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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
ΠΟΛΤΥΩΡΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ «ΓΤΝΑΙΚΑ&ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ»
Ο Πνιπρώξνο Γπλαηθώλ «Γςναίκα & Γημιοςπγία» ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο
ππεξεζίεο εθκάζεζεο δεμηνηήησλ, επηκόξθσζεο θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο ζηήξημεο.

παξέρεη

ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ
Θεαηπικό Δπγαζηήπι
Σν ζεαηξηθό εξγαζηήξη είλαη κηα θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα εθκάζεζεο ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ. Η
θίλεζε θαη ε αίζζεζε, θπξίαξρα ζηνηρεία ζην ζεαηξηθό παηρλίδη, ζπλζέηνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην
ζην νπνίν ηα κέιε ηεο νκάδαο αβίαζηα εθθξάδνληαη, επηθνηλσλνύλ θαη ζπλεξγάδνληαη. ε κηα
αηκόζθαηξα ραξάο, θηλεηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο καζαίλνπκε πσο γίλεηαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε
βήκα-βήκα, θαη πξνζεγγίδνπκε ηελ ππνθξηηηθή ηέρλε κε απηνζρεδηαζκνύο θαη ζεαηξηθό παηρλίδη.
Σν Θεαηξηθό Δξγαζηήξη έρεη σο ζηόρν ηελ δεκηνπξγία κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Σξίηε, 6:30-8:30κκ

Λογοηεσνική- ςγγπαθική Ομάδα
Σν εξγαζηήξη ηεο ζπγγξαθηθήο ινγνηερληθήο νκάδαο , ζε έλαλ πξώην θύθιν επηά ηξίσξσλ
ζπλαληήζεσλ, ζα πξαγκαηεπηεί ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
Γξαθή θαη αθήγεζε παξακπζηνύ
Γξαθή Θεαηξηθνύ έξγνπ γηα παηδηά
Πνίεζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ζην Παξακύζη, ζην Θέαηξν, ζην Σξαγνύδη
Θα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Πέκπηε, 6:00-9:00κκ ηελ 3/4, 10/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 θαη 5/6.
Δηζεγεηήο ππεύζπλνο εξγαζηεξίνπ: Γεκήηξεο Αβνύξεο

ΑΚΗΗ
Yoga & Υοποθεπαπεία

ην ηκήκα ηεο Yoga κε ηερληθέο Κινηηικήρ Φςσοθεπαπείαρ, (Γξακαηνζεξαπεία, Υνξνζεξαπεία,
σκαηηθό ζέαηξν, Απηνζρεδηαζκνύο θαη Κηλεζηνινγία) θαη θπξίσο αζθήζεηο Hatha Yoga
αλαθαιύπηνπκε θαη βηώλνπκε ηελ εζσηεξηθή αξκνλία θαη επεμία.
ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
 λα ελδπλακώζνπκε ην ζώκα καο
 λα απειεπζεξσζνύκε από ζπζζσξεπκέλεο εληάζεηο
 λα επαλαθέξνπκε ηελ ηζνξξνπία ζηνλ άμνλα ώκα - Πλεύκα - Φπρή
 λα αλαθαιέζνπκε ηελ αιεζηλή καο ηαπηόηεηα,
 λα αιιάμνπκε ηελ ζπρλόηεηα ζηελ νπνία «εθπέκπνπκε»
 λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζηόρνπο καο θαη λα ηνπο ζέζνπκε ζε πξάμε.
Ηκέξεο & Ώξεο πλάληεζεο: Γεπηέξα-Σξίηε-Σεηάξηε:
Πέκπηε:
Παξαζθεπή:

10:00-11:30πκ & Πέκπηε: 11:00-12:30πκ
4:00-5:30κκ
4:00-5:30κκ & 5:45-7:15κκ

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
Ραπηική
Σα καζήκαηα θνπηηθήο ξαπηηθήο απεπζύλνληαη ζε αξράξηεο θαη κε, θαη πεξηιακβάλνπλ:






Δμνηθείσζε – πξαθηηθή γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ξαπηηθήο
Δθκάζεζε ξαθήο
Σερληθέο ξαθήο
Δπηδηνξζώζεηο ξνύρσλ
ρεδηαζκό παηξόλ

Μαζαίλνπκε λα πεξλάκε δεκηνπξγηθά ηνλ ρξόλν καο, δίλνληαο κόλεο καο ιύζε ζηηο θαζεκεξηλέο
αλάγθεο ηεο εκθάληζήο καο.
Ηκέξεο & Ώξεο πλάληεζεο: Γεπηέξα & Σεηάξηε, 6:00-8:00κκ

Ανακύκλωζη Ρούσων
H ηδέα είλαη απιή. Φέξηε ηα παιηά αγαπεκέλα, ηαιαηπσξεκέλα ή θαηεζηξακκέλα ξνύρα ζαο θαη ζα
ηα θηηάμνπκε θαηλνύξγηα. Δπίζεο, ζα κάζνπκε ηα βαζηθά παηξόλ από ηα ξνύρα πνπ θνξάκε πην
πνιύ θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε λέα ξνύρα. Σν κόλν πνπ πξέπεη λα μεθιεηδώζεηε είλαη ε θαληαζία ζαο.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Σξίηε, 4:00-6:00κκ

Μικπο-καηαζκεςέρ
ην ηκήκα απηό μεθηλάκε κε ηελ αλαθύθισζε θνζκεκάησλ δειαδή ηελ κεηακόξθσζε παιαηώλ ή
ραιαζκέλσλ θνζκεκάησλ ζε θάηη λέν θαη δηαθνξεηηθό. Καηόπηλ ζπλερίδνπκε κε θαηαζθεπέο
θσηηζηηθώλ ή άιιεο κηθξν-θαηαζθεπέο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα πιηθά αιιά θαη ηε θαληαζία καο.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Σεηάξηε, 4:00-6:00κκ

Μακπαμέ
Μαζαίλνπκε πσο κε πνιύρξσκα λήκαηα θαη θαιιηηερληθνύο θόκπνπο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε θνιηέ,
βξαρηόιηα, ηζάληεο, δώλεο, θξεκαζηέο γιάζηξεο θαη πνιιά άιια ρξεζηηθά ή απιώο δηαθνζκεηηθά
αληηθείκελα κε κνλαδηθό όξην ηε θαληαζία ηνπ θαζελόο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη
ζπάγθνη, λήκαηα ζε δηάθνξα πάρε θαη σο δηαθνζκεηηθά ρξεζηκνπνηνύκε ράληξεο , δαληέιεο θαη
ζηξίηηα από δέξκα.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Γεπηέξα 6:00-8:00κκ

Κένηημα
Διάηε λα δηαζθεδάζνπκε καζαίλνληαο λα θεληάκε απιέο αιιά θαη δύζθνιεο βεινληέο. Βεινληέο
βγαικέλεο από ηελ παξάδνζε καο ή μελόθεξηεο, βεινληέο κε ηηο νπνίεο ζα κεηακνξθώζνπκε ην
παλί θαη ζα ζηνιίζνπκε ηα ζπίηηα καο.
Σα καζήκαηα θεληήκαηνο απεπζύλνληαη ζε αξράξηεο θαη κε.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Γεπηέξα 4:00-6:00κκ

Πλέξιμο
Διάηε λα πιέμνπκε ό,ηη βάδεη ν λνύο ζαο, πνπιόβεξ ή δαθέηεο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο. Ρνύρα θάζε
ινγήο πνπ είδαηε ή θαληαζηήθαηε. Καη αθόκε θαιηζάθηα, ηεξιίθηα θαη άιια αλάινγα ησλ επηδόζεσλ
ζαο.
Σα καζήκαηα πιεμίκαηνο απεπζύλνληαη ζε αξράξηεο θαη κε.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Πέκπηε, 6:00-8:00κκ

Αιζθηηική & Μακιγιάζ
Μαζαίλνπκε ηα πάληα γηα ην αηζζεηηθό καθηγηάδ, αιιά θαη ηα κηθξά κπζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
ζηελ θαζεκεξηλή καο εκθάληζε:







Καζαξηζκόο πξνζώπνπ: απιόο θαζαξηζκόο θαη πεξηπνίεζε πξνζώπνπ (peeling, κάζθα, θξέκα).
Πξνζσπνκεηξία: αλάιπζε θάζε ηύπνπ πξνζώπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ ηνπ καθηγηάδ.
Φσηνζθηάζεηο: εηδηθή ηερληθή γηα θαιύςεηο θαη δηνξζώζεηο ραξαθηεξηζηηθώλ.
Απνηξίρσζε θξπδηνύ: απνηξίρσζε θαη ζρεδίαζε θξπδηώλ.
Σνπνζέηεζε βιεθαξίδσλ: ηνπνζέηεζε εληαίσλ θαη κεκνλσκέλσλ βιεθαξίδσλ.
Πξσηλό καθηγηάδ: καθηγηάδ γηα πξσηλέο εκθαλίζεηο.

Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Γεπηέξα, 6:00-8:00κκ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ
Ομάδα Φςσοθεπαπείαρ (Art Therapy)

Σν Art Therapy είλαη κηα αλαγλσξηζκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε
θαηά ηελ νπνία ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί σο πξνβνιηθή ηερληθή ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ
ηνπ αηόκνπ. Απεπζύλεηαη ζε θάζε γπλαίθα πνπ επηζπκεί λα δνθηκάζεη κηα ζεηξά από εηθαζηηθά πιηθά
ζε κηα δηαδξνκή απηνγλσζίαο θη ελδπλάκσζεο.
ε έλα αζθαιέο θαη κε επηθξηηηθό πεξηβάιινλ, νη ζπκκεηέρνπζεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
δηεξεπλήζνπλ δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνιπδηάζηαηε γπλαηθεία θύζε. Μέζα από
θαηεπζπλόκελεο αζθήζεηο, ε Οκάδα απνζθνπεί ζε 10 ζπλαληήζεηο λα πξνζθέξεη κηα δεκηνπξγηθή
νπηηθή ζηα θαζεκεξηλά βηώκαηα ηεο γπλαίθαο, ζε εηθόλεο από ην παξειζόλ καο θαη ζε πξνζσπηθέο
ηζηνξίεο.
Γελ είλαη απαξαίηεην νη ελδηαθεξόκελεο λα έρνπλ πξνρσξεκέλεο θαιιηηερληθέο δεμηόηεηεο.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Παξαζθεπή, 17:30 – 19:30 από 14/3 έσο θαη 23/5

πληνλίζηξηα: Καίηε Καξαγηάλλε, Φπρνιόγνο – Δηθαζηηθή Φπρνζεξαπεύηξηα, ΜΑ

Ομάδα Φςσοθεπαπείαρ (Group Therapy)
Η ομάδα αυτή ιεηηνπξγεί, αιιειεπηδξά θαη παξάγεη «έξγν» κέζα από ηηο αξρέο ησλ θπξηνηέξσλ
ζπγρξόλσλ ξεπκάησλ ηεο ςπρνζεξαπείαο (ζπλζεηηθό κνληέιν). Η νκάδα επηδξά ζηεξηθηηθά θαη
ζεξαπεπηηθά ζηελ ςπρή, ζπρλά θαη ζην ζώκα καο (ςπρνζσκαηηθά), ηα νπνία εμ ίζνπ πάζρνπλ κέζα
ζηηο πηέζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
Μαο παξέρεη:
 ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλόηεηαο.
 ηξόπνπο λα επεμεξγαδόκαζηε «ηηο δπζθνιίεο» ησλ ζρέζεσλ, λα αθνύκε, λα ζπλαηζζαλόκαζηε, λα
θαηαλννύκε ηνλ άιιν.
 λα εθθξαδόκαζηε θαη λα απνθνξηηδόκαζηε από ηηο πηέζεηο.
 ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή παξνπζία «ησλ άιισλ πξνζώπσλ» κέζα ζε θιίκα αζθάιεηαο- ερεκύζεηαο.
Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε βαζύηεξα ηνλ εαπηό καο θαη
ηνπο ζεκαληηθνύο «άιινπο», λα απνθηήζνπκε «εξγαιεία» δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ.
Ηκέξα & Ώξα πλάληεζεο: Πέκπηε, 17:45 – 19:30κκ από 13/3 έσο θαη 26/6
πληνλίζηξηα: Αλησλία Θενδσξίδνπ, Φπρνιόγνο- Φπρνζεξαπεύηξηα

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΝΔΡΓΧΝ
ΓΤΝΑΙΚΧΝ
Καηόπηλ ξαληεβνύ ζηα ηει. 210 6080217 ή 2132004594/4611
Τπεπζπλεο Τπεξεζίαο: θα Αλησλία Γθίλε, θα Υξηζηίλα Κέθθα

ΟΜΙΛΙΔ-ΔΚΓΗΛΧΔΙ
ειπά ανοισηών διαλέξεων και ζςζηηήζεων
Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλώλνληαη έγθαηξα.

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα επηκόξθσζεο ή δεμηνηήησλ ε θξάηεζε ζέζεο
είλαη απαξαίηεηε. Η δνκή δελ δεζκεύεηαη γηα αιιαγέο ζην πξόγξακκα (π.ρ. αύμεζε, πεξηνξηζκό ή
θαηάξγεζε ηκήκαηνο όηαλ ε ζπκκεηνρή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαζώο θαη γηα ηελ αιιαγή ησλ
εθπαηδεπηώλ).

Γιεύθςνζη Πολςσώπος: Μεζογείων 403, Αγία Παπαζκεςή
Σηλέθωνα Δπικοινωνίαρ-Γήλωζηρ ςμμεηοσήρ : 2132004 606-588-575594

