Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ
Y.W.C.A. - World Young Women’s Christian Association
ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ,
ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ
Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120
γλϊςςεσ και διαλζκτουσ, δρα ςε περιςςότερεσ από 22.725
κοινότθτασ και ενϊνει 25 εκατομμφρια γυναίκεσ. Ιδρφκθκε το 1884
και ζχει ζδρα τθ Γενεφθ.
Είναι από τισ παλαιότερεσ διεκνείσ, γυναικείεσ ςυςπειρϊςεισ.
Ζχει ςυμβουλευτικι ιδιότθτα ςτο Κοινωνικό & Οικονομικό
υμβοφλιο του ΟΗΕ και ςτθν Επιτροπι του για τθ κζςθ τθσ Γυναίκασ.
«...Σο όρακα ηες ΥΔΝ, παγθόζκηα, προζβιέπεη ζε έλαλ θόζκο, όποσ ζα
σπάρτεη ζέζε γηα όινπο, όποσ ε δηθαηνζύλε, ε εηξήλε, ε πγεία, ε
αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ε ειεπζεξία θαη ε κέξηκλα γηα ηο περηβάιιολ
ζα πξνωζνύληαη θαη ζα ππνζηεξίδνληαη από γπλαηθεία εγεζία.
Γηα λα πραγκαηοποηεζεί ασηό ηο όρακα ε ΥΔΝ παγθόζκηα εργάδεηαη γηα ηελ
απηνδηάζεζε ηωλ γπλαηθώλ θαη ηωλ θνξηηζηώλ ζε όιοσς ηοσς ηοκείς ηες
δωής, γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ εγεηηθώλ ηνπο ηθαλνηήηωλ
θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο δύλακεο ζ΄ οιόθιερο ηολ θόζκο.
Σα κέιε ηες είλαη εζειόληξηεο, απνδέρνληαη ηης Υρηζηηαληθές αρτές,
ζέβνληαη ηελ δηαθορεηηθόηεηα, κεξηκλνύλ γηα ηο περηβάιιολ
θαη ελεξγνύλ κε εληηκόηεηα θαη σπεύζσλε δηατείρηζε.»
Αποθάζεης ηες Παγθόζκηας Γεληθής σλέιεσζες ηες ΥΔΝ ηο 2007 ζ ηελ Κέλσα κε ζέκα
«Αιιάδνληαο ηηο δωέο, Αιιάδνληαο ηηο θνηλόηεηεο» θαη κε ηε ζσκκεηοτή 2000
γσλαηθώλ από όιολ ηολ θόζκο.

Οη πξνηεξαηόηεηεο ηεο X.E.N παγθόζκηα είλαη:
Υγεία θαη HIV/aids
Παγθόζκηα εηξήλε – δηθαηνζύλε
Βηώζηκε Αλάπηπμε
Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γπλαηθώλ & θνξηηζηώλ

Σηελ Διιάδα ε ΧΔΝ ηδξύζεθε ην 1923 θαη ζηελ Κεθηζηά ην 1945.
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Οκάδεο δξάζεο εζεινληξηώλ
Κοινωνικι Δράςθ, Ομάδα Βιβλιοκικθσ, Ομάδα Παιδικισ
Βιβλιοκικθσ, Ομάδα Θεάτρου, Κφκλοσ Επικοινωνίασ, εμινάρια
Ψυχολογίασ, Εργαςτιρι Μαγειρικισ - Ζαχαροπλαςτικισ

Παλειιήληα Πξνγξάκκαηα
Ομάδα Βιβλίου, Ελλθνικι Γλώςςα & Πολιτιςμόσ, Greek Language &
Culture

Δπηκνξθωηηθά Πξνγξάκκαηα
Γλώςςεσ - Aγγλικά, Γαλλικι Λογοτεχνία, Πλθροφορικι,
Φφςθ – Περιβάλλον

Γεκηνπξγηθή Απαζρόιεζε
Εργαςτιρια Αγιογραφίασ,Ζωγραφικισ,Κοςμιματοσ,
Μικρογλυπτικισ.
Καλλιτεχνικά εργαςτιρια καταςκευών και διακόςμθςθσ.
Ανκοδιακόςμθςθ με φρζςκα λουλοφδια.
Κοπτικι – Ραπτικι

Φπζηθή Αγωγή
Γενικι – Ειδικι Γυμναςτικι, Yoga

ΧΔΝ & Υγεία
ΧΔΝ & Παηδί
Παιδικι Δανειςτικι Βιβλιοκικθ, Παιδικι Φωλιά

Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε- «Κ. Τςιρόπουλοσ»
Όξνη Σπκκεηνρήο ζηα Πξνγξάκκαηα

3
5
6
8
12
13
13
14
15
2

[χεν κηφισιάς]

Πρόγραμμα 2010 -2011

3
Ομάδεσ δράςθσ εκελοντριϊν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΗ
Σακτικζσ επιςκζψεισ ςτο «Λαςκαρίδειο Κδρυμα Συφλϊν»και ςτο «πίτι
τθσ Αγάπθσ» ςτα Μελίςςια. Απαςχόλθςθ των φίλων μασ με διάβαςμα
και φιλικι κουβζντα. Η ομάδα διατθρεί επικοινωνία με τθ «τζγθ
ειδικισ αγωγισ» με επιςκζψεισ ςτο χϊρο τουσ και διοργάνωςθ
εκδθλϊςεων ςτο Κζντρο μασ.
ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Εκελόντριεσ εργάηονται για τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων και τθν καλι
λειτουργία τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ. τόχοσ τθσ ομάδασ είναι θ
οργάνωςθ δραςτθριοτιτων για το βιβλίο.
ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Νζεσ εκελόντριεσ / μθτζρεσ παιδιϊν εργάηονται για τθν ταξινόμθςθ
των βιβλίων και τθ λειτουργία τθσ παιδικισ βιβλιοκικθσ.
ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΣΡΟΤ
Τπεφκυνθ: Ντίνα Ρόκου (κακθγιτρια)
Δευτζρα απόγευμα
Σα Δευτεριάτικα απογεφματα διαβάηουμε και αναλφουμε προςεκτικά
επιλεγμζνα κεατρικά ζργα είτε των μεγάλων μασ τραγικϊν, είτε από
τθ διεκνι ςφγχρονθ κεατρικι ςκθνι. Προςπακοφμε να
εξερευνιςουμε τθ γυναικεία προςφορά προσ τθν κοινωνία, τθ
γυναικεία εξζλιξθ και βεβαίωσ τισ μεγάλεσ πανανκρϊπινεσ αξίεσ.

3
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ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σθν πρϊτθ Σρίτθ κάκε μινα, μζςα ςτθν ανοιχτι ςυντροφιά μασ,
προςπακοφμε να προςεγγίςουμε κζματα τθσ κακθμερινότθτασ όπωσ
τα αντιλαμβανόμαςτε μζςα από τθ γυναικεία μασ ματιά και φφςθ.
ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
Η κ. Pat Helsen εκελόντρια, κλινικι ψυχολόγοσ, κα μασ βοθκιςει να
προςεγγίςουμε κζματα όπωσ:
- Πϊσ μποροφμε να επικοινωνιςουμε καλφτερα με τα παιδιά και τα
εγγόνια μασ
- Πϊσ μποροφμε να διαχειριςτοφμε τθν απϊλεια ςτθ ηωι μασ
ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ
Σρίτθ απόγευμα 18:00 – 20:00
Παλιζσ νοικοκυρζσ, εκελόντριεσ, ςασ καλοφν να μοιραςτείτε μαηί τουσ
τα μυςτικά τθσ κουηίνασ.

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η ΧΔΝ Κεθηζηάο
δηοργαλώλεη παδάρη γηα ηης τρηζηοσγελληάηηθες αγορές ζας.

4
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Πανελλινια Προγράμματα
ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ
Ανοικτι πρόςκλθςθ για μια ξεχωριςτι εμπειρία μζςα από τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν βιβλίων. Η προςωπικι αναηιτθςθ πίςω από τισ λζξεισ μάσ
οδθγεί ςε επικοινωνία, προβλθματιςμό, εμπλουτιςμό γνϊςεων και
εξάςκθςθ των κανόνων υγειοφσ διαλόγου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ
Πρωϊνά τμιματα (δίωρα)
Διάρκεια: 16 εβδομάδεσ (4 μινεσ)
Ζναρξθ: Οκτϊβριοσ 2010
Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε κάκε αλλοδαπό. τόχοσ, θ εκμάκθςθ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ. Διδακτζα φλθ είναι θ κακοριςμζνθ από το Τπουργείο
Παιδείασ, για τα τζςςερα επίπεδα πιςτοποίθςθσ τθσ ελλθνομάκειασ.

GREEK LANGUAGE & CULTURE
Morning classes (2 hours)
Duration: 16 weeks (4 months), beginning in October 2010
A program for foreigners who want to learn Greek
The aim is to teach you Greek and also immerse into the Greek way of life.
In class, together with other women from all over the world, you learn the
language.
The program covers all four levels (beginners to highly advanced) as
appointed by the Ministry of Education and may also prepare you for the
official exams.

5
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Επιμορφωτικά προγράμματα

γ

ιώζζες

ΑΓΓΛΙΚΑ με τθν κα Θεοδοςία οφιάδου
Σμιματα αρχαρίων, μεςαίων, προχωρθμζνων.
Η κατάταξθ ςε τμιματα γίνεται μετά από αξιολόγθςθ από τθν
κακθγιτρια.
ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ με τθν κα Λίλιαν Βαηαίου
Δευτζρα ι Σρίτθ πρωί για αρχάριουσ και προχωρθμζνουσ
Σμιματα όλων των επιπζδων γι’ αυτοφσ που κζλουν να φρεςκάρουν και
βελτιϊςουν τισ προφορικζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ – ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ με τθν κα Σαςία Ευκυμιάτου –
Αλιςανδράτου (θηιόιογος, πρ.θαζεγήηρηα ηοσ Γαιιηθού Ιλζηηζηούηοσ Αζελώλ)
20 ςυναντιςεισ ςε δφο ενότθτεσ
Σετάρτθ: 11:30 – 13:00
Οι ςυναντιςεισ μασ εφζτοσ κα επικεντρωκοφν ςτθν προςζγγιςθ των
φιλοςοφικϊν και κοινωνικϊν ρευμάτων των αρχϊν του 20οφ αιϊνα ςτθ
γαλλικι λογοτεχνία, μζςα από κείμενα των Bergson, Alain, Jaures,
Maurras, Romain Rolland, Peguy, Gide και άλλων.
Εναλλάξ ανά 15κιμερο ανάγνωςθ και ςχολιαςμόσ άρκρων από τον
ζγκυρο γαλλικό τφπο.
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π

ιεροθορηθή

Θεωρία – Πρακτικι
16 δίωρεσ ςυναντιςεισ
Πζμπτθ 17:30 – 19:30 και Παραςκευι 11:00 – 13:00
1.Τμήμα αρχαρίων, Θεωρία - Πρακτικι
Ειςαγωγι ςτουσ Η/Τ – εφαρμογζσ ςτα Windows XP (12 ϊρεσ)
Επεξεργαςία κειμζνου με τοMicrosoft Word XP (12 ϊρεσ)
Χειριςμόσ του Internet explorer 6.0 (8 ϊρεσ)
2.Τμήμα Προχωρημένων
Χριςθ και αλλαγζσ ςτο περιβάλλον των Windows XP (8 ϊρεσ)
Περαιτζρω χριςθ του Microsoft Word XP (12 ϊρεσ)
Ειςαγωγι ςτο Microsoft Excell XP (10 ϊρεσ)
Περαιτζρω χριςθ του Internet Explorer 6.0 ςε ςυνδυαςμό με το
Microsoft Word XP.

θύζε-περηβάιιολ
Σθν περίοδο 2010 – 2011 ςτόχοσ μασ κα είναι θ πλθροφόρθςθ και θ
ευαιςκθτοποίθςθ των μελϊν μασ και όχι μόνον, για το περιβάλλον.
ε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Ανάπτυξθσ, και τισ Οργανϊςεισ W.W.F. και
Greenpeace, κα μασ απαςχολιςουν τα κζματα :
Γυναίκα και κατανάλωςθ
Αςφάλεια τροφίμων
Ανακφκλωςθ
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Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ

εργαζηήρηα
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελζνθ (Λιάνα) Γκριτηάλα
Σετάρτθ 10:00 – 13:00
Βυηαντινι αγιογραφία για αρχάριουσ και προχωρθμζνουσ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ελζνθ (Λιάνα) Γκριτηάλα
Σετάρτθ 17:00 - 20:00
Σμιματα αρχαρίων και προχωρθμζνων
το πρϊτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ κα δουλζψουν ελεφκερο
ςχζδιο με μολφβι ι κάρβουνο.το δεφτερο μζροσ κα δουλζψουν με
χρϊματα ακρυλικά τθν ίδια ςφνκεςθ.

Κόζκεκα – Αληηθείκελν - Μηθξνγιππηό
ΚΟΜΗΜΑ
Δζςποινα Καλλιγά-Γεωργιάδου
(Γλυπτογράφοσ, ςχεδιάςτρια, δθμιουργόσ κοςμθμάτων, κουκλοποιόσ)
ΜΙΚΡΟΓΛΤΠΣΙΚΗ
Κόςμθμα – Αντικείμενο – Μικρογλυπτό
Ολιγομελι τμιματα – 1 φορά τθν εβδομάδα
Πρωϊνά ι απογευματινά των 2 ωρϊν
8
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Παραγωγικό κόςμθμα – αντικείμενο Πρακτικι εφαρμογι
Με τθ μζκοδο του «Χαμζνου Κεριοφ»
Μοντζλο για χυτό. Αςθμοκολλιςεισ, φινίριςμα, χειροποίθτεσ καδζνεσ.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΚΟΜΗΜΑ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ολιγομελι τμιματα – 1 φορά τθν εβδομάδα
Πρωϊνά ι Απογευματινά των 2 ωρϊν
Εφαρμογι ςφγχρονων και παραδοςιακϊν τεχνικϊν επεξεργαςίασ
μετάλλων, αποτφπωςθ ςχεδίου, αςθμοκολλιςεισ, απλι καρφωτικι,
ςυρματερά, ςμάλτο (ψυχρό), χρφςωμα.

ΜΕΣΑΛΛΟΠΛΑΣΙΚΗ (REPOUSSE) -Παραδοςιακι τεχνικι
Απευκφνεται ςε άτομα που ζχουν γνϊςεισ χειροποίθτου κοςμιματοσ.
ΚΟΜΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΤ
ΚΟΜΗΜΑ «FAUX BIJOUX»
Με ςφρμα, διάφορα υλικά, χάντρεσ, θμιπολφτιμεσ πζτρεσ κ.α.,
φτιάχνουμε μοναδικά κοςμιματα.
ΑΠΟ ΠΗΛΟ Ε ΜΕΣΑΛΛΟ
Καταςκευι χρθςτικϊν αντικειμζνων, που από πθλό μετατρζπονται ςε
μζταλλα, με τθν παραδοςιακι μζκοδο τθσ άμμου.
14 ςυναντιςεισ των 2,5 ωρϊν

9
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θαιιηηετληθά εργαζηήρηα
ΚΑΣΑΚΕΤΗ & ΔΙΑΚΟΜΗΗ
Ελάτε να φτιάξετε ςτεφάνια με το μζταλλο πιοφτερ, χαλκό, αρηαντό,
ςτολίδια χριςτουγεννιάτικα παςχαλινά, αποκριάτικα, λαμπάδεσ. Να
ανακαλφψετε τα μυςτικά του papier maché, του πθλοφ (ψυχροφ), τθσ
γυψόγαηασ, τθσ παραδοςιακισ τεχνικισ τθσ νωπογραφίασ, του
ντεκουπάη, τθσ μαρκετερί…
1θ ενότθτα: Οκτϊβριοσ 2010 – Μάρτιοσ 2011: 20 δίωρεσ ςυναντιςεισ
2θ ενότθτα: Μάρτιοσ – 15 Ιουνίου 2011
ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ
Σεχνικζσ ηωγραφικισ ε διάφορα υφάςματα
9 δίωρεσ ςυναντιςεισ (18 ϊρεσ)
Παλαίωςθ Εικόνασ
11 δίωρεσ ςυναντιςεισ (22 ϊρεσ)
Φρζςκο ι τοιχογραφία
9 δίωρεσ ςυναντιςεισ (18 ϊρεσ)
Κθροπλαςτικι
10 δίωρεσ ςυναντιςεισ (20 ϊρεσ)
Κοφκλα – Μαριονζτα
15 δίωρεσ ςυναντιςεισ (30 ϊρεσ)
Μάςκα Βενετςιάνικθ - Κεραμικι - Δερμάτινθ
14 δίωρεσςυναντιςεισ (28ϊρεσ)
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ΑΝΘΟΔΙΑΚΟΜΗΗ ΜΕ ΦΡΕΚΑ ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ με τθν Ειρινθ Δαρδάνθ
Σρίτθ 17:30 - 19:30. 6 δίωρεσ ςυναντιςεισ
Ειςαγωγι ςτθν ανκοδετικι τζχνθ, μπουκζτα, γραμμικζσ ελεφκερεσ
καταςκευζσ, εορταςτικζσ ςυνκζςεισ

ΚΟΠΣΙΚΗ – ΡΑΠΣΙΚΗ με τθν Αμαλία Μαρκάκθ
Αρχάριοι - Σετάρτθ & Παραςκευι πρωϊ
Αρχάριοι - Δευτζρα & Σετάρτθ απόγευμα
Προχωρθμζνοι - Δευτζρα & Πζμπτθ πρωϊ
Ελάτε να μάκουμε να κόβουμε πατρόν ςτα μζτρα μασ και να ράβουμε
φοφςτεσ, παντελόνια, φορζματα, ηακζτεσ και ό,τι άλλο κελιςουμε.

Tον Oκτϊβριο
κα γίνει EKΘEH
ςτο Kζντρο μασ των ζργων
των μακθτριϊν των τμθμάτων
τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ.
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Φυςικι Αγωγι
ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ
Πρωϊνά τμιματα
Ελζνθ Σςακίρθ Κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ
Σμιματα Εξειδικευμζνθσ Γυμναςτικισ
Δευτζρα & Πζμπτθ ι Σρίτθ & Παραςκευι πρωί
Κίνθςθ και χορόσ, αςκιςεισ ειδικά μελετθμζνεσ για αποφυγι
τραυματιςμϊν και εκγφμναςθ όλων των μυϊκϊν ομάδων. Αποκεραπεία
χαλάρωςθσ των μυϊν και του νευρικοφ ςυςτιματοσ.
Αποτζλεςμα: ΤΓΕΙΑ & ΕΤΕΞΙΑ.
Επίςθσ, αςκιςεισ γυμναςτικισ με το ςφςτθμα PILATES με μπάλεσ.

Απογευματινά τμιματα YOGA
Βάντα Ρίηου
Πτυχιοφχοσ τθσ Yoga Alliance USA
Δευτζρα & Πζμπτθ 17:00 – 18:00
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ΧΕΝ & Τγεία
Σο Κζντρο Οικογενειακοφ Προγραμματιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο μασ κα ενθμερϊςει εφιβουσ και άτομα
νεαρισ θλικίασ ςε κζματα ςεξουαλικισ υγείασ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ
εμινάρια για «Πρώτεσ Βοικειεσ»
6 δίωρεσ ςυναντιςεισ
Παραςκευι 10 – 12 π.μ.

ΧΕΝ & Παιδί
ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Με χαρά περιμζνουμε τουσ νεαροφσ αναγνϊςτεσ να γνωρίςουν τθ νζα
βιβλιοκικθ μασ και να διαλζξουν βιβλία που κα τουσ ταξιδζψουν ςε
κόςμουσ μακρινοφσ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ - άββατο πρωϊ
Η ΧΕΝ Κθφιςιάσ ζχει ςτόχο από τον Οκτϊβριο να λειτουργιςει τθν
Παιδικι Φωλιά για παιδιά θλικίασ 5 – 8 ετϊν.
’ ζνα περιβάλλον ηεςτό και φιλόξενο μια παρζα από μικροφσ και
μεγάλουσ κα αξιοποιοφν δθμιουργικά το χρόνο τουσ.
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Βιβλιοκικθ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κ. ΣΙΡΟΠΟΤΛΟ»
Η βιβλιοκικθ μασ λειτουργεί:
Δευτζρα, Σρίτθ & Πζμπτθ 10:00 – 12:00
Σετάρτθ 17:30 – 19:30
Ελάτε να γνωρίςετε τθ βιβλιοκικθ μασ. 12.500 τόμοι λογοτεχνικοφ,
εικαςτικοφ, ιςτορικοφ, φιλοςοφικοφ, κρθςκευτικοφ και κοινωνιολογικοφ
περιεχομζνου. Εγκυκλοπαίδειεσ, λογοτεχνικά και επιςτθμονικά περιοδικά
είναι ςτθ διάκεςι ςασ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ κα γίνει θ κακιερωμζνθ ομιλία του δωρθτι
– ςυγγραφζα κ. Κ. ΣΙΡΟΠΟΤΛΟΤ με κζμα τθσ επικαιρότθτασ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ μελαγήζεηο, εθδξνκέο.
Θα επηζθεθζνύκε ηηο ζπνπδαηόηεξεο εθζέζεηο εηθαζηηθώλ έξγωλ θαη
ζα παξαθνινπζήζνπκε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλωζνύλ έγθαηξα
ζην δίκελν πξόγξακκά καο.

14

[χεν κηφισιάς]

Πρόγραμμα 2010 -2011

ϋΟροι ςυμμετοχισ ςτα προγράμματα
Οι εγγραφζσ για το ζτοσ 2010 – 2011 αρχίηουν τθν Tετάρτθ 1θ
επτεμβρίου 2010.
-

Για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα ι περιςςότερα τμιματα θ εγγραφι
είναι 15 ευρϊ. Εξαιροφνται τα τακτικά μασ μζλθ. Η κράτθςθ
κζςθσ είναι απαραίτθτθ.

-

τισ ξεναγιςεισ, τα ταξίδια, τισ εκδρομζσ τθρείται ςειρά
προτεραιότθτασ μόνο με τθν καταβολι του ποςοφ ςυμμετοχισ.

-

Η ΧΕΝ δεν δεςμεφεται για αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα (π.χ.
αφξθςθ, περιοριςμό τμθμάτων ι και κατάργθςθ τμιματοσ
όταν θ ςυμμετοχι δεν είναι ικανοποιθτικι κακϊσ και για τθν
αλλαγι των εκπαιδευτϊν.

-

Προςφζρεται δωρεάν παρακολοφκθςθ μακθμάτων ςε
γυναίκεσ οικονομικά αςκενζςτερεσ, όπου υπάρχει δυνατότθτα.
Δσταρηζηούκε γηα ηελ προζθορά ηοσς
ηελ θ.Λίιηαλ Βαδαίοσ, ηελ θ.Pat Helsen θαη ηολ Δ.Δ..
Ιδηαηηέρως ηης εηαηρείες «AFP House Δ.Π.Δ.» γηα ηελ επηκέιεηα θαη
«Inform Π. Λύθος Α.Δ.» γηα ηε τορεγία ηες έθδοζες ηοσ εηήζηοσ
προγράκκαηός κας.

Δπίζες όιοσς όζοσς ζσλέβαιαλ ζηελ σιοποίεζε ηωλ προγρακκάηωλ ηες
ΥΔΝ.
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