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ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ!

#ΜΑΘΗΜΑΤΑ

#ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

#ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

#ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ  -
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Ένα όμορφο, δημιουργικό και διασκεδαστικό καλοκαίρι
μόλις έφτασε στο τέλος του! Ανυπομονούμε να
μοιραστούμε μαζί σας τα νέα μας!

Για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας, επισκεφτείτε το ανανεωμένο μας
website (https://www.omnes.gr/) ή ακολουθήστε μας στα social media

(omnes.gr σε facebook και instagram! 

https://www.omnes.gr/
https://www.omnes.gr/
https://www.omnes.gr/


"Μου αρέσει πολύ το
μάθημα και η ελληνική
γλώσσα. Μου αρέσει να

μαθαίνω, αλλα τα ελληνικά
είναι δύσκολα."

ALI

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη «ζεστή» κυριολεκτικά και μεταφορικά ατμόσφαιρα
της αυλής μας πραγματοποιήθηκαν – με τα απαραίτητα
self και rapid test – καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού τα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών για
ενηλίκους και ελληνικών για παιδιά! 

"Τα μαθήματα είναι δύσκολα
και έχουμε πολλά ακόμη να
μάθουμε. Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που κάνουμε
μαθήματα ελληνικών και

αγγλικών και σας
ευχαριστούμε."

MARZEYEH, MILAD, HAFIZOLLAH



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Το φετινό καλοκαίρι οι μαθητές μας και οι οικογένειές
τους είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τη λίμνη
Δοϊράνη, ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος
στην περιοχή μας! Περίπου 100 άτομα συνολικά
συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επίσκεψη στον
μοναδικής ομορφιάς υγρότοπό μας, όπου είχαν τη
ευκαιρία να περιηγηθούν στην περιοχή γύρω από τη
λίμνη, να θαυμάσουν το όμορφο τοπίο και εν τέλει να
φιλοξενηθούν στο κοντινό καφέ – εστιατόριο, όπου
μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης,
ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού!



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παράλληλα με τη μάθηση, εξίσου σημαντικός είναι και
ο ρόλος της διασκέδασης! Ένα πλήθος δραστηριοτήτων
πραγματοποιήθηκε για παιδιά όλων των ηλικιών:
κατασκευές, ζωγραφική, αφήγηση παραμυθιών και
άλλες δραστηριότητες κράτησαν συντροφιά στους
μικρούς μας φίλους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να
περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους!
Έτσι, διασκεδάσαμε όλοι μαζί και η αυλή μας γέμισε με
παιδικές φωνές και χρώματα! Ξεχωριστή ήταν, επίσης,
και η Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα, την οποία
γιορτάσαμε με παραδοσιακά φαγητά, μουσική και
παιχνίδια για τα παιδιά!





ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ -
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού διεξήχθησαν
συναντήσεις και συζητήσεις για ένα ευρύ πεδίο
θεμάτων. Αρχικά, διοργανώθηκε ένας κύκλος
ενδυνάμωσης και υποστήριξης με αξιοσημείωτη
συμμετοχή γυναικών και αντρών για θέματα
επιλεγμένα από τους ίδιους, με βάση τα ενδιαφέροντα
και τις ανάγκες τους, όπως άγχος και τεχνικές
αντιμετώπισης, η θέση και τα δικαιώματα των
γυναικών στον σύγχρονο κόσμο, νομικό καθεστώς και
δικαιώματα προσφύγων. Σε αυτές τις συναντήσεις
είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα με τα
μέλη μας, να συζητήσουμε πράγματα χρήσιμα για
εκείνους, αλλά και να μάθουμε μέσα από τις εμπειρίες
και τους προβληματισμούς που μοιράστηκαν μαζί μας.
Παράλληλα, υψηλή προτεραιότητα είχε και η
ενημέρωση για τα θέματα υγείας: Covid 19,
εμβολιασμοί, οδηγίες για την εφαρμογή των self-test,
διατροφή και υγιεινός τρόπος ζωής.

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!
 


