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OPEN DAY – ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Αίθουσα Εκδηλώσεων
10.00´- 11.00´: "Η Μάγισσα Ραδίκλεια": Παρουσίαση του παραμυθιού από τη συγγραφέα κ. Καλαϊτζή Χριστίνα,
με τη συμμετοχή πέντε εμψυχωτών (Κατάλληλο για παιδιά Νηπίων και
Α΄ Δημοτικού)
11.15´- 12.15´: "Το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα": Θεατρικό δρώμενο από τους μαθητές της
Β´ Δημοτικού και παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου από τη συγγραφέα κ. Ιεροπούλου Εύα, με
τη συνοδεία μουσικών οργάνων.
12.30´- 12.45´: "Ένας δεινόσαυρους στο μπαλκόνι μου": Παρουσίαση του βιβλίου από τον συγγραφέα κ.
Σερέφα Σάκη και προβολή βίντεο με υλικό από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (project) των
Νηπίων, με θέμα: "Θεσσαλονίκη, η πόλη μου". Στο φουαγιέ της Αίθουσας Εκδηλώσεων θα
πραγματοποιηθεί έκθεση με τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών.
13.15´ - 14.00´: "Τα Ντορεμύθια": Δραματοποίηση των αγαπημένων παραμυθιών του Ευγένιου Τριβιζά, από
τον ηθοποιό κ. Ροϊλό Αναστάση.
Αμφιθέατρο Γυμνασίου – Λυκείου
12.45´- 13.15´: "Ένας δεινόσαυρους στο μπαλκόνι μου": Συνεργατική δράση των νηπίων με τον συγγραφέα κ.
Σερέφα Σάκη.
Χώρος Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου
"L' école des sentiments": Στον χώρο του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού, "Le Petit La Salle", θα
παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (project) με θέμα: "Το Σχολείο των Συναισθημάτων". Θα παρουσιαστούν
δημιουργίες των παιδιών, βασισμένες σε παιχνίδια και παραμύθια, οι οποίες ενθαρρύνουν τη συναισθηματική τους
καλλιέργεια και ανάπτυξη.
Επιμέρους δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο είναι:
11.00´ - 11:30´: "Τα σπιτάκια των συναισθημάτων": Παιχνίδι κατασκευής με οικοδομικό υλικό (LEGO)
11.30´ - 12.00´: Αφήγηση παραμυθιού "Τα τρία μικρά λυκάκια", του συγγραφέα Ευγένιου Τριβιζά
12.00´ - 12:30´: Διαδραστικό παιχνίδι "Τα κουτιά των συναισθημάτων"
Προαύλιος χώρος Δημοτικού
12:00´ - 12.45:´ "Ο Ρομπέν των Δασών και οι γιοι της Χήρας": Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού, θα
παρουσιαστεί από τον Θεατρικό Κουκλοθίασο "Redicolo" παράσταση με κούκλες σε ανθρώπινο
μέγεθος. Πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας του Ρομπέν των Δασών,
εμπνευσμένη από την μπαλάντα: "Ο Ρομπέν των Δασών και οι γιοι της Χήρας".
Προαύλιος χώρος Γυμνασίου – Λυκείου
Bazaar Παιδικού Βιβλίου, με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης "Αντάλλαξέ το" και τη συμμετοχή των εκδοτικών οίκων
"Μεταίχμιο" και "Polaris", καθώς και των βιβλιοπωλείων "Sublime" και "Λεξικοπωλείο", με Αγγλικά και Γαλλικά
βιβλία.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα παρουσιάσει τη λειτουργία της Νέας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "Culturethèque".
Άλσος Δελασάλ
12:00΄-12:30΄: Διαδραστικός περίπατος (Balade Interactive) στο άλσος Δελασάλ από τους μαθητές της ΣΤ΄
Δημοτικού. Πρόκειται για μια δραματοποιημένη αφήγηση, στα γαλλικά και στα ελληνικά, της
ιστορίας του άλσους Δελασάλ.

