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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ι.Π. Μεσολογγίου 21 /11/2019
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Παιδιών – Δράση από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου
Σε ένα ευχάριστο κλίμα δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης εορτάστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019 η
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Παιδιών από τους μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου με
υλοποίηση διαφόρων βιωματικών δράσεων, κατόπιν πρωτοβουλίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου.
Σκοπός ήταν η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και τις επιπτώσεις
καταπάτησης αυτών, αλλά και η προώθηση της ομαδικής εργασίας με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων.
Συγκεκριμένα οι δράσεις χωρίστηκαν σε τρία σκέλη, στα πλαίσια των οποίων υπήρξε συνεργασία μεταξύ των
μαθητών, των καθηγητών και των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας. Στο πρώτο σκέλος, οι μαθητές ανέδειξαν
το ταλέντο τους δημιουργώντας το «δέντρο της αγάπης», όπου ο καθένας τους είχε την δυνατότητα να
αποτυπώσει την δική του παλάμη στο δέντρο, δηλώνοντας όχι μόνο την ιδιαιτερότητά του ως άτομο αλλά
συγχρόνως και την ομοιότητά του με όλους τους άλλους μαθητές. Στο δεύτερο σκέλος, διανεμήθηκαν
ζωγραφιές σχετικές με το θέμα, τα παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικά παιχνίδια λέξεων με στόχο την πλήρη
κατανόηση του θέματος εκ μέρους τους, ενώ ακολούθησε και διάλογος σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματά τους. Στο τρίτο σκέλος, δόθηκαν εικόνες παιδιών ανά τον κόσμο, τα οποία στερούνται τα βασικά
τους δικαιώματα και ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν μια σύντομη ιστορία καθώς και μηνύματα
ερχόμενα στην θέση αυτών των παιδιών, με σκοπό την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και την ευαισθητοποίησή
τους. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Διευθύντρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου, στην
καθηγήτρια εικαστικών, στους δασκάλους αλλά και στους μαθητές για την εποικοδομητική συνεργασία και
την ουσιαστική συμβολή τους στην διεξαγωγή της εν λόγω δράσης. Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου λειτουργεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «
Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε
διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.μ – 16:00μ.μ στην
Διεύθυνση Σταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο), Τηλ.: 2631363417 Fax: 2631363457
Email: kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr

