Foglalkozásterv
0. előfoglalkozás:
-

-

-

projektvezetők céljai: bemutatni, hogy a történelem során a gyermekre hogyan tekintettek, a
mai fogalmak, jogok újkeletűek, milyen szabályok hogyan viszonyulnak a gyermekhez (a 18 év
alatti személyhez), vizsgálni a média hatását a jogok alakulásában. A foglalkozás során a véleményalkotást, vitát kiemelt célnak tekintjük.
a tanulói igények felmérése, mit láttak a címben
csoportfeladat: Mondatok befejezése a lehető legtöbb változatban:
o Gyereknek lenni azért jó, mert …
o Gyereknek lenni azért rossz, mert…
o Felnőttnek lenni azért jó, mert…
o Felnőttnek lenni azért rossz, mert …
A mondatbefejezések ismertetése, ez alapján a témahét céljainak megfogalmazása.
A témahét értékelésének megbeszélése.

1. nap:
a. Felnőtt gyermek elhatárolása
i. Kire igaz feladatlap csoporton belüli megvitatása, majd a közös egyeztetés
ii. Ez alapján egyedi jellemzők, kívánalmak megfogalmazása („Ki a gyermek és ki
a felnőtt?”)
iii. projektvezető is ad egy gyermekfogalmat, nagy vágyak elhatárolása (A cipőm: https://www.youtube.com/watch?v=T7yLaVA8XSc és Arany János: A
gyermek és a szivárvány utolsó 4 versszak)
iv. jogszabályi gyermekfogalmak
b. Gyermekmunka („Családi beszélgetés …” –feladatlap)

2. nap:
a. Gyermek – szülő kapcsolat
i. Holt költők társasága: https://videa.hu/videok/film-animacio/holt-koltoktarsasaga-teljes-film-77WaMSd52806G3iE
ii. a kijelölt részek szakaszos megnézése és megvitatása
iii. Mit ér a gyermek véleménye, mikortól és mennyiben kell figyelembe venni?
Van-e lehetősége érvényt szerezni véleményének szüleivel szemben?
b. Gyermekjogi egyezmény
i. történeti áttekintés a jogok kialakulása, (csoportokban, mobilnet)
ii. egyezmény cikkei és a jogok (rövid megfogalmazás) párosítása
iii. ellenőrzés
iv. Az erőszak, kizsákmányolás mely formái ellen véd az egyezmény?

3. nap:
a. A háború sámánja c. film megtekintése (DVD)
b. A filmhez feldolgozást segítő kérdések (mobil használható), a válaszok megvitatása
c. Vendégelőadó: Hogyan lehet a kisgyermekkorból a felnőttkorba lépni?

4. nap:
a. kérdések (Ébresztő: https://www.youtube.com/watch?v=G3qEgG-tLPM és Tanulni
akarunk!: https://www.youtube.com/watch?v=yfR4dzjGKJs feldolgozása)
b. produktum megtervezése (irodalmi részlet Karinthy Frigyestől)
c. A bemutató szövegkönyvváltozatainak megírása.

Kire igaz?
Döntse el az alábbi állításokról, hogy a gyermekre vagy a felnőttre vonatkoznak-e!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Mindenért felelősséget kell vállalnia.
A családban ő a legfontosabb.
Komolyan veszi az érzelmeit, és el meri kötelezni magát.
Nem hazudik, sem magának, sem másoknak.
Kordában tartja az egóját.
Saját maga, egyedül oldja meg a problémáját.
Hálás azért, amije van.
Folyton kritizál.
Kiköveteli magának a figyelmet.
Kiköveteli magának a szeretetet.
Mindig a saját érzelmeit helyezi előtérbe.
Semmibe veszi mások céljait.
Kapcsolataiban bűntudatkeltéssel operál.
Nem tiszteli mások határait.
Másokat tesz felelőssé saját bajaiért, sikertelenségéért.
Ami a szívén, az a száján.
Érzelmei vezérlik.
Racionális döntéseket hoz.
A pillanatnyi jót tartja szem előtt, a hossztávú következményekkel nem törődik.
Döntési előtt kockázatelemzést végez.
Játékos.
Humoros/Vicces.
(Időnként) szeret egyedül lenni.
Folyton beszél.
Állandóan fontos dolga van.
Fejlődnie kell.

Ki a gyermek és ki a felnőtt?
Milyen ismérvek megléte esetén mondunk valakit gyermeknek illetve felnőttnek?

Gyermek:

Felnőtt:

Családi beszélgetés a gyermekmunkáról (részlet) /Tóth J. Zoltán: A gyermekmunkáról/
Kincskereső kisködmön és Légy jó mindhalálig felhasználásával

…
Gyula bácsi vette át a szót: Rengeteg elmaradott országban még ma is bevett gyakorlat, hogy embereket fogva tartanak és akaratuk ellenére munkára kényszerítenek, a hatóságok pedig nem tudnak,
nem akarnak vagy egyszerűen nem is mernek semmit sem tenni. Ezekben az országokban sokszor
még a gyermekeket is dolgoztatják, …
-

-

Tényleg gyerekeket is dolgoztatnak? – vágott közbe ismét Attila.
Bizony, gyerekeket is – válaszolta Gyula bácsi. Ez pedig a legtöbb esetben még akkor is tilos,
ha egyébként a gyerek beleegyezik.
Akkor ez olyan, mint a Kincskereső Kisködmönben Gergő kalandja. Őt is ingyen dolgoztatták,
és még éheztették is. Ezek szerint ez ma tilos lenne.
De mondd csak el, mi is volt „Gergő kalandja”! Én sajnos már nem emlékszem rá pontosan,
olyan régen olvastam azt a könyvet.
Nos – kezdett bele Attlia -, édesapja halála után Gergőt a keresztapja vette maga mellé, hogy
dolgozzon mellette a földeken. Azt ígérte neki, hogy jó sora lesz, hogy „még hétköznap is csörögefánkkal ronthatja el a gyomrát”, így Gergő örömmel ment vele, valójában azonban csak
arra kellett neki, hogy ingyen dolgoztassa, ezáltal pedig megspórolhassa a kisbéres fizetését.
Gergő meg is csinált mindent, amit korábban a kisbéres, de nemhogy nem fizettek neki, hanem még enni is alig kapott, sőt még a ködmönét is el akarták tőle venni. ezért aztán megszökött, és visszament a falujába az édesanyjához.
…

Kérdések:
1. Vizsgálja meg a keresztapa magatartását!
2. Miért hagyja el Gergő az édesanyját?
3. Ma is előfordulhat-e, hogy „Gergők” spórolják meg a munkáltatónak a „kisbéresek”
bérét?
4. Számít-e Gergő kora?
5. Ma létezik-e a gyermekmunka?
6. Gyula bácsi mely országokra utalhatott?
7. Milyen feltételekkel vállalhatnak a diákok munkát?
8. Miért vannak a munkavállalásnál más szabályok a gyermekekre (diákokra) és felnőttekre?
9. Mi a munkavállalás alsó korhatára?
10. Gyermekmunka-e az, ha a szülő a gyermekét otthon dolgoztatja?
11. Nyilas Misinek két munkája is volt. Az egyik: hetente kétszer olvasott fel Pósalaky úrnál, a város korábbi tanácsosánál, egy vak bácsinál, a másik: heti két alkalommal okította Doroghy Sanyit számtanra és latinra, akinek nagyon nehezen ment a tanulás.
Vizsgálja meg, hogy ma vállalhatná-e ezeket a munkákat, kaphat-e érte díjazást, szülői beleegyezét kell-e kérnie.
12. Mi a különbség az IKSZ és az önkéntes munka között?

Az 1-6. kérdéseket a csoportok között felosztva dolgozzuk fel, majd a 7-12. kérdésekkel minden csoport foglalkozik.

Tanári segédlet:
A gyermekfogalom:
Gyermek az, akit nem befolyásol a racionális értelem gőgje, nem korlátozza a felnőttség realizmusa,
nagy vágyai vannak, nyitottság jellemzi, állandóan kérdez.

Antoine de Saint Exupéry:
„Az ember kapcsolatokra alkalmatlannak bizonyulhat, ha túlságosan felnő.”

PTK:
MÁSODIK RÉSZ
A CSELEKVŐKÉPESSÉG
III. CÍM
A CSELEKVŐKÉPESSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2:8. § [A cselekvőképesség]
(1) Minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét e törvény vagy a bíróság gondnokság
alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza.
(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.
(3) A cselekvőképességet korlátozó jognyilatkozat semmis.
2:9. § [A cselekvőképtelen állapot]
(1) Semmis annak a személynek a jognyilatkozata, aki a jognyilatkozat megtételekor olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik.
(2) A cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozat - a végintézkedés kivételével - a cselekvőképtelenség miatt nem semmis, ha tartalmából és megtételének körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a jognyilatkozat megtétele a fél cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna.

IV. CÍM
A KISKORÚSÁG MIATTI KORLÁTOZOTT CSELEKVŐKÉPESSÉG ÉS CSELEKVŐKÉPTELENSÉG
2:10. § [A kiskorúság]
(1) Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.
(2) Ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt érvénytelennek nyilvánítja, a házasságkötéssel szerzett nagykorúság
megszűnik.
(3) A házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot a házasság megszűnése nem érinti.
2:11. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú]
Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.
2:12. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata]
(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;
c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;
d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és
e) ajándékozhat a szokásos mértékben.
(3) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak ígért vagy adott ingyenes juttatást a gyámhatóság engedélyével visszautasíthatja. Ha a gyámhatóság a törvényes képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá, a határozat a törvényes képviselő elfogadó nyilatkozatát pótolja.

(4) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatot, kivéve azokat, amelyeknél jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, vagy amelyek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelmére
vonatkoznak. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során a korlátozott cselekvőképességű kiskorú véleményét figyelembe kell vennie.
2:13. § [A cselekvőképtelen kiskorú]
Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.
2:14. § [A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata]
(1) A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.
(2) A cselekvőképtelenség miatt nem semmis a cselekvőképtelen kiskorú által kötött és teljesített
csekély jelentőségű szerződés, amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és
különösebb megfontolást nem igényel.
(3) A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú véleményét - korának és érettségének megfelelően - figyelembe kell vennie.
2:15. § [A gyámhatóság jóváhagyása a kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozatához]
(1) A kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozata a gyámhatóság jóváhagyásával érvényes
a) a kiskorút megillető tartásról történő lemondás;
b) a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó
jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása;
c) a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése;
d) a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés; vagy
e) a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés
esetén.

(2) Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a kiskorú ingatlanvagyonának megterhelésére
az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást nyújtó személy javára
történő haszonélvezet alapításával kerül sor.
(3) Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy
közjegyzői eljárásban elbírálták.
2:16. § [A kiskorú ellenérték nélküli kötelezettségvállalása]
Semmis a kiskorú törvényes képviselőjének olyan jognyilatkozata, amellyel - a kiskorú vagyona
terhére - ajándékoz, idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélkül kötelezettséget vállal, vagy
amellyel jogokról ellenérték nélkül lemond. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a törvényes képviselőnek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatához való hozzájárulására is.
2:17. § [A kiskorú jognyilatkozatának relatív semmissége]
A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképességen vagy cselekvőképtelenségen alapuló semmisségre annak érdekében lehet hivatkozni, akinek cselekvőképessége korlátozott vagy hiányzik.
2:18. § [A kiskorú cselekvőképességének korlátozása gondnokság alá helyezéssel]
(1) A bíróság a kiskorút a tizenhetedik életévének betöltése után a nagykorúakra irányadó szabályok szerint cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezheti.
(2) A gondnokság alá helyezést a kiskorú törvényes képviselője is kérheti.
(3) Ha a bíróság kiskorút helyez a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá, a gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már az ítélet jogerőre emelkedésével
cselekvőképtelenné válik.

II. CÍM: A HÁZASSÁG ÉRVÉNYTELENSÉGE
I. Fejezet
A házasság érvénytelenségének okai
4:9. § [A házasságkötési korhatár]
(1) Érvénytelen a kiskorú házassága, ha azt a gyámhatóság előzetes engedélye nélkül kötötte.
(2) A gyámhatóság a tizenhatodik életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak a házasságkötésre jogszabályban meghatározott esetben engedélyt adhat.

(3) Az engedély megadásáról vagy megtagadásáról a gyámhatóság a szülő vagy gyám meghallgatása után határoz. Nincs szükség annak a szülőnek a meghallgatására, aki a szülői felügyeleti jogát a
gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben sem gyakorolhatja, ismeretlen helyen tartózkodik vagy
meghallgatása más elháríthatatlan akadályba ütközik.
(4) A gyámhatóság engedélye nélkül vagy a tizenhatodik életév betöltése előtt kötött házasság a
házastárs nagykorúságának elérését követő hat hónap elteltével a megkötésének időpontjára viszszamenőleg érvényessé válik, ha az érintett házastárs a fennálló házasságot e jogvesztő határidő alatt
nem támadja meg, vagy kérelmére a bíróság a más jogosult által korábban ebből az okból megindított pert megszünteti.

4:64. § [A házassági vagyonjogi szerződés megkötésének feltételei]
(1) Házassági vagyonjogi szerződést a házasulók és a házastársak személyesen köthetnek.
(2) A házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a
házastárs a tizennyolcadik életévét nem töltötte be vagy cselekvőképességében a vagyoni jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott.

BTK:
A gyermekkor
16. § * Nem büntethető, aki a büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem
töltötte be, kivéve az emberölés [160. § (1)-(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés
(161. §), a testi sértés [164. § (8) bekezdés], a terrorcselekmény [314. § (1)-(4) bekezdés], a rablás
[365. § (1)-(4) bekezdés] és a kifosztás [366. § (2)-(3) bekezdés] elkövetőjét, ha a bűncselekmény
elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény
következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

105. § (1) Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a
tizennyolcadikat nem.
(2) E törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
106. § (1) A fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés célja elsősorban
az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel

az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt
tartani.
(2) Fiatalkorúval szemben büntetést akkor kell kiszabni, ha intézkedés alkalmazása nem célravezető. Azzal szemben, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be, csak
intézkedés alkalmazható.
(3) Fiatalkorúval szemben szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazni vagy szabadságelvonással járó büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha az intézkedés vagy a büntetés célja más módon
nem érhető el.

Gyermekmunka
209. § Aki
a) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek foglalkoztatására vonatkozó törvényi előírásokat megszegi, vagy
b) keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét be
nem töltött harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mt:
V. fejezet
A munkaviszony alanyai
32. § A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló.
33. § Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.
34. § (1) Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.
(2) Munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet
- az iskolai szünet alatt - az a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.
(3) A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-,
hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

Holt költők társasága
1. az első információk a szereplőkről 0,06,30-0,08,30
a. Kiket ismerhettünk meg és mit tudtunk meg róluk?
b. Hogyan viszonyulnak ezek a diákok egymáshoz, tanáraikhoz, szüleikhez?
2. titkos találkozó szervezése 0,30,00-0,31,00
a. Ki lehet a vezér, és miért fontos számára ez a titkos találkozó?
b. Ki beszélt úgy mint, egy gyerek és ki úgy, mint egy felnőtt?
3. Neil Perry megfogalmazza mi szeretne lenni 0,43,00-0,46,06
a. Fontosak-e a célok?
b. Számít-e a környezet, és annak felénk támasztott elvárása?
4. hamisítás 0,50,00-0,50,45
a. Miért kerül erre sor?
b. Csak gyereket láttunk a jelenetben, vagy felnőttet is?
c. A felnőtt és kortárs (tinédzser) különbözik-e egymástól?
5. alkalmazkodás vs. önmagunk megőrzése 1,01,00- 1,03,05(Uraim, az udvar az
Önöké!)
a. A fiúk közül hányan járhatják saját útjukat?
b. A tömeggel ill. az elvárásokkal szemben meg tudjuk-e őrizni saját céljainkat?
c. Meddig lehet ellenállni és mikor kell engedni?
d. Mindig a lázadás a legjobb?

6. vélemény megtorlása 1,12,40-1,14,30
a. Véleménynyilvánításnak mik a határai?
b. Gyermek megfogalmazhatja-e véleményét?
c. Valójában mi volt a cikkel a probléma?
d. Az iskola reakciója eléri-e a célját?
7. apa fiú harc 1,18,48-1,23,20
a. Mit tudunk meg a családról?
b. Mi jellemzi ezt a kapcsolatot?
c. Milyen esélyei vannak Neilnek a vágyai elérésében?
d. Ki itt a felnőtt és ki a gyerek?
e. Miért fordul Keatinghez, mit vár tőle?
f. Keating szerint Neil szerepet játszik az apja előtt. Van olyan hely,
ahol nem színészkedik? Miért teszi ezt?

8. szülői elvárás/elnyomás 1,35,30-(az öngyilkosság előttig)
a. Mi az édesanya álláspontja a vitában?
b. Egy ilyen apai fellépéssel szemben mit kellett volna Neilnek másként
csinálnia?
c. Volt-e lehetőség arra, hogy megbeszéljék a történteket?
d. Ha nem, mi volt az akadálya? (apa korábban: hazudnom kellett miattad; érzelmi zsarolás)
e. Mit tanácsolnának egy ilyen diáknak, mit tegyen, hogy elérhesse céljait, vagy végleg le kell mondania róluk?

Egyezmény a gyermekek jogairól
-

-

a gyermek fogalma
gyermek kezdetben teljesen kiszolgáltatott, a fejlődés legnagyobb mértékű biztosítás, képességeinek kibontakoztatása  a jogok szélesebb és mélyebb értelemben vett használata felelősségteljes felnőtt
méltóság  nincs erőszak  szabad véleményalkotás vélemény, identitás tiszteletben tartása
http://gyermekbarat.kormany.hu/a-gyerekjogok-tortenete
https://unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmenyrol/

Kérdések, feladatok:
1. történeti áttekintés, vázlat készítése a megadott honlapok segítségével
2. az egyezmény egyes cikkeihez a megfelelő rövid meghatározás párosítása
3. a gyermek legfőbb érdeke
4. kizsákmányolás formáinak felsorolása

megkülönböztetés tilalma

joga az élethez, életben maradáshoz és a fejlődés legnagyobb mértékű biztosítása

név, állampolgárság, jog a
szülők ismeretéhez és gondoskodásához

identitás megőrzése

véleményének tiszteletben
tartása

véleménynyilvánítás szabadsága

gondolat-, lelkiismeret és
vallásszabadság

szabad egyesülési és békés
gyülekezési jog

magánélethez való jog

jog a megfelelő tájékoztatáshoz

jog az erőszak minden formája elleni védelemhez

jog az egészséghez és az
egészségügyi szolgáltatásokhoz

jog a szociális biztonsághoz

jog a megfelelő életszínvonalhoz

jog az oktatáshoz

jog a szabadidőhöz, a játékhoz és a kultúrához

védelem a kizsákmányolás
minden formájával szemben

a gyermek legfőbb érdeke
a gyermek kibontakozó képességei

3. nap:
Történelmi áttekintés,
Háború sámánja,
Ébresztő,
Szenes Tamás vendégelőadó

4. nap:
„Tanulni akarunk!”, esetleg „Fehérlap” is
bemutató elkészítése

