
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2018 

Στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα η βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή 

μόνο το πρωί 10:00-12:00 για δανεισμό 

 Μ. Δευτέρα 2/4/2017: (10:30π.μ) «έλα με το αυγό  και τη λαμπάδα σου » 

Πασχαλινό εργαστήρι  για όλα τα παιδιά!!! με παιχνίδια, χρώματα και  

αφηγήσεις με τις Α. Καλογεράτου ,Π. Θεοδόση, Ε. Χαϊκάλη, Μ. 

Μάνθου(απαραίτητα 2 αυγά και μια λαμπάδα)τα παιδιά θα συνοδεύονται  .  

 

Δευτέρα 16/04/2018: (6:00μ.μ) εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες με τον Γ. 

Μπράτη, με προεγγραφή. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε εβδομάδα  

Τρίτη 17/04/2018:  

 (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. 

 (6:00μ.μ) «παιδική λέσχη» με την Α.Μ Λιβέρη, για παιδιά από  8 χρονών, με 

προεγγραφή. 

Τετάρτη 18/04/2018: (7:30 μ.μ) συνάντηση ανατροφοδότησης με εκπαιδευτικούς 

για το έτος Ξενόπουλου,  Α.Μ Λιβέρη , Π. Ακτύπη με Ε. Λάζου ,με προεγγραφή.  

Παρασκευή 20/04/2018: (6:30 μ.μ) Αφιέρωμα στο Ρενέ Μαγκριτ, τα έργα του, 

σκέψεις και ιδέες μια δράση της ΕΒΕ για παιδιά από 8 χρονών, με την  Α. 

Κατσαϊτου, με προεγγραφή.  

 

 

Δευτέρα 23/04/2018 :  

 (6:00μ.μ) Παγκόσμια Ημέρα βιβλίου, μια δράση της ΕΒΕ για παιδιά από  

8 χρονών, με τις Ν. Πάτρα, Ε. Χαϊκάλη  

 (7:00-8:00) «ο κήπος του Ξενόπουλου και οι 4 εποχές» με την Ε. Λάζου, 

για παιδιά 6-12 χρονών προετοιμασία για παράσταση. 

Τρίτη 24/ 04/ 2018 : (6:00μ.μ) 5η συνάντηση λέσχη φιλαναγνωσίας (εργαστήρι 

μιας φανταστικής ιστορίας) για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τις σχολικές ή 

παιδικές βιβλιοθήκες , μια συνεργασία με τον Σύλλογο εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας, με την Α. Κατσαϊτου (ανοικτή ομάδα). 

Τετάρτη  25/04/2018: (6:00-7:30μ.μ) Λέσχη ενηλίκων, αφιέρωμα στο Διονύσιο 

Ρώμα  με την Π. Ακτύπη , με προεγγραφή  

Πέμπτη 26/04/2018: (6:30μ.μ) «το κεφάλι του Ρενέ Μαγκριτ 

είναι γεμάτο από ιδέες για αντικείμενα και λέξεις» μια 

δράση της ΕΒΕ για παιδιά από 8 χρονών, με την Ν. Πάτρα με 

προεγγραφή.  

  

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

http://filoixenopouliou.weebly.com  

 ΩΡΑΡΙΟ 6:00-8:30μ.μ κάθε απόγευμα εκτός Σαββατοκύριακο,    

 ΤΗΛ. 26950 45078  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ  

 

http://filoixenopouliou.weebly.com/

