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Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
με μια ιδιαίτερη εκδήλωση και πολλές άλλες δράσεις!

Μια διαφορετική εκδήλωση για τα δικαιώματα των παιδιών!
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Μικρή Άρκτος σας
προσκαλούν σε μια μεγάλη γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων
του Παιδιού, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, από
έως 7 μ.μ. στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 61 (απέναντι από το Χίλτον)!

τις

11

π.μ.

Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται η εκστρατεία «Αν σας τα τραγουδήσουμε; | Τα
δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι», που στόχο έχει τη διάδοση των δικαιωμάτων
των παιδιών. Στη γιορτή θα παρουσιαστούν το βιβλίο/cd με τα 14 τραγούδια που
δημιουργήθηκαν από στίχους παιδιών που έλαβαν μέρος στον σχετικό πανελλαδικό
διαγωνισμό στιχουργικής που διοργάνωσε το Δίκτυο, καθώς και οι 10 διαφορετικές
εκδοχές εξώφυλλου που φιλοτεχνήθηκαν από τους Μυρτώ Δεληβοριά,
Ίριδα
Αχιλλέα

Σαμαρτζή,
Ραζή,

Ντανιέλα
STMTS,

Σταματιάδη,
Μάρια

Χαρά
Μαραντίδου,
Μπαχά,
Αλέξη

Κυριτσόπουλο, Βασίλη Παπατσαρούχα και Παύλο Νικολακόπουλο για το
συλλεκτικό βινύλιο που θα κυκλοφορήσει σύντομα με τα ίδια τραγούδια.

RSS

Τα παραπάνω τραγούδια για τα δικαιώματα του παιδιού θα παρουσιαστούν στην
εκδήλωση για πρώτη φορά σε live εκτελέσεις από τους:
Άγγελο Αγγέλου,
Γιώργο Γκώνια, Σπύρο Γραμμένο, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Ζούδιαρη, Τατιάνα
Ζωγράφου, Κώστα Λειβαδά, Τζώρτζια, Αριστείδη Μάραντο, Ανδριάνα
Μπάμπαλη, Δημήτρη Μπασλάμ, Δάφνη Πανουργιά, Μαρία Παπαγεωργίου,
Κώστα Παρίση, Σταύρο Σιόλα, Μπάμπη Στόκα, Γιώργο Χαρωνίτη, Γιώργη
Χριστοδούλου, Burger Project και Dilemma! Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα
πραγματοποιηθούν επίσης καλλιτεχνικά διαδραστικά εργαστήρια και δρώμενα για
παιδιά, από τους Αντώνη Παπαθεοδούλου, Ίριδα Σαμαρτζή, Χαρά Μαραντίδου
και Δήμητρα Κουζή.
Σας περιμένουμε!
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση!

Δράσεις από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με αφορμή την
Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού!

Προβολή ταινίας με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού διοργανώνεται για τα παιδιά
των δικαιούχων ΤΕΒΑ αλλά και για όσα παιδιά συμμετέχουν στις δράσεις του ΚΔΑΠ
μας

“Το

Δίκτυο

στην

Τράιμπερ".

Η

η κινητοποίηση των παιδιών αναφορικά με τα
πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων του Δικτύου!

ευαισθητοποίηση
δικαιώματά

τους

και
είναι

Άλλη μια προβολή οργανώνεται για τις επόμενες μέρες! Το Κέντρο για το Παιδί θα
προβάλλει
το
ντοκιμαντέρ
«Στο
δρόμο
για
το
σχολείο»
που ακολουθεί την καθημερινή πορεία μαθητών προς το σχολείο κάτω από
ασυνήθιστες συνθήκες. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τα
παιδιά για την αξία της εκπαίδευσης και τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή.

Το νέο τεύχος των Αποδημητικών
Πουλιών

είναι

αφιερωμένο

στα

δικαιώματα!
Οι

Νέοι

Δημοσιογράφοι

φωνάζουν

"Δικαιώματα για όλ@!".
Συνεχίζοντας να δείχνουν αλληλεγγύη
και να υπερασπίζονται τα δικαιώματα
όλων των ομάδων, μιλούν για αυτά
μέσα από τα άρθρα, τις ραδιοφωνικές
εκπομπές
και
τις
εικαστικές
δημιουργίες τους. Το 23ο τεύχος των
Αποδημητικών

Πουλιών

θα

κυκλοφορήσει το Σαββατοκύριακο 2021 Νοεμβρίου, ως ένθετο
Εφημερίδα των Συντακτών.

με

την

Μείνετε συντονισμένοι/ες εδώ!

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου συμμετέχει στο project "Kids are right"
του KIDOT!
Φαντάσου το κουδούνι του σχολείου να χτυπάει, αλλά εσύ να μην μπορείς να μπεις
στην τάξη. Τι θα σκεφτόσουν; Πώς θα ένιωθες; Τι θα έκανες;
Κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά μένουν έξω από τις σχολικές αίθουσες, χάνοντας το
βασικό τους Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Έτσι ο αποκλεισμός, το στίγμα, οι διακρίσεις
γίνονται η δική τους πραγματικότητα.
Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη γίνεται η φωνή που υπερασπίζεται την ελεύθερη και
ανεμπόδιστη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στις 22 Νοεμβρίου τα παιδιά της Α'
Δημοτικού του Αρσάκειου Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το
βίντεο με την τεχνική του stop motion που έχουν δημιουργήσει παιδιά του Δικτύου
8-12 ετών, με κεντρικό θέμα την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς και να
συμμετάσχουν διαδικτυακά σε παιγνιώδεις και βιωματικές δραστηριότητες.
Η δημιουργία του video stop motion υλοποιήθηκε με την υποστήριξη από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται αφορμή για ένα
ακόμα ταξίδι της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης!
Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη ταξιδεύει ξανά - αυτή τη φορά στην Πάρο και το Δημοτικό
Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησσας. Θα βρεθεί δίπλα στα παιδιά του νησιού στις 25 και
26 Νοεμβριου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επισκεφθούν τον συναρπαστικό κόσμο
των βιβλίων και παράλληλα να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, να μάθουν
τα δικαιώματά τους καθώς και πώς να τα διεκδικούν.
Μέσα από τα βιβλία, τα παιδιά θα διαβάσουν και θα ακούσουν ιστορίες άλλων
παιδιών από όλο τον κόσμο. Θα παίξουν παιχνίδια και θα λάβουν μέρος σε ποικίλες
δημιουργικές

δραστηριότητες,

που

σκοπό

έχουν

να

τα

ψυχαγωγήσουν,

διαπαιδαγωγήσουν αλλά και να τα ευαισθητοποιήσουν στο θέμα των δικαιωμάτων
τους. "Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας" λοιπόν!

Η δράση της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του The
Hellenic Initiative.

Τέλος, το Δίκτυο διοργανώνει δύο ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές
του Δεκεμβρίου.
Ημερίδα με θέμα τα εικονοβιβλία (silent books). Θα συμμετέχουν οι Αγγελική
Γιαννικοπούλου

(Καθηγήτρια

ΤΕΑΠΗ

ΕΚΠΑ),

Ειρήνη

Βοκοτοπούλου

(Κοινωνιολόγος) και η Πόπη Κύρδη (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων Α
Αθήνας, Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας)
Ημερίδα σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση τον καιρό της πανδημίας
Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα στο site μας!

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Διεύθυνση
Αλκαμένους 11β, 104 39, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα

Τηλέφωνο
210 88 46 590
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diktio@ddp.gr
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