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1o Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Αττικής - Τάξη Β2

Όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν αδιάφορο. Οι μικροί
μας φίλοι από την Β2 Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Αττικής θέλησαν μέσα από το
πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» να απλώσουν το χέρι τους στο παιδί που
χρειάζεται βοήθεια, το συνάνθρωπο, τον πρόσφυγα. Το έντυπο «η Ιστορία της UNICEF με λόγια και εικόνες»
ενημέρωσε αρχικά τα παιδιά για το έργο της UNICEF. Οι μαθητές μέσα από παιχνίδια λέξεων και εικόνων
ανίχνευσαν τις ανάγκες και τα δικαιώματα που έχει το κάθε παιδί στον πλανήτη για να είναι χαρούμενο και
έφτιαξαν μια σχετική αφίσα. Επιπλέον, είδαν βιντεάκια της UNICEF σχετικά με την παιδική κακοποίηση, τα
αποτελέσματα του πολέμου και την παιδική εργασία και συζήτησαν σχετικά. Ακόμη, δημιούργησαν αφίσα
με μηνύματα εναντίον του πολέμου και υπέρ της ειρήνης και αναζήτησαν σχετικές φωτογραφίες με σκοπό
τη δημιουργία ενός κολλάζ. Το σχολείο επηρεασμένο από την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση στη χώρα
μας συγκέντρωσε διάφορα πράγματα για τους πρόσφυγες, ενώ συμπλήρωσαν την προσφορά τους με ένα
τετράδιο, όπου κάθε μαθητής έγραψε τις σκέψεις και τις ευχές του γι’ αυτά τα παιδιά για να τους δώσει
δύναμη και κουράγιο. Κάθε κειμενάκι συνοδευόταν και από μια ατομική, χαρούμενη ζωγραφιά, θέλοντας να
δείξουν το ενδιαφέρον τους, τη σκέψη τους και την ελπίδα τους πως οι επόμενες μέρες θα είναι καλύτερες.

...ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης Δράμας

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης Δράμας έβαλε τα δυνατά του και ανταποκρίθηκε με
πολλή αγάπη στο κάλεσμα της UNICEF. Τα παιδιά της Δ΄Τάξης είχαν λάβει ξανά μέρος στο
πρόγραμμα και έτσι παρακίνησαν και τους άλλους μαθητές του σχολείου να συμμετάσχουν
χωρίς δεύτερη σκέψη σε αυτό. Όλα τα παιδιά έγιναν μια ομάδα με κοινό στόχο την προβολή
του έργου της UNICEF και την έμπρακτη συμβολή τους σε αυτή. Το ενημερωτικό υλικό που τους
απέστειλε η UNICEF, καθώς επίσης και τα βίντεο που παρακολούθησαν από την ιστοσελίδα της
συνέβαλαν σημαντικά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Έτσι ξεκίνησαν
τις δράσεις τους με ζωγραφιές που περιλάμβαναν μηνύματα των παιδιών για τα δικαιώματα. Οι
τάξεις Α΄ και Β΄ δουλέψανε ένα θεατρικό με στόχο να αναδείξουν την αξία της αλληλεγγύης, της
φιλίας και της αλληλοβοήθειας, ενώ η Δ΄ τάξη ετοίμασε μπάρες δημητριακών, σοκολατάκια
και κολιέ για την τελική εκδήλωση. Η «πρόσκληση σε τσάι για καλό σκοπό» είχε μεγάλη
επιτυχία. Αυτό οφείλεται στα παιδιά που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά και στην
ένθερμη ανταπόκριση των γονέων που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά
την προσπάθεια των παιδιών τους και την παρουσίαση όλων των δράσεών τους. Στο παζάρι
τους πουλήθηκαν όλες οι γλυκές λιχουδιές και τα κοσμήματα που ετοίμασαν τα παιδιά και έτσι
ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την αποστολή τους.

Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας Ν. Κιλκίς – Τάξεις Α’ & Β’

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ και της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας
Ν. Κιλκίς, μέσα από την υλοποίηση διάφορων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την
κατάλληλη καθοδήγηση των δασκάλων τους, ενημερώθηκαν για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και τη δράση της UNICEF. Αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, της
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και της δημιουργικής έκφρασης ήταν διάφορες ζωγραφιές
για τα δικαιώματα, σχετικά ποιήματα, αλλά και η συγκέντρωση χρημάτων για τη UNICEF σε
κουμπαρά που τα ίδια έφτιαξαν γι' αυτό το σκοπό. Έτσι τα παιδιά κατανόησαν ότι η αγάπη
στο συνάνθρωπο δεν πρέπει να είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μια στάση ζωής.

E.E.E.E.K. Άμφισσας

Το δικό τους μήνυμα για τα δικαιώματα των παιδιών έστειλαν οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Άμφισσας. Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο της UNICEF για τα παιδιά
σε όλο τον κόσμο και στη συνέχεια αποφάσισαν ν’ αναλάβουν δράση! Εξέφρασαν
μέσα από τη δημιουργία πανέμορφων ζωγραφιών, το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται
τα δικαιώματα τους, αλλά παράλληλα υπογράμμισαν τα πιο σημαντικά γι' αυτούς
δικαιώματα, εκείνα που οφείλει να απολαμβάνει κάθε παιδί, όπως αυτό της
εκπαίδευσης, της αγάπης, της υγείας, της ειρήνης, της ισότητας, της δικαιοσύνης.
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1ο Νηπιαγωγείο Χρυσοβίτσας Ιωαννίνων

Μόλις 11 μαθητές από το 1ο Νηπιαγωγείο Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου μαζί με τη νηπιαγωγό
τους ένωσαν τις δυνάμεις τους για το καλό των παιδιών όλου του κόσμου. Όπως τα ίδια αναφέρουν
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ασχοληθήκαμε με ένα θέμα που αφορά εμάς τους ίδιους, αλλά και
τα υπόλοιπα παιδιά σε όλον τον κόσμο: τα δικαιώματά μας. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και ελπιδοφόρο
μήνυμα από μια ανθρώπινη κοινωνία που στελεχώνεται από υγιή και ευτυχισμένα παιδιά, καθώς
προάγει και διασφαλίζει τις στοιχειώδεις πανανθρώπινες ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, την
προστασία, την ανάπτυξη και τη συμμετοχή τους στα κοινά». Η πρώτη αναφορά στο νηπιαγωγείο τους
για τα δικαιώματα των παιδιών έγινε στις 11 Δεκεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού,
όπου έγινε και η πρώτη γνωριμία τους με τη UNICEF. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το έργο της μέσω
του εκπαιδευτικού υλικού που τους απέστειλε η οργάνωση. Διάβασαν παραμύθια για τα δικαιώματα,
ζωγράφισαν, έφτιαξαν υπέροχες κατασκευές με παιδιά απ’ όλο τον κόσμο και συγκέντρωσαν χρήματα
για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Όμως οι δράσεις τους δε σταματούν εδώ! Στο τέλος του σχολικού
έτους θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα των παιδιών και μια θεατρική
παράσταση ανάλογη με το θέμα.

5ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Οι θλιβερές εικόνες των προσφυγόπουλων που κατακλύζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτέλεσαν την
αφορμή για τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων από το 5ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης,
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF. Τα νήπια ευαισθητοποιήθηκαν και συζήτησαν για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ιδιαίτερα για εκείνα των αθώων παιδικών ψυχών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αυτά
που χρειάζονται όλα τα παιδιά για να είναι χαρούμενα είναι απλά πράγματα όπως: ΑΓΑΠΗ, ΦΑΓΗΤΟ, ΝΕΡΟ,
ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΕΓΗ, δεδομένα για τα ίδια, άπιαστα όμως για κάποιους συνομηλίκους τους. Στη
συνέχεια, δημιούργησαν αφίσες, κατασκευές και βιβλία που αντικατοπτρίζουν την ανάγκη τους να φωνάζουν
σε όλους τα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου. Επίσης, δημιούργησαν το «Χρυσό Βιβλίο» με τη
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ έγραψαν μηνύματα (ΑΓΑΠΗ, ΧΑΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ) στις σκάλες του
Νηπιαγωγείου. Τέλος, συμμετείχαν σε δράσεις για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία (συλλογή
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τα προσφυγόπουλα).

2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Μάκρης

Τα παιδιά του Κλασικού & Ολοήμερου τμήματος του 2ου Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου Ν. Μάκρης μέσα από το πρόγραμμα της UNICEF
συνειδητοποίησαν τα δικαιώματά τους και το δικαίωμα - δυνατότητα
που έχουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου.
Έτσι οι μαθητές του κλασικού τμήματος έφτιαξαν μία αφίσα στην οποία
ζωγράφισαν και έγραψαν τα δικαιώματά τους, καθώς και ένα τραγούδι
με γνώμονα τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν
από την «επαφή» τους με τα προβλήματα των παιδιών σε διάφορες
χώρες του κόσμου. Επίσης, δημιούργησαν ένα φύλλο εργασίας, στο
οποίο αποτύπωσαν την εικόνα που εντυπώθηκε στην ψυχή τους μετά
από όλα όσα είδαν και άκουσαν. Από την άλλη, τα παιδιά του ολοήμερου τμήματος ζωγράφισαν τα δικαιώματά τους και
δημιούργησαν τη δική τους ιστορία γι’ αυτά. «Μια φορά κι έναν καιρό σε μια χώρα γινόταν πόλεμος. Τα παιδιά δεν ήταν
ευτυχισμένα. Τότε η UNICEF τα βοήθησε. Μοίρασε ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και σχολικά. Τα φορτηγά μετέφεραν
φάρμακα στα παιδιά που ήταν άρρωστα. Εκείνα έδωσαν ένα φιλί στους γιατρούς. Η καρδιά των παιδιών γέμισε αγάπη,
φιλία και ευγνωμοσύνη. Άρχισαν να ακούνε τραγούδια μέσα στο σπίτι. Πήγαιναν βόλτες με το αεροπλάνο. Ήταν
χαρούμενα επειδή στο σχολείο έμαθαν να γράφουν, να διαβάζουν και να παίζουν με τα παιχνίδια. Η γη τους προσέφερε
νερό και φαγητό. Ο πόλεμος τελείωσε και ήρθε η ειρήνη. Τα παιδιά έζησαν χαρούμενα και ευτυχισμένα». Κοινή παραδοχή,
όπως το ίδιο το σχολείο αναφέρει, είναι πως «παρόλο που είμαστε διαφορετικοί και ανεξάρτητα από το κοινωνικό
περιβάλλον που ζούμε, έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα, τα οποία πρέπει να γίνονται από όλους σεβαστά, έτσι ώστε τα
παιδιά να μπορούν να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον τους».

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο ανέδειξαν τα δικαιώματα των παιδιών οι
μικροί μας φίλοι από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αρχικά, η δασκάλα
τους αναπαρέστησε στα παιδιά τα δικαιώματα με παντομίμα, θέλοντας να φέρει
τα παιδιά σε επαφή μαζί τους με έναν πρωτότυπο τρόπο. Στη συνέχεια, ζήτησε
να ζωγραφίσουν τα δικαιώματά τους, για να δείξουν με αυτό τον τρόπο το πώς
τα ίδια τα αντιλαμβάνονται. Τέλος, δημιούργησαν και το δικό τους παραμύθι
με τίτλο «Ο σκαντζόχοιρος που έμαθε τη φιλία».
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Δημοτικό Σχολείο Βροντούς Πιερίας

Το Δημοτικό Σχολείο Βροντούς Πιερίας και πιο συγκεκριμένα οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης με τη
βοήθεια της δασκάλας τους και την πολύτιμη υποστήριξη και συμβολή του Διευθυντή του σχολείου
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών».
Αρχικά, έγινε συζήτηση μέσα στην τάξη για τα δικαιώματα των παιδιών και με ποιον τρόπο αυτά
κακοποιούνται ή γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια αφίσα με
τις δέκα βασικές αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού, η οποία αναρτήθηκε σε κεντρικό σημείο του
σχολείου, ώστε να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι μαθητές. Δημιουργήθηκαν ολιγομελείς ομάδες
μαθητών που πέρασαν από όλες τις τάξεις του σχολείου και ενημέρωσαν τους μαθητές για την
καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών και ζήτησαν την οικονομική τους ενίσχυση. Την επόμενη
ημέρα συγκέντρωσαν χρήματα για τη UNICEF. Τέλος, οι μαθητές πριν τη λήξη του σχολείου για
τις διακοπές των Χριστουγέννων βγήκαν στις γειτονιές του χωριού και τραγούδησαν τα κάλαντα,
αφού πρώτα ενημέρωσαν τους κατοίκους του χωριού για το σκοπό αυτής της δράσης. Οι μαθητές
εργάστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο συμβάλλοντας και οι ίδιοι στο σημαντικό έργο της UNICEF.

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Ρεβιθούλης» Θεσσαλονίκης

Με πολλή χαρά, περιέργεια και διάθεση για ενημέρωση και ανακάλυψη, τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου «Ρεβιθούλης» στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τη νηπιαγωγό τους, επεξεργάστηκαν το
υλικό της UNICEF. Παρακολούθησαν τα σχετικά βίντεο της UNICEF και προβληματίστηκαν αρκετά
θέτοντας ποικίλα ερωτήματα. Στη συνέχεια, ζωγράφισαν με διαφορετικά χρώματα το αποτύπωμά
τους στέλνοντας με αυτό τον τρόπο το μήνυμα της διαφορετικότητας (αφού κάθε αποτύπωμα
παλάμης είναι διαφορετικό και μοναδικό) και αφιέρωσαν τις ζωγραφιές τους στα παιδιά όλου του
κόσμου. Κατόπιν, δημιούργησαν ομαδικά μια αφίσα, φτιάχνοντας την υδρόγειο με τα αποτυπώματα
της παλάμης τους. Επίσης κόλλησαν και εικόνες παιδιών από όλο τον κόσμο σκιαγραφόντας έτσι το
έργο της UNICEF. Επίσης, τα παιδιά αφού σχεδίασαν και έκοψαν τα γράμματα της UNICEF, έπαιξαν
ένα παιχνίδι με τη βοήθεια της δασκάλας τους, όπου προσπαθούσαν να τα βάλουν στη σωστή
σειρά. Τέλος, μίλησαν για τα δικαιώματα των παιδιών και ζωγράφισαν ένα μεγάλο σχολείο όπου θα
χωράει μέσα τα παιδιά όλου του κόσμου.

Γυμνάσιο Πλατέος Ημαθίας

Πληθώρα δράσεων πραγματοποίησαν οι μαθητές του Γυμνασίου Πλατέος
Ημαθίας, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της UNICEF. Τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν για το έργο της UNICEF,
ζωγράφισαν το πώς αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους και στη συνέχεια
ανέδειξαν μέσα από βιωματικές, αλλά και άλλες δημιουργικές δράσεις
(έκθεση, δημιουργία εφημερίδας κτλ.), θέματα όπως η καταπολέμηση
του ρατσισμού, η παιδική εργασία, η βία και γενικότερα η αξία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος ενίσχυσαν εμπράκτως το έργο της
UNICEF, θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που έχουν
την ανάγκη μας.

2ο Νηπιαγωγείο Σαπών Ν. Ροδόπης (Τμήμα Α1 & Α2)

Ένα ταξίδι εξερεύνησης ξεκίνησαν οι μαθητές των τμημάτων Α1 & Α2 του 2ου Νηπιαγωγείου Σαπών Ν.
Ροδόπης για να ανακαλύψουν τα δικαιώματά τους και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας…κοντά μας. Όλα
ξεκίνησαν όταν οι νηπιαγωγοί ενημέρωσαν τα παιδιά για το έργο της UNICEF και τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων
του Παιδιού μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που τους στάλθηκε από τη UNICEF. Οι μικροί μας φίλοι ξεκίνησαν
να δημιουργούν τις δικές τους κατασκευές με διάφορα δικαιώματα, όπως αυτό της ειρήνης. Τα παιδιά πήραν
πολύχρωμα χαρτόνια και διάφορα υλικά, άφησαν ελεύθερη τη σκέψη τους και ζωγράφισαν τα δικαιώματά τους
με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Επιπλέον, έγραψαν το όνομα της UNICEF, το οποίο «στόλισαν» το καθένα με
το δικό του τρόπο. Οι μικροί μαθητές στο μακρινό τους ταξίδι έκαναν διάφορες στάσεις, όπως στην Αμερική,
την Ινδία, την Κίνα αντλώντας διάφορες πληροφορίες από την κάθε χώρα και φυσικά παίζοντας παιχνίδια που
γνώρισαν εκεί. Όταν επέστρεψαν στις Σάπες διάβασαν παραμύθια για τη διαφορετικότητα, έφτιαξαν τη λέξη
αγάπη με πλαστικά καπάκια, συγκέντρωσαν παιχνίδια, όντας ευαισθητοποιημένα απ’ όλα όσα έμαθαν, για να
κάνουν και κάποια άλλα παιδιά χαρούμενα. Έτσι ολοκληρώνοντας τις δράσεις τους έφτιαξαν τη γη, ξεκινώντας
από ένα μπαλόνι, στην οποία ζουν διαφορετικά παιδιά τα οποία έχουν όμως ίδια δικαιώματα.
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7ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

«Μην ξεχνάς να αγαπάς» είναι το σύνθημα του 7ου Νηπιαγωγείου Αθηνών που κυριάρχησε σε
πολλές ποικίλες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο σχολείο. Το παραμύθι που στάλθηκε
από τη UNICEF ήταν η αφορμή και η έμπνευση να δημιουργήσουν τα παιδιά τη δική τους
ατομική εικονο-ιστορία, αφού πρώτα το διάβασαν, συζήτησαν γι’ αυτό και το δραματοποίησαν.
Οι μικροί μας φίλοι την ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) λειτούργησαν
ως πολλαπλασιαστές των δικαιωμάτων και του έργου της UNICEF, ενημερώνοντας τους
μαθητές του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των περαστικών έξω από το
Νηπιαγωγείο τους μέσω ατομικών εικαστικών κατασκευών. Οι ζωγραφιές των παιδιών και τα
κολάζ, συνοδευόμενα από συνθήματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναρτήθηκαν εντός
και εκτός αιθούσης, ενώ παράλληλα δημιούργησαν το δικό τους κουμπαρά με ποικίλα υλικά
έχοντας στόχο την οικονομική ενίσχυση της UNICEF. Ο κουμπαράς ήταν «διακοσμημένος» και
με το σύνθημα των παιδιών «Αν τα παιδιά της γης αγαπάς, τη UNICEF βοηθάς». Επιστέγασμα
όλων των δράσεών τους ήταν η θεατρική παράσταση που υλοποιήθηκε στο σχολείο με
διαπολιτισμικό περιεχόμενο, όπου «υπογραμμίστηκαν» οι έννοιες της αλληλοβοήθειας,
της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης και του αλτρουισμού.

Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιγαλείας Ν. Ηλείας (Τάξη Β΄)

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιγαλείας Ν. Ηλείας στα πλαίσια
της Ευέλικτης Ζώνης ασχολήθηκαν με τα δικαιώματα των παιδιών συμμετέχοντας στο
πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών». Αφορμή ήταν η περσινή συμμετοχή
τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF «Τα Παιδιά Γράφουν και Ζωγραφίζουν
τα Δικαιώματά τους». Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της τάξης αλλά και της
εκπαιδευτικού του ολοήμερου τμήματος αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό της UNICEF,
παρακολούθησαν διάφορα σχετικά βίντεο, διάβασαν και συζήτησαν την Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού και στη συνέχεια έγιναν μικροί ζωγράφοι και δημιούργησαν
αφίσες, κολάζ και ζωγραφιές. Επίσης, θέλοντας να ενισχύσουν το έργο της UNICEF
προμηθεύτηκαν σχολικά είδη που διαθέτει η οργάνωση. Όλη αυτή η προσπάθειά τους
διήρκησε 3 μήνες αλλά δεν τελείωσε εδώ… Θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτής της
σχολικής χρόνιας και ελπίζουμε και όλες τις επόμενες σχολικές χρονιές!

Νηπιαγωγείο Γοργόπης Ν. Κιλκίς

Με ξεχωριστή επιτυχία συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF το Νηπιαγωγείο
Γοργόπης. Οι μικροί μας φίλοι, αφού παρέλαβαν από τη UNICEF το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό,
ξεκίνησαν μαθαίνοντας την ιστορία της οργάνωσης μέσα από ένα κείμενο με λέξεις και εικόνες.
Στη συνέχεια, μίλησαν για τη διαφορετικότητα, την ειρήνη, τη βία, το ρατσισμό, τη φιλία, τον
αλληλοσεβασμό, την αγάπη, την αλληλεγγύη και διάβασαν σχετικά βιβλία. Έπαιξαν ακόμη ένα
βιωματικό παιχνίδι, με κάρτες που απεικόνιζαν και έγραφαν τα δικαιώματα των παιδιών. Επίσης,
είδαν εικόνες από παιδιά στο Σουδάν, τη Συρία, το Ιράν, μίλησαν για τον πόλεμο και τα δεινά
του, την πείνα, τη φτώχεια, την προσφυγιά και τον ξεριζωμό των ανθρώπων από τις πατρίδες
τους, προκειμένου να αναζητήσουν άλλες πατρίδες και ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειες
και τα παιδιά τους. Καθώς το χωριό τους βρίσκεται κοντά στην Ειδομένη και κάποια από τα
νήπια έχουν εικόνες των προσφύγων, αποφάσισαν να τους βοηθήσουν, συγκεντρώνοντας
παιχνίδια και ρούχα, φτιάχνοντας δωράκια με καραμέλες και σε συνεργασία με τα παιδιά του
Δημοτικού, έπλεξαν βραχιολάκια τα οποία και στάλθηκαν στην Ειδομένη. Τέλος, αποφάσισαν
να εκφραστούν δημιουργικά, γράφοντας τους δικούς τους στίχους, για να τους τραγουδήσουν
και να τους ζωγραφίσουν.

Νηπιαγωγείο Λιθίου Χίου

Οι μόλις 8 μικροί μας φίλοι από το Νηπιαγωγείο Λιθίου, ενός δυσπρόσιτου χωριού στη Χίο,
έστειλαν βροντερό μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά όλου του κόσμου! Τα νήπια τραγούδησαν
τα κάλαντα στο χωριό και αφού επεξεργάστηκαν το υλικό της UNICEF και έφτιαξαν επιτραπέζια,
παιχνίδια μνήμης και φύλλα εργασίας, έκριναν όλα μαζί σαν ομάδα, πως τα λεφτά που
συγκέντρωσαν θα τα δώσουν για την ενίσχυση του έργου της UNICEF. Τέλος, επέκτειναν τις
δραστηριότητές τους και γνώρισαν με τη βοήθεια των γονιών τους και άλλα παιδιά του κόσμου
και κάθε παιδί με τη μαμά του παρουσίασε τη χώρα και το παιδί που είχαν αναλάβει, παρουσία
όλων.
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24ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Το 24ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων βρέθηκε κοντά στη UNICEF για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά πάντα με αγάπη για τα παιδιά που μας χρειάζονται. Οι μαθητές ένιωσαν ιδιαίτερη
χαρά και ικανοποίηση με την περσινή τους συμμετοχή στο πρόγραμμα της UNICEF και έτσι
φέτος χωρίς δεύτερη σκέψη συμμετείχαν πάλι σε αυτό. Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται έναν
κόσμο δίκαιο για όλους και ειρηνικό και μέσα από τις ζωγραφιές τους αποτυπώνουν το δικό
τους πολύχρωμο κόσμο, στον οποίο βασιλεύει η αγάπη και η ευημερία, έναν κόσμο που ζουν
χαρούμενα παιδιά, χωρίς διακρίσεις, απολαμβάνοντας τα δικαιώματά τους.

8ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Τάξη Δ1)

Το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που
αντιμετωπίζουν προβλήματα έστειλαν οι μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου
Αγρινίου (Τάξη Δ’-Τμήμα 1). Τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν από την εκπαιδευτικό
τους για το έργο της UNICEF, ευαισθητοποιήθηκαν και δημιούργησαν μια όμορφη
αφίσα, δουλεύοντας ομαδικά. Παράλληλα, θέλοντας να βοηθήσουν ακόμα πιο
ουσιαστικά τις προσπάθειες της UNICEF να χαρίσει ένα καλύτερο μέλλον σε όλα τα
παιδιά, συγκέντρωσαν από το υστέρημά τους ένα ποσό, το οποίο και απέστειλαν
στην οργάνωση για την ενίσχυση του σημαντικού έργου της.

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων βρέθηκε κοντά στη UNICEF και τα
παιδιά του κόσμου με το δικό του μοναδικό τρόπο. Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν
για τα δικαιώματά τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στον κόσμο,
δημιούργησαν υπέροχες ζωγραφιές με τα δικαιώματά τους και έφτιαξαν ένα όμορφο
βιντεάκι που μπορείτε να το δείτε στο link: https://youtu.be/py-solVtq1o. Επιπλέον,
αποφάσισαν να διοργανώσουν με τη βοήθεια των δασκάλων τους ένα παζάρι με προϊόντα
που τα ίδια θα κατασκεύαζαν. Η δημιουργικότητα των παιδιών, το μεράκι και η καλλιτεχνική
τους διάθεση ήταν τα συστατικά της επιτυχημένης δράσης τους. Το παζάρι επιφύλασσε
στους επισκέπτες πολλές εκπλήξεις. Η μια δημιουργία καλύτερη από την άλλη και φυσικά
έγιναν ανάρπαστες! Το σχολείο τους μετατράπηκε σε «πεδίο δράσης» και οι μαθητές άνοιξαν
την πόρτα του σχολείου τους στην κοινωνία.

Νηπιαγωγείο Άσπρου Κιλκίς

Οι μικροί μας φίλοι από το Νηπιαγωγείο Άσπρου Κιλκίς συνδύασαν φέτος τη συμμετοχή τους στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF, με παράλληλες δράσεις για τα παιδιά των προσφύγων στην
Ειδομένη, εστιάζοντας και προσπαθώντας να κατανοήσουν έννοιες όπως: πόλεμος-ειρήνη-φτώχειαδιαφορετικότητα-δικαιώματα-αγάπη-ισότητα. Επεξεργάστηκαν το υλικό που τους έστειλε η UNICEF για
τα δικαιώματα των παιδιών, διάβασαν σχετικά βιβλία, είδαν στο διαδίκτυο εικόνες από τον πόλεμο στη
Συρία (μόνο εικόνες που μπορούν να δουν τα νήπια) και συζήτησαν για τα δεινά του πολέμου και τα
προσφυγόπουλα. Κατασκεύασαν δωροκουτάκια (τα διακοσμήσαν με διάφορα στολίδια ή τα έβαψαν με
τέμπερες) για τα παιδιά των προσφύγων στην Ειδομένη και έβαλαν μέσα λιχουδιές. Τέλος, με τη βοήθεια
των γονέων έστειλαν ένα χρηματικό ποσό στη UNICEF για να ενισχύσουν το έργο της.
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1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Καλύμνου - Τάξη Β΄

Η αφορμή για την ενασχόληση των μικρών μας φίλων από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας
Καλύμνου (Τάξη Β΄), με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF, ήταν η μελέτη ενός παραμυθιού
που πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη διαφορετικότητα, τη μετανάστευση καθώς και τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Αφού αποτύπωσαν με ζωγραφική το
παραμύθι, τα παιδιά κατασκεύασαν στη συνέχεια μία μηλιά της οποίας τα μήλα δεν είναι όπως
τα συνηθισμένα φρούτα. Στη δική τους μηλιά ονομάζονταν «Μήλα της αγάπης» και πάνω τους
είχαν γραμμένο αυτό που θα έλεγε στους ανθρώπους η μηλιά αν είχε ανθρώπινη φωνή. Οι
μικροί μας φίλοι έκαναν επίσης κολάζ με το λογότυπο της UNICEF και στο εσωτερικό των δύο
μορφών, της μητέρας και του παιδιού, κάθε μαθητής σχεδίασε έναν τομέα τον οποίο η UNICEF
μεριμνά ιδιαίτερα. Ακολούθησε μια ακόμη ξεχωριστή δραστηριότητα με τίτλο «Το χαρούμενο
και το λυπημένο παιδί». Στόχος αυτής της δράσης η εισαγωγή των μαθητών στην έννοια των
δικαιωμάτων. Πρώτα είδαν την εικόνα ενός χαρούμενου παιδιού και έγραψαν έναν λόγο που ένα
παιδί μπορεί να είναι χαρούμενο και στη συνέχεια τον κόλλησαν επάνω σε χαρτόνι. Μετά, είδαν
αντίστοιχα την εικόνα ενός θλιμμένου αγοριού, κλήθηκαν να γράψουν μία αιτία που θεωρούσαν
ότι του προκαλούσε αυτή την θλίψη και κόλλησαν την άποψή τους στο χαρτόνι. Βασιζόμενοι στις
προσωπικές τους εμπειρίες, αναφορικά με το ζήτημα των προσφύγων, είδαν το animation της
UNICEF «Η Μαλάκ και η βάρκα: Το ταξίδι από τη Συρία» και αφού εξέφρασαν τις προσωπικές τους
πεποιθήσεις, τα συναισθήματα καθώς και τις εμπειρίες τόσο των γονέων όσο και των δικών τους
αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα, κλήθηκαν στη συνέχεια να συνοψίσουν όλα αυτά που βιώνουν, μέσα από τη ζωγραφική.

2ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου - Τάξη Γ΄

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου
ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό
της UNICEF και όλα μαζί σκέφτηκαν τον τρόπο που θα συνέβαλαν
και τα ίδια στο έργο της UNICEF. Αρχικά, ζωγράφισαν τα δικαιώματά
τους και προμηθεύτηκαν σχολικά είδη της UNICEF για να προσφέρουν
και να ενισχύσουν το έργο της. Και φυσικά δε σταμάτησαν εκεί. Τα
παιδιά υλοποίησαν πολλές από τις δραστηριότητες των φυλλαδίων
της UNICEF και στη συνέχεια στον πίνακα της τάξης τους άρχισαν να
γράφουν τις ιδέες τους για τις επόμενες δράσεις τους. Οι ιδέες έπεφταν
βροχή! Παζάρι βιβλίων & παιχνιδιών, έκθεση ζωγραφικής, σύνταξη
εφημερίδας για τα δικαιώματα, αποκριάτικες μάσκες, προβολή βίντεο
ήταν κάποιες από τις ιδέες των παιδιών. Επιπλέον, στο χώρο του
σχολείου υλοποιήθηκε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη UNICEF, η
οποία «φιλοξένησε» όλες τις σκέψεις των παιδιών και φυσικά η UNICEF
βρέθηκε κοντά τους με τον εκπρόσωπό της κ. Γιώργο Καβάζη, μέλος
τηςUNICEF, για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια!

1/Θ Νηπιαγωγείο Άνω Καμήλας Σερρών

Σε ενθουσιώδεις Υπερασπιστές των παιδιών αναδείχθηκαν οι μαθητές από το Νηπιαγωγείο
Άνω Καμήλας Σερρών, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF. Και τι δεν
έκαναν τα παιδιά! Συζήτησαν για τη UNICEF, το ρόλο της και τη βοήθεια που προσφέρει στα
παιδιά ανά τον κόσμο και στη συνέχεια δημιούργησαν μια γωνιά γι’ αυτήν στην τάξη τους, με
αφίσες και πληροφοριακό υλικό. Ακόμη, μίλησαν για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
και δημιούργησαν αφίσα, εμπνεόμενα από αυτήν. Επιπλέον, παρατήρησαν φωτογραφίες με
τις δύσκολες συνθήκες ζωής και εργασίας κάποιων παιδιών και αποφάσισαν ν’ αλλάξουν μία
από τις φωτογραφίες, ζωγραφίζοντας στα παιδιά παιχνίδια. Επίσης, κάθε παιδί ζωγράφισε από
ένα δικαίωμα και φωτογραφήθηκε με αυτό. Με την είσοδο της νέας χρονιάς, οι μικροί μας
φίλοι κατασκεύασαν ημερολόγια, τα οποία αποφάσισαν να πουλήσουν στους γονείς τους,
διοργανώνοντας σχετικό παζάρι. Το ποσό που συγκεντρώθηκε το έστειλαν στη UNICEF, θέλοντας
να ενισχύσουν και έμπρακτα το έργο της. Τέλος, δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι για τη
UNICEF, το οποίο και εικονογράφησαν.

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου της 111 Π.Μ.
Νέας Αγχιάλου Βόλου - Κλασικό Τμήμα

Παράδειγμα ομαδικότητας και δημιουργικότητας αποτέλεσε η ενασχόληση του Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου της 111 Π.Μ. (Κλασικό Τμήμα) με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της UNICEF. Οι μικροί μας φίλοι αρχικά δημιούργησαν και ζωγράφισαν το παραμύθι «Η
ζωή στη λουλουδούπολη». Στη συνέχεια, κατασκεύασαν αφίσα με θέμα τα παιδιά της γης.
Επίσης, έφτιαξαν το δέντρο των ευχών, όπου κάθε ευχή ήταν και ένα δικαίωμα. Τέλος,
κατασκεύασαν σε τρισδιάστατη μορφή τη γη και γύρω της τοποθέτησαν σε χάρτινες μορφές,
παιδιά από όλες τις χώρες του κόσμου. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα
παιδιά κατανόησαν ότι έχουν δικαιώματα που είναι κοινά για όλα τα παιδιά του κόσμου, ενώ
παράλληλα κατανόησαν έννοιες, όπως αυτές της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης.
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