
Το φθινόπωρο είναι
εδώ!

Μετά από ένα τόσο ξεχωριστό, διασκεδαστικό
καλοκαίρι, δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει
ένα εξίσου γεμάτο φθινόπωρο! Όλες μας οι
δραστηριότητες συνεχίστηκαν κανονικά, διά
ζώσης και εξ αποστάσεως, προσφέροντας στους
ανθρώπους μας τη στήριξη που έχουν ανάγκη!

OMNES INCLUSION CENTRE
*AUTUMN EDITION*

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  2020!

ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ!

#ΜΑΘΗΜΑΤΑ

#ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

#ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

#ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  -
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ



~Μαθήματα~

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το
πρόγραμμα μαθημάτων ανανεώθηκε και
αναδιαμορφώθηκε προκειμένου να ανταποκρίνεται
επαρκώς στις ανάγκες των μαθητών μας! Τα
μαθήματα ελληνικών για τους ενηλίκους
συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και σημαντική
προσέλευση, ενώ από τον Νοέμβριο προστέθηκαν,
κατόπιν της μεγάλης ζήτησης, και μαθήματα
αγγλικών! Επιπλέον, καθώς προέκυψε η ανάγκη για
υποστήριξη στα θετικά μαθήματα των μαθητών που
φοιτούν στο Εσπερινό Γυμνάσιο, δημιουργήθηκε
ένα τμήμα αποκλειστικά για αυτούς, προκειμένου να
τους βοηθήσουμε να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του σχολείου!

Τα μαθήματα ενισχυτικής για τους μικρούς μας
μαθητές στην ελληνική γλώσσα, στα αρχαία και στα
μαθηματικά συνεχίζονται κανονικά, ενώ έχουμε
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα για την Γ'
Λυκείου, αφού φέτος έχουμε μαθητές που θα
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις! 

Φυσικά, τα μαθήματα δεν θα μπορούσαν να μην
επηρεαστούν από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με
την πανδημική κρίση που μας ταλανίζει σε
οικουμενικό επίπεδο… Ωστόσο, είχαμε ήδη
προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κι
έτσι τα μαθήματα για τον Νοέμβριο συνεχίστηκαν
απρόσκοπτα on – line, με παράλληλη αποστολή
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού!

"Είναι ωραία τα on - line
μαθήματα, αλλά στην
τάξη είναι καλύτερα.''

EVELINA, 20 ΕΤΩΝ

"Μου αρέσουν τα
αγγλικά, είναι

χρήσιμα παντού "

ISMAEL, 35 ΕΤΩΝ



~Εκπαιδευτικές
επισκέψεις~
*Σπήλαιο  Αγ .  Γεωργίου  Κιλκίς*

Καθώς στα τμήματα των ελληνικών
καλωσορίσαμε νέους μαθητές, διοργανώσαμε μία
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σπήλαιο Αγίου
Γεωργίου Κιλκίς, προκειμένου να τους δώσουμε
την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της
πόλης μας! Έτσι, όλοι μαζί κάναμε περίπατο στον
λόφο του Κιλκίς, θαυμάσαμε την όμορφη θέα από
ψηλά και ξεναγηθήκαμε στο Σπήλαιο, το οποίο
διαθέτει σπανιότατο διάκοσμο από
κοραλλιογενές υλικό και πλήθος σταλακτιτών,
σταλαγμιτών και συνθέσεων, που του
προσδίδουν ξεχωριστή ομορφιά και το
κατατάσσουν στα σημαντικότερα της Ελλάδος!



~Δημιουργικές δραστηριότητες~

*Μάθηση*Δημιουργία*Διασκέδαση*

Οι δημιουργικές δραστηριότητες αποτελούν
πάντα μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές
μας, γεμίζοντας χαρά τόσο εμάς όσο και τα
μέλη μας, μικρά και μεγάλα!

Πολύ σημαντική για τις γυναίκες μας ήταν η
συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία της Ύπατης
Αρμοστείας για την παραγωγή μασκών, η οποία
τους έδωσε την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε
μία πρωτόγνωρη για αυτές διαδικασία
βιντεοσκόπησης και συνέντευξης, αλλά και να
θέσουν τις βάσεις για μία μελλοντική
οργανωμένη δραστηριότητα με σκοπό την
επαγγελματική τους ενδυνάμωση! 

Καθώς ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο
μήνας ενημέρωσης και πρόληψης κατά του
καρκίνου του μαστού, κάναμε καρφίτσες με το
ροζ κορδελάκι, σύμβολο της αγάπης για τη
ζωή, της πρόληψης και της θέλησης, για όλες
τις γυναίκες του κέντρου μας.



Cine – club: Καθιερώσαμε προβολή ταινιών στα
ελληνικά, αλλά και σε φαρσί και αραβικά!

Δημιουργική απασχόληση παιδιών: Οι
χειροτεχνίες δίνουν την ευκαιρία σε πιο μικρά
παιδιά, τα οποία δεν παρακολουθούν μαθήματα,
να περνούν ευχάριστα την ώρα τους!

Οργάνωση βιβλιοθήκης: Η βιβλιοθήκη μας έχει
εμπλουτιστεί με πλήθος βιβλίων: παραμύθια,
λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, εφήβους και
ενηλίκους, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και λεξικά, σε
ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί,
περιμένουν αναγνώστες όλων των ηλικιών για να
τους ταξιδέψουν στις σελίδες τους!

Διασκέδαση στο σπίτι! Καθώς λόγω των συνθηκών
όλοι μένουμε στο σπίτι περισσότερες ώρες, είναι
ευκαιρία να περάσουμε δημιουργικά τον χρόνο
μας όλοι μαζί! Έτσι, σε όλο αυτό το διάστημα
στέλνουμε ιδέες για δραστηριότητες κάθε είδους
σε όλες τις οικογένειές μας! Μαγειρική,
χειροτεχνίες με απλά υλικά, ταινίες, τραγούδια
κρατούν συντροφιά στα μέλη μας, τα οποία
συχνά μοιράζονται με εμάς την καθημερινότητα
τους:



~Ενημερωτικές συναντήσεις -
συζητήσεις~
*Μαθήματα*Αγωγή  υγείας*

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, έγιναν
συζητήσεις και ενημερώσεις για τη σημασία της
παρακολούθησης των μαθημάτων στο Inclusion
Centre, για παιδιά και ενηλίκους, στις οποίες οι
μαθητές μας εξέφρασαν τις ανάγκες, τις
ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση
με τους μαθητές τους μαθητές τους Εσπερινού
Γυμνασίου, στην οποία συμμετείχε και ο
Διευθυντής, προκειμένου να ενημερωθούν για
τον τρόπο λειτουργίας, τις απαιτήσεις του
σχολείου και τις δυνατότητες που έχουν κατά τη
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής
τους. Τέλος, στο πλαίσιο των ενημερωτικών
συναντήσεων για θέματα υγείας, έγινε
ενημέρωση των γονέων για τη σημασία του
εμβολιασμού στα παιδιά!

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!


