کمپ تابستانی در شهر
پکسیدا
 ۰۶/ ۱۸سه شنبه
نوجوانان
 ۰۰: ۲۰ - ۰۰: ۱۸بازدید از مکان باستانی بازار آتن باستان.
مرکز بینالفرهنگی پکسیدای سازمان یونانی برای پناهندگان همراه با شبکه حقوق کودک،
 Velos Youth Clubو  Astrolab Athensیک بازدید از بازار آتن باستان برای
نوجوانان برنامه ریزی کرده است.
ابتدایی
 ۳۰: ۱۸ - ۳۰: ۱۶کارگاه آموزشی از ستاره شناسی آتن (برای خردساالن  ۱۴ - ۹ساله)
ستاره شناسی آتن یک تجربه ستاره شناسی را با کمک نوآوریهای روز به ما تقدیم
میکند
خردساالن /نوجوانان این گونه وارد دنیای جزاب هستی ما شده تا از این طریق به نکات
مهمی راجع به درک دانش ستاره شناسی شوند
بخش های موضوعات اصلی به این ترتیب است
صورت های فلکی :اسطوره ،زمان ,جهت یابی
سیستم خورشیدی  :کره ها ،ماهواره ها ،مسافت ها
در این بخش از فعالیت ها (وسرگرمی ها) بچهها نقشه های دوست داشتنی صورت های
فلکی شانرا به نقش میکشند ,رسامی و نقاشی های مختلف ،موشک و غیره درست میکنند.
مشاهده از طریق تلسکوپ و یک مقدمه کلی رابطه با کهکشان به منظور اماکن ،مسافت و
اکتشافات در حال انجام را این کالس در برنامه خود دارد.

کودکان
با کاغذ تمرینات کار دستی انجام داده و حرفهای Papier Macheرا یاد میگیریم
 ۶/۱۹چهارشنبه
نوجوانان
 ۱۵:۰۰ - ۱۱:۰۰آشپزی با برنده مسابقه آشپزی Master Chefمانولیس ساری و همبازی اش
ظاهر یاوری .نوجوانان استعداد شان را در آشپزی امتحان میکنند ,با ترکیبات مواد غذایی
آزمایشات و تمرینات شان را با دستورالعمل های آشپزی از افغانستان به همراه سر آشپز
انجام میدهند.
ابتدایی
 ۳۰: ۱۸ - ۳۰: ۱۶کارگاه آموزشی از ستاره شناسی آتن (برای خردساالن ۱۴ - ۹
ساله) ... >>۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰با هدف یک نمایش <<

فارغالتحصیل بخش روانشناسی ا ک پ ا خانم،ماریلینا فالچتتا داوطلب مرکز پکسیدا در
بخش آموزش زبان یونانی برای نوجوانان و درسهای تقویتی برای شاگردان ابتدایی ،تمرینات
شان به عنوان یک جمله شروع میکند .برای Open Day.پکسیدا .از ایشان بسیار تشکر
میکنیم
)در این برنامه کاردستی/آزمایشگاه کودکان که عضو پکسیدا نیستند هم میتوانند سهم بگیرن،
کافیست که در تمام دیدار های تمرینات حظور داشته باشند (
کودکان
تاتر سایه ها برای کودکان
تاتر سایه ها خودما درست میکنیم ،از تخیل و رنگهای که خود ما میخواهیم استفاده میکنیم
تا شکل های بی همتایی درست کنیم
 ۶/ ۲۰پنجشنبه
 ۰۰: ۱۵ - ۰۰: ۱۱آشپزی با برنده مسابقه آشپزی Master Chefمانولیس ساری و همبازی
اش ظاهر یاوری .نوجوانان استعداد آشپزی شان را امتحان میکنند ,با ترکیبات مواد غذایی
آزمایشات و تمرینات شان را با دستورالعمل های آشپزی از افغانستان به همراه سر آشپز
انجام میدهند.
ابتدایی.
۱۴:۰۰ـ... >> ۱۶:۰۰با هدف یک نمایش <<
 ۳۰: ۱۸ - ۳۰: ۱۶کارگاه آموزشی از ستاره شناسی آتن (برای خردساالن  ۱۴ - ۹ساله)

کودکان
آزمایشگاه کسب تجارب .مواد عادی با همدیگر مخلوط میشوند و جواب عکس العمل آنها
شگفتانگیز است ،همگی آزمایش انجام میدهیم و کشف میکنیم
 ۶/۲۱جمعه
نوجوانان
با گروه معروف آشپزی میکنیم
 .۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰آشپزی با برنده مسابقه آشپزی Master Chefمانولیس ساری و همبازی اش
ظاهر یاوری .نوجوانان استعداد شان را در آشپزی امتحان میکنند ,با ترکیبات مواد غذایی
آزمایشات و تمرینات شان را با دستورالعمل های آشپزی از افغانستان به همراه سر آشپز
انجام میدهند.
>>افسانه ها << در پکسیدا از تاتر ملی به نقش اجتماعی اش ،تاتر ملی روایت های را
تحت عنوان ملی در ماموریت تدارک دیده است ،روایت و ترانه کاری از دیمیتریس
پروسالیس و فیلیپوس پالکیاس میباشد.

 >>۰۰: ۱۵ - ۱۴:۰۰دو تا موش در خندق <<
ابتدایی
 ۱۴ - ۱۲:۰۰مورچه
روایت افسانه از افسانه سرا دیمیتریس پروسالیس و عکس برداری افسانه از عکاس خانم
ثیانو کاتاریذو
کودکان
 ۳۰: ۱۰خورشید و ماه چطور در آسمان ظاهر شدند) .روایت افسانه از افسانه سرا
دیمیتریس پروسالیس و عکس برداری افسانه از عکاس خانم ثیانو کاتاریذو(

۶/۲۴دوشنبه
نوجوانان
پیشگیری و اطالع رسانی رابطه با یک موضوع حساس
۱۲:۰۰ـ۱۴:۰۰آشنا شدن با سالمت جنسی با ارگان صلیب سرخ
Inspirational fabrication tools workshop۱۵:۰۰-۱۷:۰۰

آزمایشگاه ورودی برای روش

های تولید دیجیتالی توسط
Athens Astrolab

در طی این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به روش ساخت و ساز معرفی می شوند که در
آن ,آنها ظاهر یک شخصی رابا دکوراسیون طراحی می کنند که نمادهای (مانند خدایان
باستان  ،اسطوره ها ،قهرمانان ،عناصر معماری ،نقاشی های تزئینی و غیره) را توصیف
می کنند که در طول بازدید خود به بازار آتن باستان عالوه بر این ،آنها از روند چاپ سه
بعدی یک ساختمان مربوط به یونان باستان را مشاهده خواهند کرد.
ابتدایی
بالکن سبز برای شاگردان ابتدایی
 ۰۰: ۱۵ - ۱۳:۰۰بچه ها با کمک داوطلب ،از مهارت باغبانی شان استفاده کرده و به
منظور ایجاد خالقیت و اینکه چطور از طبیعت حفاظت کنند را می آموزند و بالکن پکسیدا
را سرسبز می کنند.
کودکان
وقتی بزرگ شدم باغبان میشوم
با کندن کاری و کاشتن گیاه های یونانی استعداد باغبانی ما را کشف میکنیم.
 ۶/۲۵سه شنبه
نوجوانان
 ۱۳:۰۰ - ۰۰: ۱۱آزمایشگاه ورودی برای روش های تولید دیجیتالی توسط
Athens Astrolab

ابتدایی
 ۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰بچهها به هدف ساخت اشیاء دستساز خودشان ابراز استعداد میکنن ،گلی
میشوند و با گل کاردستی میسازند.
…>> ۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰با هدف یک نمایش <<
کودکان
قنادان/شیرنی پزان کوچک ما
مکان پکسیدا را به یک مکان شیرنی پزی مبدل میکنیم ،همگی شیرنی پزان کوچک
میشویم ،پیشبند و کاله را به تن میکنیم و بیسکویت های خود ما را میسازیم.

کمپ تابستانی پکسیدا والدین را هم مد نظر قرار داده است!
 ۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰من والدین در اروپا هستم .حق و حقوق و وظایف که در اختیار دارم تا
بتوانم با فرزندانم خوب زندگی کنم
خانم اگلیکی ثودوروپولو وکیل و همکار جی سی آر و خانم الکیستیس مارکوالکیس
روانشناس کودکان پکسیدا ،رابطه به مسائل مراقبت فرزندانشان که نگران هستند صحبت
خواهند کرد.
 ۶/۲۶چهارشنبه
نوجوانان  ۱۵:۳۰ - ۱۴:۰۰....۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰نمایش مستند کوتاه از انجام برنامه ....و
جزئیات آن از زبان نسرالدین نظامی که نقش اصلی را دارد
ابتدایی۳۰: ۱۸ - ۳۰: ۱۶
ختم آزمایشگاه کارگاه آموزشی از ستاره شناسی آتن
(Athens Astrolabبرای خردساالن  ۱۴ - ۹ساله)
کودکان
سبک رقص و تکان دادن بدن
فعالیت های بدنی با موزیک  ،سبک های مختلف رقص نمیتوانستند از برنامه ما غایب باشند
 ۶/۲۷پنجشنبه
نوجوانان  ۱۱:۳۰-۱۳:۰۰کایسا وقت شترنج بازی کردن فرا رسیده برنامه ریزی بازی های
رو میزی/فکری با روانشناس اطفال خانم کایسا ی دوستداشتنی ما.
 ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰روزی نیکو و یانیس سولیس
ابتدایی …>> ۱۵:۰۰ - ۱۳:۰۰با هدف یک نمایش<<
کودکان
کاله های دیوانه خودما را درست میکنیم
کودکان رسامی میکنند و کاله های تابستانی تزئین میکنند

فعالیت های باال با بازیهای گروهی و اوقات خوشحالی همراه میباشند

