ÉPÍTSÜK EURÓPÁT
A GYERMEKEKÉRT A GYERMEKEKKEL
Az Európa Tanács hároméves programja

Intézményközi együttműködés
a gyermekek érdekében
Az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjának szemináriuma
Helyszín:
Időpont:
Program:

Szögliget, Szalamandra-Ház (Szögliget központjától 2 km-re)
2007. július 11. szerda, 14 óra
Pappné Farkas Klára, igazgató,
Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ:
„Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel”
Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa:
„Diákönkormányzatok szerepe a jogok intézményi
érvényesülésében”
Kiss Gergely, elnök – Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei Diákparlament:
„Tájékoztató”
Kósa András, szociológus - Közéletre Nevelésért Alapítvány:
„A diákönkormányzatok együttműködési lehetőségei”
szimulációs gyakorlat
A továbbiakban a résztvevők kötetlen beszélgetés keretében saját
élményeikről, a jó és kevésbé jó példák megjelenítése révén igyekeznek
valamiféle közös cselekvést kialakítani a célként megfogalmazott négy
alappillér közül a gyermekek, diákok szerepvállalását, részvételét helyezve a
középpontba.
Házigazda: Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc
Együttműködő partnerek: az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Diákparlament és Közéletre Nevelésért Alapítvány
Az Európa Tanács 2006-ban nagyszabású programot indított a gyermekek elleni erőszak
megfékezésére, megelőzésére, jogaik védelmére. Célja a nemzetközi dokumentumokban
foglalt jogok biztosítása egységes és teljes jogi eszközrendszer alkalmazásával valamennyi
tagországában. A program az összehangolt megelőző politika kidolgozására és
megvalósítására helyezi a hangsúlyt, melynek négy alappillére a gyermekek védelme, az
erőszak megelőzése, a bűnösök vád alá helyezése és a gyermekek szerepvállalásának
erősítése.
Az Európa Tanács a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak minden formája elleni
hatékony fellépést sürgeti, különös figyelmet fordítva a sérülékeny, védtelen, fogyatékos,
szegénységben élő, illetve a szülői gondoskodás nélkül nevelkedő gyermekek fokozott
védelmére.
Kezdeményezései révén a tudatosság növelésére, az oktatásra, a nevelésre és azoknak a
képességeknek a kialakítására törekszik, amelyek az erőszakmentes kultúra létrejöttét
támogatják, és a zéró-tolerancia megvalósítását tűzik ki célul. Lehetővé kívánják tenni a
gyermekek számára, hogy egy olyan Európában éljenek, ahol többé nem alkalmaznak olyan
„nevelési módszereket” mint a testi fenyítés sem otthon, sem az iskolában, sem egyéb
intézményekben.
Mindennek eléréséhez minél szélesebb együttműködésre van szükség a kormányzat, a
parlamenti képviselők, a helyi hatóságok, iskolák, a nem-kormányzati szervezetek között.
Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központja a hároméves
program kezdeményezéseinek sikeres megvalósítását kívánja elősegíteni.

