
Τα δικαιώματα των παιδιών





ΕΧΕΙΣ
ΕΧΕΤΕ

ΕΧΟΥΜΕ

ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όπως οι μεγάλοι , έτσι και τα παιδιά έχουν δικαιώματα 

που προστατεύονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
παιδιού.

Η Σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή το 1990. 

Την έχουν υπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.



Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

✓ Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989

✓ Σκοπός της σύνταξής της ήταν να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά

✓ Αναγνωρίζει ότι η παιδική ηλικία είναι μια ευάλωτη στιγμή 
και ότι τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία

✓ Μέσω των 54 άρθρων της, θέτει τα πρότυπα για την 
ευημερία των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους

✓ Ισχύει για όλα τα παιδιά κάτω των 18 ετών ανεξαρτήτως 
φύλου, προέλευσης, θρησκείας, αναπηρίας.



Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω.

Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.

Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της

γνώσης.

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.

Δικαιούμαι να μάθω τι είναι καλό για τη σωματική και ψυχική μου υγεία.

Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.

Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.

Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.

Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό.



ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ…



ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ!!!



ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΕΙΠΑΝ….

Όσο υπάρχουν παιδιά  που πεινούν , θεός δεν υπάρχει!

(Ν. Καζαντζάκης, Συγγραφέας)

Μόνο τα παιδιά ξέρουν αυτό που ψάχνουν.

(Αντουάν ντε Σαιν Εξπερύ, Γάλλος Συγγραφέας)

Τα παιδιά είναι ακόμα το σύμβολο της αιώνιας συνύπαρξης της 
αγάπης και του καθήκοντος.

( George Eliot, Συγγραφέας)



ΒΙΒΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ



ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
«Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα»
«Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο»



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

Ελπίδα Κουτρουβίδα


