
Αθλητικά Καλλιτεχνικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα  

για παιδιά και ενήλικες για το έτος 2018-2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σχολικής Χρονιάς 2018 – 2019 

 
(Να συμπληρωθεί από γονέα ή κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου) 

 

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

 

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

 

* Ημ. Γέννησης………………….……………… Ηλικία ………….. * Τηλ. Κιν.…………..…………………. 

  

*E-mail ……………………………………………………………………….................................................... 

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

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

 
Επιθυμώ συμμετοχή στα πιο κάτω προγράμματα: 

 

                * Προγράμματα              * Μέρα                    * Ώρα 

 

......................................................... ……………………………………  ……………………….………. 

…………………………………………………….. …………………………………… ………………………………… 

……………………………………………………. …………………………………… ………………………………… 

Με την εγγραφή μου δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι στη διάθεση της Δ.Ε Ανοικτού 
Σχολείου Αγλαντζιάς για να τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των προγραμμάτων του 
Ανοικτού Σχολείου. Δηλώνω επίσης ότι ΣΥΜΦΩΝΩ να χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες 
δικές μου ή του παιδιού μου από τα προγράμματα/εκδηλώσεις, για σκοπούς προώθησης του 
«Ανοικτού Σχολείου», καθώς και πως συμφωνώ με τους “όρους και κανονισμούς” όπως 
περιγράφονται στο βιβλιαράκι. 

 
Όνομα (αν είναι διαφορετικό από τον συμμετέχοντα) ……………………………………………….. 
 
* Υπογραφή ………………………………………………………………… * Ημερομηνία ………………………. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με 
την Υπεύθυνη του Ανοικτού Σχολείου κυρία Κωνσταντίνα Ανδρέου στα τηλέφωνα 
22462233 και 99426708 (8:00-15:00) 
 

* Υποχρεωτικά Πεδία  



 
 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

Έκτη χρονιά με «Ανοικτό Σχολείο» 

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς Χαράλαμπου Πετρίδη 

 

Αγαπητοί Δημότες, 

 

Χαιρετίζω την έναρξη και λειτουργία για έκτη συνεχόμενη χρονιά του Ανοικτού Σχολείου του 

Δήμου μας, το οποίο ανοίγει ξανά τις πύλες του για τους Δημότες μας και όχι μόνο, τη 15η 

Οκτωβρίου 2018.  

Όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν μικρούς και μεγάλους στις σχολικές εγκαταστάσεις του Ε’ 

Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς – Άκη Κλεάνθους και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 

Αγλαντζιάς.  

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

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, 

όπου με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε να αναβαθμίζεται με νέες δραστηριότητες όπως 

κοπτική/ραπτική, χειροτεχνίες, γυμναστικά προγράμματα για παιδιά προδημοτικής ηλικίας, solo 

salsa fitness, παραδοσιακούς χορούς κ.ά. Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση του κοινωνικού 

προγράμματος της δια βίου μάθησης όπου δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη ανεξαρτήτου ηλικίας 

να συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε τη συνεχή αυξανόμενη ανταπόκριση που υπάρχει από 

άτομα κάθε ηλικίας, πράγμα το οποίο δείχνει την επιτυχημένη καθιέρωση του θεσμού του 

«Ανοικτού Σχολείου», το οποίο μας δίνει την ώθηση για πιο ποιοτική παροχή δραστηριοτήτων. 

Ως Δήμαρχος, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζουμε και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε 

το θεσμό αυτό, ο οποίος μας δίδει την ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω την κοινωνική συνοχή. 

Στόχος μας είναι μέσω του «Ανοικτού Σχολείου» να προσφέρουμε και να βοηθούμε έμπρακτα την 

κοινωνία, αναβαθμίζοντας το πολιτιστικό και αθλητικό επίπεδο του Δήμου μας, εισάγοντας 

προγράμματα και δραστηριότητες, στα οποία δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να 

συμμετέχουν πολλοί συμπολίτες μας.   

Κύριο μέλημα μας είναι να επενδύσουμε στη μάθηση και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και 

κυρίως στην παραγωγική απασχόληση των νέων μας.  

Προσδοκούμε με αυτό το θεσμό να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους Δημότες μας, και όχι 

μόνο, να ψυχαγωγηθούν αλλά και να αποκτήσουν όσες περισσότερες γνώσεις μπορούν, σε ένα 

ευχάριστο περιβάλλον, οι οποίες θα είναι χρήσιμες στη ζωή τους για ένα καλύτερο μέλλον. 

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς και ευχές για μια πολύ καλή σχολική χρονιά. 

 

Χαράλαμπος Πετρίδης 

Δήμαρχος Αγλαντζιάς 

Πρόεδρος Δ.Ε. «Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς» 

 



ZUMBA KIDS 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 

 

 

    

  
Εκμάθηση εφαρμογές Η/Υ, office και διάφορα άλλα προγράμματα που 

βοηθούν τους χρήστες για πιο ομαλή διαχείριση της εργασίας τους. 

Πέμπτη 19:00-20:00 Έφηβοι & Ενήλικες  

  

    

 
Οι τάξεις του Zumba Kids έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους φιλικές 

προς τα παιδιά κινήσεις με βάση τη χορογραφία του Zumba. 

Πέμπτη 17:15-18:15 Ε’ Δημοτικό 5-11 ετών 

          

  
   

Εξοικείωση με τη γλώσσα μέσα από τη ψυχαγωγία χωρίς πίεση και άγχος, 

αλλά με παιχνίδι, τραγουδάκια, βίντεο και κατασκευές. 

Τετάρτη 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 4-6 ετών (Fun English) 

Τετάρτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 6-8 ετών (Prejunior Α)  

Τετάρτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 6-8 ετών (Prejunior Β–περσινοί μαθητές)  

Ελά  Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα   Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΚΙΘΑΡΑ 

ΚΑΡΑΤΕ 

HIP HOP 

 

 

 

 

 
 

Μια από τις δημοφιλέστερες μορφές χορού στον κόσμο που συνδυάζει την 

ελευθερία της κίνησης με τη διασκέδαση. Περιέχει στοιχεία από Jazz, 

Rock και κλακέτες. 

              Παρασκευή 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 6-9 ετών 

 Παρασκευή 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Χειριζόμαστε με δεξιοτεχνία την κιθάρα και γνωρίζουμε τη μουσική μέσα 

από ένα μουσικό όργανο. 

    Δευτέρα 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό 8-15 ετών 

Δευτέρα 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι & Ενήλικες 

 

 

 

 

Πολεμική τέχνη που χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοάμυνα, αλλά και σαν 

τρόπος άσκησης. Εκτόνωση των παιδιών μέσα από τις έντονες κινήσεις. 

 

   Τρίτη 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 5-9 ετών (Επίπεδο 1) 

Τρίτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 10-14 ετών (Επίπεδο 2) 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ZUMBA 

ΡΩΣΙΚΑ 

SOLO SALSA 

FITNESS 

 

 

 

 

 

 

Χορός, γυμναστική και εκτόνωση από το άγχος της καθημερινότητας 

στους έντονους ρυθμούς Zumba. 

 

Πέμπτη 18:30-19:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου της ρωσικής γλώσσας 

με στόχο την προφορική και γραπτή επικοινωνία. 

 

       Πέμπτη 15:30-17:00 Ε’ Δημοτικό Αρχάριοι-Έφηβοι και Ενήλικες 

Πέμπτη 17:00-18:30 Ε’ Δημοτικό Επίπεδο 2- Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Ένα ‘’fully’’ energetic χορευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει χορούς όπως  

Salsa, Latin, Ballroom, Funk, Soca (Caribbean), Samba, Burlesque 

καθώς επίσης και  πολλά άλλα  international είδη χορού.  

 

Τρίτη 19:15-20:15 Ε’ Δημοτικό ‘Έφηβοι και Ενήλικες 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 15 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

 

  Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο  
 



ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ZUMBA 

TONING 

YOGA 

 

 

 

 

 

Γνωριμία με τη μουσική μέσα από ένα περιβάλλον γεμάτο τραγούδι, κίνηση 

και παιχνίδι. Ξενάγηση στον όμορφο κόσμο της ορχήστρας παίζοντας με 

μουσικά όργανα και δημιουργώντας δικά μας. 

 

Τρίτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 3-5 ετών 

 

 

 

 

 

Χορός και εκτόνωση στους έντονους ρυθμούς Zumba, δίνοντας 

περισσότερη έμφαση στην τόνωση και γράμμωση των μυών. 

 

Τρίτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

  

 

 

Φιλοσοφία-άσκηση που βελτιώνει τόσο τη σωματική κατάσταση όσο και 

την ψυχική ισορροπία και πνευματική ανάπτυξη. 

 

Δευτέρα 20:00-21:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



BUTT-THIGHS 

& CORE 

ΜΠΑΛΕΤΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

& VIDEO 

 

 

 

 

 

Διαμορφώνουμε το σώμα μας με αυτό το πρόγραμμα μιας ώρας που στα  

30 λεπτά θα εστιάσουμε στους γλουτούς και τα πόδια και στα άλλα 30  

στους κοιλιακούς. 

Δευτέρα 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό ‘Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Μπαλέτο βασισμένο στο αγγλικό σύστημα της Βασιλικής Ακαδημίας  

Royal Academy of Dance. Το μάθημα δίνει έμφαση στη  

δημιουργικότητα, τεχνική, έκφραση και μουσικότητα. (Ε’ Δημοτικό). 

 

  Επίπεδο 1: Πέμπτη 15:30-16:15 4-5 ετών (€70) 

Επίπεδο 2: Τέταρτη 15:15-16:00 5 ετών (€70) 

Επίπεδο 3: Τετάρτη 16:00-17:00 6 ετών (€70) 

Επίπεδο 4: Δευτέρα 16:00-17:00  και Τετάρτη 17:00-18:00 7 ετών (€140) 

Επίπεδο 5: Δευτέρα 17:00-18:00 και Τετάρτη 18:00-19:00 8 ετών (€140) 

 

 

 

 

Χρήση φωτογραφικής μηχανής. Επεξεργασία φωτογραφίας και video. 

 

Πέμπτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα      Τιμή: €70/€140 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 

ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

 
 

 

 

Ταξιδεύουμε στις νότες του ελληνικού ρεπερτορίου και γνωρίζουμε την 

παράδοση μέσα από το χορό και τη διασκέδαση. 

Τρίτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 6-12 ετών 

 Τρίτη 20:15-21:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Εξοικείωση με τα χρώματα, δημιουργία πινάκων καθώς και κατασκευές. 

 

Δευτέρα 15:30-16:30 Ε’ Δημοτικό 4-5 ετών 

Δευτέρα 16:30-17:30 Ε’ Δημοτικό 5-7 ετών 

 Πέμπτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι & Ενήλικες 

Σάββατο 9:20-10:20 Ε’ Δημοτικό 6-8 ετών 

 Σάββατο 10:20-11:20 Ε’ Δημοτικό 6-8 ετών 

 Σάββατο 11:25-12:25 Ε’ Δημοτικό 3,5-6 ετών 

   Σάββατο 12:25-13:25 Ε’ Δημοτικό 9-13 ετών 

 

 

 

 

Χρήση τόξου για την εκτόξευση βελών. Γνωριμία με το άθλημα. 

 

Σάββατο 11:00-12:00 Ε’ Δημοτικό 8-14 ετών 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά  Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά  Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



PILATES 

ΖΑΧΑΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

POUND 

 

 

 

 

Σύστημα γυμναστικής που έχει ως στόχο τη βελτίωση της φυσικής 

κατάστασης, της μυϊκής αντοχής και της ευλυγισίας. 

 

Τετάρτη 19:15-20:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες (Επίπεδο 1) 

Τετάρτη 20:15-21:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες (Επίπεδο 2) 

 

 

 

 

 

Δημιουργία φιγούρων και μυστικά διακόσμησης γλυκών. 

 

Τρίτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

 

Ο νέος τρόπος γυμναστικής που σαρώνει στην Αμερική έρχεται να 

αλλάξει τον τρόπο που γυμναζόμασταν μέχρι σήμερα. Λέγεται Pound και 

μετατρέπει το παίξιμο των ντράμς σε εμπειρία που γυμνάζει όλο το κορμί. 

 

Πέμπτη 19:30-20:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΛΕΞΙΜΟ 

CAPOEIRA 

 

 

 

 

 

Δημιουργία ιστοσελίδων, εφαρμογές office και άλλες διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Πέμπτη 18:00-19:00 Ενήλικες 

 

 

 

 

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε όμορφες δημιουργίες με την τέχνη του 

πλεξίματος. Πρωτότυπες ιδέες για δώρα και αξεσουάρ. 

 

Δευτέρα 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό ‘Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Το Capoeira είναι μία Βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη που συνδυάζει  

χορό, ακροβατικά, μουσική και τραγούδι. Τo Capoeira χαρίζει  

δύναμη, ευελιξία, ισορροπία και συντονισμό και παράλληλα καλλιεργεί  

την πειθαρχία, αφοσίωση, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. 

 

Δευτέρα 18:15-19:00 Ε’ Δημοτικό 7-12 ετών  

 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

CONTEMPORARY 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 

ΤΕΝΙΣ 

 

 

 

Μορφή τέχνης που ενσωματώνει στοιχεία του κλασικού μπαλέτου και 

του μοντέρνου χορού. Προσφέρει ελευθερία σώματος και έκφραση στο 

χορευτή. 

        Παρασκευή 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 6-9ετών 

 Παρασκευή 19:15-20:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Προετοιμασία και εκτέλεση εύκολων και γρήγορων γλυκών. 

Τρίτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Εκμάθηση τεχνικής και κίνησης μέσα στο γήπεδο. Βελτίωση και ποικιλία 

κτυπημάτων μέσα από την προπόνηση και το παιχνίδι. 

 

Παρασκευή 15:45-16:45 Δημοτικό Στάδιο Αρχάριοι 7-10 ετών 

          Παρασκευή 16:45-17:45 Δημοτικό Στάδιο Επίπεδο 1 Ενήλικες  

          Παρασκευή 17:45-18:45 Δημοτικό Στάδιο Επίπεδο 2 Ενήλικες 

          Παρασκευή 18:45-19:45 Δημοτικό Στάδιο Επίπεδο 3 Ενήλικες 

         Παρασκευή 19:45-20:45 Δημοτικό Στάδιο Επίπεδο 4 Ενήλικες 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 15 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Αριθμός Συμμετοχών: 6 άτομα  Τιμή: €120 για όλο το χρόνο 



ΘΕΑΤΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

 

 

 

Αυτοσχεδιασμός, δημιουργία και αφήγηση ιστοριών (story-telling). 

Ενθαρρύνεται η ομαδική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. 

  Πέμπτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 4-10 ετών 

Πέμπτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 11-16 ετών 

Πέμπτη 19:00-20:30 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες (15 άτομα) 

 

 

 

 

Η διατροφή σε απλά καθημερινά επίπεδα. Στήριξη, ανταλλαγή ιδεών, 

συνταγών και εβδομαδιαίο ζύγισμα. 

 

Τρίτη 19:15-20:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Πώς μπορούμε να μάθουμε μια τέχνη ή μια γλώσσα με τη βοήθεια των 

νέων τεχνολογιών, στην ευκολία του σπιτιού μας και με λιγότερα έξοδα. 

Εκμάθηση προγραμμάτων σε υπολογιστή με μερική βοήθεια του 

διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις 

υπολογιστή. 

 

Πέμπτη 17:00-18:00 Παιδιά Γυμνασίου 12-15 ετών 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΠΑΙΧΝΙΑ 

YOGA KIDS 

KINDERGYM 

 

 

 

 

 

Ανακαλύπτουμε το μαγικό κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

Γνωρίζουμε δεκάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια που ακονίζουν το μυαλό και 

εξιτάρουν τη φαντασία. Ας παίξουμε! 

 

         Τρίτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 6-11 ετών 

         Τρίτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Πρωτοποριακό μάθημα Yoga ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά. Στόχος η 

άσκηση και βελτίωση της σωματικής κατάστασης και πνευματική ισορροπία. 

 

 Δευτέρα 16:30-17:00 Ε’ Δημοτικό 3-5 ετών  

        

 

 

 

 

Δίνει έμφαση στην εκγύμναση του σώματος, στην κοινωνική και κινητική 

ανάπτυξη και στη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης ενώ παράλληλα 

γίνεται η πρώτη επαφή με το χορό και με βασικές έννοιες της Αγγλικής 

γλώσσας. (By Kinderdance). 

Δευτέρα 16:00-16:30 Ε’ Δημοτικό 3-5 ετών  

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



KINDERTOTS 

KINDER DANCE 

WITH ME 

ZUMBA 

JUNIOR 

 

 

 

 

Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του  

παιδιού. Βασίζεται στην σωστή κινησιολογία, στη δημιουργικότητα 

της  κίνησης, στη σωματική ανάπτυξη και στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση του σώματος ενώ παράλληλα γίνεται η πρώτη  

επαφή με το χορό και με βασικές έννοιες της Αγγλικής γλώσσας.  

(By Kinderdance). 

Δευτέρα  15:30-16:00 Ε’ Δημοτικό 2 - 3 χρονών 

 

 

 

 

Ένα αναπτυξιακά σχεδιασμένο πρόγραμμα που εστιάζει στις κινητικές 

δεξιότητες, σωματική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση του σώματος.  

Σε αυτό το πρόγραμμα οι γονείς ή οι κηδεμόνες συμμετέχουν με τους 

νεαρούς χορευτές τους. (By Kinderdance). 

Δευτέρα 15:00-15:30 Ε’ Δημοτικό 15 μηνών – 24 μηνών  

 

 

 

 

 

Οι τάξεις του Zumba Junior έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους φιλικές 

προς τα παιδιά κινήσεις με βάση τη χορογραφία του Zumba. 

 

Πέμπτη 16:15-17:00 Ε’ Δημοτικό 4-6 ετών 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΦΩΝΗΤΙΚH 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου της ιταλικής γλώσσας 

με στόχο την προφορική και γραπτή επικοινωνία. 

 

Παρασκευή 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες  

 

 

 

 

Περιλαμβάνει σωστή τεχνική και κλασικό ρεπερτόριο και  musical, 

μοντέρνο Ελληνικό και ξένο . Παρουσιάζονται επίσης κάποιες  

βασικές έννοιες στη θεωρία της Φωνητικής με τρόπο προσιτό. 

      Πέμπτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 7-12 ετών 

      Πέμπτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

 

Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου της γαλλικής γλώσσας 

με στόχο την προφορική και γραπτή επικοινωνία. 

 

Τρίτη 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 11-13 ετών (Επίπεδο 1) 

Τρίτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 14-15 ετών (Επίπεδο 2) 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

POP & ROCK 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 

 

 

 

 

 

Όμορφες χειροτεχνίες από ανακυκλώσιμα αντικείμενα, χαλκό και 

ψηφιδωτό. Δημιουργήστε με φαντασία και ελάχιστο κόστος εικόνες, 

αξεσουάρ και διακοσμητικά για εσάς και τους φίλους σας. 

 

Τετάρτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

Η τέχνη της αφήγησης με εικόνες. Τι πρέπει να γνωρίζουμε και πώς να 

στήνουμε βιντεάκια και φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Για αρχάριους που 

ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στα Νέα Μέσα (Facebook κτλ). 

    

Δευτέρα 19:30-20:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

Ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει σωστή τεχνική και 

μοντέρνο  pop&rock ξένο ρεπερτόριο. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 

παρακαθίσουν τις αγγλικές εξετάσεις Pop&Rock Trinity College London.  

   Παρασκευή 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 7-12 ετών 

Παρασκευή 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΚΟΠΤΙΚΗ-

ΡΑΠΤΙΚΗ 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 

 

 

 

 

 

Μαθήματα ραπτικής, επιδιορθώσεις-μεταποιήσεις ενδυμάτων, 

κατασκευές χρήσιμων ειδών για το σπίτι όπως μαξιλαράκια, ριχτάρια, 

τσάντα παραλίας- σουπερμάρκετ κτλ. 

 

Τετάρτη 18:30-19:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

  

 

Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου της ισπανικής 

γλώσσας με στόχο την προφορική και γραπτή επικοινωνία. 

          Παρασκευή 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 8-13 ετών 

          Παρασκευή 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 14-18 ετών  

     Παρασκευή 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες 

 

 
  

  

Μυστικά και τρικ για να γίνουμε οι κυρίαρχοι της επικοινωνίας.   

Πώς να γίνουμε καλύτεροι ομιλητές, συνομιλητές, προϊστάμενοι, 

υποψήφιοι για τη δουλειά των ονείρων μας ή… πολιτευτές.  

 

Δευτέρα 18:15-19:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες  

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



GROOVE DANCE 

FITNESS 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ORIGAMI 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

 

 
Παρακολουθούμε παλιές Ελληνικές ταινίες και αποκαλύπτουμε μοτίβα 

συμπεριφοράς και αντιλήψεων που αναπαράγουμε μέχρι σήμερα.  

 

Δευτέρα 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 

 

 

Μαθήματα τύπου εργαστήρι στα οποία θα φτιάχνουμε χειροποίητες 

κατασκευές με τη μέθοδο origami, όπως καλαθάκια, διακοσμητικά, 

φιγούρες αγαπημένων χαρακτήρων κλπ. 

Τρίτη 17:30-18:30 Ε’ Δημοτικό 14-18 ετών 

Τρίτη 18:30-19:30 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες 

 

 
 

 

Ένα πολύ διασκεδαστικό έντονο fitness πρόγραμμα εμπνευσμένο από 

διάφορα είδη χορού όπως rn’b, club, urban, latin και άλλα. Απευθύνεται 

σε κοπέλες  ηλικίας 16+ 

 

Πέμπτη 20:30-21:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΧΟΡΩΔΙΑ 

 

 

 
 

Με τη βοήθεια διάφορων εργαλείων, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα βιβλία και 

να τα κάνουμε μέρος της ζωής μας. Ταξιδεύουμε με βιβλία γνωστών ή και 

όχι τόσο γνωστών συγγραφέων, κατανοούμε υπαρκτούς αλλά και 

φανταστικούς χαρακτήρες, μοιραζόμαστε απόψεις, ιδέες και φτιάχνουμε 

δικές μας ιστορίες, 

Πέμπτη 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 6-8 ετών 

Σάββατο 10:00-11:00 Ε’ Δημοτικό 9-10 ετών  

   

 

Διακοσμήστε το χώρο σας με όμορφες, εύκολες και  

μοντέρνες χειροποίητες δημιουργίες από υλικά που έχετε στο σπίτι σας. 

Με φαντασία και γούστο φτιάχνουμε τα δικά μας στολίδια, 

φωτογραφοθήκες, κεράκια, μολυβοθήκες και άλλα πολλά. 

 
Τετάρτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες 

 

 

 
Σε ένα καθαρά ομαδικό πνεύμα τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται μέσα 

από το τραγούδι με ένα  συνδυασμό διαφόρων ειδών μουσικής όπως 

Reggae, Gospel, Musical, Jazz , pop kαι άλλα. 

Τετάρτη 17:30-18:30 Ε’ Δημοτικό 8-13 ετών 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 

Ελά   Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα  Τιμή: €70 για όλο το χρόνο 



ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 

 

 

 

 

Το Ανοικτό Σχολείο Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Κέντρο 

Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) προσφέρουν στου μαθητές τους την ευκαιρία 

για συμμετοχή σε ΔΩΡΕΑΝ εργαστήρια για την εκμάθηση συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.  

 

1. Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Τρίτη 17:00-19:00 στο ΚΕΠΑ Ενήλικες (16/10 & 23/10) 

 

2. Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποβολή 

Φορολογικής Δήλωσης Μέσω του Συστήματος Taxisnet 

Τρίτη 19:00-21:00 στο ΚΕΠΑ Ενήλικες (16/10 & 23/10 & 30/10) 

 

3. Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο 

Τρίτη 17:00-19:00 στο ΚΕΠΑ Ενήλικες (30/10) 

Τρίτη 17:00-21:00 στο ΚΕΠΑ Ενήλικες (6/11) 

 

 

 

 

 

 

 

Ελά   Μέγιστος Αριθμός Συμμετοχών: 14 άτομα   Τιμή: ΔΩΡΕΑΝ 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Δευτέρα  

3 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Έναρξη: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018  

Λήξη: Παρασκευή 31 Μαΐου 2019  

Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να 

απαιτηθεί (π.χ στρωματάκι, υλικά ζωγραφικής, ρακέτες τένις, υλικά 

ζαχαροπλαστικής, βιβλία κτλ.), επιβαρύνει τους συμμετέχοντες. 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

1. €70 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα. 

2. €140 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή δύο φορές την  

εβδομάδα (Μπαλέτο Επίπεδο 4, Επίπεδο 5) 

3. Η δραστηριότητα Μπαλέτο Επίπεδο 3 από τον Ιανουάριο, θα 

διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα με επιπλέον €70. 

4. €120 για τη δραστηριότητα Τένις. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

4.Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων 

ανέλθει στον ελάχιστο απαιτούμενο (αναγράφεται κάτω από κάθε 

δραστηριότητα). 

5. Συμμετοχή σε δραστηριότητα θα εξασφαλίσουν όλοι όσοι 

καταβάλουν ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα 

που έχουν δηλώσει, μαζί με την αίτηση. 

 

 

 

 



 

 

Η δήλωση συμμετοχής, θα παραδίδεται στο ισόγειο του Δημοτικού 

Μεγάρου Αγλαντζιάς, οδός Αικατερίνης Κορνάρου 8, από Δευτέρα  

μέχρι Παρασκευή 8:00-15:00, από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 

μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

6.Το ποσό που θα πληρωθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΕΦΕΤΑΙ εφόσον το τμήμα έχει δημιουργηθεί.  

7. 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. 

 

8.Το Ανοικτό Σχολείο θα είναι κλειστό: 

• Περίοδος Χριστουγέννων 24/12/2018 – 6/1/2019 

• Καθαρά Δευτέρα 11/3/2019 

• 25η Μαρτίου 2019 

• 1η Απριλίου 2019 

• Περίοδος του Πάσχα 22/4/2019 – 5/5/2019 

Οι τοπικές γιορτές εξαιρούνται. 

 

9. 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. 

10.Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου 

Δήμου Αγλαντζιάς, κυρία Κωνσταντίνα Ανδρέου, στα τηλέφωνα 

22462233, 99426708 (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-15:00). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 


