
 

Βόλος, 20 Δεκεμβρίου 2018   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Δράσεις Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου 

(Κ.Φ.Α.Α.) 

Δράση Κ.Φ.Α.Α. και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Αγριάς Βόλου  
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού & την Παγκόσμια 

Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

 

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) Αγριάς Βόλου και το 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο της περιοχής, εν όψει των εορτών και με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία, υλοποίησαν δράση με τη συμμετοχή 14 φιλοξενούμενων του 

Κ.Φ.Α.Α. και 10 μαθητών του Σχολείου. Στη δράση συμμετείχε επίσης προσωπικό 

του Κ.Φ.Α.Α. (ψυχολόγος και δύο διερμηνείς της δομής) και του Σχολείου 

(ψυχολόγος και διευθυντής - ειδικός παιδαγωγός του σχολείου).  

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων διασύνδεσης των 

φιλοξενουμένων του Κέντρου με την τοπική κοινωνία και με στόχο την ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών που συνυπάρχουν στον χώρο της 

Παιδόπολης, αλλά και δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η αποτελεσματική 

επικοινωνία, η συνεργασία και η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και η επίλυση 

προβλημάτων. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα παιχνιδιού από δύο μεικτές ομάδες 

παιδιών, και συγκεκριμένα το παιχνίδι «Το κυνήγι του θησαυρού», στον 

περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Στη συνέχεια, στο χώρο του Κ.Φ.Α.Α 



πραγματοποιήθηκε εικαστική δραστηριότητα, κατά την οποία οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να ζωγραφίσουν ανθρώπινες μορφές. Όλοι επιβραβεύτηκαν με 

γλυκίσματα για την άψογη συνεργασία τους ενώ οι ζωγραφιές τους θα 

αποτελέσουν πολύτιμο ενθύμιο για τις δύο δομές.  

Επίσκεψη Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου και δωρεά χρηστικών ειδών στους 
φιλοξενούμενους του Κ.Φ.Α.Α. εν όψει εορτών.  

Επίσκεψη γνωριμίας του ΕΠΑΛ Αγριάς 

 

Στις 18 Δεκεμβρίου, μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου 
επισκέφθηκαν το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου με 
σκοπό τη γνωριμία με τους φιλοξενούμενους του Κέντρου και τη δωρεά χρηστικών 
ειδών.  

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ψυχολόγο του Κέντρου, στο πλαίσιο 
δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας σχετικά με το προσφυγικό 
ζήτημα, αλλά και διασύνδεσης των φιλοξενούμενων του Κέντρου με την τοπική 
κοινότητα.  

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι φιλοξενούμενοι είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν και να συνομιλήσουν με τους μαθητές του Σ.Δ.Ε.  και να 
μοιραστούν μαζί τους στοιχεία από την κουλτούρα τους και τη ζωή τους. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της δράσης καταγράφηκε θετικό κλίμα μέσα από στιγμές χαράς και 
συγκίνησης.  

 



Την ίδια ημέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί του Επαγγελματικού Λυκείου Αγριάς 
επισκέφτηκαν το Κέντρο ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη συγκεκριμένη μονάδα. 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του τμήματος “Υπαλλήλων Τουριστικών 
Επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσήλθαν γεμάτοι 
ενθουσιασμό και με διαφόρων ειδών εδέσματα στις εγκαταστάσεις της δομής, ώστε 
να έρθουν σε επαφή με τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό αυτής και να 
αντλήσουν πληροφορίες για το παρεχόμενο έργο. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια γνωριμίας 
ανάμεσα στους επωφελούμενους του Κέντρου και τους μαθητές του σχολείου 
(κλήρωση δώρου, επίδειξη αγώνα Κρίκετ, ανταλλαγή κερασμάτων), καθώς και 
συζητήσεις για τη ζωή στο Κέντρο και την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες 
καταγωγής των φιλοξενούμενων της δομής.  

Η όμορφη και συγκινητική αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ευχή όλων να 
επαναληφθεί σύντομα στο μέλλον, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί 
ανάμεσα στο Κέντρο και την εν λόγω σχολική μονάδα. 

Συμμετοχή φιλοξενούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Αγριάς Βόλου στο πρόγραμμα R.O.U.T.E.S. 

 

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, τρεις (3) φιλοξενούμενοι του Κ.Φ.Α.Α. Αγριάς Βόλου 
και η ψυχολόγος του Κέντρου συμμετείχαν στην πρώτη διαδρομή του 
προγράμματος R.O.U.T.E.S. και συγκεκριμένα  στον λογοτεχνικό περίπατο στην πόλη 
του Βόλου. 

Το πρόγραμμα R.O.U.T.E.S. (Reshaping Our Universe Through Educational Synergies) 
είναι ετήσιας διάρκειας και χρηματοδοτείται από το Organising Bureau of European 
School Student Unions (OBESSU) και το European Students' Union (ESU), μέσω των 
αντίστοιχων προγραμμάτων τους “Seeds for integration” και “Together, moving 
forward”. Στο κέντρο του προγράμματος βρίσκονται οι πρόσφυγες και μετανάστες 
(μετέφηβοι και νεαροί ενήλικες). Βασικός στόχος είναι η προσφορά πλούσιων 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών στους συμμετέχοντες, μέσω 
δραστηριοτήτων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, αλλά και παρουσίασης 
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. 



Η ομάδα του προγράμματος, που αποτελείται από πρόσφυγες και μετανάστες, 
μαθητές του ΣΔΕ Βόλου και φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσει εφτά (7) διαδρομές - περιηγήσεις 
στο αστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας.  

Οι τέσσερις διαδρομές θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Βόλου και θα 
περιλαμβάνουν: λογοτεχνικό περίπατο, ιστορική περιήγηση, βόλτα στα στέκια της 
νεολαίας, περιήγηση στη Νέα Ιωνία. Οι υπόλοιπες τρεις διαδρομές θα 
πραγματοποιηθούν στο Πήλιο και θα έχουν ως εξής: πεζοπορία Βόλος - Μακρινίτσα, 
πεζοπορία Βόλος - Πορταριά, Άνω Λεχώνια - Μηλιές με το τρενάκι και πεζοπορία 
Μηλιές - Καλά Νερά.  

Σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχει η συνοδεία και συνεργασία με αντίστοιχους 
φορείς της περιοχής. Όλη η πορεία του προγράμματος και όλες οι λεπτομέρειες των 
διαδρομών θα συμπεριληφθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση και θα 
παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση του προγράμματος, τον Νοέμβριο του 2019. 
Επίσης, θα γίνει προσπάθεια κινηματογράφησης όλης της πορείας του 
προγράμματος με στόχο την παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους.  

Κρίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση έχει πολλαπλά οφέλη για τους φιλοξενούμενους 
τόσο σε γνωστικό όσο και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, με κυριότερο την 
κοινωνικοποίησή τους, ενώ απώτερος στόχος είναι η διασύνδεση των 
ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, η εξοικείωσή τους με αυτή, και, εν 
τέλει, η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 
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