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Η άνοιξη μπήκε δυναμικά στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού! Οι δράσεις και

τα νέα μας από τον προηγούμενο μήνα είναι πολλές, αλλά ακόμα περισσότερες όσες

σχεδιάζουμε για τις πιο δημιουργικές μέρες του Μαΐου! 

Το μεγάλο νέο του Απριλίου ήταν για εμάς η βράβευση από το Ελληνικό Τμήμα της

IBBY - Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, του βιβλιοθηκονόμου μας,

Θανάση Κοτσοβού (και κατ’ επέκταση της Παιδικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης του

Δικτύου) για την συστηματική και αποτελεσματική προώθηση της παιδικής / νεανικής

λογοτεχνίας και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/8e6e4d1568a2/y0ekcfuaor-9015243?e=[UNIQID]
https://ddp.gr/
http://eepurl.com/hhntRD
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=0ae31e068f4db67de12ab4cc9&id=03b9773a4c
javascript:;


Ο Απρίλιος είχε και την καθιερωμένη Καμπάνια μας για το παιδικό βιβλίο (με αφορμή

την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου).  

Το Σάββατο 2 Απριλίου βρήκε την ομάδα του Πάρκου Αντώνη Τρίτση και της

Πλανόδιας Βιβλιοθήκης παρέα με συγγραφείς παιδικών βιβλίων, διαδραστικές

αναγνώσεις, δημιουργικές δράσεις και αφηγηματικές διαδρομές ανάμεσα στα βιβλία

μέσα και έξω από την Οθωνική Αυλή, όπου συμμετείχαν περισσότερα από 200

άτομα.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πλανόδια Βιβλιοθήκη καλέστε στο

τηλέφωνο του Εργαστηρίου Πολιτισμού (2108846590) ή/και επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα μας. Η δράση της πραγματοποιείται με την υποστήριξη του The Hellenic

Initiative. 

Ζούμε το Πάρκο και τον Μάιο

Στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση υποδεχόμαστε τα σχολεία ξανά (μετά τις διακοπές του

Πάσχα). Όλες τις καθημερινές του Μαΐου οργανώνονται προγράμματα ειδικά για

σχολικές τάξεις, ενώ τα Σάββατα 14/5 και 21/5 θα πραγματοποιηθούν δράσεις για

τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του πάρκου. Κλείστε θέση έγκαιρα στο

2102323163 (εσωτερικό:115), ή με email: edu@parkotritsis.gr. Θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας.

Νέες δραστηριότητες στην Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δικτύου 

Το Εργαστήρι Πολιτισμού γίνεται γκαλερί κάθε μήνα για έναν διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μάθετε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ
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εικονογράφο. Σε αυτή τη νέα δράση της Παιδικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης μας

για ένα ολόκληρο μήνα θα εκτίθενται στο χώρο του Εργαστηρίου έργα ενός

δημιουργού (διαφορετικού ανά μήνα). 

Πρώτη καλεσμένη για τον μήνα Μάιο η Λήδα Βαρβαρούση. Πρωτότυπα έργα της θα

βρίσκονται στον τοίχο μας, ενώ τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα

εμπνευσμένα από τους ήρωες των βιβλίων της. Στο τέλος του μήνα, η Λήδα

Βαρβαρούση θα κάνει τη δική της "Ζωγραφήγηση" με τα παιδιά και θα

συνομιλήσουμε μαζί της. 

Δυο φορές το μήνα θα πραγματοποιούνται, επίσης, πολύγλωσσες αναγνώσεις-

αφηγήσεις στο Εργαστήρι Πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία της μητρικής

γλώσσας, καθώς και την πολυπολιτισμική-πολυγλωσσική συλλογή της Παιδικής μας

Βιβλιοθήκης. Η δράση θα γίνεται με τα παιδιά του Εργαστηρίου, θέτοντας τη

Βιβλιοθήκη ως ένα χώρο ανταλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών από

διαφορετικούς πολιτισμούς, τα οποία θα έχουν επαφή με διαφορετικές μητρικές

γλώσσες και γραφές. Οι αναγνώσεις του Μαΐου θα είναι στα Αλβανικά και τα

Αραβικά. 

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα και στα social media μας! 

Όλοι Παρέα στο Μουσείο  

Την περίοδο Μάϊος-Ιούνιος 2022, παιδιά από το Εργαστήρι Πολιτισμού και το

Εφηβικό Δίκτυο θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια στο Μουσείο

Κυκλαδικής Τέχνης.  

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα κύκλο 6 εικαστικών

εργαστηρίων με θέμα το παιχνίδι. Με αφορμή τη μουσειοσκευή του Μουσείου

«Παίζοντας στην Αρχαία Ελλάδα», τα παιδιά θα εμπνευστούν και θα δημιουργήσουν

το δικό τους υλικό με βάση τις δικές τους πολιτιστικές εμπειρίες και καταβολές.

Σκοπός είναι τα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική τους μουσειοσκευή, η οποία

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες δράσεις αλλά και να εμπλουτιστεί με

επιπλέον υλικό.
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Οι Νέοι Δημοσιογράφοι εξερευνούν τον κόσμο της Δημοσιογραφίας και των

ΜΜΕ μέσα από κύκλους Workshops  

Ο δεύτερος κύκλος workshops για φέτος θα γίνει στις 9-30 Μαΐου στο Σεράφειο του

Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144) και οι εγγραφές έχουν ήδη

ξεκινήσει! 

Έφηβα και νέα άτομα 13-25 ετών έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της

δημοσιογραφίας και των Μέσων, μέσα από δέκα συναντήσεις αφιερωμένες σε δέκα

διαφορετικά αντικείμενα. Η ομάδα πίσω από τα "Αποδημητικά Πουλιά"

εξοικειώνεται με το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ, την παραγωγή βίντεο, τη

ραδιοφωνική παραγωγή, το digital marketing και πολλά άλλα, με στόχο τα μέλη της

να ανακαλύψουν αν ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επαγγελματικά κάποιο από

αυτά τα αντικείμενα. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της UNHCR.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Γίνε κι εσύ U-reporter! 

Οι Δήμοι Αθηναίων, Πυλαίας-Χορτιάτη και Λαρισαίων υποδέχτηκαν το U-Report στις

πόλεις τους και περισσότερα από 300 παιδιά και νέοι έκαναν εγγραφή στην

πλατφόρμα και απάντησαν στην πρώτη δημοσκόπηση για τις προσδοκίες τους από

τις τοπικές αρχές! Οι μαθητές και οι νέοι που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις έμαθαν

για την αξία της συμμετοχής στα κοινά και το δικαίωμα τους στην ελεύθερη έκφραση

όπως ορίζεται στο Άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού! 

Το U-Report θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Ελλάδα με επόμενους σταθμούς τον

Δήμο Τρικκαίων (5/5) και τον Δήμο Ανατολικής Σάμου (9/5)! Επίσης, ένα διαδικτυακό

εργαστήριο για επαγγελματίες που δουλεύουν με ασυνόδευτα παιδιά θα

πραγματοποιηθεί στις 17/5 από την UNICEF και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του

Παιδιού, με σκοπό να παρουσιαστεί η πλατφόρμα και οι τρόποι εγγραφής σε αυτήν

και να προωθηθεί σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο που θα μπορέσουν να

μοιραστούν τις απόψεις τους! Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας σε λίγες μέρες για

περισσότερες πληροφορίες! 

Με αφορμή τις όλο και περισσότερες υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που

έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του

Παιδιού και ο Πάνος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου για τα

Δικαιώματα του Παιδιού, εξηγούν στο News247.gr τις ελλείψεις και τα προβλήματα

του συστήματος παιδικής προστασίας αλλά και την κουλτούρα σιωπής που αφήνουν

τα παιδιά απροστάτευτα. Κάντε κλικ στο βίντεο!
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Έλα στην παρέα του Δικτύου!  

Η Stephanie, εθελόντρια στο Δίκτυο, μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις της για την

εμπειρία της! 

“Η εμπειρία μου ως εθελόντρια στην οργάνωση Respect for Greece και το Δίκτυο για τα

Δικαιώματα του Παιδιού είναι κάτι που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια. Ήρθα χωρίς

ιδιαίτερη προσδοκία και έφυγα με μία εμπειρία ζωής. Ήρθα με ελάχιστη εμπειρία στη

διδασκαλία και έφυγα ως ''παιδαγωγός'' με αυτοπεποίθηση. Ήρθα ως μοναχικός ταξιδιώτης

και έφυγα με μια οικογένεια στο εξωτερικό.” 
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Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου θα

διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Μαϊου 2022 και ώρα 6 μ.μ., στην Πλατεία Τράιμπερ αρ. 8,

ΤΚ 104 38 Αθήνα (χώρος "Το Δίκτυο στην Τράιμπερ"). 

Η Επιτάχυνση απονομής Δικαιοσύνης και η φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη" ήταν

το θέμα της ημερίδας που διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Κίνηση Επιτάχυνσης

της Δικαιοσύνης και το  ICC WomenHellas  την Τρίτη 3  Μαΐου 2022 στον ΔΣΑ με

ομιλητές τους: Θεώνη Κουφονικολάκου, Πάνο Χριστοδούλου, Εύα Κογιαννάκη,

Μαρίνα Μπόζνου, Ελένη Τροβά, Άννα Εμ. Πλεύρη και Μαρία Γαβουνέλη. 

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.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δείτε εδώ περισσότερα για την εκδήλωση
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