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Οι Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και δεκαοκτώ Δήμοι 

συμμετέχουν στον διάλογο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και των τοπικών κοινωνιών. 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σε συνεργασία με το Θέατρο Αλληλεγγύης από το Θέατρο του Ν. Κόσμου έχουν 

πραγματοποιηθεί παραστάσεις: Νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού (25/10/2018), 

Παιδόπολη Αγίας Βαρβάρας (26/10/2018), Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου 

(27/10/2018), 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό Πειραιά (29/10/2018), 

Παιδόπολη Αγίου Ανδρέα Άλιμος (03/11/2018), Ειδικό Δημοτικό Ζεφυρίου 

(06/11/2018), Αναρρωτήριο Πεντέλης (07/11/2018), Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 

(08/11/2018), Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας (12/11/2018). 

Προγραμματιζεται η παράσταση στο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

(5/12/2018) και οι παραστάσεις στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών 

Αργυρούπολη «Πόρτα Ανοιχτή», στο Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία, στο Ίδρυμα 

Χατζηκώνστα, στο Κέντρο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ιλίου ή στον φορέα 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Καματερού-Αγ. Αναργύρων 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

«Θεματικό δωδεακαήμερο για τα δικαιώματα του παιδιού». Κατά το χρονικό 

διάστηµα από 10-21 Νοεµβρίου πραγματοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, δύο οµιλίες σχετικά µε τα δικαιώµατα του 

παιδιού από έγκριτους οµιλητές που προσκλήθηκαν και θα προσέλθουν στην 

Ήπειρο για τον σκοπό αυτό, καθώς και από τη Θεµατική Αντιπεριφερειάρχη 

Παιδείας και Πολιτισµού Αντιγόνη Φίλη και τον Θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη 

Νεολαίας και Άθλησης Βασίλη Γοργόλη, µε την συνδροµή των χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών ανά περφιφερειακή ενότητα. 



Στη θεματολογία «Ενηµέρωση για τα δικαιώµατα των παιδιών» περιλαμβάνονται τα 

υποέργα: «Πώς οι παγκόσµιες απειλές επηρεάζουν τα παιδιά σήµερα», «Κράτος, 

εκπαίδευση και παιδιά κάθε ηλικίας», «Οι σηµερινές προκλήσεις στον “κόσµο” των 

παιδιών», «Πώς οι παγκόσµιες απειλές επηρεάζουν τα παιδιά σήµερα», «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση και παιδιά κάθε ηλικίας», «Πολιτισµός και παιδιά». 

Ενηµερώσεις για τα παραπάνω υποέργα θα πραγµατοποιηθούν σε σχολεία των 

περιφερειακών ενοτήτων, τα οποία θα υποδείξει η Περιφερειακή ∆/νση 

Εκπαίδευσης Ηπείρου. Επίσης, θα διεξαχθούν και ηµερίδες. Στην Π.Ε. θεσπρωτίας 

θα διεξαχθεί διαγωνισµός έκθεσης µε θέµα τα δικαιώµατα των παιδιών, µε τη 

συµµετοχή µαθητών της ΣΤ τάξης των δηµοτικών σχολείων.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να υλοποιήσουν 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών σε συνεργασία 

με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της 

ολομέλειας του σώματος του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη Σοφία Μαυρίδου, 

θεματική Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών & χωρική 

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με θέμα σχετικό της 

«Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού». 

Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας (Α/θμια-Β/θμια), υλοποιήθηκε δράση εξωστρέφειας 

την Πέμπτη 15/11, ώρα 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕ Πιερίας, με θέμα: 

«Παιδί: επίκεντρο της κοινωνίας;» 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν οι εξής 

δράσεις (20/11): 

 Διαβάζουμε τη «Χάρτα των Δικαιωμάτων των Παιδιών». 

 Παίζουμε το παιχνίδι των ερωτήσεων για τα δικαιώματα των παιδιών και 

διαλέγουμε το σωστό για κάθε ερώτηση. 

 Λέμε τραγούδια: «Αν όλα τα παιδιά της γης», «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον 

τοίχο», «Ελάτε να γίνουμε φίλοι». 



 Διαβάζουμε το βιβλίο «Δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός» ΤΟΝΤ ΠΑΡ, 

εκδόσεις Μεταίχμιο. 

 Διαβάζουμε το παραμύθι «Η Ζωή στη Λουλουδούπολη» και στη συνέχεια 

δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν μέσω της ζωγραφικής ενώ 

αργότερα θα το δραματοποιήσουν μοιράζοντας ρόλους. 

 Διαβάζουμε το παραμύθι «Ο Ελμέρ και Ο Παρδαλός Ελέφαντας». 

 Διαβάζουμε το παραμύθι «Η Λευκή και η Μαύρη Σοκολάτα» 

 Συζήτηση στην τάξη για το πώς ζουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, αν υπάρχουν 

διαφορές με τη δική μας χώρα με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών 

απέναντι σε αυτά που υποφέρουν   

 Ατομικές εργασίες: α) Λουλούδια-καρδιές με ευχές, β) Παιδάκι φτιαγμένο με 

πηλό και διακοσμημένο με κορδέλες που γράφουν «μόρφωση», «αγάπη»,  

«ισότητα». 

 Ομαδικές εργασίες: α) Μεταξύ διαφόρων εικόνων τα παιδιά πρέπει να βρουν 

τις εικόνες που αντιστοιχούν στα δικαιώματά τους, να τα κυκλώσουν και να τα 

χρωματίσουν, β) «Το δέντρο των ευχών» με τις παλάμες από τα παιδάκια της 

τάξης, γ) Δημιουργία αφίσας που θα απεικονίζει τα παιδιά όλων των φυλών 

που θα είναι αγκαλιασμένα και θα δίνουν μηνύματα αγάπης, φιλίας και 

ελευθερίας μεταξύ των λαών. 

 Πληροφορίες από το διαδίκτυο σχετικά με οργανισμούς που ασχολούνται με 

την προστασία των παιδιών. 

 Εκτός από τις παραπάνω δράσεις θα γίνουν πολλές εικαστικές εργασίες με 

διάφορες τεχνικές όπως π.χ. τυπώματα. 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

 Ανοιχτή πρόσκληση στα σχολεία της Αλοννήσου και σε πολίτες για προβολή 

ταινίας σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού («Το μίσος» από το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους). 

 Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για τα δικαιώματα των παιδιών και 

διανομή του μετά το πέρας της ταινίας. 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 



 Δράσεις σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων. 

 Δράση σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη μονάδα φιλοξενίας Ανηλίκων 

Προσφύγων αιτούντων άσυλο Δήμου Ανωγείων. 

 Ημερίδα ευαισθητοποίησης. 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

O Δήμος Βέροιας, οι Συντονιστές Εκπ/σης και η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. 

Ημαθίας, επιθυμώντας να αναδείξουν και να στηρίξουν στην πράξη μία από τις 

τέσσερις βασικές αρχές (άρθρο 12) της Διεθνούς Σύμβασης (1989) για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, αποδέχονται την πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικού 

προγράμματος, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκος 

Μαυροκεφαλίδης. 

Η πρόταση απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου 

Βέροιας και αφορά την εφαρμογή του «2ου Δημοτικού Συμβούλιου Παίδων Δήμου 

Βέροιας» ως ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Παίδων δεν είναι τόσο διαδικασία προσομοίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

σύνολό του ως θεσμού, ως κεντρικού οργάνου και ως συστήματος λειτουργιών του 

Δήμου, αλλά ως ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βιωματικής άσκησης στην πολιτική 

σκέψη και στον πολιτικό λόγο, από τους μαθητές, στο πλαίσιο της οργανωμένης σε 

ολομέλεια Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων.  

Τα παιδιά «Δημοτικοί Σύμβουλοι» μαθαίνουν μέσα από την όλη διαδικασία ότι τα 

όποια αιτήματα και οι προβληματισμοί πρέπει να συζητούνται και ότι μέσα από τη 

ζύμωση, που συνεπάγονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, κάποια από αυτά μπορεί 

και να βρίσκουν τελικά τη λύση τους. 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Εκδήλωση στο Δημοτικό Ωδείο σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας για σχολεία, Τρίτη 20/11, στις 10:00 π.μ. 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 



Εργαστήρι διάρκειας 1,5 ώρας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, συζήτηση για τα 

δικαιώματα του παιδιού, με συμμετοχή από παιδιά προσφύγων, Ρομά και ΑμεΑ, το 

διήμερο 19-20/11. 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Την Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν 

διαδραστικές ομιλίες στα Γυμνάσια του νησιού (Εμπορείου, Μεσαριάς και Φηρών), 

με κεντρικό θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού και το πώς τα αντιλαμβάνονται τα 

ίδια τα παιιδά. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τα στελέχη του Κέντρου 

Κοινότητας Θήρας (2 κοινωνικοί λειτουργοί και 1 ψυχολόγος). 

Παράλληλα, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Θήρας (Μέσα Γωνιά και Οία) το 

θέμα της ημέρας θα είναι τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία και θα 

αναπτυχθούν μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και τα παραμύθια από τις 

εκπαιδευτικούς των σταθμών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου, εκτός 

από τις ομιλίες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στα Σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου, ιδιαίτερα για 

την ημέρα εκείνη έχει προγραμματιστεί επίσκεψη με ξενάγηση και ειδική προβολή 

για τα δικαιώματα των παιδιών στο Λαογραφικό Μουσείο (Κάλχου 53, Ίλιον) της 

πόλης μας για τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου. 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Εκδήλωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα Ρομά, σε 

συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και 

Δημοσίας Υγιεινής Δήμου Κεφαλλονιάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Δικαιωμάτων του Παιδιού. Οι δύο υπηρεσίες θα συνεργαστούν με σχολεία της 

Κεφαλλονιάς, στα οποία φοιτούν μαθητές Ρομά (πεδίο δραστηριότητας και ειδικού 

ενδιαφέροντος).  

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση ζωγραφικής των μαθητών σχετικά με τα 

Δικαιώματα των Παιδιών, καθώς και το πώς οραματίζονται τον κόσμο. Η έκθεση θα 

είναι ανοιχτή στο κοινό (σε αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «Ο Κέφαλος»), όπου 

τα παιδιά θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τα έργα τους. Παράλληλα, θα γίνεται 

προβολή βίντεο σχετικών με τα δικαιώματα των παιδιών. Επιπλέον, θα μοιραστούν 



μπαλόνια με ήλιον, τα οποία θα καλεστούν να ζωγραφίσουν οι μαθητές και να 

γράψουν πάνω σε αυτά συνθήματα, τα οποία θα αφήσουν να πετάξουν στον 

ουρανό. 

Επίσης, στην τοπική κινηματογραφική λέσχη, θα προβληθεί την ίδια μέρα ταινία με 

σχετικό περιεχόμενο στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος». 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η κοινωνία της Κόνιτσας αγκαλιάζει τα παιδιά και τα 

υποστηρίζει ως οφείλει στο μέτρο του δυνατού. Εκδήλωση της “Κιβωτού του 

Κόσμου” σε συνεργασία με τον Δήμο Κόνιτσας θα διοργανωθεί στις 2/12/18 

στοχεύοντας στην ανάδειξη του έργου της Κιβωτού και την τόνωση της κοινωνικής 

ευαισθησίας της τοπικής κοινωνίας. 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

«Πολιτισμός & Αθλητισμός, Δικαίωμα για Όλα τα Παιδιά», 15-30 Νοεμβρίου. 

 Εργαστήρια Τέχνης Κορυδαλλού: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους», 

εικαστική δράση πάνω στο κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, 16, 23 και 24 Νοεμβρίου. 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού: «Η Βιβλιοθήκη πηγαίνει σχολείο», οι 

μαθητές μαθαίνουν τα δικαιώματά τους μέσα από επιλεγμένα βιβλία, 20, 21, 

22 και 23 Νοεμβρίου. 

 Δημοτικός Κινηματογράφος Cine Παράδεισος: «Κινηματογράφος προσβάσιμος 

σε όλους». Προβολή ταινίας για τις δομές ΑμεΑ και τα Ειδικά Σχολεία του 

Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, 30 Νοεμβρίου. 

 Ανοικτά γήπεδα 5Χ5 και 8Χ8, Πάρκο Δημαρχείου Κορυδαλλού: «Ο Αθλητισμός 

Δικαίωμα για Όλα τα Παιδιά», φιλικοί αγώνες ανάμεσα στα παιδικά τμήματα 

των ποδοσφαιρικών ομάδων της πόλης, 24 και 25 Νοεμβρίου. 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 

 Στον βρεφονηπιακό σταθμό Αγ. Φανουρίου Λιβαδειάς θα γίνει δημιουργική 

απασχόληση των νηπίων με αφορμή την αφήγηση παραμυθιού, με στόχο να 

φτιάξουν τα παιδιά τη δική τους ιστορία. Αφηγητής Γεώργιος Λάιος, μέλος του 

Κέντρου Μελέτης και Διάσωσης Παραμυθιών. Την Τρίτη 20/11, στις 9:30-11:30. 



 Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς θα γίνει απασχόληση μαθητών δύο τάξεων 

αυτού με αφορμή το θέμα αγωγής Υγείας για τη στοματική υγιεινή, σε σχέση με 

μια ιστορία από τον κ. Λάιο. Την Τρίτη 20/11, στις 11:30-13:30. 

 Σε συνεργασία με παιδοδοντίατρο, θα γίνει ενημέρωση για τη στοματική 

υγιεινή. Η δράση αυτή συνδιοργανώνεται με το Κέντρο Κοινότητας της 

αρμόδιας Διεύθυνσης.  

Δράσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς: 

 Προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ και εικόνων πολέμων, μετακίνησης πληθυσμών 

και φτώχειας. Με αφορμή και τη φοίτηση παιδιών μεταναστών και προσφύγων 

στο σχολείο, συζήτηση με τους δασκάλους κάθε τάξης σχετικά με τα 

δικαιώματα του παιδιού. 

 Παραγωγή υλικού (γραπτό κείμενο, ζωγραφιές, κολλάζ). 

 Παιχνίδια που παίζονται από παιδιά στην Ελλάδα και παιχνίδια που παίζονται 

στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και προσφύγων. 

 Τραγούδια και χοροί στο προαύλιο, για την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. 

 Δράση: Καταιγισμός ιδεών. 

«Τα δικαιώματα του παιδιού – Συνήγορος του Πολίτη 

https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el  

Διαβάζω τα δικαιώματα μας ΕΧΩ, ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

http://www.0-18.gr/downloads/filadio_stp_dimotikou.pdf  

Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 

http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf  

Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι. 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html  

 Δράση: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα δικαιώματα του παιδιού με 

βίντεο μικρής διάρκειας.  

Ο 2Π πολίτης του κόσμου (βίντεο της ActionAid:). 

https://www.youtube.com/watch?v=yMtNbvLHmM0  

Ειρήνη: η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (βίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες).  

https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo  

και σχετικό εγχειρίδιο: 

https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el
http://www.0-18.gr/downloads/filadio_stp_dimotikou.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html
https://www.youtube.com/watch?v=yMtNbvLHmM0
https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo


http://collections.internetmemory.org/unhcr/20171002021437/http://www.unhcr.g

r/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html  

Θα ακολουθήσει δημιουργική συζήτηση και οι μικροί μαθητές θα ζωγραφίσουν  

 Δράση: Η αφίσα με τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία κάνουν οι 

μαθητές/τριες. 

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με παιδιά των 

Δημοτικών Σχολίων του Δήμου και παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής. 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

Διήμερο δράσεων στις 20-21/11 με τα Νηπιαγωγεία του Δήμου. Αφήγηση 

παραμυθιών, προβολή ταινιών με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παιδιά θα 

χειροτεχνήσουν αναμνηστικό ως ενθύμιο της ημέρας. 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

Δράσεις σε τέσσερα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

σκοπό την ευαισθητοπίηση των μαθητών και την ενημέρωσή τους για τα 

δικαιώματά τους. 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

 Διήμερο δράσεων στις 20-21/11, σε δύο Δημοτικά σχολεία με θέμα τις 

διακρίσεις και τη διαχείριση της διαφορετικότητας.  

 Το Κέντρο Κοινότητας Ρομά σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Τυρνάβου 

πραγματοποιεί εμβολιασμούς στα παιδιά της κοινότητας. 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

http://collections.internetmemory.org/unhcr/20171002021437/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html
http://collections.internetmemory.org/unhcr/20171002021437/http:/www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/eirini.html


Εκδήλωση για παιδιά 4-7 ετών, το Σάββατο, 17 Νοεμβρίου και 12:30-14:00, με την 

Φωτεινή Χούτου, νηπιαγωγό, δασκάλα χορού και συγγραφέα μουσικού 

παραμυθιού.  

Χρώματα που ξεθωριάζουν στα μάτια ενός παιδιού, εικόνες που αλλάζουν και 

γίνονται ασπρόμαυρες. Ο χρόνος, η κάθε στιγμή μοιάζουν καινούργια. «Ο νέος 

κόσμος του Ρίκι» είναι το βιβλίο που θα αφηγηθούμε. Τα παιδιά θα ταξιδέψουν 

μέσα από την κίνηση και το χορό, με μοναδικό συνοδοιπόρο το σώμα τους και στη 

συνέχεια, θα αποτυπώσουν τις δικές τους εικόνες σε ένα λευκό χαρτί με μοναδικό 

φως τα χρώματα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

μαθαίνουμε πως όλοι μας έχουμε δικαίωμα να είμαστε διαφορετικοί. 

 

 


