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1. Γικαζηική Θεραπεία 
 

  
 

  

 Η Εικαςτική Θεραπεία είναι θ 
χριςθ εικαςτικϊν τεχνϊν ςτθ 
κεραπεία για τθν αντιμετϊπιςθ 
των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ 
ςυνδυάηεται με τθν ειδικότθτα 
του Ψυχολόγου ι του 
Εργοκεραπευτι.  

 Κάκε Σετάρτθ  
18.00 
Φιλοκτιτου 85, 
Ίλιον 
Κόςτοσ Δωρεάν 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ηο Βάθος…ΚΗΠΟ! 
 

    

 το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά 
κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 
εκπαιδευτοφν ςε κζματα 
περιβάλλοντοσ και φυτικισ 
παραγωγισ, μζςω βιωματικϊν 
εφαρμογϊν και παιχνιδιϊν. 

 Κάκε Κυριακι 
10.00 
Κτίριο Νatura 
Πάρκο Σρίτςθ  
Είςοδοσ 
Ελεφκερθ! 

 

 
      

3. Γιόγκα      

 Μζςα από τθν yoga τα παιδιά 
μποροφν να επιτφχουν καλφτερθ 
ευλυγιςία, μυϊκι ενδυνάμωςθ, 
πνευματικι χαλάρωςθ και 
θρεμία. Επικεντρϊνεται ακριβϊσ 
ςτα ςθμεία που χρειάηονται 
ενίςχυςθ τα ςθμερινά παιδιά: 
ςυμβάλλει ςτθν εκτόνωςθ τθσ 
υπερκινθτικότθτασ, βελτιϊνει τθ 
ςυγκζντρωςθ και αντιμετωπίηει 
τα προβλιματα τθσ κακιςτικισ 
ηωισ. τόχοσ είναι, να μπουν οι 
πρϊτεσ βάςεισ για τθν 
μελλοντικι τουσ ςωματικι αλλά 
και πνευματικι εξζλιξθ. 

 Κάκε Παραςκευι 
17.30 & 18.30 
Φιλοκτιτου 85, 
Ίλιον 
υνδρομι 15€/ 
μινα 
& 
Κάκε Παραςκευι 
19.00 
Ηλιουπόλεωσ 62, 
Τμθττόσ 
υνδρομι 15€/ 
μινα  
 
Η ςυνδρομι καλφπτει 
τα λειτουργικά κόςτθ 
του προγράμματοσ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    



   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2013-144  

 

 

Κεντρικά Γραφεία Ψυχοπαιδαγωγικών Κζντρων Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ 

 
 
 

4. Διδαζκαλείο Αρχαίωμ 
Γλλημικώμ 

    

 Σο ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟΝ Πολιτιςμοφ και 
Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 
παρζχει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά 
να γνωρίςουν με τρόπο 
βιωματικό τθν μοναδικι μασ 
ελλθνικι κλθρονομιά, τον αρχαίο 
λόγο και πολιτιςμό μασ. 

 Κάκε Δευτζρα  
 18.30   
Γαςτοφνθσ και 
Γουμενίτςθσ 14, 
Περιςτζρι 

υνδρομι 15€/ 
μινα 

 

 
    

 

5. Γκδρομές 
Οργανωμζνεσ επιςκζψεισ ςε 
μουςεία και παραςτάςεισ με τθν 
ςυνοδεία γονζων.  

 ε επιλεγμζνα 
πολιτιςτικά 
γεγονότα  
Είςοδοσ 
Ελεφκερθ! 
 

 

 
6. Παραμύθια     

 Από επαγγελματίεσ 
παραμυκάδεσ που επιςκζπτονται 
το κζντρο μασ ςτισ γιορτζσ μασ 
και ςε αφιζρωμα του κζντρου 
μασ για το παραμφκι τον 
Δεκζμβριο του 2013. 

 ε τακτά χρονικά 
διαςτιματα κακ’ 
όλθ τθ ςεηόν 
Κόςτοσ Δωρεάν! 
 

 

 
      

7. Δαμειζηική 
Βιβλιοθήκη - 
Σαιμιοθήκη 

    

      

 τθ γωνιά του βιβλίου τα παιδιά 
μποροφν να ξεφυλλίςουν 
ςφγχρονα αναγνϊςματα από τθ 
μικρι μασ βιβλιοκικθ. 

 Κακθμερινζσ 
13.00-21.00 
Λεωφ. 
Ηλιουπόλεωσ 62, 
Τμθττόσ 
ΕΙΟΔΟ ΔΩΡΕΑΝ 
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Κα. Μαριτίνα Κονταράτου (Υπεφθυνη Πολιτιςτικών) 
Γαςτοφνθσ και Γουμενίτςθσ 14, Περιςτζρι 12131 
Σθλ/Fax.: 210-5901243 (14.00-17.00), κιν.: 6942056334  
e-mail: arts.edra@gmail.com 
Url: www.edra-coop.gr  
f: Κ..Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ, ArtFor More, Paidiki Politistiki Lesxi 
 
Διοργάνωςη: 
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