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ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
ο Δήμος μας θα ήθελε καταρχήν να σας ευχαριστήσει που συμμετέχετε στο μήνα δράσης για τους πρόσφυγες που, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, συνδιοργανώνουμε με την Εφημερίδα των
Συντακτών, την Αλληλεγγύη για Ολους και το δίκτυο μεταναστριών
Μέλισσα.
Στο σακίδιο που παραλάβατε σήμερα θα βρείτε ένα μικρό κείμενο που
απευθύνεται στα παιδιά και τις οικογένειές τους, μια αφίσα της δράσης που μπορείτε να
αναρτήσετε στην τάξη κι ένα τετράδιο. Θα ήταν μεγάλη χαρά αν αποφασίζατε να χρησιμοποιήσετε το τετράδιο σαν ένα ημερολόγιο για τη δράση, όπου τα παιδιά θα εξέφραζαν, με
όποιο τρόπο, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τη δράση (από μια ανάμνηση που
έχουν ίσως από κάποιο παππού ή γιαγιά πρόσφυγα μέχρι μια ζωγραφιά ή μια συνταγή). Στο
τέλος της δράσης θα θέλαμε να μας επιστρέψετε το τετράδιο - κι όποιο άλλο υλικό έχετε
συγκεντρώσει- ώστε να συνδημιουργήσουμε μια έκθεση στο μέλλον με τα έργα των παιδιών.
Τα υλικά που συγκεντρώνουμε στο σακίδιο, όπως μας έχουν υποδείξει εθελοντές
από διάφορα σημεία, είναι:
• Μολύβι και στυλό
• Χρώματα / σημειωματάρια / μπλοκ ζωγραφικής
• Φακό με μπαταρία
• Σφυρίχτρα
• Αδιάβροχο
• Κάλτσες
• Σκούφο, κασκόλ, γάντια
• Είδη ατομικής υγιεινής (οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, σαπούνι κ.λπ.)
• Μπάρες δημητριακών / μπισκότα / καραμέλες κ.λπ.
• Αντισηπτικό τζελ χεριών
• Κιτ πρώτων βοηθειών για τα παιδιά (γάζες, Depon ή Ponstan σιρόπι, λευκοπλάστ κ.λπ.)
• ίσως ένα μικρό παιχνίδι (π.χ. μίνι επιτραπέζιο, σκάκι, τάβλι, μικρή μπάλα κ.λπ.)
• μία κάρτα ή μια ζωγραφιά με ένα γραπτό μήνυμα των παιδιών, μια ευχή για καλό ταξίδι ή
καλή τύχη στα αγγλικά.
Τα παιδιά μπορούν να συγκεντρώσουν και να συσκευάσουν με απλό και ωραίο τρόπο στο
σχολείο πράγματα που έχουν ήδη στο σπίτι τους και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν κάθε τμήμα ετοιμάσει ένα σακίδιο, το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί είναι μέγιστο 1€.
Ευχαριστούμε και πάλι για την ενεργό συμμετοχή σας. Καλή μας επιτυχία!

