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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  2021!

ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ!

Το διασκεδαστικό καλοκαίρι έδωσε τη θέση του σ' ένα
δημιουργικό φθινόπωρο! Το πρόγραμμά μας
ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε, προσφέροντας σε όλα
τα μέλη μας γνώση, χαρά και διασκέδαση!

ΡΙΞΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ!

#ΜΑΘΗΜΑΤΑ

#ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

#ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  -
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ



~Μαθήματα~
*Μονοπάτι  για  Όλα  τα  Παιδιά  στην  Εκπαίδευση*

Προετοιμασία των παιδιών που δε φοιτούν στα δημόσια
σχολεία, ώστε να γίνει ευκολότερη η ομαλή ένταξή τους
σε αυτά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Υποστήριξη της ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων
(ελληνικά και αγγλικά).
Παροχή υποστήριξης στο σπίτι για τις καθημερινές
εργασίες και υποχρεώσεις των μαθητών, με στόχο την
ομαλή συνέχεια της φοίτησης και την αποφυγή του
φαινομένου της σχολικής διαρροής.
Ενίσχυση της κοινωνικής μάθησης, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών. 

Πολύ σημαντική για εμάς ήταν η έναρξη του προγράμματος
«Μονοπάτι για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση - Pathway to
All Children in Education (ACE)», το οποίο υλοποιείται από τον
OMNES με τη στήριξη και χρηματοδότηση της UNICEF Greece.
Το έργο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην επίσημη
εκπαίδευση, καθώς και στην υποστήριξη της φοίτησής τους. 
Διεπιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς,
διερμηνείς, ψυχολόγους, και κοινωνικούς επιστήμονες
παρέχουν υπηρεσίες μέσα από τα «Κέντρα Εκπαίδευσης και
Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

"Τα μαθήματα
στο Inclusion
μας βοηθούν
πολύ στο
σχολείο!"

HUSSEIN, 13

“Εκτός από τα
μαθήματα,
κάνουμε και
πολλά άλλα
πράγματα και
περνάμε
ωραία!"

ROKAIA, 13

"Μου αρέσει
γιατί περνάω
χρόνο με τους
φίλους μου και

μαθαίνω
πολλά

πράγματα!

ALI,  14



~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! Για πρώτη φορά, υλοποιήθηκαν
στο κέντρο μας καλλιτεχνικά εργαστήρια
(ζωγραφική, δημιουργική γραφή, σκάκι) για νέες και
νέους, συστάθηκε ομάδα πλεξίματος στο πλαίσιο
δημιουργικής απασχόλησης γυναικών, ξεκίνησαν και
πάλι μαθήματα ενίσχυσης δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες, ενώ με μεγάλο ενθουσιασμό
υποδεχτήκαμε τους Red Noses International, οι
οποίοι μας παρουσίασαν την παράστασή τους και
πραγματοποίησαν ένα διασκεδαστικό workshop!



Εργαστήρι αφήγησης ιστοριών με την Αφγανή
συγγραφέα Parwana Amiri!

Εργαστήρι ζωγραφικής με την Αφγανή ζωγράφο Lida
Sherzad!

Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εργαστήρι σκάκι με τον Πολωνό παγκόσμιο πρωταθλητή  
σκάκι Michał Kanarkiewicz!

On line εργαστήρι με τους Red Noses International!



~Ενημερωτικές συναντήσεις -
συζητήσεις ~

*Εκπαίδευση*Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη*Αγωγή  υγείας*

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και του
προγράμματος ACE, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές
συναντήσεις και ενημερώσεις για τη σημασία της
φοίτησης στο σχολείο και της παρακολούθησης των
υποστηρικτικών μαθημάτων στο Inclusion Centre.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η διεξαγωγή συναντήσεων
ποικίλης θεματολογίας: ομάδες ψυχολογικής και
κοινωνικής ενδυνάμωσης – υποστήριξης και
ενημέρωσης για ιατρικά θέματα.

 

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

υποστήριξη των 

Choose love και της Unicef!

Είμαστε ευγνώμονες που
βρίσκονται δίπλα μας και

συμβάλλουν στο έργο μας για την
προώθηση της συμπερίληψης και

της βελτίωσης της ζωής των
ανθρώπων μας σε κάθε επίπεδο!


