
Μυτιλήνη, Λέσβος, Δεκέμβριος 2019

Αγαπητοί φίλοι κι αγαπητές φίλες, 
Από τον Οκτώβρη του 2017 μέχρι σήμερα, παιδιά που κατοικούν σε έναν προσφυγικό 
καταυλισμό και παιδιά που κατοικούν  στην πόλη της Μυτιλήνης συναντιούνται 
καθημερινά στο μικρό πευκοδάσος του ανοιχτού προσφυγικού καταυλισμού πρώην ΠΙΚΠΑ 
για να δημιουργήσουν, να παίξουν και να μάθουν παρέα. Στο μέσο της τρίτης χρονιάς 
λειτουργίας του εγχειρήματος, σας ξαναγράφουμε με χαρά τα νέα μας. 

Πώς εξελίσσεται η καθημερινότητα στο Μικρό Ντουνιά;

 Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι, πριν ο Μικρός Ντουνιάς ξεκινήσει τη λειτουργία 
του, είχαμε μια ρομαντική εικόνα για το πως πρόκειται να αλληλεπιδράσουν μεταξύ 
τους παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες. Είχαμε σχηματίσει την ιδέα ότι, σε ένα 
περιβάλλον αγάπης, αυτορρύθμισης και εγγύτητας προς τη φύση, τα παιδιά δεν μπορούν 
παρά να παίζουν μαζί αυτόματα. Η εμπειρία μας δίδαξε ότι η γλώσσα μπορεί να 
αποτελέσει εμπόδιο - ακόμα και σε μικρές ηλικίας ή ειδικά τότε, καθώς τα παιδιά 
βρίσκονται σε διαρκή προσπάθεια να κατακτήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Χρειάστηκε 
να παρέμβουμε παιδαγωγικά και να δοκιμάσουμε διαφορετικές μεθόδους και ιδέες για 
να καλλιεργηθούν οικειότητα, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση σε μια ομάδα παιδιών 
όπου, ανά πάσα στιγμή, μιλιούνται τουλάχιστον τέσσερις γλώσσες/διάλεκτοι. Είμαστε 
πλέον περήφανες/-οι  που είμαστε μέλη μιας μικρής μαθησιακής κοινότητας, τα μέλη 
της οποίας διακρίνονται για τη διαπολιτισμική τους ικανότητα.



 Γενικότερα, η κουλτούρα που καλλιεργείται στο Μικρό Ντουνιά από τον Οκτώβριο του 
2017 έχει πλέον απλώσει γερές ρίζες. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, παρατηρήσαμε 
με πολλή χαρά τις περσινές κοινές μας συνήθειες (αλληλοσεβασμός, έμπρακτη 
αλληλοβοήθεια, προσπάθεια για επικοινωνία μεταξύ παιδιών που μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες, κ.α.) να επανεμφανίζονται ως δια μαγείας.

 Η εγγύτητα στο φυσικό περιβάλλον και η αγάπη συνεχίζουν να είναι τα πιο δυνατά 
μας χαρτιά.

Τι καινούριο συνέβη από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα;

 Κολυμπάμε στη θάλασσα! Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι κάτοικοι του 
καμπ απήλαυσαν μαθήματα κολύμβησης με ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες της PROEM-
AID.  Τους/τις ευχαριστούμε για την παρουσία τους αλλά και για τις τεχνικές που 
μας δίδαξαν. Το γεγονός ότι δύο μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Μικρού Ντουνιά 
έχουν ναυαγοσωστική εκπαίδευση μας επέτρεψε να πηγαίνουμε όλοι/-ες μαζί για 
μπάνιο μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Κολυμπάμε στα νερά που τα παιδιά διέσχισαν 
στρυμωγμένα σε βάρκες στο δύσκολο ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Είναι ένας από 
τους τρόπους που επιλέγουμε για να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και να γίνουμε 
δυνατότεροι/-ες. Το νερό αποδεικνύεται διασκεδαστικό και συνάμα θεραπευτικό.

 Πολλές νέες κατασκευές στο δάσος περίμεναν τα παιδιά μετά το πέρας των 
καλοκαιρινών διακοπών. Είναι πολύ όμορφο να συνοδεύεις ένα παιδί στα πρώτα 
του βήματα πάνω σε ένα καινούριο υπαίθριο παιχνίδι και ακόμη ωραιότερο να το 
παρατηρείς να βοηθά ένα άλλο παιδί να καταλάβει πως δουλεύει η κατασκευή.

https://www.paypal.com/donate/?token=Etbi9b4yPlrTrVx9PI5qoT8xZPeco9ZJjChiMGVm2WZNWtLU3imYjBiwsQ4jFS6Yhm8UPm&country.x=GR&locale.x=GR
https://www.paypal.com/donate/?token=Etbi9b4yPlrTrVx9PI5qoT8xZPeco9ZJjChiMGVm2WZNWtLU3imYjBiwsQ4jFS6Yhm8UPm&country.x=GR&locale.x=GR


 Όταν ζωγραφίζουμε στο Εργαστήρι 
Διαισθητικής Ζωγραφικής του Μικρού 
Ντουνιά (μέσα στο μεγάλο dome του 
καμπ ή έξω, ανάμεσα στα πεύκα), η 
δημιουργικότητα πηγάζει από μέσα μας. 
Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη 
διαδικασία στο ημερολόγιο του Μικρού Ντουνιά 
για το 2020 και δημιουργήστε το δικό σας 
δημιουργικό πλαίσιο. Είμαστε στη διάθεσή σας 
για ερωτήσεις και υποστήριξη!

 Λατρεύουμε τα επιτραπέζια παιχνίδια! Παίζοντας, 
αναπτύσσουμε διάφορες δεξιότητες όπως η υπομονή, η 
συγκέντρωση, η ενσυναίσθηση, η μνήμη, η λεπτή κινητικότητα,  
η λεκτική έκφραση και η μαθηματική σκέψη. Μια συμβουλή που 
πηγάζει από την εμπειρία μας: Μη βασίζεστε στις προτεινόμενες από 
το κουτί του επιτραπέζιου ηλικίες αν δεν δοκιμάσετε! Θα εκπλαγείτε τι 
είναι ικανά να παίξουν πολύ μικρά παιδιά – με ή χωρίς μικροαλλαγές στους κανόνες 
του παιχνιδιού!

 Η εβδομαδιαία μας εκδρομή σε ένα κοντινό δασάκι συνεχίζει να μας προκαλεί 
ενθουσιασμό. Παίρνουμε το χρόνο μας στο δρόμο προς τα εκεί: Τραγουδάμε, συναντάμε 
σκύλους και γάτες, μαζεύουμε φύλλα, βλέπουμε λαχανικά και οπωροφόρα δέντρα να 
μεγαλώνουν σε ένα γειτονικό κτήμα. Παράλληλα, μαθαίνουμε να περπατάμε με ασφάλεια 
στο δρόμο. Όταν φτάνουμε στον προορισμό μας, επιδιδόμαστε στο ελεύθερο παιχνίδι 
και το σκαρφάλωμα, τα ομαδικά παιχνίδια και την αναζήτηση κρυμμένων θησαυρών. 

 Για δύο μήνες, το τσίρκο Flying Seagull Project έκανε την εμφάνισή του στο 
Μικρό Ντουνιά κάθε Παρασκευή. Παιδιά, κλόουν και παιδαγωγοί γελάσαμε, παίξαμε, 
τραγουδήσαμε, φωνάξαμε, πέσαμε και ξανασηκωθήκαμε. Ευχαριστούμε τους flying 
seagulls για την προσηλωμένη δουλειά τους σε προσφυγικά καμπ και άλλους χώρους.

 Ο γλύπτης Romain Langlois της 111-days Association πέρασε αρκετές μέρες 
μαζί μας, επιτρέποντάς μας να πειραματιστούμε με διάφορες μορφές καλλιτεχνικές 
έκφρασης. Τελικά, διακοσμήσαμε με σφραγίδες και χρώμα ιπτάμενες λευκές στολές-
χαρταετούς, τους οποίους πετάξαμε πάνω από την άμμο και τα κύματα μια μέρα γεμάτη 
συμβολισμούς.  

 Ευχαριστούμε από καρδιάς την Ίνγκριντ, τη Σταυρούλα και τον Τσι που στήριξαν 
την παιδαγωγική μας ομάδα εθελοντικά και προσέθεσαν συναρπαστικά στοιχεία στην 
καθημερινότητά μας. Η Ίνγκριντ είναι απόφοιτος του Queen Maud University College 
of Early Childhood Education της Νορβηγίας, με το οποίο ο  Μικρός Ντουνιάς 
βρίσκεται σε διαρκή διάλογο και ανταλλαγή.   
 

http://www.theflyingseagullproject.com/
https://www.111-days.com/


Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;

 Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας επισκεφτείτε. Έχουμε διαμορφώσει μια ξενάγηση 
που δίνει σε επισκέπτες και επισκέπτριες μια αίσθηση του χώρου όπου κινούμαστε 
αλλά και πολλά στοιχεία για την παιδαγωγική μας δράση. 

 Υποστηρίξτε μας εθελοντικά και αποκομίστε εμπειρία σε ένα παιδαγωγικό εγχείρημα 
που συνδυάζει στοιχεία από την ελεύθερη βιωματική μάθηση, την διαπολιτισμική 
μάθηση και την παιδαγωγική του δάσους. Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 Προμηθευτείτε ή δωρίστε το ημερολόγιο του Μικρού Ντουνιά για το 2020. Μπορούμε 
να το στείλουμε στην πόρτα σας! Στείλτε  μας τη διεύθυνση σας σε ένα e-mail ή 
μήνυμα στο facebook και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα περαιτέρω.

 Γίνετε μηνιαίος υποστηρικτής/ μηνιαία συνδρομήτρια του Μικρού Ντουνιά με 10€ το 
μήνα. Αυτού του είδους η τακτική υποστήριξη μας παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας που 
μας βοηθά να πορευόμαστε. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά μέσω paypal ή 
κατάθεσης στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας. Σας ευχόμαστε δύναμη σε ό,τι κάνετε. 

Ζεστές ευχές για τη νέα χρονιά,

Η ομάδα του Μικρού Ντουνιά

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3ZM79Z6KHH2VL
https://www.paypal.com/donate/?token=Etbi9b4yPlrTrVx9PI5qoT8xZPeco9ZJjChiMGVm2WZNWtLU3imYjBiwsQ4jFS6Yhm8UPm&country.x=GR&locale.x=GR


Σχετικά με εμάς

Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου. 
Καθημερινά, στο δασάκι του ανοιχτού προσφυγικού καταυλισμού πρώην ΠΙΚΠΑ που 
λειτουργεί με τη συμμετοχή της οργάνωσης «Αλληλεγγύη Λέσβου», παιδιά ντόπιων και 
προσφύγων πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουν και μαθαίνουν μαζί. Παιδιά, παιδαγωγοί 
και γονείς διαμορφώνουμε  τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά συλλογικά και 
πέρα από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Σεβόμαστε το ρυθμό, τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής και την αυτορρύθμιση. 
Η υπαίθρια μάθηση μας φέρνει κοντά στο φυσικό περιβάλλον, ενδυναμώνοντας τις 
σχέσεις με τον εαυτό μας και το κάθε τι γύρω μας.

 www.mikrosdounias.eu

 mikrosdounias 

 mikrosdounias@gmail.com

IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR15 0110 4150 0000 4150 0415 991

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Syllogos Mikros Dounias
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