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Στο σχολείο μας χρόνια τώρα έχουμε μια «σκυτάλη» που παραδίδουμε από τάξη σε τάξη.
Είναι η σκυτάλη της φιλίας , του νοιαξίματος, της φροντίδας για παιδιά λιγότερο
ευνοημένα, για παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες. Είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται στη
δράση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών και γίνεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά.
Αυτή τη φορά λοιπόν η αφορμή για δράση ήρθε από την ίδια την ομάδα της action aid την
οποία στηρίζουμε όντας ανάδοχοι γονείς.
Οι άνθρωποι της action aid μας πρότειναν να συμμετάσχουμε στη δημιουργία ενός video
το οποίο φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και άλλα
σχολεία γύρω από την ιδέα της αναδοχής.
Για το σκοπό αυτό οργανώσαμε και υλοποιήσαμε δράσεις που είχαν σαν στόχο τόσο την
προετοιμασία των παιδιών για την βίωση μιας τέτοιας εμπειρίας όσο και την
ευαισθητοποίησή τους για την ζωή των ανθρώπων και ειδικότερα των παιδιών που ζουν
κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Πιο συγκεκριμένα:






Επεξεργαστήκαμε οπτικοακουστικό υλικό που κατά καιρούς μας έχει αποσταλεί
από την action aid στα πλαίσια των δράσεων της στην κοινότητα του παιδιού που
είμαστε ανάδοχοι και αποσαφηνίσαμε έννοιες όπως: εθελοντισμός, αναδοχή,
δράση, προσφορά κ.λπ.
Διαβάσαμε γράμματα της Leticia και μέσα από αυτά πήραμε πληροφορίες για τη
ζωή της

Μέσα από παιχνίδια ρόλων μπόρεσαν να ταυτίσουν τις βασικές τους ανάγκες με αυτές
των παιδιών όλου του κόσμου και κατ’ επέκταση και της Leticia και να καταλήξουν σε
συμπεράσματα όπως: «Κάθε παιδί χρειάζεται ένα σπίτι για να νοιώθει ασφάλεια.
Φίλους και παιχνίδια για να περνάει καλά κ.λπ.».



Ετοίμασαν ένα γράμμα για την μακρινή τους φίλη.

Μια μέρα με την actionaid………………..
Μιλάμε για τις κοινές ανάγκες των παιδιών όλου του κόσμου.

Αφιερώνουμε στη Leticia το παιχνίδι της αγκαλιάς γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουμε να
ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους.

Απαντάμε στα ερωτήματα της ομάδας της actionaid.

Τέλος στέλνουμε μια φωτογραφία και μια ζωγραφιά για εκείνη για να ξέρει ότι τη
νοιαζόμαστε και τη σκεφτόμαστε.

Μετά το γύρισμα με την actionaid επικεντρωθήκαμε στην έννοια της φιλίας και δουλέψαμε
με βιβλία που μας βοήθησαν να αντιληφθούμε της πολλαπλές διαστάσεις της.
Μέσα από το βιβλίο: «the giving tree», δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να αναγνωρίσουν
συναισθήματα και καταστάσεις και να συζητήσουν για τη σχέση των ηρώων.
Το δέντρο
αγαπούσε το
αγόρι.

Σκέψεις για το
αγόρι και το
δέντρο

Το δέντρο ήταν ευγενικό.
Αυτή η ιστορία
είχε χαρά και
στενοχώρια.

Ήταν φίλος με
το αγόρι.

Το δέντρο έδινε
συνέχεια πράγματα
στο αγόρι.

Και στενοχώρια

Μαθαίνουμε
μαζί.

Αγκαλιά, φιλιά
και αγάπη.

Όταν
κάνουμε
πράγματα μαζί.

Τι σημαίνει
φίλος- φιλία;
φιλία;

Θέλω να παίξω μαζί
σου.

Να
μην
μένει
κανείς μόνος.

Βοήθεια και
συντροφιά
συντροφιά.

Πως δείχνουμε
την αγάπη;
Όταν δεν στενοχωρούμε
κάποιον.
Με τις αγκαλιές.

Στη συνέχεια αποτύπωσαν μέσω της ζωγραφικής αυτά που τους ευχαριστούν να κάνουν με
έναν φίλο(-η).

Με το βιβλίο: «Bringing down the moon»
Αναγνωρίσαμε συναισθήματα αλλά δώσαμε έμφαση στις δράσεις και στα λόγια των
ηρώων:
Ένοιωσαν και αυτοί
στενοχώρια.

Του μίλησαν με
λόγια παρηγοριάς.

Ήρθαν τρέχοντας να
του φτιάξουν το κέφι.
Τι έκαναν οι
φίλοι του
τυφλοπόντικα;

Προσπάθησαν να
τον βοηθήσουν.

Τον παρηγόρησαν
και τον νοιάστηκαν.
Στη συνέχεια ταυτίστηκαν με τον κεντρικό ήρωα της ιστορίας και σκέφτηκαν για τον εαυτό
τους.

Μέσα από αυτή την διαδικασία και με την βοήθεια των βιβλίων:
«όταν νοιάζομαι για τους άλλους» και «οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε»
Μας δόθηκε η ευκαιρία:


Να απομονώσουμε λέξεις κλειδιά για μια σχέση φιλίας όπως: νοιάζομαι, φροντίζω,
παρηγορώ, συμπάσχω.



Να προβληματιστούμε πάνω σε γνώριμες συναισθηματικά καταστάσεις ώστε να
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι συναισθήματα όπως: απογοήτευση, στενοχώρια
κ.λπ., αποκτούν άλλη διάσταση όταν υπάρχει το νοιάξιμο , η φροντίδα, η αλληλεγγύη
από ένα φίλο.

Παράλληλα οργανώσαμε παιχνίδια που λειτούργησαν ενισχυτικά στην κατανόηση των
παραπάνω:
«σκέφτομαι το ζευγάρι μου».

«μαζί περνάμε τα εμπόδια».

«μοιραζόμαστε τα βάρη».

Με το βιβλίο:
«Βρωμοκάτσικο – Χαζόχηνο». Μια ιστορία τσακωμού και συμφιλίωσης.
Συζητήσαμε για:


Τις στιγμές τσακωμού που όλοι έχουμε βιώσει καθώς και για το πώς νοιώθουμε
όταν τσακωνόμαστε.



Το πώς συμπεριφερόμαστε σε μια τέτοια στιγμή.

Τέλος φτιάξαμε το χάρτη των τσακωμών σε μια προσπάθεια αυτοκριτικής αλλά και
απενοχοποίησης, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση ενός τσακωμού με κοινωνικά
αποδεκτούς τρόπους.

Τα παραπάνω βιβλία αλλά και άλλα που επεξεργαστήκαμε, τα παιδιά, θέλησαν να
υπάρχουν στην βιβλιοθήκη της τάξης. Για το σκοπό αυτό πρότειναν να τα αγοράσουν από
το βιβλιοπωλείο.

Για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης ακολουθήσαμε την εξής πορεία:


Ορίσαμε το ποσό που υποθέσαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε.





Κρατήσαμε λογαριασμό για να ξέρουμε τι μας γίνεται.

Γράψαμε τα στοιχεία (τίτλος, συγγραφέας κ.λπ.) των βιβλίων, που θα μας
βοηθούσαν να τα αναζητήσουμε

Στο βιβλιοπωλείο:


Ζητήσαμε τα βιβλία που θέλαμε και παραγγείλαμε ό,τι δεν βρήκαμε.



Αντιστοιχίσαμε χρήματα και κόστος βιβλίων και πληρώσαμε στο ταμείο.

Τα βιβλία αυτά θα υπάρχουν στην τάξη μας για να μας θυμίζουν ότι υπάρχουν λέξεις και
πράξεις που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν μια φιλία. Με γνώμονα την αξία της στη ζωή
μας ευελπιστούμε ότι μπορέσαμε να κάνουμε ορατές στα παιδιά κάποιες από τις
παραμέτρους εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος
αποδοχής, αλληλεγγύης, προσφοράς και αγάπης μεταξύ των μελών της ομάδας μας.

Οι νηπιαγωγοί:
Χριστίνα Καραγκιόζογλου, Σταυρούλα Μανούρη

