UNICEF België lanceert zijn nieuwe
scholencampagne 2017-2018
5 oktober 2017: Dag van de Leraar

Omdat kinderrechten werken!
Brussel, 5 oktober 2017 - Ter gelegenheid van de Dag van de Leraar 2017 stelt
UNICEF België zijn vernieuwd educatief aanbod voor.
UNICEF België is een vaste waarde in het onwikkelen van een educatief aanbod
rond kinderrechten voor de 2de en 3de lager onderwijs. Deze educatieve tools
hebben als doel het leren over rechten te bevorderen.
Vandaag lanceert UNICEF België een vernieuwd aanbod van educatieve fiches,
werkvormen en thema’s om een concrete kinderrechtenaanpak in de klas en op
school te initiëren en te ondersteunen.
Met dit aanbod wil UNICEF België haar expertise in kinderrechten delen met
leerkrachten. En zo een voortrekker zijn in het ontwikkelen van een
kinderrechtencultuur binnen en buiten het klaslokaal.
Leerkrachten vinden er algemene informatie over kinderrechten en
kinderrechteneducatie met concrete voorstellen voor lessen of activiteiten. Dit
alles om kennis, waarden en vaardigheden voor een kinderrechtencultuur te
ontwikkelen.
“Dit schooljaar wil UNICEF België zoveel mogelijk leerkrachten ertoe aanzetten
om in hun lessen aandacht te besteden aan kinderrechten en gelijke kansen voor
kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen in België. Equity staat daarbij centraal.
Met onze scholencampagne willen we ervoor zorgen dat deze aanpak de scholen,
de speelplaatsen, de klassen en vooral de leerlingen bereikt”, zegt Olivier
Marquet, algemeen directeur van UNICEF België.
Meer informatie over dit alles is terug te vinden op : www.unicef.be/leerkrachten
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Over UNICEF
UNICEF werkt in 190 landen en
gebieden om het leven van
kinderen te redden. Hun
rechten te verdedigen Om hen
te helpen op te groeien tot hun
volle potentieel. En we geven
nooit op.
Meer info over UNICEF België:
www.unicef.be

Met een haast wereldwijde
aanwezigheid, kunnen wij u in
contact brengen met Belgische
en internationale experten
inzake ontwikkelingshulp en
noodtoestanden.
Aarzel vooral niet om ons te
contacteren !

