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Αγαπητοί συνδημότες
και συνδημότισσες,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τον νέο οδηγό 
εκπαίδευσης του Ανοικτού Σχολείου  Δήμου Αγίου Αθανασίου  
για  τη  σχολική  χρονιά, 2017 - 2018. 

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και σας καλούμε και φέτος 
να ενισχύσετε με τη συμμετοχή σας τις δραστηριότητες του 
Ανοικτού Σχολείου, που αποτελεί πλέον θεσμό στον δήμο 
μας. Φέτος κλείσαμε 10 χρόνια ζωής και διανύουμε πλέον 
τον εντέκατο χρόνο δράσης μας. Δράση που υπηρετεί τη 
διά βίου εκπαίδευση με πρώτιστο στόχο τη βελτίωση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, 
κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018, το Ανοικτό Σχολείο 
Δήμου Αγίου Αθανασίου επιστρέφει ανανεωμένο, 
προσφέροντας επιμορφωτικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, 
ψυχαγωγικές, μα και δημιουργικές δραστηριότητες για όλη 
την οικογένεια σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον από δημότες όλων των ηλικιών και 
άτομα της ευρύτερης Λεμεσού και η αγάπη τους προς το 
θεσμό φαίνεται από τη μεγάλη συμμετοχή. Δεν είναι τυχαίο 
που πέρσι οι συμμετοχές άγγιξαν τις 2100. Η αγάπη και η 
στήριξη ολονών σας συνέδραμαν στο να ανεβεί ο πήχης 
ακόμα πιο ψηλά, οι επιτυχίες συνεχίζονται (100% επιτυχία 
στις εξετάσεις των μαθημάτων ξένων γλωσσών, Ελληνικών 
για αλλόγλωσσους, Η/Υ, Λογιστικής, Μουσικών Οργάνων, 
ανέβασμα καλλιτεχνικών και θεατρικών παραστάσεων) και η 
πετυχημένη πορεία είναι ήδη προδιαγεγραμμένη.

Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε το 
Πρόγραμμα του Ανοικτού Σχολείου μας με στόχο να 
προσφέρουμε μέσω αυτού πολιτισμό και καινούριες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού που επιχορηγεί το θεσμό του Ανοικτού Σχολείου, 
καθώς και τη Σχολική Εφορεία, τις διευθύνσεις των σχολείων 
που λειτουργούμε, την Επιτροπή του Ανοικτού Σχολείου που 
δρα σε εθελοντική βάση, τους Συνδέσμους Γονέων και όλα 
τα Σωματεία και οργανωμένα σύνολα του Αγίου Αθανασίου 
που στήριξαν τη δημιουργία και εδραίωση του Ανοικτού 
Σχολείου και συνεχίζουν να στηρίζουν ανελλιπώς την 
ενίσχυση και επέκταση του στην τοπική κοινωνία.

Σας καλούμε και φέτος να αγκαλιάσετε τον θεσμό και 
σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή και εποικοδομητική νέα 
σχολική χρονιά.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μερικές από τις Επιτυχίες και Δράσεις μας για τη 
σχολική χρονιά που πέρασε (2016-17): 
•100% επιτυχία στους συμμετέχοντες μας που παρακάθισαν σε 
εγκεκριμένες εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

-Ελληνικά ως ξένη ή/και δεύτερη γλώσσα (Εξετάσεις Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού)
-Αγγλικά (Εξετάσεις Anglia)
-Γαλλικά (Εξετάσεις Delf-Dalf Γαλλικού Ινστιτούτου)
-Ισπανικά (Εξετάσεις DELE Ινστιτούτου Θερβάντες)
-Γερμανικά (Εξετάσεις Ινστιτούτου Γκαίτε)
-Λογιστική (Εξετάσεις LCCI)
-Πρώτες Βοήθειες (Πιστοποιητικό από το Τμήμα
 Επιθεώρησης Εργασίας)
-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εξετάσεις ECDL)
-Μουσική Σχολή (Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Φλάουτο: Εξετάσεις από το 
Trinity College of London)

•Ανέβασμα χριστουγεννιάτικης παράστασης από τις ομάδες 
Μοντέρνου Χορού τα έσοδα της οποίας δόθηκαν για οικονομική 
ενίσχυση των Προγραμμάτων του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου

•Καρναβαλίστικος Χορός

•Συμμετοχή στην Καρναβαλίστικη Παρέλαση

•Πασχαλινή Έκθεση Ικεπάνα

•Εσωτερικό τουρνουά Σκακιού

•Συμμετοχή των ομάδων Μοντέρνου Χορού στα Aνθεστήρια

•Συμμετοχή των ομάδων ΗΙΡ-ΗΟΡ, Παραδοσιακών-Λαϊκών Χορών 
και Ξιφασκίας με χορευτικά και επιδείξεις στο Πολυπολιτισμικό 
Φεστιβάλ «Λεμεσός, μια πόλη, ο κόσμος όλος» με στόχο την 
προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και του σεβασμού στη 
διαφορετικότητα

•Έκθεση Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Φωτογραφίας, Αγιογραφίας, 
Ικεπάνα, Ζαχαροκατασκευών και Κηπουρικής στο τέλος της 
χρονιάς με έργα, κατασκευές και δημιουργίες των συμμετεχόντων 
στα αντίστοιχα μαθήματα

•Ανέβασμα καλλιτεχνικής παράστασης «Η Πεντάμορφη και το 
Τέρας» και ποτ πουρί χορών από τις ομάδες Μοντέρνου Χορού

•Μουσική εκδήλωση από τα παιδιά που συμμετέχουν στη Μουσική 
Σχολή, στο Μουσικό Εργαστήρι και στην Παιδική Χορωδία

•Χορευτική βραδιά από τις ομάδες Yoga, HIP HOP και 
Παραδοσιακών-Λαϊκών Χορών

•Ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Κοίτα τους» από 
το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων του Ανοικτού Σχολείου. Η 
παράσταση θα συμμετέχει και στο διαγωνισμό ερασιτεχνικού 
θεάτρου του ΘΟΚ

Μαρίνος Κυριάκου,
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου



Εγγραφές - Πληροφορίες:
 
Μέρα εγγραφών και γνωριμίας με τους 
εκπαιδευτές: Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 
και ώρα 10.30 - 13.00 στον πρώτο όροφο του 
Δημοτικού Μεγάρου.
 
Tα μαθήματα αρχίζουν Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 
2017 εκτός από τα Μαθηματικά, Ελληνικά και 
Λογοθεραπεία που αρχίζουν 18 Σεπτεμβρίου 
2017.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι από
24 έως 30 βδομάδες (ανάλογα με τη φύση 
του μαθήματος). Σε κάποια μαθήματα εάν 
χρειαστεί να λειτουργήσουν περισσότερο από 
30 βδομάδες, ενδέχεται να υπάρξει κάποια 
επιπλέον χρέωση και οι συμμετέχοντες θα 
ειδοποιηθούν έγκαιρα.

Το Ανοικτό Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα 
να πραγματοποιεί αλλαγές στο πρόγραμμα 
για την ομαλή λειτουργία των ομάδων κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς, ανά πάσα στιγμή, 
ειδοποιώντας με sms.

Για τη λειτουργία κάθε τμήματος υπάρχει 
ελάχιστος αριθμός συμμετοχής. Εάν σε κάποια 
μαθήματα δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος 
αριθμός συμμετεχόντων, τότε δεν θα 
μπορέσουν να λειτουργήσουν τμήματα, εκτός 
και αν οι συμμετέχοντες καλύψουν τη διαφορά 
με επιπλέον χρέωση.

Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την 
έγκαιρη παράδοση και παραλαβή των παιδιών 
τους.

Oι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για 
την προσωπική τους ασφάλεια κατά τον χρόνο 
παρουσίας τους στα μαθήματα του Ανοικτού 
Σχολείου.

Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων για 
δραστηριότητες που έχουν ξεκινήσει.

Tα δίδακτρα προπληρώνονται και όσοι 
δηλώσουν πέραν των τριών μαθημάτων 
οφείλουν να πληρώσουν σε διάστημα 2 μηνών.

Τα δίδακτρα για τη Μουσική Σχολή και την 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου είναι € 50.00 και € 
25.00 τον μήνα αντίστοιχα, για όλους τους 
μήνες.

-28 Οκτωβρίου -  Εθνική Εορτή 
-22 Δεκεμβρίου - 7 Ιανουαρίου
 Διακοπές Χριστουγέννων
-18 Ιανουαρίου - Γιορτή Αγίου Αθανασίου
-8 Φεβρουαρίου - Tσικνοπέμπτη
-19 Φεβρουαρίου - Καθαρά Δευτέρα 
-2 Απριλίου - 15 Απριλίου
 Διακοπές Πάσχα
-1 Μαΐου - Εργατική Πρωτομαγιά

Registrations - Information:

Registration day: Saturday 23rd September 
2017, 10.30 - 13.00, at Agios Athanasios Town 
Hall (1st Floor). 

Lessons start on Monday 09th October 2017, 
except Mathematics, Greek and Speech
therapy that start on 18th September 2017.

Duration of the lessons will be from
24 until 30 weeks (depending on each lesson). 
If some lessons continue for more than 30 
weeks, extra charge could occure
and participants will be notified on time.

Open School program preserves the right
to make changes on the schedule for the 
proper function of its groups during the year 
at any time by sending sms notification.

For the proper function of every group there 
is a minimum number of participants. If in any 
lessons the minimum number is not reached 
then those lessons will not be able to function, 
unless the participants cover the difference on 
the charge themselves.

Parents/guardians have the responsibility of 
dropping off and picking up their children
on time.

Participants are responsible for their personal 
safety during their presence at Open School 
lessons.
 

Refunds are not available for activities that 
have already begun.

Tuition fees will be prepaid and all those who
register in more than three lessons, have to 
pay their tuition fees within 2 months.

Tuition fees for the Musical School and Football 
Academy are € 50.00 and € 25.00 per month, 
for all months.

-28th of October - National Ceremony
-22nd of December - 7th of January
 Christmas Holidays
-18th January - Agios Athanasios Nameday
-8th of February - “Tsiknopempti”
-19th of February - Green Monday 
-2th of April - 15rd of April
 Easter Holidays
-1st of May - International Workers’ Day

School Holidays:Σχολικές Αργίες:
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Εκμάθηση  
της Eλληνικής ως δεύτερης / 

ξένης γλώσσας από τα αρχικά στάδια.
Όσοι επιθυμούν παρακάθονται στις 

εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού εξετάσεις.

Τ Α  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ρ Α  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ι Α  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Η  Τ Η  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α4

π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν α  μ α θ ή μ α τ α  |  l e s s o n s  o f f e r e d

Ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα (Α1, A2, B1, Β2)*
• 2 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες ή 1 φορά τη βδομάδα για 4 ώρες

Greek language as a foreigh language (Α1, A2, B1, Β2)*
• twice per week for 2 hours or once per week for 4 hours

Αγγλική γλώσσα*
   1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή        2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα  

English language*   
   once per week 1.5 hour or      twice per week for 1 hour or        twice per week for 1.5 hour  

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η  |  P R O F E S S I O N A L  T R A I N I N G

Εκπαιδευτές: Αντρέας Παντελίδης,
Φρόνια Κωνσταντίνου,
Νικολέττα Τρύφωνος Σοφοκλέους και 
Έλενα Λουκά, 97717187

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα σε 
συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτή/τρια

Αίθουσα 2 Λυκείου Λινόπετρας και Αίθουσα 
Πλατείας «Ειρήνης» μπροστά από το 
δημοτικό μέγαρο

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 15 άτομα

Κάθε Επίπεδο διδάσκεται σε περίπου
45 με 50 ώρες.

Εκπαιδεύτρια: Κική Περικλέους,
99620465

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 3 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Κο ι νό  Ευρωπα ϊκό  Πλα ίσ ιο  Αναφοράς  Γλωσσών
(όσο ι  επ ιθυμούν  θα  παρακάθοντα ι  σε  εγκεκρ ιμένες  εξε τάσε ις ) 
Common Eu ropean  F ramework  o f  Re fe rence  fo r  Languages
(Those  who  w i sh  can  a t tend  the  o f f i c i a l  exam ina t ions )

€100
(Επίπεδα Α1, Α2)

(Levels A1, A2)

(Επίπεδα B1, B2)

(Levels B1, B2)€150

*

€90
€140
€180
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Αγγλική γλώσσα*
   1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή        2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα  

English language*   
   once per week 1.5 hour or      twice per week for 1 hour or        twice per week for 1.5 hour  

Ρωσική γλώσσα*   1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα 

Russian language*    once per week 1.5 hour or      twice per week for 1.5 hour

Ιταλική γλώσσα (Α1, Α2, Β1, Β2)*   1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή       2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα 

Italian language (Α1, Α2, Β1, Β2)*   once per week 1.5 hour or      twice per week for 1.5 hour

Γαλλική γλώσσα (Α1, Α2, Β1, B2)*
  1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή        2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα        

French language (Α1, Α2, Β1, B2)*
  once per week 1.5 hour or      twice per week for 1 hour or        twice per week for 1.5 hour        

Εκπαιδεύτρια: Χριστιάνα Κυριάκου, 99033685

•Δευτέρα-Τετάρτη 14.30-15.30 Παιδιά Α1 Επίπεδο
•Δευτέρα-Τετάρτη 15.30-17.00 Β1 Επίπεδο
•Δευτέρα-Τετάρτη 17.15-18.15 Παιδιά Α2 Επίπεδο
•Τρίτη-Πέμπτη 18.30-20.00 Έφηβοι Β2 Επίπεδο

Για τα υπόλοιπα τμήματα που θα σχηματιστούν, συμπεριλαμβανομένου
και των αρχαρίων (Α Επίπεδο), οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν
αργότερα σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Aίθουσα 30 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Πάνζα, 99935850

•Τρίτη-Τετάρτη 16.00-17.30 Α2 Επίπεδο
•Τετάρτη 17.30-19:00 και Παρασκευή 16.00-17.30 Α1 Επίπεδο
•Τετάρτη 19.00-20.30 Β2 Επίπεδο

Aίθουσα 27 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

€90

€90

€90

€140
€180

€180

€180

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Κούσιουνου, 99345431

•Δευτέρα-Πέμπτη 16.00-17.30 Παιδιά-Ενήλικες Δ Επίπεδο
•Τρίτη-Πέμπτη 19.45-21.15 Ενήλικες Β Επίπεδο
•Τετάρτη 16.30-18.00 Ενήλικες Β Επίπεδο
•Τετάρτη 18.00-19.30 Ενήλικες Δ Επίπεδο
•Παρασκευή 15.00-16.00 Παιδιά Β Επίπεδο

Για τα υπόλοιπα τμήματα που θα σχηματιστούν, 
συμπεριλαμβανομένου και των αρχαρίων (Α Επίπεδο),
οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα σε συνεννόηση
με την εκπαιδεύτρια
Αίθουσα 1 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα



Τ Α  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ρ Α  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ι Α  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Η  Τ Η  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α6

π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν α  μ α θ ή μ α τ α  |  l e s s o n s  o f f e r e d

Ισπανική γλώσσα (Α1, Α2, Β1, B2)*
  1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      1 φορές τη βδομάδα 2 ώρες ή      2 2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα       

Spanish language (Α1, Α2, Β1, B2)*
  once per week 1.5 hour or      once per week 2 hours or        twice per week for 1.5 hour        

Εκπαιδεύτρια: Αρσενία Μοσχοβάκη, 
99903960

Oι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Aίθουσα 21 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

€90
€140
€180

Γερμανική γλώσσα (Α1, Α2, Β1, Β2)*  1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα 

German language (Α1, Α2, Β1, Β2)*   once per week 1.5 hour or       twice per week for 1.5 hour

Τουρκική γλώσσα (Α1, Α2, Β1, Β2)*  1 φορά τη βδομάδα 2 ώρες ή      2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα 

Turkish language (Α1, Α2, Β1, Β2)*   once per week 2 hours or      twice per week for 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια: Σωτηρούλα Χαραλάμπους, 
99619457

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Aίθουσα 22 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδεύτρια: Όλγα Παναγιώτου, 99788492

Δευτέρα-Πέμπτη 17.30-19.00 Α Επίπεδο 

Για τα υπόλοιπα τμήματα που θα σχηματιστούν, 
οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα σε 
συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 21 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

€90

€140

€180

€180
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Ισπανική γλώσσα (Α1, Α2, Β1, B2)*
  1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα ή      1 φορές τη βδομάδα 2 ώρες ή      2 2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα       

Spanish language (Α1, Α2, Β1, B2)*
  once per week 1.5 hour or      once per week 2 hours or        twice per week for 1.5 hour        

Λογιστική • 2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα | Book-keeping • twice per week for 1.5 hour

Εκπαιδευτής: Θεόδωρος Μιχαήλ, 97609051 
•Δευτέρα-Πέμπτη 18.00-19.30 Level 2
•Τρίτη-Παρασκευή 19.45-21.15 Level 2
•Τρίτη-Παρασκευή 18.00-19.30 Level 3

Για τα υπόλοιπα τμήματα που θα σχηματιστούν 
(συμπεριλαμβανομένου και των τμημάτων Level 1),
οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα σε 
συνεννόηση με τoν εκπαιδευτή

Αίθουσα 22 Λυκείου Λινόπετρας
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Χατζηττοφή, 
99583086

•Δευτέρα 6:30 – 8:00 Αρχάριοι

Για το τμήμα προχωρημένων η μέρα/
ώρα θα καθοριστεί αργότερα σε 
συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 8 Πληροφορικής Λυκείου 
Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
9 άτομα

€150

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ECDL) για παιδιά 11-17 ετών • 1 φορά τη βδομάδα 2 ώρες

Information Technology (ECDL) for kids 11-17 years old • once per week 2 hours

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Σιήττα, 99461168

•Tετάρτη 18:30-20:30 Ενήλικες

Για  τυχόν παιδικά τμήματα, οι μέρες/ώρες θα 
καθοριστούν αργότερα σε συνεννόηση
με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 3 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Oλοκληρωμένο πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών • 1 φορά τη βδομάδα 2 ώρες

Complete Program of First aid lessons • once per week 2 hours

Φτιάξε το 
δικό σου μοναδικό προφίλ!

Πιστοποίησε και ενίσχυσε τις γνώσεις σου με 
τη διεθνή αναγνωρισμένη πιστοποίηση

ECDL skills for life!

Οι ενότητες που προσφέρονται είναι Word, Excel, PowerPoint, Ac-
cess (Επίπεδο Standard και Expert), Online Essentials,

Computer Essentials, Online Collaboration, Cyber Safety, Επεξεργασία 
Εικόνας (Photoshop), Web Editing (Dreamweaver), Αλγόριθμοι και 

προγραμματισμός σε Scratch.

Μαθήματα 
Λογιστικής με γνώμονα την 

προετοιμασία για τις παγκόσμια αναγνωρισμένες 
εξετάσεις LCCI (Levels 1, 2, 3). Παράλληλα ενδέχεται 

να λειτουργήσουν και τμήματα ως βοήθημα για το Λύκειο και τις 
Παγκύπριες Εξετάσεις.

€200

€80

Στο τέλος 
της χρονιάς θα δοθεί αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας και από τις κατευθυντήριες γραμμές του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Emergerncy First Response. 
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Δ Ι Α  Β Ι Ο Υ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  |  L I F E  L O N G  L E A R N I N G

Λέσχες Ηλ. Υπολογιστών (για παιδιά Γ’-Ε’ Τάξη Δημοτικού 8-10 ετών) • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

ICT (For primary school children (for kids 3rd-5th Grade 8-10 years old) • οnce per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια: Ξάνθη Νεοφύτου,
99519911 

Oι μέρες/ώρες θα καθοριστούν
αργότερα σε συνεννόηση
με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα Η/Υ Γυμνασίου
Αγίου Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (δεξιότητες) • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

ECDL - Lifelong Learning • οnce per week 1.5 hour

€100

Απόκτηση 
πιστοποιημένων προσόντων! Ο 

ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας επιβάλλει 
συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων!

Το τμήμα των αρχαρίων θα περιλαμβάνει: Βασικές δεξιότητες του Η/Υ, 
Μεταφορά αρχείων σε USB memory stick, Επεξεργασία κειμένου (Word), 

Περιήγηση στο διαδίκτυο, Μηχανές Αναζήτησης, αγορές μέσω διαδικτύου, 
χάρτες, κρατήσεις εισιτηρίων, ηλεκτρονικά μηνύματα, εφαρμογές έξυπνων 

κινητών τηλεφώνων, tablets και ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Το τμήμα προχωρημένων θα περιλαμβάνει: τις ενότητες Word, Excel,
PowerPoint, Access, (Επίπεδο Standard και Expert), Online Essentials,

Computer Essentials, Online Collaboration,
Cyber Safety, Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop), Web Editing (Dreamweaver), 

Health and Information System και Project Planning με 
δυνατότητα να παρακαθίσουν σε πιστοποιημένες εξετάσεις ECDL.

Τμήματα για αρχάριους και προχωρημένους
(ηλικίας 18 και άνω),

με δυνατότητα να παρακαθίσουν 
σε εξετάσεις ECDL για 

αναγνωρισμένη 
πιστοποίηση.

Εκπαιδεύτρια:
Άντρη Χατζηττοφή, 
99583086

•Δευτέρα 18.30-20.00
•Τρίτη 18.00-19.30

Αίθουσα 8 Πληροφορικής
Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός 
συμμετοχής:
9 άτομα  

€100

 • Εκμάθηση βασικών
λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Windows)

• Εξοικείωση με το πληκτρολόγιο • Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
σε προγράμματα όπως: • Επεξεργασίας κειμένου (Word)

• Παρουσιάσεων, πολυμέσων (Powerpoint) • Yπολογιστικά φύλλα, 
γραφικών παραστάσεων (Excel) • Ζωγραφική (Paint, Kidspiration)

• Διαδίκτυο: ασφάλεια, επικοινωνία, πληροφορίες - μηχανές        
          αναζήτησης (Internet).
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Εκπαιδεύτρια: Ξάνθη Νεοφύτου,
99519911 

Oι μέρες/ώρες θα καθοριστούν
αργότερα σε συνεννόηση
με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα Η/Υ Γυμνασίου
Αγίου Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα

Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

Cooking & Pastry • Once per week 1.5 hour

Εκπαιδευτής: Άντρος Γεωργιάδης, 99786001

Oι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή

Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Το ποσό περιλαμβάνει και όλα τα έξοδα για την αγορά
των υλικών

€130

Διαδικτυακό Marketing • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Online Marketing • οnce per week 1.5 hour

Marketing • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Marketing • Once per week 1.5 hour

Εκπαιδευτής: Θεοχάρης Κατράνης, 
99402892 

•Πέμπτη 19.00-20.30

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδευτής: Θεοχάρης 
Κατράνης, 99402892 

•Δευτέρα 19.00-20.30

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα

€60

Οι συμμετέχοντες, μέσα από
12 συναντήσεις, υπό μορφή σεμιναρίου, θα είναι 

σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές Marketing, 
Email Marketing και Διαδικτύου,

αλλά παράλληλα θα έρθουν και σε επαφή με θέματα 
προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (δεξιότητες) • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

ECDL - Lifelong Learning • οnce per week 1.5 hour

€60

Οι συμμετέχοντες, μέσα από 
10 συναντήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να 

καταλάβουν τι ακριβώς είναι το Μάρκετινγκ και ποιος ο 
βασικός του ρόλος σε θέματα επιχειρήσεων και κερδοφορίας. 

Θα αναλυθούν οι 4 πυλώνες του Marketing, το περιβάλλον Market-
ing μιας εταιρείας, η σημασία της τμηματοποίησης και διαχώρισης 

μιας αγοράς, η στόχευση των πελατών μιας εταιρείας, η έρευνα 
Marketing μιας αγοράς, η σημασία της συμπεριφοράς των πελατών, 

οι διάφοροι τρόποι διαφήμισης, ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος 
και η δημιουργία άριστων σχέσεων με τους πελάτες. Μέσα από 

τις συναντήσεις αυτές οι νέοι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να 
βάλουν τις σωστές βάσεις για να ξεκινήσουν την επιχείρηση 

τους και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα 
μάθουν νέες στρατηγικές

προώθησης προϊόντων
και υπηρεσιών.  
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Οινογευσία και Οινοποίηση • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

Oenology Degustation • once per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια:
Αλεξάνδρα Ελευθεριάδου, 96403819

Η ακριβής μέρα (Τρίτη ή Παρασκευή) /ώρα
θα καθοριστεί αργότερα σε συνεννόηση
με την εκπαιδεύτρια.

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
10 άτομα

Ζαχαροκατασκευές • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα για παιδιά και 2 ώρες για ενήλικες

Sugarmade • Once per week 1.5 hour for kids and 2 hours for adults

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Κουβά, 99484793
•Δευτέρα 4.00-5.30 Παιδιά 9-12 ετών
•Δευτέρα 6.00-8.00 Ενήλικες
•Πέμπτη 4.30-6.00 Παιδιά 9-12 ετών
•Πέμπτη 6.15-8.15 Ενήλικες

*Οι ώρες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν
σύμφωνα με τις εγγραφές

Αίθουσα 38 Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Ζαχαροκατασκευές 
και διακοσμήσεις τουρτών

για κάθε περίσταση.

€80

Τα παιδιά 
παίρνουν μέρος σε μία χαρούμενη, 

δημιουργική παρέα που καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα. 
Ενισχύουν και εκφράζουν τη φαντασία τους συνδυάζοντας υλικά, 

πλάθοντας, ανακατεύοντας, στολίζοντας. Αποκτούν άποψη και γευστικά 
κριτήρια: δοκιμάζουν, δέχονται, απορρίπτουν. Διακρίνουν το σπιτικό 

φαγητό από το έτοιμο, ενθουσιάζονται όταν τα καταφέρνουν, ρισκάρουν 
και αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Αποκτούν γνώσεις 

γύρω από την ασφάλεια και τους κανόνες υγιεινής στην κουζίνα.

€80

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Κουβά, 
99484793

•Σάββατο 10.30-12.00

Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας 
Γυμνασίου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
10 άτομα

Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική - Ζαχαροκατασκευές (για παιδιά 10-13 ετών) • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

Cooking - Pastry - Sugarmade (for kids 10-13 years old)  • Once per week 1.5 hour

Ταξιδεύοντας        
 στα μυστικά της γευστικής δοκιμής  

           και κατανοώντας σε βάθος το κρασί και την τεχνική
  της οινοποίησης στην Κύπρο

  και στον υπόλοιπο οινικό κόσμο.

€100
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Οινογευσία και Οινοποίηση • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

Oenology Degustation • once per week 1.5 hour

Λογοθεραπεία (ατομικά μαθήματα | το μάθημα διδάσκεται και στα Βουλγάρικα)
• 2 φορές τη βδομάδα από 45 λεπτά

Speech-Language Therapy (individual lessons |therapy can also be taught in Bulgarian)
• twice per week for 45 minutes

Βοήθημα στην κατ΄οίκον εργασία για παιδιά δημοτικού
   1 φορά τη βδομάδα από 1 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή         3 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα

Support for homework for primary school children
   Once per week for 1 hour or      2 times per week for 1 hour or         3 times per week for 1 hour

Ε Ι Δ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α  |  S P E C I A L  T O P I C S

Εκπαιδευτές:
Ελένη Αριστείδου, 99574083
Aντρέας Παναγιώτου, 99462029

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτή/τρια

Αίθουσα 35 και 38 Β’ Δημοτικού Σχολείου 
Αγ. Αθανασίου

Εκπαιδεύτρια: Ξάνθη Νεοφύτου, 99519911

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 33 Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Ψυχολογία & Προσωπική Ανάπτυξη • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

Psychology & Personal Development • οnce per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια: Μάρθα Καλάνα, 99581846

Η μέρα/ώρα θα καθοριστεί αργότερα
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 32 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Ζαχαροκατασκευές • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα για παιδιά και 2 ώρες για ενήλικες

Sugarmade • Once per week 1.5 hour for kids and 2 hours for adults

Τα μαθήματα είναι ατομικά

Ένας 
διαδραστικός κύκλος σεμιναρίων, μη 

τυπικής μάθησης, προσαρμοσμένος σε ενήλικες 
που αναζητούν γνώση γύρω από σύχρονα κοινωνικά 

φαινόμενα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την προσωπική 
ανάπτυξη. Τα σεμινάρια απαιτούν την εμπλοκή όλων των 

συμμετεχόντων στην διαδικασία.

€100

€15
το μάθημα

per lesson

Στόχος του 
μαθήματος

είναι η διάγνωση
και η αντιμετώπιση

προβλημάτων
λόγου που

μπορεί να εμφανίζουν
παιδιά ή ενήλικες.

Στόχος του 
μαθήματος

είναι να προσφέρει στους μαθητές την 
υποστήριξη και τα εφόδια για τη διεκπαιρέωση 

της κατ’ οίκον εργασίας τους.   

€70
€140
€210
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Εκπαιδευτής:
Βασίλης Αριστοτέλους, 
99651120

•Τετάρτη 17.30-19.00
  Πολυεπίπεδο (Αγγλικά)
•Τετάρτη 19.00-20.30 Γ Επίπεδο
•Πέμπτη 16.00-17.30 Α Επίπεδο
•Πέμπτη 17.30-19.00 Β Επίπεδο

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 
10 άτομα  

Σκάκι • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Chess • once per week 1.5 hour

Βοήθημα στα Φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
   2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα ή
       2 φορές της βδομάδα από 1.5 ώρα για μαθητές Γ’ Λυκείου

Support for Philological Lessons for Gymnasium-Lyceum
   twice per week 1 hour or      twice per week for 1.5 hour or
       twice per week for 1.5 hour for high school graduates

Εκπαιδεύτρια: Λουκία Παναγή, 99790007

•Τρίτη-Παρασκευή
Οι ώρες θα καθοριστούν
αργότερα σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 36 Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδευτής: Σταύρος Ιακωβίδης,
99585835

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν
αργότερα σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή

Αίθουσα 38 Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Βοήθημα στα Μαθηματικά Γυμνασίου - Λυκείου
   2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή       2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα ή         2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα

Support for Mathematics for Gymnasium-Lyceum
   twice per week for 1 hour or      twice per week for 1.5 hour or         twice per week for 1.5 hour

Γνωρίζουμε 
την παράδοση και τους πιο 
γνωστούς λαϊκούς χορούς
(χασάπικο, ζεϊμπέκικο, κλπ)

μέσα από το χορό και τη διασκέδαση.

€120

Εκμάθηση του βασιλιά των παιχνιδιών,
του κορυφαίου πνευματικού αθλήματος, από τον παγκύπριο

πρωταθλητή και ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Αριστοτέλους.
Πρώτα βήματα, βασικές αρχές, στρατηγική, θεωρία ανοιγμάτων.

Διανέμονται σημειώσεις - φυλλάδια και διατίθενται βιβλία. Συμμετοχή σε 
πρωταθλήματα εσωτερικά, τοπικά, παγκύπρια, ακόμη και διεθνή σκακιστικά

τουρνουά. Το σκάκι βοηθά στο σχολείο και γενικότερα στη ζωή.
Εκγυμνάζει τη μνήμη και τη λογική σκέψη, βελτιώνει την ικανότητα μελέτης, βελτιώνει 

τη συγκέντρωση, αυξάνει τη δημιουργικότητα, βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων και γενικά αυξάνει τη νοημοσύνη. Επίσης, για τους μεγαλύτερους,

βοηθά στην πρόληψη κατά του Αλτσχάιμερ.

Στόχος 
του μαθήματος είναι να προσφέρει 

στους μαθητές, τόσο του Γυμνασίου όσο και 
του Λυκείου, την κατάλληλη υποστήριξη και τα εφόδια 

που χρειάζονται για κατανόηση και διεκπεραίωση της κατ΄ οίκον 
εργασίας τους, βελτίωση της επίδοσης τους στο σχολείο, ανάπτυξη 

των γλωσσικών ικανοτήτων και εμπλουτισμό του λεξιλογίου, να ενισχύσουν 
τις ικανότητες τους στη συγγραφή έκθεσης και δοκιμίων, να αποκτήσουν 
κριτική σκέψη, προετοιμασία για τα σχολικά διαγωνίσματα και τις τελικές 

εξετάσεις και προετοιμασία
           για τις παγκύπριες
               εξετάσεις των Ελληνικών.€130
€180
€250

(προετοιμασία

μαθητών Γ Λυκείου

για Εισαγωγικές)

Βοήθεια για 
τη διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας,  

επίλυση αποριών, απόκτηση επαγωγικής σκέψης,
προετοιμασία για διαγωνίσματα, τελικές εξετάσεις και

προετοιμασία τελειόφοιτων μαθητών για Παγκύπριες.

€130

€250€180(για Β’ και Γ’ Λυκείου

Κοινού Κορμού)

(για Γ’ Λυκείου 

Κατεύθυνση)
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Σκάκι • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Chess • once per week 1.5 hour

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ  |  A R T S

Λαϊκοί και Παραδοσιακοί Χοροί
  1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα για παιδιά       1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα για ενήλικες 

Folk & Traditional Dance
   once per week 1 hour for children       once per week 1.5 hour for adults

Εκπαιδευτής: Ξάνθος Ξάνθου, 99432628

•Δευτέρα 16.00-17.00 Παιδιά
•Δευτέρα 17.00-18.00 Παιδιά
•Δευτέρα 18.00-19.30 Ενήλικες
•Δευτέρα 19.30-21.00 Ενήλικες

Αίθουσα Ψυχαγωγίας Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου 

Εκπαιδεύτρια: Άννα Λαυρεντίου, 99444579

•Πέμπτη 18.00-19.30 Ενήλικες Β  Έτος
•Πέμπτη 19.30-21.00 Ενήλικες Γ  Έτος

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Γυμνασίου Λινόπετρας

•Τρίτη 18.00-19.30 Ενήλικες Γ  Έτος
•Τρίτη 19.30-21.00 Ενήλικες Α  Έτος

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Δημοτικού Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 15 άτομα

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Χατζηττοφή, 
99583086

Η μέρα/ώρα θα καθοριστεί αργότερα 
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια.
Θα λειτουργήσουν 2 ομάδες

(Α’-Γ’ Δημοτικού 6-8 ετών
και Δ’-Ε’ Δημοτικού 8-10 ετών)

Αίθουσα 8 Πληροφορικής Λυκείου 
Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα

Ρομποτική • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα (για παιδιά Α’ - E’ Δημοτικού 6-10 ετών)

Robotics • Once per week 1.5 hour (for kids of primary school 6-10 years old)

Βοήθημα στα Φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
   2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή      2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα ή
       2 φορές της βδομάδα από 1.5 ώρα για μαθητές Γ’ Λυκείου

Support for Philological Lessons for Gymnasium-Lyceum
   twice per week 1 hour or      twice per week for 1.5 hour or
       twice per week for 1.5 hour for high school graduates

Εκπαιδευτής: Σταύρος Ιακωβίδης,
99585835

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν
αργότερα σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή

Αίθουσα 38 Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Βοήθημα στα Μαθηματικά Γυμνασίου - Λυκείου
   2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα ή       2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα ή         2 φορές τη βδομάδα από 1.5 ώρα

Support for Mathematics for Gymnasium-Lyceum
   twice per week for 1 hour or      twice per week for 1.5 hour or         twice per week for 1.5 hour

€150

Η εκπαιδευτική
ρομποτική βοηθά τα παιδιά στην:

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική 
σκέψη, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ 
των παιδιών, διεγείρει το ενδιαφέρον των 

παιδιών για την πληροφορική, την επιστήμη, την 
τεχνολογία, την μηχανολογία και τα μαθηματικά 

- STEM (Science, Technology, Engineering, 
Maths)

 Δραστηριότητες: Lego WeDo 2.0
Engino robots mini & pro, Bee bots

Robot mouse

€70
€80

Γνωρίζουμε 
την παράδοση και τους πιο 
γνωστούς λαϊκούς χορούς
(χασάπικο, ζεϊμπέκικο, κλπ)

μέσα από το χορό και τη διασκέδαση.
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Κατασκευές, 
χειροποίητα κοσμήματα,

υποδήματα, ψηφιδωτά, πήλινα,
ντεκουπάζ κ.α.

Μοντέρνοι Χοροί (Μπαλέτο, Μοντέρνο, Σύγχρονο, Belly, Latin, Dance Fitness) • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα

Modern Dance (Ballet, Modern, Contemporary, Belly, Latin, Dance Fitness) • Οnce per week 1 hour

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Περικλέους, 99536153

Dance Fitness Ενήλικες:
•Τετάρτη 19.00-20.00

Η μέρα/ώρα για τα υπόλοιπα τμήματα
θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια
και οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν
μαζί της τηλεφωνικώς

Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 15 άτομα

Εκπαιδεύτρια: Ειρήνη Χριστοφή, 99175566

•Τρίτη 15.00-16.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00
•Τετάρτη 15.00-16.00, 16.00-17.00,
  14.30-15.30
•Παρασκευή 15.30-16.30, 16.30-17.30
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν
με την εκπαιδεύτρια τηλεφωνικώς για να 
επιλέξουν τμήμα ανάλογα με την ηλικία
και το επίπεδο τους
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
Β’ Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 12 άτομα

Εκπαιδευτής: Μαρία Κωνσταντίνου, 
96452500

•Δευτέρα-Τετάρτη 7.30-8.30 Α Επίπεδο
•Δευτέρα-Τετάρτη 8.30-9.30 Β Επίπεδο

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης 
Δημοτικού Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
16 άτομα

Hip-Hop • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα | Hip-Hop • οnce per week 1 hour

Χοροί Λάτιν • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα | Latin Dances • twice per week for 1 hour

€70

Τα παιδιά 
από τριών χρονών και άνω αρχίζουν 

με Μπαλέτο και Μοντέρνο και συνεχίζουν με 
Σύγχρονο, Λάτιν και Belly dance. Οι ενήλικες μέσα από τη 
μουσικοχορευτική γυμναστική (Dance Fitness) γυμνάζονται

και εκτονώνονται από το άγχος της καθημερινότητας.

€70

Διδασκαλία 
τεχνικών του Hip Hop, καθώς και άλλα

είδη σχετικά με το Hip Ηop, όπως locking, popping, street 
dance. Θα διδαχτούν επίσης κάποιες φιγούρες

που ανήκουν στην κατηγορία Βreak Dance.

Εκμάθηση 
λατινοαμερικάνικων χορών, 

συμπεριλαμβανομένου
Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Jive, Paso Doble. Χοροί που 

χορεύονται σε ζευγάρια,
σε γρήγορο ρυθμό και συνδυάζουν ρυθμό, ελευθερία

έκφρασης και πάθος. 

€80
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Χειροτεχνία • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Crafts • once per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια: Γιάννα Βιολάρη, 99151511

•Δευτέρα 16.30-18.00 Παιδιά
•Τρίτη 16.30-18.00 Παιδιά
•Δευτέρα 18.30-20.00 Ενήλικες 
•Τρίτη 18.30-20.00 Ενήλικες

Αίθουσα 4 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Κατασκευές, 
χειροποίητα κοσμήματα,

υποδήματα, ψηφιδωτά, πήλινα,
ντεκουπάζ κ.α.

Ζωγραφική   1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα για παιδιά και       1 φορά τη βδομάδα 2 ώρες για ενήλικες

Art Lessons    once per week 1 hour for children and      once per week 2 hours for adults

Εκπαιδεύτριες: Ελίνα Ιωάννου, 99842453
Έβελυν Αναστασίου, 96509976

•Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 18.15-20.15 Ενήλικες
•Δευτέρα 4.15-5.15, Τρίτη 3.15-4.15,
  Τετάρτη 3.15-4.15, Πέμπτη 4.15-5.15 Παιδιά (5-7 ετών)
•Δευτέρα 3.15-4.15, Τρίτη 4.15-5.15,
  Τετάρτη 4.15-5.15 Παιδιά (8-10 ετών)
•Δευτέρα 5.15-6.15, Τρίτη 5.15-6.15,
  Τετάρτη 5.15-6.15, Πέμπτη 5.15-6.15 Έφηβοι (11-16 ετών)

Αίθουσα 38 Τέχνης Λυκείου Λινόπετρας
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

€80

Εκπαιδεύτρια: Φρύνη Πάζουρου, 
99885283

•Τετάρτη 19.00-20.30 Ενήλικες
•Πέμπτη 19.00-20.30 Ενήλικες
•Παρασκευή 15.00-16.00 Παιδιά

Αίθουσα 8 Πληροφορικής
Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα

Φωτογραφία και Επεξεργασία Εικόνας
  1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα για παιδιά και      1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα για ενήλικες

Photography-Photoshop
  once per week 1 hour for children      once per week for 1.5 hour for adults

Μοντέρνοι Χοροί (Μπαλέτο, Μοντέρνο, Σύγχρονο, Belly, Latin, Dance Fitness) • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα

Modern Dance (Ballet, Modern, Contemporary, Belly, Latin, Dance Fitness) • Οnce per week 1 hour

Hip-Hop • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα | Hip-Hop • οnce per week 1 hour

Χοροί Λάτιν • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα | Latin Dances • twice per week for 1 hour

€70

Εισαγωγή 
στο ελεύθερο σχέδιο, 

εξοικείωση με τα διάφορα υλικά, τα 
χρώματα και την υφή, δημιουργία πινάκων 

ζωγραφικής, δημιουργία επίπεδων ή τρισδιάστατων 
κατασκευών και διδασκαλία εισαγωγικών στοιχείων 
της Ιστορίας της Τέχνης.

€100

Oι ενήλικες 
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να 

εφαρμόζουν βασικές τεχνικές στη φωτογραφία και στην
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και να επεξεργάζονται τις 

φωτογραφίες τους με το Photoshop (φωτομοντάζ, αλλαγή ή 
αφαίρεση φόντου, ρετούς). Tα παιδιά ηλικίας10-17 ετών θα μπορούν 

να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας, καλλιεργώντας 
ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την κριτική τους 

σκέψη, μέσα από σειρά διαδραστικών ασκήσεων, παιχνιδιών και 
εργαστηρίων, εφαρμόζοντας παράλληλα και κάποιες βασικές 

τεχνικές της φωτογραφικής τέχνης.

€70
€90
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Μουσικό Εργαστήρι • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα | Music Workshop • Once per week 1 hour

Εκπαιδεύτρια:
Αγγέλα Νεοκλέους Πουργουρίδου, 99385666

•Σάββατο 10.30-11.30 B Επίδεδο
•Σάββατο 11.30-12.30 Α Επίπεδο

Αίθουσα Μουσικής Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Πλέξιμο • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Knitting • once per week 1.5 hour

Eκπαιδεύτρια: Ιζαμπέλα Κωνσταντίνου, 96816334

Oι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Αίθουσα 4 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Εκπαιδευτής: Δημήτρης Λουκά, 99551173

•Τετάρτη 17.00-19.00 Ενήλικες Αρχάριοι
•Πέμπτη 18.00-20.00 Ενήλικες Προχωρημένοι
•Παρασκευή 15.00-17.00 Παιδιά
•Παρασκευή 17.00-19.00 Ενήλικες Προχωρημένοι

Αίθουσα 38 Τέχνης Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Αγιογραφία • 1 φορά τη βδομάδα 2 ώρες | Hagiography  • once per week 2 hours

Δημιουργούμε 
τα δικά μας ξεχωριστά κομμάτια 

χρησιμοποιώντας σμιλί και σμίλες.

€80

Γνωρίζουμε 
τα υλικά της Αγιογραφίας και την 

προετοιμασία του ξύλου της Βυζαντινής 
Εικόνας. Αγιογραφούμε με αυγοτέμπερα

και τέλος ασχολούμαστε με το βερνίκωμα της 
εικόνας.

€90

Τα παιδιά 
θα έχουν την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν τις ικανότητες τους και να 
αποκτήσουν μουσική αγωγή, μέσα από

το παιχνίδι, το τραγούδι και την οργανογνωσία.

€70
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Παιδική Χορωδία • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα | Children’s Choir • once per week 1 hour

Γραφικές Τέχνες • 1 φορά τη βδομάδα 2 ώρες | Graphic Design • Once per week 2 hours

Εκπαιδεύτρια:
Άντρια Κωνσταντινίδου, 99320862

•Τρίτη 18.00-19.00

Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 15 άτομα

Βυζαντινή Μουσική • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Byzantine Music • once per week 1.5 hour

Εκπαιδευτής: Μάριος Κουκκίδης, 96672363

•Τρίτη 18.30-20.00 Αρχάριοι
• Τετάρτη 18.30-20.00 Προχωρημένοι

Αίθουσα δίπλα από Εκκλησία Αποστόλου Λουκά,
Συνοικισμός Αγίου Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδευτής:
Τάσος Μουκταρούδης,
99578503

•Τρίτη 19:00-20:30 
(Με περιθώριο αλλαγής ώρας
αν δεν βολεύει τους εκπαιδευόμενους)

Αίθουσα 30 Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα

Εκπαιδευτής: Δημήτρης Λουκά, 99551173

•Τετάρτη 17.00-19.00 Ενήλικες Αρχάριοι
•Πέμπτη 18.00-20.00 Ενήλικες Προχωρημένοι
•Παρασκευή 15.00-17.00 Παιδιά
•Παρασκευή 17.00-19.00 Ενήλικες Προχωρημένοι

Αίθουσα 38 Τέχνης Λυκείου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Η παιδική 
χορωδία ανταποκρίνεται σε 

παιδιά ηλικίας 6-17 ετών και στόχο έχει τη 
δημιουργία ξεχωριστής ομορφιάς και δυναμικής 

στις εμφανίσεις των παιδιών όχι μόνο από μουσικής 
άποψης, αλλά και ως προς το να γίνουν καλύτεροι 
άνθρωποι.

€70

Εκπαίδευση 
στα τέσσερα κύρια λογισμικά 

προγράμματα (graphic software programs) με τις 
σχετικές εργασίες: Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator, CorelDRAW και Adobe InDesign.
Οι εκπαιδευόμενοι θα φέρνουν το δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(laptop), με τα προγράμματα εγκατεστημένα
(installed). Οι σχετικές εργασίες θα δίνονται με memory stick (USΒ).

Οι εργασίες καλύπτουν επεξεργασία φωτογραφιών (φωτομοντάζ), 
διόρθωση παλιών φωτογραφιών, αφαίρεση φόντου από φωτογραφία, 

δημιουργία κινουμένων σχεδίων (animation), μετατροπή
ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε έγχρωμη, ανάπτυξη σχεδίων

σε γραμμική/ψηφιακή μορφή (vector), δημιουργία αφισών 
(posters), λογότυπων, καρτών, γραμματοσειρών και clipart, 

δημιουργία έγχρωμων χαρακτήρων κόμικς σε ψηφιακή 
μορφή (vector) και σελιδοποίηση βιβλίων.

€120

Διδασκόμαστε 
τη μουσική τέχνη της Ιεροψαλτικής

και μαθαίνουμε αναλυτικά τους 8 ήχους
της βυζαντινής μουσικής ψέλνοντας ιερές 

υμνωδίες, ανακαλύπτοντας έτσι την ηρεμία και τη 
γαλήνη της ψυχής.

€70
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Ικεπάνα (Διάταξη λουλουδιών) • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Ikebana • once per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια: Λούλλα Σιλβέστρου, 99536011

•Δευτέρα 09.00-10.30
•Δευτέρα 10.30-12.00

Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 8 άτομα

Εκπαιδεύτρια: Γιολάντα Χριστοδούλου, 99551712

•Δευτέρα 16.00-17.00 Παιδιά
•Τετάρτη 17.00-18.30 Έφηβοι
•Τρίτη 20.00-22.00 Ενήλικες
•Πέμπτη 20.00-22.00 Ενήλικες
•Παρασκευή 20.00-22.00 Ενήλικες

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Πιάνο: Δήμητρα Τιμολή, 99586874
Αίθουσα Μουσικής Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Βιολί: Βαρβάρα Λούκα, 99086628
Αίθουσα  36, Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Κιθάρα: Γιώργος Ηρακλείδης, 99696195
Αίθουσα 34, Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Φλάουτο: Δήμητρα Τιμολή, 99586874
Αίθουσα 36, Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Η μέρα/ώρα θα καθοριστεί αργότερα σε συνεννόηση
με τον/την εκπαιδευτή/τρια

Μουσική Σχολή- Εκμάθηση μουσικών οργάνων: πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο (ατομικά μαθήματα)
• 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα

Music School- Learning musical instruments: piano, guitar, violin, flute (individual lessons)
• once per week 1 hour

Θεατρικό Εργαστήρι
• 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα για παιδιά, 1.5 ώρα για εφήβους και 2 ώρες για ενήλικες

Theater Workshop • once per week 1 hour for children, 1.5 hour for teenagers and 2 hours for adults

Εκμάθηση 
μουσικών οργάνων

(πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο).
Όσοι επιθυμούν παρακάθονται στις 
εγκεκριμένες εξετάσεις του Τrinity College
of London.

€50
Τα μαθήματα

είναι ατομικά

Έκφραση, 
απελευθέρωση συναισθημάτων

και δημιουργία μέσα από το ανέβασμα 
διάφορων θεατρικών παραστάσεων.

€100

Δημιουργούμε 
κατασκευές για εσωτερικούς

και εξωτερικούς χώρους, βασισμένες
στη γιαπωνέζικη τέχνη “Ικεπάνα”, συνδιάζοντας 

υλικά από τη φύση όπως λουλούδια, φυλλώματα, 
ρίζες, κλαδιά, βότσαλα, βραχάκια κ.α.

€70

το μήνα

per month
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Αεροβική • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα | Aerobics • twice per week for 1 hour

Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  |  A T H L E T I C S

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Πιερή, 99049134

Δευτέρα-Τετάρτη 19.00-20.00

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
Γυμνασίου Λινόπετρας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 25 άτομα

Πιλάτες  • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα | Pilates  • twice per week for 1 hour

Εκπαιδεύτρια: Άντρη Πιερή, 99049134

•Δευτέρα-Τετάρτη 18.00-19.00, 20.00-21.00

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
Γυμνασίου Λινόπετρας

•Τρίτη-Παρασκευή 18.00-19.00, 19.00-20.00

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Β’ Δημοτικού
Σχολείου Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 25 άτομα

Eκπαιδευτής: Στέφανος Νεάρχου, 
99209001

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευτή.

Γήπεδο UEFA 
δίπλα από εκλλησία Αποστόλου Λουκά,
Συνοικισμός Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 14 άτομα

Ακαδημία Ποδοσφαίρου  • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα

Football Academy  • twice per week for 1 hour

Εκπαιδεύτρια: Γιολάντα Χριστοδούλου, 99551712

•Δευτέρα 16.00-17.00 Παιδιά
•Τετάρτη 17.00-18.30 Έφηβοι
•Τρίτη 20.00-22.00 Ενήλικες
•Πέμπτη 20.00-22.00 Ενήλικες
•Παρασκευή 20.00-22.00 Ενήλικες

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Μουσική Σχολή- Εκμάθηση μουσικών οργάνων: πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο (ατομικά μαθήματα)
• 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα

Music School- Learning musical instruments: piano, guitar, violin, flute (individual lessons)
• once per week 1 hour

Θεατρικό Εργαστήρι
• 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα για παιδιά, 1.5 ώρα για εφήβους και 2 ώρες για ενήλικες

Theater Workshop • once per week 1 hour for children, 1.5 hour for teenagers and 2 hours for adults

Αεροβική 
γυμναστική με στόχο την άθληση και 

την καλύτερη ποιότητα ζωής. Σωστή εκγύμναση 
του σώματος με στόχο την ευεξία και την καλή φυσική 

κατάσταση. 

€70

Ιδιαίτερα 
δημοφιλής τεχνική 

εκγύμνασης που συνδυάζει
την άσκηση του σώματος

και του πνεύματος.

€70

Ψυχαγωγία, 
διασκέδαση και υγεία (φυσική 

κατάσταση) των παιδιών μέσα από το δημοφιλές 
άθλημα του ποδοσφαίρου. 

Η ακαδημία ποδοσφαίρου του Ανοικτού Σχολείου 
συμμετέχει στο Cyprus Academies’ Championship

και τα παιδιά διαγωνίζονται με άλλες ακαδημίες.

€25
το μήνα

per month
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Εκπαιδεύτρια:
Ντιάνα-Νάταλυ Σιμιλλίδη, 96235357

•Δευτέρα - Πέμπτη 17.00-18.00 (για άτομα
 άνω των 60 ετών)
•Δευτέρα - Πέμπτη 18.00-19.00 Αρχάριοι
•Δευτέρα - Πέμπτη 19.00-20.00 Προχωρημένοι

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
Β’ Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
25 άτομα

Yoga • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα  |  Yoga • twice per week for 1 hour

Ξιφασκία • 1 φορά τη βδομάδα 1 ώρα | Fencing • once per week 1 hour

Εκπαιδεύτρια: Όλγα Φαλίνα, 96331559
•Σάββατο 09.00-10.30, 10.30-12.00, 12.00-13.30 
Παιδιά / Έφηβοι
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν
με την εκπαιδεύτρια τηλεφωνικώς για να επιλέξουν τμήμα ανάλογα 
με την ηλικία και το επίπεδο τους

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Γυμνασίου Λινόπετρας

Ο χώρος/μέρα/ώρα για τμήμα ενηλίκων που ενδέχεται να 
δημιουργηθεί,  θα καθοριστούν αργότερα σε συνεννόηση
με την εκπαιδεύτρια
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Τένις  • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα | Tennis  • Οnce per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια: Άννα Λοϊζίδου, 99688410

•Τρίτη 14.45-16.15 Παιδιά/Έφηβοι (ανάλογα συμμετοχής)
•Τετάρτη 15.00-16.30, 16.30-18.00 Παιδιά/Έφηβοι
  (ανάλογα συμμετοχής)
•Πέμπτη 15.30-17.00, 17.00-18.30 Παιδιά/Έφηβοι
  (ανάλογα συμμετοχής), 18.30-20.00 Ενήλικες
•Σάββατο 20.00-21.30, 21.30-23.00 Ενήλικες

Εκπαιδευτής: Γιάννης Στέκας, 99565501

•Δευτέρα 15.30-17.00 Παιδιά, 17.00-18.30 Έφηβοι/Ενήλικες
  (ανάλογα συμμετοχής), 18.30-20.00 Ενήλικες
•Τρίτη 17.00-18.30 Έφηβοι/Ενήλικες (ανάλογα συμμετοχής),
  18.30-20.00 Ενήλικες
•Τετάρτη 18.30-20.00 Ενήλικες
•Παρασκευή 15.30-17.00 Παιδιά, 17.00-18.30 Έφηβοι/Ενήλικες
  (ανάλογα συμμετοχής), 18.30-20.00 Ενήλικες

Γυμναζόμαστε, 
μαθαίνουμε να 

χρησιμοποιούμε σωστά τις 
ρακέτες και παίζουμε τένις.

Γήπεδο δίπλα από Δημαρχείο

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής:
8 άτομα για τα παιδιά
και 6 για τους ενήλικες

€100

€120(παιδιά | children)

(ενήλικες | adults

Δυναμώνουμε το 
σώμα και ηρεμούμε το νου. Κατάλληλη 

για όλους, ακόμα και για εκείνους που δεν 
έχουν γυμναστεί ποτέ. Διαμορφωμένο πρόγραμμα για 

παιδιά, ενήλικες, εγκύους και άτομα άνω των 60 μπορεί να 
δημιουργηθεί εφόσον υπάρχει συμμετοχή.

€70

Γνωρίζουμε 
το άθλημα της ξιφασκίας 

και μαθαίνουμε τη χρήση του ξίφους. 
Σκοπός η εκγύμναση του σώματος μέσα

από την εκμάθηση τεχνικών ξιφασκίας.

€90
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παιδιά | children ενήλικες | adults

Yoga • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα  |  Yoga • twice per week for 1 hour

Θεραπευτική Γυμναστική  • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα

Physical Therapy Exercises  • twice per week 1 hour

Φυσιοθεραπεύτρια: Λάρα Αβακιάν, 
99595822 (Μέλος του Παγκύπριου 
Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών)

•Τρίτη-Παρασκευή 09.00-10.00
•Τετάρτη-Παρασκευή 20.00-21.00

Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 18 άτομα

Βιολογικές Καλλιέργειες, Αρωματικά Φυτά και Κηπουρική • 1 φορά τη βδομάδα 1.5 ώρα

Biological Crops, Aromatic Plants and Gardening  • Once per week 1.5 hour

Εκπαιδεύτρια:
Καλλισθένη Μυλωνά, 99085208

•Δευτέρα 18.00-19.30 Ενήλικες (Βιολογικές       
  Καλλιέργειες και Αρωματικά Φυτά)
• Δευτέρα 19.30-21.00 Ενήλικες (Δενδροκομία)

Αίθουσα 27 Λυκείου Λινόπετρας

Για το παιδικό τμήμα η μέρα/ώρα θα καθοριστεί 
αργότερα σε συνεννόηση με την εκπαιδεύτρια

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

Επιτραπέζια Αντισφαίριση • 2 φορές τη βδομάδα από 1 ώρα | Ping-pong • twice per week for 1 hour

Εκπαιδεύτριες:
Πόπη Δρουσιώτου, 99295949
και Πηνελόπη Σάββα, 99455862

Οι μέρες/ώρες θα καθοριστούν αργότερα
σε συνεννόηση με τις εκπαιδεύτριες

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
Β’ Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής: 10 άτομα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ENVIROMENTAL EDUCATION

Εκπαιδεύτρια: Άννα Λοϊζίδου, 99688410

•Τρίτη 14.45-16.15 Παιδιά/Έφηβοι (ανάλογα συμμετοχής)
•Τετάρτη 15.00-16.30, 16.30-18.00 Παιδιά/Έφηβοι
  (ανάλογα συμμετοχής)
•Πέμπτη 15.30-17.00, 17.00-18.30 Παιδιά/Έφηβοι
  (ανάλογα συμμετοχής), 18.30-20.00 Ενήλικες
•Σάββατο 20.00-21.30, 21.30-23.00 Ενήλικες

Εκπαιδευτής: Γιάννης Στέκας, 99565501

•Δευτέρα 15.30-17.00 Παιδιά, 17.00-18.30 Έφηβοι/Ενήλικες
  (ανάλογα συμμετοχής), 18.30-20.00 Ενήλικες
•Τρίτη 17.00-18.30 Έφηβοι/Ενήλικες (ανάλογα συμμετοχής),
  18.30-20.00 Ενήλικες
•Τετάρτη 18.30-20.00 Ενήλικες
•Παρασκευή 15.30-17.00 Παιδιά, 17.00-18.30 Έφηβοι/Ενήλικες
  (ανάλογα συμμετοχής), 18.30-20.00 Ενήλικες

Το μάθημα 
περιλαμβάνει ήπιες, καθημερινές 

ασκήσεις, τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν 
άτομα όλων των ηλικιών που έχουν μικροπροβλήματα 

(πόνους στη μέση, αυχένα,
κλειδώσεις κ.α.).

€70

Μια ευχάριστη 
δραστηριότητα που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της αερόβιας και της αναερόβιας 
ικανότητας. Βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη, την αντοχή και 

την ισχύ, ενδυναμώνει τη συναρμογή των μυών και αυξάνει την 
ευκαμψία και την ταχύτητα. Επιπλέον, ενδυναμώνει τον οπτικοκινητικό 
συντονισμό και προσφέρει και πνευματικά οφέλη. Ο αθλητής/τρια 
σχεδιάζει στρατηγικές, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα συγκέντρωσης 

και την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

€90

Μέσα από 
το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα έχουν 

την ευκαιρία να μάθουν και να παράγουν λαχανικά 
και φρούτα χωρίς φάρμακα και λιπάσματα, να σχεδιάζουν 

και να περιποιούνται τον κήπο τους ανέξοδα, να κλαδεύουν, 
να εμβολιάζουν κλπ, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και πρακτικές 
επισκέψεις. Στο παιδικό τμήμα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
φτιάξουν το δικό τους λαχανόκηπο στο σχολείο που θα γίνεται το 

μάθημα και θα τον φροντίζουν. Θα μάθουν για την ανακύκλωση
πως μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα άχρηστα αντικείμενα

φτιάχνοντας έναν όμορφο κήπο.

€80
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Το Ανοικτό Σχολείο Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με Συμβούλους Σπουδών

Πρόκειται για ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται σε μαθητές της 
Γ’ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, σε φοιτητές και νέους απόφοιτους.

Συγκεκριμένα παρέχεται: 
•Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (μέσα από προσωπικές 
συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ)
•Υπηρεσίες Coaching (time management, motivational sessions, goal setting procedures, stress 
management)
•Συμβουλευτική διαδικασία για συμπλήρωση του μηχανογραφικού των Παγκύπριων Εξετάσεων
•Παροχή επιλογών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη
•Ενημέρωση για Χρηματοδότηση Σπουδών 
•Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
•Επαγγελματική Καθοδήγηση σε απόφοιτους Σπουδών (προετοιμασία βιογραφικού, εικονική 
συνέντευξη, πρόγραμμα επιτάχυνσης καριέρας: ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων)

Με σκοπό να ενημερωθούν και οι γονείς σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζουν οι Σύμβουλοί 
μας και να κατανοήσουν τα οφέλη για τα παιδιά τους, δίνουμε την ευκαιρία ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους 
γονείς για ατομική σύντομη συνάντηση με τους Συμβούλους μας, κάθε μήνα, σε ημερομηνίες που θα 
καθορίζονται αναλόγως των συμμετοχών. Για δηλώσεις ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στο τηλέφωνο 97717187. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν 
και αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής

στo φαξ 25725010
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

anoikto.sxoleio.ag@cytanet.com.cy
ή να την παραδώσουν στο Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου
(ώρες γραφείου: 07.30-15.00).

Οι συμμετέχοντες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη
για την προσωπική τους ασφάλεια
κατά το χρόνο παρουσίας τους στα προγράμματα
του Ανοικτού Σχολείου Αγίου Αθανασίου.

Please fill in the application form and send it

via fax at 25725010 or via email

at anoikto.sxoleio.ag@cytanet.com.cy 
or submit it at Agios Athanasios Town Hall
(office working hours: 07.30-15.00)

Τhe participants are liable for their
own safety during their time
at the Agios Athanasios Open School program.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ολόχρονα!
Applications are accepted throughout the year!



1

2

3

4

5

Με την υπογραφή μου δηλώνω ότι συμφωνώ να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες δικές μου ή του παιδιού μου από τη/τις 
δραστηριότητα/τες που συμμετέχω/ει για σκοπούς προώθησης και προβολής του Προγράμματος του «Ανοικτού Σχολείου», 
καθώς και ότι συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στον οδηγό εκπαίδευσης. 
With my signature I declare that I agree that my photos or my child’s photos from the activities that I or my child participate/s 
can be used for the purpose of promoting and projecting the Program of «Open School» and also that I agree with the terms 
and conditions as described in the educational guide.

*Υποχρεωτικά πεδία. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
*Obligatory fields. Applications that are not properly completed will not be taken into concideration.




