" Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση
και στην παιδεία, και όχι στα αγαθά που δίνει και
παίρνει η ψυχή..."
Πλούταρχος.

Εγγραφές και Eνημέρωση:
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014,
18:30 - 20:30
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μ. Γειτονιάς

2014 - 2015

2007

EΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ,

06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ανοικτό Σχολείο
Δήμου Μέσα Γειτονιάς

Επικοινωνία:
Τηλ: 25- 723597
www.mesayitonia.com.cy
email: anoiktosxoleio@gmail.com
Anoikto Sxoleio Mesa Geitonias
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E ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ





Εκμάθηση Ιταλικής Γλώσσας
Εκμάθηση Ρωσικής Γλώσσας
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας
σε ξενόγλωσσους
Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(τμήματα για αρχάριους και προχωρημένους
επιλογή συμμετοχής στις εξετάσεις ECDL - ICT)



Πρώτες Βοήθειες
(προετοιμασία για εξετάσεις)

Χαιρετισμός Δημάρχου
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη
των μαθημάτων του «Ανοικτού Σχολείου» του Δήμου
μας. Διανύουμε πλέον την όγδοη χρονιά λειτουργίας
του θεσμού, γεγονός που αποδεικνύει και την επιτυχία του.
Επ’ ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους
όσους βοήθησαν και βοηθούν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία
του «Ανοικτού Σχολείου». Καθηγητικό προσωπικό, Διοικούσα
Eπιτροπή, Σύνδεσμοι Γονέων, Σχολική Εφορεία, αλλά πάνω απ’
όλα τους δημότες Μέσα Γειτονιάς οι οποίοι έχουν συμβάλει
σημαντικά στην ανάπτυξη και προώθηση του Σχολείου ακόμα και
στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.
Εύχομαι σε όλους μια καλή και εποικοδομητική χρονιά.
Δώρος Αντωνίου
Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής «Ανοικτού Σχολείου»

Α ΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Γυμναστική - Pilates / Aerobics
Eπιτραπέζια Αντισφαίριση

->--------------------------------------------------------------------------…

(συμμετοχή στα πρωταθλήματα Π.Ο.ΕΠ.Α)




Kαλαθόσφαιρα
Ποδόσφαιρο

Κ ΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
Δ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ












Παραδοσιακοί Χοροί
Ελληνικοί Χοροί
Ταγκό
Belly Dance
Σύγχρονος Χορός
Ζωγραφική - Τέχνη
Αισθητική / Κοσμετολογία
Κατασκευή Κοσμημάτων
Χειροποίητες δημιουργίες
Θέατρο
Χοροθέατρο
(συμμετοχή σε εξετάσεις του U.K.A)




Φωτογραφία
Εκμάθηση Κιθάρας
(τμήματα για αρχάριους και προχωρημένους)




Εκμάθηση Πνευστών Μουσικών
Οργάνων
Σύγχρονο τραγούδι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ


Το Ανοικτό Σχολείο εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης και είναι ένας θεσμός ο οποίος υπηρετεί από τη
μια τον στόχο της δια βίου μάθησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
σχολικών εγκαταστάσεων, για επιμορφωτικές, ψυχαγωγικές,
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των δημοτών της
Μέσα Γειτονιάς. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις αξιοποιείται
με τον καλύτερο τρόπο ο ελεύθερος χρόνος κάθε ατόμου, ενώ
παράλληλα προάγεται η συνεργασία, η συλλογικότητα, ο
σεβασμός, η αλληλεγγύη και οι πανανθρώπινες αξίες οι οποίες
καλλιεργούνται μέσα από υγιείς και ψυχωφελείς δραστηριότητες.

Παραδοσιακή Κουζίνα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοματεπώνυμο: .......................................................................................................
Ημερομηνία Γέννησης: .............................................................................................
Τηλέφωνο: ...................................................................................................................
Διεύθυνση: ...................................................................................................................

…

ΔΗΛΩΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν τη Δήλωση
Συμμετοχής στο Δημαρχείο της Μέσα Γειτονιάς ή να την
αποστείλουν στο Φαξ: 25 - 723744.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Email: ...........................................................................................................................

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η συνδρομή ανέρχεται στα €50 ετησίως, για μαθήματα που
διεξάγονται μια φορά τη βδομάδα και €75 ετησίως, για μαθήματα
που διεξάγονται δύο φορές τη βδομάδα. Για κάθε επιπλέον
μάθημα, η χρέωση ανέρχεται στα €25.

1: .................................................................................................................................

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2: .................................................................................................................................

Σε κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας θα παρέχεται 50%
έκπτωση, εάν και εφόσον προσκομίσει ανανεωμένη ταυτότητα
της ΠΟΠΟ ή ΠΟΠ. Της συνδρομής εξαιρούνται συνταξιούχοι,
όταν το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα €1000 μηνιαίως.

3: .................................................................................................................................
4: .................................................................................................................................

Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική
(Δημιουργία Ζαχαρωτών Κατασκευών)



Ανοικτό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το
συντονιστή του Ανοικτού Σχολείου, κ. Άγγελο Εμμανουήλ,
στο τηλέφωνο 97-667700.

5: .................................................................................................................................

