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Το καλοκαίρι είναι εδώ κι εμείς σας ενημερώνουμε για δράσεις που έγιναν αλλά και

για αυτές που ακολουθούν και οι οποίες θα κάνουν και τον Ιούνιο ξεχωριστό για τα

παιδιά!

Το νέο ΔΣ μας 

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευσή μας την Τετάρτη 25 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του 2021 και ο Προγραμματισμός

Δράσεων για το 2022-2023 ενώ εκλέχθηκε και το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο και η

Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου μας. 

Το νέο μας ΔΣ αποτελείται από τους: 

Παπαδοπούλου Μυροφόρα (Μιράντα)

Αγαλιανού Ολυμπία

Αρώνη Γκέλη

Κύρδη Καλλιόπη

Δημάκης Λούτας Ηλίας

Λινάρδου Ρούλα

Μοσχοβάκου Ιωάννα 

Μάθετε περισσότερα για τη Γενική Συνέλευση εδώ
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Καλοκαιρινή γιορτή στην Αλκαμένους 

Οι εθελοντές μας από το Respect for Greece (RfG) σε συνεργασία με τους

εργαζόμενούς μας και τους εργαζόμενους της Πανελλαδικής Ένωσης για την

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

ενώθηκαν για ακόμη μια φορά και έκαναν μια καθημερινή ημέρα να μοιάζει με

καλοκαιρινή γιορτή.  

Χρώματα, δραστηριότητες, γέλια μικρών και μεγάλων γέμισαν την οδό Αλκαμένους,

τη γειτονιά όλων μας. Τα παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικές και καλλιτεχνικές

δραστηριότητες, αθλητικά παιχνίδια, αφηγήσεις στα ελληνικά και στις μητρικές

γλώσσες τους.  

Η ημέρα έκλεισε με πολύ χορό χιπ-χοπ αλλά και λιχουδιές και ροφήματα, που

ασταμάτητα ετοίμαζαν οι εργαζόμενοι της ΠΕΨΑΕΕ! 

Αφηγήσεις στις μητρικές γλώσσες παιδιών 

Η Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη μας άνοιξε την πολυπολιτισμική–πολυγλωσσική

συλλογή της και ξεκίνησε δίγλωσσες αφηγήσεις παιδικών  βιβλίων. Στην πρώτη

δράση ακούσαμε ένα αλβανικό παραμύθι στην πρωτότυπη γλώσσα του. 

Οι δίγλωσσες αφηγήσεις στις μητρικές γλώσσες των παιδιών πραγματοποιούνται

δυο φορές το μήνα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Τις ιστορίες αφηγούνται γονείς

παιδιών που συμμετέχουν στις δράσεις μας με παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για τις επόμενες αφηγήσεις! 
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Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη στο Διαπολιτισμικό Κέντρο “Πυξίδα” του Ελληνικού

Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες! 

Σε συνεργασία με την Πυξίδα υλοποιήσαμε τη διαδραστική αφήγηση του βιβλίου “Ο

Εχθρός” των Davide Cali και Serge Bloch. Τα παιδιά που συμμετείχαν έγιναν οι ίδιοι

πρωταγωνιστές της ιστορίας και βοήθησαν στην εξέλιξή της με αντικείμενα μέσα από

το βιβλίο και θεατρικά παιχνίδια. Με αυτό τον τρόπο, διέδωσαν  το μήνυμα για το

Δικαίωμα στην Ειρήνη, την Ισότητα και την Ανθρώπινη αξία, φωνάζοντας

δυνατά κατά του πολέμου! 

Επόμενη στάση της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης: Ζάκυνθος! 

Από τις 29/5 είμαστε καλεσμένοι της Ξενοπούλειου Παιδικής Βιβλιοθήκης

Ζακύνθου και συμμετέχουμε στην  εκδήλωση «Τα δικαιώματά μας γίνονται
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γιορτή», δίνοντας στα παιδιά του νησιού την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σχετικές

διαδραστικές αφηγήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης. Στο

ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήσαμε βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς των

σχολείων του νησιού. 

Με αφορμή την παρουσία μας στη Ζάκυνθο επισκεπτόμαστε επίσης νηπιαγωγεία

και δημοτικά σχολεία του νησιού και φέρνουμε στα παιδιά ιστορίες άλλων παιδιών

από όλο τον κόσμο, παιχνίδια και ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες, που σκοπό

έχουν να τα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στο θέμα των δικαιωμάτων τους. 

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

Hellenic Initiative. 

Ημέρα Περιβάλλοντος στο Πάρκο Τρίτση 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έρχεται με εορταστικές δραστηριότητες για

παιδιά και εφήβους το Σάββατο 4 Ιουνίου 16:00-20:00 στην Οθωνική Αυλή εντός του

Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης".  

Το Δίκτυο, τη συγκεκριμένη μέρα, παρουσιάζει στο πάρκο ποικίλα δημιουργικά

εργαστήρια σχετικά με το περιβάλλον και παράλληλα φιλοξενεί σχετικές δράσεις των

εκδοτικών οίκων Μεταίχμιο, Πατάκη,  Ίκαρος και Καλειδοσκόπιο. Περισσότερες

λεπτομέρειες εδώ.

Παράλληλα, μέχρι και τις 14/6/22 στον χώρο μας (Οθωνική Αυλή) φιλοξενείται η

έκθεση #livingtogether: μια συλλογή φωτογραφιών από τον διαγωνισμό

φωτογραφίας του ευρωπαϊκού έργου Speak Up-Media For Inclusion από πρόσφυγες

και μετανάστες που ζουν σε χώρες της Ευρώπης.  

Πέρα από τα παραπάνω, συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε σχολικές τάξεις

καθημερινά έως τις 15/6/22, ενώ από τις 16 έως τις 25/6 θα πραγματοποιηθούν

δράσεις για τους επισκέπτες του πάρκου.  

Δείτε το αναλυτικό  πρόγραμμα εδώ και κλείστε θέση έγκαιρα στο 2102323163

(εσωτερικό:115), ή με email: edu@parkotritsis.gr, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Subscribe Past Issues Translate

https://www.thehellenicinitiative.org/
https://goo.gl/maps/yQqkYfry4mHLgWv37
https://ddp.gr/giortazoume-tin-pagkosmia-mera-perivallontos/
https://ddp.gr/ekthesi-fotografias-livingtogether-speak-up-media-for/
https://ddp.gr/programma-zise-to-parko-tritsi/
mailto:edu@parkotritsis.gr
http://eepurl.com/hhntRD
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c
javascript:;


Οι δράσεις του Εφηβικού μας Δικτύου 

Ολοκληρώσαμε τον Β´ Κύκλο εργαστηρίων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι έφηβοι/ες που έλαβαν μέρος ανακάλυψαν τις ικανότητες και δεξιότητες τους,

γνώρισαν επαγγέλματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους, εκπαιδεύτηκαν στη

συγγραφή βιογραφικού σημειώματος ενώ συμμετείχαν και στην προσομοίωση

συνέντευξης για θέση εργασίας. 

Ταξιδέψαμε στο Montpellier για την προετοιμασία του μεγάλου θεατρικού φεστιβάλ

που συνδιοργανώνουμε σε ένα μήνα από τώρα με τη γαλλική κολεκτίβα Je Pars A Zart

στο πλαίσιο του προγράμματος CityZenShip (Erasmus+). Παρακολουθήσαμε την

πρόβα της γαλλικής ομάδας εφήβων και ανυπομονούμε οι δυο ομάδες να

συναντηθούν και να παίξουν μαζί! 

Ευχαριστούμε θερμά την οργάνωση Α21, για το σεμινάριο με θέμα την παράνομη

εμπορία ανθρώπων και το tra�cking, αλλά και την ομάδα του Allaboutparents, για το

βιωματικό σεμινάριο που πραγματοποίησε στο εφηβικό δίκτυο καθώς και την

διάθεση μέρους των εσόδων από τον οδηγό θετικής διαπαιδαγώγησης που έχουν

ετοιμάσει και μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Και οι εβδομαδιαίες δράσεις στο Εφηβικό Δίκτυο συνεχίζονται! Δείτε το πρόγραμμα

εδώ.
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Αποδημητικά Πουλιά Νο 24 

Έρχεται το 24o τεύχος των Αποδημητικών Πουλιών! Οι Νέοι Δημοσιογράφοι μας

συνεχίζουν να μιλούν για όλα αυτά που τους απασχολούν και να δημιουργούν

ορατότητα πάνω σε σημαντικά θέματα. Το νέο τεύχος μας κυκλοφορεί το Σάββατο 18

Ιουνίου -δύο μέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων- ως ένθετο με την

Εφημερίδα των Συντακτών.

Τα νέα του U-Report

Μέσα από ένα διαδικτυακό σεμινάριο τον μήνα που πέρασε, το U-Report

παρουσιάστηκε σε πάνω από 100 επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και

μετανάστες, οι οποίοι έδωσαν ιδέες για ερωτήσεις και θεματικές για επόμενες

δημοσκοπήσεις! 

Αυτόν το μήνα, το U-Report συμμετέχει στο Refugee Week Festival Greece! Mε θέμα

την κοινωνική ένταξη και την αμοιβαία φροντίδα, η επόμενη δημοσκόπηση της

πλατφόρμας απευθύνεται σε όλους τους έφηβους και νέους από 14 μέχρι 34 ετών,

ρωτώντας τους για τη σημασία της συμπερίληψης των μεταναστών και προσφύγων

και το ρόλο που παίζουν οι νέοι ως φορείς προώθησης της ανεκτικότητας και της

διαφορετικότητας. Μαζί με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα και το Athens Comics

Library σας προσκαλούμε όλους όσοι είστε από 14 ως 34 να λάβετε μέρος στη

δημοσκόπηση μας που ξεκινά τη Δευτέρα 6/6 και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας

μέσω μικρών κειμένων, βίντεο και ζωγραφιών!  

Όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν την Κυριακή 26/6 στην τελική εκδήλωση

του Refugee Week Festival. Σας περιμένουμε!.  

Μείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ώρα και τον

τόπο της εκδήλωσης! 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Αποδημητικών Πουλιών
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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.
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