


Το Εργαστήριο Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
• Εργαστήρι Πολιτισμού: Οκτώβριος 2012 
• Μέλη: παιδιά που κατοικούν στην γειτονιά του Σταθμού Λαρίσης, αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή (Μεταξουργείο, πλ. Βικτωρίας, Κυψέλη, πλ. 
Αττικής) 

• Δράσεις: Δημιουργικές Ομάδες, τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης, 
μαθήματα μητρικής γλώσσας (Αλβανικά, Αραβικά, Περσικά) 

Η Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Πολιτισμού 
• Συλλογή: 7.000 τίτλους βιβλίων, Παιδική και Εφηβική λογοτεχνία, 

Βιβλία Γνώσης, Άλμπουμ, Εκπαιδευτικά Βιβλία, Λεξικά , Βιβλία Τέχνης 
• Συλλογή Συγγραμμάτων: για τους εθελοντές και τους επαγγελματίες 

του χώρου. Βιβλία, σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα 
Παιδαγωγικά, Νομικά θέματα κ.α. 

• Η συλλογή δίγλωσσων παιδικών βιβλίων : αραβικά- αγγλικά, φάρσι- 
αγγλικά, urdu-αγγλικά, indi- αγγλικά, αραβικά- ελληνικά 





• Τα παιδιά διαλέγουν, δανείζονται αλλά και επιλέγουν τα 
βιβλία που θέλουν να έχει η βιβλιοθήκη και 1 φορά το μήνα 
βοηθούν στις βιβλιοθηκονομίες εργασίες 

• «Ένα απόγευμα με έναν συγγραφέα/ εικονογράφο»: 1 
Παρασκευή κάθε μήνα φιλοξενούμε συγγραφείς, εικονογράφους/ 
επαγγελματίες από το χώρο του βιβλίου  

• ΄Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μικροί Αναγνώστες στον Κόσμο 
των βιβλίων»: η βιβλιοθήκη φιλοξενεί σχολικές τάξεις 

• Η βιβλιοθήκη υποστηρίζει με βιβλία τις Δημιουργικές 
Ομάδες: βιβλία αρχιτεκτονικής για παιδιά, βιβλία φωτογραφίας, 
βιβλία παιδικής λογοτεχνίας με θέματα. 

• Τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης: δουλεύουν την ανάγνωση, τα 
μαθηματικά, το λεξιλόγιο διαβάζοντας παιδικά βιβλία 

• Καλοκαιρινές Θεματικές Ομάδες Ανάγνωσης  
• Δανεισμός βιβλίων από τις σχολικές τάξεις, αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς. Δημιουργία θεματικής βιβλιογραφίας και 
προτάσεις βιβλίων στους εκπαιδευτικούς  

 



Η ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  

• Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη ξεκίνησε το 2014 σε Σχολεία και πλατείες γύρω 
από το κέντρο της Αθήνας, ως ένα πρόγραμμα που σκοπό είχε την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, καθώς επίσης την διάδοση της αγάπης για τα βιβλία.  

 

• Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη αποτελείται από μια ομάδα του Δικτύου, 
εξειδικευμένη στη δημιουργία και σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού, την 
υλοποίηση εργαστηρίων για τα δικαιώματα του παιδιού με παιδιά αλλά 
και με ενήλικες, καθώς και στη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.  



ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, γονέων καθώς και της ευρύτερης 

κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.  

2. Η ενδυνάμωση της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

3. Η ενδυνάμωση των αναγνωστικών ικανοτήτων μέσα από δραστηριότητες φιλαναγνωσίας 
για παιδιά αλλά και για γονείς μαζί με παιδιά.  

4. Η ανάπτυξη μαθησιακών και δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από 
δραστηριότητες με θέματα της καθημερινής ζωής. 

5. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παδιών μέσα από κινητικές και αθλητικές 
δραστηριότητες που εμπνέουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.  

6. Η ενημέρωση και απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα 
που αφορούν στην παιδική ηλικία και ομαλή ανάπτυξη. 

7. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών ή/και οικογενειών όπου χρειάζεται.  

 



Η ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Ο νέος σχεδιασμός της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης αποτελείται από 14 μεταλλικά 
πάνελ (90x70), τα οποία όταν συναρμολογηθούν καλύπτουν χώρο 25μ2 και 
απαιτούν μόλις 15’ για να στηθούν.  



ΜΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Το επιδαπέδιο παιχνίδι της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης που σχεδίασε η Βάσω Ψαράκη για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού.  







Αν θέλετε η Πλανόδια Βιβλιοθήκη να επισκεφτεί το Σχολείο σας, ή τη Βιβλιοθήκη 
σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 88 46 590  
ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.avdelli@ddp.gr 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ddp.gr 

mailto:f.avdelli@ddp.gr
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