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Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία  

 

Ερωτηματολόγιο προς Γονείς και Κηδεμόνες  

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες» σχεδιάζει την εισαγωγή νέων προγραμμάτων 

και υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες (18:00 - 20:00) από Δευτέρα 

έως και Παρασκευή από τον Οκτώβριο του 2022. 

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της κάλυψης αναγκών 

των ωφελούμενων και των οικογενειών τους, είναι σημαντικό για εμάς 

να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο: 

 

1. Ποια από αυτά τα προγράμματα καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και 

τις ανάγκες της οικογένειάς σας και του παιδιού σας; 

 

Εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής ( εκπαίδευση σε 

πλύσιμο χεριών, προσώπου, βούρτσισμα δοντιών, ένδυση/ απόδυση, δίπλωμα 
ρούχων, στρώσιμο κρεβατιού, αγορά προϊόντων από εικονικό σούπερ μάρκετ, 
προετοιμασία εδέσματος, αποκατάσταση/ καθαριότητα χώρου) 

 

Αθλοπαιδιές (ψυχοκινητικές δραστηριότητες, μυϊκή ενδυνάμωση, ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, στίβος, καραόκε, ελεύθερος χορός ) 
 

Χοροθεραπεία ( χοροκινητική ψυχοθεραπεία, έκφραση μέσω σώματος, 

αυθόρμητη ελεύθερη κίνηση, ρυθμός, διεύρυνση κινητικού λεξιλογίου, προώθηση 
γνωστικής, συναισθηματικής, σωματικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης) 

 

Ατομική Συμβουλευτική Γονέων / Κηδεμόνων 
(Ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων σχετικά με θέματα οικογενειακού 
προγραμματισμού, επιλογές στεγαστικών λύσεων, εργασιακής ένταξης και 
υποστήριξης οικογενειακού πλαισίου) 

 

Θεατρικό Παιχνίδι ( σωματική έκφραση, παιχνίδια ενεργοποίησης, γνωριμίας, 

εμπιστοσύνης, συνεργασίας, επικοινωνίας, χαρακτήρων/ φύλων, αφήγηση 
ιστοριών/ παραμυθιού, θέατρο σκιών, παντομίμα, αυτοσχεδιασμός) 

 

Δημιουργική Κουζίνα (εκπαίδευση σε βασικές αρχές μαγειρικής και 

τραπεζοκομίας, αγορά υλικών και παρασκευή φαγητού, αρχές τραπεζοκομίας, 
σερβιρίσματος και προετοιμασίας τραπεζίου) 

 

Φωτογραφία (οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να απαθανατίζουν στιγμές 

από την καθημερινή τους ζωή και να μιλούν γι’ αυτές μέσα από το φωτογραφικό 
υλικό που φέρνουν στο εργαστήριο) 

 

Δημιουργικό Απόγευμα (το εργαστήριο στοχεύει στην κοινωνικότητα και στην 

έκφραση της δημιουργικότητας των απασχολούμενων με μια ποικιλία δημιουργικών 
δραστηριοτήτων) 

 



 

 

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία  

Άλλο: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της προετοιμασίας για την 

αυτόνομη διαβίωση, θα σας ενδιέφερε να ενταχθεί το παιδί σας 

σε 2ήμερα Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και 

οικογενειακού προγραμματισμού; 

 

 Ναι  Όχι 

 
 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη 
για την βελτίωση των υπηρεσιών μας  
 
Για οποιαδήποτε ενημέρωση, διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία 
σχετικά με τις υπηρεσίες του Οργανισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στο τηλ: 210-9766144 (Κοινωνική Υπηρεσία) ή μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@keepea.gr  
Καθημερινά από 9:00-15:00 


