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ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

 
Η Βιωματική Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης θα συναντηθεί τη Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 
16:00 έως 17:15. 
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
διαφορετικά βιβλία λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ενδιαφέρον τους και τις αναγνωστικές 
τους εμπειρίες. Οι αναγνώσεις θα εμπλουτίζονται με δραστηριότητες βασισμένες σε κάποιο 
βιβλίο ή με αφορμή κάποιο βιβλίο, με στόχο να ‘’εγγραφεί’’ θετικά και ευχάριστα στο μυαλό 
των παιδιών η ανάγνωση. Πρόθεση μας, να γοητευτούν τα παιδιά από την αναγνωστική 
διαδικασία και να κερδίσουν ένα φίλο και σύμμαχο παντοτινό: το βιβλίο. 
Η Λέσχη απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού  και την συντονίζει η συγγραφέας παιδικών 
βιβλίων κα. Ζωή Φράγκου Καρούτζου. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 
Τη Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 17:30 έως 19:00, η συγγραφέας κα. Φαίη Φουντά 
θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Μαζί και Μοναδικοί».  
«Μαζί και Μοναδικοί» 
Στο σχολείο "Το Εκλεκτόν", απέναντι από τη μεγάλη πλατεία του Δημαρχείου της 
Ξεχωριστούπολης, χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Το τσιμεντένιο προαύλιο γέμισε 
νιάτα και όνειρα! 
Εκεί που ξεκινάνε οι πρώτες συγκρίσεις. Εκεί που οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες μας μπορεί 
να ψαλιδίσουν τα φτερά της μοναδικότητας του ανθρώπου... ή να υποδείξουν με αγάπη τον 
δρόμο για την αληθινή ευτυχία. Η αληθινή ευτυχία δεν αποκλείει τη σκληρή προσπάθεια, μα 
όταν γίνεται από επιλογή και έχεις υποστήριξη, η ανταμοιβή είναι μεγάλη!  
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

 
Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 16:00 έως 17:30, μια νέα δράση ξεκινάει στον χώρο 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η Σχολή Γονέων, θα εστιάσει στα τέσσερα σημεία της ψυχικής 
υγείας των παιδιών μας μέχρι και τα 18 έτη τους. Η ομάδες γονέων θα αποτελείται από 
μέγιστο αριθμό 15 μελών και θα τη συντονίζει η εξειδικευμένη παιδοψυχολόγος και 
λογοπαθολογος Χριστίνα Μπογιατζή. 
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε 3η Πέμπτη του μήνα στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Κάθε συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και έχει συγκεκριμένη θεματολογία, η οποία έχει 
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διαμορφωθεί από την συντονίστρια σε συνάρτηση με τις προκύπτουσες ανάγκες των γονέων. 
Στην ομάδα η συντονίστρια παρέχει επιστημονικές γνώσεις  αναφορικά με το εκάστοτε θέμα 
όπου και ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος μεταξύ των μελών. 
Μέσα από την αλληλεπίδραση με την ομάδα και την βοήθεια της συντονίστριας δίνεται η 
ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα βιώματα τους,να μιλήσουν για τις 
αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, να κατανοήσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους, 
να αποκτήσουν πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν και να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες επικοινωνίας που διαθέτουν. 
Η Χριστίνα Μπογιατζή σπούδασε και εργάστηκε για δέκα χρόνια στη Νέα Υόρκη της Αμερικής 
στους τομείς της Ψυχολογίας, Παιδοψυχολογίας και Λογοθεραπείας. Από το 2003 εργάζεται 
στα Νότια Προάστια της Αθήνας ως συμβουλευτική Παιδοψυχολόγος και Λογοπαθολογος. 
Είναι Υπ. Διδάκτωρ στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και μελετά σε 
βάθος τον παιδικό και προεφηβικό ναρκισσισμό. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
 
 
ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00πμ έως 12:30μμ,  θα συναντηθεί στον χώρο της 
Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης, η Λέσχη Φιλαναγνωσίας για ενηλίκους.  
Τη Λέσχη συντονίζει η φιλόλογος και Επ. Δ/ντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, 
κα. Μαναίου Ελένη.  
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 

 
Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 ώρα 18:00 έως 19:30, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Εργαστήρι Γραφής Αρχαρίων, υπό την καθοδήγηση της 
δημοσιογράφου κας Γ. Βαμβακερού. 
Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής Αρχαρίων επικεντρώνεται στις βασικές αρχές της 
συγγραφής, στη δημιουργία και την αφήγηση ιστοριών. Το Εργαστήρι εστιάζει στην μικρή 
φόρμα. Το Ελεύθερο Αφήγημα, το Κριτικό Κείμενο, το Άρθρο, το Δοκίμιο και το 
Χρονογράφημα, ενώ το προσωπικό βίωμα θα αξιοποιηθεί σε είδη όπως η Εξομολόγηση, η 
σελίδα Ημερολογίου ή η Επιστολογραφία.  
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΣΧΑΛΙΩΝ ΛΑΜΠΑΔΩΝ 

 
Για πολλούς από εμάς οι χειροποίητες πασχαλινές λαμπαδες είναι το καλύτερο δώρο για 
τις γιορτές, γιατί είναι απόδειξη πραγματικής αγάπης, καθώς είναι δώρο χειροποίητο και 
προσωπικό. Μαζί με τα παιδιά λοιπόν, θα δημιουργήσουμε χειροποίητες λαμπάδες, με απλά 
υλικά και πολύ φαντασία. 

Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του: 

• Μολύβι και Γόμα, Ψαλίδι και Κόλλα στικ, Χρωματιστά Χαρτιά Κανσόν  
 
 
 
 
ΔΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ 



 
Τη Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, και ώρα 11:00 έως 13:00 η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας, δωρίζει βιβλία στα μέλη της. 

 

Σε κάθε βιβλίο θα υπάρχει το μήνυμα:  

«Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας συμμετέχοντας στη γιορτή της Ημέρας Βιβλίου 
2019, με κεντρικό μήνυμα «Διαβάζω & Αλλάζω», σας δωρίζει αυτό το βιβλίο στην 
προσπάθεια της να εντάξει τη λογοτεχνία στην καθημερινή μας ζωή. Πρόκειται για 
μια πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και επικοινωνίας που έχει σκοπό να αναδείξει 
την ανάγνωση ως ένα όχημα μάθησης, ψυχαγωγίας και προσωπικής προόδου, μέσα 
από το οποίο θα προωθηθεί η υπόθεση της παιδείας και του πολιτισμού. 

Η 23η Απριλίου έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα 
Βιβλίου, αφιερωμένη σε δύο μεγάλους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
που «έφυγαν» την ίδια ημέρα (23 Απριλίου 1616) από τη ζωή, τους Ουίλιαμ Σαίξπηρ 
και Μιγκέλ ντε Θερβάντες.» 

 
 
Σημειώνεται πως: 

➢ Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι ελεύθερη και ο αριθμός 
συμμετεχόντων περιορισμένος. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η δήλωση 
συμμετοχής, ενώ θα τηρείται σειρά προτεραιότητας και θα διατίθεται έντυπο 
συμμετοχής. O μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στις δραστηριότητες δεν μπορεί να 
ξεπερνάει τους (20) ενώ ο ελάχιστος τους τέσσερις (4). 

➢ Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας στο 
τηλέφωνο: 2109641298 και το email: library@glyfada.gr. 

➢ Τις ημέρες που θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες ο χώρος δεν θα λειτουργεί 
ως αναγνωστήριο ή για δανεισμό την ώρα των δραστηριοτήτων, ώστε να μην 
διαταράσσεται η διαδικασία. 
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