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Μετά τις τελευταίες άσπρες μέρες του Γενάρη, που μας κράτησαν σπίτι, το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει σχεδιάσει δράσεις και προγράμματα που θα μας
φέρουν όλους ξανά μαζί (πάντα με ασφάλεια, ακολουθώντας τα μέτρα για τον
κορωνοϊό)!   

Τον Φεβρουάριο λοιπόν, που μόλις ξεκίνησε, θα δούμε τη νέα ταινία του Δικτύου
“Ένα σχολείο να μας χωράει όλους”, θα μιλήσουμε για “βιώσιμη διατροφή” και το
Αλφαβητάρι της ζωής, θα επισκεφτούμε το Πάρκο Τρίτση και θα μάθουμε drums στο
Εφηβικό Δίκτυο. Έλα μαζί μας! 

Δημιουργικές ομάδες στο Κ.Δ.Α.Π. “Το Δίκτυο στην Τράιμπερ”  

Η επιστροφή μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων μας βρήκε να κατασκευάζουμε τα
δικά μας αυτοκίνητα στο πλαίσιο της ομάδας "Αρχιτεκτονική για Παιδιά",
χρησιμοποιώντας υλικά από την ομάδα ΣΤΕΜ και συνδυάζοντας πολλά γνωστικά
πεδία και δεξιότητες σε μία δραστηριότητα. Η ομάδα συνεχίζει και κάθε φορά
δουλεύει ένα διαφορετικό υλικό ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του
χώρου, της κλίμακας, της σχεδίασης και τέλος της υλοποίησης-κατασκευής.
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Δύο διαδικτυακά εργαστήρια έρχονται το Φεβρουάριο στο Εργαστήρι
Πολιτισμού!  

"Το Καλάθι του Πικνίκ", μια συνεργασία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
και της WWF 
  
Ο πλανήτης βρίσκεται στο πιάτο μας, κυριολεκτικά, αφού το 1/4 περίπου των αερίων
του θερμοκηπίου προέρχεται από τη διατροφή και τον κύκλο ζωής της τροφής μας.
Ταυτόχρονα, τα δικαιώματα των παιδιών στην τροφή και την υγεία είναι θεμελιώδη.
Σημαντικό όμως είναι και το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον! 

Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε επαρκή τροφή για όλους χωρίς να υποβαθμίζουμε
το περιβάλλον;  Τι είναι η βιώσιμη διατροφή και πώς περνάει αυτή μέσα από
το...κολατσιό των παιδιών στο σχολείο; Ελάτε να γνωρίσουμε, μέσα από ένα
διαδραστικό εργαστήριο, το Καλάθι του Πικνίκ, το παιδαγωγικό υλικό του WWF. 

Το Καλάθι του Πικνίκ, στην τρισδιάστατη μορφή του, θα σας περιμένει στο Εργαστήρι
Πολιτισμού του Δικτύου, στην οδό Αλκαμένους 11β. Την Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου, 17:00-18:30 θα πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό εργαστήρι που θα
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές προγραμμάτων για παιδιά 5-12 ετών.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα «κολατσίσουμε» μαζί γνώση, παιχνίδι και
ιδέες που θα βελτιώσουν την διατροφή μας.

Για εγγραφή στο εργαστήριο πατήστε εδώ. Διάρκεια 90'. 

https://www.wwf.gr/ti_kanoume/anthropos/diatrofi/to_kalathi_tou_pic_nic/
https://bit.ly/3IJe76z


Μαθαίνουμε "Το Αλφαβητάρι της Ζωής" 

Η φύση ήταν το καταφύγιό μας στην εποχή του lockdown. Στη φύση όμως κρύβεται
και το μυστικό της ζωής. Ένα μυστικό που πρέπει να μάθουμε για να εξασφαλίσουμε
την ποθούμενη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την
ανάπτυξη. Η εκπαίδευση εκτός των τειχών του σχολείου κρύβεται και στη φύση. Το
δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον, σε ψυχική υγεία, σε ισορροπημένη συναισθηματική
ανάπτυξη και σε ποιοτική, βιωματική εκπαίδευση περνάει μέσα από τη φύση.  

Ελάτε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, 17:00-18:30, να γνωρίσουμε το βιβλίο
"Αλφαβητάρι της Ζωής" και να δοκιμάσουμε τις δραστηριότητες που μπορούμε να
χαρούμε εκτός αλλά και εντός τάξης. Το «Αλφαβητάρι της Ζωής», που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, είναι εμπνευσμένο από τα θαύματα που
συντελούνται στη φύση.  

Το δικαίωμα για ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον είναι αλληλένδετο με αυτό της ζωής
που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού. Το λεύκωμα λοιπόν αυτό
υποστηρίζει τη διαμόρφωση στάσεων για θέματα που απαιτούν τη συμμετοχή όλων
μας. Ο έμμετρος λόγος της Ελένης Σβορώνου και η απόδοσή του σε επιπλέον
γλώσσες (πέραν των ελληνικών, φαρσί και αραβικά), όχι μόνο αποτυπώνει τη
συνεργασία και τη συνύπαρξη των διαφορετικών συστημάτων (γλωσσικών,
πολιτισμικών, φυσικών), που ζουν και δημιουργούν στον πλανήτη Γη, αλλά
ευαισθητοποιεί με έναν λυρικό τρόπο τους αναγνώστες για το θέμα του σεβασμού
και της προστασίας της φύσης. 

Το βιβλίο  συνοδεύεται από δραστηριότητες και αφίσα και   θα διατεθεί στους
ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο αυτό.  

Για εγγραφή πατήστε εδώ. Διάρκεια: 90'. 
Σας περιμένουμε!

Ζούμε το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»   

Ο Φεβρουάριος βρίσκει το πάρκο έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τα σχολεία και τους
επισκέπτες σε δράσεις πολιτιστικού αλλά και εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
βασισμένες στα δικαιώματα του παιδιού. Oι επισκέπτες (μικροί-μεγάλοι) βιώνουν
το πάρκο και την σημασία του για την ζωή καθώς και τα δικαιώματα μέσα από
βιωματικές διαδικασίες μάθησης, εκθέσεις και ομιλίες.   

Η ομάδα μας υλοποιεί δράσεις καθημερινά στην Οθωνική Αυλή αλλά και στον
περιβάλλοντα χώρο του πάρκου, ενώ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία
Προστασίας Ασυνόδευτών Ανηλίκων φιλοξενεί στο χώρο της Οθωνικής Αυλής έκθεση
έργων ασυνόδευτών ανήλικών εμπνευσμένων από τη σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού.  

Απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης στο 2102323163 (εσωτερικό:115) ή με email:
edu@parkotritsis.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ενημερωθείτε για το πλούσιο μηνιαίο πρόγραμμα εδώ!

https://ddp.gr/to-alfavitari-tis-zois/
https://ddp.gr/wp-content/uploads/2020/06/Το-αλφαβητάρι-της-ζωής_Εκπαιδευτικές-δραστηριότητες.pdf
https://bit.ly/3o5pOMY
mailto:edu@parkotritsis.gr
https://parkotritsis.gr/ζήσε-το-πάρκο-εκπαιδευτικές-δράσεις/


Το ανανεωμένο πρόγραμμα του Εφηβικού Δικτύου 

Το Εφηβικό Δίκτυο ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί έφηβους/ες και νέους/ες,
ηλικίας 13 - 24 ετών, να ανακαλύψουν τις νέες ομάδες και δραστηριότητές του! Το
πρόγραμμα συνεχώς ανανεώνεται με καινούργιες δράσεις και δημιουργικά
εργαστήρια! 

Ο χώρος του Εφηβικού Δικτύου λειτουργεί καθημερινά 12:00 - 20:00, ενώ εγγραφές
πραγματοποιούνται Δευτέρα ως Παρασκευή 14:00 - 20:00. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και επιπλέον πληροφορίες στο 210 5148366.

“Κι επειδή; Εγώ θα προχωράω μέχρι να βρω!”  
“‘Ελα μαζί μου! Είναι δικαίωμά σου να πας σχολείο!”   

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει την τιμή και τη  χαρά να σας
παρουσιάσει τη μικρού μήκος stop motion animation ταινία με τίτλο Ένα σχολείο να
μας χωράει όλους με θέμα το δικαίωμα στην εκπαίδευση.  

Οι χαρακτήρες και οι διάλογοι γράφτηκαν από τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο
εργαστήρι δημιουργικής γραφής και τεχνικής stop motion animation στο πλαίσιο του
προγράμματος "Είμαστε και εμείς εδώ", με τη  χρηματοδότηση του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του προγράμματος ΤΕΒΑ του Δήμου Αθηναίων και την
υποστήριξη της Lego.   

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, τους γονείς, τους
εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινό στο θέμα της τήρησης των δικαιωμάτων των
παιδιών.  

Οι σκέψεις και τα σχόλιά σας κάνουν τις δράσεις μας καλύτερες! Μπορείτε να τα
μοιραστείτε μαζί μας συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο.  

https://www.youtube.com/watch?v=89r8FNJ4SGA
https://www.youtube.com/watch?v=89r8FNJ4SGA
https://forms.gle/HGS9nRpnbh5TyKc59
https://forms.gle/HGS9nRpnbh5TyKc59
https://forms.gle/HGS9nRpnbh5TyKc59


Τοποθέτηση Δικτύου στο σχέδιο νόμου “Εθνική Στρατηγική για την Προστασία
των Ασυνόδευτων Ανηλίκων"

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού  τοποθετήθηκε στη δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο:  “Εθνική Στρατηγική για την Προστασία
Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, η οποία ολοκληρώθηκε τη Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022.

Δείτε εδώ τα σχόλια του Δικτύου όπως αναρτήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.

Το  ελculture  και η Πέπη Νικολοπούλου προσκάλεσαν στην ηχογράφηση ενός
διαφορετικού εορταστικού podcast τον Πάνο Χριστοδούλου, Διευθυντή του Δικτύου
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τους τραγουδιστές  Τζώρτζια  και  Σπύρο
Γραμμένο και το συγγραφέα παιδικών βιβλίων Αντώνη Παπαθεοδούλου. 

Θέμα της συζήτησής τουςήταν η  πρωτότυπη εκστρατεία του Δικτύου “Αν σας τα
τραγουδήσουμε; Tα δικαιώματά μας γίνονται τραγούδι” και το ομότιτλο
βιβλίο/cd που κυκλοφορεί σε συνεργασία του Δικτύου με τη Μικρή Άρκτο και
περιλαμβάνει 14 τραγούδια σε στίχους που έγραψαν παιδιά, εμπνευσμένα από τα
δικαιώματά τους και τα οποία έγιναν τραγούδι με τη βοήθεια καταξιωμένων και
αγαπημένων καλλιτεχνών.

Ακούστε όλα όσα είπαν εδώ!

https://www.youtube.com/watch?v=89r8FNJ4SGA
https://ddp.gr/contest-donations-gr/
https://ddp.gr/wp-content/uploads/2022/01/2022_Δημόσια-διαβούλευση-εθνική-στρατηγική-ένταξης.pdf
https://www.elculture.gr/
https://www.elculture.gr/blog/podcast/ena-podcast-ekplixi-me-mousiki-kai-tragoudia/


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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