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Ξεκίνησε και για το Δίκτυο η νέα σχολική χρονιά! 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε ξανά στις δια ζώσης  
δραστηριότητες με παιδιά και εφήβους! 

Μοιραζόμαστε μαζί σας όλα τα νέα για τα προγράμματα μας!

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) “Το Δίκτυο στην
Τράιμπερ” ανανεώθηκε πάνω στην ώρα για να υποδεχτεί παιδιά για την καινούρια
σχολική χρονιά!  Ευχαριστούμε θερμά τη Leroy Merlin για την ευγενική της χορηγία,
που έδωσε στους τοίχους του ΚΔΑΠ χρώμα και ζωντάνια! 
  
Το ΚΔΑΠ μας είναι ανοιχτό για κάθε οικογένεια! Αν είστε δικαιούχος voucher, καλέστε
μας στο 210-5247470 και ελάτε στην παρέα μας!
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Ξεκίνησαν και οι δημιουργικές ομάδες του Εφηβικού Δικτύου! 
‘Ενα πλούσιο πρόγραμμα για τις/τους έφηβες/ους και νέες/ους ξεκινά στο Εφηβικό
μας Δίκτυο. Οι έφηβες/οι και οι νέες/οι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μαθήματα
ελληνικών, γερμανικών, δημοσιογραφίας και υπολογιστών αλλά και  σε ομάδες
θεάτρου, μπάσκετ και comic drawing. 

Νέα έμπνευση και ερεθίσματα! 
Το πρόγραμμα Prosvasis υλοποιεί τον 5ο κύκλο σεμιναρίων ενίσχυσης δεξιοτήτων
ζωής και εργασιακών δεξιοτήτων για έφηβους! Στο πλαίσιο αυτού του κύκλου
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου για έμπνευση  στο χώρο του περιοδικού
"Σχεδία"  και για νέα ερεθίσματα στο κατάστημα ρούχων Djammaba του Moussa
Sangare, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και
Πρόεδρος της κοινότητας της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα. 
  
Παράλληλα, προγραμματίζεται επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή αλλά και
συνάντηση με την υπεύθυνη υποτροφιών του αμερικανικού εκπαιδευτικού
ιδρύματος Deree, The American College of Greece με την πρωτοβουλία Πρώτα12, που
αναπτύσσει δράσεις για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του
παιδιού. 

Τα “Αποδημητικά Πουλιά”, η εφημερίδα των Νέων Δημοσιογράφων του
Δικτύου, με αφορμή τη  σχολική χρονιά  υπενθυμίζουν το δικαίωμα των παιδιών
προσφύγων στην εκπαίδευση. Επίσης, αν είστε εκπαιδευτικός και θέλετε αντίτυπα
των Αποδημητικών Πουλιών για να τα χρησιμοποιήσετε σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στην τάξη, στείλτε μήνυμα στη σελίδα μας
@migratorybirds.newspaper  στο FaceBook!

https://www.facebook.com/migratorybirds.newspaper


Το Εργαστήρι Πολιτισμού στην μετά-covid εποχή! 
Αφήνοντας πίσω τον κορωνοϊό (με σύνεση και τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα),
ξεκινήσαμε να υποδεχόμαστε δια ζώσης τους μικρούς μας φίλους με ένα ανανεωμένο
πρόγραμμα! Μέσα από δημιουργικές ομάδες και ομάδες μαθησιακής υποστήριξης, τα
παιδιά παρακολουθούν μαθήματα γλωσσών, κατασκευάζουν επιτραπέζια, μαθαίνουν
τεχνικές stop motion και χοροθεραπείας και πολλά ακόμα!

Η δεύτερη φάση του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Είμαστε κι εμείς
εδώ» (Stop motion animation-part II) είναι και πάλι στο Εργαστήρι Πολιτισμού! Τα
εργαστήρια του προγράμματος πάνω στη δημιουργική γραφή και την τεχνική stop
motion animation έχουν ήδη ξεκινήσει. Μαζί μας έχουμε τον πολυβραβευμένο
συγγραφέα παιδικών βιβλίων Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Σύντομα θα ανακοινώσουμε
και τις ημερομηνίες σχετικά για τα σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς!

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το Δίκτυο διοργανώνει
εκπαιδευτικά σεμινάρια από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου,
βασισμένα στις εκπαιδευτικές πρακτικές του Φ. Φρέμπελ και του κινήματος
νηπιαγωγών! Για περισσότερες πληροφορίες ή για εγγραφή πατήστε εδώ!

Οι δράσεις μας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα!

Ήμασταν κι εμείς με την Αμάλ και
είμαστε πάντα με κάθε παιδί-πρόσφυγα
γιατί πάνω απ' όλα είναι παιδί!

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ!

Μάθετε περισσότερα εδώ!

Ακούστε το podcast των Νέων Δημοσιογράφων για την Αμάλ!

https://ddp.gr/ergastiri-politismoy-programma-dimi/
https://ddp.gr/eimaste-ki-emeis-edo-we-are-here/
https://ddp.gr/froebelian-futures/
https://www.mixcloud.com/Migratory_Birds/amal-the-doll-a-conversation-about-the-walk-with-yolanda-markopoulou/


Το Δίκτυο στο πλευρό των ωφελούμενων ΤΕΒΑ! 
Οι παιδαγωγοί του Δικτύου συνάντησαν τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στις διανομές
τροφίμων του Σεπτεμβρίου και περιμένουν τα παιδιά τους στο Εργαστήρι
Πολιτισμού, ώστε να συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις και προγράμματα που θα τους
μάθουν πιο πολλά για τα δικαιώματά τους!

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου ταξίδεψε στην Αμοργό και συμμετείχε στο
πρώτο νομαδικό φεστιβάλ βιβλίου, το Bluestarino Festival 2021 (9 &10/10)! Με οδηγό
το παιδικό βιβλίο και βοηθούς τους παιδαγωγούς μας, τα παιδιά του νησιού
ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
δημιούργησαν κολάζ και ζωγραφιές για να εκφράσουν τις ιδέες τους. Το φεστιβάλ
διοργανώθηκε από την Blue Star Ferries και από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Τα
Βιβλία Παίζει”.

Η φωνή του Δικτύου γίνεται πιο δυνατή και φτάνει μέχρι τη Βουλή!  
Έπειτα από πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στη συζήτηση της 27ης
Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για το πρόγραμμα «Κυψέλη» και άλλες διατάξεις. Ακούστε τις
θέσεις μας εδώ (από 1:47:25 έως και 1:55:50).

Στον κήπο  του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, στην επίσημη παρουσίαση του
πολυβραβευμένου εικονοβιβλίου του Shaun Tan “Η Άφιξη” (εκδόσεις
Φουρφούρι), ο Διευθυντής του Δικτύου, Πάνος Χριστοδούλου, μίλησε για το “τραύμα
της άφιξης” και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες και
μετανάστες, προσπαθώντας αβοήθητα να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. 

Για το βιβλίο μίλησαν, επίσης, η Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη Μονάδας Ένταξης και
Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων / Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων,
η Ζωή Κοσκινίδου, δημοσιογράφος & δημιουργός του  online περιοδικού «Κόκκινη
Αλεπού», και ο  Mohammad  Hadid  Mohegan, μέντορας- μέλος του προγράμματος
‘’Mentorship’’ της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Το Δίκτυο βρίσκεται πλέον και στην εφαρμογή YouBeHero. Χρήστες που τη
χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές αγορές τους μπορούν ταυτόχρονα να στηρίξουν
το Δίκτυο και τις ανάγκες του κάνοντας μια δωρεά! Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ!

Όλες οι λεπτομέρειες εδώ

https://ddp.gr/to-diktyo-gia-ta-dikaiomata-toy-paidioy-symmetechei/?fbclid=IwAR37KCQlRl405D1EYVhiF7vNDxfxtcwOE2IOvVmKI-fmUbBDJa2HmMMgAek
https://www.bluestarferries.com/el-gr/bluestarino-festival-2021
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#53b63bba-687f-4477-a974-adb100c29fdc
https://ddp.gr/milontas-gia-tin-afixi-episimi-paroysiasi-vivlioy/
https://ddp.gr/milontas-gia-tin-afixi-episimi-paroysiasi-vivlioy/
https://www.youtube.com/watch?v=YsFopfgIrOQ


Και κάτι τελευταίο! H έκδοση του πρώτου βινυλίου µε θέµα τα δικαιώµατα του
παιδιού πλησιάζει! Μείνετε συντονισμένοι/ες για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την
εκστρατεία μας “Αν σας τα τραγουδήσουμε | Τα δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι”
και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να στηρίξετε αυτή την πρωτότυπη παραγωγή
τραγουδιών από καταξιωμένους καλλιτέχνες με στιχουργούς τα ίδια τα παιδιά!

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.

Δείτε το προφίλ του Δικτύου στην εφαρμογή

Ενισχύστε την εκστρατεία!
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