
    Janusz Korczak: Ο βίος, το έργο και το όραμα ενός 

μεγάλου παιδαγωγού 
 

 

Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ΤΕΕΑΠΗ: Παν. Πατρών 

Διάρκεια: 25 ώρες (1 ECTS) - Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2018 

Συμμετέχοντες: έως 15 άτομα 

Σκοπός του Σεμιναρίου/Εργαστηρίου είναι η γνωριμία με τη ζωή, το έργο και τις παιδαγωγικές αρχές του 

μεγάλου παιδαγωγού Januscz Korczak και η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη της επαγγελματικής 

ταυτότητας, του παιδαγωγικού αναστοχασμού και της κριτικής ανάπτυξης με κέντρο το σεβασμό και το 

διάλογο. 

 

Συντονιστής 

 Στελλάκης Νεκτάριος: Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν. Πατρών, Περιφερειακός Αντιπρόεδρος της 

ΟΜΕΡ για την Ευρώπη 

Θα επιδιωχθεί να συμμετάσχουν με σύντομες εισηγήσεις ειδικοί από την Ελλάδα, την Πολωνία και το 

Ισραήλ. 

 

  

 

Ο Γιάνους Κόρτσακ (Βαρσοβία 1878-1942) ήταν γιατρός, παιδαγωγός, συγγραφέας, δημοσιογράφος. Αφιέρωσε όλη του 

τη ζωή στα παιδιά. Ίδρυσε το πρωτοποριακό ορφανοτροφείο “Το σπίτι των Ορφανών ”, το οποίο είχε κοινοβούλιο και 

παιδικό δικαστήριο, και εξέδωσε το πρώτο περιοδικό από και για παιδιά. Από τα σημαντικότερα έργα του είναι τα «Πώς 

να αγαπάς το παιδί», «Το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό», «H χαρούμενη παιδαγωγική» και ο «Ο Βασιλιάς Ματίας 

ο Α'», που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Αρνούμενος να σώσει τη ζωή του, οδηγήθηκε στον θάνατο 

σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μαζί με τα 192 παιδιά του ορφανοτροφείου του. Οι ιδέες του Κόρτσακ αποτέλεσαν τη 

βάση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ το 1989 και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του 

παιδιού. Έχει κυρωθεί από 194 χώρες και το 1992 έγινε νόμος με αυξημένη τυπική ισχύ στην Ελλάδα (ν. 2101/92).  

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και δηλώσεις συμμετοχής, έως και την Τετάρτη 24/1/2018, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: nekstel@upatras.gr    
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Εισηγητές (ενδεικτικά) 

Beata Żółkiewicz 
 Φιλόλογος, μεταφράστρια του βιβλίου του Korczak «Το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό» (Αθήνα: 
Μεταίχμιο, 2017) 
 

Prof. dr hab. Dorota Olczak – Kowalczyk 
Συγγραφέας, Πολωνία 
 

Batia Gilad 
 International Janusz Korczak Association Chairperson, Πολωνία  
 

Dr Urszula Markowska – Manista 
Assistant  Professor: Chair  of  Basic  Pedagogy,  the  Maria  Grzegorzewska University in Warsaw & Janusz  
Korczak  UNESCO  Chair  in Interdisciplinary  Studies  on  Child  Development  and  Well-being, Πολωνία 
 

Dr Michal Sadan 
Pedagogical Coordinator and head of the Jewish  and Israeli Culture and Heritage Section in the Center for 
Teachers' On-going Studies in Jewish Studies & Humanities in Be'er-Sheva and  Directo rof Yad LaYeled 
Museum, Ισραήλ 
 

Ενδέχεται να κληθούν κι άλλοι ειδικοί ή ομάδες για σύντομες παρουσιάσεις ή εργαστήρια (π.χ. Πανελλήνιο 

Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση) 

 


