
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και σχεδιάζουμε το μέλλον 

Ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ με ολιγομελό γκρουπ ανϊλογα με την εθνικότητϊ τουσ, 

πραγματοποιεύ ςε εβδομαδιαύα βϊςη η Ψυχοδιαγνωςτικό Υπηρεςύα. Ο ςχεδιαςμόσ των 

ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων χωρύζεται ςε τρύα ςτϊδια. Στο ξεκύνημα τύθενται ερωτόςεισ 

γνωριμύασ ςτουσ ωφελούμενουσ, που θα βοηθόςουν ςτη δημιουργύα οικειότητασ και ϊνεςησ 

μϋςα ςτην ομϊδα. Οι ερωτόςεισ ςχετύζονται με προςωπικϋσ επιθυμύεσ, διαχεύριςη θετικών 

και αρνητικών ςυναιςθημϊτων και εξοικεύωςη με την ελληνικό κουλτούρα. 

Στο δεύτερο μϋροσ ειςϊγονται ςτουσ ωφελούμενουσ τεχνικϋσ του arttherapy. Οι 

ωφελούμενοι καλούνται να ζωγραφύςουν πωσ φαντϊζονται το μϋλλον τουσ ςε πϋντε 

χρόνια, με ςκοπό να οραματιςτούν και να επικοινωνόςουν με τη Ψυχοδιαγνωςτικό ομϊδα 

τουσ ςτόχουσ τουσ. 

Τελικό ςτϊδιο εύναι η απεικόνιςη των παραπϊνω ςε ϋνα κολϊζ, το οπούο θα τουσ βοηθόςει 

ςτο να τουσ αφυπνύζει και να τουσ παρακινεύ για να ακολουθούν τα βόματα που θα τουσ 

οδηγόςουν ςτο μϋλλον που ϋχουν οραματιςτεύ. 

Στόχοσ των ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων του Ιανουαρύου εύναι η ανϊπτυξη εμπιςτοςύνησ 

μεταξύ των ωφελούμενων, αλλϊ και ωφελούμενων-ψυχολόγων, η μϊθηςη κοινωνικών 

δεξιοτότων, η ενύςχυςη κινότρων και ο ςχεδιαςμόσ για την υλοπούηςη μελλοντικών ςτόχων 

τουσ. 
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 Σοκολατένιες αλχημείες Μ α ν τ ή λ ι  Κ α λ α μ α τ ι α ν ό 

Μαθόματα ελληνικών παραδοςιακών 

χορών ξεκύνηςαν αυτόν τον μόνα ςτο 

Κϋντρο μασ. Η επιλογό τησ 

ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ απεδεύχθη 

ιδιαιτϋρωσ επιτυχημϋνη, καθώσ οι 

ανόλικοι εύχαν την ευκαιρύα να 

εκδηλώςουν τη ζωντϊνια τουσ, να 

νιώςουν τη χαρϊ τησ δημιουργικόσ 

ϋκφραςησ, να τραγουδόςουν, να 

ςυγκινηθούν, να αποκτόςουν ςχϋςη με 

την ελληνικό μουςικό και το τραγούδι.  

 

 

Μοναδικϋσ ςοκολατϋνιεσ δημιουργύεσ ετούμαςαν ςτο 

πλαύςιο εςωτερικόσ δρϊςησ οι ωφελούμενοι του 

Κ.Φ.Α.Α. Αθόνασ. Μϋςω αυτών των εργαςτηρύων 

ζαχαροπλαςτικόσ,  οι ανόλικοι βρύςκουν την ευκαιρύα 

να δημιουργόςουν πρωτότυπεσ «λιχουδιϋσ» ανϊλογα 

με την εποχό. Έρχονται ς’ επαφό με τα υλικϊ 

ζαχαροπλαςτικόσ, μετρούν τισ δοςολογύεσ, 

ανακατεύουν μεύγματα, ζυμώνουν και πλϊθουν 

ςύμφωνα με τη ςυνταγό. 

Ύςτερα διακοςμούν τα 

γλυκϊ τουσ με πρωτότυπο 

και ευφϊνταςτο τρόπο. Η 

όλη διαδικαςύα 

χαρακτηρύζεται από κϋφι 

και δημιουργικότητα και 

μυρωδιϋσ που ανεβϊζουν 

τη διϊθεςη και ανούγουν 

την όρεξη. 

 

 

 

 

Με αμεύωτο ενδιαφϋρον ςυνεχύςτηκε η 

εςωτερικό ανακαύνιςη των χώρων τησ 

δομόσ, με το χώρο τησ αύθουςασ διδαςκαλύασ 

να αποτελεύ το project αυτού του μόνα. Όλο 

και περιςςότεροι ανόλικοι ςυμμετϋχουν ςε 

αυτό την εςωτερικό δρϊςη που τεύνει να 

γύνει «θεςμόσ». Οι επαγγελματύεσ του 

Κϋντρου ενθαρρύνουν τουσ ωφελούμενουσ 

προσ αυτό την κατεύθυνςη, καθώσ το κϊθε 

ςχϋδιο εύναι μια εικονογραφημϋνη γλώςςα 

που μιλϊ για τον ύδιο τον ανόλικο και τον 

κόςμο του. Μϋςα από το ςχϋδιο αναπτύςςει 

μια ικανότητα να εξωτερικεύει τον 

εςωτερικό του κόςμο, τα ςυναιςθόματϊ του, 

ακόμα και τισ φοβύεσ του, ενώ παρϊλληλα 

ξεφεύγει από το ϊγχοσ, την καταπύεςη και 

όλα εκεύνα τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα που 

εύναι πιθανό να τον κατακλύζουν.  

 


