Το Δίκτυο στην Τράιμπερ σας
εύχεται καλές γιορτές!

Την Παρασκευή 7/12 και τη Δευτέρα 10/12
φτιάξαμε στολίδια, στολίσαμε το δέντρο μας
και φουρνίσαμε μοσχομυριστά γιορτινά μπισκότα!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Χριστουγεννιάτικη
διαδραστική παράσταση «Το
Τυχερό Αστέρι» | Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου 2018 | 6.30 – 8.30
το απόγευμα | ΚΔΑΠ

Σας περιμένουμε
στο «Δίκτυο στην Τράιμπερ»,
πλατεία Τράιμπερ 8,
για να συμμετέχουμε όλοι μαζί
στην χριστουγεννιάτικη διαδραστική παράσταση
«Το Τυχερό Αστέρι»,
παρέα με την θεατρική ομάδα
του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων
και να γνωρίσουμε τον 21ο βοηθό του Άγιου- Βασίλη.
Για παιδιά από 5 χρονών

Γιορτή Μυθολογίας | Εκδόσεις
Παπαδόπουλός | Κυριακή 16
Δεκεμβρίου 2018 | 11π.μ. |

Εργαστήρι Πολιτισμού

Σας προσκαλούμε στη Γιορτή Μυθολογίας
στο Εργαστήρι Πολιτισμού,
Αλκαμένους 11β στο Σταθμό Λαρίσης,
την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
στις 11 το πρωί
Με αφορμή την επέτειο των 10 ετών κυκλοφορίας της σειράς Η
ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σε συνεργασία με
το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σάς προσκαλούν να
γιορτάσετε μαζί τους. Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στις 11
το πρωί, στο Εργαστήρι Πολιτισμού του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς θα
γνωρίσει σε παιδιά που γεννήθηκαν και ζουν στη χώρα μας τον
συναρπαστικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας και θα μας
ταξιδέψει όλους μέσα από τη μοναδική του αφήγηση σε μια γιορτή
γεμάτη περιπέτεια, διδάγματα, θεούς και ήρωες.
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια της μπεστ σέλερ σειράς
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, να εμπνευστούμε από τους άθλους και τα
κατορθώματα, και να ανακαλύψουμε μαζί τον ήρωα που κρύβει μέσα
του κάθε παιδί.
Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 210 2816134 (εσωτ. 817) ή με
email στο e.dermitzaki@epbooks.gr
Εργαστήρι Πολιτισμού: Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα,

τηλ.: 210 8846590

Επίσκεψη
στο
Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης | Σάββατο 1
Δεκεμβρίου 2018

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
εξασφάλισε και για τους γονείς του Δικτύου
δωρεάν είσοδο
και έτσι παιδιά, γονείς και εθελοντές
περάσαμε όλοι μαζί ένα δημιουργικό πρωινό.
Περιηγηθήκαμε στην μόνιμη έκθεσή του Μουσείου,
γνωρίσαμε τα εκθέματα του,
με την βοήθεια της εθελόντριας μας Καλλιόπης Καρούση
Και ζωγραφίσαμε τα δικά μας ειδώλια.

Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής:
«Ζωγραφίζοντας έναν κόσμο που
αλλάζει» | Κέντρο για το
Παιδί- Πολυδύναμο Δημοτικό
Ιατρείο Πατησιών

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της παιδικής έκθεσης ζωγραφικής του ¨Κέντρου για το παιδί¨,
του ¨Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού¨,
με τίτλο «Ζωγραφίζοντας έναν κόσμο που αλλάζει»
στην Οικία Θεοτοκόπουλου.
Γονείς και φίλοι των παιδιών
που συμμετείχαν στο εργαστήριο ζωγραφικής,
τους μήνες Οκτώβριος – Νοέμβριος,
παρευρέθηκαν στην έκθεση για να θαυμάσουν τα έργα τους
και να παραλάβουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους.
Την ίδια ώρα,
πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο
αφήγησης παραμυθιού και παράλληλης δραστηριότητας

σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού,
όπου τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά
και αντάλλαξαν απόψεις κατασκευάζοντας την παλέτα των
δικαιωμάτων.
Τα έργα των παιδιών θα εκτίθενται
στην αίθουσα του 1ου ορόφου στην Οικία Θεοτοκόπουλου
έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 9:00πμ – 5:00μμ.

Το 7ο φύλλο της εφημερίδας
«Αποδημητικά
Πουλιά»
στα
ισπανικά!

Το έβδομο φύλλο της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά»
κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ισπανική γλώσσα.
Διαβάστε το εδώ: το έβδομο φύλλο στα ισπανικά.

Το 6ο φύλλο της εφημερίδας
«Αποδημητικά
Πουλιά»
στα
ισπανικά!

Το έκτο φύλλο της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά»
κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ισπανική γλώσσα.
Διαβάστε το εδώ: το έκτο φύλλο στα ισπανικά.

Το 5ο φύλλο της εφημερίδας

«Αποδημητικά
ισπανικά!

Πουλιά»

στα

Το πέμπτο φύλλο της εφημερίδας μας «Αποδημητικά Πουλιά»
κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ισπανική γλώσσα.
Διαβάστε το εδώ: το πέμπτο φύλλο στα ισπανικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | «Κακοποίηση και
Παραμέληση των Παιδιών από
τους Γονείς και άλλους που τα
φροντίζουν» | Παρασκευή 7

Δεκεμβρίου 2018 | 18:0020:00 μ.μ. | Κέντρο για το
Παιδί

Σας προσκαλούμε στην συζήτηση με τίτλο: «Κακοποίηση και
Παραμέληση των Παιδιών από τους Γονείς και άλλους που τα
φροντίζουν«, με την Στέλλα Τσίτουρα (Παιδίατρο – Ιατρό
Κοινωνικής Ιατρικής, Τέως Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής
Ιατρικής, Νοσ. Παίδων ‘Π&Α Κυριακού’) και τον Γιώργο
Νικολαΐδη (Ψυχίατρο, Διευθυντή στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας &
Κοινωνικής Πρόνοιας, ΙΥΠ) την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στο
Κέντρο για το Παιδί, Δομοκού 2 και Φιλαδελφείας, στις 18:00 το
απόγευμα.
*Η Στέλλα Τσίτουρα θα μιλήσει για τους παράγοντες που αυξάνουν
το ευάλωτο του παιδιού, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και
του γονιού, τους κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες
στην κοινότητα, την ιατρική φροντίδα, το προνοιακό σύστημα,
τις κοινωνικές συγκρούσεις & πολέμους, τα επακόλουθα της
κακοποίησης και την πρόληψη.
**Ο Γιώργος Νικολαΐδης θα μιλήσει για τις σύγχρονες δράσεις
σχετικά με την Προστασία του Παιδιού στην Ελλάδα και τη
Ευρώπη.
***Η συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Το
Δίκτυο προβληματίζεται».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο της
δράσης
«Το
Δίκτυο
προβληματίζεται»,
διοργανώνει
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στις 6:00 μμ στο «Κέντρο για
το Παιδί» («Φρουραρχείο», Δομοκού 2 και Φιλαδελφείας – Σταθμός
Λαρίσης) συζήτηση με θέμα: «Κακοποίηση και Παραμέληση των
Παιδιών από τους Γονείς και άλλους που τα φροντίζουν».
Στην συζήτηση λαμβάνουν μέρος ο Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος,
Διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας,
ΙΥΠ και η Στέλλα Τσίτουρα, η οποία είναι Παιδίατρος – Ιατρός
Κοινωνικής Ιατρικής, Τέως Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής
Ιατρικής, Νοσ. Παίδων «Π&Α Κυριακού» και αντιπρόεδρος του ΔΣ
του Δικτύου.
Ο Γιώργος Νικολαΐδης θα αναφερθεί στις σύγχρονες δράσεις
σχετικά με την προστασία του παιδιού στην Ελλάδα και τη
Ευρώπη, ενώ η Στέλλα Τσίτουρα θα μιλήσει για τους παράγοντες
που αυξάνουν το ευάλωτο του παιδιού, τα χαρακτηριστικά της
οικογένειας και του γονιού, τους κοινωνικούς παράγοντες καθώς
και αυτούς στην κοινότητα, την ιατρική φροντίδα, το προνοιακό
σύστημα, τις κοινωνικές συγκρούσεις & πολέμους. Επίσης θα
εστιάσει στα επακόλουθα της κακοποίησης και την πρόληψη.
Μετά τις εισηγήσεις των ομιλήτών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και
διάλογος με το κοινό.
Αθήνα, 3/12/2018
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

«Οι Εξερευνητές της φύσης» |
Δημιουργική Ομάδα | Κάθε
Παρασκευή 6- 7:30 το απόγευμα
|
Πρόγραμμα
Εργαστηρίου
2018-2019

Οι «Εξερευνητές της φύσης»
γέμισαν το παράθυρο του Εργαστηρίου Πολιτισμού
γλάστρες και κρεμαστά θερμοκήπια.
Τα παιδιά,
στο πλαίσιο της «ΑΒ της φύσης» της Ελένης Σβορώνου,
διάλεξαν, σκάλισαν και φύτεψαν λουλούδια
ανθεκτικά στο κρύο του χειμώνα.
Συντονίστρια της Δημιουργικής Ομάδας «Οι Εξερευνητές της
φύσης» είναι η Κατερίνα Σταυροπούλου

