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Τα μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς θα ξεκινήσουν 
από πολύ νωρίς φέτος, απο την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 
2021, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την έναρξη της καινούριας 
σχολικής χρονιάς.Τόσο τα παιδιά όσο και οι μεγάλοι θα 
έχουν την δυνατότητα φέτος να δοκιμάσουν και να επιλέξουν 
μέσα από ένα μεγάλο αριθμό καινούριων δραστηριοτήτων. 
Επίσης για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν πρωινές τάξεις στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Ηλία Αλετρά στην Αγλαντζιά.
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ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Ένατη χρονιά με «Ανοικτό Σχολείο»

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς 
Ανδρέα Κωνσταντίνου
Αγαπητοί Δημότες,

Χαιρετίζω την έναρξη και λειτουργία 

για ένατη συνεχόμενη χρονιά του 

Ανοικτού Σχολείου του Δήμου μας, 

το οποίο ανοίγει ξανά τις πύλες του 

για τους Δημότες μας και όχι μόνο, 

νωρίτερα από τις προηγούμενες 

χρονιές, στις 20/9/2021. 

Το Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς 

είναι έτοιμο να υποδεχθεί μικρούς 

και μεγάλους στις σχολικές 

εγκαταστάσεις του Ε’ Δημοτικού 

Σχολείου Αγλαντζιάς – Άκη 

Κλεάνθους, του Αθλητικού Κέντρου 
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στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς, του Στ΄ 

Δημοτικού Αγλαντζιάς και πρωινές τάξεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηλία Αλετρά. 

Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» δημιουργήθηκε από το Δήμο Αγλαντζιάς 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τη Σχολική 

Εφορεία Αγλαντζιάς και αποτελείται από πολλές δραστηριότητες που συνδέονται 

με τις απαιτήσεις του σήμερα, καλύπτοντας θέματα όπως την τέχνη, τη μουσική, 

τη γλώσσα, το χορό κ.ά. Με μεγάλη μας ικανοποίηση βλέπουμε το πρόγραμμα 

να αναβαθμίζεται με πολλές καινούργιες δραστηριότητες όπως Μουσικοκινητική, 

Κιθάρα, Skateboard, Εισαγωγή στη Γραφιστική τέχνη (graphic design), Πολεμική 

Τέχνη Sambo, Αθλοπαιδιές, Εισαγωγή στο Ελεύθερο σχέδιο, Σκάκι, Γλυπτική/ 

Κεραμική, Φωτογραφία, Μαγειρική, Ποδηλασία και Αγιογραφία, Ξένες Γλώσσες, 

μπαλέτο, καράτε, πίνγκ πόνγκ, τένις και πολλά άλλα.

Η επιτυχημένη καθιέρωση του θεσμού του «Ανοικτού Σχολείου» φαίνεται από 

την ανταπόκριση, συμμετοχή και στήριξη που υπάρχει από άτομα κάθε ηλικίας, 

πράγμα που μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση αλλά και ώθηση για καλύτερες και 

πιο ποιοτικές δραστηριότητες.

Τα οικονομικά και πρωτότυπα προγράμματα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν 

στην κοινωνία την αναβάθμιση του πολιτικού και αθλητικού επιπέδου του Δήμου 

μας. Ακόμη ένας στόχος του θεσμού αυτού, είναι η προώθηση και παροχή του 

κοινωνικού προγράμματος της δια βίου μάθησης που απευθύνεται σε όλους 

τους πολίτες.

Προσδοκούμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους Δημότες μας, και 

όχι μόνο, ένα ευχάριστο περιβάλλον και να επενδύσουμε στη δημιουργική 

απασχόληση του ελεύθερου χρόνου τους.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη σας προς το θεσμό αυτό. 

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς εύχομαι μία καλή και δημιουργική σχολική 

χρονιά.

Ανδρέας Κωνσταντίνου

Δήμαρχος Αγλαντζιάς 

Πρόεδρος Δ.Ε. «Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς»
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
1. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέλθει στον 
ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των οκτώ ατόμων.
2. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί μαζί με το 
ανάλογο ποσό στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, οδός Αικατερίνης Κορνάρου 8, 
2108 Αγλαντζιά, στην Υπεύθυνη / Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή, 08:00-15:00.
3. Συμμετοχή σε δραστηριότητα θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι καταβάλουν ολόκληρο το 
ποσό που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχουν δηλώσει μαζί με την αίτηση.
4. Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 
εφόσον το τμήμα έχει δημιουργηθεί, μπορεί όμως να μεταφερθεί σε άλλη 
δραστηριότητα του ίδιου ποσού.
5. Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια κατά 
το χρόνο παρουσίας τους στις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου. Οι γονείς/
κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη παράδοσης και παραλαβής των παιδιών τους από το 
χώρο των δραστηριοτήτων.
6. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς το Ανοικτό Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να 
πραγματοποιεί αλλαγές στο πρόγραμμα για την ομαλή λειτουργία των ομάδων και να 
ειδοποιεί τους συμμετέχοντες με sms.
7. Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιβάλουν τη διακοπή της φυσικής παρουσίας στο 
χώρο διεξαγωγής, τα μαθήματα εκεί και όπου προσφέρεται θα πραγματοποιούνται 
διαδικτυακά.
8. Στα πλαίσια της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο από την πανδημία του 
κορωνοϊού (COVID-19), η λειτουργία των προγραμμάτων του Ανοικτού Σχολείου θα 
γίνεται σύμφωνα με τα Περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματα και τις ισχύουσες οδηγίες. 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού).
9. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την 
Υπεύθυνη / Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Αγλαντζιάς κα Άννα Κούτζιη 
στα τηλέφωνα 77778100, 99426708, 22462154 (Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-15:00).
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχολικής Χρονιάς 2021-2022
(Να συμπληρωθεί από γονέα ή κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικου)

*Όνομα συμμετέχοντα……………………………………….Επώνυμο……………………………………………

*Διεύθυνση……………………………………………………………………..*Τ.Κ…………………………………

*Ημερ. Γέννησης………………………………….Ηλικία………….*Τηλ. Επικ…………………………………

*Ε-mail……………………………………………………………………………………………………………………

*Ιατρικά και μαθησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζετε τα οποία θα πρέπει να 

γνωρίζει ο εκπαιδευτής:………………………………………………………………………………………………

Επιθυμώ συμμετοχή στα πιο κάτω προγράμματα:

1. Με την εγγραφή μου δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι στη διάθεση της Δ.Ε. του 
Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς για να τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των προγραμμάτων 
του Ανοικτού Σχολείου καθώς και πως συμφωνώ με τους «όρους και κανονισμούς» όπως 
περιγράφονται στο βιβλιαράκι.

Όνομα (αν είναι διαφορετικό από το συμμετέχοντα):…………………………………………..……………...

*Υπογραφή……………………………………………..*Ημερομηνία………………………………………........

2. *Συμφωνώ ή Διαφωνώ να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες δικές μου ή του παιδιού 
μου από τα μαθήματα/εκδηλώσεις, για σκοπούς προώθησης του Ανοικτού Σχολείου.
…………….. ΣΥΜΦΩΝΩ                      …………….. ΔΙΑΦΩΝΩ

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την 
Υπεύθυνη του Ανοικτού Σχολείου στα τηλέφωνα 77778100, 22462154 και 99426708 (08:00-15:00).

*Υποχρεωτικά Πεδία

*Προγράμματα *Μέρα *Ωρα
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 
μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τρίτη 31 Μαϊου 2022

*Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή και εξοπλισμό που μπορεί να απαιτηθεί 
(π.χ. στρωματάκι γυμναστικής, υλικά ζωγραφικής, ρακέτες τένις, υλικά για 
ζαχαροπλαστική και μαγειρική, βιβλία, μουσικά όργανα κτλ), 
επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. €70 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα
2. €130 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή 
    δύο φορές την εβδομάδα (μπαλέτο επίπεδο 3 & Επίπεδο 4)
3. €130 για την δραστηριότητα Kangoo Boots
4. €120 για την δραστηριότητα Τένις
5. €120 για την δραστηριότητα Πινγκ-Πονγκ
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
1. ΚΑΡΑΤΕ ...................................................................................................................................................09
2. SAMBO (ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) .................................................................................................................10
3. ΜΠΑΛΕΤΟ ................................................................................................................................................11
4. CAPOEIRA ................................................................................................................................................11
5. ZUMBA JUNIOR ........................................................................................................................................12
6. ZUMBA KIDS ............................................................................................................................................12
7. ZUMBINI ..................................................................................................................................................12
8. KANGOO BOOTS ......................................................................................................................................12
9. ZUMBA ....................................................................................................................................................13
10. ZUMBA TONING .......................................................................................................................................13
11. PILATES ..................................................................................................................................................14
12. ΑΘΛΟΠΕΔΙΕΣ ............................................................................................................................................15
13. ABS & LEGS .............................................................................................................................................15
14. CROSSFIT ................................................................................................................................................16
15. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ........................................................................................17
16. HIP HOP ...................................................................................................................................................18
17. CONTEMPORARY DANCE .........................................................................................................................18
18. PARUMBA ................................................................................................................................................19
19. STREET LATIN .........................................................................................................................................20
20. ΑΓΓΛΙΚΑ ..................................................................................................................................................21
21. ΓΑΛΛΙΚΑ ..................................................................................................................................................22
22. ΙΣΠΑΝΙΚΑ .................................................................................................................................................23
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24. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ...........................................................................................................................................25
25. ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ...............................................................................................................................26
26. ΑΡΜΟΝΙΟ ................................................................................................................................................27
27. ΦΛΑΟΥΤΟ ................................................................................................................................................27
28. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ..................................................................................................................................27
29. ΚΙΘΑΡΑ ....................................................................................................................................................28
30. UKULELE (ΜΙΚΡΗ ΚΙΘΑΡΑ) ........................................................................................................................28
31. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ..............................................................................................................................29
32. YOGA .......................................................................................................................................................30
33. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ .............................................................................................................................................31
34. ΤΕΝΙΣ ......................................................................................................................................................32
35. ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ..........................................................................................................................................33
36. ΣΚΑΚΙ ......................................................................................................................................................34
37. SKATEBOARD ..........................................................................................................................................35
38. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ .............................................................................................................................................36
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40. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ..............................................................................................................................................38
41. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ / ΖΑΧΑΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ................................................................................................38
42. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................................................................39
43. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ/ΣΑΒΒΑΤΟ)  ...........................................................................................................40
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47. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ...................................................................................................................................42
48. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ORIGAMI (ΜΕ ΧΑΡΤΙ) ................................................................................43
49. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ...................................................................................................43
50. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ...........................................................................................................44
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ΚΑΡΑΤΕ
Το Καράτε είναι Ιαπωνική πολεμική τέχνη και απευθύνεται σε αγόρια και 
κορίτσια. Στα Ιαπωνικά ο όρος καράτε σημαίνει «άδειο χέρι», δηλαδή δεν 
χρησιμοποιούνται όπλα. Το Καράτε οδηγεί στη πειθαρχία, βελτιώνει τη φυσική 
κατάσταση και τον τρόπο αυτοάμυνας, την αυτοπεποίθηση και την ηρεμία.

Η Κρίστη Ανδρέου που διδάσκει το μάθημα του Καράτε στο Ανοικτό Σχολείο, 
σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Εθνικής Αθλητικής 
Ακαδημίας Σόφιας και αποφοίτησε το 2004 με επαγγελματική ειδίκευση 
<Προπονητής Αθλητικής Αεροβικής>. Επίσης, είναι κάτοχος Μαύρης Ζώνης 4 
Dan, Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε και Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε-WKF. 
Είναι εγγεγραμμένο μέλος στα μητρώα του Κ.Ο.Α ως εκπαιδεύτρια Καράτε, και 
κάτοχος διπλώματος της Ακαδημίας Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Καράτε. Ασχολείται με το Ανοικτό Σχολείο σε διάφορους Δήμους από το 2015, με 
το Α.Γ.Ο (Αθλητισμός για όλους) από το 2005-2012 στα προγράμματα Καράτε, 
στο Αθλητικό Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας από το 2013, σε ιδιωτικές 
σχολές, στο Αθλητικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου από το 2005-2020, σε 
Ολοήμερα Σχολεία, σε Επιμορφωτικά Κέντρα, Σωματεία όπως επίσης και στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκοντας και προπονώντας Καράτε.

Δευτέρα 13:30-14:30 (παιδιά) 
E΄Δημοτικό Σχολείο
Τρίτη 15:00-16:00 (παιδιά) 
Ε΄ Δημοτικό  Σχολείο
Τρίτη 16:00-17:00 (παιδιά) 
Ε΄ Δημοτικό Σχολείο
Τετάρτη 13:15-14:15 (παιδιά) 
ΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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SAMBO (ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
Η πολεμική τέχνη των Ρώσων. Ο όρος Sambo μεταφράζεται ως «Αυτοάμυνα 
χωρίς όπλα». Είναι μια πολυσύνθετη πολεμική τέχνη που ξεκίνησε από 
τη Σοβιετική Ένωση, με ρωσική νοοτροπία, έτοιμη να συναγωνιστεί άλλες 
πολεμικές τέχνες όπως Ζίου Ζίτσου και  Τζούντο.

Ο Χριστίνος Σταυρίδης που διδάσκει την πολεμική τέχνη Sambo στο Ανοικτό 
Σχολείο, ξεκίνησε το 2000 σαν αθλητής του τζούντο με συμμετοχές στα 
Παγκύπρια Πρωταθλήματα και με πολλές επιτυχίες για αρκετά χρόνια. Το 2010 
ξεκίνησε ταυτόχρονα την ενασχόληση του και με το Sambo. Με την αναγνώριση 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας, από το 2011 μέχρι το 2017 αγωνιζόταν με το 
Σάμπο στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα κατέχοντας ψηλές θέσης για συνεχόμενα 
χρόνια καθώς και συμμετοχές σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
κατακτώντας πολλά μετάλλια. Το 2015 εκλέγεται σαν γενικός γραμματέας της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Σάμπο και το 2016 αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού 
αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο. Είναι ο ιδρυτής της Ακαδημίας 
Σάμπο Λευκωσίας. Ο Χριστίνος κατέχει τον τίτλο Master Sports Sambo 2ου 
επιπέδου και κάτοχος 2 Dan στο Τζούντο.

Σάββατο 11:00-12:00 (5-8χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 12:00-13:00 (9-13χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο
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ΜΠΑΛΕΤΟ
Χορός βασισμένος στο αγγλικό σύστημα της Βασιλικής Ακαδημίας Royal 
Academy of Dance. Το μάθημα δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, τεχνική, 
έκφραση, ρυθμό και μουσικότητα.

CAPOEIRA
To Capoeira είναι μια Βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη που συνδυάζει χορό, 
ακροβατικά, μουσική και τραγούδι. Το Capoeira χαρίζει δύναμη, ευελιξία, 
ισορροπία και συντονισμό αλλά παράλληλα καλλιεργεί την πειθαρχία, την 
αφοσίωση, την υπευθυνότητα, τον αλληλοσεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Η Χάρις Μαραθεύτη που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο, 
έχει αποφοιτήσει το 2006 από το London Studio Centre in Theatre Dance με 
Bachelor Degree (BA). Έχει συνεχίσει τις σπουδές της, με τον τίτλο του Certif-
icate in Ballet Teaching (CBTS) στην Αγγλία, της Βασιλικής Ακαδημίας Royal 
Academy of Dance και έχει κερδίσει τον τίτλο της RAD Ballet Teacher. Επίσης, 
από το 2010 ασχολείται με την πολεμική τέχνη Capoeira. Στο Ανοικτό Σχολείο 
Αγλαντζιάς διδάσκει μπαλέτο και capoeira από το 2015. 

Μπαλέτο Επίπεδο 1 Δευτέρα 15:15-16:00
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Μπαλέτο Επίπεδο 2 Tετάρτη 15:15-16:00
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Μπαλέτο Επίπεδο 3 Δευτέρα 16:00-17:00 
και Τετάρτη 16:00-17:00, Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Μπαλέτο Επίπεδο 4 Δευτέρα 17:00-18:30 και
Τετάρτη 17:00-18:00, Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τίμη: Eπίπεδο 1+2 €70, 
Επίπεδο 3+4 €130 για όλο το χρόνο

Capoeira Δευτέρα 18:30-19:30 (παιδιά)
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Capoeira Τετάρτη 18:00-19:00 (ενήλικες)
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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ZUMBA JUNIOR
Τα μικρά παιδιά έχουν την δυνατότητα να μάθουν κινήσεις, με βάση τη 
χορογραφία του Zumba. Είναι ένας συνδυασμός γυμναστικής, χορού και 
διασκέδασης για τα παιδιά.

ZUMBA ΚIDS
Τα πιο μεγάλα παιδιά έχουν κι αυτά την δυνατότητα να μάθουν κινήσεις 
με βάση την χορογραφία του Zumba, να χορέψουν και να διασκεδάσουν 
ταυτόχρονα.

Zumba Kids Τρίτη 17:30-18:30 (7-12χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Zumba Junior Πέμπτη 15:15-16:00 (4-7χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Zumba Junior Πέμπτη 16:00-16:45 (4-7χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Zumbini Πέμπτη 14:30-15:15 Ε΄Δημοτικό 
Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

Κangoo Boots Τρίτη 18:30-19:30 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Kangoo Boots Πέμπτη 19:00-20:00 
(ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €130 για όλο το χρόνο

KANGOO BOOTS
Είναι μια πρωτότυπη και άκρως διασκεδαστική μορφή άσκησης, που 
δημιουργήθηκε για όλους όσους λατρεύουν την γυμναστική αλλά και 
για αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν συνεχώς καινούρια πράγματα. 
Βελτιώνει την ισορροπία, την μυϊκή δύναμη, το καρδιακό σύστημα, ενισχύει 
τη μυϊκή μάζα, αυξάνει την πυκνότητα των οστών και μειώνει το στρες.

ZUMBINI (ΜΑΜΑ & ΠΑΙΔΙ)
Γονείς και παιδιά γυμνάζονται και χορεύουν μαζί σε μουσική Zumba. Μια 
ευτυχισμένη ώρα για σας και το παιδί σας.

Η Σώτια Χριστοφόρου που 
διδάσκει τα πιο πάνω 
μαθήματα στο Ανοικτό 
Σχολείο, ξεκίνησε 
μαθήματα χορού σε ηλικία 
6 χρονών. Ασχολήθηκε με 
το Belly Dance για 12 χρόνια. Το 2006-
2009 πέρασε με άριστα εξειδικευμένες 
εξετάσεις σε σχολή χορού στο Λονδίνο. 
Από το 2015 άρχισε μαθήματα Zum-
ba, το 2018 απέκτησε το δίπλωμα του 
εκπαιδευτή Zumba και το 2019 απέκτησε 
τα διπλώματα εκπαιδευτή για Zumba kids 
και Strong by Zumba. Αρχές του 2021 
απέκτησε επίσης τα διπλώματα εκπαιδευτή 
για το Zumbini και Kangoo Boots.
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ZUMBA 
Είναι ένα είδος γυμναστικής που ξεκίνησε από την Κολομβία, αερόβιας 
άσκησης και κινείται πάνω στο ρυθμό της μουσικής κάνοντας ταυτόχρονα 
χορευτικά βήματα. Προσφέρει όχι μόνο διασκέδαση αλλά και σωματική και 
πνευματική υγεία.

ZUMBA TONING
Είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής με μικρά βαράκια μέσα από το 
ρυθμό της μουσικής. Χορός, γυμναστική και εκτόνωση από το άγχος της 
καθημερινότητας.

Zumba Toning Πέμπτη 17:00-18:00 
(ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Zumba Πέμπτη 18:00-19:00 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

Η Αθηνά Μαυρουδή που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο, 
της άρεσε ο χορός από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε να ασχολείται με το ZUM-
BA πριν από τέσσερα χρόνια πηγαίνοντας στην Ελλάδα με σκοπό να πάρει το 
δίπλωμα του εκπαιδευτή της ZUMBA πράγμα που πέτυχε. Ο κύριος σκοπός των 
μαθημάτων της είναι να μεταδώσει την καλή ενέργεια στους μαθητές μέσα από το 
χορό και την γυμναστική.
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PILATES
Είναι μια μέθοδος εκγύμνασης που κρατά το σώμα σε άριστη φυσική 
κατάσταση βασιζόμενη σε ένα σύστημα ασκήσεων διάτασης και 
ενδυνάμωσης. Στόχος του προγράμματος αυτού η μυϊκή αντοχή και η 
ευλυγισία. Θέτει σε κίνηση όλο το σώμα και αναπτύσσει ισορροπημένα 
όλους τους μύες. 

Η Πωλίνα Ιωάννου που διδάσκει το pilates στο Ανοικτό Σχολείο, έχει σπουδάσει 
στην Ανώτερη Επαγγελματική σχολή χορού <Ανδρομάχη Καφαντάρη> στην 
Θεσσαλονίκη όπου και εξασφάλισε το Δίπλωμα της Καθηγήτριας Χορού. Στην 
συνέχεια απέκτησε το δίπλωμα του Pilates Instructor για Μat Work & Props και 
Pilates Equipment εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο από το European Health & 
Fitness Association (EHFA) στο Studio One στην Αθήνα. Έχει διδάξει σε διάφορα 
στούντιο στην Ελλάδα και Κύπρο τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε αρχάριους 
και προχωρημένους για εκγύμναση και αποθεραπεία. 
<Το Pilates για μένα είναι ένας τρόπος με τον οποίο διατηρώ το σώμα μου υγιές 
και ενεργητικό βοηθώντας με να έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής>.

Τετάρτη 19:00-20:00 (ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τετάρτη 20:00-21:00 (ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Πέμπτη 20:00-21:00 (ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο



15

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
Είναι ένα ομαδικό άθλημα που έχει ως στόχο την άσκηση και την 
ψυχαγωγία στα παιδιά. Οι ασκήσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα 
παιδιά να γυμνάζονται αλλά συγχρόνως να παίζουν και να διασκεδάζουν. 
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μια υγιή σχέση με τη 
σωματική άσκηση που θα κρατήσει στο πέρασμα του χρόνου. Ο στόχος είναι 
τα παιδιά να μην βλέπουν την σωματική άσκηση σαν αγγαρεία αλλά σαν μια 
διασκεδαστική  δραστηριότητα που γυμνάζει το μυαλό και το σώμα.

Ο Ανδρέας Σταύρου που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο, 
σπούδασε και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο Sports & Exercise Science με BSc(hons) με ειδίκευση στη δύναμη, 
αντοχή, λειτουργική γυμναστική, αποκατάσταση από τραυματισμούς, εγχειρήσεις 
και χρόνιες παθήσεις. Μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των γυμναστηρίων 
Κύπρο και Αγγλία ως εκπαιδευτής προσωπικής εκγύμνασης και ομαδικών 
τάξεων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την εκγύμναση των παιδιών των 
Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα των Κέντρων 
Προστασίας και Απογευματινής Απασχόλησης.

Αθλοπαιδιές Τρίτη 14:00-15:00 
(παιδιά) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Αθλοπαιδιές Τετάρτη 14:15-15:15 
(παιδιά) Ε΄Δημοτικό Σχολείου
Αθλοπαιδιές Παρασκευή 14:00-15:00 
(παιδιά) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Abs & Legs Παρασκευή 19:00-20:00 
(ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Abs & Legs Σάββατο 09:00-10:00 
(ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

ABS & LEGS
Είναι οι ασκήσεις των κοιλιακών και των ποδιών. Οι ασκήσεις κοιλιακών 
μας επιτρέπουν την κίνηση, παρέχουν σταθερότητα, υποστήριξη και 
ισορροπία. Οι δυνατοί κοιλιακοί  αποτρέπουν τον πόνο στη πλάτη. Οι 
προπονήσεις των ποδιών εμπλέκουν τις κύριες μυϊκές  ομάδες του 
σώματος. Ένα ισχυρό κάτω σώμα θα βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμού 
και στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων  
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CROSSFIT
Το CrossFit είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος προπόνησης. Όλες οι 
ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται με σωστή τεχνική και σε υψηλή ένταση. Oι 
προπονήσεις του CrossFit έχουν διάφορα επίπεδα για αρχάριους, μεσαίο 
και υψηλό επίπεδο, επιτρέποντας σε άτομα διαφορετικού επιπέδου φυσικής 
κατάστασης και εμπειρίας. Περιέχει ασκήσεις με το βάρος του σώματος, 
ως αντίσταση και τη χρήση μικρό οργάνων όπως κουτιά, σκάλες, κρίκους, 
σχοινάκια, λάστιχα, βαράκια, τρέξιμο, άλματα και πολλά άλλα.

Ο Αλέξης Χρίστου που διδάσκει το μάθημα του CrossFit στο Ανοικτό Σχολείο, 
τέλειωσε Προπονητική στο Ι.Ι.Ε.Κ. (Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης) ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης. Έκανε την πρακτική του άσκηση σε 
γυμναστήρια τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα όπου έκανε 
προσωπική εκγύμναση (personal training) και ομαδικές τάξεις. Μπορεί άμεσα 
να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί κάθε σωματικό πρόβλημα που μπορεί να 
αντιμετωπίζει κάποιος.  

Σάββατο 14:00-15:00 (ενήλικες) Ε΄ Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 15:00-16:00 (ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ταξιδεύουμε στις νότες του ελληνικού ρεπερτορίου και γνωρίζουμε την 
παράδοση μέσα από το χορό, μαθαίνοντας διαφορετικά είδη χορού. 

Ο κος Αργύρης Αργυρού που διδάσκει τους χορούς στο Ανοικτό Σχολείο, 
αναμίχθηκε ενεργά από μικρός με την εκμάθηση των παραδοσιακών χορών 
Κύπρου και Ελλάδας. Σε ηλικία 15 χρονών οργάνωσε δική του ομάδα νέων στο 
Γέρι διατηρώντας την παράδοση στους νέους εκείνης της εποχής. Στα 21 του 
βρέθηκε στην Ελλάδα όπου και παρακολούθησε παραδοσιακούς ελληνικούς και 
λατινικούς χορούς. Με την επιστροφή του στη Κύπρο δίδαξε χορό σε πολλούς 
ομίλους και σωματεία μέχρι που το 1990 ίδρυσε το Λαογραφικό όμιλο <Ακρίτες 
Γερίου> που από τότε μέχρι σήμερα είναι χοροδιδάσκαλος και Πρόεδρος 
του Σωματείου.  Επίσης είναι συνεργάτης με το Ανοικτό Σχολείο Λατσιών και 
Αγλαντζιάς για πολλά χρόνια. Ο κος Αργύρης εκπροσώπησε και πρόβαλλε την 
Κύπρο και την παράδοση της μέσω από το χορό σε πολλά κανάλια και σταθμούς 
του εξωτερικού.

Τρίτη 19:30-20:30 Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Παρασκευή 15:00-16:00 Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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HIP HOP
Μια από τις δημοφιλέστερες μορφές χορού στο κόσμο που συνδυάζει την 
ελευθερία της κίνησης, το ρυθμό, τη μουσική και τη διασκέδαση.

CONTEMPORARY DANCE 
(ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ)
Είναι μια μορφή τέχνης που ενσωματώνει στοιχεία του κλασσικού μπαλέτου 
και του μοντέρνου χορού. Παρά το γεγονός ότι ο σύγχρονος χορός 
βασίζεται στη τεχνική του κλασσικού μπαλέτου, επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος 
κίνησης ώστε να προσφέρει ελευθερία σώματος και έκφρασης στο χορευτή.

Hip Hop Παρασκευή 16:00-17:00 (6-9χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Hip Hop Παρασκευή 17:00-18:00 (10-15χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Contemporary Dance 
Παρασκευή 18:00-19:00 (άνω των 15χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό 
Σχολείο, σπούδασε δασκάλα κλασικού και σύγχρονου χορού στο Λονδίνο. 
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο <Παραγωγός Μουσικού 
Θεάτρου>. Στο Λονδίνο ανέβασε 8 παραγωγές μουσικού θεάτρου σε ένα από τα 
μεγαλύτερα θέατρα του Λονδίνου, στο West End. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο 
δούλεψε για πολλά χρόνια σε κρατικά κανάλια όπως ΜEGA και ΡΙΚ και σε 
διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές από την θέση του βοηθού χορογράφου και 
της δασκάλας/χορεύτριας. Συμμετείχε επίσης ως χορογράφος σε video clips 
αλλά και ως χορεύτρια σε θεατρικά δρώμενα με σημαντικούς χορογράφους και 
σκηνοθέτες της Κύπρου. Στο Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς διδάσκει πολλά χρόνια, 
από την χρονιά της ίδρυσης του μέχρι και σήμερα και είναι συνιδιοκτήτρια της 
σχολής χορού Dance Company. 
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PARUMBA
H Parumba είναι μια εναλλακτική μορφή άσκησης πρόκειται για ένα 
είδος χορού, σε ρυθμούς μουσικής και κίνησης, με ελληνικά τραγούδια, 
που προσφέρουν τόνωση, ενδυνάμωση, κάψιμο θερμίδων και βελτίωση 
φυσικής κατάστασης. Είναι ο συνδυασμός της ελληνικής κουλτούρας με 
την άθληση.

Σάββατο 10:00-11:00 (έφηβοι&ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολέιο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

Η Γεωργία Κωνσταντινίδου που διδάσκει το μάθημα της Parumba στο Ανοικτό 
Σχολείο, εκτός από το μάθημα των Αγγλικών, την ενδιέφερε ο καινούριος αυτός 
χορός Parumba οπόταν το 2020 παρακολούθησε ένα course σεμιναρίων για 1 
χρόνο και απέκτησε το δίπλωμα εκπαιδευτή Parumba. 
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STREET LATIN
Είναι ένας συνδυασμός του street dance, hip hop, jazz funk, rnb και 
λατινικών χορών όπως samba, salsa και cha cha cha. Αναπτύσσει μια 
αίσθηση ρυθμού και αποκαλύπτει προσωπικότητα. Δίνει επίσης καλή 
συναισθηματική χαλάρωση και την ικανότητα να εκφραστείτε. 

Σάββατο 11:00-12:00 (8-12χρ) ΣΤ΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

Η Αlla Rylshchikova Πατσαλή που διδάσκει το μάθημα του Street Latin στο 
Ανοικτό Σχολείο, κατάγεται από την Ρωσία και έχει παρακολουθήσει μαθήματα 
χορού για πολλά χρόνια σε σχολή στη Ρωσία. Το 2004 και το 2005 έχει διακριθεί 
ως πρωταθλήτρια σε διαγωνισμούς χορού στη Ρωσία και Γερμανία και έχει 
πάρει την πρώτη θέση. Το 2015 επίσης στη Μόσχα έχει πάρει την πρώτη θέση σε 
διαγωνισμό χορού Jazz Funk.



21

Η Γεωργία Κωνσταντινίδου που διδάσκει το μάθημα των Αγγλικών στο Ανοικτό 
Σχολείο, σπούδασε στο American College of Greece, Deree College και 
απέκτησε Bachelor Degree (ΒΑ) στην Αγγλική Γλωσσολογία. Από το 2008 μέχρι 
σήμερα έχει δημιουργήσει το δικό της φροντιστήριο ένα Κέντρο Προστασίας και 
Παιδιών και Σεμιναρίων. Στο Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς διδάσκει το μάθημα των 
Αγγλικών από το 2015.  

ΑΓΓΛΙΚΑ
Στο μάθημα των Αγγλικών, τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με την 
γλώσσα παίζοντας, τραγουδώντας και μέσα από δραστηριότητες των 
βιβλίων μαθαίνουν πολλά διασκεδάζοντας. Τα μεγαλύτερα παιδιά 
μαθαίνουν αρκετά από τα βασικά της γλώσσας.

Τετάρτη 15:00-16:00 (3-4χρ) Fun English Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τετάρτη 16:00-17:00 (6-8χρ) Prejunior E΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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Η Μαρίνα Χριστοφή που διδάσκει το μάθημα των Γαλλικών στο Ανοικτό Σχολείο, 
είναι κάτοχος Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και Μεταπτυχιακού τίτλου με ειδικότητα στη Γλωσσολογία από το 
Πανεπιστήμιο Poitiers της Γαλλίας. Μέσα από την εμπειρία της ως καθηγήτρια 
σε Ιδιωτικό κολλέγιο και Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει τις διδακτικές της 
δεξιότητες και τις διαπροσωπικές τις σχέσεις και πλέον θεωρεί το επάγγελμα της 
λειτούργημα.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Tα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις βάσεις στη γαλλική 
γλώσσα μέσω από τη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων όπως είναι οι 
αριθμοί, η οικογένεια, τα χρώματα, τα ζώα και πολλά άλλα. Τα μαθήματα 
στηρίζονται σε εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά. 
Προτείνονται δραστηριότητες μέσα από τα τραγούδια, παιχνίδια, ζωγραφική, 
οι οποίες στόχο έχουν να προσφέρουν στα παιδιά την δυνατότητα να 
αναπτύξουν τις γλωσσικές αλλά και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
Επειδή η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας δεν έχει ηλικιακό όριο, οι ενήλικες 
όλων των ηλικιών μπορούν επίσης να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες 
γραπτές και προφορικές στη γαλλική γλώσσα.

Παρασκευή 16:00-17:00 (9-12χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Παρασκευή 17:00-18:00 (ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

Bonjour
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Η Αlicia Παναγιώτου που διδάσκει το μάθημα των Ισπανικών στο Ανοικτό Σχολείο, 
έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα 
σχετικά με τη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας. Το 2017 ξεκίνησε 
σπουδές για Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Ταυτόχρονα το 2017 παρακολούθησε για ένα χρόνο, διαδικτυακά, ένα course- 
Διδασκαλία Ισπανικής Γλώσσας μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Μαδρίτης 
και αργότερα το 2019-2020, παρακολούθησε μαθήματα διαδικτυακά, μέσω του 
Πανεπιστημίου Universidad de Salamanca στη πόλη Σαλαμάνκα στην Ισπανία 
διδασκαλία Ισπανικής Γλώσσας.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Μαθήματα Ιταλικής γλώσσας με σκοπό τη γραπτή και προφορική 
επικοινωνία. Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου.
Τα μικρά παιδιά θα μάθουν μέσα από διασκέδαση και παιχνίδι.

Δευτέρα 16:00-17:00 (9-14χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Δευτέρα 17:00-18:00 (ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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Η Νατάσα Κλεάνθους που διδάσκει τα Ιταλικά στο Ανοικτό Σχολείο, έχει 
σπουδάσει την Ιταλική Γλώσσα στη Perugia της Ιταλίας για τρία χρόνια από το 
2008-2011. Έχει παρακολουθήσει επίσης, διαδικτυακά και έχει πάρει μέρος 
σε πολλά σεμινάρια στη Ιταλία όσο αφορά την Ιταλική Γλώσσα. Στην Αγλαντζιά 
εκτός από το Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς μπορείς να την βρεις σε ιδιωτικό 
φροντιστήριο, όπου διδάσκει το μάθημα των Ιταλικών σε παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες.

ΙΤΑΛΙΚΑ
Μαθήματα Ιταλικής γλώσσας με σκοπό τη γραπτή και προφορική 
επικοινωνία. Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου.

Τετάρτη 18:00-19:00 (ενήλικες)
 Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Γνωρίστε το συναρπαστικό κόσμο της φωτογραφίας. Το μάθημα δίνει 
έμφαση στο τεχνικό κομμάτι που σημαίνει σωστή χρήση manual ρυθμίσεων 
της κάμερας, στο θεωρητικό κομμάτι, στην ιστορία δηλαδή της φωτογραφίας 
αλλά και συζητήσεις για διάφορα είδη φωτογραφίας. Πρακτική άσκηση με 
φωτογράφιση σε εξωτερικό χώρο αν υπάρξει η δυνατότητα.

Ο Γιώργος Χριστοφόρου που διδάσκει το μάθημα της φωτογραφίας στο Ανοικτό 
Σχολείο, σπούδασε Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Frederick Universi-
ty στη Κύπρο ενώ είναι κάτοχος διπλώματος ψηφιακής φωτογραφίας. Ως 
δημοσιογράφος έχει εργαστεί σε διάφορες ιστοσελίδες, ενώ από το 2015 
εργάζεται ως φωτογράφος με κύρια κατεύθυνση το φωτορεπορτάζ. 

Πέμπτη 18:00-19:00 (άνω των 16χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Γνωριμία με τη μουσική μέσα από το τραγούδι, την κίνηση και το παιχνίδι. 
Ξενάγηση στο κόσμο της ορχήστρας παίζοντας με μουσικά όργανα και 
δημιουργώντας δικά μας.

Η Μιχαέλλα Θεοδώρου που διδάσκει το Μουσικό Εργαστήρι στο Ανοικτό Σχολείο, 
από μικρή είχε όνειρο να ασχοληθεί με την μουσική. Έτσι η ενασχόληση της 
ξεκίνησε από μικρή ηλικία κάνοντας μαθήματα φωνητικής, πιάνου και θεωρίας. 
Μεγαλώνοντας σπούδασε Μουσικός και εργάζεται πλέον ως επαγγελματίας 
τραγουδίστρια αλλά και ως δασκάλα μουσικής και φωνητικής. 

Τρίτη 15:00-16:00 (3-4χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τρίτη 16:00-17:00 (5-8χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τρίτη 17:00-18:00 (9-12χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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ΦΛΑΟΥΤΟ
Φλάουτο ονομάζεται κάθε πνευστό του οποίου ο ήχος προκύπτει από τον 
αέρα που φυσούμε σε μια λεπτή ακμή. Οι μεταβολές του ύψους του ήχου 
δημιουργούνται με κλείσιμο και άνοιγμα των οπών που βρίσκονται κατά 
μήκος του σωλήνα.

Η Ελένη Χριστοδούλου που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό 
Σχολείο, έχει σπουδάσει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Μουσικών Σπουδών 
στη Κέρκυρα. Συνέχισε τις σπουδές της στο τμήμα Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Συμβουλευτική. 

Πέμπτη 15:15-16:15 Φλάουτο (5-8χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Πέμπτη 16:15-17:00 Μουσικοκινητική (3-5χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο 
Πέμπτη 17:00-17:45 Αρμόνιο (9-12χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Πέμπτη 17:45-18:30 Μουσικοκινητική (4-6χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Πέμπτη 18:30-17:30 Αρμόνιο (άνω των 15χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

ΑΡΜΟΝΙΟ
Είναι ένα μουσικό όργανο με πλήκτρα, μοιάζει με το πιάνο αλλά συνήθως 
είναι μικρότερο. Το μάθημα απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με 
διαφορετική προσέγγιση στην κάθε ηλικία. Προετοιμασία για εξετάσεις Pop 
& Rock Trinity College.

MΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Είναι η ανάπτυξη της μουσικότητας του παιδιού μέσα από το παιχνίδι. 
Με τραγούδι, ακρόαση παραμυθιών, χρήση μουσικών οργάνων, χορό και 
κίνηση.
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ΚΙΘΑΡΑ
Γνωρίζουμε τον κόσμο της μουσικής μέσα από ένα έγχορδο μουσικό όργανο 
και μαθαίνουμε να χειριζόμαστε με δεξιοτεχνία την κιθάρα.

Ο Ευάγγελος Κυπριανίδης που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό 
Σχολείο, ασχολείται με τη μουσική από ηλικία 8 χρονών ξεκινώντας μαθήματα 
κιθάρας. Από μικρός συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις και μουσικές 
συναυλίες παίζοντας ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα. Το 2003 αποφοίτησε από 
το University of Northern IOWA, USA CB.A music στην Αμερική αποκτώντας 
το πτυχίο του με ειδίκευση στη κιθάρα. Το 2007 το όνειρο του γίνεται 
πραγματικότητα, καθώς ιδρύει το δικό του Ωδείο στην Αγλαντζιά, το Art of Music. 
Επίσης είναι ενεργό μέλος της Κιθαριστικής Ορχήστρας Κύπρου συμμετέχοντας 
στις παραστάσεις της Ορχήστρας στη Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Στο 
Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς είναι εκπαιδευτής από το 2013.

Κιθάρα Δευτέρα 19:00-19:45 (9-15χρ) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Κιθάρα Δευτέρα 19:45-20:15 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολέιο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

UKULELE Δευτέρα 18:30-19:00 (6-8χρ) Ε΄Δημοτικό
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

UKULELE (ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙ)
Το Γιουκαλίλι είναι το έγχορδο μουσικό όργανο στο σχήμα μιας μικρής 
κιθάρας. Το σχήμα μοιάζει με αυτό της κιθάρας αλλά τα δύο όργανα έχουν 
διαφορά πολύ στο μέγεθος. Διαφέρουν επίσης στον αριθμό των χορδών. 
Το Γιουκαλίλι έχει τέσσερις χορδές ενώ η κιθάρα έχει έξι χορδές.
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Γνωριμία με τον κόσμο του θεάτρου και ανάπτυξη της φαντασίας. 
Αυτοσχεδιασμός, δημιουργία και αφήγηση ιστοριών. Ενθαρρύνεται η 
ομαδική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Η Ιωάννα Κορδάτου που διδάσκει το θεατρικό εργαστήρι στο Ανοικτό Σχολείο, 
είναι ηθοποιός και διδάσκει θέατρο σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Σπούδασε 
Υποκριτική στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Θεατρική 
Κίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει παρακολουθήσει επίσης πολλά σεμινάρια 
σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη. Διδάσκει στο Θεατρικό Εργαστήρι του Ανοικτού 
Σχολείου από το 2013. Μέσα από το εργαστήρι φιλοδοξεί οι μαθητές της, 
μικροί και μεγάλοι να αγαπήσουν το Θέατρο και τις Τέχνες, να καλλιεργήσουν 
τις καλλιτεχνικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες αλλά και να 
δημιουργήσουν κόσμους μέσα από την χαρά των θεατρικών κειμένων και το 
ταξίδι μιας θεατρικής παράστασης. Τα μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς 
ανοίγουν ένα παράθυρο δημιουργίας, ανακάλυψης και αυτογνωσίας.

Πέμπτη 16:00-17:00 (5-10χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Πέμπτη 17:00-18:00 (άνω των 15χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο
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YOGA
Η Γιόγκα (YOGA) είναι μια από τις αρχαιότερες επιστήμες του σώματος και του 
πνεύματος. Ξεκίνησε από την Ανατολή και ειδικότερα από την Ινδία. Η Γιόγκα 
περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από ασκήσεις και τεχνικές. Είναι η άσκηση 
που βελτιώνει τόσο τη σωματική κατάσταση όσο και την ψυχική ισορροπία και 
πνευματική ανάπτυξη. Στόχος η πνευματική διαύγεια και η ενδυνάμωση του 
σώματος.

Η Σταύρη Ιωάννου που διδάσκει το μάθημα της Yoga στο Ανοικτό Σχολείο, είναι 
πιστοποιημένη δασκάλα Yoga 500hrs (ώρες) από παγκόσμιους οργανισμούς 
γιόγκα. Οι εκπαιδεύσεις της αφορούν όλα τα επίπεδα ασκούμενων και ηλικιών. 
Συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά είδη γιόγκα όπως διαλογισμό, ανατομία, 
φιλοσοφία της γιόγκα και πολλά άλλα.

Δευτέρα 19:30-20:30 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Η τοξοβολία είναι η δεξιότητα/πρακτική της χρήσης ενός τόξου 
για την εκτόξευση βελών. Με την τοξοβολία βελτιώνεται επίσης η 
αυτοσυγκέντρωση και η εξάσκηση του σώματος και του νου. Η τοξοβολία 
είναι παράλληλα ένα Ολυμπιακό Άθλημα.

Τετάρτη 17:00-18:00 (παιδιά) Δημοτικό 
Στάδιο Αγλαντζιάς
Παρασκευή 20:00-21:00 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

Ο Χριστόφορος Φαρμακά που διδάσκει την τοξοβολία στο Ανοικτό Σχολείο, 
είναι προπονητής τοξοβολίας του Σωματείου Τοξότες Αχαιοί Αγλαντζιάς. Είναι 
προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κύπρου για 7 χρόνια και αθλητής της Εθνικής 
Ομάδας Κύπρου για πολλά χρόνια με αρκετές διακρίσεις στη Κύπρο και το 
εξωτερικό.
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ΤΕΝΙΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
Είναι ένα σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι. Οι παίχτες χρησιμοποιούν ρακέτες 
για να κτυπήσουν μια μπάλα λαστιχένια πέρα από ένα δίχτυ στο γήπεδο του 
αντιπάλου. Μαθαίνεις βασικούς κανόνες τεχνικής και κίνησης μέσα στο 
γήπεδο. Ανάπτυξη και βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων του αθλήματος μέσα 
από την προπόνηση και το παιχνίδι.

Η Μαρία Σάββα που διδάσκει το μάθημα του τένις στο Ανοικτό Σχολείο, 
είναι απόφοιτη του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας με ειδικότητα στην αντισφαίριση. Συμμετείχε στο Πανεπιστημιακό 
Τουρνουά Αντισφαίρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταλαμβάνοντας την 
δεύτερη θέση. Επίσης τα τελευταία 11 χρόνια διδάσκει τένις σε μικρούς και 
μεγάλους στο Ανοικτό Σχολείο σε πολλούς Δήμους στην επαρχία Λευκωσίας. 
Επιπλέον, διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουρνουά αντισφαίρισης για 
μικρούς και μεγάλους σε ερασιτεχνικό επίπεδο δίνοντας τους με αυτό τον τρόπο 
κίνητρο για ανέλιξη.

Παρασκευή 15:30-16:30 (6-10χρ) Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παρασκευή 16:30-17:30 Επίπεδο 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Παρασκευή 17:30-18:30 Επίπεδο 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παρασκευή 18:30-19:30 Επίπεδο 3 Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τιμή: €120 για όλο το χρόνο
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ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ 
(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στο κόσμο. Το άθλημα αυτό 
κατάγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει αρκετές ομοιότητες με το τένις, 
στους κανονισμούς κυρίως, εδώ το βάρος της μπάλας είναι διαφορετικό, η 
μικρή περιοχή του τραπεζιού, ο περιορισμένος χρόνος αντίδρασης κάνουν 
το παιχνίδι αρκετά διαφορετικό, σύνθετο και δύσκολο.

Ο Μάριος Γιάγκου που διδάσκει το μάθημα του Πινγκ-Πονγκ στο Ανοικτό 
Σχολείο, είναι 12 φορές Πρωταθλητής Κύπρου. Είναι μέλος της Εθνικής Κύπρου 
Αντρών. Αγωνίστηκε σε ομάδες του Εξωτερικού όπως Ελλάδα και Γερμανία. 
Έλαβε μέρος επίσης σε πολλά Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Σάββατο 14:00-15:00 Κλειστή Αίθουσα ΣΤ΄Δημοτικού Σχολείου
Σάββατο 15:00-16:00 Κλειστή Αίθουσα ΣΤ΄Δημοτικό Σχολείου
Τιμή: €120 για όλο το χρόνο
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Ο Κυριάκος Τίκκας που διδάσκει το σκάκι στο ένα τμήμα του Ανοικτού Σχολείου, 
ασχολείται με το σκάκι από νεαρή ηλικία και έλαβε την τρίτη θέση παγκύπρια κάτω 
των 18 χρονών. Κατέχει τον τίτλο του εκπαιδευτή Σκακιού (FIDE Developmental 
Instructor) από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού και διδάσκει σκάκι εδώ και 
δύο χρόνια. 
Ο Παναγιώτης Διονυσίου διδάσκει το σκάκι στο δεύτερο τμήμα του Ανοικτού 
Σχολείου, είναι Πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Αρίων, εγκεκριμένος 
εκπαιδευτής στο Σκάκι από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE National 
Trainer), και είναι μέλος του ΔΣ της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΚΟΑ). 

ΣΚΑΚΙ
Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που παίζεται 
ανάμεσα σε δύο παίχτες. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις κινήσεις, απλές 
στρατηγικές και τακτικές στο σκάκι. Μάθηση, δημιουργικότητα και βελτίωση 
της συγκέντρωσης και της μνήμης. Το σκάκι ενισχύει την ψυχοπνευματική 
σύνθεση και ορθολογικό τρόπο σκέψης, βελτιώνει την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων και τη μνήμη, ενδυναμώνει την συγκέντρωση, την ψυχραιμία 
και τον αυτοέλεγχο, αναπτύσσει την κριτική σκέψη, την φαντασία και την 
δημιουργικότητα. Επίσης προωθεί την φιλία και την κοινωνικοποίηση 
μεταξύ των παιχτών.

Σκάκι 1 Σάββατο 11:00-12:00 Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Σκάκι 2 Σάββατο 15:00-16:00 E΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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SKATEBOARD (TΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ)
Είναι η σανίδα με 4 ρόδες κατάλληλη για πατινάζ σε σκληρή επιφάνεια. 
Δημιουργήθηκε στην Αμερική και κυρίως στη Καλιφόρνια όταν οι σέρφερς 
της θάλασσας δεν μπορούσαν να μπουν στο νερό γιατί λόγω καλοκαιρίας 
δεν υπήρχαν κύματα. Έτσι επινόησαν μια μικρογραφία της σανίδας και της 
έβαλαν ρόδες για να τσουλάει. 

Σάββατο 12:00-13:00 (8-12χρ) Κλειστή Αίθουσα ΣΤ΄Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 13:00-14:00 (12-15χρ) Κλειστή Αίθουσα ΣΤ΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

Ο Γιάννης Κάκας που διδάσκει το skateboard στο Ανοικτό Σχολείο, ασχολείται 
με το skateboard από τα 13 του χρόνια όπου με παιδικούς του φίλους πήγαινε 
σε σχολεία και πάρκα με τις σανίδες για πατινάζ. Όταν ήταν έφηβος και για 
πολλά χρόνια μετά συνεχίζει να ασχολείται με το skateboard και να εξασκείται σε 
πλατείες και σε skateparks. Όταν πήγε Αγγλία για τις σπουδές του το skateboard  
ήταν τρόπος ζωής και καθημερινής διασκέδασης.
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ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές δραστηριότητες. Είναι η χρήση 
του ποδηλάτου για μεταφορά, ψυχαγωγία και άσκηση. Είναι η κίνηση με 
ανθρώπινη δύναμη κάθε μορφής τρίκυκλων, τετράκυκλων, μονόκυκλων ή 
άλλων οχημάτων. 

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Παπάς που διδάσκει την ποδηλασία στο Ανοικτό 
Σχολείο, έχει διακριθεί για τον Εθελοντισμό και την προσφορά του στην 
Ποδηλασία από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδηλασίας UCI. Εργάστηκε εθελοντικά 
στο Μαραθώνιο Αθήνας από το 2010-2013, στο Μαραθώνιο Λευκωσίας από το 
2010-2012, εργάστηκε στο άθλημα της Ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ΑΘΗΝΑ 2004. Είναι Διπλωματούχος 
Προπονητής Ποδηλασίας από το 1999. Για τέσσερα χρόνια υπήρξε υπεύθυνος 
της ΚΟΠΟ, Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Κύπρου.

Σάββατο 11:00-12:00 (9-14χρ) 
Πάρκο Σπύρου Κυπριανού
Σάββατο 12:00-13:00 (άνω των 16χρ) 
Πάρκο Σπύρου Κυπριανού
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μαθήματα εκμάθησης εφαρμογών στον ηλεκτρονικό υπολογιστεί, office και 
άλλα προγράμματα που βοηθούν τους χρήστες για πιο ομαλή διαχείριση της 
εργασίας και της καθημερινότητας. 

Πέμπτη 19:00-20:00 (έφηβοι&ενήλικες) Αίθουσα Η/Υ 
Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄Πλατύ
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

Ο Κυριάκος Κωνσταντινίδης που διδάσκει το μάθημα των Η/Υ στο Ανοικτό 
Σχολείο, έχει σπουδάσει Logistics System, Engineering and Management 
και είναι κάτοχος ECDL και GCE. Ειδικεύεται στους σύγχρονους τρόπους 
εκμάθησης Η/Υ μέσω διαφόρων προγραμμάτων, τόσο σε ενήλικες αλλά και σε 
εφήβους και παιδιά. Έχει πολύ καλή γνώση Adobe Dreamweaver (δημιουργία 
ιστοσελίδων), λογιστικών προγραμμάτων και άλλων εφαρμογών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του χρήστη. Έχει 
πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση. 
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ / 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ / 
ΖΑΧΑΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για ερασιτέχνες. Προετοιμασία 
και εκτέλεση εύκολων και γρήγορων συνταγών φαγητών, γλυκών και σνακ.

Μαγειρική Δευτέρα 18:00-19:00 (9-14) Αίθουσα Οικοκυρικών ΣΤ΄Δημοτικό Σχολείο
Ζαχαροπλαστική Δευτέρα 19:00-20:00 (9-14) Αίθουσα Οικοκυρικών ΣΤ΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

Ο Κυριάκος Κωνσταντινίδης που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό 
Σχολείο, εκτός από το μάθημα των Η/Υ, ασχολείται επίσης με τη Ζαχαροπλαστική 
και τη διακόσμηση. Είναι κάτοχος διπλώματος Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής. 
Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί μέσω της Wilton στην ετοιμασία αλλά και στη 
διακόσμηση γλυκών. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις, όπως  Έκθεση Γάμου 
και Βάπτισης, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει επικεντρωθεί σε εναλλακτικούς 
τρόπους μαγειρικής όπως δημιουργία γλυκών χωρίς ζάχαρη.
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ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στο μάθημα της Αγιογραφίας μαθαίνουμε τις τεχνικές της Αγιογραφίας και 
ζωγραφίζουμε πρόσωπα Αγίων ή συνθέσεις από τη ζωή και την ιστορία της 
εκκλησίας.

Πέμπτη 08:00-09:30 (ενήλικες) Πολιτιστικό Κέντρο Ηλία Αλετρά
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

Η Άρτεμης Ανδρέου που διδάσκει το μάθημα της Αγιογραφίας στο Ανοικτό 
Σχολείου, γεννήθηκε στη Λευκωσία και παρακολούθησε Τουριστικές Σπουδές 
και Γραμματειακά στο Cyprus College στη Λευκωσία. Ενώ ένα διάστημα 
εργάστηκε στους τομείς αυτούς, το 2006 πηγαίνει για σπουδές στην Κρατική 
Ακαδημία της Μόσχας του Β. Σουρικοβ αφού όλο αυτό το καιρό ζωγράφιζε και 
αγιογραφούσε σε διάφορα εργαστήρια ως χόμπι. Αργότερα το 2011 αποφοίτησε 
από το εργαστήριο Μνημειακής Ζωγραφικής και συνέχισε για Master (MA) 
στα Βυζαντινά Ψηφιδωτά. Λίγο πριν τελειώσει το πτυχίο της το 2012, άρχισε να 
εργάζεται στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και στις 
Κεντρικές Φυλακές διδάσκοντας το μάθημα της Αγιογραφίας και των Βυζαντινών 
Ψηφιδωτών. 
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ&ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ανήκει στις Καλές Τέχνες και είναι η τέχνη της παραγωγής, της 
αναπαράστασης μιας πραγματικής εικόνας. Οι συμμετέχοντες διδάσκονται 
χρώμα και σχέδιο, κατασκευές και κολάζ με διάφορα υλικά. Επίσης μαθαίνουν 
για διάσημους ζωγράφους και για τα σημαντικά κινήματα της τέχνης. 

Η Χριστίνα Παίσιου που διδάσκει το μάθημα της ζωγραφικής στο Ανοικτό 
Σχολείο, σπούδασε στη Σχολή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης, του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και απέκτησε Μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες από 
το Birmingham City University της Αγγλίας. Από το 2005 έχει λάβει μέρος σε 
σημαντικές εκθέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Διδάσκει τέχνη εδώ και 12 χρόνια 
και έχει εργαστεί σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Η Χριστίνα μπορεί να διδάξει τέχνη σε παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας 
και επιπέδου, εφαρμόζοντας δυναμικές και καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας 
που βοηθούν στην τόνωση της περιέργειας και της ικανότητας των παιδιών στο 
να δημιουργήσουν έργα τέχνης.

Δευτέρα 15:30-16:30 (3,5-5χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Δευτέρα 16:30-17:30 (6-9χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 09:20-10:20 (6-9χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 10:20-11:20 (6-9χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 11:25-12:25 (3,5-5χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Σάββατο 12:25-13:25 (10-14χρ) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΠΕΜΠΤΗ)
Η ζωγραφική ανήκει στις Καλές Τέχνες και είναι η τέχνη της παραγωγής, 
της αναπαράστασης μιας πραγματικής εικόνας. Το μάθημα της 
ζωγραφικής, συνδυάζει χρώμα, σχέδιο, κατασκευές και κολάζ με διάφορα 
υλικά.

Η Ρένα Στρατή που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο, 
εργάζεται ως καθηγήτρια τέχνης στο Αrtslab. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Wimbledon College of Art, όπου σπούδασε Καλές Τέχνες με κατεύθυνση 
την Γλυπτική. Πιο πρόσφατα, είχε εργαστεί ως Συντονίστρια του Δημοσίου 
Προγράμματος στη γκαλερί Cubitt του Λονδίνου, στα πλαίσια της οποίας υπήρξε 
υπεύθυνη παραγωγής της σειράς συζητήσεων και δρώμενων/περφόρμανς 
<Driver΄s Seat>. Προηγουμένως εργάστηκε στις γκαλερί ContiniArtUK και 
Tiwani Contemporary.

Ζωγραφική Πέμπτη 10:30-11:30 (ενήλικες)Πολιτιστικό Κέντρο Ηλία Αλετρά
Χαρακτική Πέμπτη 11:30-12:30 (ενήλικες)Πολιτιστικό Κέντρο Ηλία Αλετρά
Τιμή : €70 για όλο το χρόνο

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Η Χαρακτική είναι η τέχνη της εγχάραξης μιας σκληρής επίπεδης, 
κυλινδρικής ή άλλου είδους επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία 
διακοσμητικών σχεδίων σε αυτή την επιφάνεια. 
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ΓΛΥΠΤΙΚΗ / ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Η Γλυπτική ανήκει στις καλές τέχνες και πρόκειται ουσιαστικά για τη 
δημιουργία τρισδιάστατων μορφών μέσω επεξεργασίας υλικών όπως ξύλου 
πέτρα ή μάρμαρο.
Η Κεραμική τέχνη είναι ίσως η πιο παλιά μορφή τέχνης που ξεκίνησε από 
πολύ παλιά για να καλύψει ανάγκες της καθημερινότητας των ανθρώπων 
π.χ. οικιακά σκεύη.

Ο Ανδρέας Νικολάου που διδάσκει τα πιο πάνω μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο, 
είναι δάσκαλος τέχνης, έχει σπουδάσει στο University for the Creative Arts 
στο Kent στην Αγγλία, με Bachelor Degree (BA) of Fine Arts, για τρία χρόνια 
από το 2013-2016, με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης, Εργαστήρια 
δημιουργικότητας και Cultural Research. Το 2016 έχει τελειώσει στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με Master Degree (MA). Ως καλλιτέχνης, οργανώνει 
συχνά και λαμβάνει μέρος σε εκθέσεις και παράγει μεγάλης κλίμακας έργα 
σε μικρό χρονικό διάστημα, δουλεύοντας έντονα και με ένα σταθερό επίπεδο 
ενέργειας.

Γλυπτική/Κεραμική Δευτέρα 18:30-19:30 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Ελεύθερο Σχέδιο Τρίτη 18:30-19:30 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Γλυπτική/Κεραμική Πέμπτη 09:30-10:30 (ενήλικες) 
Πολιτιστικό Κέντρο Ηλία Αλετρά
Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ονομάζεται η απεικόνιση ενός πράγματος ή μιας κατασκευής με γραφική 
ύλη σε χαρτί. Αποτελεί σχέδιο που γίνεται με ελεύθερο χέρι με τα 
κατάλληλα μολύβια, με τη χρήση βελόνας ή και κάρβουνου.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ORIGAMI (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΧΑΡΤΙ)
Μαθαίνουμε να δημιουργούμε τρισδιάστατα διακοσμητικά με κύριο 
υλικό μας το χαρτί με την Ιαπωνική μέθοδο Origami που σημαίνει 
<χαρτοδιπλωματική>. Καλαθάκια, βάζα, ζωάκια, Χριστουγεννιάτικα 
διακοσμητικά και χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων είναι μερικά από αυτά 
που θα φτιάξετε.

Κατασκευές με χαρτί 
Τρίτη 17:00-18:00 (ενήλικες) 
Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Κατασκευές με ανακυκλώσιμα 
Τρίτη 18:00-19:00 
(ενήλικες) Ε΄Δημοτικό Σχολείο
Τιμή : €70 
για όλο το χρόνο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
Εδώ μαθαίνουμε να κατασκευάζουμε δημιουργίες που όχι μόνο θα μας 
χρησιμεύσουν ως διακοσμητικά αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
ως αποθηκευτικά/οργανωτικά μέσα. Τα υλικά είναι κυρίως ανακυκλώσιμα 
που όλοι έχουμε στο σπίτι μας, υλικά όπως χαρτόκουτα, κουτιά των 
δημητριακών ή χαρτομάντιλων, κονσερβοκούτια, κυλίνδρους από το χαρτί 
κουζίνας/υγείας και πολλά άλλα. Μερικές ιδέες για το τι θα φτιάξετε, είτε 
με τη μέθοδο origami είτε με τα ανακυκλώσιμα υλικά, μπορείτε να δείτε στο 
διαδίκτυο στη σελίδα Alicia΄s Handmade Creations. 

Η Αlicia Παναγιώτου που διδάσκει τα πιο πάνω 
μαθήματα στο Ανοικτό Σχολείο, ξεκίνησε να 
ασχολείται με την κατασκευή χειροποίητων 
δημιουργιών εντελώς τυχαία, πριν από 8 
χρόνια περίπου, όταν ψάχνοντας εύκολες 
ιδέες για δώρο που θα μπορούσε να φτιάξει 
μόνη της, ανακάλυψε ότι η τέχνη και η 
δημιουργία είναι ένα ταλέντο που κρύβεται 
μέσα μας. Δημιούργησε την δική της σελίδα 
στο διαδίκτυο, μετά από προτροπή πολλών 
δικών της ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν το 
ταλέντο της και μέσα από αυτή την σελίδα 
εκθέτει τις δημιουργίες της. Με τις δημιουργίες 
της παρουσιάστηκε σε εκπομπές και πολλές 
εκθέσεις χειροποίητων κατασκευών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ (GRAPHIC DESIGN)
Γνωρίστε τα βασικά προγράμματα της γραφιστικής, όπως το 
Adobe Photoshop και Adobe Illustrator και τα κυριότερα εργαλεία των 
προγραμμάτων. Μέσω της πρακτικής εξάσκησης και διαφόρων project 
μάθετε τη βασική ορολογία και εξασκηθείτε στη γραφιστική.

Ο Γιώργος Βασιλείου που διδάσκει το μάθημα της Γραφιστικής Τέχνης, έχει 
σπουδάσει στο Intercollege Bachelor Degree (BA) και έχει μεταπτυχιακό στο Art 
& Design από το Πανεπιστήμιο του Wolverhampton. 
Ξεκίνησε να δουλεύει ως γραφίστας το 2006. Τα τελευταία 11 χρόνια έχει 
δημιουργήσει τη δική του εταιρεία και προσφέρει υπηρεσίες Γραφικών Τεχνών.

Εισαγωγή στη Γραφιστική Τέχνη (Graphic Design)
Tετάρτη 18:00-19:00
Ε’ Δημοτικό Σχολείο 
Τιμή:€70 για όλο το χρόνο 


