
 

Πολιτιστικός Σύλλογος  
Αγιών Παρασκιών 

Δραστηριότητες 
για παιδιά και ενήλικες 

 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιών Παρασκιών ανακοινώνει την έναρξη 
λειτουργίας δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες για την χρονιά 2022-
2023 
 

Εγγραφές για τα Τμήματα: 
 
 

 Ρομποτική για παιδιά ηλικίας από 
4 ετών 

 Παραδοσιακοί χοροί για παιδιά 
από 3,5 ετών  

 Capoeira 
 Ζωγραφική για παιδιά δημοτικού 
 Θεατρικό Παιχνίδι* 

 Γυμναστική ενδυνάμωση για 
ενήλικες 

 Yogilates για ενήλικες 
 Παραδοσιακοί Χοροί για 

ενήλικες 

 

 

Πληροφορίες καθημερινά 18:00-20:00 στο τηλέφωνο 
6942634564 

και στη σελίδα μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/ps.ag.paraskiwn 
 

και ηλεκτρονικές εγγραφές σκανάρετε: 

 

https://www.facebook.com/ps.ag.paraskiwn


 
 

 
1 _ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
 

Από το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής & Επιστημών Κρήτης 

  
 

Ρομποτική για παιδιά ηλικίας από 4 ετών 
 

Τετάρτη: 16:00 – 17:30 
17:30  – 19:00 
19:00  – 20:30 

 
 

 

 
Μαθήματα Ρομποτικής για παιδιά  

 
 

Στα Μαθήματα Ρομποτικής για παιδιά, οι 

μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες 

σχετικές με τους υπολογιστές, τη 

μηχανολογία και τα μαθηματικά μέσα 

από την διεπιστημονική προσέγγιση 

STEM. Χρησιμοποιώντας ειδικό 

λογισμικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

προγραμματισμού ακόμα και των πιο 

περίπλοκων ρομπότ τα παιδιά 

δημιουργούν κατασκευές που κινούνται, 

στρέφονται, και αντιδρούν σε 

ερεθίσματα. Η Εκπαιδευτική ρομποτική 

φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τις 

σύγχρονες επιστήμες. 

 Εκπαιδευτικό ρομποτικό κιτ ανα 
δύο παιδιά . 

 τάμπλετ ή λαπτοπ. 
 Εκπαιδευτική ύλη  σε  επίπεδα  
 Αναπληρώσιμα μαθήματα   
 Εκπαιδευτική πλατφόρμα (ECLASS) 

ME ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ, έτσι ώστε 
να μπορέσει η οικογένεια να 
γνωρίζει την ύλη και την πορεία 
του παιδιού. 

 Δωρεάν προετοιμασία των παιδιών 
σε  διαγωνισμούς ρομποτικής, σε 
άλλη μέρα και ώρα.  

Μηνιαίο Κόστος  (ανά άτομο) 

 35,00 € 

 



 
 
 

 
 

 

2 _ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 

Με την Ελευθερία Αδαμάκη 

 

 
Παραδοσιακοί χοροί για παιδιά ηλικίας 
από 3,5 ετών 

 
Παρασκευή: 17.00 – 18.00 

&  
18:00-19:00 

 

 

 
Παραδοσιακοί Χοροί για παιδιά ηλικίας 

από 3,5 ετών 
 
 

Στα Μαθήματα παραδοσιακών χορών για 

παιδιά, οι λιλιπούτειοι μαθητές ξεκινούν 

με μαθήματα μουσικοκινητικής και ομαλά 

μεταβαίνουν στην εκμάθηση 

παραδοσιακών χορών. 

Τα τμήματα χωρίζονται ηλικιακά βάσει των 

ιδιαίτερων γνωρισμάτων κάθε ομάδας 

αλλά σε γενικές γραμμές ο διαχωρισμός 

είναι: 3,5 ετών έως 6 ετών και 7 ετών - 12 

ετών. 

Στο γκρουπ των μικρών παιδιών το μάθημα 

εμπεριέχει μουσικοκινητική, μουσικά 

όργανα και παραδοσιακό τραγούδι. 

Μηνιαίο Κόστος  (ανά άτομο)  
 20,00 € 

 

 

3 _ CAPOEIRA 
 

Με την Γεωργία Ξενάκη – 

Tucum Crete 

 
Capoeira για παιδιά ηλικίας από 4 ετών 

 
Τρίτη: 18.20 – 19.20 

 
 
 

 

 
Capoeira για παιδιά  

 
 

Η Capoeira είναι σωματική άσκηση αλλά 

και παιδεία. Εκτός από την μουσική 

διδάσκει πειθαρχία, σεβασμό και 

ταπεινότητα με έναν διαφορετικό τρόπο 

από τις άλλες πολεμικές τέχνες.H Capoeira 

διασκεδάζει τα παιδιά, βοηθά στη σωστή 

ψυχοκινητική τους ανάπτυξη και τα 

εφοδιάζει με ανθρώπινες αξίες. Τους δίνει 

την ευκαιρία από πολύ μικρή ηλικία να 

γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και να 

ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους! 

Μηνιαίο Κόστος  (ανά άτομο)  

 20,00 €  

Οι μικροί capoeiristas  βιώνουν το παιχνίδι, 
τη μουσική και τον διάλογο. Ασκούν και 
δυναμώνουν όχι μόνο το σώμα τους, αλλά 
και την αυτοπεποίθηση τους. Μαθαίνουν 
να υπάρχουν στην στιγμή και να 

λειτουργούν αρμονικά σε μια ομάδα 

 



 

4 _ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Με την Ειρήνη 

Καλοχριστιαννάκη 

 
Παραδοσιακοί χοροί για παιδιά ηλικίας 
από 6 ετών 

 
Δευτέρα: 17.00 – 18.30 

&  
18:30-20:00 

 

 
 

Κόστος υλικών ανά τετράμηνο 

(Οκτώβριος- Ιανουάριος και 

Φεβρουάριος -Μάιος): 

10€ (θα προκαταβάλλεται στην αρχή 

κάθε τετραμήνου, δηλαδή Οκτώβριο και 

Φεβρουάριο.) 

Αν κάποιο παιδί αποφασίσει για κάποιον 
λόγο να σταματήσει τα μαθήματα, τότε 
θα του επιστραφούν τα υλικά που του 
αναλογούν και όχι τα χρήματα  
 
Τα τμήματα χωρίζονται ηλικιακά ως εξής: 
1η έως 3η Δημοτικού και 4η έως 6η 
Δημοτικού 

 
Ζωγραφική για παιδιά ηλικίας από 6ετών 

 
Στα Μαθήματα ζωγραφικής με Μολύβι, 

κάρβουνο, χρώμα, παστέλ, ξυλομπογιές, 

τέμπερες.  

Στόχος μαθημάτων:  

 μετάδοση της εικαστικής σκέψης  

 ενίσχυση της φαντασίας  

 καθοδήγηση στο μάθημα της 
ζωγραφικής  

 ατομική προσαρμογή του 
μαθήματος, ανάλογα με τις 
δυνατότητές του κάθε παιδιού 

 προώθηση ομαδικού πνεύματος και 
ταυτόχρονα ανάδειξη του 
προσωπικού στίγματος 

 συνύπαρξη της δημιουργίας με το 
παιχνίδι  
 

Μέσα από τα μαθήματα ζωγραφικής τα 
παιδιά θα μάθουν: 

 βασικές αρχές σχεδίου και 
προοπτικής 

 τοποθέτηση σχεδίου πάνω στην 
επιφάνεια την οποία θα 
ζωγραφίσουν 

 εκμάθηση χρήσης πινέλων 

 χρήση και ανάμειξη χρωμάτων 

 ζωγραφική σε διαφορετικές 
επιφάνειες(χαρτί, καμβάς, πηλός) 

 δημιουργική ανακύκλωση 
 

Μηνιαίο Κόστος 
(ανά άτομο)  

15,00 € 

Μηνιαίο Κόστος για 
δυο αδέρφια 

25,00 € 

Μηνιαίο Κόστος για 
τρία αδέρφια 

30,00 € 

 



 

 

5 _ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

Με την Μαρία Στειακάκη 

 
Γυμναστική ενδυνάμωσης 

 
Δευτέρα: 20:10 – 21:00 

 
 
 

 

 
Γυμναστική ενδυνάμωση  

 
 

Γυμναστική με ασκήσεις ενδυνάμωσης για 
ενήλικες 

Ένα πρόγραμμα που έχει στοιχεία 
αερόβιου και κυκλικού προγράμματος. 

Απαιτείται ιατρική γνωμάτευση πριν την 
έναρξη των μαθημάτων 

 

Μηνιαίο Κόστος   
(ανά άτομο)  

20,00 €  

Ταυτόχρονη εγγραφή 
και στο 6_ Yogilates 

35,00 €  

 



   
 

6 _ YOGILATES ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

Με την Μαρία Στειακάκη 

 
Yogilates 

 
Πέμπτη: 20:10 – 21.00 

 
 

 

 
Yogilates για Ενήλικες 

 
To Yogilates περιέχει ασκησιολόγιο του 

pilates με τεχνικές της γιόγκα 

 

Απαιτείται ιατρική γνωμάτευση πριν την 

έναρξη των μαθημάτων. 

Μηνιαίο Κόστος  (ανά 
άτομο)  

20,00 € 

Ταυτόχρονη εγγραφή 
και στο 5_Γυμναστική   

35,00 € 

 

 

7 _ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
 

Με την Ελευθερία Αδαμάκη 

 
Παραδοσιακοί χοροί για ενήλικες 

 
Παρασκευή: 19:00-20:00 

 

 

 
Παραδοσιακοί Χοροί για ενήλικες 

 
Στα Μαθήματα παραδοσιακών χορών για 

ενήλικες διδάσκονται ελληνικοί 

παραδοσιακοί χοροί από διάφορα μέρη 

της Ελλάδας, καθώς και στοιχεία 

λαογραφίας. Τα μαθήματα γίνονται μία 

φορά την εβδομάδα και διαρκούν μία 

ώρα. 

Συνδιδασκαλία θα πραγματοποιείται σε 

κάποια μαθήματα με εκπαιδευτή για 

αντρικές φιγούρες. 

Μηνιαίο Κόστος  (ανά άτομο) 

 20,00 € 

 

   



 
 
 

 
Έναρξη Τμημάτων από 1η Οκτωβρίου και λήξη 31 Μαΐου.  

 
 
 

Τα μαθήματα θα σταματούν κατά την διάρκεια των σχολικών 
διακοπών. 

 
 Αν συμπίπτει μάθημα με σχολική αργία δεν αναπληρώνεται.  

 
 

 
_ _ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 

 
Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά  

 
 

 
 

 
 
 
 

Θα ανακοινωθεί σύντομα  η 
δημιουργία τμήματος  

   

 
Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 

Στόχος του θεατρικού παιχνιδιού είναι τα 
παιδιά μέσα από τα εργαλεία και τις 
δυνατότητες του θεάτρου, να 
διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον 
κόσμο γύρω τους, αλλά και να βρουν την 
δική τους θέση μέσα σε αυτόν.  
Τα παιδιά σκέφτονται, συνυπάρχουν, 
αλληλεπιδρούν, ανακαλύπτουν, 
εμβαθύνουν και χαίρονται μέσα σε μια 
διαδικασία που ξεκινάει από διάφορα 
ερεθίσματα, όπως μια ιστορία, ένα 
ποίημα, ένα διήγημα, μια παράσταση, ένα 
βίντεο στο ίντερνετ, το άρθρο μιας 
εφημερίδας, μια φωτογραφία, μια εικόνα 
που μπορεί να είδαν κάπου τυχαία και 
τράβηξε την προσοχή τους. Τα παιδιά 
καλούνται μέσα από την ασφάλεια που 
τους εξασφαλίζει ο ρόλος και μέσα από τη 
δραματοποίηση μας φανταστικής ιστορίας 
να συζητήσουν και να εκφραστούν για 
απολύτως αληθινά ζητήματα που μπορεί 
να τα απασχολούν στην καθημερινότητά 
τους. 



 
Το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν σε όλες τις δραστηριότητες 

 
 
 

Ελάχιστο πλήθος ατόμων ανά τμήμα: 8 άτομα 
 

Κάθε μήνας προπληρώνεται ανεξαρτήτως συμμετοχής. 
 

 
 
 


