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Αγαπεηά αδέιθηα,
Τμ θαιμθαίνη
πμο πέναζε,
πιεζηάζαμε με
ημ μήκομα ηεξ
αγάπεξ ημο
Χνηζημύ εθαημκηάδεξ παηδηά θαη
εθήβμοξ. Σαξ εοπανηζημύμε πμο
ζηαζήθαηε θμκηά μαξ με πνμζεοπή
θαη πνμζθμνά. Η ζομμεημπή ζαξ,
είκαη γηα όιμοξ μαξ εκζάννοκζε θαη
εοιμγία. Αξ πνμζεοπόμαζηε ώζηε
ε αγάπε ημο Θεμύ κα θηάζεη ζε
θάζε παηδηθή θανδηά.
Γθ μένμοξ ηςκ ζοκενγαηώκ ηεξ
Χνηζηηακηθήξ Δηαπαηδαγώγεζεξ

Σηέθακμξ θαη Μάγδα Μπμηώκε

5ο Παιδικό σμέδριο
άββαηο 1 Νοέμβρη
ζηεκ Γιιεκμγαιιηθή
Σπμιή Πεηναηά
«Άγημξ Παύιμξ
(απέκακηη από ημ Ανπαημιμγηθό
Μμοζείμ) 11 π.μ. - 6 μ.μ.
Γηα παηδηά δεμμηηθμύ
Σομμεημπή: 10 Γονώ
Θα οπάνπεη πμύιμακ. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ, επηθμηκςκήζηε
με ημ γναθείμ ηεξ Αζήκαξ

Ημερίδα για γομείς
άββαηο 8 Νοέμβρη
ζηεκ Γιεύζ. Γ. Γ.
Θεζ/κίθεξ (θηίνημ
«Μεηαμόνθςζεξ»,
δίπια ζημ Πιακεηάνημ)
«Πώξ κα βμεζήζς ημ
παηδί μμο όηακ... θμβάηαη, έπεη ροπμιμγηθά πνμβιήμαηα, πεκζεί, έπεη
πκεομαηηθέξ ακαδεηήζεηξ, θηκδοκεύεη
ζενθάνμκηαξ ζημ Internet,
έπεη ζελμοαιηθέξ ακαδεηήζεηξ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟ ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ «ΕΛΠΙΔΑ» ΣΟ ΥΙΛΤΡΟ
17ο Παιδικό σμέδριο
Αοηή ε επημένμοξ δηαθμκία πμο γηα
ηόζα πνόκηα έπεη εοιμγήζεη εθαημκηάδεξ παηδηά ηεξ Β.
Γιιάδαξ
ζοκεπίζηεθε θαη θέημξ με ζέμα: «Τα
δώνα ημο Θεμύ γηα
ζέκα». Μέζα από ηε δηδαζθαιία,
ημοξ ύμκμοξ θαη ηα παηπκίδηα, ζομίζαμε ζηα 150 παηδηά πμο ζομμεηείπακ, ηα πιμύζηα δώνα πμο μαξ πανίδεη μ Θεόξ από ηε ζηηγμή πμο Τμκ
εμπηζηεοόμαζηε.
Καλλιηετμικό Πεμθήμερο
Μηα μμάδα
από 7 εζειμκηέξ αδειθμύξ από ηεκ
Αμενηθή μαξ
βμήζεζακ

θέημξ ζημ Καιιηηεπκηθό 3ήμενμ. Τα
20 παηδηά πμο ζομμεηείπακ, εθηόξ
από ηηξ όμμνθεξ πεηνμηεπκίεξ θαη ηα
παηπκίδηα, δηδάπζεθακ ημ Λόγμ ημο
Θεμύ μέζα από θαζεμενηκά Βηβιηθά
Μαζήμαηα.
Αθληηικό Πεμθήμερο
Τμ ζέμα μαξ θέημξ ήηακ «Παίδμκηαξ
ζύμθςκα με ημοξ θακόκεξ». Τα 30
παηδηά πμο ζομμεηείπακ απόιαοζακ
ηα ημονκμοά πμδμζθαίνμο θαη μπάζθεη. Σηα Βηβιηθά μαζήμαηα
ημκίζαμε
ημ
πόζμ
ζεμακηηθό
είκαη κα «παίδμομε» ζύμθςκα με
ημοξ θακόκεξ ημο Θεμύ, μέζα από ηε
δςή ημο Σαμύι, ημο Δαβίδ, αιιά θαη
ζύγπνμκςκ Χνηζηηακώκ ενώςκ.
Αγγλική Γβδομάδα
Έκαξ πμιύ θαιόξ μαξ θίιμξ από ηεκ

Αμενηθή μαξ βμήζεζε θέημξ με
ηε δηδαζθαιία ζηεκ Αγγιηθή
Γβδμμάδα.
Τμ ζέμα
ηςκ Βηβιηθώκ μειεηώκ ήηακ:
«Πμηα
είκαη ε ηζημνία ηεξ δςήξ ζμο;».
Γκζαννύκαμε ημοξ εθήβμοξ κα
γνάρμοκ ηε δηθή ημοξ ηζημνία ζηε
ζπέζε ημοξ με ημ Θεό. Δηαπηζηώζαμε λακά, πόζεξ πνμθιήζεηξ θαη
δοζθμιίεξ ακηημεηςπίδμοκ μη κέμη
ζηηξ μένεξ μαξ. Πνμζπαζήζαμε
κα ζηαζμύμε θμκηά ημοξ με ζομβμοιή θαη εκζάννοκζε. Σε μενηθέξ πενηπηώζεηξ, απιά θαζίζαμε
θμκηά ημοξ θαη ημοξ αθμύζαμε με
πνμζμπή – θάηη πμο έπμοκ πάνα
πμιύ ακάγθε. Έκαξ από ημοξ εθήβμοξ πνμζεοπήζεθε γηα ζςηενία. Παναθαιμύμε κα πνμζεύπεζηε γηα πκεομαηηθή θανπμθμνία
ζηηξ θανδηέξ ηςκ παηδηώκ.

Μοσζικό 4ήμερο
Φέημξ πναγμαημπμηήζεθε με ηε μεγαιύηενε ζομμεημπή από θάζε άιιε πνμκηά
(44 παηδηά θαη έθεβμη). Τεκ εοζύκε ημο
μμοζηθμύ μένμοξ είπακ μ Τάθεξ θαη ε
Μανίδα Βεκηδειέα πμο βμήζεζακ ηα παηδηά κα πνμεημημάζμοκ θαη κα πανμοζηά-

ζμοκ μηα πμιύ όμμνθε ζοκαοιία, όπμο
ζοκδοαδόηακ ε θιαζζηθή μμοζηθή με
ημοξ ζύγπνμκμοξ ύμκμοξ. Σηηξ ειεύζενεξ ώνεξ ημοξ απόιαοζακ ημκ ημίπμ
ακαννίπεζεξ, πμο ζηήζαμε πνόζθαηα
ζημ Φίιονμ.

ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Αθήμα
Τμκ Ιμύκημ θαη ημκ Ιμύιημ
ζομμεηείπαμε με οπαίζνηα
εοαγγειηζηηθά πνμγνάμμαηα ζημ θεζηηβάι πμο δημνγάκςζε ε Α’ Γιιεκ. Γοαγγ.
Γθθιεζία γηα δύμ εβδμμάδεξ ζημ Λόθμ Λαμπνάθε.
Πμιιά παηδηά, αιιά θαη εκήιηθεξ (100 με 200 άημμα
θάζε θμνά) παναθμιμύζεζακ ηα πνμγνάμμαηα. Η πνμζπάζεηα ηςκ αδειθώκ ηεξ Α’ Γιι. Γ. Γθθιεζίαξ είκαη
Θεζζαλία Μηα μμάδα ζοκενγαηώκ μαξ,
ζε ζοκενγαζία με ηεκ Γιι. Γ. Γ. Λάνηζαξ,
έδςζακ οπαίζνηα πνμγνάμμαηα γηα παηδηά.
Γθηόξ από ημκ αδ. Μηπάιε Πέηθμθ θαη
ηεκ αδ. Θεμδώνα Παηζίδμο, θέημξ ζομμεηείπακ θαη 4 αδειθέξ από ημ ελςηενηθό,
πμο ήνζακ ημ θαιμθαίνη γηα κα βμεζήζμοκ
ζηε δηαθμκία. Σοκμιηθά δόζεθακ 7 πνμγνάμμαηα ζε θαηαοιηζμμύξ ηζηγγάκςκ θαη
ζε πενημπέξ ηεξ Λάνηζαξ με 280 παηδηά
κα δηδάζθμκηαη γηα ημ Σςηήνα Χνηζηό
μέζα από Βηβιηθά Μαζήμαηα.

πναγμαηηθά αλημζαύμαζηε, θαζώξ μέζα από ηα πνμγνάμμαηα
αοηά μπμνμύκ θαη πιεζηάδμοκ
μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ με ηεκ
αγάπε ημο Χνηζημύ. Γοπανηζημύμε ηεκ εθθιεζία γηα ηεκ
εοθαηνία ζοκενγαζίαξ πμο μαξ έδςζε θαη πνμζεοπόμαζηε μ ζπόνμξ πμο έπεζε κα θανπμθμνήζεη γηα ζςηενία
ζε πμιιέξ ροπέξ.

Αμαηολική Μακεδομία – Θράκη
Η αδ. Θεμδώνα Παηζίδμο, μαδί με ημκ
Σςηήνε θαη ηεκ Καηενίκα Σηνηθημύιηα
από ηε Χ.Κ.Α. έδςζακ 5 οπαίζνηα
πνμγνάμμαηα ζε Δνάμα, Καβάια,
Ηναθιείηζα,
Πέναμμ,
Κμμμηεκή ηα
μπμία παναθμιμύζεζακ
145 παηδηά.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ:
1 Νοεμβρίοσ - Παιδικό σμέδριο ζηημ Αθήμα

Πποζεύχεζηε για ηο έπγο μεηαξύ ηων παιδιών

8 Νοεμβρίοσ - Ημερίδα για γομείς ζηη Θεζζαλομίκη
20-21 Νοεμβρίοσ - εμιμάριο για γομείς και δαζκάλοσς ζηημ Αθήμα

Τηλεθωνήζηε μαρ για
πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ

Επιζκεθθείηε ηην
ιζηοζελίδα μαρ:
www.cefgreece.gr

Λεωμίδοσ 19 542 50 Θεζζαλομίκη ηηλ: 2310 305 - 515
Λσκίας 25 142 31 Ν. Ιωμία
ηηλ: 210 27 17 987

ΝΓΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΦΗΒΟΥ
Ο Χριζηιαμός ηραηιώηης:
Σεηνά 12 μαζεμάηςκ ζπεηηθά
με ηεκ πακμπιία
ημο πηζημύ, πμο
μπμνμύκ κα πςνηζζμύκ θαη κα
γίκμοκ 24 μαζήμαηα. Πενηέπεηαη cd με
έγπνςμα επμπηηθά θαη θύιια
ενγαζηώκ.

