Τεταρτη 14 Οκτωβριου 2015, πρωί
"Ο Μαγικός κόσμος του Φιλοτελισμού"
Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των Γραμματοσήμων, την αγάπη για τον
Φιλοτελισμό, τη συλλογή και τη μελέτη των Γραμματοσήμων.
Με το Φιλοτελιστή κ. Πολύκαρπο Αποστολάκη
Για παιδιά Ε΄& Στ΄ τάξεων Δημοτικού

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015
"Η Πυραμίδα της Διατροφής"
Διαβάζουμε βιβλίο και συζητάμε για τη διατροφή μας. Δημιουργούμε την
πυραμίδα της Διατροφής.
Με τον διατροφολόγο κ. Σοφοκλή Κλεοβούλου
Για παιδιά Γ΄& Δ τάξεων Δημοτικού

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
"Ο Άρτος και τα μυστικά του"
Μαθαίνουμε τα μυστικά και ό,τι αφορά το ψωμί και τα αρτοποιήματα.! Πλάθουμε τα δικά μας
ψωμάκια και δοκιμάζουμε νόστιμες λιχουδιές!
Με τον αρτοποιό κ. Βασίλη Ταμπακόπουλο
Για παιδιά Γ& Δ΄ τάξεων Δημοτικού

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015
"Ο Πολιτισμός της Ελιάς"
Από τη Μυθολογία και την ιστορία της ελιάς μέχρι την καθημερινότητά μας.
Με την κα Ανδρονίκη Κοκοτσάκη & την κα Μαρία Τσιραντωνάκη, γεωπόνους του Τμήματος

Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Χανίων.
Για παιδιά Γ΄& Δ΄ τάξεων Δημοτικού

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015
"Ζώα που κινδυνεύουν"
Σ' αυτόν τον ξεχωριστό πλανήτη, όπου οι βιότοποι αλλάζουν, τα ζώα
δυσκολεύονται να επιζήσουν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σωθούν;"
Με τη νηπιαγωγό κα Λένα Φραγκούλη
Για παιδιά Α& Β΄τάξεων Δημοτικού

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015
"Η Τοπική ενδυμασία και οι χοροί της Κρήτης"
Μιλάμε για την ενδυμασία και τους χορούς του τόπου μας. Μαθαίνουμε βηματάκια από τον
«συρτό» και κάνουμε τα τσαλιμάκια μας!
Με τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο "Αροδαμός"
Για παιδιά Δ΄τάξης Δημοτικού

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
"Καλώς ήρθες Χειμώνα!"
Χουχουλιάζουμε διαβάζοντας παραμύθια και προετοιμαζόμαστε για να
υποδεχτούμε το Χειμώνα.!
Με τη νηπιαγωγό κα Λένα Φραγκούλη
Για παιδιά Α΄& Β τάξεων Δημοτικού

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

"Σκαρφαλώνουμε στις Βουνοκορφές του Τόπου μας"
Σκαρφαλώνουμε σε φημισμένες βουνοκορφές του Τόπου μας και πεζοπορούμε σε πανέμορφα
μονοπάτια με οδηγό-ξεναγό
τον Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων.
Για παιδιά E΄& Στ΄τάξεων Δημοτικού

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Είναι και λεβέντης» και «μουστακαλής»
Ελάτε να πετάξουμε με το… γυπαετό της Κρήτης φορώντας τα πράσινα γυαλιά μας!
Στόχος: Ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές και τα σπάνια
είδη πτηνών.
Με τον κ. Ζερβουδάκη Βαγγέλη βιολόγο & την κα Παπαδημητρίου Αθανασία δασολόγο.
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Τα Φανταστικά Ιπτάμενα Βιβλία του Μορρίς Λεσμόρ»
Προβολή της βραβευμένης ομώνυμης ταινίας μικρού μήκους «Τα Φανταστικά Ιπτάμενα Βιβλία του
Μορρίς Λεσμόρ» του W. F. Joyce.
Ελάτε να φτιάξουμε το δικό μας βιβλιόδεντρο, το βιβλιόδεντρο που ρίζωσε στις καρδιές μας
ιστορίες και γνώσεις.
Με τις κυρίες Νίκη Γαλάνη & Λίτσα Μαστορακάκη, βιβλιοθηκονόμο
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη … είναι η κοιλάδα των Δεινοσαύρων»
Αφήγηση του βιβλίου της παιδαγωγού κυρίας Παπούλια-Αικατερίνης Αλεξάνδρας «Ο Ντίνος στα
ίχνη των Δεινοσαύρων» που θα ζωντανέψει μαγικά τα πλάσματα της προϊστορίας σε μια μοναδική
πρωτόγνωρη 3D εμπειρία.
Με τις κυρίες Νίκη Γαλάνη & Λίτσα Μαστορακάκη, βιβλιοθηκονόμο
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, ημέρα, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Ιστορίες Γενναιότητας -Μαθαίνουμε για τα δικαιώματα μας ….»

Αφήγηση βιβλίου «2 Ιστορίες Γενναιότητας» της Jeannete Winter.Ελάτε να γνωρίσετε δύο παιδιά,
2 σύγχρονους ήρωες. Ελάτε να ανακαλύψουμε τα δικαιώματά μας, να δημιουργήσουμε την δική
μας διακήρυξη…
Με τις κυρίες Νίκη Γαλάνη & Λίτσα Μαστορακάκη, βιβλιοθηκονόμο
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Γιατροί του κόσμου - Όσο υπάρχουν άνθρωποι»
Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες,
Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
εθελοντικά.
Συναρπαστική προβολή φωτογραφικού υλικού με δράσεις των Γιατρών του Κόσμου.
Με την κα Κυριακοπούλου Κων/να, κοινωνική λειτουργό, «Γιατροί του Κόσμου-Χανιά».
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη … είναι σπήλαιο ελεφάντων»
Σπάνιες εικόνες από ένα σπήλαιο, που βρίσκεται στην δική μας θάλασσα, στο ακρωτήριο Δρέπανο.
Είναι τεράστιο, είναι γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Οστά από ελέφαντα και άλλα σπάνια
ευρήματα ρίχνουν φως στο προϊστορικό παρελθόν της Κρήτης, και αναδεικνύουν γι’ άλλη μια φορά
τις ομορφιές της.
Με τον κ. Χάρη Καραβαράκη, πρόεδρο του συλλόγου Χανίων «Φίλοι του βυθού»

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
«Ζωγραφίζοντας εξερευνώ τη Μινωική Κρήτη»
«Ζωγραφίζοντας εξερευνώ τη Μινωική Κρήτη» της Ιλιάδας Μπάρμπη.. Μια μεγάλη… βουτιά στην
τέχνη των Μινωιτών, στην προϊστορία της Κρήτης.
Με τον κ. Μιχάλη Μιλιδάκη, αρχαιολόγο

«ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ»
Για «Ξεχωριστές Κυριακές», δημιουργικά προγράμματα και δραστηριότητες περιμένουμε τους
μικρούς μας φίλους στον όμορφο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταλού.
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015, πρωί 11π.μ.-1 μ.μ.

«Ασφαλής Πλοήγηση για δεδομένα πολύ προσωπικά»
Γνωρίζετε από ποια ηλικία επιτρέπεται να έχουμε λογαριασμό Gmail; Τι είναι η «Πολιτική
Απορρήτου» και οι «Όροι Χρήσης»; Μπορούμε να διαγράψουμε κάποιο άτομο από το Facebook;
Πότε μπορούμε να δημοσιεύουμε φωτογραφίες άλλων στο Διαδίκτυο; Επιτρέπεται το κατέβασμα
βίντεο από το YouTube;
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσουν οι
κυρίες Αθηνά Μαλαξιανάκη & Διονυσία Ψυχογιού, εκπαιδευτικοί Πληροφορικής.
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, πρωί 11π.μ.- 1 μ.μ.
«Καράβια που δεν φοβήθηκαν»
Ταξιδεύουμε με τα «Καράβια που δεν φοβήθηκαν» της Μαρίας Αγγελίδου. Μικρά και μεγάλα
καράβια γεμάτα… περιέργεια, σαλπάρουν για θάλασσες άγνωστες, ανεξερεύνητες και γυρίζουν
πάντα φορτωμένα ιστορίες, έτοιμα να τις αφηγηθούν, σ’ όποιον θέλει να ακούσει, να μάθει, να
ταξιδέψει μαζί τους…
Με τον κ. Κων/νο Μανιουδάκη, Αντιναύαρχο ε.α. Επίτιμο Πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου
Κρήτης.
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, πρωί 11π.μ.- 1 μ.μ.
«Παιχνίδια … καιρού»
Τι γνωρίζουμε για την επιστήμη της Μετεωρολογίας; Τα Παιχνίδια του καιρού; Πως γίνονται οι
μετεωρολογικές μετρήσεις;
Κατανοούμε τον μηχανισμό και τα αίτια δημιουργίας καιρικών φαινομένων. Γινόμαστε μικροί
μετεωρολόγοι, μελετούμε το χάρτη και παρουσιάζουμε το δικό μας δελτίο καιρού!
Με τον κ. Μανώλη Λέκκα, μετεωρολόγο, π. Δ/ντη Ε.Μ.Υ.
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, πρωί 11π.μ.- 1 μ.μ.
«Το ημερολόγιο ενός δειλού»
To bullying ,εκφοβισμός, είναι μία επιθετική συμπεριφορά – σωματική, λεκτική, ψυχολογική ή και
κοινωνική – που εκδηλώνεται σκόπιμα, απρόκλητα και επαναλαμβανόμενα, στο σχολείο, στον
εργασιακό χώρο, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της είναι η επιβολή, και η
πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου στο άτομο ή ομάδα ατόμων που την υφίσταται.
Το εξαιρετικό βιβλίο «Το ημερολόγιο ενός δειλού» του Βασίλη Παπαθεοδώρου,
μιλά σφαιρικά για το bulling. Ένα βιβλίο γραμμένο με χιούμορ και πίκρα, που περιγράφει όνειρα
και προδοσία, φιλίες και εγκατάλειψη, αποδοχή και περιθωριοποίηση.
Με την κα Κατερίνα Μαλανδράκη, ψυχολόγο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, πρωί 11π.μ.-1 μ.μ.
«Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω»
Η πορεία της ζωής! Ένας δρόμος μικρός νεογέννητος που ξεκινάει τη διαδρομή του, τη ζωή του, με
κέφι, όνειρα, ανατροπές, εκπλήξεις και τούμπες μέσα από το βιβλίο «Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω»
του Σάκη Σερέφα.

Με την κα Αναστασία Γρηγοράκη, εκπαιδευτικό.

