SIDI

NOTA À IMPRENSA

Biblioteca Municipal de Sines recorda
pedagogo polaco Janusz Korczak
A Biblioteca Municipal de Sines recebe, entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro, a exposição
"Janusz Korczak: Reformador do Mundo".
No dia 31 de janeiro, às 10h00,no auditório do Centro de Artes de Sines, realiza-se uma palestra
para o 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário por Grazyna Misiorowska-Rychlewska, da
Embaixada da Polónia em Lisboa, que cede a exposição.
Com esta dupla iniciativa, a Biblioteca Municipal de Sines volta a associar-se ao dia 27 de janeiro,
declarado pela ONU como Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.
O objetivo é educar para a tolerância e direitos humanos e complementar o ensino destas
temáticas nas escolas de Sines.
Nascido em 1878, Janusz Korczak formou-se em medicina e desenvolveu uma promissora
carreira literária. No entanto, ficaria conhecido pela sua dedicação ao ensino dos mais jovens e
pelos seus inovadores métodos pedagógicos.
Autor da célebre frase “Eu não posso criar outra alma, mas posso acordar a alma adormecida”,
fundou um orfanato para crianças judias, entre os 7 e os 14 anos, que dirigia como uma
democracia: as crianças tinham o seu próprio parlamento, jornal e tribunal, meios à sua
disposição para debater eventuais transgressões e decidir quais as sanções a aplicar.
Desenvolveu teorias educativas inovadoras, que o tornaram um pedagogo de referência e autor
de obras no campo da teoria e prática educacional.
Das suas iniciativas destaca-se o pioneirismo em prol dos direitos da criança, pois acreditava na
plena dignidade das mesmas e na sua necessidade de amor e respeito.
Janusz Korczak ficou conhecido pelo seu derradeiro ato heroico: prisioneiro no Gueto de
Varsóvia, juntamente com as 200 crianças que habitavam a escola que dirigia, declinou as
ofertas de amigos para se salvar, optando por acompanhar os seus alunos na viagem final para o
campo de extermínio de Treblinka.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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