
ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022
 
Σεμινάριο Δημιουργικού-Αισθητηριακού παιχνιδιού    (Κική Ρίζου)
Το σεμινάριο Δημιουργικού-Αισθητηριακού παιχνιδιού χρησιμοποιεί ερεθίσματα 
που ξυπνούν τις αισθήσεις του παιδιού, όπως την ακοή, την αφή, την όραση κλπ. 
Τα μικρά παιδιά μέσα από τις αισθήσεις αναγνωρίζουν τον κόσμο, που τα 
περιβάλλει, τον ανακαλύπτουν, το θαυμάζουν, τον εξερευνούν ενώ παράλληλα 
αναπτύσσουν την ιδέα του ανεξάρτητου εαυτού τους. 
Για βρέφη και νήπια από 12 έως 24 μηνών, απαραίτητα με συνοδεία γονέα. 

Κύκλος επτά 45’ μαθημάτων από 18/10 έως 29/11. 

Σεμινάριο Ευζωίας-Διαχείρισης προσωπικού χρόνου     (Λεϊλί Τσότσου) 
Η ζωή είναι δώρο. Είναι ομορφιά και αρμονία. Το σεμινάριο Ευζωίας-Διαχείρισης 
προσωπικού χρόνου μας εισάγει στο ταξίδι της επανασύνδεσης με τον εαυτό μας. 
Θα νιώσουμε τη χαρά που πηγάζει από τη γνώση των κρυμμένων ικανοτήτων μας 
και την αγάπη που πηγάζει από την αποδοχή και βελτίωσή τους. Μέσα σε μια 
πραγματικότητα που συνεχώς μεταλλάσσεται, βρίσκουμε τη δύναμή μας και 
γεμίζουμε με φως και ενέργεια ώστε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο 
μέσα μας και γύρω μας. 

Κύκλος δέκα δίωρων μαθημάτων από 7/10 έως 9/12.   

* από Ιανουάριο 2023 θα κυκλοφορήσει νέο πρόγραμμα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ    ΤΜΗΜΑΤΑ

Χοροκίνηση για παιδιά 
και εφήβους

Εικαστικά για παιδιά 

και εφήβους
Παιδικό Θέατρο για παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Μελέτη για παιδιά 
Δηµοτικού Σχολείου

Δηµιουργική απασχόληση για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
Νηπιαγωγείου

Εφηβικό ΘέατροΘεατρικές οµάδες ενηλίκων

 Κύκλοι 
Σεµιναρίων:

Εθνικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής 
Αγίου Ανδρέου 16 Αγία Παρασκευή 

Τ.: 210-6000923

Ψυχολογίας 
Ευζωίας

Αισθητικής Αγωγής 
Διαχείρισης προσωπικού χρόνου 

Δηµιουργικού παιχνιδιού κ.ά.

Τα παράλληλα τµήµατα και οι κύκλοι σεµιναρίων θα γίνονται στο:



ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ    (Κατερίνα Αναστασίου χορεύτρια - δασκάλα χορού)
Ο χορός μας προσφέρει καλή φυσική κατάσταση, σωστή στάση του σώματος, 
βελτίωση της αναπνοής, μείωση του  άγχους και αύξηση της αυτοπεποίθησης, 
στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των παιδιών.  
Το μάθημα της  Χοροκίνησης προσφέρει πνευματική και σωματική εκγύμναση, 
βοηθώντας τα παιδιά να εκφραστούν μέσω του  αυτοσχεδιασμού, ενώ παράλληλα 
εξασκούν τη μνήμη τους, μαθαίνοντας κινησιολογικούς συνδυασμούς στο ρυθμό
της μουσικής. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ   (Κυριακή Κάκου εικαστικός)
Τα μαθήματα των Εικαστικών σκοπό έχουν την επαφή των παιδιών με τη ζωγραφική, 
τη γλυπτική, το σχέδιο και τις δημιουργικές κατασκευές. 
Μέσα από ευφάνταστες θεματικές θα εργαστούμε με ποικίλα υλικά και θα γνωρίσουμε 
διαφορετικές τεχνικές. Στόχος είναι να ανακαλύψουμε καινούριο τρόπο έκφρασης 
μέσα απ’ τη δημιουργία. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    (Κική Ρίζου, Κυριακή Κάκου)
Στη Δημιουργική απασχόληση μια θεατρολόγος και μια εικαστικός απασχολούν 
τα παιδιά με τον πιο καλλιτεχνικό τρόπο. Θεατρικά παιχνίδια, ζωγραφική, παραμύθια 
και πολλές ακόμη δραστηριότητες που στόχο έχουν την έκφραση των 
συναισθημάτων και την καλλιέργεια του πολιτισμού. 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ   (Κική Ρίζου θεατρολόγος)
Στα θεατρικά εργαστήρια για παιδιά με εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι, τον 
αυτοσχεδιασμό, την παντομίμα, το παραμύθι και τη μουσική. 
Τα παιδιά θα εκφραστούν, θα αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους, θα αποκτήσουν 
αυτοεκτίμηση και τα οφέλη που προσφέρει η τέχνη σε μικρούς και μεγάλους. 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   (Πέλλυ Πετροπούλου, παιδαγωγός)
Η μελέτη των παιδιών του Δημοτικού σκοπό έχει τη διατήρηση στο καλύτερο δυνατό 
επίπεδο της κατανόησης των μαθημάτων. Τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν τη 
μελέτη τους και να διαβάζουν μεθοδικά ώστε να είναι προετοιμασμένα για την
επόμενη μέρα. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα απέναντι στο 
διάβασμα του σχολείου ώστε το παιδί να επιτύχει, τελικά, να μελετά με όρεξη, 
ανεξάρτητα και χωρίς τη βοήθεια του ενήλικα. 

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ   (Χρήστος Σωνάκης, ηθοποιός)
Οι θεατρικές ομάδες ενηλίκων (προχωρημένων και αρχαρίων) θα λειτουργήσουν για 
4η χρονιά, με στόχο όχι μόνον το ανέβασμα παραστάσεων και τη μύηση στον κόσμο
του Θεάτρου και της Δραματουργίας του Ρεπερτορίου αλλά και στη Σκηνογραφία, 
Ενδυματολογία. Η σωστή εκφορά του λόγου, η άρθρωση και η ορθοφωνία 
απευθύνονται και σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τα παραπάνω και να ενισχύσουν 
την αυτοπεποίθηση τους! 

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ   (Χρήστος Σωνάκης, ηθοποιός)
Η θεατρική ομάδα Εφήβων απευθύνεται σε νέους που θέλουν να γνωρίσουν τις 
εκφραστικές τους ικανότητες μέσω του αυτοσχεδιασμού και της ομαδικής 
συνεργασίας. Μέσω της καλλιέργειας της δραματικής τέχνης αποσκοπούμε στην 
ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων και τον εντοπισμό δεξιοτήτων των εφήβων, με 
αποτέλεσμα την αξιοποίηση της δημιουργικότητάς τους και την εξωτερίκευση 
των συναισθημάτων τους. 

Χωρο - γραφία, Κάκου Κυριακή


