
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Καλοκαιρινές καινοτόµες δράσεις 2015

Καλοκαιρινή  εκστρατεία  ανάγνωσης  και  δηµιουργικότητας  σε  συνεργασία  µε  την  εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδας το Future Library και την αρωγή του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος»

• 17 Ιουνίου  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  π.µ.  και  κάθε  Τετάρτη  «Εδώ  δεν  είναι  βιβλιοθήκη
….είναι  χοροδιδασκαλείο» εκµάθηση παραδοσιακών χορών από τον Σύλλογο Κρητογενής
και την κα Χατζηδάκη Έφη.

Για παιδιά από 6 έως 14 ετών.
• 24 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.µ  πρόγραµµα µε θέµα «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …. είναι

ψυχοκαναπές» Ποιος είµαι εγώ.
Παιδοψυχολόγος κα Στυλιανίδη Βασιλική.
Για παιδιά από 8 έως 12 ετών.

• 25 Ιουνίου Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. πρόγραµµα µε θέµα  «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 κάποτε να µείνουν
στην ιστορία.

Σχολική σύµβουλος κα Κασωτάκη Πόπη.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• 29 Ιούνη  ∆ευτέρα  και  ώρα  10:00 π.µ.  πρόγραµµα  µε  θέµα  «Εδώ  δεν  είναι  βιβλιοθήκη
….είναι  το  ατελιέ  του  Αλέξη  Ακριθάκη».  Mετατρέπουµε  τη  βιβλιοθήκη  στο  ατελιέ  του
ζωγράφου  Αλέξη Ακριθάκη, ζωγραφίζουµε βαλίτσες  µε το δικό του  τρόπο και γράφουµε
µικρά ποιήµατα εµπνευσµένα από τους τίτλους των έργων του.

Σχολική σύµβουλος Περιφέρειας Χανίων κα Ντούλια Αθηνά.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• 30 Ιούνη Τρίτη και ώρα 10:30π.µ. πρόγραµµα µε θέµα « Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ….είναι
το  ατελιέ  του  Παουλ   Κλε».  Μετατρέπουµε  την  βιβλιοθήκη  στο  ατελιέ  του  Ελβετού
ζωγράφου Πάουλ  Κλέ, ζωγραφίζουµε µε τον δικό του τρόπο και γράφουµε µικρά ποιήµατα
εµπνευσµένα από τους τίτλους των έργων.

Σχολική σύµβουλος Περιφέρειας Χανίων κα Ντούλια Αθηνά.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• 2 Ιουλίου Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. πρόγραµµα µε θέµα «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη …
είναι  µια  µηχανή  του  χρόνου  – οι  πειρατές».   Μπαίνουµε  στη  βιβλιοθήκη-  µηχανή  του
χρόνου  και  βγαίνουµε  πάνω  σ’  ένα  πειρατικό  καράβι  στην  εποχή  των  πειρατών.
Ετοιµαζόµαστε για ρεσάλτο, µοιράζουµε τα λάφυρα µας, περνάµε µια µέρα αρµενίζοντας
στις θάλασσες.

Σχολική σύµβουλος  κα Κασωτάκη Πόπη.
Για παιδιά από  6 έως 12 ετών.

• 3 Ιουλίου Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. πρόγραµµα µε θέµα «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη
… είναι υδροφόρος ορίζοντας». Το νερό µέσα από την µυθολογία, παράδοση,  γλωσσικές
ασκήσεις  εικαστικές δηµιουργίες.

Νηπιαγωγός κα Τζιανουδάκη Σπυριδούλα.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• 6 Ιουλίου  ∆ευτέρα  και  ώρα  10:30 π.µ  πρόγραµµα  «Εδώ  δεν  είναι  βιβλιοθήκη  … είναι
εργαστήριο αγγειοπλαστικής»

Κεραµίστρια κα Βασιλικάκη Ασπασία.



Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
• 10 Ιουλίου  Παρασκευή  και  ώρα  10:00  π.µ.  πρόγραµµα  µε  θέµα  θέµα  «Εδώ  δεν  είναι

βιβλιοθήκη … είναι υδροφόρος ορίζοντας» . Το νερό µέσα από την µυθολογία, παράδοση ,
γλωσσικές ασκήσεις  εικαστικές δηµιουργίες.

Νηπιαγωγός κα Τζιανουδάκη Σπυριδούλα.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• 13 Ιουλίου  ∆ευτέρα  και  ώρα  10:30 π.µ  πρόγραµµα  «Εδώ  δεν  είναι  βιβλιοθήκη  … είναι
εργαστήριο αγγειοπλαστικής»

Κεραµίστρια κα Βασιλικάκη Ασπασία.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• 14 Ιουλίου Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. πρόγραµµα «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…. Είναι ένας
διάδροµος  απογείωσης».  Fτιάχνουµε και απογειώνουµε τις  δικές  µας  σαΐτες, χαρταετούς,
αερόστατα και πυραύλους.

Σχολική σύµβουλος Περιφέρειας Χανίων κα Ντούλια Αθηνά.
Για παιδιά από 6 έως 12 ετών.

• Πρόγραµµα από ∆ΟΚΟΙΠΠ µε θέµα : Το ταξίδι στον κόσµο των συναισθηµάτων .
Υπεύθυνες  η  κοινωνική  λειτουργός  του  ∆ΟΚΟΙΠΠ.  Σεφερλή  Κατερίνα  και  η  ψυχολόγος
Μανανδράκη Κατερίνα .

• Πρόγραµµα από ∆ΟΚΟΙΠΠ ταξιδεύοντας µε ασφάλεια στον κόσµο του διαδικτύου.
Υπεύθυνες  η  Κοινωνική  Λειτουργός  του  ∆ΟΚΟΙΠΠ  Σεφερλή  Κατερίνα  και  η  ψυχολόγος
Μαλανδράκη Κατερίνα.


