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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2020!

ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Το φετινό καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του! Με
ιδιαίτερη χαρά είδαμε τις ιδέες και τα σχέδιά μας να
υλοποιούνται και τους χώρους του Inclusion Centre να
γεμίζουν και πάλι από ανθρώπους όλων των ηλικιών!
Έτσι, περάσαμε ένα όμορφο, δημιουργικό και
διασκεδαστικό καλοκαίρι, φροντίζοντας πάντα για την
ασφάλειά μας!

ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ!

#ΜΑΘΗΜΑΤΑ

#ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

#ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

#ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  -
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ



~Μαθήματα~
*Ελληνικά*Ενισχυτική  διδασκαλία*

*Πληροφορική*

Ελληνικά για ενηλίκους και παιδιά: Τα μαθήματα ελληνικών
ξεκίνησαν δυναμικά! Οι μαθητές μας έρχονται με όρεξη και
ενδιαφέρον να μάθουν ελληνικά, απολαμβάνοντας το μάθημα
στην πρωινή σκιά της δάφνης που δεσπόζει στον ανθισμένο,
πολύχρωμο και ευωδιαστό χάρη στα αρωματικά φυτά κήπο
μας! Η καλοκαιρινή μας "αίθουσα" μας αρέσει πολύ!

Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές γυμνασίου -
λυκείου:  Παράλληλα με τα μαθήματα ελληνικών, οι μικροί
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα
ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθηματικά, αλλά και.... στα
αρχαία ελληνικά! Η ισχυρή θέληση και η εντυπωσιακή
προσπάθειά τους μας γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία!

Επιπλέον,  προσφέραμε υποστήριξη για τις εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου στους μαθητές, οι οποίοι είχαν ελλιπή φοίτηση
λόγω του lockdown και είχαμε 100% επιτυχία!

Πληροφορική - Υποστήριξη σε νέες τεχνολογίες:  Η εποχή
της τεχνολογίας και της εξέλιξης στην οποία ζούμε καθιστά
απαραίτητη την ανάγκη για μαθήματα πληροφορικής! Έτσι,
μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν με ενδιαφέρον στα
εβδομαδιαία μαθήματα στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο
πληροφορικής του Inclusion Centre, προκειμένου να
αποκτήσουν βασικές γνώσεις στον χειρισμό του υπολογιστή
και την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
καθημερινής ζωής!
.

"Κάθε φορά
στο παζάρι
μιλάω

ελληνικα."

PARVIZ, 33
"Εγώ

καταλαβαίνω
λίγα ελληνικά.
Το μάθημα
βοηθάει
πολύ."

ALI,  44

"Τα αρχαία και
τα μαθηματικά
είναι πολύ
σημαντικά,

χρειάζομαι τα
μαθήματα στο

Inclusion."

DILSHAD, 14



~Εκπαιδευτικές επισκέψεις~

*Μαχητής*Παλατιανό*Σπήλαιο  Αγ .

Γεωργίου  Κιλκίς*

Τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού
περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τα σχέδιά μας...
Ωστόσο, οι εξορμήσεις μας προσαρμόστηκαν στα νέα
δεδομένα και πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη
προσοχή και αμείωτη διάθεση!

Έτσι, οι ενήλικοι μαθητές επισκέφτηκαν το
δημοσιογραφικό συγκρότημα "Μαχητής" του Κιλκίς,
όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους της σύνταξης και της
εκτύπωσης, καθώς και στον ραδιοθάλαμο του «Ράδιο
Μαχητής FM 87,8».

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη
στον Αρχαιολογικό Χώρο του Παλατιανού Κιλκίς, στην
οποία συμμετείχαν ενήλικοι μαθητές των τμημάτων
ελληνικών και μικροί μαθητές από το τμήμα
ενισχυτικής των αρχαίων ελληνικών!Παρά την υψηλή
θερμοκρασία, οι μαθητές μας παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον την ξενάγηση και εντυπωσιάστηκαν τόσο
από την ιστορία του τόπου όσο και από τη μαγευτική
θέα!

Τέλος,  οι μικροί μας μαθητές από τα τμήματα των
ελληνικών επισκέφτηκαν το Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου
του Λόφου Κιλκίς, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν
σταλακτίτες, σταλαγμίτες, πέτρινα κοράλλια και
απολιθωμένα ζώα!



~Δημιουργικές δραστηριότητες~

*Μάθηση*Δημιουργία*Διασκέδαση*

Εκτός από τα μαθήματα, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές
δραστηριότητες στον χώρο του Inclusion Centre, για
παιδιά όλων των ηλικιών! Αφήγηση παραμυθιών,
κατασκευή μελωδών, κοσμημάτων, υφασμάτινων
διακοσμητικών και άλλες δραστηριότητες έδωσαν
την ευκαιρία σε μικρά και μεγάλα παιδιά να έρθουν
πιο κοντά, να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά
τον χρόνο τους και να μας εντυπωσιάσουν με τις
ικανότητές τους! 

AWEEN, 14



Ενημερωτικές συναντήσεις -
Συζητήσεις
*Αγωγή  υγείας*μαθήματα*

Επειδή η υγεία παραμένει το πολυτιμότερο αγαθό, δεν
θα μπορούσαμε να μη δώσουμε έμφαση στην
ενημέρωση των μελών μας για σχετικά θέματα. Έτσι,
ξεκινήσαμε τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους
νοσηλευτές του medical department μας, δύο φορές
την εβδομάδα! «Ραντεβού στον γιατρό» και «Γυναικεία
ιατρικά θέματα» ήταν η θεματολογία του φετινού
καλοκαιριού!

Παράλληλα, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού
έτους, έγιναν συζητήσεις και ενημερώσεις για τη
σημασία της παρακολούθησης των μαθημάτων στο
Inclusion Centre, για παιδιά και ενηλίκους!

Όλες αυτές οι δράσεις θα ήταν
αδύνατον να

πραγματοποιηθούν χωρίς την
πολύτιμη αρωγή και υποστήριξη

των
 Help refugees!

Είμαστε ευγνώμονες που όλο αυτό
το διάστημα βρίσκονται δίπλα μας

και συμβάλλουν
στο έργο μας για την προώθηση της
συμπερίληψης και της βελτίωσης

της ζωής των
ανθρώπων μας σε κάθε επίπεδο!


