
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Φ. Α. Α.  Α Θ Η Ν Α Σ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
                       

                                                Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 20 

 

 

 

Θ ΕΡ Ι Ν Α   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α                                               

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Α Γ Γ Λ Ι Κ Ω Ν 

 

 

Δημιουργικότητα loading…. 

Συνεχίστηκε με αμείωτο ενδιαφέρον  η εσωτερική 

ανακαίνιση των χώρων της δομής, με την τραπεζαρία να 

αποτελεί το project αυτού του μήνα. Όλο και περισσότεροι  

ανήλικοι συμμέτεχουν σε αυτή την εσωτερική δράση που 

τείνει να γίνει «θεσμός». Οι  επαγγελματίες του Κέντρου 

ενθαρρύνουν τους ωφελούμενους προς αυτή την 

κατεύθυνση, καθώς το κάθε σχέδιο είναι μια 

εικονογραφημένη γλώσσα που μιλά για τον ίδιο τον 

ανήλικο και τον κόσμο του. Μέσα από το σχέδιο 

αναπτύσσει μια ικανότητα να εξωτερικεύει τον εσωτερικό 

του κόσμο, τα συναισθήματα του, ακόμα και τις φοβίες  

του, ενώ  παράλληλα ξεφεύγει από το άγχος, την 

καταπίεση και όλα εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα που 

είναι πιθανό να τον κατακλύζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στο συγκεκριμένο project ωφελούμενοι διαφορετικής 

εθνοτικής και φυλετικής προέλευσης, δούλεψαν ομαδικά 

δημιουργώντας ένα ομολογουμένως, εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα. 

Την έντονη  επιθυμία να συνεχιστούν τα 

μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής, αλλά 

και της αγγλικής γλώσσας, εξέφρασαν οι 

ανήλικοι του Κέντρου μας. Η ένταση της 

προσπάθειας που καταβάλλουν οι 

ωφελούμενοι μας, στοχεύοντας στην 

απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων 

μορφωτικών εφοδίων, μόνο υπερήφανους 

μπορεί να μας κάνει. 



 

 
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η   Σ Τ Ο   T H E   W A L L 

          

 
 

 

 

Στον αθλητικό πολυχώρο “the wall” στην Παλλήνη, βρέθηκαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 οι ωφελούμενοι 

του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας. Σε μία έκταση 4 στρεμμάτων, με πίστα αναρρίχησης 1.200 τμ επιφάνειας και ύψος 14 

μέτρων, με γήπεδα beach volley και αθλητικά τραμπολίνο, οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να 

ευεργετηθούν από τα ψυχοκοινωνικά οφέλη των αθλοπαιδειών. 

Κατά κοινή ομολογία, η πίστα αναρρίχησης ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο τους ανήλικους, 

οι οποίοι δείχνοντας περρίσεια τόλμη σκαρφάλωσαν στον απαιτητικό τοίχο.  

Στο γυρισμό μια «γλυκιά» έκπληξη ήταν προγραμματισμένη για τους ανήλικους, οι οποίοι απόλαυσαν μαζί 

με το προσωπικό παγωτό της επιλογής τους. 

Η όλη εξωτερική δραστηριότητα στέφθηκε με επιτυχία, με τους ωφελούμενους να εκφράζουν την επιθυμία 

για ανάλογες δράσεις. 

 

« Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   C O V I D-19 

Διαδραστική δραστηριότητα με θέμα τον «covid-19», έλαβε 
χώρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο της 
δομής.  Οι ωφελούμενοι, χωρισμένοι σε τρεις όμαδες ανά 
γλώσσα (ουρντόφωνοι, φαρσόφωνοι, αραβόφωνοι) 
έφτιαξαν μάσκες προστασίας και συμμετείχαν σε πειράματα 
που αφορούσαν στη σημασία της υγιεινής.  Σκοπός του 
εργαστηρίου ήταν ο ορθός τρόπος πληροφόρησης και 

προφύλαξης από τον ιό, μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας. 
Την επιμέλεια του όλου project είχε η κα. Κική Σακελλαρίου, 
Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης του Ε.Ε.Σ. 

 


