
 

 
Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών 
τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές 
υπηρεσίες μέσω Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
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«Ακόμη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της! 

Ανασκόπηση της σχολικής χρονιάς 2019-2020 στο ΠΚΠ» 

 

 

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, με την γιορτή «αποφοίτησης» των παιδιών που 
συμμετείχαν στο Summer School του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, 
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων 
για παιδιά και εφήβους της φετινής σχολικής χρονιάς.  

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2019, υπό τον συντονισμό και την 
εποπτεία του παιδαγωγού του ΠΚΠ με σκοπό να υποστηριχτούν παιδιά και νέοι 
πρόσφυγες στην προετοιμασία για την ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, καθώς και κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο.  

Ακόμα και με τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν τη φετινή χρονιά λόγω της 
πανδημίας του COVID19, ο παιδαγωγός και οι εθελοντές του προγράμματος 
κατάφεραν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και επαφής με τα παιδιά 
και τους γονείς τους. 

Δραστηριότητες για μικρά παιδιά (3-5 χρόνων) 

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου πραγματοποιείται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, 
από τον παιδαγωγό του Κέντρου και ομάδα εκπαιδευμένων εθελοντών, κοινότητας 
και Ελλήνων.  
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Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 έως 5 χρόνων, συμμετέχουν σε δραστηριότητες μη τυπικής 
εκπαίδευσης που τα βοηθούν να προετοιμαστούν για το νηπιαγωγείο, να 
επικοινωνούν στα ελληνικά και να αποκτήσουν δεξιότητες κοινωνικοποίησης με άλλα 
παιδιά της ηλικίας τους.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται στον χώρο του νηπιαγωγείου, με 
συχνές επισκέψεις σε γειτονικό πάρκο στην γειτονιά των Εξαρχείων καθώς και σε 
άλλους χώρους εκπαιδευτικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, όπως για 
παράδειγμα το Παιδικό Μουσείο. 

 

Δραστηριότητες με τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων 

Από την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Α’ και 
Β’ του ΕΕΣ στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2019, ξεκίνησε η συνεργασία των 
προγραμμάτων με το ΠΚΠ, ώστε να πραγματοποιηθούν από κοινού δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης για τα παιδιά που διαμένουν στις δομές.  

Ανάμεσα σε αυτές ήταν η πραγματοποίηση πεζοπορίας στον Λυκαβηττό, η 
συμμετοχή σε τουρνουά ποδοσφαίρου και η συν-διοργάνωση της έκθεσης 
φωτογραφίας “My future in a flash”, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Πρόσφυγα. 

Κοινωνικό Φροντιστήριο/ Ενισχυτική Διδασκαλία σε συνεργασία με την Κεντρική 
Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία του ΕΕΣ 

Για ακόμα μια χρονιά, το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων φιλοξένησε τους 
εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, για τη δράση του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου. Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, έλαβαν καθημερινή υποστήριξη 
στα σχολικά τους μαθήματα. 

Επιπλέον, την φετινή σχολική χρονιά λειτούργησε για πρώτη φορά απογευματινό 
τμήμα εκμάθησης ελληνικών για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 χρόνων, τα οποία δεν είχαν 
προηγούμενη επαφή με την γλώσσα.  

 

Ομάδα Νέων 

Μετά από τη διακοπή του καλοκαιριού, 
το Youth Club του Πολυδύναμου 
Κέντρου ξεκίνησε δυναμικά τις 
δραστηριότητές του τον περασμένο 
Σεπτέμβρη. 

Ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες 
που πραγματοποίησαν οι νέοι, ήταν 
εκδρομή στην Πάρνηθα και πεζοπορία 
στο βουνό, παρακολούθηση 
μαθημάτων φωτογραφίας μέσω της 
συνεργασίας με το περιοδικό Solomon 
και συμμετοχή σε διαγωνισμό 
φωτογραφίας, δημιουργία video που 

παρουσιάζει μια καθημερινή ιστορία δύο εφήβων μέσα στην πόλη.  
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Ο φετινός κύκλος δράσεων του Youth Club έκλεισε με την πραγματοποίηση της 
έκθεσης φωτογραφίας “My future in a flash” που παρουσιάστηκε στον πεζόδρομο 
του Θησείου.  

Οι έφηβοι της ομάδας νέων του ΠΚΠ και παιδιά που φιλοξενούνται στα Κ.Φ.Α.Α. του 
ΕΕΣ στην Αθήνα, το Βόλο και τα Καλάβρυτα, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών των 
προγραμμάτων, προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τα όνειρά τους για 
το μέλλον μέσα από φωτογραφίες!  

Θερινό Σχολείο 

Το Summer School του ΠΚΠ πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και έδωσε τη δυνατότητα 
σε ομάδα 30 παιδιών προσφύγων να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικών (δύο 
επιπέδων), να συμμετέχουν σε ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες και ομάδα 
αραβόφωνων παιδιών συμμετείχε στα μαθήματα αραβικών.  

Όλα αυτά χάρη στη στήριξη των εθελοντών της Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ και 
των εθελοντών κοινότητας του ΠΚΠ, που με τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητά 
τους συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η ιδέα πραγματικότητα.  

Τα παιδιά και οι νέοι ωφελούμενοι αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι του 
Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, το οποίο σχεδιάζει ήδη τις δραστηριότητες της 
νέας χρονιάς, στοχεύοντας πάντα στο να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των παιδιών και να τα βοηθήσει να κάνουν σταθερά βήματα προς την ένταξή τους 
στην ελληνική κοινωνία. 

 



                                                                              

 
To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion and 
integration, core services are offered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens and 
Thessaloniki. 

 

 
 

PRESS RELEASE  
 

Athens, 12th of August 2020 

 

“The end of another school year for the MFC! 

Review of the School Year 2019- 2020” 

 

 

On Friday 31st of July, the “graduation ceremony” for the children that attended the 

MFC’s Summer School Program took place. This event marked the end of this year’s 

educational and psychosocial activities for children and teenagers for the MFC Athens. 

The activities started in September 2019, under the coordination and supervision of 

the pedagogue of the MFC, aiming in supporting children and young refugees in their 

preparation for entering the Greek public education system, and receiving assistance 

throughout their school attendance. 

Even while facing the challenging circumstances due to the pandemic of COVID- 19, 

the pedagogue and volunteers of the program managed to find alternative ways of 

communication in order to maintain their contact with the children and their parents. 

 

Activities for small children (3-5 years old) 

The Kindergarten is taking place four days per week, run by the pedagogue and a 

group of trained community and Greek volunteers. 
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Children between the ages of 3 to 5 years old participate in activities of non-formal 

education that help them prepare for the kindergarten, to communicate in Greek and 

acquire social skills and communicate with children of their age. 

This activity is realized in the kindergarten area of the MFC, with frequent visits to a 

nearby park in the neighborhood of Exarcheia. In addition, visits are organized to other 

places of educational and cultural interest, such as the Children’s Museum. 

 

Activities with the Shelters for Unaccompanied Minors 

Since the start of the operation of the Shelters for Unaccompanied Minors A and B of 

HRC in Athens, in October 2019, there has been an ongoing collaboration between 

the MFC and the shelters, in order to implement psychosocial support activities for the 

teenagers that live in the shelters. 

Among the activities was a walk to Lycabettus hill, the participation in a football 

tournament and the co-organization of the photo exhibition “My future in a flash”, within 

the frame of the World Refugee Day. 

 

After School Support in collaboration with the Social Welfare Division of the HRC 

For another year, the MultiFunctional Centre hosted the volunteers of the Social 

Welfare Division for the program of After School Support. Refugee and migrant 

children received daily support in preparing and studying for school. 

In addition, for the first time this year, there was an afternoon Greek course for children 

between the ages of 6 and 12 years, which didn’t have any knowledge of Greek.  

 

Youth Club 

After the summer vacation of last year, 

MFC’s Youth Club started its activities in 

September with a lot of motivation. 

Among the various activities realised 

through this program was a trip to Parnitha 

and hiking in the mountain, photography 

workshop through the collaboration with 

Solomon magazine and participation in a 

photography competition and the creation 

of a video that presents the story of two 

teenagers in the city. 

This year’s activities of the Youth Club were concluded with the organization of the 

photography exhibition “My future in a flash” that was presented in Thissio.  
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The teenagers of MFC’s Youth Club together with those hosted in the Shelters for 

Unaccompanied Minors of HRC in Athens, Volos and Kalavrita, tried to express their 

thoughts and dreams for the future through photos! This was realized with the 

assistance of the educators of the programs. 

 

Summer School 

The Summer School of the MFC took place in July and gave the opportunity to a group 

of 30 refugee children to follow Greek language classes (of two different levels), 

participate in psychosocial support activities and a group of Arabic speaking children 

joined the course of Arabic. 

The enthusiasm and creativity of the volunteers of the Social Welfare Division and the 

community volunteers of the MFC, who supported all the activities, contributed in 

turning this idea into reality. 

Children and young beneficiaries are an active part of the MFC, which is already 

planning the activities for the new school year, focusing always in corresponding to the 

educational needs of the children and in helping them making steady steps in their 

integration to the Greek society. 

 

 


