Το πρόγραμμα δραζηεριοηήηφν ηοσ ΚΗΦΗ Κορσδαλλού ζηοτεύει:






Σηελ ςπραγσγηθή θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε.
Σηελ θάιπςε ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαγθώλ.
Σηελ εμάζθεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηελ δηαηήξεζε απηώλ ζε όζν ην
δπλαηό θαιύηεξν επίπεδν.
Σηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθόηεηαο κε ηελ έληαμε ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Σηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο. ( κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θεπνπξηθή θηι.)

Μοσζική
Με ηελ θαζνδήγεζε καο νη ειηθησκέλνη αθνύλε παιηά αγαπεκέλα ηξαγνύδηα θαη ηα ηξαγνπδάκε
παξέα. Η αηκόζθαηξα γίλεηαη αθόκα πην επράξηζηε κε ηνλ ρνξό.
Στολιαζμός ηες επικαιρόηεηας.
Γλσζηηθέο αζθήζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ειηθησκέλσλ ζην παξόλ θαη ζηελ
θαηαλόεζε ησλ εμειίμεσλ. Τόλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο δηακέζνπ ηνπ ζρνιηαζκνύ ηεο
επηθαηξόηεηαο από ελεκεξσηηθά κέζα, όπσο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ενξηνιόγηα, ηειεόξαζε θηι.
Πρόκλεζε εστάριζηφν αναμνήζεφν
Τα κέιε ελζαξξύλνληαη λα κηιήζνπλ γηα επράξηζηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζόλ κε
ηελ ρξήζε αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηό, όπσο θσηνγξαθίεο, δξαζηεξηόηεηεο κε βόηαλα
θαη θπηά θαη άιια.
Κεποσρική
Σπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε, νη ειηθησκέλνη θξνληίδνπλ ηα θπηά, κηα απνηειεζκαηηθή
απαζρόιεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο. Ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ, ελίζρπζε ησλ
αλακλήζεσλ, βειηησκέλε λνεηηθή δηεξγαζία πνπ παξέρεη θνηλσληθά εξεζίζκαηα.

Εναζτόλεζε με ηεν ηέτνε
Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ
ελίζρπζε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Τν άηνκν δεκηνπξγεί θαιιηηερληθά έξγα, κηα δηαδηθαζία
πνπ δίλεη λόεκα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο.
Ιδαληθή απαζρόιεζε, ηδηαίηεξα, γηα ειηθησκέλνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ιόγν σο κέζν έθθξαζεο.
Μαγειρική
Επράξηζηε ζπηηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απεπζύλεηαη ζην ζύλνιν ησλ ειηθησκέλσλ. Αληαιιαγή
εκπεηξηώλ, αλάθιεζε όκνξθσλ αλακλήζεσλ θαη ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ, όπσο ε κπξσδηά,
ε γεύζε, ε αθή θαη ε όξαζε. Καηάιιειε θαη γηα αζζελείο κε άλνηα.
Δραζηεριόηεηες νοεηικής ενδσνάμφζες
Σηόρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λνεηηθήο ελδπλάκσζεο είλαη νη ειηθησκέλνη λα εμαζθήζνπλ ηε
κλήκε ηνπο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα ηηο δηαηεξήζνπλ, όζν απηό είλαη εθηθηό, γηα πεξηζζόηεξν
ρξόλν. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε νκαδηθό θαη αηνκηθό επίπεδν θαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ειηθησκέλνπ.
Επιηραπέδια παιτνίδια
Έλαο ζπλδπαζκόο γλσζηηθώλ θαη δηαζθεδαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρύνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ θνηλσληθόηεηα.
Κινεμαηογραθικές προβολές
Παιηέο αγαπεκέλεο ειιεληθέο ηαηλίεο θαη επηκνξθσηηθά ληνθηκαληέξ ζε εβδνκαδηαία βάζε.
Τνλώλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ελζαξξύλνπλ ηελ αλζξώπηλε επαθή.

Εορηαζηικές και επεηειακές δραζηεριόηεηες
Μεξηθέο κέξεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη μερσξίδνπλ από ηελ θαζεκεξηλόηεηα. Η θαηαζθεπή
δώξσλ θαη αλακλεζηηθώλ θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ γηνξηώλ είλαη κηα επράξηζηε δηεξγαζία γηα ηα
κέιε καο. Μέζα από νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ζπιινγηθή εξγαζία ελδπλακώλνληαη νη
θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αλαδεηθλύεηαη ε αμία ησλ κειώλ καο.
Επιζκέυεις και εκδρομές
Από κηθξνύο πεξηπάηνπο έσο θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο επηζθέςεηο, ζπλήζσο κε ςπραγσγηθό
ραξαθηήξα, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ειηθησκέλσλ.
Διαζύνδεζε ηοσ ΚΗΦΗ με ηεν Κοινόηεηα
Επαθή ησλ κειώλ ηνπ ΚΗΦΗ κε άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζή
ηνπο, όπσο καζεηέο ζρνιείσλ, θνηηεηέο θηι., αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία επράξηζησλ ζπλαληήζεσλ
θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο καο.

