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Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΥΛΗΣ
& ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Συγγραφείς:
Στέλλα Μαβίδου
Σπούδασε στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Κρήτης και
σήμερα παρακολουθεί το
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης- Εκπαιδευτική
Ηγεσία» του Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Παντρεμένη
και μητέρα δύο παιδιών, ζει στη
Φλώρινα, όπου εργάζεται ως
νηπιαγωγός από το 2003.
Μαρία Θεοχάρη
Γεννήθηκε στο Βόλο. Μέχρι τα
πρώτα εφηβικά της χρόνια ζούσε
σε μια όμορφη γειτονιά στο
Περιστέρι. Σπούδασε στην
Παιδαγωγική Ακαδημία της
Λάρισας και στη συνέχεια, στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Φλώρινας, ενώ
σήμερα παρακολουθεί το
Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας: «Επιστήμες της
αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση
και Καινοτομίες στην
εκπαίδευση». Ζει στη Φλώρινα,
όπου εργάζεται ως δασκάλα σε
ένα μικρό ακριτικό σχολείο. Είναι
μητέρα τριών παιδιών.
Εικονογράφηση:
Δορωθέα Λούκρη
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Ένας Δράκος, ο Φαταούλας κλέβει τα όνειρά των παιδιών... Η
Νεράιδα της Δικαιοσύνης αναλαμβάνει δράση και με το βοηθό της,
το Δικαιωματούλη, προσπαθεί να τους χαρίσει ξανά το χαμόγελο.
Σε αυτή τη δύσκολη αποστολή καλούνται τα παιδιά όλου του
κόσμου, να τον βοηθήσουν! Θα καταφέρουν όλοι μαζί να
αλλάξουν τον Φαταούλα;
Η Νεράιδα της Δικαιοσύνης συμβολίζει κάθε Οργανισμό που
αγωνίζεται για την υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του παιδιού. Ο
Δικαιωματούλης πάλι, «ο φύλακας των δικαιωμάτων» τους μπορεί
να είμαι κι εγώ..., μπορεί όμως να είσαι κι εσύ! Μπορεί στην
πραγματικότητα ο Δράκος να θεριεύει και να δυναμώνει ολοένα κα
περισσότερο, τα μικρά παιδιά όμως θέλουν να ελπίζουν πως με
την ΑΓΑΠΗ και τη ΦΩΝΗ τους θα τα καταφέρουν! ΝΑΙ υπάρχει
ένα καλύτερο αύριο για όλα του κόσμου τα παιδιά!!
«Ο Δικαιωματούλης και το μαγικό φίλτρο της αγάπης» απευθύνεται
σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Ξεκίνησε αρχικά,
από την ανάγκη των συγγραφέων να μιλήσουν με απλό και
βιωματικό τρόπο στους μαθητές τους για τα δικαιώματά τους, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers4 Europe, που
υλοποιήθηκε στις τάξεις τους και σημείωσε σημαντική διάκριση.
Το πρόγραμμά εντάχτηκε, επίσης, στη δράση της Unicef «Σχολεία,
Υπερασπιστές Παιδιών», αλλά και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
eTwinning. Τα παιδιά είναι οι πρώτοι φορείς των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, οι πρώτοι παραλήπτες της εκπαίδευσης στα
ανθρώπινα δικαιώματα που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.
Υπάρχει λοιπόν ελπίδα, ότι μέσω της εκπαίδευσης τους, θα
προκύψουν αυριανοί ενεργοί πολίτες, που θα γνωρίζουν και θα
προασπίζονται τα δικαιώματα τους, θα διαθέτουν ενσυναίσθηση,
αλλά και σεβασμό στα δικαιώματα των συνανθρώπων τους.
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