Τα παιδιά μαθαίνουν να
αποδέχονται τη
διαφορετικότητα.

Παιδιά – πρόσφυγες, ωφελούμενοι του προγράμματος HELIOS που διαμένουν
στο Ηράκλειο Κρήτης συμμετείχαν στη δράση του χώρου καλλιτεχνικής
έκφρασης για παιδιά και ενήλικες «The Hub Heraklion» που έλαβε χώρα το
Σάββατο, 02 Απριλίου 2022.

Η ιστορία.
Παιδιά – πρόσφυγες, ωφελούμενοι του προγράμματος HELIOS που διαμένουν στο
Ηράκλειο Κρήτης συμμετείχαν στη δράση του χώρου καλλιτεχνικής έκφρασης για παιδιά
και ενήλικες «The Hub Heraklion» που έλαβε χώρα το Σάββατο, 02 Απριλίου 2022. Στη
δράση συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών, ελληνικής και αφγανικής καταγωγής. Με
κύριο μήνυμα «Όλοι διαφορετικοί, Όλοι ίσοι», στόχος της εκδήλωσης ήταν τα παιδιά
να απασχοληθούν σε δραστηριότητες , οι οποίες τα βοηθούν να εξοικειωθούν με τη
διαφορετικότητα, να την εκτιμήσουν και να την αναγνωρίσουν ως αναπόσπαστο μέρος
μιας κοινωνίας.
Η ομάδα του «The Hub Heraklion», μέσα από μουσικοθεατρικές δραστηριότητες, έδωσε
την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν τις πτυχές που συνθέτουν
τη διαφορετικότητα ενός ατόμου μέσα από αληθινά και απτά παραδείγματα, εξηγώντας
τους ότι η διαφορετικότητα δεν πρέπει να λειτουργεί αποθαρρυντικά. Αντιθέτως πρέπει
να προσεγγίζεται θετικά, ως αναπόσπαστο συστατικό της καθημερινότητας.
Τα παιδιά μέσα από βίντεο και εικόνες είχαν την ευκαιρία να «γνωρίσουν» μουσικούς,
χορευτές και άλλους καλλιτέχνες με αναπηρία, οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ να
εξασκούν την τέχνη τους. Άκουσαν επίσης το τραγούδι του Michael Jackson “Black and

White” με κεντρικό μήνυμα την αποδοχή και την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους,
ανεξαρτήτως του χρώματος του δέρματός τους. Οι φράσεις που κυριάρχησαν στη
συγκεκριμένη ενότητα της δράσης ως μηνύματα ήταν το «Γεννήθηκα στη γη, θρησκεία
μου είναι η αγάπη, είμαστε όλοι ίσοι».
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Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός αποτελεί εταίρο υλοποίησης του προγράμματος «HELIOS: Υποστήριξη
Ένταξης στην Ελλάδα Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας», στην Κρήτη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

