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Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Πρόσβαση»! 
   
Η αυλαία του προγράμματος έπεσε στις 30 Νοεμβρίου με μια διαδικτυακή εκδήλωση
απολογισμού, αλλά και μοιράσματος των ορόσημων που σημάδεψαν μια πορεία
παρεμβάσεων ενδυνάμωσης έφηβων και νέων προσφύγων ηλικίας 16 έως 24
ετών. Συνολικά 168 ωφελούμενοι και ωφελούμενες συμμετείχαν στις δράσεις του
προγράμματος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και  κατάφερε να πιάσει τους
στόχους του,  να δημιουργήσει νέους  και να αναπτυχθεί  παρά  το νοσηρό
κλίμα της πανδημίας και τους περιορισμούς που αυτή έθετε. Οι θετικές ιστορίες είναι
168, αλλά θα χρειαζόταν ένα βιβλίο ολόκληρο για να τις αφηγηθούμε! Στην επίσημη
ιστοσελίδα του προγράμματος μπορείτε να βρείτε 5 από αυτές, που επιλέχτηκαν για
να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό για όλα όσα αφορούν την ομάδα στόχου του
έργου.

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στο Πάρκο Τρίτση!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ, η Πλανόδια Βιβλιοθήκη μας ήταν  στο
Πάρκο Τρίτση στις 3  & 6  Δεκεμβρίου. Τα παιδιά  επισκέφθηκαν  τον συναρπαστικό
κόσμο των βιβλίων και μέσα από αυτά,  γνώρισαν  παιδιά από όλο τον κόσμο, το
καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά, ικανότητες, ανάγκες, τη δική
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του  ταυτότητα.  Επιπλέον, έπαιξαν  παιχνίδια και  έλαβαν  μέρος σε ποικίλες
δημιουργικές δραστηριότητες, που σκοπό είχαν να τα ψυχαγωγήσουν,
διαπαιδαγωγήσουν αλλά και να τα ευαισθητοποιήσουν στο θέμα της
διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου. 

Για όσους ενδιαφέρονται, θα ακολουθήσει νέα δράση της Πλανόδιας στο χώρο του
πάρκου στις 16 Δεκεμβρίου (9.00-13.00). 

Ζήσε το Πάρκο 

Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων  έχει ξεκινήσει από τις αρχές
του μήνα από την Περιφέρεια Αττικής και το Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού
Πάρκου  «Αντώνης Τρίτσης»  σε συνεργασία με το  Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού. Απευθύνεται σε σχολεία αλλά και επισκέπτες του Πάρκου, κυρίως σε ομάδες
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ομάδες εφήβων, ΑμΕΑ καθώς και ομάδες τρίτης
ηλικίας. Σκοπός του προγράμματος "Ζήσε το Πάρκο"  είναι η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών,
καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού
ιστού, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα
του Πάρκου.  

Τα Αποδημητικά Πουλιά υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων! 

Το 23ο τεύχος των Αποδημητικών Πουλιών, της εφημερίδας του Δικτύου, είναι πλέον
διαθέσιμο online, στην ιστοσελίδα migratorybirds.gr. Το τεύχος που κυκλοφόρησε τη
Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού (20/11) είναι αφιερωμένο στα
δικαιώματα, που ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε να διεκδικούμε. Με τίτλο
“Δικαιώματα για όλ@!” περιλαμβάνει άρθρα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα
όλων των ομάδων: των παιδιών, των ενηλίκων, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, των ζώων,
όλων! 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των δράσεων στο πάρκο! 

https://ddp.gr/perivallontiko-parko-tritsi/
https://migratorybirds.gr/el/issue/apodimitika-poylia-23/


Οι χριστουγεννιάτικες ημέρες στο Κ.Δ.Α.Π είναι γεμάτες δημιουργία, φαντασία
και φυσικά άρωμα από Χριστούγεννα!

Τα παιδιά του Κ.Δ.Α.Π. “Το Δίκτυο στην Τράιμπερ” σε
εβδομαδιαία βάση καλλιεργούν νέες δεξιότητες και
έρχονται σε επαφή με πολλαπλά ερεθίσματα.   

Μοιραζόμαστε μαζί σας μερικές από τις δημιουργίες
μας όπως η μακέτα-σπίτι και η Πυραμίδα του Χέοπα
που κατασκευάζουμε με την  ομάδα “Αρχιτεκτονική
για παιδιά”, οι κουραμπιέδες που φτιάχνουμε με την
ομάδα “Κουζίνες του Κόσμου” αλλά και
το  χριστουγεννιάτικο δέντρο μας με  στολίδια από
ανακυκλώσιμα υλικά.   

Προσεχώς! ὄ�

Διαβάστε το 23ο τεύχος των Αποδημητικών Πουλιών

https://migratorybirds.gr/el/issue/apodimitika-poylia-23/


Σεμινάριο δημιουργικής γραφής και τεχνικής Stop-Motion Animation!

Ένα  διαδικτυακό  βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα  «Η
Δημιουργική Γραφή κι η Τεχνική Stop Motion Animation στην προώθηση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού» θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2022, 11:00-15:00 από
τους Βαγγέλη Ηλιόπουλο & Παναγιώτη Τσαλαβρέττα.  

Βασικό στοιχείο του σεμιναρίου θα είναι η ταινία μικρού μήκους stop motion
animation με τίτλο «Ένα σχολείο να μας χωράει όλους», που δημιούργησαν παιδιά
στο πλαίσιο του προγράμματος του Δικτύου «Είμαστε και εμείς εδώ!». Οι
συμμετέχοντες στο σεμινάριο, με βάση την παραπάνω ταινία, θα δημιουργήσουν τη
δική τους ιστορία και θα μάθουν την τεχνική του stop motion animation ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως παιδαγωγικό εργαλείο στην τάξη/σχολείο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή (προεγγραφή) μέχρι τις 12/01/2022
αποκλειστικά στο σύνδεσμο εδώ.

*To σεμινάριο αποτελεί μέρος του προγράμματος
«Είμαστε και εμείς εδώ!», που πραγματοποιείται με
την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη
Σ. Λάτση, τον Δήμο Αθηναίων και το LEGO market
o몭ce Greece.

Κάλεσμα εθελοντών! 

Το Εφηβικό Δίκτυο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2022 ανοίγοντας τις πόρτες του σε
νέες δραστηριότητες! Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιανουάριο με ποικίλες δράσεις που
θα πραγματοποιούνται 1 φορά την βδομάδα (απογεύματα). 

Αναζητάμε εθελοντές και εθελόντριες με στόχο να φτιάξουμε δημιουργικές ομάδες
για νέους 13-24 ετών για μαθησιακές / καλλιτεχνικές / αθλητικές δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Δείτε το κάλεσμα εδώ!

https://ddp.gr/eimaste-kai-emeis-edo-stopmotion-animation/
https://forms.gle/Diihrc75Eq8hzKi49
https://ddp.gr/viomatiko-seminario-dimioyrgikis-grafis-kai-technikis-stop-motion/
https://ddp.gr/kalesma-ethelonton-gia-ti-nea-chronia-sto-efiviko/


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 
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