
Αναδοσή Παιδιού και Δπάζη για ηην Παγκόζμια Ημέπα Παιδιού 

 

Οι μαθηηέρ ηηρ Ε΄ Τάξηρ ηος Γ΄ Τοζιηζείος Δημοηικού Σσολείος Εκάληρ πνπ 

δηδάζθνληαη Γαιιηθά, ζα αλαιάβνπλ ηελ αλαδνρή ελόο θνξηηζηνύ ηεο ειηθίαο ηνπο γηα έλα 

ρξόλν ζπκκεηέρνληαο ζην πξόγξακκα «Αναδοσή Παιδιού» ηηρ ActionAid.  

πγθεθξηκέλα, ην όλνκα ηνπ θνξηηζηνύ είλαη Noy Sday, είλαη 11 εηώλ θαη θαηνηθεί ζηελ 

θνηλόηεηα ηέκ Ρίηπ ηεο Κακπόηδε. Με ηελ αλαδνρή ηνπ παηδηνύ ζα ζηεξίμνπλ νη καζεηέο, 

ελεξγά, ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαηνίθσλ κηαο νιόθιεξεο θνηλόηεηαο θαη ζα εμαζθαιίζνπλ γηα 

ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο θαιύηεξεο ζπλζήθεο δσήο, αμηνπνηώληαο ηηο δηθέο ηνπο 

δπλάκεηο. Οη καζεηέο ζα έρνπλ επηθνηλσλία κε ηελ Noy κε αιιεινγξαθία ζηα αγγιηθά, όπνπ 

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα καζαίλνπλ λέα ηεο αιιά θαη λα ηεο ζηέιλνπλ κεξηθά ιόγηα αγάπεο, 

όπσο επίζεο δσγξαθηέο θαη θάξηεο.    

Σελ Τεηάπηη 12 Δεκεμβπίος 2012 νη καζεηέο ηεο Ε΄ηάμεο ηνπ Γ΄΄Σνζηηζείνπ 

Δεκνηηθνύ ρνιείνπ, ζα παξαθνινπζήζνπλ ην Εκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα «Έναρ Κόζμορ 

Άνω Κάηω» ηηρ ΑctionAid.  

Σν πξόγξακκα αλαπηπμηαθήο εθπαίδεπζεο έρεη ηνλ ηίηιν «Jambo! Καιώο ήξζαηε ζηελ 

Κέλπα» θαη ζα ην παξνπζηάζεη ε Τπεύζπλε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο ActionAid θ. 

Υξπζνύια ηακαηνύθνπ. 

Οη λεαξνί καο «επηζθέπηεο» ζα γίλνπλ εξεπλεηέο ηεο ActionAid θαη ζα αλαθαιύςνπλ 

ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλόηεηαο Μπάκα ηεο 

Κέλπα, θπξίσο, όζνλ αθνξά ην δηθαίσκά ηνπο θαη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ ηξνθή. 

Σέινο, νη καζεηέο έρνληαο αλαιάβεη ηελ αλαδνρή ηεο κηθξήο θίιεο ηνπο Noy από ην 

ηέκ Ρίηπ, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηελ Τπεύζπλε ηεο  ΑctionAid γηα ην ηί 

αθξηβώο ζεκαίλεη αλαδνρή όπσο επίζεο θαη λα ιύζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ζε πηζαλά εξσηήκαηα 

γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο σο πξνο ηε κηθξή ηνπο θίιε από ηε Μπαρία. 

Με ηελ αλαδνρή ζηεξίδνπλ έκπξαθηα κηα από ηηο θησρόηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

Έξρνληαη ζε επαθή κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δσήο θαη κηα καθξηλή θνηλόηεηα ηνπ θόζκνπ 

θαη κνηξάδνληαη κε ηνπο αλζξώπνπο,  πνπ δνπλ εθεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο λίθεο, γλσξίδνληαο 

όηη έρνπλ ζπκβάιεη ζε απηέο.  

 

                                                         Η Καζεγήηξηα  ησλ Γαιιηθώλ 

ηεο Ε΄ ηάμεο ηνπ Γ΄ Σνζηηζείνπ Δεκνηηθνύ 

                                                 Όιγα Δαζθαινπνύινπ 

 


