ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του Μαΐου πραγματοποιούνται στον χώρο της
βιβλιοθήκης εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό να μάθουν οι μαθητές τον χώρο
της βιβλιοθήκης και να έρθουν πιο κοντά με το βιβλίο αφού λειτουργεί δανειστικό
τμήμα με μεγάλη συλλογή παιδικών βιβλίων.
Όλο τον χρόνο εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται για όλες τις τάξεις
του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. Τα προγράμματα δημιουργούνται
και οργανώνονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης (κ. Σοφρά Γρηγορία και κ.
Δρίβα Χριστίνα), αλλά και με συνεργασία με εκπαιδευτικούς που θέλουν να
διδάσκουν και ένα συγκεκριμένο θέμα που εντάσσεται στον χώρο της βιβλιοθήκης,
στους μαθητές όλων των τάξεων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
-

Μαθαίνουμε πως δημιουργείτε ένα βιβλίο. Από την ιδέα του συγγραφέα
έως την έκδοση του βιβλίου.
Δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι με τους δικούς μας φανταστικούς
ήρωες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
-

Οδοιπορικό του Καραγκιόζη (οδοιπορικό στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ελλάδα
τις 25η Μαρτίου 1821 και 28η Οκτωβρίου 1940).
Εκδίδουμε το δικό μας βιβλίο και γράφουμε παραμύθια με φανταστικούς
ήρωες.
Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Μαθαίνουμε τον χώρο της Βιβλιοθήκης
και βρίσκουμε τα χαμένα βιβλία στα ράφια.
Μαθαίνουμε όλα τα ζώα του πλανήτη μας και τις ιδιότητες τους. Που
κατοικούν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους ;
Μαθαίνουμε για την ζωή του Paul Klee και ζωγραφίζουμε έργα του
μεγάλου εξπρεσιονιστή και γινόμαστε και εμείς σπουδαίοι ζωγράφοι.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
-

Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Μαθαίνουμε τον χώρο της Βιβλιοθήκης
και βρίσκουμε τα χαμένα βιβλία στα ράφια.

Προγράμματα γίνονται σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη και το Δίκτυο
Ελληνικών Βιβλιοθηκών με τίτλο «κάθε μήνα έχουμε θέμα στις βιβλιοθήκες».
Μηνιαία θέματα και εβδομαδιαίες συναντήσεις

Οκτώβριος 2018: Λογοτεχνικοί τόποι
-

1η συνάντηση: Ένας τόπος - ένα βιβλίο: Παίζοντας με τους πραγματικούς και
τους φανταστικούς τόπους

-

2η συνάντηση: Ένας χάρτης - μια ιστορία: Ιστορίες με χάρτες

-

3η συνάντηση: Φτιάξε μια ιστορία για έναν τόπο που ξέρεις ή φαντάζεσαι

-

4η συνάντηση: Η Αθήνα του 1940 και της κατοχής μέσα στα βιβλία της Άλκης
Ζέη και της Ζώρζ Σαρή

Νοέμβριος 2018: Η κίνηση
-

1η συνάντηση - Φυσική: Πειράματα με την κίνηση

-

2η συνάντηση - Κατασκευή: Θαυματοτρόπιο - κινητοσκόπιο

-

3η συνάντηση - Συλλαμβάνοντας την κίνηση στην τέχνη και την φωτογραφία:
animation/ διαγωνισμός φωτογραφίας

-

4η συνάντηση: Οι λέξεις της κίνησης. Συγκίνηση, μετακίνηση, υποκίνηση

Ιανουάριος 2019: Ξεκινήματα
-

1η συνάντηση - Η αρχή μιας χρονιάς: Οι ερωτήσεις του Ιανουαρίου 2018/ Οι
ερωτήσεις του 2019

-

2η συνάντηση : Οι ιδέες, ο σπόρος για κάθε ξεκίνημα

-

3η συνάντηση: Γέννηση: Το ξεκίνημα της ζωής

-

4η συνάντηση: Η αρχή και το τέλος: Ιστορίες που το τέλος τους είναι μια
καινούρια αρχή (κατασκευή μιας ιστορίας που διαβάζεται και ανάποδα)

Φεβρουάριος 2019: 100 χρόνια από την ίδρυση του Bauhaus
-

1η συνάντηση: Σχεδιάζοντας ένα σχολείο

-

2η συνάντηση : Φτιάξε τη δική σου καρέκλα

-

3η συνάντηση: collage/ Δημιουργία αφίσας

-

4η συνάντηση: Οι χοροί του Bauhaus

Μάρτιος 2019: 50 χρόνια από την προσελήνωση του ανθρώπου
-

1η συνάντηση: Σελήνη: Ο δορυφόρος της Γης

-

2η συνάντηση : 1969: Ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα

-

3η συνάντηση: Θέλω να ανέβω στο φεγγάρι: βιβλία για πολύ μικρά παιδιά

-

4η συνάντηση: Φανταστικά ταξίδια στο φεγγάρι (Λουκιανός, Βαρώνος
Μανχάουζεν, Ιούλιος Βέρν, Τεν Τεν)

Απρίλιος 2019: Yφαίνοντας και ράβοντας: τα υφάσματα και οι ιστορίες
-

1η συνάντηση: Οι κοινές λέξεις για την ύφανση, το ράψιμο και το γράψιμο

-

2η συνάντηση : Ράβουμε μια ιστορία (πάτσγουορκ)

-

3η συνάντηση: Ράβουμε ένα βιβλίο (βιβλιοδεσία)

-

4η συνάντηση: Υφάσματα στα εικονογραφημένα βιβλία - Ιστορίες
αφηγημένες στα υφάσματα

Μάιος 2019: Τα τείχη
-

1η συνάντηση: Κυκλώπεια τείχη

-

2η συνάντηση : Το σινικό τείχος

-

3η συνάντηση: Σύγχρονα τείχη

-

4η συνάντηση: Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης

