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WORKSHOP
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Σην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ
θηινμελνπκέλσλ καο γηα ηελ δσή κεηά ηελ
ελειηθίσζε θαη ηελ απνρώξεζή ηνπο από ην
θέληξν καο, νξγαλώζεθε έλα workshop κε
ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ.
Τν εβδνκαδηαίν ζεκηλάξην απηόλνκεο δηαβίσζεο,
δίλεη ζηνπο θηινμελνπκέλνπο ηε δπλαηόηεηα
πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα
αληηκεησπίζνπλ, ηηο πξαθηηθέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα
ρξεηαζηνύλ, κεηά ηελ απνρώξεζή ηνπο από ηελ
δνκή θηινμελίαο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο
ζηελ εκηαπηόλνκε δηαβίσζε κεηά ηελ
ελειηθίσζή ηνπο.
Σηόρνο ηεο δξάζεο απηήο είλαη ε παξνρή
πιεξνθνξηώλ ζηνπο θηινμελνπκέλνπο, θαζώο θαη
ε πξαθηηθή επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζα
ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζνπλ κέζσ ζύλδεζεο κε
ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα.

WORKSHOP ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ
θαη κεηά από εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα
ζεκηλάξηα θσηνγξαθίαο, εληάρζεθε ζην εβδνκαδηαίν
πξόγξακκά ηνπο ε εθπαίδεπζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηε ιήςε θαη επεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ.
Η δξάζε πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θ.
Βειάλα Νηθόιανπ, κόληκνπ θαηνίθνπ ησλ
Καιαβξύησλ θαη εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε ηνπ Ε.Ε.Σ.
Τα ζεκηλάξηα θσηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην
ρώξν ηεο δνκήο. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε έρεη ζαλ
ζηόρν ηόζν ηελ ςπραγσγία ησλ θηινμελνύκελσλ
όζν θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο δεμηόηεηαο, πνπ κπνξεί
λα απνδεηρζεί θαη έλαο κειινληηθόο επαγγεικαηηθόο
πξνζαλαηνιηζκόο.
Τπεύθσνος δραζηηριόηηηας: Νικόλαος Βελάνας
σμμεηέτονηες: Ali Shamraiz, Μιζέλ Ρατής,
Πρεβεδούροσ Βαζιλική Κωνζηανηίνα

Τπεύθσνος δραζηηριόηηηας:
Παπαγιαννόποσλος Παναγιώηης
σμμεηέτονηες: Ali Shamraiz, Μιζέλ Ρατής,
Πρεβεδούροσ Βαζιλική- Κωνζηανηίνα
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Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ
θηινμελνπκέλσλ καο θαη ζην πιαίζην εμεηδηθεπκέλσλ
απαηηήζεσλ θαη παξνρήο πεξηζζόηεξσλ εθνδίσλ ζηνπο
θηινμελνύκελνπο, νη νπνίνη ζα κεηαβνύλ ζε θάπνηα
άιιε επξσπατθή ρώξα είηε κέζσ πξνγξακκάησλ
νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο είηε κέζσ πξνγξακκάησλ
επαλεγθαηάζηαζεο, θαζώο θαη εκπινπηηζκνύ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ηνπο πξνγξάκκαηνο, πέξα από ηελ
εθκάζεζε ηεο Ειιεληθήο γιώζζαο, κε πξσηνβνπιία
ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη θαηά αίηεκα ησλ
θηινμελνπκέλσλ, πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα
Γεξκαληθήο, Αγγιηθήο θαη Ιηαιηθήο Γιώζζαο.
Τα καζήκαηα γεξκαληθήο γιώζζαο γίλνληαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εζεινληή ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ
Σηαπξνύ θ. Emanuele Schreiber, ελώ νη παξαδόζεηο
ησλ καζεκάησλ γίλνληαη κέζσ ηειεθπαίδεπζεο,
θαζώο ζηα Καιάβξπηα, ιόγσ ηνπ δπζπξόζηηνπ ηεο
πεξηνρήο, δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα δηα δώζεο
εθπαίδεπζε.

HELLO ARABIC
HELLO MATHS!!!!!!!
Η εθκάζεζε ηεο Αξαβηθήο γξαθήο θαη
αλάγλσζεο είλαη πιένλ γεγνλόο γηα ηα
παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από Αξαβόθσλεο
ρώξεο. Οη θηινμελνύκελνί καο έρνπλ
πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα θεξδίζνπλ έλα
βαζηθό δηθαίσκα, πνπ θάπνηνη ην έρνπλ
ζηεξεζεί.
Με ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ησλ
θηινμελνύκελσλ, νη νπνίνη δελ είραλ ηελ
επθαηξία εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα
θαηαγσγήο ηνπο θαη κε ζηόρν ηελ ηόλσζε
ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζήο
ηνπο, πξαγκαηνπνηνύληαη εβδνκαδηαίσο
ζηε δνκή καζήκαηα Αξαβηθώλ.
Επηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ.
Βαζίιεην Παπαγηαλλόπνπιν, εζεινληή ηνπ
Ε.Ε.Σ. παξαδίδνληαη θαη καζήκαηα
καζεκαηηθώλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο,
κέζσ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο
(ηειεθπαίδεπζε). Σθνπόο είλαη ηόζν ε
επαθή ησλ παηδηώλ κε ην ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα, δηόηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη
ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ζηε ρώξα ηνπο όζν
θαη ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο βνήζεηαο,
ζε απηά ηα νπνία έρνπλ αλεπηπγκέλεο
δεμηόηεηεο ζηα καζεκαηηθά.
Τπεύθσνος Αραβικών :
Μιζέλ Ρατής (Γιερμηνέας Αραβικών)
Τπεύθσνος Μαθημαηικών:
Παπαγιαννόποσλος Βαζίλειος
(εθελονηής Δ.Δ..)
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