«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ»
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2018 διοργανώνει
δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά. Για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έχουν προγραμματιστεί οι εξής
δράσεις:

●

Τρίτη, 3 Απριλίου, ώρα 11:00-12:30.

«Λουλούδια γεμάτα αυγά». Με την Μαίρη Γάτσιου και τη Μαρία Βραχλιώτου. Κατασκευάζουμε
πρωτότυπες πασχαλινές αυγοθήκες. Για ηλικίες 8-11 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της
βιβλιοθήκης.* θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας 2-3 βρασμένα αυγά.
●

Σάββατο, 14 Απριλίου, ώρα 11:00-13:00.

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ». Ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας
εκπαίδευσης Ν. Σερρών καλεί τους μικρούς μας φίλους στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών για
να γνωρίσουμε τον “Εγωιστή Γίγαντα” του διάσημου βρετανού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ. Μέσα από
αφήγηση, παιχνίδι, κατασκευές, δραματοποίηση και άλλες βιωματικές δράσεις θα προσεγγίσουμε τα
μηνύματα του γνωστού παραμυθιού :τον αλτρουισμό, το σεβασμό, τη σημασία του να δίνεις και να
αγαπάς. Για ηλικίες 10-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Δευτέρα 16 Απριλίου , ώρα 20:00.

Προβολή της ταινίας: «Η νύχτα πριν πέσει το Παρίσι». Μια γαλλογερμανική ταινία σε σκηνοθεσία Φόλκερ
Σλέντορφ με τους: Αντρέ Ντισολιέ, Νιλς Αρεστρουπ, Μπούργκαρτ Κλάουσνερ. Σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών και τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας. Είσοδος Ελεύθερη.
Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης.

●

Τρίτη, 17 Απριλίου, ώρα 10:00- 12:00.

«Διαβάζοντας το Διαδίκτυο»: Μια περιήγηση στο διαδίκτυο και στον κόσμο των βιβλιοθηκών.
Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους
του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον
φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για Ε’ Στ’ τάξεις δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
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●

Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Τα πουλιά έχουν φτερά, τα παιδιά βιβλία». Με τις νηπιαγωγούς Μαρία-Αγάπη Καμήλαλη και Ζιάκα
Ευμορφία. Μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική εκτόνωση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη,
ενώ θα συμπαθήσουν και ελπίζουμε, να αγαπήσουν τα βιβλία, αν δεν είναι ήδη λάτρεις τους. Για
νηπιαγωγεία και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο
όροφο της βιβλιοθήκης.
•

Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 17:00-19:00.

«Παρουσίαση Βιβλίου». Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και η Εύξεινος Λέσχη Σερρών
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Χαλαμονή» του εκπαιδευτικού Αντώνη Παυλίδη.
Ομιλητές: Πούλιος Ιωάννης και Παχαδίρογλου Ολυμπία. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος
Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης.

•

Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 17:30- 19:30.

Ημερίδα: «Είμαι έγκυος. Και τώρα;». Με θέμα: «Εγκυμοσύνη: φυσιολογία και ψυχολογία, τοκετός και
θηλασμός». ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας,ο Δήμος Σερρών, ο Ιατρικός Σύλλογος Σερρών και ο Σύλλογος
Σερραίες Μανούλες σας προσκαλούν σε ημερίδα επικεντρωμένη στην εγκυμοσύνη και τον πρώτο καιρό της
μητρότητας, μια περίοδος που,μπορεί να κρατάει λίγο στην ζωή της γυναίκας, αλλά είναι πολύ σημαντική
και πολύτιμη. Είσοδος Ελεύθερη. Στον 4ο όροφο της βιβλιοθήκης.

●

Πέμπτη, 19 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Οι μικροί ντετέκτιβ: αποστολή Βιβλιοθήκη». Με την εκπαιδευτικό Μαρία Γάτσιου και τη βιβλιοθηκονόμο
Μαρία Βραχλιώτου. Μαθαίνουμε να μυστικά των βιβλιοθηκών και ανακαλύπτουμε τη χαρά της συντροφιάς
των βιβλίων μέσα από την ανάγνωση και το παιχνίδι. Για Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Παρασκευή, 20 Απριλίου, ώρα 21:00.

Εκδήλωση: «Με αφορμή τον Λόρκα». Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερρών και η Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σας προσκαλούν σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στον Federico Garcia Lorca. Τη
παρουσίαση του μεγάλου ποιητή θα αναλάβει η φιλόλογος Ελένη Αναγνώστη. Είσοδος Ελεύθερη. Στο
αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης.

●

Σάββατο, 21 Απριλίου, ώρα 11:00-12:30.

«Στο ατελιέ των ελλήνων ζωγράφων: Κωνσταντίνος Βολανάκης». Με την εικαστικό Βαΐα Μπαδέκα,
γνωρίζουμε τη ζωή και την τεχνική του έλληνα ζωγράφου Βολανάκη, ζωγραφίζουμε τα δικά μας έργα και
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επιλέγουμε θέματα από τα έργα του για παιχνίδι. Για ηλικίες 7-11 ετών. Με προεγγραφή. Στο φουαγιέ της
βιβλιοθήκης.

●

Σάββατο,21 Απριλίου, ώρα 12:00-13:00.

«Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο
λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος
Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
•

Δευτέρα, 23 Απριλίου, ώρα 9:00.

«Μαθητική εκδήλωση φιλαναγνωσίας για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του
Δήμου Σερρών και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών, συνδιοργανώνουν μαθητική εκδήλωση φιλαναγνωσίας
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στην κινητή Βιβλιοθήκη στον
πεζόδρομο Κ. Καραμανλής και στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. Με προγραμματισμένες επισκέψεις
σχολείων.

•

Δευτέρα, 23 Απριλίου, ώρα 18:30-20:00.

Εκδήλωση με θέμα «Εφηβεία και σεξουαλικότητα».Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών,
το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Σερρών, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Εφηβεία και
σεξουαλικότητα» με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης στη εφηβεία. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο
της βιβλιοθήκης.
•

Δευτέρα, 23 Απριλίου, ώρα 18:30-20:00.

«Λέσχη ανάγνωσης δασκάλων». Με συντονίστριες τις εκπαιδευτικούς Ευδοκία Χρηστομάτη και Ζήνα
Μπουγιάλα Θα πραγματοποιηθεί η 5η συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης με μαθήματα ορθοφωνίας από τη
φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου που απευθύνεται σε δασκάλους
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είσοδος ελεύθερη. Στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης.

●

Τρίτη, 24 Απριλίου, ώρα 10:00- 12:00.

«Διαβάζοντας το Διαδίκτυο»: Μια περιήγηση στο διαδίκτυο και στον κόσμο των βιβλιοθηκών.
Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους
του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον
φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για Ε’ Στ’ τάξεις δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
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●

Τετάρτη 25 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Τα πουλιά έχουν φτερά, τα παιδιά βιβλία». Με τις νηπιαγωγούς Μαρία-Αγάπη Καμήλαλη και Ζιάκα
Ευμορφία. Μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική εκτόνωση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη,
ενώ θα συμπαθήσουν και ελπίζουμε, να αγαπήσουν τα βιβλία, αν δεν είναι ήδη λάτρεις τους. Για
νηπιαγωγεία και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο
όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Πέμπτη, 26 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Οι μικροί ντετέκτιβ: αποστολή Βιβλιοθήκη». Με την εκπαιδευτικό Μαρία Γάτσιου και τη βιβλιοθηκονόμο
Μαρία Βραχλιώτου. Μαθαίνουμε να μυστικά των βιβλιοθηκών και ανακαλύπτουμε τη χαρά της συντροφιάς
των βιβλίων μέσα από την ανάγνωση και το παιχνίδι. Για Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Σάββατο,28 Απριλίου, ώρα 12:00-13:00.

«Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο
λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος
Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Δευτέρα, 30 Απριλίου, ώρα 18:30- 20:00.

«Παιδική λέσχη ανάγνωσης». Με την εκπαιδευτικό Ευδοκία Χρηστομάτη και τη νηπιαγωγό Πηνελόπη
Καλαμπαλίκα. Θα πραγματοποιηθεί η 4η συνάντηση της λέσχης για ηλικίες 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον
1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

•

Δευτέρα, 30 Απριλίου, ώρα 20:00.

«Ψηφίδες Ψυχολογίας: Πόλεμος και Ειρήνη».
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών. Με τον Ψυχίατρο Μιχάλη Σωτηρίου και
τη Φιλόλογο Αναστασία Δάγκου. Προβολή του 4ου μέρους ταινίας από το κλασσικό μυθιστόρημα του
Λέοντος Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη». Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο
ισόγειο της βιβλιοθήκης.
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«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ»
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2018 διοργανώνει
δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά. Για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έχουν προγραμματιστεί οι εξής
δράσεις:

●

Τρίτη, 3 Απριλίου, ώρα 11:00-12:30.

«Λουλούδια γεμάτα αυγά». Με την Μαίρη Γάτσιου και τη Μαρία Βραχλιώτου. Κατασκευάζουμε
πρωτότυπες πασχαλινές αυγοθήκες. Για ηλικίες 8-11 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της
βιβλιοθήκης.* θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας 2-3 βρασμένα αυγά.
●

Σάββατο, 14 Απριλίου, ώρα 11:00-13:00.

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ». Ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας
εκπαίδευσης Ν. Σερρών καλεί τους μικρούς μας φίλους στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερρών για
να γνωρίσουμε τον “Εγωιστή Γίγαντα” του διάσημου βρετανού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ. Μέσα από
αφήγηση, παιχνίδι, κατασκευές, δραματοποίηση και άλλες βιωματικές δράσεις θα προσεγγίσουμε τα
μηνύματα του γνωστού παραμυθιού :τον αλτρουισμό, το σεβασμό, τη σημασία του να δίνεις και να
αγαπάς. Για ηλικίες 10-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Δευτέρα 16 Απριλίου , ώρα 20:00.

Προβολή της ταινίας: «Η νύχτα πριν πέσει το Παρίσι». Μια γαλλογερμανική ταινία σε σκηνοθεσία Φόλκερ
Σλέντορφ με τους: Αντρέ Ντισολιέ, Νιλς Αρεστρουπ, Μπούργκαρτ Κλάουσνερ. Σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών και τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας. Είσοδος Ελεύθερη.
Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης.

●

Τρίτη, 17 Απριλίου, ώρα 10:00- 12:00.

«Διαβάζοντας το Διαδίκτυο»: Μια περιήγηση στο διαδίκτυο και στον κόσμο των βιβλιοθηκών.
Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους
του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον
φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για Ε’ Στ’ τάξεις δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
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●

Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Τα πουλιά έχουν φτερά, τα παιδιά βιβλία». Με τις νηπιαγωγούς Μαρία-Αγάπη Καμήλαλη και Ζιάκα
Ευμορφία. Μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική εκτόνωση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη,
ενώ θα συμπαθήσουν και ελπίζουμε, να αγαπήσουν τα βιβλία, αν δεν είναι ήδη λάτρεις τους. Για
νηπιαγωγεία και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο
όροφο της βιβλιοθήκης.
•

Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 17:00-19:00.

«Παρουσίαση Βιβλίου». Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και η Εύξεινος Λέσχη Σερρών
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Χαλαμονή» του εκπαιδευτικού Αντώνη Παυλίδη.
Ομιλητές: Πούλιος Ιωάννης και Παχαδίρογλου Ολυμπία. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος
Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης.

•

Τετάρτη 18 Απριλίου, ώρα 17:30- 19:30.

Ημερίδα: «Είμαι έγκυος. Και τώρα;». Με θέμα: «Εγκυμοσύνη: φυσιολογία και ψυχολογία, τοκετός και
θηλασμός». ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας,ο Δήμος Σερρών, ο Ιατρικός Σύλλογος Σερρών και ο Σύλλογος
Σερραίες Μανούλες σας προσκαλούν σε ημερίδα επικεντρωμένη στην εγκυμοσύνη και τον πρώτο καιρό της
μητρότητας, μια περίοδος που,μπορεί να κρατάει λίγο στην ζωή της γυναίκας, αλλά είναι πολύ σημαντική
και πολύτιμη. Είσοδος Ελεύθερη. Στον 4ο όροφο της βιβλιοθήκης.

●

Πέμπτη, 19 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Οι μικροί ντετέκτιβ: αποστολή Βιβλιοθήκη». Με την εκπαιδευτικό Μαρία Γάτσιου και τη βιβλιοθηκονόμο
Μαρία Βραχλιώτου. Μαθαίνουμε να μυστικά των βιβλιοθηκών και ανακαλύπτουμε τη χαρά της συντροφιάς
των βιβλίων μέσα από την ανάγνωση και το παιχνίδι. Για Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Παρασκευή, 20 Απριλίου, ώρα 21:00.

Εκδήλωση: «Με αφορμή τον Λόρκα». Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερρών και η Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σας προσκαλούν σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στον Federico Garcia Lorca. Τη
παρουσίαση του μεγάλου ποιητή θα αναλάβει η φιλόλογος Ελένη Αναγνώστη. Είσοδος Ελεύθερη. Στο
αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης.

●

Σάββατο, 21 Απριλίου, ώρα 11:00-12:30.

«Στο ατελιέ των ελλήνων ζωγράφων: Κωνσταντίνος Βολανάκης». Με την εικαστικό Βαΐα Μπαδέκα,
γνωρίζουμε τη ζωή και την τεχνική του έλληνα ζωγράφου Βολανάκη, ζωγραφίζουμε τα δικά μας έργα και
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επιλέγουμε θέματα από τα έργα του για παιχνίδι. Για ηλικίες 7-11 ετών. Με προεγγραφή. Στο φουαγιέ της
βιβλιοθήκης.

●

Σάββατο,21 Απριλίου, ώρα 12:00-13:00.

«Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο
λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος
Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
•

Δευτέρα, 23 Απριλίου, ώρα 9:00.

«Μαθητική εκδήλωση φιλαναγνωσίας για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του
Δήμου Σερρών και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών, συνδιοργανώνουν μαθητική εκδήλωση φιλαναγνωσίας
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στην κινητή Βιβλιοθήκη στον
πεζόδρομο Κ. Καραμανλής και στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. Με προγραμματισμένες επισκέψεις
σχολείων.

•

Δευτέρα, 23 Απριλίου, ώρα 18:30-20:00.

Εκδήλωση με θέμα «Εφηβεία και σεξουαλικότητα».Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών,
το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Σερρών, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Εφηβεία και
σεξουαλικότητα» με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης στη εφηβεία. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο
της βιβλιοθήκης.
•

Δευτέρα, 23 Απριλίου, ώρα 18:30-20:00.

«Λέσχη ανάγνωσης δασκάλων». Με συντονίστριες τις εκπαιδευτικούς Ευδοκία Χρηστομάτη και Ζήνα
Μπουγιάλα Θα πραγματοποιηθεί η 5η συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης με μαθήματα ορθοφωνίας από τη
φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου που απευθύνεται σε δασκάλους
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είσοδος ελεύθερη. Στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης.

●

Τρίτη, 24 Απριλίου, ώρα 10:00- 12:00.

«Διαβάζοντας το Διαδίκτυο»: Μια περιήγηση στο διαδίκτυο και στον κόσμο των βιβλιοθηκών.
Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους
του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον
φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για Ε’ Στ’ τάξεις δημοτικού και Α’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
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●

Τετάρτη 25 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Τα πουλιά έχουν φτερά, τα παιδιά βιβλία». Με τις νηπιαγωγούς Μαρία-Αγάπη Καμήλαλη και Ζιάκα
Ευμορφία. Μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική εκτόνωση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη,
ενώ θα συμπαθήσουν και ελπίζουμε, να αγαπήσουν τα βιβλία, αν δεν είναι ήδη λάτρεις τους. Για
νηπιαγωγεία και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο
όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Πέμπτη, 26 Απριλίου, ώρα 10:00-12:00.

«Οι μικροί ντετέκτιβ: αποστολή Βιβλιοθήκη». Με την εκπαιδευτικό Μαρία Γάτσιου και τη βιβλιοθηκονόμο
Μαρία Βραχλιώτου. Μαθαίνουμε να μυστικά των βιβλιοθηκών και ανακαλύπτουμε τη χαρά της συντροφιάς
των βιβλίων μέσα από την ανάγνωση και το παιχνίδι. Για Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες
επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Σάββατο,28 Απριλίου, ώρα 12:00-13:00.

«Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο
λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος
Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.
●

Δευτέρα, 30 Απριλίου, ώρα 18:30- 20:00.

«Παιδική λέσχη ανάγνωσης». Με την εκπαιδευτικό Ευδοκία Χρηστομάτη και τη νηπιαγωγό Πηνελόπη
Καλαμπαλίκα. Θα πραγματοποιηθεί η 4η συνάντηση της λέσχης για ηλικίες 5-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον
1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

•

Δευτέρα, 30 Απριλίου, ώρα 20:00.

«Ψηφίδες Ψυχολογίας: Πόλεμος και Ειρήνη».
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών. Με τον Ψυχίατρο Μιχάλη Σωτηρίου και
τη Φιλόλογο Αναστασία Δάγκου. Προβολή του 4ου μέρους ταινίας από το κλασσικό μυθιστόρημα του
Λέοντος Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη». Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο
ισόγειο της βιβλιοθήκης.
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