Janusz Korczak
scriptieprijs 2017
!

Vind jij de
rechten
van
kinderen
ook zo
belangrijk?

Vind

jij

ook

dat

kinderen

met

respect moeten worden behandeld
en als volwaardige mensen moeten
kunnen meedoen in deze wereld?

!

Studeer jij dit jaar af en schrijf jij een scriptie of maak jij een
productie waarin je speciale aandacht geeft aan de rechten
van het kind en/of kinderparticipatie?
Meld je scriptie dan (in overleg met je scriptiebegeleider)
aan voor de Janusz Korczak scriptieprijs 2017!

!
!

De prijs bestaat uit
- oorkonde met een ingelijste foto van Korczak (met
vermelding Janusz Korczak scriptieprijs 2017)
- je wordt uitgenodigd een artikel te schrijven over jouw
scriptie dat wij publiceren
- een bedrag van € 250,-- een inspirerend boek van Janusz Korczak!

!
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De prijs is bedoeld voor studenten...

!

• die een pedagogische opleiding volgen (bijv. pabo,
lerarenopleidingen, sociaal-pedagogische hulpverlening,
pedagogiek, bacholor- en master opleiding aan hbo of
universiteit, e.d.);
• die een scriptie/werkstuk hebben gemaakt waarin het
onderwerp is uitgewerkt in de geest van Korczak, al is
het expliciet uitgaan van zijn ideeën niet noodzakelijk; de
scriptie heeft een praktisch deel, waarbij daadwerkelijk
met kinderen is gewerkt;
• die gewerkt hebben op een manier die gekenmerkt
wordt door respect voor de rechten, de eigen
belevingswereld en de eigen actieve inbreng van
kinderen en jongeren en die op een creatieve en
vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van
kinderen.

!

Aanmelden?
Overleg met je scriptiebegeleider.
Stuur de volgende gegevens voor 1 juli 2017 naar
info@korczak.nl: je naam, adres, mail, telefoonnummer, het
opleidingsinstituut, naam van je scriptiebegeleider. (o.v.v.
aanmelding scriptieprijs). Je krijgt dan nadere informatie.
Zodra je scriptie klaar is stuur je een digitale of fysieke
versie naar de Janusz Korczak Stichting.

!

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor 1
oktober 2017 hoor je of jouw scriptie in aanmerking komt
voor de Janusz Korczak Scriptieprijs 2017.

!

Vragen?
Mail naar info@korczak.nl

Janusz Korczak Stichting Nederland
Postbus 70048
1007 KA Amsterdam
Telefoon +31 (0)20-6447018
email: info@korczak.nl
website: www.korczak.nl
KvK Amsterdam 4120251

2

