
ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2018 

Πέμπτη 1/03/2018 (5:30-6:30 μ.μ) «Μουσικές εξερευνήσεις στη 

βιβλιοθήκη» με την Χ. Λυκούρεση, για παιδιά 3-4 χρονών, με προεγγραφή.   

Δευτέρα  5/03/2018 (6:00μ.μ) εικαστικό εργαστήρι για ενήλικες με τον Γ. Μπράτη, με προεγγραφή. Τα 

μαθήματα θα γίνονται κάθε εβδομάδα  

Τρίτη 6/03/2018 

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

 (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.  

Πέμπτη  8/03/2018 (6:00μ.μ) «μοιράζομαι το χόμπυ μου και ότι αγαπώ» με την με την Antje Schmelzle, για 

ενήλικες (απαραίτητο ένα χαρτόνι Α4με χρωματιστά μοτίβα στη μια πλευρά)  

Δευτέρα 12/02/2018 (6:00 μ.μ) «με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη» με την Μ. Λιβέρη, για παιδιά από 2 -3.5 

χρονών, με προεγγραφή  

Τρίτη 13/ 03/ 2018  (6:00μ.μ) 5
η
 συνάντηση λέσχη φιλαναγνωσίας για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τις 

σχολικές ή παιδικές βιβλιοθήκες , μια συνεργασία με τον Σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, με την Α. 

Κατσαϊτου (εργαστήριο αξιών)  και με προεγγραφή (ανοικτή ομάδα).  

Τετάρτη 14/03/2018 (6:00-7:00 μ.μ) Μαθήμα Capoeira «η μάχη των χορευτών και ο χορός των πολεμιστών» με 

τον Σ. Πλέσσα, για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή (περιορισμένος αριθμός).  

Πέμπτη 15/03/2018 (6:00μ.μ ) Μαθαίνουμε να τρώμε σωστά με παιχνίδια και βιβλία!! 

Παρέα με την  Δ. Γιαννούλη για παιδιά 4-6 χρονών, με προεγγραφή.  

Παρασκευή 16/03/2018 (6:00μ.μ ) Διαβάζουμε το βιβλίο του J.R. Gombert «Προστατεύω  τη φύση» και  

συζητάμε τους τρόπους μόλυνσης και σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος καλλιεργώντας την οικολογική 

μας συνείδηση ,με την Α.Καλογεράτου-Μαρίνου και τον βοηθό της Άκη, για παιδιά 6-12 χρονών, με 

προεγγραφή.   

Σάββατο 17/03/2018: (11:00-13:00) Μαραθώνιος ανάγνωσης για την Γαλλοφωνία, ένα 

αφιέρωμα στη γαλλική γλώσσα με κείμενα, μουσική, γεύσεις, εικαστικά με τους Α. 

Τσουβαλά, Μ. Στραβοπόδη, Α. Λιβέρη, Κ. Πλέσσας για παιδιά  12 χρονών (περιορισμένος 

αριθμός) με  προεγγραφή .   

Τρίτη 20/03/2018 (7:00-8:00μ.μ) «αυτό  είναι ένα ποίημα» μια δράση της ΕΒΕ με την Φ. Παναγοπούλου , για 

παιδιά 8-12χρονών, με προεγγραφή.  

 

 Τετάρτη 21/03/2018  

 (6:00) Παγκόσμια ημέρα ποίησης: «Γνωρίζουμε τους ποιητές μέσα από τις λέξεις τους» μια δράση της 

ΕΒΕ με την Π. Ακτύπη, για παιδιά 8-12 χρονών, με προεγγραφή.  

 (6:00 μ.μ) «Με τα δύο μου χεράκια φτιάχνω όμορφα κουκλάκια»  με την Ε. 

Χαϊκάλη, για παιδιά από 5-7 χρονών, με προεγγραφή (απαραίτητα μια ξύλινη 

κουτάλα ή πιρούνα, χάντρες, σκοινάκια, υφάσματα, νήματα )  

 Πέμπτη 22/03/2018:  

 (10:00-11:30) «η ποίηση και  οι άλλες τέχνες» μια δράση της ΕΒΕ για μαθητές Α/ θμιας, με την Ε. 

Βοκοτοπούλου  

 (6:00 μ.μ ) « η βιβλιοθήκη δεν είναι σχολείο» μια συνάντηση για εθελοντές 

και εκπαιδευτικούς με την Ειρήνη Βοκοτοπούλου(κοινωνιολόγο, 

συνεργάτιδα της ΕΒΕ) με προεγγραφή (η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή)  

Παρασκευή 23/03/2018  

 (10:00-11:30) «Σεφέρης ο θαλασσινός φίλος»  στη ΔΙΒΖ για μαθητές Β/ θμιας, με την Ε. 

Βοκοτοπούλου. 

  (5:30 μ.μ) « επικοινωνώντας με τα παιδιά μέσα από την ανάγνωση» ανοιχτή συζήτηση για γονείς, 

με την Ειρήνη Βοκοτοπούλου (κοινωνιολόγο, συνεργάτιδα της ΕΒΕ) στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του 6
ου

 Δημοτικού σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.  

Δευτέρα 26/03/2018 (6:00 μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο της Ch. Corr «ένα σπίτι για όλους» και συζητάμε για τις 

αξία   της καλοσύνης και της ενότητας, με την Α. Κατσαϊτου για παιδιά από 5 χρονών, με προεγγραφή.  

Τρίτη 27/03/2018: (6:00 μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο της L.Leoni «το μικρό μπλέ και το μικρό κίτρινο» και 

μπερδεύουμε τα χρώματα, με την Δ. Νάνου για παιδιά 3-4 χρονών, με προεγγραφή.  

Τετάρτη 28/03/2018 (6:00-7:30μ.μ) Λέσχη ενηλίκων, αφιέρωμα στο Διονύσιο Ρώμα  με την Π. Ακτύπη , με 

προεγγραφή  

Πέμπτη 29/03/2018: (6:00 μ.μ)  «παιχνίδια με  την ποίηση» μια δράση της ΕΒΕ με τις Α.Μ Λιβέρη  και Α. Γκλεζάκη, 

για απιδιά 8-12χρονών, με προεγγραφή. 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ http://fi loixenopouliou.weebly.com  

 

 17:30-20:00 εκτός Σαββατοκύριακο,   ΤΗΛ. 26950 45078 

http://filoixenopouliou.weebly.com/

