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Ένας χώρος για όλα
τα παιδιά, µε πολλές δηµιουργικές και
ψυχαγωγικές συλλογικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για τον ελεύθερο χρόνο τους. Δηµιουργήθηκε από
το Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού µε δωρεά του Ιδρύµατος
Στ. Νιάρχος και λειτουργεί από τον
Σεπτέµβριο του 2012 στην οδό
Αλκαµένους 11, κοντά στο σταθµό
Λαρίσης.

Στο

τα παιδιά βρίσκουν:
Δανειστική
Βιβλιοθήκη
Εκπαιδευτικά
Προγράµµατα

Οµάδες
Δηµιουργικές
και
Ανάγνωσης
Οµάδες

@

@

Wi-Fi
internet
web radio
μαθησιακή
υποστήριξη

εκµάθηση
ελληνικών

επισκέψεις
σε µουσεία,
θέατρο,
σινεμά

οικολογικές
δράσεις
ξένες γλώσσες,
αγγλικά,
κινέζικα,
αραβικά,
φαρσί
και πολλές άλλες

ποδήλατα
εκδροµές
µουσική, χορός,
θεατρικό παιχνίδι

ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
tablets,
διαδραστικός πίνακας
συναντήσεις
µε συγγραφείς, καλλιτέχνες,
δηµοσιογράφους, επιστήµονες

εργαστήρια
και εκθέσεις φωτογραφίας,
ζωγραφικής, κόµικς
εκδηλώσεις
προβολές
ταινιών

παιχνίδι χαµένου θησαυρού

επιτραπέζια
παιχνίδια

Η Πλανόδια
Βιβλιοθήκη
του Δικτύου
είναι µια εφήµερη βιβλιοθήκη που µπορεί να διαρκέσει µερικές µόνο ώρες,
µία ολόκληρη ηµέρα ή και
περισσότερες.
Δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά να επισκεφθούν τον
συναρπαστικό κόσµο των
βιβλίων στην πλατεία,
στην αυλή του σχολείου,
στην παιδική χαρά, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, να μάθουν τα δικαιώματά τους.
Δήµοι, σχολεία, και σύλλογοι που
ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν την
Πλανόδια Βιβλιοθήκη στον χώρο
τους, µπορούν να επικοινωνήσουν
µαζί µας στο τηλ. 210 88 46 590

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα πρωινά φιλοξενεί σχολικές τάξεις,
που µπορούν να παρακολουθήσουν
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα:
«Οι Μικροί Αναγνώστες», «Πόσους
ξένους µπορείς να µετρήσεις ανάµεσά µας», «Το Παιδί Πολίτης», «Τα
Δικαιώµατα του Παιδιού».

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
• Για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
(20 Νοεµβρίου)
• Για το Παιδικό Βιβλίο
(Απρίλιος -µέρες βιβλίου)
Δύο πανελλαδικές καµπάνιες που
προωθούν τα δικαιώµατα του
παιδιού και την ανάγνωση, σε
συνεργασία µε 50 εκπαιδευτικούς,
σχολεία, µορφωτικούς και πολιτιστικούς φορείς, µουσεία, εκδότες
και ιδρύµατα. Οι καµπάνιες είναι
ανοιχτές σε νέες συµµετοχές
µορφωτικών φορέων, σχολείων
και Δήµων που επιθυµούν να
λάβουν µέρος.

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
παιδιά σε κίνδυνο
Το πρόγραµµα στοχεύει στην
πολλαπλή υποστήριξη ιδιαίτερα
ευάλωτων παιδιών και οικογενειών
(πολύτεκνων, µονογονεϊκών, ανέργων, ασθενών και ψυχικά ασθενών,
χρηστών, κλπ.). Η στήριξη, υλική και
υπηρεσιών, θεµελιώνεται στηδηµιουργία «εξατοµικευµένουσχεδίου υποστήριξης» για κάθε παιδί και
οικογένεια. Οµάδα εκπαιδευτικών
και µελών του Δικτύου παρακολουθεί στενά και υποστηρίζει τις
δράσεις και την εξέλιξη του
προγράµµατος.

Κάντε µια δωρεά για τις ανάγκες των πιο ευάλωτων οικογενειών
Alpha Bank: 353002002004804
ΙΒΑΝ: GR19 0140 3530 3530 0200 2004 804
Εθνική Τράπεζα: 650/470068-64
IBAN: GR65 0110 6500 0000 6504 7006 864
Τράπεζα Πειραιώς: 5080 065246 076
IBAN: GR57 0172 0800 0050 8006 5246 076
Μην ξεχάσετε να αναγράψετε το όνοµά σας και να µας ενηµερώσετε
για την κατάθεση στέλνοντάς µας τη διεύθυνσή σας στο: diktio1@gmail.com
για να σας ταχυδροµήσουµε την απόδειξη.

