
Λέσβος, Ιούνιος 2018 
 

Αγαπητοί κι αγαπητές, 
 

Στην εκπνοή μιας δύσκολης και εντατικής σχολικής χρονιάς στο Μικρό Ντουνιά, 

επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την πολύτιμη 

υποστήριξή σας. Παρακάτω μπορείτε να διαβάστε τα νέα μας και να δείτε μια συλλογή 

φωτογραφιών με στιγμές από την καθημερινότητά μας. 

 

Τα νέα μας: 

• Η πρώτη σχολική χρονιά στο Μικρό Ντουνιά (Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 

2018)  ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Ο Μικρός Ντουνιάς παραμένει εν δράση και το 

καλοκαίρι, με καθημερινό καλοκαιρινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκμάθηση 

κολύμβησης, δραστηριότητες και παιχνίδι στο δάσος, εβδομαδιαία «προσφορά» 

καλλιτεχνικών. 

• Από τον περασμένο Οκτώβριο, πέντε παιδιά από την πόλη της Μυτιλήνης και έντεκα 

παιδιά που φιλοξενούνται στον προσφυγικό καταυλισμό της Αλληλεγγύης Λέσβου 

πέρασαν τις μέρες τους παρέα στο μικρό πευκόδασος του καταυλισμού (*Οι 

«θέσεις» για παιδιά από τον καταυλισμό ήταν εφτά, καλύφθηκαν όμως διαδοχικά 

από έντεκα παιδιά, καθώς οι προσφυγικές οικογένειές βρίσκονται συχνά σε 

μετάβαση). Την επόμενη σχολική χρονιά, το δυναμικό μας σε παιδιά θα αυξηθεί, αν 

και όχι κατά πολύ: κάνουμε μικρά και σίγουρα βήματα, γιατί η ποιότητα της 

παιδαγωγικής διαδικασίας αποτελεί το κύριο μέλημά μας. 

• Στην ομάδα μας αναπτύχθηκαν φέτος στενές και ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης 

και αγάπης. Επίσης, γίναμε μάρτυρες έντονων, θετικών διαφοροποιήσεων στον 

τρόπο αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς συγκεκριμένων παιδιών, καθώς και στην 

ικανότητά τους να εμπιστεύονται τους άλλους και να εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους. 

• Μάθαμε χιλιάδες πράγματα ο ένας απ’ τον άλλο. Ένα μικρό παράδειγμα αποτελούν 

οι λέξεις στις γλώσσες που μιλιούνται στην ομάδα μας (ελληνικά, αραβικά, κούρδικα 

κιρμάντζι, κούρδικα σοράνι, αγγλικά). 

• Έχουμε γίνει ειδικές στο ελεύθερο παιχνίδι! Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να 

πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε με φυσικά υλικά σε καθημερινή βάση. 

• Η χρονιά κύλησε με δύο τακτικές καλλιτεχνικές «προσφορές»: Δύο ντόπιες μητέρες, 

μια μουσικός και μια εικαστικός, μοιράζονταν σε εβδομαδιαία, εθελοντική βάση τις 

http://www.mikrosdounias.eu/
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γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τα παιδιά. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν 

προαιρετική, αυξημένη και ενθουσιώδης. 

• Επιβεβαιώνουμε με αυτοπεποίθηση το βορειοευρωπαϊκής προέλευσης ρητό «Δεν 

υπάρχει κακός καιρός, υπάρχουν ακατάλληλα ρούχα». Στα ντουλαπάκια του Μικρού 

Ντουνιά υπάρχουν μια αδιάβροχη στολή, μια στολή σκι και ένα ζευγάρι γαλότσες για 

κάθε παιδί. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ανά πάσα στιγμή: προτιμώ να 

δραστηριοποιούμαι στο αναπαυτικό γιουρτ δίπλα στην αναμμένη ξυλόσομπα ή να 

βάλω τη στολή μου και να περάσω το χρόνο μου στο ύπαιθρο; Κρίνοντας από τις 

συνήθεις επιλογές, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά ανήκουν στη φύση! 

• Το Μάιο και τον Ιούνιο πραγματοποιήσαμε συχνές εκδρομές σε ένα - προσιτό με τα 

πόδια από τον καταυλισμό - κομμάτι δάσους. Αποδείχτηκε πολύ επωφελές για τα 

προσφυγάκια να περνούν χρόνο έξω από το καμπ, πράγμα που επηρεάζει το 

σχεδιασμό μας για την επόμενη σχολική χρονιά: Θέλουμε να πραγματοποιούμε 

εκδρομές σε διάφορους προορισμούς μια φορά την εβδομάδα. Για να το πετύχουμε, 

αναζητούμε αυτή την περίοδο οικονομικά αλλά ασφαλή παιδικά καθισματάκια 

αυτοκινήτου. Αν έχετε κάποια ιδέα σχετικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας! 

• Η λειτουργιά του Μικρού Ντουνιά συντονίζεται μέσω εβδομαδιαίων συνελεύσεων, 

οπού οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Φέτος, επτά ντόπιες οικογένειες 

υποστήριξαν ενεργά το εγχείρημα, αφιερώνοντας σε αυτό πολύ χρόνο και ενέργεια. 

Συνεχίζουμε ενωμένοι/-ες και ελπίζουμε η ομάδα μας να μεγαλώσει! 

• Από άποψη οικονομικής συνεισφοράς για τη συμμετοχή των παιδιών στο Μικρό 

Ντουνιά, οι ντόπιες οικογένειες καταβάλλουν μια μηνιαία συνδρομή που 

διαμορφώνεται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της καθεμίας. 

• Γονείς και παιδαγωγοί συναντιόμαστε τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να 

αλληλεπιδράσουμε, να συναποφασίσουμε ή να γιορτάσουμε μαζί. Άνθρωποι από 

διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετικό τρόπο ζωής ερχόμαστε κοντά μέσα 

από έναν κοινό στόχο: να εξελίσσουμε διαρκώς ένα ουσιαστικό, διαπολιτισμικό, 

παιδαγωγικό καινοτόμο πλαίσιο συνύπαρξης των παιδιών μας. Στόχος μας για του 

χρόνου οι δεσμοί αυτοί να ενταθούν. 

• Ταυτόχρονα, φροντίζουμε να επιμορφωνόμαστε ως άτομα και ως κοινότητα. Οι τρεις 

βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η παιδαγωγική μας έρευνα είναι οι εξής: 

1. Εκμάθηση πέρα από τις διακρίσεις 

2. Μάθηση & ελευθερία 

3. Μάθηση στη φύση 



Εάν έχετε οποιαδήποτε πρόταση (για παράδειγμα βιβλιογραφία ή πηγές που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις αυτομορφώσεις μας), παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση mikrosdounias@gmail.com 

 

Οι φωτογραφίες: 
 

Στο  επισυναπτόμενο PDF έχουμε συγκεντρώσει φωτογραφίες που δίνουν μια εικόνα της 

ζωής μας στο Μικρό Ντουνιά. Σε μερικές από αυτές μπορείτε να δείτε έργα που καταφέραμε 

να πραγματοποιήσουμε χάρη στα έσοδα που μας επέφερε η καμπάνια crowdfunding και 

κάποιες περαιτέρω δωρεές: Κατασκευή ξύλινου δαπέδου για το γιουρτ και την «παγόδα» του 

Μικρού Ντουνιά. Κατασκευή τουαλέτας κομποστοποίησης. Ξύλινες κατασκευές στο δάσος 

του Μικρού Ντουνιά. Ξύλα για τη σόμπα. Αγορά βιβλίων, εκπαιδευτικό υλικού, μουσικών 

οργάνων και προμηθειών για το μάθημα των καλλιτεχνικών. Αγορά κατάλληλου ρουχισμού 

για προστασία από το κρύο και τη βροχή (λεπτές αδιάβροχες στολές, στολές σκι, γαλότσες). 

Παράλληλα, καλούμαστε να καλύπτουμε σε μηνιαία βάση τους μισθούς δύο σταθερών 

παιδαγωγών. 

 

Είμαστε ανοιχτοί/-ες σε σχόλια ή ερωτήσεις, προτάσεις ή ιδέες. Απλά επικοινωνήστε μαζί 

μας! 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Η ομάδα του Μικρού Ντουνιά 
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