Είμαι Άνθρωπος
Πηγή: ΠΡΩΤΑ.12

https://www.synigoros.gr/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/368017743/2a54e77a13bce888ce956de88f688458/____________________.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/368017743/b04107621de0339a4c9a99e23e857bdc/______12.jpg


※※※※※※


