
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Υψηλαντών 30   τ.κ. 73 100 Χανιά

τηλ. 28213 41662-663

Τετάρτη 17 Ιουνίου , 11.00 -1.00 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας  

Σούδας        

Τετάρτη 17 Ιουνίου 7.00- 8.00 το απόγευμα στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.                                                                

Έναρξη : Μιλάμε για το θέμα, γράφουμε τις ιδέες μας 

σε πολλά μέτρα χαρτί «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη 

είναι…», συνεργαζόμαστε αρμονικά και δημιουργούμε 

το πανό της φετινής  καλοκαιρινής εκστρατείας.

Για όλα τα παιδιά

Παρασκευή 19 Ιουνίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού.

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των 

γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό, τη 

συλλογή αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Για παιδιά από 7 ετών

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Δευτέρα 22 Ιουνίου 11:00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι αίθουσα για χορό

Zumba

Μουσική και χορός πλημμυρίζουν το χώρο της 

Βιβλιοθήκης! Ελάτε να ανακαλύψουμε τα βιβλία 

χορού της Βιβλιοθήκης μας , να ζήσουμε την 

ιδιαιτερότητα του χορού και να χορέψουμε ομαδικά 

στο ρυθμό της Zumba. (Φοράμε αθλητικά 

παπουτσάκια).

Με την εκπαιδεύτρια Zumba της σχολής χορού 

«Έκφρασις», Κορίνα Λεκάκου

Για όλα τα παιδιά.

Δευτέρα  22 Ιουνίου  7.00- 8.30 το απόγευμα στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι το ατελιέ του 

Πάουλ Κλε

Μετατρέπουμε τη Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ελβετού 

ζωγράφου Πάουλ Κλε, ζωγραφίζουμε με τον δικό του 

τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα εμπνευσμένα

από τους τίτλους των έργων του.

Με την εκπαιδευτικό Θηρεσία Κατσιφαράκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 
σε συνεργασία με την Εθνική 
Βιβλιοθήκη Ελλάδας, το Future
Library και  το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος αλλά και πολλές άλλες 
βιβλιοθήκες της χώρας μας, 
διοργανώνουν  μία Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και
Δημιουργικότητας για παιδιά από 
15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα δράσεων της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 
Ανάγνωσης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας  2015 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων



Τετάρτη 24 Ιουνίου 11:00-12.30 το πρωί, στην

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι  ένας αρωματικός 

κήπος

Αυτό το καλοκαίρι η βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε 

κήπο. Φυτεύουμε και φροντίζουμε αρωματικά φυτά. 

Παράλληλα διαβάζουμε ιστορίες και παραμύθια που τα

φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο.

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος 

&Πρασίνου του Δήμου μας 

Με την εκπαιδευτικό Θηρεσία Κατσιφαράκη

Για όλα τα παιδιά 

Τετάρτη 24 Ιουνίου 7.00- 8.30 το απόγευμα, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

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 να μείνουν στην ιστορία.

Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Περράκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 26 Ιουνίου  11.00-12.00 το πρωί στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού.

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των  

γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό τη 

συλλογή αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 29 Ιουνίου 11:00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι ο χάρτης του 

κόσμου.

Αποτυπώνουμε τη βιβλιοθήκη μας σαν ένα μεγάλο 

χάρτη. Έχει τα δάση του με τα παραμύθια τους, τις 

πεδιάδες και τις θάλασσες με τα βιβλία φυσικών 

επιστημών, τα βουνά του με τα βιβλία ιστορίας.

Με τον συγγραφέα-εκπαιδευτικό Κυριάκο 

Βασιλομανωλάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα  29 Ιουνίου 7.00- 8.30 το απόγευμα, στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μια κουφάλα 

δέντρου 

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραμυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν μικρά και 

μεγαλύτερα ζωάκια , βρίσκουν καταφύγιο 

κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών.

Με την εκπαιδευτικό Αγγελική Καστρινάκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη... είναι η μηχανή του 

χρόνου- Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων. Τι 

ρούχα φοράμε, τι φαγητά τρώμε πως χτίζουμε τις 

πυραμίδες σε τι θεούς πιστεύουμε.

Με την εκπαιδευτικό Σμαράγδη Γαλημιτάκη.

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευμα, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι διαστημόπλοιο

Επισκεπτόμαστε τον Διεθνή Διαστημικό σταθμό, 

ζούμε σε ένα διαστημόπλοιο για μήνες! Πως θα τρώμε; 

Πως φαίνεται η Γη μέσα από τον διαστημικό σταθμό; 

Μπορούνε να μας δούμε το βράδυ από τη Γη;

Με τον εκπαιδευτικό Χρήστο Σωτηρόπουλο 

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 



Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού.

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των  

γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό, τη 

συλλογή αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 6 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι εργαστήριο 

πληροφορικής

Διαβάζουμε το βιβλίο μας και το σχεδιάζουμε  στον 

ψηφιακό κόσμο του υπολογιστή μας.

Με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής Γιάννη Σταγάκη

Για παιδιά 8-12 ετών.

Δευτέρα  6 Ιουλίου  7.00-8.30 το απόγευμα στην 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης

Ταξιδεύουμε  με το μικρό Φράνκ στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης , μαθαίνουμε τους βασικούς όρους 
και έννοιες της αρχιτεκτονικής τέχνης, γινόμαστε 
μικροί αρχιτέκτονες,  δημιουργούμε  και  
κατασκευάζουμε τις δικές μας δημιουργίες  από 
διάφορα υλικά.

Με την αρχιτέκτονα Αφροδίτη Παπαδάκη

Για παιδιά 6-12 ετών.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι μια μηχανή του 

χρόνου- πειρατές

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στην εποχή των πειρατών. Ετοιμαζόμαστε 

για ρεσάλτο, μοιράζουμε τα λάφυρά μας, περνάμε μια 

μέρα αρμενίζοντας στις θάλασσες.

Με την εκπαιδευτικό Δέσποινα Νικολιδάκη

Για παιδιά 5-10 ετών.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 11:00-12:00 το πρωί, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι αίθουσα χορού

Zumba

Μουσική και χορός πλημμυρίζουν το χώρο της 

Βιβλιοθήκης! Ελάτε να ανακαλύψουμε τα βιβλία 

χορού της Βιβλιοθήκης μας , να ζήσουμε την 

ιδιαιτερότητα του χορού και να χορέψουμε ομαδικά 

στο ρυθμό της Zumba ( Φοράμε αθλητικά  

παπουτσάκια).

Με την εκπαιδεύτρια Zumba της σχολής χορού 

«Έκφρασις», Κορίνα Λεκάκου

Για όλα τα παιδιά.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των  

γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό, τη 

συλλογή, αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 13 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μουσική 

πανδαισία 

Τα μουσικά όργανα …δραπετεύουν και οδηγούνται 

στο χώρο της Βιβλιοθήκης! Ορίζουμε τους ήχους, τη 

μελωδία, το ρυθμό και μελοποιούμε το δικό μας 

τραγούδι.

Με τον μουσικό Δημήτρη Κολλίντζα

Για παιδιά 5-10 ετών.

Δευτέρα  13 Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευμα στην 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.



Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι εργαστήριο 

πληροφορικής 

Διαβάζουμε το βιβλίο μας και το σχεδιάζουμε  στον  

ψηφιακό κόσμο του υπολογιστή μας.

Με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής, Γιάννη Σταγάκη

Για παιδιά 8-12 ετών.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη... είναι έκφραση 

συναισθημάτων

Εκφράσουμε τα συναισθήματα μας χαρά, λύπη, ζήλια, 
αγωνία, θυμό, μέσα από παιχνίδια παντομίμας. 
Χρωματίζουμε τα προσωπάκια μας και κρεμάμε τις 
ζωγραφιές μας με μανταλάκια.

Με τις εκπαιδευτικούς, Σόφη Ποτετσιάνακη- Μαρίνα 

Παπαδάκη- Διαμάντω Σαβιολή

Για παιδιά 6-12 ετών

Τετάρτη 15 Ιουλίου 7.00 - 8.30 το απόγευμα , στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι κοιλάδα 

δεινοσαύρων

Μεταφερόμαστε στην εποχή των δεινόσαυρων 

ακολουθώντας τα ίχνη τους…Είναι τεράστιοι, 

ολοζώντανοι μπροστά μας, με ήχο και εικόνα.

Με τη Λίτσα Μαστορακάκη και τη Νίκη Γαλάνη

Για παιδιά από 7 ετών

Παρασκευή 17 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού.

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των  

γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό, τη 

συλλογή, αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 20 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι το παλάτι του 

Μίνωα

Μπαίνουμε στο παλάτι του Μίνωα, μαθαίνουμε για τον 

πολιτισμό και τους μύθους της μινωικής εποχής,

χανόμαστε στο λαβύρινθο αναζητώντας τον 

Μινώταυρο…

Με την ιστορικό Κατερίνα Αναγνωστάκη

Για παιδιά 8-12 ετών.

Δευτέρα  20 Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευμα στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μουσική 

πανδαισία 

Τα μουσικά όργανα …δραπετεύουν και  οδηγούνται  

στο χώρο της  Βιβλιοθήκης! Ορίζουμε τους ήχους, τη 

μελωδία, το ρυθμό και μελοποιούμε το δικό μας 

τραγούδι.

Με τον μουσικό Δημήτρη Κολλίντζα

Για παιδιά 5-10 ετών.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μια κουφάλα 

δέντρου 

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η  κουφάλα δέντρου του 

παραμυθιού και η καταξιωμένη συγγραφέας Ευδοκία 

Σκορδαλά-Κακατσάκη μας ταξιδεύει με το βιβλίο της 

«Ένα αστέρι πέφτει στη γη».

Με τη συγγραφέα Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη

Για παιδιά 5-10 ετών

Τετάρτη 22 Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευμα, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι το ατελιέ του 

Χουάν Μιρό 

Μετατρέπουμε τη  Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ισπανού 

ζωγράφου Χουάν Μιρό, ζωγραφίζουμε με τον δικό του 



τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα  εμπνευσμένα 

από τους τίτλους των έργων του.

Με τις εκπαιδευτικούς  Εύα Τσεπαπαδάκη και Γιάννα 

Κολοκυθά

Για παιδιά 6-12 ετών

Παρασκευή 24 Ιουλίου 11:00-12.30 το πρωί, στη  

Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι διαστημόπλοιο

Επισκεπτόμαστε τον Διεθνή Διαστημικό σταθμό, 

ζούμε σε ένα διαστημόπλοιο για μήνες! Πως θα τρώμε; 

Πως φαίνεται η Γη μέσα από τον διαστημικό σταθμό; 

Μπορούνε να μας δούμε το βράδυ από τη Γη;

Με τον εκπαιδευτικό Χρήστο Σωτηρόπουλο 

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού.

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των  

γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό, τη 

συλλογή αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 27 Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι το ατελιέ του 

Χουάν Μιρό

Μετατρέπουμε τη  Βιβλιοθήκη στο ατελιέ του Ισπανού 

ζωγράφου Χουάν Μιρό, ζωγραφίζουμε με τον δικό του 

τρόπο και γράφουμε μικρά ποιήματα  εμπνευσμένα 

από τους τίτλους των έργων του.

Με τις εκπαιδευτικούς Εύα Τσεπαπαδάκη και Γιάννα 

Κολοκυθά

Για παιδιά 6-12 ετών

Δευτέρα  27 Ιουλίου  7.00- 8.30 το απόγευμα στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μια μηχανή του 
χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηματογράφου           

1η συνάντηση: Γράφουμε το σενάριο

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στο κινηματογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε ομάδες, 

γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιάκια, προσθέτουμε 

όπου χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε 

τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.

Τετάρτη 29  Ιουλίου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη .... είναι μια κουφάλα 

δέντρου

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραμυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν μικρά και 

μεγαλύτερα ζωάκια , βρίσκουν καταφύγιο 

κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών.

Για παιδιά 6-12 ετών

Τετάρτη 29  Ιουλίου 7.00- 8.30 το απόγευμα, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μια μηχανή του 
χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηματογράφου           

2η συνάντηση: Γυρνάμε την ταινία

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στο κινηματογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε ομάδες, 

γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιάκια, προσθέτουμε 

όπου χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε 

τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 11.00-12.00 το πρωί στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη...είναι ο μαγικός κόσμος 

του φιλοτελισμού.

Ανακαλύπτουμε τον μαγικό κόσμο των  



γραμματοσήμων, την αγάπη για τον φιλοτελισμό, τη 

συλλογή αλλά και τη μελέτη των γραμματοσήμων.

Με τον φιλοτελιστή Πολύκαρπο Αποστολάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 3 Αυγούστου 7.00- 8.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ....είναι μια μηχανή του 

χρόνου -Το μέλλον

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στην εποχή στο μέλλον. Τι τρώμε, τι ρούχα 

φοράμε, που θα μένουμε. 

Με την εκπαιδευτικό Καστρινάκη Αναστασία

Για παιδιά 5-10 ετών.

Δευτέρα  3 Αυγούστου 7.00- 8.30 το απόγευμα στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού.

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μια μηχανή του 
χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηματογράφου

3η συνάντηση: Προσθέτουμε τα λόγια και τη μουσική

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στο κινηματογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε ομάδες, 

γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιάκια, προσθέτουμε 

όπου χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε 

τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για παιδιά από 10 ετών και πάνω.

Τετάρτη 5 Αυγούστου 11.00-12.30 το πρωί, στην

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής 

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη....είναι η χώρα χωρίς 

σύνορα

Μιλάμε για την διαφορετικότητα, προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε τις  έννοιες  της διάκρισης και του 

αποκλεισμού. Ενημερωνόμαστε για τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων μας.

Με την κοινωνική λειτουργό Αναστασία 

Χριστοδουλάκη και την φοιτήτρια Θάλεια Κουκάκη

Για παιδιά 6-12 ετών

(Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τον 

ΟΚΑΝΑ).

  

Τετάρτη 5 Αυγούστου 7.00- 8.30 το απόγευμα, στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ...είναι καταφύγιο 

φανταστικών φίλων

Πολλοί ήρωες έχουν ένα φανταστικό φίλο που τους 

βοηθάει στις περιπέτειες τους. Όλοι οι φανταστικοί 

φίλοι είναι κρυμμένοι στη βιβλιοθήκη  και τους 

ανακαλύπτουμε παίρνοντας μέρος σ΄ένα παιχνίδι 

θησαυρού.

Με την εκπαιδευτικό Αναστασία Γρηγοράκη

Για παιδιά 6-12 ετών

Δευτέρα 10 Αυγούστου 11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής  

Ενότητας Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη....είναι η χώρα χωρίς 

σύνορα

Μιλάμε για την διαφορετικότητα, προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε τις  έννοιες  της  διάκρισης και του 

αποκλεισμού. Ενημερωνόμαστε για τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων μας.

Με την  κοινωνική λειτουργό Αναστασία 

Χριστοδουλάκη και τη φοιτήτρια Θάλεια Κουκάκη

Για παιδιά 6-12 ετών

(Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων και τον ΟΚΑΝΑ).

Τετάρτη 26 Αυγούστου 11.00-12.30 το πρωί, στην 
Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής  Ενότητας

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ...είναι καταφύγιο 

φανταστικών φίλων

Πολλοί ήρωες έχουν ένα φανταστικό φίλο που τους 

βοηθάει στις περιπέτειες τους. Όλοι οι φανταστικοί 

φίλοι είναι κρυμμένοι στη βιβλιοθήκη  και τους 

ανακαλύπτουμε παίρνοντας μέρος σ΄ένα παιχνίδι 

θησαυρού.

Με τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα Κυριάκο 



Βασιλομανωλάκη  

Για παιδιά 6-12 ετών

Δευτέρα 31 Αυγούστου  11.00-12.30 το πρωί, στην 

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας 

Σούδας

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη .... είναι μια κουφάλα 

δέντρου

Η Βιβλιοθήκη γίνεται η κουφάλα δέντρου του 

παραμυθιού. Μέσα στην κουφάλα ζουν μικρά και 

μεγαλύτερα ζωάκια, βρίσκουν καταφύγιο 

κατατρεγμένοι ήρωες παραμυθιών.

Με τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα Πασχάλη Πράντζιο

Για παιδιά 6-12 ετών

Τετάρτη 2  Σεπτεμβρίου  7.00- 8.30 το απόγευμα, 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη...είναι μια μηχανή του 
χρόνου-Η εποχή του βωβού κινηματογράφου

Προβολή της ταινιούλας μας

Μπαίνουμε στη βιβλιοθήκη – μηχανή του χρόνου και 

βγαίνουμε στο κινηματογραφικό πλατό της εποχής του 

βωβού κινηματογράφου. Χωριζόμαστε σε ομάδες, 

γράφουμε σενάρια, γυρνάμε τα ταινιάκια, προσθέτουμε 

όπου χρειάζεται λόγια και μουσική και παρουσιάζουμε 

τις ταινίες μας σε προβολή στη βιβλιοθήκη.

Με την εκπαιδευτικό Ρούλα Βουράκη

Για όλα τα παιδιά

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 11:00 το πρωί,  Λήξη 

δράσεων

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη ......είναι ο κόσμος όλος!!!

Λήξη των δράσεων με πολύ κέφι , χορό και τραγούδι!

Για όλα τα παιδιά


