CMY K

Υπερασπίζοντας τα δικαιώματά μου,
διεκδικώ την παιδική μου ηλικία!
Γιορτάζουμε
την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014, 10 - 2 το πρωί
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων, Δομοκού 2, Στ. Λαρίσης
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 10-2 ΤΟ ΠΡΩΙ
με τους εθελοντές και τους συντονιστές του Δικτύου για τα Δικαώματα του Παιδιού
με τους εθελοντές της Generation 2.0 RED
με τη ΜΚΟ «ΡΙΖΕΣ»
και ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
με τη συγγραφέα Χριστίνα Φραγκεσκάκη από τις Εκδόσεις Κέδρος
με τη συγγραφέα Αλεξάνδρα Μητσιάλη, από τις Εκδόσεις Πατάκη
& ταυτόχρονα
Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και γονείς
• «Παίζουμε;»: 10.30 -11.30 πμ
• «Η παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού»: 11.30-12.30 πμ
• «Παίζοντας δημιουργικά, ψηφιακά παιχνίδια με τα παιδιά μας»: 12.30-1.30 το μεσημέρι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΓΟΝΕΙΣ
«Παίζουμε;»
12.30-1.30 το μεσημέρι
Βάσω Ψαράκη, συγγραφέας και εικονογράφος
Βύρων Ντέγκας, εκπαιδευτικός
& Εθελοντές του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Όποιος είναι παιδί να σηκώσει τα μανίκια, γιατί ήρθε η ώρα να … παίξουμε! Ποιος είπε
ότι το παιχνίδι είναι χαμένος χρόνος; Μεγάλο λάθως! Το παιχνίδι είναι όχι μόνο πηγή
χαράς αλλά και μέσο ανάπτυξης της νοημοσύνης. Είναι ένας τρόπος να μαθαίνουμε να
συνεργαζόμαστε και να σεβόμαστε τον άλλο. Είναι ένας δρόμος που με όχημα τη
φαντασία μας οδηγεί σε νέους κόσμους.
Ποιος είπε ότι το παιχνίδι δεν είναι σημαντική απασχόληση; Μεγάλο λάθως! Δεν νοείται παιδί χωρίς παιχνίδι. Για την ακρίβεια, δεν νοείται άνθρωπος χωρίς παιχνίδι. Ας
ακολουθήσουμε λοιπόν τους κανόνες της φύσης κι ας μην της πάμε κόντρα. Κι αν
κάποιος επιμένει, ας έρθει σε μια από τις συναντήσεις μας, για να δει τι θα πει παιχνίδι!
Ελάτε κι εσείς, για να μάθουμε ο ένας τον άλλο, πώς να παίζουμε και να παίζουμε για
να μάθουμε.

«Η παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού»
11.30-12.30 το πρωί
Καλλιόπη Κύρδη, Μαρία Δημοπούλου, Ντόρα Τσιαγκάνη,
Βάσω Νικολάου, Μπάμπης Μπαλτάς, Νατάσα Δίπλα,
Μαριέτα Κουμαριανού, Μαρία Καλατζοπούλου
εκπαιδευτικοί
Το παιχνίδι είναι για το παιδί αναγκαιότητα και δικαίωμα, τρόπος μάθησης και
κοινωνικής ένταξης, διασκέδασης και απόλαυσης. Και όχι μόνο για το παιδί. Σύμφωνα με τον ιστορικό-φιλόσοφο Γιόχαν Χουιζίνγκα, ο πολιτισμός γεννιέται από την
έμφυτη στον άνθρωπο τάση να παίζει. Οι ποικίλες πολιτισμικές μορφές, από το
δίκαιο και τη φιλοσοφία ως την ποίηση και την τέχνη, μπορούν να κατανοηθούν ως
εκδηλώσεις της ορμής του ανθρώπου προς το παιχνίδι.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου
χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία του. Ποικίλες είναι οι διαστάσεις του παιχνιδιού: ομαδικό,
αντικείμενο, αθλητικό, φαντασίας, μοναχικό, ηλεκτρονικό, μουσικό, μαθηματικό,
γλωσσικό, κλπ. Είναι το πεδίο όπου το παιδί δοκιμάζει τον λόγο, επινοεί, αποκτά
φιλίες, γνωρίζει και κατανοεί διαισθητικά φυσικές και μαθηματικές έννοιες.
Συγχρόνως, το παιχνίδι είναι ένα πεδίο διακρίσεων (παιχνίδια για αγόρια ή κορίτσια, για μικρούς ή μεγάλους, κλπ.), έχει κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις,
συνδέεται με την παιδική εργασία, καθώς και με τις αντιλήψεις για την παιδική
ηλικία.

«Παίζοντας δημιουργικά,
ψηφιακά παιχνίδια με τα παιδιά μας»
10.30-11.30 το πρωί
Γιάννης Κωτσάνης, Μηχανικός Πληροφορικής
Βασίλης Οικονόμου, Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων
Γιώργος Πατρώνας, Ερευνητής Ψηφιακών Συστημάτων
Τα δημιουργικά ψηφιακά παιχνίδια, εκτός από σημαντική ψυχαγωγική ενασχόληση,
αρχίζουν να αξιοποιούνται πολύ δυναμικά στην εκπαίδευση και να εντάσσονται στη
Μάθηση που βασίζεται στην Τεχνολογία (Technology Enhanced Learning). Τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους, όπως οι κανόνες, η διάδραση, η συνεχής ανατροφοδότηση, ο συναγωνισμός, η δυνατότητα επαναλήψεων σε λανθασμένες επιλογές, η
πρόκληση, η συμμετοχή σε ιστορίες κλπ, τα κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικά.
Η ραγδαία εξέλιξη των φορητών συσκευών και το χαμηλό κόστος της ταμπλέτας
έχει δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν χιλιάδες εφαρμογές-παιχνίδια. Από τις εφαρμογές αυτές έχουμε επιλέξει τις καταλληλότερες για
κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ώστε να «παίζουν» οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείς με τα παιδιά τους. Στο εργαστήριο, μετά από μια σύντομη
παρουσίαση, θα παίξουμε σε ταμπλέτες, σε μικρές ομάδες, διαφορετικές κατηγορίες
ψηφιακών παιχνιδιών ("free" επιτραπέζια, τύπου παζλ, προσομοίωσης, ρόλων,
δράσης, προγραμματισμού κλπ), στα τρία δημοφιλέστερα περιβάλλοντα (Android,
iOS-iPad, Windows).

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ένας τρόπος να παίζουμε αλλιώς
1. Πλανόδια Βιβλιοθήκη
2. Το παιδί-πολίτης
3. Πόσους ξένους μπορείς να
μετρήσεις ανάμεσά μας

(Με την Αιγίδα του ΥΠΕΠΘ)

4. Μικροί αναγνώστες σε δράση
5. Σουσάμι άνοιξε (με χρήση ταμπλέτας)
6. Web-radio, το ραδιόφωνο
των παιδιών
Έξι εκπαιδευτικά προγράμματα, που
έχουν ως στόχο τη βιωματική εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού, της διαφορετικότητας,
των δημοκρατικών αξιών, της αμοιβαίας κατανόησης και του αλληλοσεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης,
της μη βίας. Μια δέσμη διαδραστικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
συμμετοχικών πολιτιστικών δράσεων, που καλλιεργούν την ταυτότητα
του παιδιού-πολίτη, εξοικειώνουν και
εμπνέουν τα παιδιά στις αξίες της
δημοκρατίας.
Μια κινητή μονάδα εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, κατάλληλη για κλειστό ή ανοιχτό χώρο, που μπορεί να
επισκεφθεί σχολεία και δήμους της
Αττικής αλλά και να φτάσει σε απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, μετά

από συνεννόηση με σχολεία, πολιτιστικά κέντρα και βιβλιοθήκες.
Μπορεί να λειτουργήσει σε μια αυλή
σχολείου, σε πλατεία, παιδική χαρά,
σχολική αίθουσα, κλπ. Συνοδεύεται
από θεματικές ενότητες βιβλίων,
εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο
τεχνολογικό εξοπλισμό και έντυπα
για παιδιά και γονείς. Η διάρκεια
κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος
είναι περίπου μιάμιση ώρα και συμμετέχουν 20 παιδιά. Υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθεί η διενέργεια
σύντομης διάρκειας διαδραστικών
σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς και
γονείς, καθώς και ο δανεισμός θεματικών ενοτήτων βιβλίων στους
εκπαιδευτικούς.

Επιδαπέδιο παιχνίδι της Βάσως Ψαράκη
Δώρο στα Παιδιά του Δικτύου

Αλκαμένους 11β
Σταθμός Λαρίσης
Αθήνα 104 39
τηλ.: 210.88.46.590
www.ddp.org.gr
diktio1@gmail.com

Γίνε μέλος
του Δικτύου

