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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΚΘΕΗ ΒΙΒΛΙΟΤ 
ΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3ΟΤ ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

7-11/5/2007 
 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 
7/5/2007 

ΣΡΙΣΗ 
8/5/2007 

ΣΕΣΑΡΣΗ 
9/5/2007 

ΠΕΜΠΣΗ 
10/5/2007 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
11/5/2007 

10.45πμ. - 14.00μμ. 
 
«Στα βιματα ενόσ 
αρχαιολόγου», 
 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  
βαςιςμζνο ςτο βιβλίο 
«Βεργίνα-  
Θθςαυροί, μφκοι και 
ιςτορία τθσ 
μακεδονικισ γθσ», 
τθσ  
Λ. Θεοδώρου και 
τθσ Β.Γκράτηιου, 
εκδόςεισ 
Καλειδοςκόπιο. 

    
Σθ δραςτθριότθτα 
ςχεδίαςε και 
υποςτθρίηει 
θ αρχαιολόγοσ -
εμψυχϊτρια 
Ακθνά Χατηι. 
Οι μακθτζσ 
μετατρζπονται οι 
ίδιοι ςε 
αρχαιολόγουσ, 
ςυνεργάηονται ςε 
ομάδεσ, μελετοφν 
ευριματα, 
ανακαλφπτουν τθν 
εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ 
ςτθν πράξθ. 
Για παιδιά 10-14 
ετϊν. 
 

09.00πμ.-11.00μμ. 
 
Πζτρα,ψαλίδι,χαρτί 

 
Με μια πρωτότυπθ 
ςφλλθψθ, ο γνωςτόσ 
κομίςτασ Γιώργοσ 
Μπότςοσ, μεταμορφϊνει 
τα άρκρα τθσ φμβαςθσ 
για τα Δικαιϊματα του 
Παιδιοφ ςε χρωματιςτζσ 
ιςτορίεσ παιδιϊν του 
κόςμου. 
Εκδόςεισ Μεταίχμιο. 
Για παιδιά 8-12 ετϊν. 
 
11.15πμ.-13.30μμ. 
 

 
 
Οι μεταμορφϊςεισ τθσ 
πεταλοφδασ και γνωριμία 
με το ςϊμα μζςα από 
δραςτθριότθτα, 
βαςιςμζνθ ςτα βιβλία 
Μια κάμπια πολφ 
πειναςμζνθ και Απϋτθν 
κορφι ωσ τα νφχια, 
εκδόςεισ Καλειδοςκόπιο. 
Με τθν ομάδα Ανά-κα-τα. 
Για παιδιά προςχολικισ 
θλικίασ. 

08.45πμ.-09.45μμ. 
 
Το κορίτςι που πάτθςε 
πάνω ςε μια 
φραντηόλα, 
του Χανσ Κρίςτιαν 
Άντερςεν. 
Δραματοποιθμζνθ 
αφιγθςθ με ςυνοδεία 
πολυμζςων. 
Θζμα του, ο εγωιςμόσ 
και θ ςυγγνϊμθ. 
Παρουςιάηεται από 
ομάδα μακθτριϊν του 
3

ου
 Γενικοφ Λυκείου 

Καλλικζασ. 
Για παιδιά 8-88 ετϊν. 

      
 
10.00πμ.-12.30μμ. 
 
«Του καλοκαιριοφ 
παιχνίδια, 
πανθγφρια…», 
Ιωακειμίδου Σ.-
Χριςτογιάννθ Χρ. 
Εκδόςεισ Ακρίτασ. 
 
Μζςα από μια ςειρά 
παιχνιδιϊν χϊρου και 
παρατθρθτικότθτασ, τα 
παιδιά διαςκεδάηουν 
και μακαίνουν. 
 
Ομάδα Ανά-κα-τα. 
Για παιδιά 7-10 ετϊν. 

     
 

10.00πμ.-12.00μμ. 
 
Τ’ όνομά μου είναι 
Δϊρα 
 

      
 
Ο Μάκθσ Σςίτασ 
ςυναντιζται 
με μακθτζσ του 
Δθμοτικοφ και  
«εικονογραφεί», με 
εφκυμο  φφοσ, το 
μυςτικό κόςμο ενόσ   
ςφγχρονου παιδιοφ. 
 
Βρεσ ποιοσ είμαι! 
 

      
 
Εκδόςεισ Ελλθνικά 
Γράμματα. 
 
Για παιδιά 6 -10 ετϊν. 

11.00πμ.-14.00μμ. 
 
Αγκαλιά με τον εαυτό μασ, 
τθσ Ντζμθσ Σταυροποφλου. 
Εκδόςεισ Ακρίτασ 
 
Μπορεί το αγκάλιαςμα του 
εαυτοφ μασ να γίνει 
καταςτροφικό, να αλλοιϊςει 
προοδευτικά τθν φπαρξι 
μασ, τουσ ανκρϊπουσ που 
βρίςκονται γφρω μασ, ακόμα 
και αυτι τθν κτίςθ; 
 
Μποροφμε να μάκουμε να 
αξιοποιοφμε τθν 
πλουτοφόρα πθγι τθσ 
κακθμερινότθτασ, ώςτε θ 
ηωι να γίνει πρόκλθςθ και 
δώρο με πορεία ελπιδοφόρα 
και δυναμικι;  
Εάν ναι, με ποιο τρόπο; 
 
Η ςυγγραφζασ ςυηθτά και 
αναηθτά μαηί με τουσ 
εφιβουσ και τουσ κακθγθτζσ 
τουσ , δθμιουργικοφσ 
τρόπουσ επικοινωνίασ με τον 
εαυτό μασ και τον  κόςμο 
που μασ περιβάλλει.. 
 

        


