
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

Ομαδικά μαθήματα κιθάρας, βιολιού, τσέλου με
σκοπό ο μαθητής να εξοικειώνεται με το όργα-
νο σε τεχνικό επίπεδο, με τη μουσική σε καλλι-
τεχνικό, αλλά και με την ομάδα ως ένα σύνολο 
μουσικών που μαθαίνουν και παίζουν μαζί.

Κιθάρα (Αρχάριοι/Προχωρημένοι): 
Τετάρτη: 4.00 μμ-5.00 μμ/ 5.00 μμ-6.00 μμ 
Βιολί (Αρχάριοι/Προχωρημένοι): 
Πέμπτη,6.00μμ-7.00μμ/ 7.00 μμ-8.00 μμ
Παρασκευή, 4.00 μμ-5.00 μμ 
Τσέλο (Αρχάριοι/Προχωρημένοι): 
Παρασκευή, 5.00 μμ-6.00 μμ / 6.00 μμ-7.00 μμ

*Για παιδιά ηλικίας 5 ετών+

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Κάθε εβδομάδα λαμβάνοντας έναν ρόλο θα 
πρέπει να φέρουμε εις πέρας μερικές - επιστη-
μονικού περιεχομένου - αποστολές! Θα γίνου-
με μικροί χημικοί, μικροί αστροφυσικοί, μικροί 
φαρμακοποιοί, μικροί αρχαιολόγοι και θα γνω-
ρίσουμε πτυχές της επιστήμης.

Το πρόγραμμα συστήνει έναν διερευνητικό 
τρόπο μάθησης με στόχο, η γνώση να προκύψει 
από την ενεργή ενασχόληση με το 
γνωστικό αντικείμενο.

Τρίτη: 5.00 μμ-6.00 μμ 

*Για παιδιά ηλικίας 5 ετών+

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Ένα δημιουργικό εργαστήρι με μουσική, κίνη-
ση και ρυθμό, που ευαισθητοποιεί τα παιδιά και 
τα φέρνει σε επαφή με βασικές ποιότητες της 
μουσικής και του χορού, όπως οι διαφορετι-
κές εντάσεις, η περιοδικότητα, τα σχήματα στο 
χώρο και η έκφραση του σώματος.

Σε αυτό το εργαστήρι, τα παιδιά εξοικειώνονται 
με χρήσιμες οδηγίες που ενισχύουν τη λειτουρ-
γικότητα της ομάδας και ανταλλάσσουν θέση 
θεατή και παίκτη, καλλιεργώντας και κατακτώ-
ντας όλο και καλύτερα κοινωνικά εργαλεία.

Τρίτη: 6.00 μμ-7.00 μμ *

Για παιδιά 1,5 -3,5 ετών, προαιρετική η συμμετοχή του γονιού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

Σε αυτή την ομάδα όλοι έχουν κάτι να μάθουν, 
αλλά πάνω απ’όλα κάτι να μοιραστούν. 

Χρησιμοποιώντας κυρίως κρουστά μουσικά 
όργανα ή υποκαθιστώντας τα με αντικείμενα 
της καθημερινότητας ακόμα και με το ίδιο 
μας το σώμα θα οργανώσουμε μια πρωτότυπη 
μουσική ορχήστρα.

Τετάρτη: 6.00 μμ-7.00 μμ

ARTS LAB

Γλυπτική, ζωγραφική και απίθανες κατασκευές 
θα φέρουν τα παιδιά κοντά στην τέχνη. 

Με έμπνευση κάποιον καλλιτέχνη κάθε φορά 
τα παιδιά πειραματίζονται με διάφορα υλικά 
και τεχνικές και δημιουργούν το δικό τους κάθε 
φορά έργο.

Δευτέρα: 4.00 μμ-5.30 μμ *Για παιδιά ηλικίας 5+ ετών
Δευτέρα: 5.30 μμ-7.00 μμ *Για παιδιά ηλικίας 8+ ετών

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Συμμετέχοντας στη χορωδία τα παιδιά μαθαί-
νουν το πρώτο μουσικό όργανο, τη φωνή. 

Εξοικειώνονται με τη γλώσσα της μουσικής, 
αλλά και κουρδίζουν το αυτί τους στις 
διαφορετικές τονικότητες και ηχοχρώματα 
ώστε να μπορούν να μπουν πιο δυναμικά στο 
μάθημα του οργάνου.

Τρίτη: 7.00 μμ-8.00 μμ & Πέμπτη: 5.00 μμ-6.00 μμ 

*Για παιδιά ηλικίας 5+ ετών
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Απο τον 
Οκτώβρη 

Μαθαίνουμε στην Αγορά 
επαναπροσδιορίζοντας 

την εκπαιδευτική εμπειρία!

Η εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας STEAM 
ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν βιωματικά την 
ουσία πίσω από το γνωστικό αντικείμενο. 

Οι πρακτικές, η δημιουργική ματιά και η εξέλιξη 
κατακτώνται μέσω της ολιστικής προσέγγισης. 

Τα διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Impact Hub Athens στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης 
έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν την “περιέργεια”, 
την έρευνα, τη  δημιουργική διδασκαλία μέσω 
ποικιλίας μαθημάτων που ενισχύουν την αναζήτηση 
και τον στοχασμό πάνω σε ρεαλιστικά θέματα.

YOGA

Σε αυτές τις συναντήσεις οι συμμετέχοντες 
μέσα από τη yoga θα δουλέψουν στοχευμένα 
ώστε να επιτύχουν την αρμονία σε 
σώμα και πνεύμα. 

Θα νιώσουν το σώμα τους πιο δυνατό, θα 
δουν τη μυϊκή μάζα, την αντοχή, τη δύναμη 
και την ελαστικότητα τους να αυξάνεται 
μέσα από μια βιωματική εμπειρία.

Δευτέρα & Τετάρτη: 7.00μμ - 8.00 μμ 

*Ηλικίες 15+ ετών

ΧΟΡΟΣ - WORLD DANCE

Σε αυτό το εργαστήρι θα μάθετε χορούς από 
διαφορετικές χώρες του κόσμου. Θα γνωρίσετε 
τον πορτογαλικό παραδοσιακό χορό, τα 
ελληνικά τσιφτετέλια, κυκλικούς χορούς από τη 
Γαλλία, αιγυπτιακό χορό της κοιλιάς, ακόμη και 
αρχαίο ελληνικό χορό. 

Μέσα από παιχνιδιάρικους ρυθμούς και 
μελωδίες της Ευρώπης, της Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής θα μάθετε κινήσεις και βήματα, 
διαφορετικές τεχνικές και διασκεδαστικές 
χορογραφίες που θα σας κάνουν να αισθανθείτε 
ευεξία και να απολαύσετε τον χορό.

Τετάρτη: 7.00μμ - 8.00μμ 

*Ενηλίκων

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει! 

Σας περιμένουμε καθημερινά στη 
Δημοτική Αγορά Κυψέλης 
ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 
agora@impacthub.net ή στο
+30 210 3210146.

**Ειδικές τιμές για οικογένειες με πολλαπλές 
συμμετοχές και για ευπαθείς 
ομάδες & κοινότητες.

Εγγραφή: 10€  - Τιμές: 20€ - 35€ 
(η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα το μάθημα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Σε αυτό το εργαστήρι οι συμμετέχοντες ξεκινά-
νε με τις απλές αρχές του σχεδίου, μαθαίνουν 
τεχνικές και δουλεύουν διαφορετικά υλικά. 

Δουλεύουν στο ελεύθερο σχέδιο με τις γραμ-
μές, τα σχήματα, το φως και τις σκιές, στη συ-
νέχεια αναπαραστατικά με το φυσικό τοπίο, δι-
αφορετικές συνθέσεις, νεκρή φύση και τελικά 
με χρώματα.

Σάββατο: 12.00 μμ-13.30 μμ 

*Ενηλίκων

www.agorakypselis.gr


