
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 

Τετάρτη 1/11/2017 (6:00-9:00μ.μ) «η Διάπλαση παιδεύει με τα παιδιά μας 

ζωντανεύει» ένα διαθεματικό, διαπολιτισμικό και διασχολικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τα 150 χρόνια από την γέννηση του Γ. Ξενόπουλου, με τις Ακτύπη Π, 

Λιβέρη Α.Μ, Λάζου Ε, μόνο για εκπαιδευτικούς Α/Θμιας, με προεγγραφή.  ΔΕΝ ΘΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΟΓΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Πέμπτη 2/11/2017 (6:30 μ.μ) Μαθήματα κιθάρας με την μουσικό Ε. 

Μαρούλη, για παιδιά από 10 χρονών (απαραίτητη η κιθάρα) με 

προεγγραφή. Τα  μαθήματα θα γίνονται κάθε εβδομάδα. 

Παρασκευή 3/11/2017 (5:30μ.μ) Διαβάζουμε «το παραμύθι με τα χρώματα» του Α. 

Κυριτσόπουλου και …παίζουμε με τα χρώματα, με τις Α. Κατσαϊτου, Μ. Γιατρά, Β. 

Κακολύρη( face painting)για παιδιά 4-8 χρονών, με προεγγραφή.  

Δευτέρα 6/11/2017  

 (6:00μ.μ) εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες με τον Γ. Μπράτη, με προεγγραφή. Τα 

μαθήματα θα γίνονται κάθε εβδομάδα.  

 (6:00μ.μ) «νόμος, νομίζω, νόμισμα» η ιστορία του νομίσματος μέσα από 

μια..βαλίτσα, με τον Δ. Παντή, για παιδιά 9-12 χρονών, με προεγγραφή.  

Τρίτη 7/10/2017  

 (6:00μ.μ) «παιδική λέσχη» 2η συνάντηση,  αφιέρωμα στον Γ. Ξενόπουλου με την 

ευκαιρία των 150 χρόνων από την γέννησή του, με την Α.Μ Λιβέρη, για παιδιά από  8 

χρονών, με προεγγραφή 

 (6:45-7:30μ.μ)Το babymusic πάει βιβλιοθήκη!!!! Μια καινούργια δράση 

για τα πολύ μικρά παιδιά από 1-2 χρονών, με τη Χ. Λυκούρεση, με 

προεγγραφή.  

 Τετάρτη 8/11/2017 (6:00μ.μ) Λέσχη ενηλίκων, αφιέρωμα στο Γ. Ξενόπουλου με την Π. 

Ακτύπη , με προεγγραφή 

Δευτέρα 13/11/2017 (6:00 μ.μ) «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» με την Μ. Λιβέρη, για 

παιδιά από 2 -3.5 χρονών, με προεγγραφή. 

Τρίτη 14/11/2017 (6:00μ.μ) 1η συνάντηση λέσχη φιλαναγνωσίας για όσους θέλουν να 

ασχοληθούν με τις σχολικές ή παιδικές βιβλιοθήκες , μια συνεργασία με τον Σύλλογο 

εκπαιδευτικών Α/θμιας, πάνω σε προτεινόμενες δράσεις της Ε.Β.Ε, με την Α. Κατσαϊτου 

και με προεγγραφή. 

Τετάρτη 15/11/2017 (6:00μ.μ) ελάτε να παίξουμε κρυφτούλι, με την Ε. 

Χαικάλη, για παιδιά 5-8 χρονών, με προεγγραφή. 

Δευτέρα 20/11/2017 (6:00μ.μ) Φθινοπωρινές ιστορίες και κατασκευές, 

με την Α. Κατσαϊτου για παιδιά 4-7 χρονών, με προεγγραφή (απαραίτητα φθινοπωρινά 

φύλλα).  

Τρίτη 21/11/2017 (7:00-8:30μ.μ) μαθήματα φωτογραφίας για ενήλικες, από τον σύλλογο 

εκπαιδευτικών Α/θμιας με τον Θ. Γκούγια, ανοικτή ομάδα, με προεγγραφή. Τα μαθήματα 

θα γίνονται κάθε εβδομάδα 

Τετάρτη 22/11/2017 (5:00μ.μ) Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου φίλων της 

Ξενοπούλειου βιβλιοθήκης, εγγραφές νέων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα 

επαναληφτεί την Τετάρτη 29/11 την ίδια ώρα. Το απόγευμα δεν θα λειτουργήσει η 

δανειστική βιβλιοθήκη. 

Πέμπτη 23/11/2017 (6:00μ.μ) Διαβάζουμε το παραμύθι «εγώ ο πιο όμορφος» του Μ. 

Ράμος μιλάμε γα τον εαυτό μας και δημιουργούμε..με την Δ. Γιαννούλη, για παιδιά 4-8 

χρονών, με προεγγραφή. 

Δευτέρα 27/11/2017 (6:00μ.μ) το ταξίδι του μικρού πρίγκιπα στους 

μακρινούς πλανήτες παρέα με την Σ. Ευαγγέλου, για παιδιά 7-9 

χρονών, με προεγγραφή. 

Τρίτη 28/11/2017 (6:00μ.μ) παίζοντας μαθαίνουμε για την 

ανακύκλωση σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ, με τους Ν. Μαλαπέτσα και Ν. Πάτρα, για 

παιδιά από 6 χρονών, με προεγγραφή.  

Πέμπτη  30/11/2017 (6:00μ.μ) παραμύθι στα Αλβανικά, με την Ρέζι Τσόμπο για παιδιά 5-

7 χρονών, με προεγγραφή. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ http://filoixenopouliou.weebly.com  

ΩΡΑΡΙΟ 8:30-12:00 π.μ και 17:30-20:00 εκτός Σαββατοκύριακο,   ΤΗΛ. 26950 45078 

http://filoixenopouliou.weebly.com/

