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Ο μήνας που πέρασε ήταν για το Δίκτυο γεμάτος ενδιαφέρουσες και
ουσιαστικές δράσεις, ενώ μόλις ξεκινά ένας ακόμη πιο συναρπαστικός!    

Το Δίκτυο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ά  Αθήνας
(δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων) και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Β’, Γ’, Δ́  Αθήνας,
Ανατολικής Αττικής, και  Πειραιά (δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων),
συνδιοργάνωσε τη διαδικτυακή  ημερίδα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού: από τη
δημιουργική δράση στη διάχυση». 

Στην ημερίδα συζητήθηκε το πώς δημιουργίες των παιδιών με αφορμή τα
δικαιώματά τους μπορούν να είναι πηγή έμπνευσης και να υποστηρίξουν νέες
δημιουργικές δραστηριότητες με στόχο την αναγνώριση και την κατανόηση των
δικαιωμάτων τους. Στους περισσότερους από 350 εκπαιδευτικούς που
παρακολούθησαν την ημερίδα, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες δράσεις, στις οποίες
τα παιδιά είχαν ενεργή συμμετοχή και λόγο. Επίσης, στη διάρκεια των εισηγήσεων
προτάθηκαν ιδέες και εργαλεία για την αξιοποίηση της έκφρασης των παιδιών μέσω
των τεχνών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ώστε
να βοηθήσουν τα παιδιά να εμβαθύνουν στην έννοια και το περιεχόμενο των
δικαιωμάτων.

Στο ΚΔΑΠ “Το Δίκτυο στην Τράιμπερ” τον Μάρτιο τα παιδιά  παρακολούθησαν
κουκλοθέατρο  από την ομάδα “Κουκλοθέατρο Τερατό” και έφτιαξαν το Σινικό
Τείχος με ανακυκλώσιμα υλικά και lego.   

Και οι εθελοντές μας, όμως, στο ΚΔΑΠ είχαν την ευκαιρία να μάθουν για καινοτόμες
και εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές και για αξιοποίησή τους σε
διαπολιτισμικές ομάδες παιδιών, μέσα από το βιωματικό εργαστήριο “Creative
Facilitation” που παρουσίασε η “Πλανόδια Βιβλιοθήκη” του Δικτύου. 
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Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη μας, πέρα από τα σεμινάρια, συνεχίζει τα “ταξίδια” της σε
σχολεία εντός και εκτός Αττικής με σκοπό να φέρει τα παιδιά κοντά στο παιδικό
βιβλίο, να τα ενθαρρύνει να εμπνευστούν τις δικές τους ιστορίες και εικόνες, αλλά
και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους! 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον προγραμματισμό νέων
δράσεων στο τηλέφωνο του Εργαστηρίου Πολιτισμού - 2108846590, καθώς και στην
ιστοσελίδα μας: https://ddp.gr/  

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

Στο Εργαστήρι Πολιτισμού τα παιδιά της Ραδιοφωνικής μας Ομάδας "Τα Νέα των
Παιδιών" υποδέχτηκαν τη Συνήγορο του Παιδιού και της έθεσαν ερωτήματα,
μοιράστηκαν προβληματισμούς και σκέψεις  σχετικά με τα δικαιώματά τους, τη
διασφάλιση και την προάσπισή τους σε μια διαφορετική συνέντευξη/podcast, η
οποία μεταδόθηκε από τη διαδικτυακή συχνότητα του European School Radio.

Επιπλέον, τα παιδιά του Εργαστηρίου Πολιτισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Γυναίκας,  συμμετείχαν σε ένα βιωματικό σεμινάριο με θέμα τις έμφυλες
διακρίσεις. Μέσα από την τέχνη και τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες, τα παιδιά
πέρασαν το δικό τους μήνυμα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ανεξαρτήτως
φύλου. 

*Οι δράσεις του Εργαστηρίου Πολιτισμού εντάσσονται στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ που
χρηματοδοτείται από τον Δήμο Αθηναίων. 

Η stop motion animation ταινία μας "Ένα σχολείο να μας χωράει όλους"
φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Ο3 όμικρον τρία της ΕΡΤ3 την Παρασκευή 3 Μαρτίου.
Στο πλαίσιο της εκπομπής μιλήσαμε για την ταινία αλλά και γενικότερα για το
πρόγραμμά μας "Είμαστε και εμείς εδώ”, που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά που
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συμμετέχουν να δημιουργούν τους δικούς τους χαρακτήρες και ιστορίες σχετικές με
τα δικαιώματά τους. 

*Η ταινία "Ένα σχολείο να μας χωράει όλους" δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση
του John S. Latsis Public Bene몭t Foundation και τον Δήμο Αθηναίων με την
υποστήριξη της LEGO. 

Στο Εφηβικό Δίκτυο ολοκληρώθηκε το
1ο πρώτο εργαστήριο
επαγγελματικού προσανατολισμού
και ανυπομονούμε για τα
επόμενα!  Σκοπός του Α’ Κύκλου
Εργαστηρίων είναι η διερεύνηση και η
ανάδειξη των ατομικών δεξιοτήτων των
εφήβων και νέων που λαμβάνουν
μέρος, η ανάπτυξη των επαγγελματικών
τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η
ανακάλυψη των ενδιαφερόντων τους
και η σύνδεσή τους με πιθανά
επαγγέλματα.  

Επόμενα εργαστήρια: Δευτέρα 4/04,
16:00-17:30 & Παρασκευή 8/04, 17:00-
18:15 στο Εφηβικό Δίκτυο,
Κωνσταντινουπόλεως 189, Κολωνός.

Κι αν δεν σας ενδιαφέρει ο επαγγελματικός προσανατολισμός, σίγουρα σας
ενδιαφέρουν οι Speak-up συναντήσεις που διοργανώνουμε στο Εφηβικό Δίκτυο. 

Σκοπός των συναντήσεων είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να τοποθετηθούν σε ένα
υποθετικό πρόβλημα και να συνεργαστούν ώστε να επινοήσουν λύσεις.  

Οι θεματικές του Speak-up είναι: δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα του
ανθρώπου, έμφυλα δικαιώματα: κοινωνικά στερεότυπα και μύθοι για τους έμφυλους
ρόλους, περιβάλλον με στόχο την ανάπτυξη πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ
πολιτισμικά ετερογενών εφήβων. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για εγγραφή στα εργαστήρια παρακαλούμε
επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2105148366, 12:00-20:00. 

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ
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Απρίλιος: Επιτέλους Άνοιξη αλλά και
Ημέρες Παιδικού Βιβλίου 

Ο Απρίλιος για το Δίκτυο είναι σταθερά
όλα αυτά τα χρόνια  ο μήνας των
βιβλίων. Μαζί όμως καλωσορίζουμε
την άνοιξη (που τόσο μας έλλειψε)... 

Στο Πάρκο Τρίτση, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
(2 Απριλίου) στήνουμε την ίδια μέρα
μια ξεχωριστή γιορτή, που θα
ξεπηδήσει από τις σελίδες αγαπημένων
παιδικών βιβλίων. Στις σελίδες αυτές
άλλωστε κρύβεται όλος ο κόσμος:
Άνθρωποι, ζώα, έντομα, δέντρα,
λουλούδια, χώμα, πέτρες, νερό,
χαμόγελα, κλάματα, παιχνίδια. Ελάτε να
τα ανακαλύψουμε μέσα στο Πάρκο! 

Στο ίδιο Πάρκο, στις 9/4/22 η Ολυμπία Αγαλιανού θα πραγματοποιήσει διά ζώσης
σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα την “Χορογραφία των ήχων”, ενώ έχουμε
έτοιμες νέες εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία, καθώς και Πασχαλινές
δραστηριότητες που ξεκινούν στις 18/4/22.  

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Απριλίου και κλείστε θέση έγκαιρα στο
2102323163 (εσωτερικό:115), ή με email: edu@parkotritsis.gr. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Μάθετε περισσότερα για η δράση
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17 στόχοι για ένα καλύτερο αύριο και ανθρώπινα δικαώματα  

Το Δίκτυο συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας (δια
της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων) και το ΚΠΕ Έδεσσας- Γιαννιτσών
διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς.

Σκοπός της ημερίδας είναι η αναγνώριση, ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση των
17 Στόχων  Βιώσιμης Ανάπτυξης», η σύνδεση των 17 στόχων με τα Δικαιώματα του
παιδιού και η αξιοποίησή τους σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. 

Η ημερίδα πραγματοποιείται τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρες 18:30-20:30
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας WEBEX.  Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να
συμμετέχουν χρειάζεται να συμπληρώσουν την on line φόρμα:
https://forms.gle/Q6RPD3VH3Rk4oarL7 μέχρι την Παρασκευή 08/04/2022. 

Θα κέρδιζες σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με ήρωα τα Δικαιώματα σου;  

Παιδιά από τέσσερις χώρες (Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία) θα δημιουργήσουν τον
ήρωα του παιχνιδιού "Rights Hero". Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
ενώνει τις δυνάμεις του με το 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, την Action Synergy
(Ελλάδα), ΩΜΕΓΑ TECHNOLOGY (Ελλάδα), την Crossing Borders (Δανία), CISS (Ιταλία)
και την ASOCIATIA GEYC (Ρουμανία) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος
Erasmus+ με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού
από τα ίδια τα παιδιά μέσω του αγαπημένου τους παιχνιδιού…του online game! 

U-Report και στην Ελλάδα! 

Η παγκόσμια πλατφόρμα U-Report της UNICEF, που ξεκίνησε το 2011 και έχει
χρησιμοποιηθεί απο 21 εκατομμύρια παιδιά και νέους σε 88 χώρες, πλέον έρχεται και
στη χώρα μας μέσω του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Στόχος της πλατφόρμας είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων 14-25 ετών στη
δημοκρατική διακυβέρνηση και να τους δοθεί η δυνατότητα να μοιραστούν τις
απόψεις τους για θέματα που επηρεάζουν τους ίδιους και τις κοινότητές τους.  

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της, το Δίκτυο και η UNICEF, στη διάρκεια του
Απριλίου, θα επισκεφτούν Πόλεις Φιλικές προς τα παιδιά και τους νέους, όπως τα
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Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ώστε να παρουσιάσουν το
πρόγραμμα και να εγγραφούν οι πρώτοι U-Reporters!  

Καλούμε έφηβους και νέους να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα και να επιλέξουν το
μέσο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμούν (Facebook Messenger, WhatsApp ή Viber)
για συμμετοχή στις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις που σύντομα θα είναι διαθέσιμες!

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Διεύθυνση 
Αλκαμένους 11β, 104 39, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα  

Τηλέφωνο 
210 88 46 590 

Email 
diktio@ddp.gr 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Γίνε και εσύ μέλος εδώ

https://greece.ureport.in/
https://ddp.gr/
https://www.facebook.com/ddp.gr/
https://www.instagram.com/network_for_childrens_rights/
https://twitter.com/ddp_gr
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQE05idaLnmrswAAAXVqpwC4nLrygoj7aRAPRLTOCwUbcD6AbBstKWXLezEFsKlkZtsP83yyXwU9PT1FNObVtZCIRcmqEtKN53gWVIAonCb3e7Y-Y4-k3buvApA4T_XpxRfbuWY=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/network-for-children-s-rights/
https://www.youtube.com/channel/UC7Gq1MSDOiFEl82g7RphDEw
http://www.soundcloud.com/networkforchildrensrights
https://facebook.us14.list-manage.com/profile?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c&e=[UNIQID]&c=1fd30964db
https://facebook.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c&e=[UNIQID]&c=1fd30964db


This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Network for Children's Rights | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ꞏ 11b, Alkamenous Str. ꞏ Athens 104 39 ꞏ Greece 

mailto:<<Email Address>>
https://facebook.us14.list-manage.com/about?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c&e=[UNIQID]&c=1fd30964db
https://facebook.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c&e=[UNIQID]&c=1fd30964db
https://facebook.us14.list-manage.com/profile?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c&e=[UNIQID]&c=1fd30964db
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&afl=1

