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Ιανουάριος 

2016 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
Τα τέσσερα « P » (στη γαλλική γλώσσα) 
Raül García (Κοινωνική Ομάδα – Καταλονία) 

 

Στις 20 Νοεμβρίου 1989, στο πλαίσιο των εργασιών 

της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών (Ο.Η.Ε.), εγκρίθηκε η Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

καθώς και η δημιουργία της Επιτροπής των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού για την παρακολούθηση 

της εφαρμογής της Σύμβασης. Η Σύμβαση, που 

είναι υποχρεωτική για τις χώρες που την 

υπέγραψαν, θέτει μια επαναστατική πτυχή, η οποία 

προβάλλει ως αλλαγή προτύπου, διότι ενσωματώνει 

δύο έννοιες που δεν είχαν αναπτυχθεί ως τότε: το 

ύψιστο ενδιαφέρον για το παιδί και η σημασία του 

να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη 

των παιδιών σε οτιδήποτε τα αφορά. Μέσα από 

αυτά τα δύο στοιχεία επιτυγχάνεται η διαμόρφωση 

ενός νέου καταστατικού χάρτη για τα παιδιά, τα 

οποία καθίστανται ενεργά υποκείμενα δικαιωμάτων. 

Η θεώρηση αυτών των δικαιωμάτων προσδιορίζεται και οργανώνεται σε ιδιαίτερες κατηγορίες  (« στα 

τέσσερα γαλλικά p ») : 

- Δικαιώματα προστασίας (protection) : απέναντι σε κάθε είδους εκμετάλλευση και /ή 

περιθωριοποίηση. 

- Δικαιώματα πρόβλεψης (provision) : για την ορθή ανάπτυξή τους ως προσώπων. 

- Δικαιώματα συμμετοχής (participation) : για να μπορούν τα παιδιά να αποφασίζουν σχετικά με ό, τι 

τα αγγίζει ως άτομα και ως μέλη μιας ομάδας. 

- Δικαιώματα πρόληψης (prévention) : ανάγκη φροντίδας των παιδιών, προκειμένου να αποτρέπεται, 

στο μέτρο του δυνατού, κάθε κατάσταση κινδύνου.  

 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
Fr. Jaume Bofarull (Karcag, Ουγγαρία) 

 
Η πρόληψη συνίσταται στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πριν συμβεί κάτι 

κακό. Στην περίπτωση των παιδιών, των εφήβων και των νέων, η πρόληψη ώστε 

να μην πέσουν θύματα κακομεταχείρισης ή κακοποίησης. Αν λαμβάνουμε μέτρα 

πρόληψης, το κάνουμε γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι τα περιστατικά 

κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ανηλίκων είναι πραγματικά, υπάρχουν. Πρέπει 

λοιπόν να προλαβαίνουμε πριν συμβούν. Με ποιο τρόπο; Μιλώντας σχετικά με 

αυτά στην τάξη με τους μαθητές, τη στιγμή της ατομικής ή ομαδικής στήριξης. 

Ανακινώντας αυτό το θέμα κατά τις συζητήσεις με τους γονείς, αναλύοντας τις 

αντιδράσεις των μαθητών την ώρα της σχολικής αξιολόγησης.  
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Όταν διαπιστώνουμε ότι κάποιος μαθητής είναι κουρασμένος στην τάξη ή απουσιάζει συχνά, ιδιαίτερα τις 

Δευτέρες, πρέπει να μελετάμε το γεγονός με τον ψυχολόγο του σχολείου. Καλό είναι να προγραμματίζουμε 

συζητήσεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτές (είτε είναι δάσκαλοι, καθηγητές, επιβλέποντες του χώρου 

εστίασης ή εμψυχωτές ψυχαγωγικών παιχνιδιών) σχετικά με την πρόληψη των περιστατικών 

κακομεταχείρισης και κακοποίησης  των παιδιών, και να το κάνουμε σε συνεργασία με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και τους νέους της συνοικίας ή της πόλης.  

 

Η φτώχεια, η ανεργία, ο αλκοολισμός κ.λπ. είναι επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε 

κακομεταχείριση και κακοποίηση. Πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα της κάθε οικογένειας για να 

προβούμε στη σωστή πρόληψη.  

 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
Geneviève Glanzmann (Διευθύντρια του Σχολείου Jean XXIII – Mulhouse) 

 
Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη Γαλλία, στο σχολείο μας και στη 

συνοικία μας :  

 διότι 1 στα 5 παιδιά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και 25.000 περίπου ανήλικοι είναι άστεγοι 

σύμφωνα με έρευνα του parce INSEE 

 διότι 50.000 περίπου εμπλέκονται σε απόπειρα αυτοκτονίας σύμφωνα με μια μελέτη του INSERM το 

2014 

 διότι 25% των παιδιών κάτω των 12 ετών παρακολουθούν πορνογραφικές ταινίες σύμφωνα με τη 

μελέτη AFPSSU του 2014. 

Αποτελεί καθήκον μας ως εκπαιδευτικών 

 να προωθούμε τα Δικαιώματα του παιδιού, να ενθαρρύνουμε στις τάξεις μας δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης και εμβάθυνσης στα Δικαιώματα του παιδιού  

 να στρέφουμε το πνεύμα των μαθητών μας σε αυτές τις πραγματικές καταστάσεις, προκειμένου οι 

ίδιοι, στην οικογένειά τους, στον αθλητικό τους σύλλογο, στον αυριανό κόσμο όπου θα αναλάβουν 

ευθύνες, να είναι φορείς αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποτελούν το «λίπασμα» της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Δανάη Αναγνωστοπούλου (Συντονίστρια της Ποιμαντικής Δράσης στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων)  

 
 

Η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού αποτελεί 

ουσιαστικό μέλημά μας κατά την αποστολή μας κοντά στα 

παιδιά και τους νέους. Ως χριστιανοί, βλέπουμε τον Χριστό 

στα πρόσωπα των μαθητών μας, ιδίως των πιο αδύναμων, 

έχοντας ως γνώμονά των πράξεών μας την ευαγγελική 

ρήση «ό,τι κάνατε για τους πιο αδύναμους αδελφούς μου, 

για εμένα το κάνατε» (Μτ, 24, 40). Ως Μαριανοί, 

συγκλονιζόμαστε βαθιά από το δράμα των Montagne του 

σήμερα, δηλαδή των παιδιών  που υποφέρουν από υλική ή 

πνευματική φτώχεια, που ζουν μια ζωή χωρίς νόημα, που 

αναζητούν την ευτυχία σε εφήμερες, και ορισμένες φορές 

αυτοκαταστροφικές, υλικές απολαύσεις. Όλα αυτά τα παιδιά μάς καλούν να σταθούμε δίπλα τους, να τα 

υπερασπιστούμε, να τα προστατεύσουμε από τους κινδύνους που τα απειλούν. Για να επιτύχουμε τον 

στόχο μας, είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά, να τα προσεγγίζουμε με αγάπη και 

ενδιαφέρον. Μόνο έτσι, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματά τους, αλλά και να 

τους προσφέρουμε ένα σταθερό πλαίσιο, που θα διαπνέεται από τις χριστιανικές αξίες και θα τους γεννά 

το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας. Τότε θα μπορέσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητα, 

τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους.  
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Με αυτό τον τρόπο, θα έχουμε βάλει κι εμείς το δικό μας λιθαράκι στη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου, πιο δίκαιου και αλληλέγγυου, όπου τα παιδιά, που αποτελούν την ελπίδα της ανθρωπότητας, θα 

απολαμβάνουν την προστασία που τους αξίζει.  

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Marta Portas (Υποδιευθύντρια, Ίδρυμα Champagnat – Καταλονία) 

 
Συμμετοχή σημαίνει να ενεργείς, να 

κινητοποιείσαι, να εκφράζεις τη γνώμη σου, να 

ακούς, να πληροφορείσαι, να κάνεις διάλογο, να 

επιχειρείς, να αποδέχεσαι και να συμφωνείς, να 

πράττεις ……  

Το να ευνοείς τη συμμετοχή προϋποθέτει να 

θεωρείς το παιδί ως ενεργό πρωταγωνιστή στη 

λήψη των αποφάσεων, ως ενεργό στις 

διαδικασίες της μάθησης, ενεργό στην 

οικοδόμηση συγκεκριμένων προτάσεων.  

Συμβάλλουμε στην επίτευξη αυτών μέσα στους 

χώρους ζωής των παιδιών και των νέων, στην 

καθημερινή τους ζωή. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 

να θέτουν ερωτήματα, να τα εκφράζουν, να 

είναι τολμηρά, δημιουργικά, να έχουν κριτική 

στάση, να αναρωτιούνται για ό, τι συμβαίνει και 

για ό, τι μπορεί το κάθε παιδί να κάνει σε συγκεκριμένες περιστάσεις, να ανοίγει συζητήσεις, να 

οργανώνεται και να οργανώνει ….  Μεγάλη σημασία έχουν επίσης ο τρόπος που ενεργούν και η μαρτυρία 

εκείνων που τα συνοδεύουν στην πορεία της ανάπτυξής τους.  

Μαθαίνουμε να συμμετέχουμε, όταν δίνουμε την ευκαιρία και τον χώρο γι’ αυτό, όταν ζητάμε την άποψη 

των άλλων, όταν φροντίζουμε να ακούγονται όλες οι ιδέες, όταν έχουμε κίνητρα, όταν πιστεύουμε ότι η 

συνεργασία είναι πλούτος.  

Ευνοούμε και ενισχύουμε τις στιγμές ακρόασης και ανταλλαγής, κατά τις οποίες όλοι νιώθουν ότι μπορούν 

να καταθέσουν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ότι οι 

αποφάσεις που τα αφορούν μπορούν να λαμβάνονται από όλους και ότι η δική τους γνώμη λαμβάνεται 

πραγματικά υπόψη. Πρέπει να θέλουν να εμπλέκονται και να επωφελούνται από τους καρπούς αυτού που 

απέκτησαν χάρη στη συμμετοχή του καθενός.  

 

 
Μαριανή ημέρα για τα Δικαιώματα των Παιδιών - 2015 
maristes.eu 

 
(Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα) 
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ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Μαριανή Ευρωπαϊκή Διάσκεψη (CEM) 

Αθήνα, 26-28 Οκτωβρίου 2015 
 

Christophe Schietse (Διευθυντής της Ένωσης Marcellin Champagnat – Γαλλία) 

 

Από 26 έως 28 Οκτωβρίου 2015 διεξήχθησαν στην Αθήνα οι εργασίες της CEM (Conférence Européenne 

Mariste – Μαριανής Ευρωπαϊκής Διάσκεψης), η οποία συγκεντρώνει τους Αδελφούς Επάρχους των 5 

Μαριανών Επαρχιών της ευρωπαϊκής μας ηπείρου. Εκτός από τους Επάρχους, παρόντες ήσαν οι 

«μελλοντικοί» Αδελφοί Έπαρχοι που έχουν ήδη ορισθεί για την προσεχή τριετία, μερικοί Επαρχιακοί 

Σύμβουλοι και η Ομάδα για την Αποστολή της διάσκεψης.  Το κύριο θέμα της συνάντησης περιστρεφόταν 

γύρω από το μέλλον της Μαριανής Αποστολής στην Ευρώπη. Μετά από μια συσχέτιση της από κοινού 

εργασίας που είχε γίνει μέχρι τότε από τις Επαρχίες της Ευρώπης και τις ανταλλαγές απόψεων που 

προέκυψαν από τη σύναξη στη Ρώμη σχετικά με τα νέα πρότυπα διαχείρισης και διοίκησης, ένα σχέδιο 

που ξεκίνησε το Τάγμα, φάνηκε εύλογο ότι οι Επαρχίες μας θα έπρεπε να εργασθούν σε δίκτυο και – 

συγκεκριμένα – στον τομέα της αποστολής και των εκπαιδευτικών έργων.  Στην Ομάδα για την Αποστολή 

της  CEM, στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της Επαρχίας μας (ο Αδελφός Gabriel Villa-Real, ο 

οποίος συντονίζει αυτή την ομάδα, και ο Christophe Schietse, υπεύθυνος του Μαριανού δικτύου στη 

Γαλλία), εμπιστεύθηκε η διάσκεψη το έργο της παρουσίασης ενός προσχεδίου, προκειμένου να τεθούν οι 

βάσεις ενός ευρωπαϊκού δικτύου των εκπαιδευτικών έργων. Από την ανταλλαγή απόψεων προέκυψε 

ταχύτατα μια ομόφωνη συμφωνία σε ό, τι αφορά την ανάγκη να εργασθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. 

Στο πλαίσιο αυτού του γόνιμου διαλόγου, υπογραμμίσθηκαν οι ακόλουθες πτυχές : 

 
- Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου θα επιτρέψει την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στη Μαριανή 

αποστολή πέρα από τα σύνορα των σημερινών Επαρχιών και μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον  

- Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου  πρέπει να συνοδεύεται από μια πραγματική δέσμευση, κοινωνική, 

προσωπική και οικονομική  

- Ένα τέτοιο δίκτυο και μια ενδεχόμενη δομή στήριξής του θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες αναφερόμενες 

στο κανονικό δίκαιο (canoniques) 

- Πρέπει να εξασφαλισθεί η επιμόρφωση στη διοίκηση και απαραίτητες αρμοδιότητες για τη λειτουργία αυτού 

του δικτύου 

- Η μελέτη των υπαρχουσών εμπειριών στο Τάγμα ή σε άλλους παρόμοιους θεσμούς θα είναι αναγκαία για 

τον προσδιορισμό του πλαισίου αυτού του μελλοντικού ευρωπαϊκού δικτύου.  

- Στο μέλλον, θα τεθεί σε συζήτηση η δημιουργία ενός δικτύου των κοινωνικών έργων (σε σχέση με εκείνο των 

σχολείων).  

Η Ομάδα για την αποστολή ξεκινάει από αυτόν τον Δεκέμβριο 2015, για να συντάξει το πρώτο πρόχειρο 

κείμενο που θα παρουσιάζει το σχέδιο ενός ευρωπαϊκού δικτύου των εκπαιδευτικών έργων. Αυτό το 

πρόχειρο κείμενο πρέπει να το παρουσιάσει στη CEM κατά τη συνεδρίασή της τον Μάιο 2016 στη 

Λισσαβώνα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  

 
Fr. Jaume Parés (Συντονιστής Επιμόρφωσης, Ίδρυμα Champagnat – Καταλονία) 

 
Η ουσία της αποστολής του Μαρκελλίνου Champagnat ήταν «να 

κάνει τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό». 

Για εκείνον η εκπαίδευση ήταν το μέσον για να οδηγήσει τους νέους 

στην εμπειρία της πίστης  και να τους κάνει «καλούς χριστιανούς και 

έντιμους πολίτες»(MEM). 

Κατά την τελευταία Επαρχιακή Σύναξη της Επαρχίας L’Hermitage 

τονίσθηκε η προτεραιότητα στον επανευαγγελισμό ως κέντρου της 

αποστολής μας ως Επαρχίας. Συγκεκριμένα, είχε λεχθεί: «Πρέπει να 

αναζωογονηθεί η εκπαιδευτική αποστολή, ώστε να είναι περισσότερο 

ευαγγελική και αλληλέγγυα».  Στο φως αυτής της κλήσης και 

συλλέγοντας τις διαθέσεις των διαφόρων μέσων συντονισμού των 

εκπαιδευτικών έργων, η Γραμματεία για την Αποστολή έθεσε σε 

εφαρμογή ένα πρόγραμμα επαρχιακής επιμόρφωσης σχετικά με τη 

Μαριανή αποστολή του επανευαγγελισμού.  

 

Στο βάθος αυτής της πρότασης για επιμόρφωση βρίσκεται μια 

προσπάθεια προσέγγισης της εμπειρίας του Μαρκελλίνου  

Champagnat και επικαιροποίησής της στη σύγχρονη δική μας ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Για να 

εξασφαλίσουμε τη ζωτικότητα της Μαριανής αποστολής, βασιζόμαστε ουσιαστικά στα πρόσωπα που την 

θέτουν καθημερινά σε εφαρμογή στα εκπαιδευτικά έργα της Επαρχίας. Είναι, αναμφίβολα, αυτά τα 

πρόσωπα που συνεχίζουν το όραμα του Μαρκελλίνου Champagnat. 

Επομένως, αυτή η επιμόρφωση απευθύνεται στα μέλη των ομάδων εμψύχωσης των εκπαιδευτικών έργων, 

προκειμένου να μπορούν να είναι, ως επί τόπου ηγέτες, οι φορείς μετάδοσης της Μαριανής αποστολής σε 

τοπικό επίπεδο. 

 

 Η επιμόρφωση διεξάγεται στα Μαριανά κέντρα Les Avellanes και 

l’Hermitage, τα οποία μας συνδέουν με τις ρίζες της ιστορίας και της 

παράδοσής μας. Αλλά όχι μόνο σε αυτούς τους χώρους : ερχόμαστε 

επίσης σε επαφή με μια τοπική πραγματικότητα διαφορετική από 

εκείνη όπου εργάζεται συνήθως ο εκπαιδευτής. Προτείνουμε μια 

επιμόρφωση με βάση μια βιωματική μεθοδολογία με τη μορφή 

πορείας ικανής να διευκολύνει την προσωπική εμβάθυνση.  

Ως Μαριανοί, έχουμε συνείδηση του καθήκοντος να προσφέρουμε 

στα σημερινά παιδιά και στους νέους και στην Εκκλησία την 

ιδιαιτερότητα και τον πλούτο του δικού μας χαρίσματος. Η δική μας 

από κοινού επιμόρφωση στην αποστολή του επανευαγγελισμού, ως μελών της ίδιας Επαρχίας, αποτελεί 

έναν πλούτο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες και για όλα τα εκπαιδευτικά έργα στα οποία ασκούμε την 

αποστολή μας. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  
Pepa González (Διευθύντρια του Κέντρου Rialles, Santa Coloma de Gramenet) 

 

Ας πούμε εξαρχής ότι θα έπρεπε να επωφεληθώ από αυτή την ευκαιρία 

επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014 – 15, αλλά για προσωπικούς λόγους 

δεν μπόρεσα να ζήσω αυτή την εμπειρία παρά στη διάρκεια του τρέχοντος 

σχολικού έτους 2015 – 16.  

 

Πρέπει να προσθέσουμε ότι η εκπαιδευτική αποστολή, την οποία ασκούμε 

εμείς καθημερινά στη δική μας συγκεκριμένη Μαριανή πραγματικότητα, μας 

κάνει, όταν μας προτείνουν συνεχείς επιμορφώσεις στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, να θεωρούμε το όλο ζήτημα ως δευτερεύον. Σκεπτόμαστε κυρίως το 

καθημερινό μας έργο, τις οικογένειες, τα παιδιά και τους νέους που φροντίζουμε…..  

 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε κάτι άλλο. Όταν μου πρότειναν να συμμετάσχω, θεώρησα το ζήτημα 

σαν μια επιπλέον επιμόρφωση ανάμεσα σε όλες τις πολυάριθμες εκείνες που μπόρεσα να 

παρακολουθήσω, καθώς είμαι στην υπηρεσία του «Ιδρύματος». Αλλά, στην πραγματικότητα, κατέληξα να 

τη θεωρήσω ως μια προσωπική ευκαιρία εμπλουτισμού και συνάντησης με την πιο βαθιά ουσία της 

αποστολής μας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ομάδα των προσώπων που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, 

ίσως στους επιμορφωτές που θέτουν τα πάντα στη διάθεσή μας, ίσως στους τόπους όπου θέτουμε –ή θα 

θέσουμε – σε εφαρμογή τη διαδικασία της επιμόρφωσης… Δεν έχει σημασία τελικά. Όλα αυτά ξύπνησαν 

μέσα μου τη χαρά για τη Μαριανή ζωή που την ένιωθα χλιαρή εδώ και πολύ καιρό. Το πιο σπουδαίο είναι 

να γνωρίζουμε οι συμμετέχοντες την πρώτη εβδομάδα στο Les Avellanes ότι μοιραζόμαστε κοινές ρίζες 

και ενθουσιασμό, για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε και να μοιραζόμαστε ό, τι θα μας προσφέρει 

αυτή η ευκαιρία. 
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