Αζήλα, 8 Γεθεκβξίνπ 2021

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Κηλεκαηνγξάθνο ωο Ελαιιαθηηθό Εξγαιείν Εθπαίδεπζεο
γηα ζέκαηα Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ
Με αθνξκή ην έξγν «Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ
ζε Θέκαηα Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ θαη Γηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ»
Μπνξεί ν θηλεκαηνγξάθνο λα απνηειέζεη εξγαιείν εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά; Τν
πξόγξακκα πνπ πινπνίεζε ην Παηδηθό & Εθεβηθό Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ
Αζήλαο απέδεημε όηη κπνξεί, ζηνρεύνληαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηωλ
καζεηώλ ζε ζέκαηα αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ θαη δηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ.
Τν Παηδηθό & Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο ωο θνξέαο δηαρείξηζεο
ηνπ έξγνπ «Πξόγξακκα Επηκόξθωζεο Εθπαηδεπηηθώλ Δεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ ζε
ζέκαηα Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ θαη Δηθαηωκάηωλ ηνπ Παηδηνύ» πνπ πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Active citizens fund, αλέιαβε ηελ επηκόξθωζε 120
εθπαηδεπηηθώλ Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ από όιε ηελ Διιάδα γηα ζέκαηα πξνάζπηζεο
δηθαηωκάηωλ ηνπ παηδηνύ.
Ζ νκάδα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηνπ Φεζηηβάι επέιεμε δύν (2) ηαηλίεο κηθξνύ
κήθνπο:


Γηα εθπαηδεπηηθνύο Δ’ θαη Ση’ Γεκνηηθνύ παξνπζηάζηεθε ε ηαηλία My Letter to the Oil
Men / Αγαπεηνί Πεηξειαηνπαξαγωγνί (Οιιαλδία, 2018, Εάληεξ ληε Μπεξ) ε νπνία
πξαγκαηεύεηαη ηελ παξαβίαζε ηωλ άξζξωλ 2 θαη 24 (θπιεηηθέο θαη εζληθέο δηαθξίζεηο
ιόγω θαηαγωγήο θαη πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, δηθαίωκα ζε θαζαξό πόζηκν λεξό,
θίλδπλνη ηεο κόιπλζεο πεξηβάιινληνο).



Γηα εθπαηδεπηηθνύο Α’, Β’ θαη Γ’ Γπκλαζίνπ παξνπζηάζηεθε ε ηαηλία Jamila / Τδακίια
(Σνπεδία, 2019, Σνθί Βνύθνβηηο) ε νπνία πξαγκαηεύεηαη ηελ παξαβίαζε ηωλ άξζξωλ

2, 3, 9, 22 (θπιεηηθέο, εζληθέο δηαθξίζεηο ιόγω θαηαγωγήο θαη πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο, εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο, θξνληίδαο θαη κέξηκλα ώζηε ην παηδί λα κελ
απνρωξίδεηαη ηνπο γνλείο ηνπ, πξνζηαζία ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ παηδηνύ
πξόζθπγα).
Καηά ηε δηάξθεηα δηαδηθηπαθώλ ζεκηλαξίωλ νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινύζεζαλ ηηο ηαηλίεο θαη
ζηε ζπλέρεηα κηα δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε κεζνδνινγίαο κε πξνζνκνίωζε ηάμεο, νκαδηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, παηρλίδηα ξόιωλ θ.α. θαη έιαβαλ ηνλ ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό νδεγό ώζηε λα
κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηεο δξάζε ζηηο ηάμεηο ηνπο.
Έρνληαο πιένλ ηα εξγαιεία γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα ξόιωλ, ηδέεο γηα project θαη
δνπιεηά ζην ζπίηη, κηα θηιηθή γηα ηα παηδηά παξνπζίαζε ηωλ άξζξωλ ηεο ζύκβαζεο γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θαη άιιν πιηθό, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ επθαηξία λα εθζέζνπλ ηνπο
καζεηέο ζε ηαηλίεο πνπ πξαγκαηεύνληαη ηελ παξαβίαζε ηωλ άξζξωλ ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. Έωο ζήκεξα ην πξόγξακκα έρεη ήδε πινπνηεζεί
ζηελ ηάμε από ην 50% ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηα webinars ζε 1.500
καζεηέο από όιε ηελ Διιάδα, ελώ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κειινληηθέο εκεξνκελίεο από
πεξηζζόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Σήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζπλδένληαη κε
ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλωξίδεη θαλείο ηελ ππνθεηκεληθή καηηά ηνπ αθεγεηή ζε κηα είδεζε, έλα
γεγνλόο, ή νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθό έξγν. Με ηερληθέο θαη εξγαιεία θξηηηθήο αλάιπζεο
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, νη καζεηέο ωο ελεξγνί θαη έμππλνη ζεαηέο, καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ
αλάκεζα ζηηο γξακκέο, λα δηαρωξίδνπλ ηα fake από ηα real news θαη λα απνξξίπηνπλ ηε
ρεηξαγώγεζε. Μέζω ηεο δξάζεο απηήο, ν θηλεκαηνγξάθνο απνδεηθλύεη πωο κπνξεί λα
εθπαηδεύζεη, λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα αθππλίζεη ηα παηδηά κε ηνλ πην δεκηνπξγηθό ηξόπν!

Λίγα ιόγηα γηα ην πξόγξακκα:
Το έπγο «Ππόγπαμμα Επιμόπθυζηρ Εκπαιδεςηικών Δημοηικού και Γςμναζίος ζε θέμαηα
Ανθπυπίνυν Δικαιυμάηυν και Δικαιυμάηυν ηος Παιδιού» ςλοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος
ππογπάμμαηορ

Active

citizens

fund,

με

θοπέα διασείπιζηρ

ηο

Παιδικό Φεζηιβάλ

Κινημαηογπάθος Αθήναρ.
Το ππόγπαμμα Activecitizensfund, ύτοςρ €12 εκ, σπημαηοδοηείηαι από ηην Ιζλανδία, ηο
Λισηενζηάιν και ηη Νοπβηγία και είναι μέπορ ηος σπημαηοδοηικού μησανιζμού ηος
Εςπυπαφκού Οικονομικού Χώπος (ΕΟΧ) πεπιόδος 2014 – 2021, γνυζηού υρ EEA Grants.

Το ππόγπαμμα ζηοσεύει ζηην ενδςνάμυζη και ηην ενίζσςζη ηηρ βιυζιμόηηηαρ ηηρ κοινυνίαρ
ηυν πολιηών και ζηην ανάδειξη ηος πόλος ηηρ ζηην πποαγυγή ηυν δημοκπαηικών
διαδικαζιών, ζηην ενίζσςζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηυν πολιηών ζηα κοινά και ζηην πποάζπιζη ηυν
ανθπυπίνυν δικαιυμάηυν. Τη διασείπιζη ηηρ επισοπήγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ Active
citizens fund για ηην Ελλάδα έσοςν αναλάβει από κοινού ηο Ίδπςμα Μποδοζάκη και ηο
Solidarity Now.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ηελ Υπεύζπλε Γξαθείνπ
Τύπνπ θαη Δπηθνηλωλίαο ηνπ Παηδηθνύ & Δθεβηθνύ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ
Αζήλαο, Έιιε Γνύθα: 6948041102, press@athicff.com

