
Αποχαιρετώντας τον
χειμώνα...!

Καθώς ο χειμώνας φεύγει σιγά σιγά, αλλά το
lockdown παραμένει, όλες μας οι δραστηριότητες  

συνεχίζουν να πραγματοποιούνται εξ
αποστάσεως. Έτσι, καταφέραμε να μείνουμε

κοντά, παρά την απόσταση, προσφέροντας στους
ανθρώπους μας τη στήριξη που έχουν ανάγκη!
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ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ!

#ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

#ΜΑΘΗΜΑΤΑ

#ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

#ΓΝΩΡΙΣΤΕ  ΤΑ
ΤΑΛΕΝΤΑ  ΜΑΣ



~Ενημερωτικό φυλλάδιο~
Ενημερωθείτε  για  τις  υπηρεσίες  μας !

Το Κέντρο μας είναι ανοιχτό σε όλους! Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες
μας μέσα από το νέο μας φυλλάδιο! 



~Μαθήματα~

Τα μαθήματα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητά
μας, γι’ αυτό και σ’ όλο αυτό το διάστημα
συνεχίζονται κανονικά μέσα από το διαδίκτυο:
Ελληνικά και πληροφορική για μικρούς και
μεγάλους, αγγλικά, ενισχυτική διδασκαλία σε
αρχαία ελληνικά και μαθηματικά, με ιδιαίτερη
έμφαση στους μαθητές της Γ' Λυκείου που θα
δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις! Επιπλέον, οι
μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δανειστούν
τάμπλετ από το Inclusion Centre, προκειμένου να
διευκολυνθούν στην παρακολούθηση των
μαθημάτων κατά τη διάρκεια του lockdown!

"Μου αρέσει που
συνεχίζουμε τα

μαθήματα κατά τη
διάρκεια του lockdown,
είναι ένας ωραίος

τρόπος να περνάω τον
χρόνο μου στο σπίτι''

EVELINA, 20 ΕΤΩΝ



~Δημιουργικές δραστηριότητες~

*Μάθηση*Δημιουργία*Διασκέδαση*

Εκτός από τη μάθηση, εξίσου σημαντική είναι και
η ψυχαγωγία! Καθώς λόγω των συνθηκών μένουμε
στο σπίτι περισσότερες ώρες, είναι ευκαιρία να
περάσουμε δημιουργικά τον χρόνο μας όλοι μαζί!
Έτσι, σε όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούμε
διαδικτυακά δραστηριότητες για μικρούς και
μεγάλους και στέλνουμε ιδέες για
δραστηριότητες κάθε είδους σε όλες τις
οικογένειές μας! Αφήγηση παραμυθιών, συνταγές
για βιβλίο μαγειρικής, ζωγραφική, ταινίες,
τραγούδια κρατούν συντροφιά στα μέλη μας, τα
οποία συχνά μοιράζονται με εμάς την
καθημερινότητα τους.

Πολύ σημαντική για τα μέλη μας ήταν η
δυνατότητα που είχαν να συμμετέχουν στα
γυρίσματα της ταινίας «Πίσω από τις θημωνιές» σε
σενάριο και σκηνοθεσία της Ασημίνας Προέδρου,
μία πολύ ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα εμπειρία,
όπως αναφέρουν. Ανυπομονούμε για την προβολή
της ταινίας!!!

"Εμείς και η κόρη μας
περάσαμε υπέροχα!''

HAMID REZA & AZAM

"Ήταν καταπληκτική εμπειρία!
Μου άρεσε πολύ!''

ΖΑΗΕΡ

"Είχα αντίστοιχη εμπειρία και
στο Αφγανιστάν. Ευχαριστούμε

για την ευκαιρία!

ABDUL KARIM



~Γνωρίστε τα ταλέντα μας~

Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου (ηλικία, χώρα
καταγωγής, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα).
Με λένε Τσινάρ , είμαι 19 χρόνων και κατάγομαι από το
Κουρδιστάν. Εδώ και 4 χρόνια ζω στην Ελλάδα.

Πώς είναι η ζωή σου στο Κιλκίς;
Είναι όμορφη! Μου αρέσει πολύ το Κιλκίς, επειδή είναι μια
μικρή, ήσυχη πόλη, με ανθρώπους πολύ καλούς και
γενναιόδωρους. Έχω κάνει πολύ καλούς φίλους εδώ! Ο
Omnes και το Inclusion Centre με έχουν βοηθήσει πολύ σε
αυτό. Είναι ένα μέρος στο οποίο γνώρισα πολλούς καλούς
ανθρώπους, που με βοήθησαν να αναδείξω τις ιδέες μου.
Εκεί έμαθα ελληνικά και έκανα ενισχυτική διδασκαλία για
τα μαθήματα του σχολείου. Φέτος θα δώσω και
πανελλαδικές! 

Ας περάσουμε στην τέχνη. Τι είναι τέχνη για σένα;
Η τέχνη για μένα είναι τρόπος έκφρασης των ιδεών και των
σκέψεών μου, τις οποίες μου αρέσει να αποτυπώνω μέσω
της ζωγραφικής. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να
ερμηνεύει και να σκέφτεται οτιδήποτε όταν βλέπει έναν
πίνακα ζωγραφικής! Μου αρέσει οι άνθρωποι να βλέπουν
τα έργα μου και να ακούω τη γνώμη τους γι’ αυτά, είναι
πολύ ενδιαφέρον!

Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη ζωγραφική;
Από μικρή ηλικία το πάθος μου ήταν η τέχνη, για την
ακρίβεια η ζωγραφική. Στα πρώτα μου βήματα δεν ήμουν
όσο καλή είμαι τώρα, όμως συνέχισα να προσπαθώ και θα
συνεχίσω, επειδή είναι κάτι που αγαπώ πολύ.

Ποια ήταν η αφορμή, το κίνητρο που σε ώθησε να
ασχοληθείς με την τέχνη;
Όταν άρχισα να έρχομαι σε επαφή με πίνακες ζωγραφικής,
διαπίστωσα ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να ζωγραφίζουν
την πραγματικότητα, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
Αυτό ήταν κάτι που με ενθουσίασε: μόνο με ένα μολύβι να
μπορείς να δίνεις ζωή σε κάτι!

Τσινάρ, 19 ετών, μαθήτρια Γ' Λυκείου



Επίσης, κίνητρο ήταν ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήθελε πολύ
να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Θυμάμαι, όταν μια φορά
ζωγράφιζε το πρόσωπο μου, είπα στον εαυτό μουότι θέλω
να φτάσω σε τόσο υψηλό επίπεδο, γιατί ήταν - και είναι
ακόμη - πολύ καλός στη ζωγραφική ο μπαμπάς μου.

Είσαι αυτοδίδακτη;
Ναι, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου μαθήματα
ζωγραφικής. Πιστεύω ότι έχω κληρονομήσει το ταλέντο του
πατέρα μου, όπως και άλλα πράγματα!

Θα ήθελες να κάνεις σπουδές σε αυτόν τον τομέα ή να
ασχοληθείς επαγγελματικά με τη ζωγραφική;
Όχι, δεν έχω σκεφτεί να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη
ζωγραφική. Μου αρέσει να ζωγραφίζω όταν έχω ελεύθερο
χρόνο, αγαπώ τη ζωγραφική σαν χόμπι και γι’ αυτό δεν θα
ήθελα να γίνω επαγγελματίας. Επαγγελματικά, θα ήθελα
πολύ να ασχοληθώ με τη συγγραφή. Γράφω συνεχώς και
προσπαθώ να γίνω καλύτερη!

Ποια είναι τα όνειρά σου;
Τα όνειρα. Νομίζω ότι είναι ένας σημαντικός λόγος για να
ζούμε. Όλοι πρέπει να έχουμε όνειρα και να βάζουμε ως
στόχο να ζούμε και να πολεμάμε για αυτά. Εγώ έχω πολλά
όνειρα και προσπαθώ να τα πραγματοποιήσω. Ένα από αυτά
είναι να γίνω συγγραφέας!

Φωτογραφίες από τη συμμετοχή
της Τσινάρ στην έκθεση Fixin' sex
στο Φιξ in art τον Ιανουάριο του

2020.

Όλες αυτές οι δράσεις θα ήταν αδύνατον να
πραγματοποιηθούν χωρίς την πολύτιμη αρωγή

και υποστήριξη των Choose love!
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!


