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Δευτέρα 4/02/2019:  

 (5:30 μ.μ) «Μοιράζομαι το χόμπυ μου και ότι αγαπώ» Συνεχίζουμε να  

πλέκουμε, με την Δ. Παράσχη για ενήλικες, με προεγγραφή (απαραίτητα 

μάλλινο νήμα & βελονάκι). 

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

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε εβδομάδα.  

Τρίτη 5/02/2019:  

 (6:15-7:15μ.μ) Διαβάζουμε το βιβλίο της Α. Βαρελλά «Μήνας μπαίνει μήνας 

βγαίνει», μιλάμε για τα ήθη έθιμα και τις παραδόσεις του «κουτσοφλέβαρου» 

και φτιάχνουμε τα δικά μας βιβλιαράκια, με την Α. Κατσαϊτου, για παιδιά 4-6 

χρονών, με προεγγραφή. 

  (7:30-9:00μ.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 06/02/2019: (5:00μ.μ) Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων 

Ξενοπούλειου βιβλιοθήκης με επανάληψη την Τετάρτη 13/02,  (η δανειστική 

βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή). 

Παρασκευή 08/02/2019:  

 (6:00 μ.μ) Δημιουργικές δραστηριότητες για την «αγάπη» με 

την Σ. Ευαγγέλου, για παιδιά από 5-7 χρονών, με προεγγραφή.   

 (7:30 μ.μ) 4
η
 συνάντηση του βιωματικού εργαστηρίου «Αγαπώ την πόλη μου» με 

τις Δ. Πάτρα , Τ. Παττακού & Κ. Δεμέτη  «οι λογοτέχνες μιλούν για τη Ζάκυνθο 
τους» για παιδιά 8-12 χρονών, με προεγγραφή. 

 

Τρίτη 12/02/2019: (6:00-7:00 μ.μ) 5
η
  συνάντηση Λέσχη φιλαναγνωσίας για ενήλικες   «Οι 

αξίες της ζωής» εκπαιδευτικές δράσεις, για τον Σύλλογο εκπ/κων Α/θμιας, με την Α.Μ 
Λιβέρη, με προεγγραφή. 
 
Παρασκευή 15/02/2019:  

 ( 6:30 μ.μ) Εφηβική λέσχη βιβλίου, με την Φ. Κεφαλληνού για παιδιά από 12 

χρονών με προεγγραφή 

 (7:00-7:45 μ.μ)  Παρέα με τις «τέσσερεις εποχές του χρόνου» με τις Χ. 

Λυκούρεση & Μ. Λιβέρη, για παιδιά 4-6 χρονών, με προεγγραφή.  

Τρίτη 19/02/2019: (6:15 μ.μ) 100 χρόνια από την ίδρυση του Bauhaus , μια δράση της 

ΕΒΕ με  την Ι. Ταϊγανίδου, για παιδιά 8-12 χρονών, με προεγγραφή. 

Τετάρτη20/02 /2019: (6:00 μ.μ) Λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων με την Π. Ακτύπη, με 

προεγγραφή. 

Πέμπτη 21/02/2019: (6:30 μ.μ) «Γαϊτανάκι & Λίμπο!!οι χοροί της κορδέλας» με την Ε. 

Χαϊκάλη, για παιδιά από 4 χρονών με προεγγραφή, (απαραίτητη μια κορδέλα 2 μέτρων) 

Παρασκευή 22/02/2019: (6:30-8:30 μ.μ) «Πειθαρχία  όρια και αξίες». Εξέταση των 

σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων σχετικά με   τα όρια στο σχολικό περιβάλλον 

μέσα από το πρίσμα της εκπαίδευσης Αξιών, με την Α. Φουφοπούλου, για 

εκπαιδευτικούς, με προεγγραφή. 

Σάββατο 23/02/2019: (10:30-12:30) «Θηλυκές και 

αρσενικές αξίες-Σεβασμός στη  διαφορετικότητα 

στο σπίτι και το σχολείο» με την Α. Φουφοπούλου, για γονείς &εκπαιδευτικούς, με 

προεγγραφή.  

Τρίτη 26/02/2019: (6:00 μ.μ) Με το μωρό μου στη βιβλιοθήκη, για παιδιά από 2-3.5 
χρονών, με την Δ,Νάνου, με προεγγραφή. 
 
 

ΩΡΑΡΙΟ 9:00-12:00 πρωί και 5:00-8:00  

Τηλ: 26950 45078  , Γαήτα 04 
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