
Άλλη μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Αγίου Αθανασίου 

 

Το Πρόγραμμα Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Αγίου Αθανασίου ενημερώνει το κοινό ότι λειτουργεί φέτος 

για 13η συνεχόμενη χρονιά, με ανανεωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες, σε ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα. 

 

Ο νέος οδηγός εκπαίδευσης κυκλοφόρησε και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθευτούν τον 

οδηγό από τα γραφεία του Δήμου, ενώ αναρτήθηκε και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.agiosathanasios.org.cy και στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Σχολείου www.openschoolcy.com .  

 

Η δήλωση συμμετοχής για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικώς 

(www.openschoolcy.com), με φαξ (25725010) ή τηλεφωνικώς (97717187), ενώ οι εγγραφές για τη νέα 

σχολική χρονιά θα γίνουν το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, 2019 από τις 10.00 μέχρι τις 13.00 στον πρώτο 

όροφο του Δημαρχείου Αγίου Αθανασίου.  

 

Στο Πρόγραμμα του Ανοικτού Σχολείου δικαιούνται να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως. 

 

Γενικές πληροφορίες υπάρχουν στον οδηγό εκπαίδευσης, ενώ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να 

επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον εκπαιδευτή κάθε μαθήματος (το στοιχεία υπάρχουν στον οδηγό 

εκπαίδευσης). 

Για πληροφορίες και ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 97717187 και στη 

σελίδα Anoiktosxoleio Demou Agiouathanasiou στο Facebook. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα/δραστηριότητες για τη σχολική χρονιά 2019-20 είναι τα εξής: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 

Ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Αγγλική γλώσσα 

Ρωσική γλώσσα 

Γαλλική γλώσσα 

Ιταλική γλώσσα 

Ισπανική γλώσσα 

Τουρκική γλώσσα 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (δεξιότητες) 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ECDL) για παιδιά 11-17 ετών 

Λογιστική 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Λέσχες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για παιδιά 8-10 ετών 

Διαδικτυακό Marketing 

Marketing 

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


Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική 

Οινογευσία και Οινοποίηση 

Βιωματική Ομάδα Ευεξίας Γέλιου 

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

Λογοθεραπεία 

Νοηματική 

Βοήθημα στην κατ’ οίκον εργασία για παιδιά δημοτικού 

Βοήθημα στα Φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου 

Βοήθημα στα Μαθηματικά Γυμνασίου-Λυκείου 

Σκάκι 

Ρομποτική για παιδιά 6-10 ετών 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

Λαϊκοί και Παραδοσιακοί Χοροί 

Μοντέρνοι Χοροί 

ΗΙΡ ΗΟΡ 

Χοροί Λάτιν 

Αργεντίνικο Τάγκο 

Χειροτεχνία 

Ζωγραφική 

Φωτογραφία και Επεξεργασία Εικόνας 

Photoshop – Short course 

Γραφικές Τέχνες – Προετοιμασία για τις Παγκύπριες 

Χαρακτική  

Πλεκτοδημιουργίες 

Μακιγιάζ 

Κοπτική – Ραπτική - Πατρόν 

Αγιογραφία 

Βυζαντινή Μουσική 

Μουσική Σχολή - Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Φλάουτο 

Μουσικό Εργαστήρι 

Θεατρικό Εργαστήρι 

Ικεπάνα 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 

Ακαδημία Ποδοσφαίρου 

Πιλάτες 

Κυκλική Αερόβια Προπόνηση 

Hatha Yoga 

Zumba® 



Strong by Zumba® 

Zumba® Kids and Kids JR 

Στίβος για παιδιά και εφήβους 

Αθλητική προετοιμασία για πρόσβαση σε ανώτατες και ανώτερες σχολές 

Kids Yoga 

Θεραπευτικό πρόγραμμα για σκολίωση, κύφωση και λόρδωση 

Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία  

Τένις 

Θεραπευτική Γυμναστική 

Ξιφασκία 

Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

Τοξοβολία 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Βιολογικές Καλλιέργειες, Αρωματικά Φυτά και Κηπουρική 

Θησαυροί της κυπριακής φύσης 

 

Όλα τα μαθήματα που προσφέρει το Πρόγραμμα του Ανοικτού Σχολείου λειτουργούν με βάση 

αναλυτικό πρόγραμμα και στο τέλος κάθε χρονιάς οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης. Παρακολουθώντας τα μαθήματα των Η/Υ, Λογιστικής, Μουσικής Σχολής, Πρώτων 

Βοηθειών και Ξένων Γλωσσών, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν σε 

εγκεκριμένες εξετάσεις.   

Αναμφίβολα η προσφορά και η σημασία του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου είναι πολύ μεγάλη ως 

μέσο προσφοράς προς όλα τα κοινωνικά στρώματα και συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικού 

επιπέδου, την ανάπτυξη εξωστρέφειας, στη σύσφιγξη σχέσεων μεταξύ των δημοτών και στη μαζική 

συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. Αποτελεί επίσης καλό εργαλείο για την υγιή και 

ψυχωφελή απασχόληση της νεολαίας και όχι μόνο.  

Το Ανοικτό Σχολείο κατάφερε να συνδέσει το σχολείο με την κοινωνία, προσφέροντας γνώση, 

πολυεπίπεδες δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δεξιότητα 

και ικανότητα που κρύβει ο καθένας μέσα του. Σε μία πλέον πολυπολιτισμική κοινωνία, βασισμένη στη 

γνώση, το Ανοικτό Σχολείο αποτελεί την εναλλακτική λύση που προσφέρει χώρους μάθησης, 

επιμόρφωσης, καλλιτεχνικής παιδείας, αθλητισμού και πολύπλευρης δραστηριότητας, επιτρέποντας 

παράλληλα στα άτομα να είναι δεκτικά σε νέες ιδέες που προάγουν την ενεργό συμμετοχή και 

παράλληλα να μετατραπούν σε δημιουργούς της γνώσης του μέλλοντος. Ιδιαίτερα σήμερα, ο ρόλος του 

Ανοικτού Σχολείου γίνεται ολοένα και πιο αναγκαίος, αφού ο δημότης με χαμηλό κόστος έχει την 

ευκαιρία να καταρτιστεί σε θέματα τα οποία στη συνέχεια θα τον βοηθήσουν και για επαγγελματική 

ενασχόληση.  



Από όποια σκοπιά και να το δει κανείς το Ανοικτό Σχολείο αποτελεί σήμερα το πλέον ζωντανό κύτταρο 

της τοπικής κοινωνίας που προσφέρει ποιοτική επιμόρφωση και ψυχαγωγία, σε σύγχρονες 

εγκαταστάσεις, σε όλους ανεξαιρέτως. 

 

 


