
Άλλη μια νέα σχολικθ χρονιά αρχίζει στο Ανοικτό Σχολείο Δθμου Αγίου Αιανασίου 

 

Το Ρρόγραμμα «Ανοικτό Σχολείο» του Διμου Αγίου Ακαναςίου ενθμερϊνει το κοινό ότι λειτουργεί 

φζτοσ για 12θ ςυνεχόμενθ χρονιά, με ανανεωμζνο και εμπλουτιςμζνο πρόγραμμα μακθμάτων και 

δραςτθριοτιτων για παιδιά και ενιλικεσ, ςε ιδιαίτερα χαμθλά δίδακτρα. 

 

Ο νζοσ οδθγόσ εκπαίδευςθσ κυκλοφόρθςε και όςοι ενδιαφζρονται μποροφν να προμθκευτοφν τον 

οδθγό από τα γραφεία του Διμου, ενϊ αναρτικθκε και θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

www.agiosathanasios.org.cy και ςτθν ιςτοςελίδα του Ανοικτοφ Σχολείου www.openschoolcy.com .  

 

Η διλωςθ ςυμμετοχισ για τα προςφερόμενα μακιματα μπορεί να γίνει θλεκτρονικϊσ 

(www.openschoolcy.com), με φαξ (25725010) ι τθλεφωνικϊσ (97717187), ενϊ οι εγγραφζσ για τθ νζα 

ςχολικι χρονιά κα γίνουν το άββατο 29 επτεμβρίου, 2019 από τισ 10.30 μζχρι τισ 13.00 ςτον πρώτο 

όροφο του Δημαρχείου Αγίου Αθαναςίου.  

 

Στο Ρρόγραμμα του «Ανοικτοφ Σχολείου» δικαιοφνται να ςυμμετζχουν όλοι ανεξαιρζτωσ. 

 

Γενικζσ πλθροφορίεσ υπάρχουν ςτον οδθγό εκπαίδευςθσ, ενϊ μπορεί ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να 

επικοινωνεί τθλεφωνικϊσ με τον εκπαιδευτι κάκε μακιματοσ (το ςτοιχεία υπάρχουν ςτον οδθγό 

εκπαίδευςθσ). 

Για πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν ςτο 97717187 και ςτθ 

ςελίδα Anoiktosxoleio Demou Agiouathanasiou ςτο Facebook. 

Τα προςφερόμενα μακιματα/δραςτθριότθτεσ για τθ ςχολικι χρονιά 2018-19 είναι τα εξισ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: 

Ελλθνικι γλϊςςα ωσ ξζνθ/δεφτερθ γλϊςςα 

Αγγλικι γλϊςςα 

ωςικι γλϊςςα 

Γαλλικι γλϊςςα 

Ιταλικι γλϊςςα 

Ιςπανικι γλϊςςα 

Γερμανικι γλϊςςα 

Τουρκικι γλϊςςα 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ (δεξιότθτεσ) 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ (ECDL) για παιδιά 11-17 ετϊν 

Λογιςτικι 

Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Ρρϊτων Βοθκειϊν 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: 

Λζςχεσ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν για παιδιά 8-10 ετϊν 

Διαδικτυακό Marketing 

http://www.agiosathanasios.org.cy/
http://www.openschoolcy.com/
http://www.openschoolcy.com/


Marketing 

Μαγειρικι και Ζαχαροπλαςτικι 

Ζαχαροκαταςκευζσ 

Οινογευςία και Οινοποίθςθ 

Ομάδεσ Ρροςωπικισ Ανάπτυξθσ 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ: 

Λογοκεραπεία 

Νοθματικι 

Βοικθμα ςτθν κατ’ οίκον εργαςία για παιδιά δθμοτικοφ 

Βοικθμα ςτα Φιλολογικά μακιματα Γυμναςίου-Λυκείου 

Βοικθμα ςτα Μακθματικά Γυμναςίου-Λυκείου 

Σκάκι 

ομποτικι για παιδιά 6-10 ετϊν 

 

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ: 

Λαϊκοί και Ραραδοςιακοί Χοροί 

Μοντζρνοι Χοροί 

ΗΙ ΗΟ 

Χοροί Λάτιν 

Αργεντίνικο Τάγκο 

Χειροτεχνία 

Ζωγραφικι 

Φωτογραφία και Επεξεργαςία Εικόνασ 

Γραφικζσ Τζχνεσ – Ρροετοιμαςία για τισ Ραγκφπριεσ 

Ρλεκτοδθμιουργίεσ 

Αγιογραφία 

Βυηαντινι Μουςικι 

Μουςικι Σχολι - Εκμάκθςθ Μουςικϊν Οργάνων: Ριάνο, Κικάρα, Βιολί, Φλάουτο 

Μουςικό Εργαςτιρι 

Θεατρικό Εργαςτιρι 

Ικεπάνα 

 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ: 

Αεροβικι 

Ριλάτεσ 

Zumba® 

Strong by Zumba® 

Zumba® Kids and Kids JR 

Hatha Yoga 

Ακαδθμία Ροδοςφαίρου 

Τζνισ 



Ξιφαςκία 

Θεραπευτικι Γυμναςτικι 

Επιτραπζηια Αντιςφαίριςθ 

Τοξοβολία 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: 

Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ, Αρωματικά Φυτά και Κθπουρικι 

Πλα τα μακιματα που προςφζρει το Ρρόγραμμα του «Ανοικτοφ Σχολείου» λειτουργοφν με βάςθ 

αναλυτικό πρόγραμμα και ςτο τζλοσ κάκε χρονιάσ οι ςυμμετζχοντεσ παραλαμβάνουν πιςτοποιητικό 

παρακολοφθηςησ. Παρακολουθώντασ τα μαθήματα των Η/Τ, Λογιςτικήσ, Μουςικήσ χολήσ, Πρώτων 

Βοηθειών και Ξζνων Γλωςςών, οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τη δυνατότητα να παρακαθίςουν ςε 

εγκεκριμζνεσ εξετάςεισ.   

Αναμφίβολα θ προςφορά και θ ςθμαςία του κεςμοφ του Ανοικτοφ Σχολείου είναι πολφ μεγάλθ ωσ 

μζςο προςφοράσ προσ όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα και ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ του κοινωνικοφ 

επιπζδου, τθν ανάπτυξθ εξωςτρζφειασ, ςτθ ςφςφιγξθ ςχζςεων μεταξφ των δθμοτϊν και ςτθ μαηικι 

ςυμμετοχι ςτα κοινωνικά και πολιτιςτικά δρϊμενα. Αποτελεί επίςθσ καλό εργαλείο για τθν υγιι και 

ψυχωφελι απαςχόλθςθ τθσ νεολαίασ και όχι μόνο.  

Το «Ανοικτό Σχολείο» κατάφερε να ςυνδζςει το ςχολείο με τθν κοινωνία, προςφζροντασ γνϊςθ, 

πολυεπίπεδεσ δραςτθριότθτεσ και δθμιουργικι απαςχόλθςθ, αναδεικνφοντασ παράλλθλα τθ δεξιότθτα 

και ικανότθτα που κρφβει ο κακζνασ μζςα του. Σε μία πλζον πολυπολιτιςμικι κοινωνία, βαςιςμζνθ ςτθ 

γνϊςθ, το «Ανοικτό Σχολείο» αποτελεί τθν εναλλακτικι λφςθ που προςφζρει χϊρουσ μάκθςθσ, 

επιμόρφωςθσ, καλλιτεχνικισ παιδείασ, ακλθτιςμοφ και πολφπλευρθσ δραςτθριότθτασ, επιτρζποντασ 

παράλλθλα ςτα άτομα να είναι δεκτικά ςε νζεσ ιδζεσ που προάγουν τθν ενεργό ςυμμετοχι και 

παράλλθλα να μετατραποφν ςε δθμιουργοφσ τθσ γνϊςθσ του μζλλοντοσ. Ιδιαίτερα ςιμερα, ο ρόλοσ του 

«Ανοικτοφ Σχολείου» γίνεται ολοζνα και πιο αναγκαίοσ, αφοφ ο δθμότθσ με χαμθλό κόςτοσ ζχει τθν 

ευκαιρία να καταρτιςτεί ςε κζματα τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα τον βοθκιςουν και για επαγγελματικι 

εναςχόλθςθ.  

Από όποια ςκοπιά και να το δει κανείσ το «Ανοικτό Σχολείο» αποτελεί ςιμερα το πλζον ηωντανό 

κφτταρο τθσ τοπικισ κοινωνίασ που προςφζρει ποιοτικι επιμόρφωςθ και ψυχαγωγία, ςε ςφγχρονεσ 

εγκαταςτάςεισ, ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ. 

 

 


