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ΧΕΙΜΩΝΑΣ  2021-2022!

ΑΝΤΙΟ, ΧΕΙΜΩΝΑ!

Ο χειμώνας μας αποχαιρετά με χιόνια, δίνοντας τη
σειρά του στον πρώτο μήνα της άνοιξης!
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες δράσεις μας, που
γέμισαν με χρώματα και ζωντάνια το κέντρο μας! 

ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!
#ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
#ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
#ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  -
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

 
 
 



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

Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε το πρόγραμμα «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. Μαθήματα
ελληνικών, αγγλικών και θετικών μαθημάτων γίνονται σε
καθημερινή βάση σε συνδυασμό με πλήθος ψυχοκοινωνικών
δραστηριοτήτων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης
των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην επίσημη
εκπαίδευση, καθώς και στη γενικότερη ενδυνάμωσή τους.

*Ο OMNES είναι εταίρος του SolidarityNow στο πλαίσιο του
προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» που
χρηματοδοτείται από τη UNICEF Greece.

"Κάνουμε πολλές
δραστηριότητες,

ζωγραφική, χειροτεχνίες,
βλέπουμε τους φίλους μας
και περνάμε πολύ ωραία!"

SETAISH, 10 ΕΤΩΝ

"Κάνουμε γλώσσα,
μαθηματικά, αγγλικά,

υπολογιστές και όλα αυτά
μας βοηθούν πολύ στο

σχολείο!

MILAD, 16 ΕΤΩΝ



~Δημιουργικές δραστηριότητες~

*Μάθηση*Δημιουργία*Διασκέδαση*

Νέος κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων εκμάθησης
σκακιού, για μαθητές δημοτικού ξεκίνησε στο
Κέντρο Ένταξης χάρη στον επίσημο προπονητή και
πρωταθλητή, Michal Kanarkiewicz.

"One Song, Many Stories": Μια ευχάριστη, αλλά και
συγκινητική δραστηριότητα, κατά την οποία οι
γυναίκες πρόσφυγες μοιράστηκαν τα αγαπημένα
τους τραγούδια και αναμνήσεις από την πατρίδα
τους!

Ομάδα πλεξίματος γυναικών και συνάντηση για τσάι
και συζήτηση με αφορμή το τέλος του πρώτου
κύκλου!

Επίσκεψη και ξενάγηση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη
του Κιλκίς για τους ενήλικους μαθητές του

Inclusion Center!



~Ενημερωτικές συναντήσεις -
συζητήσεις ~

*Εκπαίδευση*Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη*Αγωγή  υγείας*

«Ασφάλεια διαδικτύου για γονείς και παιδιά», με
σκοπό την ενημέρωση για τους κινδύνους και την
παροχή κάποιων συμβουλών για την αποφυγή τους,
«Εκφοβισμός και ψηφιακός εκφοβισμός», με σκοπό
την ενημέρωση των ωφελουμένων για το φαινόμενο
και τις ολοένα αυξανόμενες διαστάσεις του με την
πάροδο των χρόνων. 
«COVID-19 – Τελευταίες ενημερώσεις για την
Ελλάδα» (Νέα μέτρα, Τρίτη δόση, Ισχύς
πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης, Οδηγίες
σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος και επαφής με
κρούσμα, Self-test kai rapid test).

Στο πλαίσιο του προγράμματος ACE
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις με
τους καθηγητές των σχολείων όπου φοιτούν οι
μαθητές μας, προκειμένου να συνεισφέρουμε στην πιο
ομαλή και σταθερή φοίτησή τους σε αυτά. 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!


