Αθλητικά, Καλλιτεχνικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα
για παιδιά και ενήλικες για το έτος 2019-2020

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχολικής Χρονιάς 2019 – 2020
(Να συμπληρωθεί από γονέα ή κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου)
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*Ιατρικά και μαθησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζετε τα οποία θα πρέπει να
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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 το συμμετέχοντα) ………………………………………………..
* Υπογραφή ………………………………………………………………… * Ημερομηνία ……………………….
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με την
Υπεύθυνη του Ανοικτού Σχολείου στα τηλέφωνα 22462233 και 99426708 (8:00-15:00)
* Υποχρεωτικά Πεδία

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Έβδομη χρονιά με «Ανοικτό Σχολείο»
Χαιρετισμός Δημάρχου Αγλαντζιάς Χαράλαμπου
Πετρίδη
Αγαπητοί Δημότες,
Χαιρετίζω την έναρξη και λειτουργία για έβδομη συνεχόμενη χρονιά
του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου μας, το οποίο ανοίγει ξανά τις
πύλες του για τους Δημότες μας και όχι μόνο, τη 14η Οκτωβρίου
2019.
Όλα είναι πλέον έτοιμα για να υποδεχθούν τους μικρούς και
μεγάλους στις σχολικές εγκαταστάσεις του Ε’ Δημοτικού Σχολείου
Αγλαντζιάς – Άκη Κλεάνθους, του Αθλητικού Κέντρου στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Αγλαντζιάς.
Ο εξαίρετος και σημαντικός 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 και ικανοποίηση βλέπουμε να
αναβαθμίζεται με καινούργιες δραστηριότητες όπως μουσική
προπαίδεια, μακιγιάζ, μοντέρνο τραγούδι, μαθήματα αρμόνιου και
φλάουτου, latin mix, ντεκουπάζ, stretching, dance mix, hip
hop/commercial και yogalates. Ο κύριος στόχος του θεσμού αυτού,
είναι η προώθηση και παροχή του κοινωνικού προγράμματος της δια
βίου μάθησης που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.
Η επιτυχημένη καθιέρωση του θεσμού του «Ανοικτού Σχολείου»
φαίνεται από την αυξανόμενη ανταπόκριση και συμμετοχή που
υπάρχει από άτομα κάθε ηλικίας, πράγμα που μας δίνει μεγάλη

ικανοποίηση αλλά και ώθηση για καλύτερη και πιο ποιοτική παροχή
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.
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 διασφαλίσουμε
στην κοινωνία την αναβάθμιση του πολιτικού και αθλητικού
επιπέδου του Δήμου μας, εισάγοντας οικονομικά και πρωτότυπα
προγράμματα και δραστηριότητες. Τα προγράμματα συνδέονται με
τις απαιτήσεις του σήμερα και καλύπτουν θέματα όπως την τέχνη,
τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την επικοινωνία κ.ά.
Κύριο μέλημα μας είναι να επενδύσουμε στις ίσες ευκαιρίες μάθησης
και στην ανάπτυξη καινούργιων 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 αποκτήσουν θετική στάση προς
την εκπαίδευση και γενικότερα στη μάθηση σε ένα ευχάριστο
περιβάλλον, να επενδύσουμε στη δημιουργική απασχόληση του
ελεύθερου χρόνου τους και να αποκτήσουν δεξιότητες που
χρειάζεται ένας σύγχρονος πολίτης.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη σας προς το θεσμό
αυτό. Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς και ευχές για μια πολύ
καλή σχολική χρονιά.
Χαράλαμπος Πετρίδης
Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Πρόεδρος Δ.Ε. «Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

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 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 3-5 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΑÏΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ταξιδεύουμε στις νότες του ελληνικού ρεπερτορίου και γνωρίζουμε την
παράδοση μέσα από το χορό και τη διασκέδαση.
Παρασκευή 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 6-12 ετών
Τρίτη 20:00-21:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΚΙΘΑΡΑ

Γνωρίζουμε τον κόσμο της μουσικής μέσα από ένα έγχορδο μουσικό όργανο
και μαθαίνουμε να χειριζόμαστε με δεξιοτεχνία την κιθάρα.
Δευτέρα 18:30-19:15 Ε’ Δημοτικό 8-15 ετών
Δευτέρα 19:15-20:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι & Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ &
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
Στις σειρές μαθημάτων διδάσκονται ζωγραφική, χρώμα και σχέδιο, κατασκευές
και κολάζ με διάφορα υλικά. Ξενάγηση στον όμορφο κόσμο της τέχνης. Οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν για τους διάσημους ζωγράφους και για τα σημαντικά
κινήματα της τέχνης.
Δευτέρα 15:30-16:30 Ε’ Δημοτικό 4-5 ετών
Δευτέρα 16:30-17:30 Ε’ Δημοτικό 5-7 ετών
Παρασκευή 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι & Ενήλικες
Σάββατο 9:20-10:20 Ε’ Δημοτικό 6-8,5 ετών
Σάββατο 10:20-11:20 Ε’ Δημοτικό 6-8,5 ετών
Σάββατο 11:25-12:25 Ε’ Δημοτικό 3,5-5 ετών
Σάββατο 12:25-13:25 Ε’ Δημοτικό 9-13 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

CAPOEIRA

Το Capoeira είναι μία Βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη που συνδυάζει χορό,
ακροβατικά, μουσική και τραγούδι. Τo Capoeira χαρίζει δύναμη, ευελιξία,
ισορροπία και συντονισμό αλλά παράλληλα καλλιεργεί την πειθαρχία,
αφοσίωση, υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμό και εμπιστοσύνη.
Δευτέρα 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό 8-12 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΙΤΑΛΙΚΑ

Μαθήματα Ιταλικής γλώσσας με σκοπό τη γραπτή και προφορική επικοινωνία.
Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου.
Παρασκευή 18:30-19:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΦΛΑΟΥΤΟ

Ευχάριστο και πολύ προσιτό μουσικό όργανο. Δίνουμε βαρύτητα στο χτίσιμο
γερών «θεμελίων»: Σωστή στάση, αναπνοή, παραγωγή τόνου, ακουστική
εξάσκηση, ρυθμός, διάβασμα παρτιτούρας, ρεπερτόριο σε διάφορα μουσικά
στυλ. Προετοιμασία εξετάσεων. Οικονομικές λύσεις στην αγορά φλάουτου.
Τετάρτη 18:00-18:45 Ε’ Δημοτικό 6- 8 ετών
Παρασκευή 17:15-18:00 Ε’ Δημοτικό 4-6 ετών
Παρασκευή 18:00-18:45 Ε’ Δημοτικό 8-12 ετών
Παρασκευή 18:45-19:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Μαθήματα Ισπανικής γλώσσας με σκοπό τη γραπτή και προφορική επικοινωνία.
Εκμάθηση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Τα μικρά παιδιά θα μάθουν
μέσα από διασκέδαση και παιχνίδι!
Δευτέρα 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 5-7 ετών (επίπεδο Α1 – Αρχάριοι)
Δευτέρα 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 8-11 ετών (επίπεδο Α1 – Αρχάριοι)
Παρασκευή 15:30-16:30 Ε’ Δημοτικό 11-15 ετών (επίπεδο Α1 – Αρχάριοι)
Παρασκευή 16:30-17:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι (16+) & ενήλικες (επίπεδο Α1 – Αρχάριοι)
Παρασκευή 17:30-18:30 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες (επίπεδο Α1.1 – περσινοί
μαθητές)
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Μαθαίνουμε να τοποθετούμε σωστά και με σειρά το μακιγιάζ καθώς επίσης και
τα μυστικά που θα αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας.
Τρίτη 18:30-19:30 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΚΑΡΑΤΕ

Πολεμική τέχνη που χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοάμυνα, αλλά και σαν
τρόπος άσκησης. Γνωριμία με το άθλημα, εκτόνωση των παιδιών μέσα από τις
κινήσεις και αγάπη για την άθληση.
Δευτέρα 14:15-15:15 Ε΄ Δημοτικό 5-14 ετών
Τρίτη 15:00-16:00 Ε’ Δημοτικό 5-9 ετών
Τρίτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 10-14 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΜΠΑΛΕΤΟ

Χορός βασισμένος στο αγγλικό σύστημα της Βασιλικής Ακαδημίας Royal
Academy of Dance. Το μάθημα δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, τεχνική,
έκφραση, ρυθμό και μουσικότητα.
Επίπεδο 1: Πέμπτη 15:30-16:15 Ε’ Δημοτικό 4-5 ετών (€70)
Επίπεδο 2: Τέταρτη 15:15-16:00 Ε’ Δημοτικό 5 ετών (€70)
Επίπεδο 3: Δευτέρα 15:15-16:00 και Τετάρτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 6 ετών (€140)
Επίπεδο 4: Δευτέρα 16:00-17:00 και Τετάρτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 7 ετών (€140)
Επίπεδο 5: Δευτέρα 17:00-18:00 και Τετάρτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό 8 ετών (€140)
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70/€140 για όλο το χρόνο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ VIDEO
Γνωρίστε το συναρπαστικό κόσμο της φωτογραφίας. Το μάθημα δίνει έμφαση
στην επεξεργασία φωτογραφίας και video με τη χρήση φωτογραφικής
μηχανής.
Πέμπτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΑΡΜΟΝΙΟ

Εύκολη επιλογή οργάνου προς εκμάθηση. Προσφέρει τις δυνατότητες
πολυφωνίας του πιάνου. Τα μαθήματα απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, με
διαφορετική προσέγγιση στη κάθε ηλικία. Προετοιμασία για εξετάσεις Pop&Rock
Trinity college. Οικονομικές λύσεις στην αγορά αρμονίου.
Τετάρτη 18:45-19:30 αρμόνιο Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Παρασκευή 16:30-17:15 Ε’ Δημοτικό 7-12 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

PILATES

Πρόγραμμα γυμναστικής που έχει ως στόχο τη
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της μυϊκής αντοχής και της ευλυγισίας.
Θέτει σε κίνηση όλο το σώμα και αναπτύσσει ισορροπημένα όλους τους μυς.
Τετάρτη 19:15-20:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες (Επίπεδο 1)
Τετάρτη 20:15-21:15 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες (Επίπεδο 2)
Πέμπτη 20:00-21:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

HIP HOP

Μια από τις δημοφιλέστερες μορφές χορού στον κόσμο που συνδυάζει την
ελευθερία της κίνησης, το ρυθμό, τη μουσική και τη διασκέδαση. Περιέχει
στοιχεία από Jazz, Rock και κλακέτες.
Παρασκευή 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 6-9 ετών
Παρασκευή 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 10-13 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ZUMBA
JUNIOR

Οι τάξεις του Zumba Junior έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους φιλικές προς
τα παιδιά κινήσεις με βάση τη χορογραφία του Zumba. Είναι ένας συνδυασμός
γυμναστικής, χορού και διασκέδασης για τα παιδιά.
Τετάρτη 14:15-15:00 Ε’ Δημοτικό 4-7 ετών

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μαθήματα εκμάθησης εφαρμογών στον Η/Υ, office και
άλλα προγράμματα που βοηθούν τους χρήστες για πιο ομαλή διαχείριση της
εργασίας και της καθημερινότητας.
Πέμπτη 18:30-19:30 Έφηβοι & Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Προετοιμασία και εκτέλεση εύκολων και γρήγορων γλυκών. Εκμάθηση και
εξοικείωση με τη ζαχαροπλαστική.

Τρίτη 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΑΓΓΛΙΚΑ

Μαθαίνω διασκεδάζοντας! Στο μάθημα τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με
τη γλώσσα παίζοντας, τραγουδώντας και μέσα από δραστηριότητες των
βιβλίων. Εξοικειώνονται με την Αγγλική γλώσσα. Τα μεγαλύτερα παιδιά χωρίς
ιδιαίτερη πίεση μαθαίνουν αρκετά από τα βασικά της γλώσσας. Τα περσινά
παιδιά συνεχίζουν τη πορεία της μάθησης τους με νέα βιβλία και προετοιμασία
για την Junior Α΄ τάξη.
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)
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΤΕΝΙΣ

Εκμάθηση βασικών κανονισμών, τεχνικής και κίνησης μέσα στο γήπεδο.
Ανάπτυξη και βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων του αθλήματος μέσα από την
προπόνηση και το παιχνίδι.
Παρασκευή 15:30-16:30 Δημοτικό Στάδιο 7-10 ετών
Παρασκευή 16:45-17:45 Αθλητικό Κέντρο-Πανεπιστήμιο Κύπρου Επίπεδο 1 Ενήλικες
Παρασκευή 17:45-18:45 Αθλητικό Κέντρο-Πανεπιστήμιο Κύπρου Επίπεδο 2 Ενήλικες
Παρασκευή 18:45-19:45 Αθλητικό Κέντρο-Πανεπιστήμιο Κύπρου Επίπεδο 3 Ενήλικες
Αριθμός Συμμετοχών: 6 άτομα

Τιμή: €120 για όλο το χρόνο

YOGA

Φιλοσοφία και άσκηση που βελτιώνει τόσο τη σωματική κατάσταση όσο και
την ψυχική ισορροπία και πνευματική ανάπτυξη. Στόχος η πνευματική
διαύγεια και η ενδυνάμωση του σώματος.
Δευτέρα 20:00-21:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

KINDERTOTS

Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού.
Βασίζεται στη 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 16:00-16:30 Ε’ Δημοτικό 2 - 3 ετών

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ZUMBA KIDS

Οι τάξεις του Zumba Kids έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους, φιλικές προς τα
παιδιά κινήσεις με βάση τη χορογραφία του Zumba. Είναι ένας συνδυασμός
γυμναστικής, χορού και διασκέδασης για τα παιδιά.
Τρίτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 8-12 ετών

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

BUTT – THIGHTS
& CORE

Διαμορφώνουμε το σώμα μας με πρόγραμμα μιας ώρας που θα εστιάσουμε
στους γλουτούς, στα πόδια και στους κοιλιακούς.
Δευτέρα 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό ‘Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

KINDERGYM

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 16:30-17:00 Ε’ Δημοτικό 3-5 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα
χρόνο

Τιμή: €70 για όλο το

POUND

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.
Τρίτη 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΖΑΧΑΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εκμάθηση των μυστικών διακόσμησης με ζαχαροκατασκευές. Δημιουργία
φιγούρων και συνταγών μέσα από εύκολες διαδικασίες.
Τρίτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

LATIN MIX

Το Latin Mix είναι ένας συνδυασμός κλασσικών λατινικών χορών (Samba, ChaCha-Cha, Rumba, Paso Dobl, Jive) με στοιχεία του R&B. Αυτός είναι ένας χορός
για όσους θέλουν να εκφραστούν, να χαλαρώσουν και να γίνουν ευέλικτοι.
Τρίτη 14:00-15:00 Ε΄ Δημοτικό 6-9 ετών
Παρασκευή 19:00-20:00 Ε΄ Δημοτικό +18 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Γνωριμία με το άθλημα και χρήση τόξου για την εκτόξευση βελών. Βελτίωση
της αυτοσυγκέντρωσης και εξάσκηση σώματος και νου.
Σάββατο 11:00-12:00 Ε’ Δημοτικό 8-14 ετών

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Μαζί θα φτιάξουμε δημιουργίες που όχι μόνο θα χρησιμεύσουν ως διακοσμητικά
αλλά και ως αποθηκευτικά κουτιά. Τα περισσότερα υλικά θα είναι από
ανακυκλώσιμα υλικά που όλοι έχουμε και πετάμε καθημερινά (by Alicia’s
Handmade Creations).
Τετάρτη 18:00 – 19:00 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ανακαλύπτουμε το μαγικό κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Γνωρίζουμε
δεκάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια που ακονίζουν το μυαλό, εξιτάρουν τη
φαντασία και ψυχαγωγούν. Ας παίξουμε!
Δευτέρα 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 6-11 ετών
Δευτέρα 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ZUMBA

Πρόγραμμα γυμναστικής μέσα από το ρυθμό της μουσικής. Χορός, γυμναστική
και εκτόνωση από το άγχος της καθημερινότητας στους έντονους ρυθμούς
Zumba.
Πέμπτη 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση και η μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία
και τη διασκέδαση. Τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους, το συγχρονισμό,
τη μνήμη, τις οπτικές και γλωσσικές τους ικανότητες.
Τετάρτη 15:00-15:45 Ε΄ Δημοτικό 5-7 ετών

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 8 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

DANCE MIX

Είναι μια νέα σύγχρονη κατεύθυνση. Πρόκειται για έναν δυναμικό χορό που
περιλαμβάνει ένα μείγμα από διάφορα είδη χορού (R & B, Hip Hop, Waacking,
Jazz, Funk, Freestyle).
Σάββατο 12:00-12:45 Ε΄ Δημοτικό 5-6 ετών
Σάββατο 13:00-14:00 Ε΄ Δημοτικό 7-10 ετών
Σάββατο 14:00-15:00 Ε΄ Δημοτικό 11-14 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Γνωριμία και εξοικείωση με τη φωνή. Τα παιδιά θα βελτιώσουν την
τεχνική τους μέσα από ασκήσεις τοποθέτησης της φωνής με διαφορετικά
είδη ρεπερτορίου.
Τετάρτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό 8-11 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

SOLO SALSA
FITNESS

Ένα ‘’fully’’ energetic χορευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη γυμναστική και
τους χορούς όπως Salsa, Latin, Ballroom, Funk, Soca (Caribbean), Samba,
Burlesque καθώς επίσης και πολλά άλλα international είδη χορού.
Πέμπτη 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό ‘Έφηβοι και Ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Αυτοσχεδιασμός, δημιουργία και αφήγηση ιστοριών (story-telling).
Ενθαρρύνεται η ομαδική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Γνωριμία
με τον κόσμο του θεάτρου και ανάπτυξη της φαντασίας.
Πέμπτη 16:00-17:00 Ε’ Δημοτικό Τμήμα Προδημοτικής/Δημοτικού
Πέμπτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό Τμήμα Γυμνασίου/Λυκείου
Πέμπτη 19:00-20:00 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ

Ελάτε να χαλαρώσουμε δημιουργώντας. Θα μάθουμε να πλέκουμε με βελονάκι
διακοσμητικά αντικείμενα, παιδικά και είδη ρουχισμού.

Τετάρτη 18:00-19:00 Ε΄ Δημοτικό Έφηβοι και ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

YOGALATES

Ένας μοναδικός συνδυασμός προγράμματος σώματος και μυαλού το οποίο
συνδυάζει διάφορα στοιχεία Yoga και Pilates. Τονώνει τους μύες, χαρίζει υγεία
και ευεξία.
Σάββατο 10:00-11:00 Ε΄ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

HIP HOP /
COMMERCIAL

Το commercial dance είναι ενα είδος χορού που γίνεται σε συναυλίες, ζωντανές
εκπομπές, video clips, ταινίες, και σε διαφημιστικά. Συνδυάζονται διάφορα είδη
χορού όπως hip hop, τζάζ, locking, popping και πολλά άλλα. Αυτό το είδος
χορού απευθύνετε σε άτομα 16+ και ενήλικες.
Παρασκευή 18:00-19:00 Ε’ Δημοτικό (+16 ετών)

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δημιουργία ιστοσελίδων, εφαρμογές office και άλλες διαδικασίες που
απαιτούνται για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Ενημέρωση, οργάνωση και προγραμματισμό των μικρών
επιχειρήσεων.
Πέμπτη 17:30-18:30 Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

POP & ROCK
ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει σωστή τεχνική στο
μοντέρνο pop&rock ξένο ρεπερτόριο. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να
παρακαθίσουν τις αγγλικές εξετάσεις Pop&Rock Trinity College London.
Τετάρτη 17:00-18:00 Ε’ Δημοτικό 12-16 ετών

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

STRETCHING
KIDS

Σύνολο ασκήσεων που στοχεύουν στο τέντωμα των μυών αναπτύσσοντας
ευελιξία και κινητικότητα των αρθρώσεων.
Παρασκευή 14:00-15:00 Ε΄ Δημοτικό 7-10 ετών
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ

Ελάτε να γίνουμε δημιουργικοί. Θα μάθουμε να διακοσμούμε με διάφορα είδη
χαρτιού σε συνδυασμό με άλλα διακοσμητικά στοιχεία, αντικείμενα από ξύλο,
μέταλλο, γυαλί, πηλό, καμβά ή πέτρα, θα φτιάξουμε δώρα για φίλους και θα
διακοσμήσουμε με ένα ξεχωριστό τρόπο το χώρο μας.

Δευτέρα 18:00-19:00 Ε΄ Δημοτικό Έφηβοι και ενήλικες

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ZUMBA
TONING

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

Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

DANCE
FITNESS

Ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα γυμναστικής εμπνευσμένο από διάφορα είδη
χορού όπως rn’b, club, urban, latin και άλλα.
Σάββατο 11:00-12:00 Ε΄ Δημοτικό Έφηβοι και Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – 3D
(ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ)
ORIGAMI

Μαζί θα φτιάξουμε κατασκευές με τη μέθοδο Origami και όλοι θα έχουν την
ευκαιρία να φτιάξουν όμορφα διακοσμητικά ή δώρα (by Alicia’s Handmade
Creations).
Τετάρτη 16:00 – 17:00 Ε’ Δημοτικό Έφηβοι (12-17 ετών)
Τετάρτη 17:00 – 18:00 Ε’ Δημοτικό Ενήλικες
Ελάχιστος Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα

Τιμή: €70 για όλο το χρόνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
2019.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έναρξη: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019
Λήξη: Σάββατο 30 Μαΐου 2020
Τυχόν επιπλέον κόστος για υλικά ή/και εξοπλισμό που μπορεί να
απαιτηθεί (π.χ στρωματάκι, υλικά ζωγραφικής, ρακέτες τένις,
υλικά ζαχαροπλαστικής, 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. €140 για τις δραστηριότητες με συμμετοχή δύο φορές την
εβδομάδα (Μπαλέτο Επίπεδο 3, Επίπεδο 4, Επίπεδο 5)
3. €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 2
Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
2019.

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 24/12/2019 – 6/1/2020
• Καθαρά Δευτέρα 2/3/2020
• 25η Μαρτίου 2020
• 1η Απριλίου 2020
• Περίοδος του Πάσχα 13/4/2020 – 26/4/2020
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, στα τηλέφωνα 22462233,
99426708 (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-15:00).

