
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Υψηλαντών 30   τ.κ. 73 100 Χανιά

τηλ. 28213 41662-663

Τετάρτη 17 Ιουνίου , 11.00 -1.00 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας        

Τετάρτη 17 Ιουνίου 7.00- 8.00 το απόγευµα στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.                                     

Έναρξη : Μιλάµε για το θέµα, γράφουµε τις ιδέες µας 

σε πολλά µέτρα χαρτί «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη 

είναι…», συνεργαζόµαστε αρµονικά και δηµιουργούµε

το πανό  της φετινής  καλοκαιρινής εκστρατείας.

Για όλα τα παιδιά

Παρασκευή 19 Ιουνίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού.

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό, τη 

συλλογή αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.

Για παιδιά από 7 ετών

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

∆ευτέρα 22 Ιουνίου 11:00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι αίθουσα για χορό 

Zumba

Μουσική και χορός πληµµυρίζουν το χώρο της 

Βιβλιοθήκης! Ελάτε να ανακαλύψουµε τα βιβλία 

χορού της Βιβλιοθήκης µας , να ζήσουµε την 

ιδιαιτερότητα του χορού και να χορέψουµε οµαδικά 

στο ρυθµό της Zumba. (Φοράµε αθλητικά  

παπουτσάκια).

Με την εκπαιδεύτρια Zumba της σχολής χορού 

«Έκφρασις», Κορίνα Λεκάκου

Για όλα τα παιδιά.

 

∆ευτέρα  22 Ιουνίου  7.00- 8.30 το απόγευµα στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι το ατελιέ του 

Πάουλ Κλε 

Μετατρέπουµε τη  Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ελβετού

ζωγράφου Πάουλ Κλε, ζωγραφίζουµε µε τον δικό του 

τρόπο και γράφουµε µικρά ποιήµατα  εµπνευσµένα 

από τους τίτλους των έργων του.

Με την εκπαιδευτικό Θηρεσία Κατσιφαράκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Χανίων σε συνεργασία µε την 
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας, το 
Future Library και  το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος αλλά και 
πολλές άλλες βιβλιοθήκες της 
χώρας µας, διοργανώνουν  µία 

Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Ανάγνωσης και 
∆ηµιουργικότητας για παιδιά 
από 15 Ιουνίου µέχρι 15 
Σεπτεµβρίου

Πρόγραµµα δράσεων της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 

Ανάγνωσης ∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας  2015 

της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων



Τετάρτη 24 Ιουνίου 11:00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι  ένας αρωµατικός 

κήπος

Αυτό το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη µετατρέπεται σε 

κήπο. Φυτεύουµε και φροντίζουµε αρωµατικά φυτά. 

Παράλληλα διαβάζουµε ιστορίες και παραµύθια που τα

φυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο.

Σε συνεργασία µε τη ∆/νση Περιβάλλοντος 

&Πρασίνου του ∆ήµου µας 

Με την εκπαιδευτικό Θηρεσία Κατσιφαράκη

Για όλα τα παιδιά 

Τετάρτη 24 Ιουνίου 7.00- 8.30 το απόγευµα, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι  ένα µουσείο 

προσωπικοτήτων

Με οδηγό τις βιογραφίες διάσηµων προσώπων της 

ιστορίας φτιάχνουµε µια έκθεση µε φωτογραφίες και 

αφηγήσεις για τα παιδικά τους χρόνια. Η έκθεση θα 

συµπληρωθεί από τις αφηγήσεις των παιδιών που 

µπορεί να µείνουν στην ιστορία.

Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Περράκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 26 Ιουνίου  11.00-12.00 το πρωί στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού.

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό τη 

συλλογή αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα 29 Ιουνίου 11:00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι ο χάρτης του 

κόσµου.

Αποτυπώνουµε τη βιβλιοθήκη µας σαν ένα µεγάλο 

χάρτη. Έχει τα δάση του µε τα παραµύθια τους, τις 

πεδιάδες και τις θάλασσες µε τα βιβλία φυσικών 

επιστηµών, τα βουνά του µε τα βιβλία ιστορίας.

Με τον συγγραφέα-εκπαιδευτικό Κυριάκο 

Βασιλοµανωλάκη 

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα  29 Ιουνίου 7.00- 8.30  το απόγευµα, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µια  κουφάλα 

δέντρου 

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραµυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν µικρά και 

µεγαλύτερα ζωάκια , βρίσκουν καταφύγιο 

κατατρεγµένοι ήρωες παραµυθιών.

Με την εκπαιδευτικό Αγγελική Καστρινάκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη... είναι η µηχανή του 

χρόνου- Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων. Τι 

ρούχα φοράµε, τι φαγητά τρώµε πως χτίζουµε τις 

πυραµίδες σε τι θεούς πιστεύουµε.

Με την εκπαιδευτικό Σµαράγδη Γαληµιτάκη.

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευµα, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι διαστηµόπλοιο

Επισκεπτόµαστε τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό σταθµό, ζούµε

σε ένα διαστηµόπλοιο για µήνες! Πως θα τρώµε; Πως 
φαίνεται η Γη µέσα από τον διαστηµικό σταθµό; 

Μπορούνε να µας δούµε το βράδυ από τη Γη;

Με τον εκπαιδευτικό Χρήστο Σωτηρόπουλο 

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού.

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό, τη 

συλλογή αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.



Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα 6 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι εργαστήριο 

πληροφορικής 

∆ιαβάζουµε το βιβλίο µας και το σχεδιάζουµε  στον  

ψηφιακό κόσµο του υπολογιστή µας.

Με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής  Γιάννη Σταγάκη 

Για παιδιά 8-12 ετών.

∆ευτέρα  6 Ιουλίου  7.00-8.30 το απόγευµα στην 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης

Ταξιδεύουµε  µε το µικρό Φράνκ στο Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης , µαθαίνουµε τους βασικούς όρους 

και έννοιες της αρχιτεκτονικής τέχνης, γινόµαστε 

µικροί αρχιτέκτονες,  δηµιουργούµε  και  

κατασκευάζουµε τις δικές µας δηµιουργίες  από 

διάφορα υλικά.

Με την αρχιτέκτονα Αφροδίτη Παπαδάκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι µια µηχανή του 

χρόνου- πειρατές

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στην εποχή των πειρατών. Ετοιµαζόµαστε 

για ρεσάλτο, µοιράζουµε τα λάφυρά µας, περνάµε µια 

µέρα αρµενίζοντας στις θάλασσες.

Με την εκπαιδευτικό ∆έσποινα Νικολιδάκη

Για παιδιά 5-10 ετών.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 11.00- 12:00 το πρωί, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι αίθουσα χορού 

Zumba

Μουσική και χορός πληµµυρίζουν το χώρο της 

Βιβλιοθήκης! Ελάτε να ανακαλύψουµε τα βιβλία 

χορού της Βιβλιοθήκης µας , να ζήσουµε την 

ιδιαιτερότητα του χορού και να χορέψουµε οµαδικά 

στο ρυθµό της Zumba ( Φοράµε αθλητικά  

παπουτσάκια).

Με την εκπαιδεύτρια Zumba της σχολής χορού 

«Έκφρασις», Κορίνα Λεκάκου

 Για όλα τα παιδιά.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό, τη 

συλλογή, αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα 13 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µουσική 

πανδαισία 

Τα µουσικά όργανα …δραπετεύουν και  οδηγούνται  

στο χώρο της  Βιβλιοθήκης! Ορίζουµε τους ήχους, τη 

µελωδία, το ρυθµό και µελοποιούµε το δικό µας 

τραγούδι.

Με τον µουσικό ∆ηµήτρη Κολλίντζα

Για παιδιά 5-10 ετών.

∆ευτέρα  13 Ιουλίου  7.00- 8.30 το απόγευµα στην 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι εργαστήριο 

πληροφορικής 

∆ιαβάζουµε το βιβλίο µας και το σχεδιάζουµε  στον  

ψηφιακό κόσµο του υπολογιστή µας.

Με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής,  Γιάννη Σταγάκη

Για παιδιά 8-12 ετών.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη... είναι έκφραση 

συναισθηµάτων



Εκφράσουµε τα συναισθήµατα µας χαρά, λύπη, ζήλια, 

αγωνία, θυµό, µέσα από παιχνίδια παντοµίµας. 

Χρωµατίζουµε τα προσωπάκια µας και κρεµάµε τις 

ζωγραφιές µας µε µανταλάκια. 

Με τις εκπαιδευτικούς, Σόφη Ποτετσιάνακη- Μαρίνα

Παπαδάκη- ∆ιαµάντω Σαβιολή

Για παιδιά 6-12 ετών

Τετάρτη 15 Ιουλίου 7.00 - 8.30 το απόγευµα , στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι κοιλάδα 

δεινοσαύρων

Μεταφερόµαστε στην εποχή των δεινόσαυρων 

ακολουθώντας τα ίχνη τους…Είναι τεράστιοι, 

ολοζώντανοι µπροστά µας, µε ήχο και εικόνα.

Με τη Λίτσα Μαστορακάκη και τη Νίκη Γαλάνη

Για παιδιά από 7 ετών

Παρασκευή 17 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού.

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό, τη 

συλλογή, αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα 20 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι το παλάτι του 

Μίνωα

Μπαίνουµε στο παλάτι του Μίνωα, µαθαίνουµε για τον

πολιτισµό και τους µύθους της µινωικής εποχής, 

χανόµαστε στο λαβύρινθο αναζητώντας τον 

Μινώταυρο…  

Με την ιστορικό Κατερίνα Αναγνωστάκη

Για παιδιά 8-12 ετών.

∆ευτέρα  20 Ιουλίου 7.00- 8.30  το απόγευµα στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µουσική 

πανδαισία 

Τα µουσικά όργανα …δραπετεύουν και  οδηγούνται  

στο χώρο της  Βιβλιοθήκης! Ορίζουµε τους ήχους, τη 

µελωδία, το ρυθµό και µελοποιούµε το δικό µας 

τραγούδι.

Με τον µουσικό ∆ηµήτρη Κολλίντζα

Για παιδιά 5-10 ετών.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µια κουφάλα 

δέντρου 

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η  κουφάλα δέντρου του 

παραµυθιού και η καταξιωµένη συγγραφέας Ευδοκία 

Σκορδαλά-Κακατσάκη µας ταξιδεύει µε το βιβλίο της

«Ένα αστέρι πέφτει στη γη». 

Με τη συγγραφέα Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη

Για παιδιά 5-10 ετών

Τετάρτη 22 Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευµα, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι το ατελιέ του 

Χουάν Μιρό 

Μετατρέπουµε τη  Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ισπανού

ζωγράφου Χουάν Μιρό, ζωγραφίζουµε µε τον δικό του 

τρόπο και γράφουµε µικρά ποιήµατα  εµπνευσµένα 

από τους τίτλους των έργων του.

Με τις εκπαιδευτικούς  Εύα Τσεπαπαδάκη και Γιάννα

Κολοκυθά

Για παιδιά 6-12 ετών

Παρασκευή 24 Ιουλίου 11:00-12.30 το πρωί, στη  

Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι διαστηµόπλοιο

Επισκεπτόµαστε τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό σταθµό, ζούµε
σε ένα διαστηµόπλοιο για µήνες! Πως θα τρώµε; Πως 
φαίνεται η Γη µέσα από τον διαστηµικό σταθµό; 

Μπορούνε να µας δούµε το βράδυ από τη Γη;

Με τον εκπαιδευτικό Χρήστο Σωτηρόπουλο 

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 



∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού.

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό, τη 

συλλογή αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα 27 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι το ατελιέ του 

Χουάν Μιρό 

Μετατρέπουµε τη  Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ισπανού

ζωγράφου Χουάν Μιρό, ζωγραφίζουµε µε τον δικό του 

τρόπο και γράφουµε µικρά ποιήµατα  εµπνευσµένα 

από τους τίτλους των έργων του.

Με τις εκπαιδευτικούς  Εύα Τσεπαπαδάκη και Γιάννα

Κολοκυθά

Για παιδιά 6-12 ετών

∆ευτέρα  27 Ιουλίου  7.00- 8.30 το απόγευµα στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού. 

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µια µηχανή του 

χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηµατογράφου           

1η συνάντηση: Γράφουµε το σενάριο 

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στο κινηµατογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηµατογράφου. Χωριζόµαστε σε οµάδες, 

γράφουµε σενάρια, γυρνάµε τα ταινιάκια, προσθέτουµε

όπου χρειάζεται λόγια και µουσική και παρουσιάζουµε 

τις ταινίες µας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.

Τετάρτη 29  Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη .... είναι µια κουφάλα 

δέντρου

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραµυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν µικρά και 

µεγαλύτερα ζωάκια , βρίσκουν καταφύγιο 

κατατρεγµένοι ήρωες παραµυθιών.

Για παιδιά 6-12 ετών

Τετάρτη 29  Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευµα, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µια µηχανή του 

χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηµατογράφου           

2η συνάντηση: Γυρνάµε την ταινία

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στο κινηµατογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηµατογράφου. Χωριζόµαστε σε οµάδες, 

γράφουµε σενάρια, γυρνάµε τα ταινιάκια, προσθέτουµε

όπου χρειάζεται λόγια και µουσική και παρουσιάζουµε 

τις ταινίες µας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο µαγικός κόσµος 

του φιλοτελισµού.

Ανακαλύπτουµε τον µαγικό κόσµο των  

γραµµατοσήµων, την αγάπη για τον φιλοτελισµό, τη 

συλλογή αλλά και τη µελέτη των γραµµατοσήµων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

∆ευτέρα 3 Αυγούστου 7.00- 8.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι µια µηχανή του 

χρόνου -Το µέλλον

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στην εποχή στο µέλλον. Τι τρώµε, τι ρούχα 

φοράµε, που θα µένουµε. 

Με την εκπαιδευτικό Καστρινάκη Αναστασία

Για παιδιά 5-10 ετών.

∆ευτέρα  3 Αυγούστου 7.00- 8.30 το απόγευµα στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µια µηχανή του 

χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηµατογράφου 

3η συνάντηση: Προσθέτουµε τα λόγια και τη µουσική



Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στο κινηµατογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηµατογράφου. Χωριζόµαστε σε οµάδες, 

γράφουµε σενάρια, γυρνάµε τα ταινιάκια, προσθέτουµε

όπου χρειάζεται λόγια και µουσική και παρουσιάζουµε 

τις ταινίες µας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.

Τετάρτη 5 Αυγούστου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη....είναι η χώρα χωρίς 

σύνορα

Μιλάµε για την διαφορετικότητα, προσπαθούµε να 

κατανοήσουµε τις  έννοιες  της  διάκρισης και του 

αποκλεισµού. Ενηµερωνόµαστε για τη διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων µας.

Με την  κοινωνική λειτουργό Αναστασία 

Χριστοδουλάκη και την φοιτήτρια Θάλεια Κουκάκη

Για παιδιά 6-12 ετών

(Σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τον 

ΟΚΑΝΑ).

  

Τετάρτη 5 Αυγούστου 7.00- 8.30 το απόγευµα, στη 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ...είναι καταφύγιο 

φανταστικών φίλων

Πολλοί ήρωες έχουν ένα φανταστικό φίλο που τους 

βοηθάει στις περιπέτειες τους. Όλοι οι φανταστικοί 

φίλοι είναι κρυµµένοι στη βιβλιοθήκη  και τους 

ανακαλύπτουµε παίρνοντας µέρος σ΄ένα παιχνίδι 

θησαυρού.

Με την εκπαιδευτικό Αναστασία Γρηγοράκη

Για παιδιά 6-12 ετών

∆ευτέρα 10 Αυγούστου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη....είναι η χώρα χωρίς 

σύνορα

Μιλάµε για την διαφορετικότητα, προσπαθούµε να 

κατανοήσουµε τις  έννοιες  της  διάκρισης και του 

αποκλεισµού. Ενηµερωνόµαστε για τη διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων µας.

Με την  κοινωνική λειτουργό Αναστασία 

Χριστοδουλάκη και τη φοιτήτρια Θάλεια Κουκάκη

Για παιδιά 6-12 ετών

(Σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων και τον ΟΚΑΝΑ).

Τετάρτη 26 Αυγούστου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής  Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ...είναι καταφύγιο 

φανταστικών φίλων

Πολλοί ήρωες έχουν ένα φανταστικό φίλο που τους 

βοηθάει στις περιπέτειες τους. Όλοι οι φανταστικοί 

φίλοι είναι κρυµµένοι στη βιβλιοθήκη  και τους 

ανακαλύπτουµε παίρνοντας µέρος σ΄ένα παιχνίδι 

θησαυρού.

Με τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα Κυριάκο 

Βασιλοµανωλάκη  

Για παιδιά 6-12 ετών

∆ευτέρα 31 Αυγούστου  11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη ∆ηµοτικής Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη .... είναι µια κουφάλα 

δέντρου

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραµυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν µικρά και 

µεγαλύτερα ζωάκια, βρίσκουν καταφύγιο 

κατατρεγµένοι ήρωες παραµυθιών.

Με τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα Πασχάλη Πράντζιο

Για παιδιά 6-12 ετών

Τετάρτη 2  Σεπτεµβρίου  7.00- 8.30 το απόγευµα, 

στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι µια µηχανή του 

χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηµατογράφου 

Προβολή της ταινιούλας µας

Μπαίνουµε στη βιβλιοθήκη – µηχανή του χρόνου και 

βγαίνουµε στο κινηµατογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηµατογράφου. Χωριζόµαστε σε οµάδες, 

γράφουµε σενάρια, γυρνάµε τα ταινιάκια, προσθέτουµε

όπου χρειάζεται λόγια και µουσική και παρουσιάζουµε 

τις ταινίες µας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.



Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για όλα τα παιδιά

∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου 11:00 το πρωί,  Λήξη 

δράσεων

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ......είναι ο κόσµος όλος!!! 

Λήξη των δράσεων µε πολύ κέφι , χορό και τραγούδι!

Για όλα τα παιδιά


