
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 

με τον Γρηγόρη Σαϊτά 
Κάντε εύκολη τη ζωή σας 
μαθαίνοντας υπολογιστές. Μάθετε τα windows, το internet, 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να επεξεργάζεστε κείμενα, 
υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, διαχείριση αρχείων 
μουσικής, φωτογραφιών, βίντεο κ.ά. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΤΟΣ | Α’ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 5:30 – 7:00μμ 
Β’ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 7:00 – 8:30μμ | 25€/μήνα 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 

με τον Γρηγόρη Σαϊτά 
Για όσους έχουν ελλειπείς γνώσεις 

χειρισμού του, δεν γνωρίζουν πως να εκμεταλλευτούν τις 
δυνατότητές του με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όταν θέλουν να κάνουν κάτι.. περισσότερο. 
Επίσης διδάσκονται πρακτικές και προγράμματα που 
αφορούν τη διαχείριση και δημιουργία πολυμέσων 
(μουσική, ηχογράφηση, επεξεργασία φωτογραφιών, 
κατέβασμα ταινιών, δημιουργία video κλπ).. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΤΟΣ | Α’ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 7:30 – 8:30μμ 
Β’ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5:30 – 7:00μμ | 30€/μήνα 

 

FILM MAKER DIY 
με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο 
Θεωρία, σενάριο, σκηνοθεσία, 
εξοπλισμός, λήψη,  μοντάζ και 
πάμε για το επόμενο Φεστιβάλ! 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:00 – 6:30μμ | 35€/μήνα 
 

2D – 3D ANIMATION 
με τον Στάθη Νίκου 
Δημιουργείστε από την αρχή 
σε τρισδιάστατη μορφή τα 
αντικείμενα και τους 

χαρακτήρες σας και δώστε τους κίνηση και ζωή! 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΤΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 7:00 – 8:30μμ | 35€/μήνα 
 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  
Με Μαρία Αγαλιανού, Στέφη 
Γκέλμπουρα, Ιφιγένεια Κυπραίου 

Δημιουργείστε κοσμήματα, χρηστικά αντικείμενα για το 
σπίτι, δώρα, διακοσμητικά,  decoupage,  felting, με ότι υλικό 
βάζει ο νούς σας. 
ΔΙΑΡΚ 2 ΕΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 – 10:30 | 35€/μήνα ή ανά ενότητα   

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 
με την Τίνα Πανταζέλου 
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τον 
πηλό, το αρχέγονο αυτό υλικό και 
δώστε του τη μορφή που εσείς 
θέλετε. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ  8:30 – 10:30μμ | 30€/μήνα 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ  
με την Αθηνά Αντύπα 
Η τεχνική του φορητού ψηφιδωτού με 
φυσικά υλικά (μάρμαρα, πέτρες) και 
τεχνικές ψηφίδες (σμάλτα, κεραμικά 
πλακάκια) σε αντίγραφα αρχαίων και 

βυζαντινών ψηφιδωτών και πρωτότυπων θεμάτων. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 – 10:30μμ  | 30€/μήνα 
 

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
Εκφραστείτε! 
Αφήστε για λίγο πίσω σας την 
πίεση της καθημερινότητας, και 
ξεδιπλώστε τη χαρά, το χιούμορ και τη διαφορετικότητά σας 
μέσα από την ομαδική δράση και τον καλλιτεχνικό 
πειραματισμό. 
- Θεατρική παράσταση τον Ιούνιο. 
ΔΕΥΤΕΡΑ  8:00 – 10:00 μμ | 25€/μήνα 

 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 
10 € + ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ 
 
Σε όλα τα μαθήματα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ 

ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 
με τον Δημήτρη Τσεβά 
Ένα σεμινάριο εισαγωγής στον 

μαγικό κόσμο της φωτογραφίας με μια σειρά βασικών 
μαθημάτων θεωρίας και τεχνικής. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΒΔ. | ΟΚΤ-ΔΕΚ | ΤΡΙΤΗ  8:30 – 10:30μμ | 150€ 

 

PHOTOSHOP 
με τον Στάθη Νίκου 
Επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας 
και μάθετε να δημιουργείτε μακέτες 
και αφίσες ζωντανεύοντας τον δικό σας κόσμο εικόνων. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ΕΒΔ | ΙΑΝ- ΜΑΡΤ| ΤΡΙΤΗ 8:30 – 10μμ | 100€ 

 

ΜΟΝΤΑΖ 

με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο 
Μάθετε επεξεργασία ταινίας ή 
βίντεο χρησιμοποιώντας την 

επαγγελματική εφαρμογή SONY-Vegas 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΕΒΔ. | ΑΠΡ-ΜΑΙ | ΔΕΥΤΕΡΑ 6:30 – 8μμ | 120€ 

 

INTERNET MARKETING & SEO 
 με τον Γρηγόρη Σαϊτά 

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να 
βελτιώσετε τη θέση σας αλλά και να 
προωθήσετε το site και τις πωλήσεις σας στον παγκόσμιο 
ιστό. 
5 ΕΒΔ | ΝΟΕ - ΔΕΚ | ΠΕΜΠΤΗ  6:00 –8:00 | 160€ 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEBSITE 
με τον Γρηγόρη Σαϊτά 

Εγκαταστήστε, παραμετροποιείστε  
και διαχειριστείτε το δικό σας site 

με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα joomla! χωρίς να έχετε 
γνώσεις προγραμματισμού. 
8 ΕΒΔ. | ΙΑΝ - ΦΕΒ  | ΠΕΜΠΤΗ  6:30 –8:00 | 150€ 
 

WORKSHOPS ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ! 
με τον Δημήτρη  Τσεβά. CALL 
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