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Ένα βιωματικό σεμινάριο

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, για

την παγκόσμια ημέρα των ζώων. 

 

Σας περιμένουμε!

ΠΟΥ; Στο DOG TROUBLES, Φλογητά

ΠΟΤΕ; Σάββατο 2 Οκτωβρίου, 9.30 - 15.00

Κλείστε τη θέση σας μέσω email



ABOUT US

Cutesy pet grooming shop has been established in 2000
and our quality services made us reach the top 1 grooming shop 

all over New South Wales. We take care of the pets like our 
own, feeds them and plays with them. We also do the

adoption to help the dogs to have their own loving family
and a much better environment. 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ  ΤΟΥΣ  DOG TROUBLES
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DOG TROUBLES

Η Μαρία Αρμανίδου, επαγγελματίας εκπαιδεύτρια -συμπεριφορίστρια
σκύλων, δουλεύει με τη μέθοδο θετικής ενίσχυσης. Εκπαιδεύει αρχικά
τους κηδεμόνες και έπειτα τους σκύλους. Δραστηριοποιείται στον χώρο
των σκύλων εδώ και 11 χρόνια και είναι υπεύθυνη για το Dog Troubles,  
 το εκπαιδευτήριο σκύλων το οποίο εδρεύει στα Νέα Φλογητά. Έχει

παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό (Σλοβενία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία) όπως και

διαδικτυακά από Καναδά, Αμερική, Ισπανία.

Ειδικεύεται στη βασική υποκοή, agility, frisbee, και tricks. Πρόσφατα η
Μαρία και ο σκύλος της Ace έδωσαν εξετάσεις στη Σλοβενία στις οποίες

περάσανε με άριστα στην IRO (International Rescue Organisation).

DOG TROUBLES
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ  ΤΟΥΣ  GREEK AND GREEN

Αριστεα
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Η Αριστέα Κυριάκου, είναι διδάκτωρ, ερευνήτρια, και δασκάλα
εξειδικευμένη στην υπαίθρια περιβαλλοντική εκπαίδευση και
υπαίθρια ζωή. Τα τελευταία 10 χρόνια δραστηριοποιείται στο

εξωτερικό, αναπτύσσοντας βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε
κάθε χώρα που έζησε (Σουηδία, Σκωτία και Ελβετία).

 
Οι αριστείες και οι διακρίσεις της σε κάθε επίπεδο σπουδών (Ba, MSc,
MRes, PhD), υποτροφίες (Ίδρυμα Ωνάση) και βραβεία, μετουσιώνονται

πλέον στο δημιουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπαίθριας
εκπαίδευσης "Greek and Green". Μαζί με τον σκύλο της τον Νέσσων, 
 συνεργάζονται με εκπαιδευτικές κοινότητες, διεθνείς οργανισμούς,
ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Λατρεύουν τις προ(σ)κλήσεις για ό,τι

αφορά την εκπαίδευση, τα παιχνίδια και τις... λιχουδιές!

GREEK AND GREEN

GREEK AND GREEN



Τι (όμορφα πράγματα) θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας:

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
9.30 - 10.00

10.00 - 11.30

11.30 - 11.40

11.40 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

Αφίξεις, καλωσόρισμα στον χώρο
Έναρξη προγράμματος. Μέρος Α': δραστηριότητες 1, 2, 3

Διάλειμμα καφέ

Μέρος Β': δραστηριότητες 3, 4, 5

Μέρος Γ': δραστηριότητες 6, 7, 8

Μεσημεριανό (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)

Μέρος Δ': δραστηριότητες 9, 10, 11

Αναστοχασμός, κλείσιμο



Την ημέρα του βιωματικού σεμιναρίου:

1 Φορέστε άνετα ρούχα
και παπούτσια (που να
μην σας πειράζει να
τα λερώσετε)

2 Πάρτε μαζί σας ένα
τετράδιο για να κρατάτε
σημειώσεις
(εμείς θα σας χαρίσουμε
το G&G μολύβι μας)

3 Θα χρειαστείτε ένα μαντήλι για τα
μάτια σας (ναι, ακριβώς, όπως αυτό
της τυφλόμυγας!)

4 Φέρτε το αγαπημένο σας θερμικό
ποτήρι του καφέ (αν είναι δυνατό
κάποιο που να μη σπάει) 

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΣ

ΤΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ EMAIL ΣΤΟ

 info@greekandgreen.gr
περιορισμένος αριθμός θέσεων 


