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Η ζέστη του καλοκαιριού δεν μας πτοεί!  
Σεμινάρια με πανεπιστήμια του εξωτερικού, δράσεις σε διεθνή φεστιβάλ και

δημιουργικά εργαστήρια συνεχίζουν στο Δίκτυο πιο ενεργά από ποτέ! 

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη σε καλοκαιρινές περιπέτειες! 

Μέσα στον Ιούνιο η Πλανόδια   Βιβλιοθήκη βρέθηκε από το Άλσος Στρατού Γουδή

(συμμετοχή στο  Kids Dream Festival) ως  την  Ζάκυνθο  (επισκέψεις  σε Δημοτικά

Σχολεία και Νηπιαγωγεία απομακρυσμένων χωριών του νησιού καθώς και την

Ξενοπούλειο Παιδική Βιβλιοθήκη). 

Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εμπειρία που ζήσαμε και την ενεργή συμμετοχή

όλων σας! Η δράση της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη

του The Hellenic Initiative.

Το Εργαστήρι Πολιτισμού και η Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη υποδέχονται

κάθε μήνα έναν διαφορετικό εικονογράφο! 
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Πρώτη μας καλεσμένη, η αγαπημένη δημιουργός Λήδα Βαρβαρούση  που

επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη μας για ένα καλλιτεχνικό απόγευμα, στο οποίο τα παιδιά

έφτιαξαν τη δική τους ιστορία και η Λήδα την εικονογράφησε μπροστά τους ζωντανά

με τη "Ζωγραφήγησή" της.  

Η έκθεση με τα έργα της δημιουργού θα φιλοξενείται στο Εργαστήρι Πολιτισμού και

την Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη μέχρι τις 29 Ιουλίου.

Δεν γίνεσαι πρόσφυγας από επιλογή! 

Το Σάββατο 18 Ιουνίου, τα Αποδημητικά Πουλιά

επέστρεψαν με το 24ο φύλλο τους, δωρεάν με την

Εφημερίδα των Συντακτών. Με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου, οι

Νέοι Δημοσιογράφοι αφιέρωσαν αυτό το τεύχος

στους ανθρώπους που βρίσκονται σε μετακίνηση

αναζητώντας σωτηρία και ασφάλεια. Έτσι, μέσα από

τα κείμενά τους περιγράφουν το βίωμα και τις

δυσκολίες των προσφύγων, των αιτούντων

άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Γράφουν

επίσης για την έμφυλη βία, για τις διακρίσεις

απέναντι στα μη δυαδικά άτομα και για μια

σημαντική προσπάθεια που γίνεται στην Αφρική

ενάντια στην κλιματική αλλαγή.  

Μάθετε περισσότερα εδώ

Ολόκληρο το τεύχος είναι διαθέσιμο σε 5 γλώσσες εδώ
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Το Δίκτυο συμμετείχε στο Refugee Week Greece! 

Η συμμετοχή του Δικτύου περιελάμβανε τις παρακάτω δράσεις: 

Στο Εργαστήρι Πολιτισμού, με τη βοήθεια της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης τα

παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ιστορίες άλλων παιδιών από όλο τον

κόσμο στις δικές τους μητρικές γλώσσες. 

Στο Εφηβικό Δίκτυο, στο πλαίσιο του προγράμματος U-report, έφηβοι/ες και

νέοι/ες, με αφορμή τη θεματική “Healing” του Refugee Week, έθεσαν τους

προβληματισμούς τους γύρω από το θέμα της συμπερίληψης και πρότειναν

τρόπους αντιμετώπισης και κοινωνικής ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες/ουσες έφηβοι/ες των δημιουργικών ομάδων του

Εφηβικού Δικτύου Art Therapy και Εικαστικών δημιούργησαν ένα έργο με δυο

φάλαινες ως σύμβολα του Yin και Yang. Το έργο παρουσιάστηκε στην

εναρκτήρια εκδήλωση του Refugee Week. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δημοσκόπηση του  U-Report Greece  με

θέμα την  Κοινωνική ένταξη των Προσφύγων και Μεταναστών στην

Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία (88%) των νέων που συμμετείχαν

αντιλαμβάνεται τη σημασία της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών για την

κοινωνία. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Impact

Hub την Κυριακή 26 Ιουνίου, όπου νέοι μίλησαν για τη συμπερίληψη και τη

διαφορετικότητα. Μαζί μας, μοιράστηκαν σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με

την ένταξη,  η Διονυσία Λαμπίρη από το ACCMR, ο συγγραφέας Φοίβος

Οικονομίδης από τις Εκδόσεις Εστία, η Hana Ganji, Aντιπρόεδρος της

Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα και

Community Liaison O�cer στο Κέντρο Διοτίμα και ο Fridoon Joinda, σκηνοθέτης

και παραγωγός. 

Subscribe Past Issues Translate

https://greece.ureport.in/
https://ddp.gr/ti-pisteyoyn-oi-neoi-gia-ti-symperilipsi-ton/%20%C2%A0
http://eepurl.com/hhntRD
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c
javascript:;


Το Εδιμβούργο συναντά την Αθήνα! 

Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το Froebel Trust και το Cowgate Under 5's

Centre, σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποδέχτηκαν 20

εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα στο Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

για τον δεύτερο κύκλο σεμιναρίων "Practitioner Inquiry Training" βασισμένο στις

παιδαγωγικές μεθόδους του Φρίντριχ Φρέμπελ. Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι

συμμετέχουσες ήρθαν σε επαφή με τις  εκπαιδευτικές αρχές του Φρέμπελ  και

καθοδηγήθηκαν στην συγγραφή της ερευνητικής τους εργασίας, που αποτελεί

προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποίησης από τους συνδιοργανωτές.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Φρέμπελ,

μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.froebel.org.uk/. 

Εργαστήρια στο Εφηβικό Δίκτυο 

Το Εφηβικό Δίκτυο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Σχεδία@CITY και συγκεκριμένα στα

εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης χαρτιού! Η Σχεδία μας υποδέχεται για έξι

εργαστήρια στον ιδιαίτερα φιλόξενο χώρο της και μαθαίνει στους συμμετέχοντες/

ουσες έφηβους/ες πώς μπορούν να κατασκευάσουν διάφορα είδη με ανακυκλώσιμα

υλικά.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού πραγματοποιήσαμε σεμινάριο

σχετικά με την ενδοσχολική βία και τον /εκφοβισμό (bullying).

Τέλος, σήμερα 1/7, διοργανώνουμε με την Κονγκολέζικη Κοινότητα  ενημερωτική

ημερίδα για γονείς και κηδεμόνες της κοινότητας με θέματα την Εκπαίδευση και

Ψυχική Υγεία των παιδιών.   

Διαβάστε τις απαντήσεις των νέων εδώ!
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Ελάτε να δροσιστούμε! 
 

Την Τετάρτη 6/7 στις 18:00 σας προσκαλούμε στην καλοκαιρινή γιορτή του
Εργαστηρίου (Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης). Ένα απόγευμα γεμάτο
βιβλιοδράσεις, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, εικαστικές δημιουργίες, στιχάκια
χαϊκού και έναν καλεσμένο έκπληξη! Ελάτε να δείτε τις δημιουργίες των παιδιών που
συμμετείχαν στις ομάδες, να περιηγηθείτε στην έκθεση με τα έργα της εικονογράφου
Λήδας Βαρβαρούση και να πιούμε λεμονάδες! Σας περιμένουμε! 

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Διεύθυνση

Δείτε το καλοκαιρινό το πρόγραμμα εδώ
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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.
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