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Πέμπτη 11 Μαΐου 2017
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Οι µικροί εξερευνητές ταξιδεύουν 3D»
Τριανταφυλλιά Τσακίρη
Ποτέ άλλοτε η εκπαίδευση δεν έγινε πιο διασκεδαστική! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
µια σειρά βιβλίων, µε τίτλο «Οι Μικροί Εξερευνητές», ζωντανεύει, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας επαυξηµένης πραγµατικότητας, τα µεγάλα µυστήρια του διαστήµατος. Tα πλάσµατα της φαντασίας, τα ψάρια του βυθού, τα ζώα της φάρµας κάνουν σαφάρι και
ταξιδεύουν στα µεγαλύτερα µνηµεία του κόσµου. Ελάτε να γνωρίσουµε µαζί αυτόν τον
µαγευτικό κόσµο, µε µoναδικά εργαλεία το κινητό ή το τάµπλετ µας και, φυσικά, την ξεχωριστή σειρά βιβλίων «Οι Μικροί Εξερευνητές».
Για παιδιά 5-12 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ iWRITE

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ο λευκός αξιωµατικός»
Κυριάκος Αθανασιάδης
Ο Πασχάλης είναι ένα φυσιολογικό αγόρι, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες παραξενιές του,
όπως ότι του αρέσει να βρίσκει συγκλονιστικές λεπτοµέρειες στο κοµµάτι ενός παζλ,
ακόµη και αν το κοιτάζει από την ανάποδη. Όµως τη ζωή του έρχεται να διαταράξει ένας
γάτος. Που µιλάει και πιλοτάρει ένα διαστηµόπλοιο. Αυτά δεν θα ήταν τόσο τροµερά, αν
δεν έπρεπε να σωθεί και η Γη από πάνω.
Για µαθητές Ε′-ΣΤ′ δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«Ο θεός ∆ιόνυσος στη Θεσσαλονίκη»
Κώστας Στοφόρος
Με αφορµή την έκδοση του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, µε τίτλο «Ο θεός
∆ιόνυσος και οι πειρατές - ένα ταξίδι στον µύθο και στην ιστορία µέσα από το παραµύθι», του Κώστα Στοφόρου, συγγραφέα, δηµοσιογράφου και συνεργάτη του Μουσείου
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οι µικροί επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον κόσµο των µύθων και να δηµιουργήσουν το δικό τους παραµύθι
µε ήρωα τον θεό ∆ιόνυσο, µε φόντο την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Με οδηγό τον συγγραφέα και µε τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας των Παραµυθιών, οι µικροί επισκέπτες
θα δηµιουργήσουν και θα δραµατοποιήσουν έναν καινούργιο µύθο, που θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της πόλης τους, µέσα από το παιχνίδι.
Για µαθητές νηπιαγωγείου και δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΝΟΤΟΣ»
«Επι-γράφω στην αρχαία Ελλάδα»
Το επιγραφικό εργαστήριο απευθύνεται σε οργανωµένες οµάδες µαθητών, είτε σε µεµονωµένους επισκέπτες (παιδιά και εφήβους), είτε στην κοινότητα των εκπαιδευτικών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Επι-γράφω στην αρχαία Ελλάδα» υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Επιγραφικής και Παπυρολογίας (ΕρΕΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και έχει σκοπό τη
γνωριµία των µαθητών µε τον κόσµο των επιγραφών, την αλφαβητική γραφή και την εξέλιξή της στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για διαδραστικό βιωµατικό εργαστήριο, που
απευθύνεται σε µαθητές γυµνασίου και στοχεύει σε µια διαφορετική προσέγγιση της
αρχαιογνωσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τις βασικές αρχές της επιγραφικής επιστήµης, µαθαίνουν την άµεση σχέση των επιγραφών µε
τον υλικό πολιτισµό της αρχαιότητας, αξιοποιώντας το εποπτικό υλικό που τους παρέχεται, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν τα γράµµατα µιας επιγραφής, εφαρµόζουν στην πράξη
τη διαδικασία χάραξης σε πηλό και συµµετέχουν στην κατασκευή εκτύπου, αποτυπώνοντας σε χαρτί το αρχαίο κείµενο. Γίνονται, δηλαδή, για λίγο «µικροί επιγραφικοί»…
ΥΠΕYΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ: Νίκη Οικονοµάκη (δρ κλασικής φιλολογίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), Γιάννης Τζιφόπουλος (καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και
επιγραφικής ΑΠΘ, διευθυντής Εργαστηρίου Επιγραφικής και Παπυρολογίας). Στο εργαστήριο συµµετέχουν µαθητές γυµνασίου του Πειραµατικού Σχολείου του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης (υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κερασένια Παπαλεξίου, δρ φιλοσοφίας, σύµβουλος Υπουργείου Παιδείας, φιλόλογος).
Για µαθητές γυµνασίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ως την άκρη του νερού»
Βασιλική Νευροκοπλή
Η συγγραφέας θα αφηγηθεί το παραµύθι της, θα συζητήσει µε τα παιδιά και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της.
Για παιδιά 4-7ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Αριθµητάρι - 99 µικρούτσικες µαϊµούδες»
Μάθε να µετράς! Μέτρησε κροκόδειλους µε πονόδοντο, λιχούδικα µυρµήγκια, κατσικάκια και ουρίτσες, καπέλα αρλεκίνων, καγκουρό-ποδηλάτες, πιατίνια, καλοριφέρ, λαίµαργους παπαγάλους, µπανανόφλουδες, ιπτάµενους δίσκους, πτεροδάκτυλους,
σουρωτήρια, αγγλικά κόρνα, κεράκια γενεθλίων... Ο εκδότης της «Νεφέλης», Περικλής
∆ουβίτσας, παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Ροδούλας Παππά Αριθµητάρι – 99 µικρούτσικες µαϊµούδες και µας εξηγεί πώς φτιάχνονται τα βιβλία.
Για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«Λόγια ταξιδευτές»
Μουσικοθεατρικό δρώµενο-αφιέρωµα στο έργο στου Νίκου Καζαντζάκη. Τάξη: Ε
∆ηµοτικού (45 µαθητές/τριες). Σχολείο: Ιδιωτικό ∆ηµοτικό «∆ΕΛΑΣΑΛ». ∆άσκαλοι: Ι.
∆ρούγκας, Χ. Μαυρίδης, Α. Σεραφειµίδου. Σκηνοθεσία-∆ραµατουργία: Π. Γραικού. Χορωδία: Α. Χατζηγιάννης. Θα ακολουθήσει συζήτηση µε θέµα τον Νίκο Καζαντζάκη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
«Το όνειρο του Παντοφλίνου»
Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Ο Παντοφλίνος παραπονιέται διαρκώς γιατί δεν βλέπει όνειρα, και οι φίλοι του αποφασίζουν να τον βοηθήσουν. Όµως, το αντικείµενο που του χαρίζουν για τον σκοπό αυτό
ασκεί στον Παντοφλίνο µια παράξενη επίδραση. Η Μπουκίτσα, ο Τσίφτης, η Κοκέτα, ο
Μένιος και ο Σοφούλης βλέπουν τον φίλο τους ν’ αποµακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την παρέα τους και από τον πραγµατικό κόσµο. Μέχρι που το σπίτι του κυρίου
Ευριπίδη κινδυνεύει. Μέχρι που ο Πέρσης έχει µια καταπληκτική ιδέα. Μέχρι που καταφθάνει φουριόζα και αποφασισµένη η Σαµπρελίνα. Μέχρι που ξεσηκώνεται ολόκληρη
η γειτονιά. Και τότε…
Για µαθητές Γ′- ΣΤ′ δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΝΟΤΟΣ»
«Μυθολογία στο ρυθµό της µουσικής»
Η Μαρία Ανδρικοπούλου ζωντανεύει µε ρυθµό και φαντασία τη µυθολογία, παρέα µε
τους µαθητές της Γ′ και της ∆′ Τάξης των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη. Τα παιδιά παρουσιάζουν δραµατοποιηµένους µύθους από το βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου Μύθοι
στο ρυθµό της µουσικής και διασκεδαστικές δραστηριότητες.
Για παιδιά 6-10 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ο µάγκας δράκος»
Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα µεγάλο πολύχρωµο λιβάδι ζούσε ένας δράκος, ένας δράκος τεµπέλης που φοβέριζε τα µικρότερα πλάσµατα και τα ανάγκαζε να δουλεύουν και
να του φέρνουν να τρώει. Όλα άλλαξαν, όµως, όταν εµφανίστηκε µπροστά του ένας σκύλος… Αν θέλετε να µάθετε τη συνέχεια της ιστορίας, ο ∆ηµήτρης Μπογδάνος θα σας
την αφηγηθεί µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ψάχνοντας το χαµένο σωσίβιο»
Ποιοι είναι οι φόβοι µας και πώς µπορούµε να τους ξεπεράσουµε; Ελάτε να παίξουµε όλοι
µαζί παιχνίδια που θα µας κάνουν να πετάξουµε µακριά τα σωσίβιά µας, µαζί µε τη
∆ήµητρα Φώτου, συγγραφέα του βιβλίου Το χαµένο σωσίβιο και τους µαθητές της Α′
και της Β′ τάξης των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη.
Για παιδιά 4-8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«Οι ιστορίες του Σάββα: Πώς να επιβιώσετε από τους γονείς όταν πάτε σχολείο»
Τασούλα ∆. Τσιλιµένη
Γιατί οι γονείς του Σάββα µένουν ξάγρυπνοι την παραµονή της πρώτης µέρας που εκείνος θα πάει στο σχολείο; Πώς µπορεί κανείς να κάνει φίλους µε αφορµή µια… ψείρα κι
έναν φακό; Γιατί οι γονείς του Σάββα κυνηγούν µε το αυτοκίνητό τους το σχολικό που
πάει στο µουσείο; Πώς θα πείσει ο Σάββας τους γονείς του να µην κάνουν εκείνοι τη ζωγραφιά που του ζήτησε η δασκάλα; Τρεις τρυφερές ιστορίες µε χιούµορ, που περιγράφουν εµπειρίες παιδιών και γονέων, και αφορούν την πρώτη µέρα στο σχολείο και άλλες
αγωνίες… γονέων. Ελάτε, λοιπόν, να συζητήσουµε και τις δικές µας εµπειρίες για τρόπους επιβίωσης από τους γονείς και πώς κάνουµε φίλους.
Για µαθητές Β′-∆′ δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
«Τα δοντάκια µου προσέχω, µια ζωή για να τα έχω»
Μαρία Ιορδανίδου, Ανθή Ζήση
Το παραµύθι θα παρουσιάσουν µε διαδραστικό-θεατρικό τρόπο η συγγραφέας Μαρία
Ιορδανίδου και ο θεατρικός εµψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου. Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν παιδιά από τον παιδικό σταθµό- νηπιαγωγείο της «Μοντεσσοριανής Σχολής
Ζαφρανά» και µαθητές της Α′ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής.
Για παιδιά 3-7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΝΟΤΟΣ»
«Νίκος Καζαντζάκης, ένας ανήσυχος ταξιδευτής»
Ελευθερία Καµπιτάκη
Εικοσάλεπτη ταινία-animated, µε επιλεγµένα επεισόδια της ζωής του Νίκου Καζαντζάκη,
που «εµψυχώνονται» µε προσεγµένο, αισθητικό τρόπο και δραµατοποιούνται µέσα από
κείµενα και διαλόγους αντληµένους από διάφορα κείµενά του. Ένα αφαιρετικό οδοιπορικό στη ζωή και στο έργο του συγγραφέα, µε έντονο το συναισθηµατικό και βιωµατικό
στοιχείο. Παραγωγή: Μουσείο Καζαντζάκη. Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάκου.
Για παιδιά 4-15 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
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«Στα παλάτια της Κνωσού»
Νίκη Σταύρου
Οι Εκδόσεις Καζαντζάκη διοργανώνουν µια αφήγηση-ανάγνωση του πολυαγαπηµένου
παιδικού βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη Στα παλάτια της Κνωσού. Ο Νίκος Καζαντζάκης,
που τόσο αγάπησε τα παιδιά, τους προσέφερε ένα βιβλίο όπου ιστορία, µυθολογία, συναισθήµατα και ιδανικά στροβιλίζονται σε έναν λαβύρινθο, συνθέτοντας ένα εξαίσιο λογοτεχνικό ψηφιδωτό, έναν µαγευτικό µύθο ανθρώπινης αξιοπρέπειας, φρονήµατος,
γενναιότητας και αγάπης για τη µόρφωση. Οι πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου είναι
νεαρά παιδιά, βοηθούν τον Θησέα, την Αριάδνη και τον Ίκαρο.... µας οδηγούν στο παλάτι του Βασιλιά Μίνωα, στον Λαβύρινθο, στην αρένα µε τους ιερούς ταύρους. Η Νίκη
Σταύρου, διευθύντρια των Εκδόσεων Καζαντζάκη και πνευµατική κόρη της Ελένης Καζαντζάκη, θα αναγνώσει αποσπάσµατα από το βιβλίο, µεταδίδοντας στα παιδιά το
πνεύµα που της µετέδωσε η ίδια η Ελένη, διαβάζοντάς της αυτό το βιβλίο. Θα ακολουθήσει θεατρικό παιχνίδι, από τις παιδαγωγούς τού Παιδοχώρου, Θεοδώρα Μιχαηλίδου
και Βασιλική Πελεκάνη, που θα µας ταξιδέψει... µέχρι τα παλάτια της Κνωσού!
Για παιδιά 4-15 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Στα µονοπάτια της νιότης»
Λίτσα Ψαραύτη
Ένας εφηβικός έρωτας και µια µοιραία παρανόηση που στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου
ζωντανεύουν στην ψυχή της ηρωίδας, όταν, µεγάλη πια, επισκέπτεται το νησί που γεννήθηκε και πρέπει ν’ αντιµετωπίσει τα φαντάσµατα του παρελθόντος. ∆εκατεσσάρων
χρονών η ∆άφνη, κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής, µαζί µε τον δεκαεξάχρονο
Οδυσσέα, µαθητές και οι δύο του γυµνασίου, βοηθούσαν µε πάθος και ενθουσιασµό
την Εθνική Αντίσταση. Ο χρόνος χώρισε τα ερωτευµένα παιδιά, όµως εκείνη η φλόγα δεν
έσβησε ποτέ. Η επιστροφή της ∆άφνης στο νησί για επαγγελµατικούς λόγους και η συνάντησή της µε τον Οδυσσέα θα ξαναζωντανέψουν τα αισθήµατα που τους έδεναν. Ποιο
τέλος µπορεί να δοθεί σε µια τέτοια ιστορία, όταν οι πρωταγωνιστές της την έχουν αφήσει για δεκαετίες ανολοκλήρωτη;
Για µαθητές γυµνασίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Μικροί αρχαιολόγοι»
Κούλα Μπορµπουδάκη
Αρχαιολογική δραστηριότητα για να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσµο της ανασκαφής!
Για παιδιά 8-12 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«Ο µάγκας δράκος»
Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα µεγάλο πολύχρωµο λιβάδι ζούσε ένας δράκος, ένας δράκος τεµπέλης που φοβέριζε τα µικρότερα πλάσµατα και τα ανάγκαζε να δουλεύουν και
να του φέρνουν να τρώει. Όλα άλλαξαν, όµως, όταν εµφανίστηκε µπροστά του ένας σκύλος… Αν θέλετε να µάθετε τη συνέχεια της ιστορίας, ο ∆ηµήτρης Μπογδάνος θα σας
την αφηγηθεί µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
«Το µουσείο των αποξηραµένων συναισθηµάτων»
Παρουσίαση του εφηβικού βιβλίου Το µουσείο των αποξηραµένων συναισθηµάτων και διαδραστικό παιχνίδι µε τους µαθητές από τον συγγραφέα του βιβλίου Θοδωρή Κούκια. Τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να «ξεναγηθούν» στην οµορφιά και στην αξία της διαφορετικότητας, µέσα από ένα ιδιαίτερο παιχνίδι συναισθηµάτων, βασισµένο στην πλοκή
του βιβλίου.
Για µαθητές γυµνασίου-λυκείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΝΟΤΟΣ»
«Οι Μικροί Αδιάφθοροι και το Λούνα Παρκ του Τρόµου!»
Ποιοι είναι οι Μικροί Αδιάφθοροι; Και τι συµβαίνει στο Λούνα Παρκ; Με αφορµή µια
ιστορία µυστηρίου, ο συγγραφέας Άρης ∆ηµοκίδης θα κουβεντιάσει για τη διαφθορά
στην καθηµερινή µας ζωή, θα οργανώσει νοµικά παιχνίδια και µαζί µε τους φίλους του
θα φτιάξει µια ολοκαίνουργια ιστορία!
Για µαθητές Ε′-ΣΤ′ δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

13:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Μύηση στη δηµοκρατική κουλτούρα, στην ιστορική παιδεία και σε απολαύσεις
πολιτισµού: οι εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων»
Οµιλητής: Αντώνης Καζάκος, υπεύθυνος Τοµέα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του
Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων.
Ενηµερωτική παρουσίαση του πολυσχιδούς εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύµατος της
Βουλής σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και σε
κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε τους
παριστάµενους.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ι∆ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Sehnsuchtsort: µια ιστορία σε έξι ερωτήσεις»
Οµάδα διαπολιτισµικού θεάτρου της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Μια πολύγλωσση και πολυτροπική παράσταση για την πατρίδα και την απώλεια, τη νοσταλγία και την επιστροφή. Μια οµάδα µαθητών θέτει και απαντά ερωτήµατα, ενώ διηγείται τις ιστορίες τριών συγγραφέων, συγκεκριµένα του Στέφαν Τσβάιχ, του Ζαν Αµερί
και του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί, οι οποίοι είδαν τον κόσµο τους να αλλάζει στο ξέσπασµα του Β′ Παγκοσµίου Πολέµου.
Για εφήβους και ενήλικες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Το µουσείο των αποξηραµένων συναισθηµάτων»
Παρουσίαση του νεανικού βιβλίου Το µουσείο των αποξηραµένων συναισθηµάτων από
τον συγγραφέα Θοδωρή Κούκια. Ο συγγραφέας, µέσω της εµπλουτισµένης αφήγησης,
του διαλόγου αλλά και βιωµατικών τεχνικών, θα προσεγγίσει θέµατα που πραγµατεύεται το βιβλίο και αφορούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όπως η διαφορετικότητα, ο σχολικός εκφοβισµός και οι συναισθηµατικές προκλήσεις της εφηβείας.
Για εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και όσους έρχονται αντιµέτωποι µε τις προκλήσεις της
εφηβικής ηλικίας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ

18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Μια ανάµνηση, µια φωτογραφία. ∆ηµιουργώντας ένα σύντοµο στιγµιότυπο της
παιδικής ηλικίας»
Με αφορµή την έκδοση του βιβλίου του Εικόνες της παιδικής ηλικίας στη µεγάλη οθόνη,
ο συγγραφέας ∆ηµήτρης Γουλής, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Κινηµατογράφου ΑΠΘ Παύλος Πανταζής και ο σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές (Φιλιά εις τα παιδιά) συζητούν για την αποτύπωση της παιδικής ηλικίας στο σινεµά και, εν συνεχεία,
στήνουν ένα σύντοµο κινηµατογραφικό εργαστήρι µαζί µε το κοινό.
Για εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: UNIVERSITY STUDIO PRESS

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Το σχολείο της φύσης και των χρωµάτων»
Ο Άγγελος Πατσιάς θα µιλήσει για το µικρό θαύµα που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια
στον µακρινό Φουρφουρά της Κρήτης. Ο Άγγελος είναι δάσκαλος και ένας από τους ανθρώπους που ονειρεύονται µια διαφορετική παιδεία, και κατάφερε να αλλάξει τα δεδοµένα. Στο βιβλίο που θα παρουσιάσει, περιγράφει όλο το ταξίδι αυτής της µοναδικής
εµπειρίας και θα συζητήσει µε το κοινό του, µεταξύ άλλων: Πώς γίνεται ένα σχολείο να
είναι ανοικτό στην κοινωνία και να αλληλοεπιδρά µε αυτήν, παίρνοντας αλλά και δίνοντας; Πώς ρίχνεις τα τείχη; Τι σηµαίνει για τους γονείς της τοπικής κοινωνίας τα παιδιά τους να κάνουν κάθε Παρασκευή συνέλευση για να λύσουν όλα τα προβλήµατά τους;
Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και γονείς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ
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19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Comic Magic Show!»
Η οµάδα εθελοντών τού «∆ιαβάζω για τους Άλλους» παρουσιάζει ένα µαγικό πρόγραµµα
µε οµαδικό µουσικοκινητικό παιχνίδι και comic magic! Με τον… Marmelo και τη βοηθό
του, Αγγελική Βαστάκη!
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Η αγάπη είναι κύκλος»
Η συγγραφέας-παιδαγωγός Γεωργία Λάττα και ο θεατρικός εµψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου θα παρουσιάσουν το νέο της βιβλίο. Αφηγείται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν µαθητές και µαθήτριες από το «Ελληνικό Κολέγιο».
Για παιδιά από 8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ

20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
“Football in the Valley”
Προβολή της ταινίας (σενάριο, σκηνοθεσία: Roy Krispel, Ισραήλ, 2014, 45 λεπτά). Η
ιστορία µιας µοναδικής ποδοσφαιρικής οµάδας, που αποτελείται από δεκατριάχρονους
παίκτες, µε διαφορετική καταγωγή, που τους ενώνει το πάθος για το ποδόσφαιρο. Η ταιΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
νία προβάλλεται µε αγγλικούς υπότιτλους.
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Πού ανήκω επιτέλους;»
Χρυσούλα Μελισσά-Χαλικιοπούλου
Η Αννέτα είναι ένα µαύρο κορίτσι, υιοθετηµένο από λευκούς γονείς. Ο Βασίλης είναι ο
συµµαθητής που την κακοµεταχειριζόταν κρυφά και φανερά, αλλά γίνεται τελικά –χάρη
στον έξυπνο και καλοσυνάτο τρόπο της– πιστός φίλος. Η φιλία τους θα ανθίσει από την
έκτη δηµοτικού έως το τέλος του λυκείου, αλλά και θα δοκιµαστεί. Για το βιβλίο θα µιλήσουν η Έφη Ζιώγα, µαθηµατικός, γυµνασιάρχης, η Αθηνά Κλάδη, φιλόλογος, και η
Χριστίνα Χαλκίδου, εκπαιδευτικός. Θα ακολουθήσει συζήτηση για τα θέµατα που θίγονται από το βιβλίο, όπως η διαφορετικότητα, η ενσωµάτωση στο σχολικό περιβάλλον, οι επιπτώσεις του bullying και του διαζυγίου των γονιών στα παιδιά.
Για παιδιά από 11 ετών, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙ∆ΕΡΗ
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Παρασκευή 12 Μαΐου 2017
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Θες να παίξουµε…; Όµως όλα τα πράγµατα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι»
«Η ζωή θα µπορούσε να είναι ένα υπέροχο παιχνίδι για όλους, όµως όλα τα πράγµατα
στη ζωή δεν είναι παιχνίδι». Μια παρουσίαση ενάντια στην οποιασδήποτε µορφής
βία, από τον συγγραφέα Νίκο Μιχαλόπουλο.
Για παιδιά από 8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Τη µέρα που θα ’ρθουν τα αγριοπερίστερα»
Σταµάτης Κεσόγλου
Μια συνάντηση µε αφορµή ένα βιβλίο για τους ανθρώπους. Όσους είναι ακόµα παιδιά
και περιµένουν αγριοπερίστερα. Και για τους άλλους που µεγάλωσαν και έπαψαν να τα
περιµένουν πια. Κι επίσης, ένα βιβλίο για εκείνη τη µέρα. Τη µέρα που τα αγριοπερίστερα, τελικά, θα έρθουν.
Για µαθητές ∆′- ΣΤ′ δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«Η παιδική Βουλή σώζει τη χώρα απ’ το γκρι»
Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου-Τσιακαλά
Παραµύθι για µικρά και µεγάλα παιδιά που θέλουν να αλλάξουν τον κόσµο!
Για παιδιά έως 7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
«Το φιλί της λύκαινας»
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Ένας µυστηριώδης ασυνήθιστος παππούς περνάει µε τον δωδεκάχρονο εγγονό του ένα
καλοκαίρι όλο απρόοπτα. Παρέα τους µια λύκαινα αλληγορική, µια λύκαινα συµβολική,
µα και µια λύκαινα µικρή και ολοζώντανη! Τ’ απρόσµενα που τους συµβαίνουν και οι
ιστορίες οι αληθινές που αφηγείται ο παππούς πλέκουν µια υπόθεση απροσδόκητη,
υφασµένη από οικογενειακές παρεξηγήσεις αλλά και κοινωνικές συγκρούσεις που τις
έζησε από κοντά κι ακόµα καθορίζουν τον ταραγµένο κόσµο µας.
Για µαθητές ΣΤ′ δηµοτικού-γυµνασίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ProgrammaEkdilwsewnGIA PAIDIA:Layout 1

5/4/17

1:40 PM

Page 10

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΝΟΤΟΣ»
«Ο µικρός Σταυραετός» – «Το κουµπί»
«Ο µικρός Σταυραετός»: Οι συµµετέχοντες, πέρα από την αφήγηση, θα παρακολουθήσουν και τη δραµατοποίηση του παραµυθιού, από έναν έµπειρο ηθοποιό, έχοντας και οι ίδιοι ενεργό ρόλο. Στη διάρκειά της θα υµνήσουν τη διαφορετικότητα,
αλλά και αρετές όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη και η φιλία. Αφήγηση: ∆όξα Κωτσαλίδου. ∆ραµατοποίηση: Θανάσης Μήτος.
«Το κουµπί»: Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί του πρώτου
παραµυθιού από ελληνική συγγραφική οµάδα, το οποίο αποτελείται µόνο από εικόνες, και να ενισχύσουν τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους, αποφασίζοντας οι ίδιοι για το τέλος του. Υπεύθυνες δράσης: Κατερίνα Ιωαννίδου, Ειρήνη
Γεωργάκη, Ροζαλία Ποζίδου.
Για παιδιά 4-7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ

10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Το µπλοκάκι ενός UFO Νο 4: Η Οδύσσεια ενός Ούφο!»
Έλα να γνωρίσεις έναν άπαιχτο τύπο! Το όνοµά του, UFO! Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης
θα σου διηγηθεί όλες τις σκανταλιές και τα κατορθώµατα του ήρωά του! Αλλά αυτό που
περιµένει, είναι να του πεις τα δικά σου κατορθώµατα και ίσως γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής στο επόµενο µπλοκάκι. Τα µαγικά µαρκαδοράκια του Σωτήρη Μητρούση θα εικονογραφήσουν µπροστά σου τους δικούς σου ήρωες. Σε περιµένουν πολλές εκπλήξεις!
Για παιδιά 7-14 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Η παραµυθού της Σελήνης»
Βάγια Παπαποστόλου
Η Παραµυθού της Σελήνης επισκέπτεται το «χωριό που δε νυχτώνει ποτέ». Φοράει ένα
µαγικό φουστάνι που έχει κεντηµένους νάνους, δράκους, µάγισσες και γοργόνες, και οι
βαλίτσες της είναι γεµάτες µυστικά… Την ιστορία της θα τη διηγηθεί η Βάγια Παπαποστόλου. Ένα τρυφερό παραµύθι για τη χαρά της προσφοράς και της ανταλλαγής.
Για παιδιά πρώτων τάξεων του δηµοτικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Το ταξίδι του Φερεϋντούν»
Ο συγγραφέας Γρηγόρης Χαλιακόπουλος παρουσιάζει το βιβλίο του Το ταξίδι του Φερεϋντούν, το οποίο αναφέρεται στον Πέρση ποιητή Φερεϋντούν Φαριάντ, φίλο του Γιάννη
Ρίτσου, ο οποίος βραβεύτηκε στην Ελλάδα ως ο καλύτερος µεταφραστής παιδικών παραµυθιών, δίδαξε περσικά στο ΑΠΘ και άφησε σπουδαίο συγγραφικό και µεταφραστικό
έργο. Ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος έχει επισκεφθεί 40.000 µαθητές σε όλη την Ελλάδα.
Για παιδιά από 8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ» του Γίργκεν Μπανσέρους
Με την οµάδα Gamecraft
Ο µεγαλύτερος µικρός ντετέκτιβ του κόσµου, ο αγαπηµένος σας Κλουζ, έρχεται να σας
παρασύρει σε ένα ακαταµάχητο παιχνίδι µυστηρίου, όπου καλείστε να επιλύσετε τους
πιο περίπλοκους γρίφους.
Για παιδιά από 7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Στάσου στο µπόι σου»
Σοφία Τσιάµη
Η κυρία Ψηλή και η κυρία Κοντή µοιράζονται την ίδια αυλή. Αν και γειτόνισσες, δεν έχουν
τίποτα κοινό, και σαν να µην έφτανε αυτό, έπειτα από έναν καβγά, ίδιο Βατερλό, έκοψαν
και την καληµέρα! Μα όλα άλλαξαν όταν ήρθε στην πόλη τους το τσίρκο «Πέρα ως πέρα».
Για µαθητές νηπιαγωγείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Παπούτσια με φτερά»
Μαρία Παπαγιάννη
Η µικρή Ρόζα µεγαλώνει µε τον πατέρα της που είναι ψαράς αλλά στα κρυφά γράφει
ποιήµατα. Κάποια στιγµή, κυνηγηµένη από κακές σκέψεις, θα ακολουθήσει τον Γκαµπίτο,
τον γάτο µε το ένα µάτι, στην Πολιτεία του Βυθού, που ετοιµάζεται για πόλεµο για τον πιο
κουφό λόγο που µπορεί να φανταστεί κανείς: για τις γλώσσες που χάνονται. Ποτέ έως
τότε η Ρόζα δεν είχε σκεφτεί ότι και οι γλώσσες πεθαίνουν, και µαζί τους πεθαίνουν τα
παραµύθια, τα τραγούδια, τα όνειρα. Τώρα πρέπει να αποφασίσει αν θα τολµήσει να
υψώσει το ανάστηµά της και να δώσει κι αυτή τη δική της µάχη στις γειτονιές του κόσµου.
Ένα βιβλίο για την ποίηση, για τα µικρά θαύµατα και τους µεγάλους αγώνες, για το κυνήγι της χώρας της Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή, µε κανονικούς ανθρώπους που επιµένουν να ονειρεύονται.
Για µαθητές γυµνασίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Στο καράβι της γιορτής τρύπωσαν οι σουρεαλιστές»
Με αφορµή το βιβλίο Το καράβι της γιορτής της Έλενας Αρτζανίδου, σε εικονογράφηση
Ηλιάνας Μπαρδή, τα παιδιά θα ζήσουν µια φιλαναγνωστική δράση που θα εµπεριέχει:
ανάγνωση αποσπάσµατος του βιβλίου και ερωτήµατα που αφορούν τον ήρωα που ξεχώρισαν, εικαστική δηµιουργία νέου ήρωα, µέσω µιας τεχνικής των σουρεαλιστών.
Για παιδιά από 8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

16:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Σεβαστιανός ο Φοβερός»
Η παιδαγωγός και συγγραφέας Λητώ Τσακίρη-Παπαθανασίου θα πραγµατοποιήσει
ανοιχτή διαδραστική παρουσίαση του µουσικού παραµυθιού της, το οποίο κυκλοφορεί
υπό την αιγίδα της UNESCO, µε θέµα τον σχολικό εκφοβισµό. Εικονογραφεί ο Νίκος
Γιαννόπουλος. Την παρουσίαση θα πλαισιώσουν µικροί µαθητές του µουσικού σχολείου «Νέα Αγωγή».
Για παιδιά 3-6 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
“Football in the Valley”
Προβολή της ταινίας (σενάριο, σκηνοθεσία: Roy Krispel, Ισραήλ, 2014, 45 λεπτά). Η
ιστορία µιας µοναδικής ποδοσφαιρικής οµάδας, που αποτελείται από δεκατριάχρονους
παίκτες, µε διαφορετική καταγωγή, που τους ενώνει το πάθος για το ποδόσφαιρο. Η ταιΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
νία προβάλλεται µε αγγλικούς υπότιτλους.

17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Αφιέρωµα στον συγγραφέα Μάνο Κοντολέων
Μαθητές της Γ΄ ∆ηµοτικού (Γ΄4) των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης δηµιουργούν µε αφορµή τα βιβλία του Μάνου Κοντολέων.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ανοίγοντας τη διδασκαλία της ιστορίας»
Μαρίζα Ντεκάστρο, Ελένη Χοντολίδου, ∆ηµήτρης Γουλής
Η Ελένη Χοντολίδου (αναπληρώτρια καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης) και ο ∆ηµήτρης Γουλής (δρ επιστηµών αγωγής, διευθυντής του
67ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης) παρουσιάζουν το βιβλίο της Μαρίζας Ντεκάστρο Ένας κόσµος σε κίνηση και συζητούν για το πώς γράφονται τα βιβλία γνώσεων και
πώς διδάσκεται η ιστορία στο σχολείο.
Για ενήλικες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
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18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Μικρά βήµατα – Μεγάλοι δρόµοι»
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ανδρέας Καρακίτσιος, Elizabeth Poe
Εργαστήρι εκπαιδευτικών µε τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο για τα εικονοβιβλία βραχείας φόρµας Μεγαλώνω τη γιαγιά µου, Το σπίτι το δικό µας, Η βάρκα που τη λένε Μνήµη, µε την
τεχνική της δηµιουργικής ανάγνωσης και του Θεάτρου Αναγνωστών. Εισαγωγική εισήγηση για τις αφηγήσεις βραχείας φόρµας: Ανδρέας Καρακίτσιος, καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τιµητική συµµετοχή
για το Θέατρο Αναγνωστών: Elizabeth Poe, καθηγήτρια παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.
Για γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Σχολικές λέσχες ανάγνωσης: νησίδες πολιτισµού σε ένα εφηβικό σύµπαν»
Μαθητές µιλούν για τη συµµετοχή και τις εµπειρίες τους στις λέσχες φιλαναγνωσίας του
σχολείου τους, και εκπαιδευτικοί που διευθύνουν λέσχες ανάγνωσης παρουσιάζουν τις
σκέψεις και τις προτάσεις τους και συζητούν για τις σχολικές λέσχες ανάγνωσης. Οι
συγκεκριµένες σχολικές λέσχες ασχολούνται µε βιβλία µαθηµατικών, φυσικής, ελληνικής
και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας. Οµιλητές: µαθητές-µέλη των µαθητικών λεσχών ανάγνωσης και εκπαιδευτικοί-υπεύθυνοι λεσχών ανάγνωσης από το 1ο Γυµνάσιο Πυλαίας, το 2ο
και το 3ο Γυµνάσιο Θέρµης και το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης: Χρυσούλα Βαρδαλή, Σοφία
Καρασάββα, Παναγιώτα Καρατζοβάλη, Ιωάννα Ντέµπου, Σοφία ΣπυροπούλουΒασίλης
Τεµπερεκίδης. Συντονιστής: Νίκος Μερούσης, υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων.
Για µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Μικρά βήµατα – Μεγάλοι δρόµοι»
Εργαστήρι εκπαιδευτικών µε τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο για τα εικονοβιβλία βραχείας
φόρµας Μεγαλώνω τη γιαγιά µου, Το σπίτι το δικό µας, Η βάρκα που τη λένε Μνήµη, µε
την τεχνική της δηµιουργικής ανάγνωσης και του Θεάτρου Αναγνωστών. Εισαγωγική εισήγηση για τις αφηγήσεις βραχείας φόρµας: Ανδρέας Καρακίτσιος, καθηγητής του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τιµητική συµµετοχή
για το Θέατρο Αναγνωστών: Elizabeth Poe, καθηγήτρια παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.
Για γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα»
Αγγελική ∆αρλάση
Μια βαθιά ανθρώπινη κα αντιπολεµική ιστορία για τη φιλία, την ενηλικίωση, την αναζήτηση ταυτότητας και την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, βασισµένη
στην πραγµατική ιστορία της απόκρυψης των αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου. Για το βιβλίο θα µιλήσουν η
Μένη Κανατσούλη, καθηγήτρια στο Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ, η Εύα Φουρλίγκα, αρχαιολόγος-µουσειολόγος στον Τοµέα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού, και η συγγραφέας
Αγγελική ∆αρλάση. Συντονίζει η Βασιλική Μήσιου, διδάκτωρ µεταφρασεολογίας.
Για ενήλικες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Παρουσίαση εκπαιδευτικού ορογράµµατος: «Στον δρόµο για τις άλλες πατρίδες
των προσφύγων»
Βασιλική Νίκα, εκπαιδευτικός. Συµµετέχουν οι συγγραφείς: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λίτσα Ψαραύτη
Το πρόγραµµα «Στον δρόµο για τις άλλες πατρίδες των προσφύγων» δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει µε τους µαθητές του βιωµατικά και διαθεµατικά
το προσφυγικό ζήτηµα, χρησιµοποιώντας σύγχρονα λογοτεχνικά αναγνώσµατα. Περιλαµβάνει εννέα βιβλία των εκδόσεων Πατάκη, µε κοινό θεµατικό άξονα την προσφυγιά.
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε από τη µουσειοπαιδαγωγό Φαίη Τσίτου.
Για εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ως την άκρη του νερού»
Βασιλική Νευροκοπλή
Το παραµύθι θα δραµατοποιήσουν τα παιδιά του Τµήµατος Γ1 του ∆ηµοτικού Σχολείου
Πενταλόφου. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαρία Πανουσιάδου, δασκάλα της τάξης, και
Σάκης Ραπτόπουλος, δάσκαλος µουσικής του σχολείου. Η συγγραφέας θα αφηγηθεί το
παραµύθι της, θα συζητήσει µε τα παιδιά και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της.
Για παιδιά 4-7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ
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Σάββατο 13 Μαΐου 2017
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Ηµερίδα µνήµης
για τους Παντελή Καλιότσο, Βούλα Μάστορη και Γαλάτεια Σουρέλη
Η ηµερίδα έχει στόχο να αναδείξει το έργο τριών σπουδαίων συγγραφέων που έφυγαν
φέτος από κοντά µας. Συγκεκριµένα, η καθηγήτρια Μένη Κανατσούλη, ο καθηγητής Ανδρέας Καρακίτσιος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιµένη θα µιλήσουν
για το έργο και την προσφορά στην παιδική λογοτεχνία τής Βούλας Μάστορη, του Παντελή Καλιότσου και της Γαλάτειας Σουρέλη, αντίστοιχα. Στην παρουσίαση θα παρέµβουν συγγραφείς και εκπαιδευτικοί που τους γνώριζαν προσωπικά και είχαν συνεργαστεί µαζί τους. Αποσπάσµατα από αντιπροσωπευτικά έργα τους θα διαβάσουν οι
Ακτιβιστές Αναγνώστες.
Συντονισµός: Βασιλική Νίκα, πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ.
Για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Ηµερίδα µνήµης
για τους Παντελή Καλιότσο, Βούλα Μάστορη και Γαλάτεια Σουρέλη
Η ηµερίδα έχει στόχο να αναδείξει το έργο τριών σπουδαίων συγγραφέων που έφυγαν
φέτος από κοντά µας. Συγκεκριµένα, η καθηγήτρια Μένη Κανατσούλη, ο καθηγητής Ανδρέας Καρακίτσιος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιµένη θα µιλήσουν
για το έργο και την προσφορά στην παιδική λογοτεχνία τής Βούλας Μάστορη, του Παντελή Καλιότσου και της Γαλάτειας Σουρέλη, αντίστοιχα. Στην παρουσίαση θα παρέµβουν συγγραφείς και εκπαιδευτικοί που τους γνώριζαν προσωπικά και είχαν συνεργαστεί µαζί τους. Αποσπάσµατα από αντιπροσωπευτικά έργα τους θα διαβάσουν οι
Ακτιβιστές Αναγνώστες.
Συντονισµός: Βασιλική Νίκα, πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ.
Για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ο πρώτος µου Σαίξπηρ: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»
Μαζί µε τη συγγραφέα Αγγελική ∆αρλάση, θα… ονειρευτούµε το πιο διάσηµο όνειρο,
αυτό που έγραψε πριν από πολλά πολλά χρόνια ο Σαίξπηρ στο θέατρο, για να παιχτεί.
Θα δούµε τις περιπέτειες αρχόντων, ξωτικών αλλά και απλών µαστόρων, και θα διηγηθούµε και θα παίξουµε τα δικά µας αστεία και περιπετειώδη όνειρα.
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Μικροί αρχαιολόγοι»
Κούλα Μπορµπουδάκη
Αρχαιολογική δραστηριότητα για να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσµο της ανασκαφής!
Για παιδιά 8-12 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Με τα χρώµατα της φαντασίας»
Ο Ιταλός συγγραφέας και εικαστικός Γκουίντο Κόντι συνοµιλεί µε τους µαθητές των ∆′,
Ε′ και ΣΤ′ τάξεων των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη για την εικονογραφηµένη ιστορία του
Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου. Τα παιδιά παρουσιάζουν τη δική τους έκθεση ζωγραφικής,
η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Γκουίντο Κόντι.
Για παιδιά 6-10 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ / ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ο Καροµυτόγκας και ο κύκλος του νερού»
Μαριανίνα Κριεζή, Σοφία Ζαραµπούκα
Οι δύο κορυφαίες δηµιουργοί θα αφηγηθούν τη διαδροµή του νερού, από τις υπόγειες
πηγές µέχρι την επιστροφή του στη γη, µέσω της βροχής, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία
τους, στίχους και εικόνες, µε τον δικό τους µοναδικό τρόπο.
Για παιδιά 4-7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΙΩΡΑ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Ένα τελευταίο γράµµα»
Αντώνης Παπαθεοδούλου
Για τον κύριο Κώστα ήταν η τελευταία µέρα στη δουλειά. Η τελευταία µέρα που θα ήταν
ο µοναδικός ταχυδρόµος ενός ολόκληρου νησιού. Ήθελε να το πει σε όλους, να τους
αποχαιρετήσει. Αλλά τι παράξενο! Κανείς δεν ήταν στην πόρτα να τον περιµένει, όπως
κάθε µέρα εδώ και πενήντα χρόνια… Ο συγγραφέας Αντώνης Παπαθεοδούλου θα είναι
µαζί µας για να διαβάσουµε τη διεθνώς βραβευµένη ιστορία του και να φτιάξουµε ένα
ολόκληρο νησί µε τα δικά µας γράµµατα, τα αντίο, τα ευχαριστώ και όλα όσα θέλουµε
να µοιραστούµε (µε γράµµατα ή χωρίς...).
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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13:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Η ωραιότερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ» του Έντουαρντ Μπέρι
Εντουάρντο Χάουρεγκι, Πιερντοµένικο Μπακαλάριο, Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη
Ελάτε να γνωρίσετε τον Ισπανό συγγραφέα Εντουάρντο Χάουρεγκι, που µαζί µε τον
Ιταλό συγγραφέα Πιερντοµένικο Μπακαλάριο κρύβονται πίσω από το ψευδώνυµο Έντουαρντ Μπέρι. Σας περιµένουµε σε µια διαδραστική παρουσίαση γεµάτη εκπλήξεις,
όπου ο Εντουάρντο µε τη βοήθεια της µεταφράστριας Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη θα
µας αποκαλύψουν όλα τα µυστικά των βιβλίων αυτής της µαγικής σειράς. Θα υπάρχει
διερµηνεία από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Για παιδιά από 8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ / ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Το ταίρι» – «Το ασυναίσθηµα»
Η Κέλλυ Κουναλάκη θα παρουσιάσει το πρώτο της βιβλίο, ένα παραµύθι για ενήλικες
και εφήβους, µε τίτλο Το ταίρι. Μαζί της θα βρίσκεται η συγγραφέας Εύη Μάµαλη (Το
ασυναίσθηµα, εκδόσεις Βακχικόν) και παρέα θα συνοµιλήσουν για τη συντροφικότητα,
το µαζί και το χωριστά, και τη µαγεία των ανθρώπινων σχέσεων.
Η συγγραφέας και εκπαιδευτικός Εύη Μάµαλη µαζί µε τη δασκάλα θεατρικού αυτοσχεδιασµού Χρύσα Αλεξάκη συστήνουν διαδραστικά στο κοινό Το ασυναίσθηµα,
ζωντανεύοντάς το, παίζοντας µαζί του και φανερώνοντας διάφορες πλευρές του.
∆ρώµενο από υλικό συναισθηµάτων για ένα ταξίδι µεταµόρφωσης, βασισµένο σε
αποσπάσµατα του βιβλίου. Παρουσιάζει και συντονίζει η συγγραφέας Κέλλυ Κουναλάκη.
Για παιδιά από 11 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΚΧΙΚΟΝ

14:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Θα γίνεις µεζεδάκι για τους δράκους!»
Τζερόνιµο Στίλτον
«...Φίλοι µου, είµαι ο Τζερόνιµο Στίλτον, ο πιο διάσηµος συγγραφέας του κόσµου, και
σας περιµένω όλους στην Παιδική Γωνιά, για να σας παρουσιάσω τη νέα σειρά βιβλίων
µου Ποντικίνγκ. Θα ταξιδέψουµε στον µακρινό και παγωµένο βορρά, για να αντιµετωπίσουµε τους τροµερούς γίγαντες δράκους, θα παίξουµε ένα υπέροχο ποντικοπαιχνίδι, και
3 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα βιβλίο µου. Θα περάσουµε φανταστικά!»
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Απόδραση στο δάσος του παραµυθιού µε τον λύκο!»
Νατάσα Μάγκου
Ελάτε να παίξουµε µε τον λύκο, γνωρίζοντας έναν καινούργιο τρόπο µάθησης, µε πρωτοτυπία, δηµιουργικότητα και συνεργασία. Έχουµε να µάθουµε πολλά απ’ αυτόν! Θα µας
ταξιδέψει στη χώρα της γνώσης, των εκπλήξεων, της φαντασίας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία µε τη γνώση! Τα παιχνίδια περιέχονται στο βιβλίο της Νατάσας Μάγκου Ο λύκος στο
σχολείο; Πάει… χάλασε και αυτός. Οι 101 δράσεις ψυχοκινητικής αγωγής σχεδιάστηκαν
σύµφωνα µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης και µπορούν να υλοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, δασκάλους ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής και ειδικής φυσικής αγωγής, βρεφονηπιοκόµους και γονείς.
Για παιδιά 4-12 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Το βρήκα!»
Θοδωρής Παπαϊωάννου
Τι είναι αυτό που ψάχνει µανιωδώς ο εφευρέτης Μάξιµος Φλου; Μήπως ο αυτόµατος
κόφτης για τα κολοκυθάκια; Μήπως το ποτήρι που γεµίζει µόνο ως τη µέση; Ο Μέρφι, ο
σκύλος του, ανεβοκατεβαίνει στο εργαστήριο, καθώς ακούει συνεχώς περίεργους θορύβους: «Ωχ! Όχι πάλι! Το βρήκε τελικά;» Μια µουσική παρουσίαση του βιβλίου για
παιδιά, µε τον βραβευµένο συγγραφέα Θοδωρή Παπαϊωάννου.
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

15:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Η µάγισσα Μουρ-Μουρ και το πλατύ παπούτσι»
Μαρία Ιορδανίδου
Θεατρικό δρώµενο από την Παιδική Θεατρική Οµάδα του Βαφοπούλειου Πνευµατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης και αφήγηση από τη συγγραφέα Μαρία Ιορδανίδου, µε µουσική
της Βασιλικής Κούρτη-Παπαµούστου. Μια ιστορία που ονειρεύεται να οδηγήσει τα παιδιά σε δρόµους φωτεινούς, πολύχρωµους, µουσικούς. Εκεί που θα αισθάνονται ασφάλεια και εµπιστοσύνη να τολµούν να κάνουν τα πάντα µε τον δικό τους διαφορετικό
τρόπο. Όχι καλύτερα απ’ τους άλλους! Όχι χειρότερα! Απλά µοναδικά! Η Μαγισσούλα
η Μουρ Μουρ µπορεί να βρει τουλάχιστον µια λύση σε κάθε πρόβληµά της.
Για παιδιά 6-11 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΦΥΛΑΤΟΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων»
∆ηµήτρης Αδάµης, Μαγικές Σβούρες
Παρουσίαση του θεατρικού έργου Η Αλίκη στην χώρα των θαυµάτων του ∆ηµήτρη Αδάµη,
εµπνευσµένο από το οµώνυµο βιβλίο. Με χιούµορ και φαντασία ακολουθούµε τα βήµατα
της Αλίκης στο πέρασµα από την παιδικότητα στην ενηλικίωση. Η θεατρική οµάδα «Μα-
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γικές σβούρες» µάς ταξιδεύει µέσα από τη µουσική και το θεατρικό παιχνίδι στη χώρα των
θαυµάτων, σε µια χώρα µαγική, όπου όλα ανατρέπονται και όλα είναι πιθανά.
Για παιδιά 4-10 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

16:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Η κόκκινη κλωστή και το µαγικό βιολί»
Μαριβίτα Γραµµατικάκη
Ελάτε να ανακαλύψουµε τον ρυθµό µε το σώµα µας και να γίνουµε µια µεγάλη ορχήστρα!
Η συγγραφέας-µουσικός Μαριβίτα Γραµµατικάκη αφηγείται µε τον δικό της ξεχωριστό
τρόπο το παραµύθι της Το µαγικό βιολί, και τα παιδιά συµµετέχουν στην αφήγηση µέσα
από τη µουσική.
Για παιδιά 4-8 ετών.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Μοιραζόµαστε βιβλία – Mοιραζόµαστε πατρίδες»
Εργαστήριο διαπολιτισµικού διαλόγου για παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Το µυστικό της Τροφοπυραµίδας»
Πηνελόπη Μωραΐτου
Ένα ταξίδι γεµάτο απρόσµενες γεύσεις, εκπλήξεις, παιχνίδια και, προπαντός, εµπειρίες
που κάνουν τη ζωή µας όχι µόνο πιο πλούσια, υγιεινή, αλλά και γευστική! Ο Οδυσσέας
και η Αντιγόνη θα ζήσουν µία απίστευτη περιπέτεια στα άδυτα της Tροφοπυραµίδας.
Μαζί τους, ο φαραώ Τροφοχαµών και περίεργοι πρωταγωνιστές, άλλοι χοντροί, άλλοι
λεπτοί, που όλοι µαζί θα παλέψουν να ανακαλύψουν τα µυστικά της πυραµίδας, µε
στόχο τη διατροφική ισορροπία και το µεγάλο της έπαθλο, την υγεία.
Για παιδιά 6-12 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ

17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Η Φρένια που γινόταν έξω φρενών»
Έλενα Κούτικα
Τι θα έκανες εσύ αν έµενες σε ένα κάστρο µε ρόδες και σε ξυπνούσε το κελάιδισµα των
πουλιών; Η Φρένια, η µικρή µας µαγισσούλα, θα ένιωθε πολύ θυµό – µιας και είναι το
µόνο συναίσθηµα που γνωρίζει καλά! Μπορούµε, λέτε, να τη βοηθήσουµε να καταλάβει
ότι δεν χρειάζεται να είναι πάντα θυµωµένη; Η Φρένια θα είναι εκεί για να την κάνουµε
να νιώσει όλα τα συναισθήµατα µέσα από ένα επιδαπέδιο παιχνίδι συναισθηµάτων και
πολλές ψυχοκινητικές δράσεις! Παρουσιάζει η συγγραφέας του παραµυθιού, νηπιαγωγός και εµψυχώτρια Έλενα Κούτικα.
Για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Μοιραζόµαστε βιβλία – Mοιραζόµαστε πατρίδες»
Εργαστήριο διαπολιτισµικού διαλόγου για παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Τικ-Τακ: Ρολόγια, ώρα για µάθηµα!»
Αντώνης Παπαθεοδούλου
Ελάτε να διαβάσουµε µαζί µια πρωτότυπη ιστορία για τη σηµασία του χρόνου και τη
σχέση του δασκάλου µε τους µαθητές του. Άλλωστε, η καλύτερη ώρα είναι αυτή που µεγάλοι και µικροί την περνάνε µαζί!
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ο Σαυρής»
Η Γερµανίδα συγγραφέας Ούτε Κράουζε, που γράφει και εικονογραφεί τα βιβλία της, θα
µας αφηγηθεί και θα µας ζωγραφίσει τις συναρπαστικές περιπέτειες του Σαυρή, του χαριτωµένου δεινόσαυρου που αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τον µικρό ανθρωπάκο που
του παίρνουν ως κατοικίδιο οι γονείς του. Θα υπάρχει διερµηνεία από τα γερµανικά στα
ελληνικά.
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Στη χώρα των... θαυµάτων»
Νίκος Γιαννόπουλος
∆ιασκευή του βιβλίου του Λούις Κάρολ Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυµάτων. Η µικρή Αλίκη, ο µεγάλος άσπρος λαγός και η τροµερή Κόκκινη Βασίλισσα ζωντανεύουν µε τη βοήθεια των παιδιών του βρεφονηπιακού σταθµού «Λιλιπούτη», και η
αίθουσα θα γεµίσει µε χρώµα, γέλια και χαρά. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα µυστικά της
ιστορίας µέσα από το θεατρικό δρώµενο, αναλαµβάνοντας τους ρόλους των πρωταγωνιστών. Στο τέλος της παρουσίασης, θα ζωγραφίσουν παρέα µε τον εικονογράφο τη δική
τους «χώρα των θαυµάτων».
Για µικρούς και µεγάλους που αισθάνονται µικροί.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ∆ΕΜΕΝΗ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Φτιάξε το δικό σου βιβλιοπωλείο»
– Εργαστήρι χάρτινης τρισδιάστατης κατασκευής
Σοφοκλής Αµπατζίδης, Simple Crafts
Από τι είναι φτιαγµένο ένα βιβλιοπωλείο; Γιατί λένε πολλοί ότι είναι ένας µαγικός κόσµος; Υπάρχει κάποιο µυστικό συστατικό που µας κάνει να το θυµόµαστε όσα χρόνια
κι αν περάσουν; Ας το διαπιστώσουµε ανοίγοντας το δικό µας βιβλιοπωλείο, παρέα µε
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τα επτά δηµιουργικά βιβλιοπωλεία του Φεστιβάλ Bookpoints! Μέσα από την τρισδιάστατη κατασκευή µας, θα ζωντανέψουµε κάθε γωνιά του βιβλιοπωλείου, για να θυµόµαστε κάθε παιχνίδι, κάθε ανακάλυψη και περιπέτεια, αλλά και τα τόσα ταξίδια της
φαντασίας που ζούµε σε αυτό.
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: BOOKPOINTS, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ

19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Μαγικός αυλός»
Η συγγραφέας Γιούλα Μιχαήλ, µέσα από τον µύθο του «Μαγικού αυλού» και µε διαδραστική αφήγηση, θα µας βοηθήσει να γνωρίσουµε το µεγαλειώδες µουσικό έργο του
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΑΣΗ
Μότσαρτ.
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Καθαρίστρια Χάος»
Κατερίνα Κρις
Η Έρση θα µαζέψει τα καλά λόγια των φίλων της, θα τακτοποιήσει τους καλούς της τρόπους και θα ξεσκονίσει τα θαυµαστικά της. Και µετά... θα έρθει η καθαρίστρια Χάος να
τα κάνει όλα άνω κάτω! Με τη συγγραφέα-εικονογράφο Κατερίνα Κρις και τον παιδαγωγό
∆ικαίο Χατζηπλή. Μια βιβλιοπαρουσίαση που θα σας αναστατώσει!
Για όλα τα παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

20:00-21:00
ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Ένας κλόουν γλυκατζής και η νεράιδα της διατροφής»
Ευγενία Καραγιαννίδου
Survivor διατροφής µε το γλυκατζή κλόουν και τη Φένια ∆ιατροφένια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Η σβήστρα που έγραφε»
Ο Σάββας περπατάει ανάποδα. Ο Σάββας τρώει τη σούπα του µε το πιρούνι. Ο Σάββας
δεν ρουφάει τον χυµό του, αλλά φυσάει µε το καλαµάκι και κάνει µπουρµπουλήθρες. Ο
Σάββας γράφει µε τη σβήστρα. Μα όχι πάντα! Ελάτε να ζήσουµε για λίγο σ’ έναν κόσµο
ανάποδο, στον κόσµο του Σάββα. Η συγγραφέας Νίνα Ζαφειρίου θα παρουσιάσει το βιβλίο Η σβήστρα που έγραφε, από τις εκδόσεις Βάρφη και σε εικονογράφηση Νίκου Γιαννόπουλου, µαζί µε τα παιδιά του Πρότυπου Μουσικού Βρεφονηπιακού Σταθµού «Μικρός
Μαέστρος». Θα ακολουθήσουν κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες µε παιδιά και γονείς.
Για παιδιά 4-10 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Πιθανότητες»
Ο συγγραφέας ∆ηµήτρης Μπασλάµ, η θεατρολόγος Ανέτα Λιάπτση και o παιδαγωγός
∆ικαίος Χατζηπλής µάς καλούν σε µια παρουσίαση πιθανοτήτων. Σε µια συνάντηση
που όλα µπορούν να συµβούν. Ελάτε να ανακαλύψουµε τα «Αν…» που µας δίνουν την
επιλογή να προχωρήσουµε προς διάφορες κατευθύνσεις και να µετρήσουµε τις επιλογές που έχουµε κάθε φορά. Μια πιθανότατα απίθανη εκδήλωση.
Για όλα τα παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ήσουν µόνο ένα παιδί»
Μαριάννα Τσάκοβα (ψυχολόγος), Εύα Κασιάρου (νηπιαγωγός-συγγραφέας)
Παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Ιστορίες που κρύβονται καλά σε ψυχές διαλυµένες,
σε οικογένειες µε καλά κρυµµένα µυστικά, µε φωνές που σωπαίνουν. Πώς να προστατεύσεις ένα παιδί από έναν «φίλο» της οικογένειας, από έναν συγγενή, έναν δάσκαλο,
έναν καθώς πρέπει οικογενειάρχη; Πώς να εµπιστευτείς, τελικά, τον διπλανό σου, σε
µια στιγµή που έχεις ανάγκη από τη βοήθεια ακόµα κι ενός γείτονα, ενός φίλου, ενός ανθρώπου που νοµίζεις ότι µπορεί να κάνει κάτι για σένα;
Για παιδιά από 13 ετών, γονείς, εκπαιδευτικούς και ενήλικες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ∆ΕΜΕΝΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Μη µας συγκρίνεις»
Αφροδίτη Παπαντωνίου
Θέλετε και εσείς να γνωρίσετε από κοντά τον Ιάσονα και την Ελπίδα; Να µάθετε ποιο από
τα δίδυµα αδέρφια κλαίει σαν ξεκούρδιστο βιολί και ποιο είναι το µαύρο πρόβατο; Η
παρουσίαση της ιστορίας θα γίνει µέσα από θεατρικά δρώµενα και παιχνίδια, µε τη συµµετοχή µαθητών του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πυλαίας. Μαζί τους, η θεατρική οµάδα
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ
«Παραβάτες της σκηνής».
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Κυριακή 14 Μαΐου 201
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Το Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ παρουσιάζει τους υποψήφιους για τα ∆ιεθνή Βραβεία Άντερσεν 2018, Βαγγέλη Ηλιόπουλο και Χρήστο ∆ήµο
Η δηµοσιογράφος της ΕΡΤ 3 Αναστασία Γρηγοριάδου συνοµιλεί µε τους υποψήφιους
Βαγγέλη Ηλιόπουλο (για τη συγγραφή) και Χρήστο ∆ήµο (για την εικονογράφηση). Από
τη συζήτηση αναδεικνύονται το έργο των δύο δηµιουργών και οι συνθήκες που αντιµετωπίζουν στην εκπροσώπηση της χώρας µας σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, φωτίζεται ο
θεσµός του πρέσβη Παιδικού/Νεανικού Βιβλίου, ο οποίος καθιερώθηκε το 2016 για τους
υποψήφιους Άντερσεν.
ΟΜΙΛΗΤEΣ: Αναστασία Γρηγοριάδου, δηµοσιογράφος, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, υποψήφιος συγγραφέας HCAA 2018, Χρήστος ∆ήµος, υποψήφιος εικονογράφος HCAA 2018.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜOΣ: Βασιλική Νίκα, πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ.
Για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ - KYΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Χαρτί τσαλακωµένο»
Μαρία Κουτσανοπούλου, Λία Φωτιάδου, Παιδικός Σταθµός-Νηπιαγωγείο «Μικρός
Πρίγκιπας» (παρουσίαση)
Ένα κοµµάτι χαρτί, µια σκισµένη σελίδα από τον Ερωτόκριτο, βρίσκεται τσαλακωµένο
µέσα σε ένα βιβλιοπωλείο. Όµως… δεν το βάζει κάτω, ονειρεύεται και µεταµορφώνεται
µε τη φαντασία του σε οµπρέλα, σε βεντάλια, σε χαρταετό και σε άλλα που θα µας τα
παρουσιάσουν µε τον δικό τους µουσικοθεατρικό τρόπο οι µαθητές και οι µαθήτριες του
«Μικρού Πρίγκιπα», ζωντανεύοντας την αφήγηση της συγγραφέα. Ελάτε να γεµίσετε τη
µέρα σας µε αισιοδοξία, γνωρίζοντας ένα βραβευµένο παραµύθι που µας µιλάει για
όλους εκείνους που «τσαλακώνονται» και καταφέρνουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγµατικότητα.
Για παιδιά 4-12 ετών, γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ο Κουνελοπατίνης στη Γειτονιά χωρίς κανόνες»
Αχιλλέας Τριαντόγλου, Σωτήρης Τερζής
Η εκδήλωση, µε αφορµή την περιπέτεια του Κουνελοπατίνη στη «Γειτονιά χωρίς κανόνες», θα αναδείξει την αναγκαιότητα των οδικών δοµών της ασφαλούς κυκλοφορίας και
των κυριότερων κανόνων της κυκλοφοριακής αγωγής.
Για παιδιά 4-10 ετών και γονείς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑΤΥΠΟ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ο καθρέφτης και η προφητεία του Γκρέινορθ»
Αντώνης Μυλωνάκης
Πού βρίσκεται η φανταστική χώρα Άβιγκον; Ποια είναι η πριγκίπισσα χωρίς όνοµα και
τι συνέβη όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό της στον καθρέφτη της; Γιατί κανείς δεν
έλεγε το όνοµά της; Οι δυο έφηβοι που πρωταγωνιστούν τι καλούνται να κάνουν και
γιατί; Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ιστορία του βιβλίου, και µέσα από µια καλοστηµένη βιντεοπροβολή, που απλώνει ένα πέπλο µυστηρίου στα παιδιά, ο συγγραφέας
θα συνοµιλήσει µαζί τους και θα αποκαλύψουν από κοινού το µυστικό του σπασµένου
καθρέφτη και την προφητεία του Γκρέινορθ! Επιστολές που προέρχονται από την Άβιγκον θα µοιραστούν στα παιδιά για να τα βοηθήσουν στη λύση του µυστηρίου.
Για παιδιά 4-15 ετών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ιζαντόρα Ντακ»
Στέλλα Μιχαηλίδου
Oι εκδόσεις Καλειδοσκόπιο σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θέρµης και τα
Τµήµατα Χορού της ∆ΕΠΠΑΘ, παρουσιάζουν το βιβλίο της Στέλλας Μιχαηλίδου Ιζαντόρα
Ντακ. Ένα βιβλίο για τη δύναµη του χορού και της τέχνης, την οµορφιά και την αξία της
διαφορετικότητας που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Μια περιπέτεια αυτογνωσίας και
αυτοαποδοχής, που θα «ζωντανέψει» µε τη συνδροµή των τµηµάτων χορού της ∆ΕΠΠΑΘ,
της µουσικής, του τραγουδιού και της αφήγησης. Αφήγηση: Έφη Σταµούλη, Στέλλα Μιχαηλίδου. Μουσική σύνθεση, πιάνο, τραγούδι: Κανάρης Κεραµάρης. Τραγούδι: Αλεξάνδρα Πούτα. Χορεύουν µαθητές των Τµηµάτων Σχολής Χορού ∆ΕΠΠΑΘ (υπεύθυνες
καθηγήτριες: Σοφία Τσαµασλίδου, Ελένη Συνδίκα. Συντονιστής: Χρήστος Βαγιωνάς
(προϊστάµενος Τµήµατος ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης Θέρµης)
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ
ΤΗΣ ∆ΕΠΠΑΘ / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ζητείται άλογο για αµαζόνα»
Λίνα Μουσιώνη
Αν είσαι αµαζόνα και δεν έχεις άλογο, αν είσαι ιππότης και δεν έχεις σπαθί, αν είσαι
µάγος ή µάγισσα και δεν έχεις ραβδί, ή αν είσαι µόνο ένα χαρούµενο παιδί, φόρεσε τη
φαντασία σου και έλα να γίνουµε µια µεγάλη παρέα! Η συγγραφέας Λίνα θα είναι κοντά
µας µε εικαστικά παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.
Για παιδιά από 6 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Φτιάξε το δικό σου βιβλιοπωλείο»
– Εργαστήρι χάρτινης τρισδιάστατης κατασκευής
Σοφοκλής Αµπατζίδης, Simple Crafts
Από τι είναι φτιαγµένο ένα βιβλιοπωλείο; Γιατί λένε πολλοί ότι είναι ένας µαγικός κόσµος; Υπάρχει κάποιο µυστικό συστατικό που µας κάνει να το θυµόµαστε όσα χρόνια
κι αν περάσουν; Ας το διαπιστώσουµε ανοίγοντας το δικό µας βιβλιοπωλείο, παρέα µε
τα επτά δηµιουργικά βιβλιοπωλεία του Φεστιβάλ Bookpoints! Μέσα από την τρισδιάστατη κατασκευή µας, θα ζωντανέψουµε κάθε γωνιά του βιβλιοπωλείου, για να θυµόµαστε κάθε παιχνίδι, κάθε ανακάλυψη και περιπέτεια, αλλά και τα τόσα ταξίδια της
φαντασίας που ζούµε σε αυτό.
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: BOOKPOINTS, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ

13:00-14:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«20 χρόνια Τριγωνοψαρούλης»
Βαγγέλης Ηλιόπουλος
Με τη συµµετοχή µαθητών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού του Αρσακείου ∆ηµοτικού Σχολείου
Θεσσαλονίκης.
Ο Τριγωνοψαρούλης, o αγαπηµένος λογοτεχνικός ήρωας και πιστός σύντροφος χιλιάδων µικρών βιβλιοφάγων, γίνεται φέτος είκοσι χρονών και γιορτάζει καλώντας παιδιά και
µεγάλους να χαρίσουν όση περισσότερη αγάπη µπορούν. Μαζί µε τους µαθητές της Α΄
και Β΄ ∆ηµοτικού τού Αρσακείου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, ελάτε για µια ξεχωριστή γιορτή, για να θυµηθούµε µαζί όλα αυτά τα χρόνια που το µικρό κίτρινο ψαράκι,
µέσα από τις ιστορίες του, πάλεψε για την αγάπη, την αποδοχή της διαφορετικότητας,
την αλληλεγγύη, ενάντια στον ρατσισµό και στην ξενοφοβία, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ειρήνη κ.ά.
Για όλα τα παιδιά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Ο µικρός πιλότος»
Η ηθοποιός Θεανώ Αµοιρίδου αφηγείται µε τον δικό της ξεχωριστό τρόπο το παραµύθι
του Σταύρου Ζαφειρίου Ο µικρός πιλότος, ενώ ο συνθέτης Πάρις Παρασχόπουλος
ντύνει µε ήχους και µελοποιεί σηµεία της αφήγησης µε την κιθάρα του, συνοδεία κοντραµπάσου. Αφήγηση: Θεανώ Αµοιρίδου, ηθοποιός. Κιθάρα: Πάρις Παρασχόπουλος,
συνθέτης. Κοντραµπάσο: Γιάννης Κολοβός.
Για παιδιά κάθε ηλικίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
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ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Ελάτε να παίξουµε µουσική µε τα Boomwhackers!»
Έφη Μπαχτσεβάνα
Θα παίξουµε µουσική µε τα Boomwhackers, θα δηµιουργήσουµε, θα εκφραστούµε, θα
επικοινωνήσουµε και θα εκτονωθούµε.
Συναυλία µε την Boomwhackers Orchestra του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 13
«Η Σοφία, µια µέλισσα που της άρεσε να διαβάζει»
Η Σοφία, η µικρή αυτή µέλισσα, γίνεται αφορµή να µιλήσουµε στα παιδιά για τη βασική
αρχή της γνώσης, την περιέργεια. Πώς η περιέργεια της µικρής Σοφίας, που ενεργοποιήθηκε από την είδηση για την εξαφάνισης µιας ολόκληρης κυψέλης, έγινε οδηγός και
αρχή για την παρατήρηση του κόσµου γύρω της; Οι σκέψεις της Σοφίας γέννησαν και
άλλες ερωτήσεις, οι οποίες την οδήγησαν στην ανάγκη να ψάξει για τις απαντήσεις στον
κόσµο της επιστήµης. Ο ∆ηµήτρης Μπασλάµ θα αφηγηθεί την ιστορία της Σοφίας, της
µικρής µέλισσας µε τα κόκκινα µαλλιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η Ανθή Κύρκου και
ο Αθηνόδωρος Καρκαφίρης θα συµπληρώσουν την ιστορία, πότε µε λυρισµό και πότε
µε χιούµορ, µέσα από τη µουσική και τα τραγούδια τους. Μια πρωτότυπη προσέγγιση
που θα ψυχαγωγήσει µικρούς και µεγάλους. ∆ηµήτρης Μπασλάµ: αφήγηση, τζουράς, γιουκαλίλι, αυτοσχέδια κρουστά, τραγούδι. Ανθή Κύρκου: toy piano, µελόντικα, καζού,
τραγούδι. Αθηνόδωρος Καρκαφίρης: ακουστική κιθάρα και τραγούδι.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

14:00-15:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ο κύριος Μπου σερφάρει»
«Κοίτα, κοίτα πώς γκουγκλάρει, κοίτα τον πως τουιτάρει». Η συγγραφέας Τασούλα Τσιλιµένη σάς περιµένει για σας αφηγηθεί το βιβλίο Ο κύριος Μπου σερφάρει, να ζωγραφίσετε, να σερφάρετε µε τον κύριο Μπου και να παίξετε τον «λαβύρινθο», το αγαπηµένο
του παιχνίδι. Και, φυσικά, να τραγουδήσετε µαζί το «Είναι ο Μπου, ο κύριος Μπου, που
εµφανίζεται παντού, δηµιουργεί πανζουρλισµό και σκορπάει τον πανικό». ∆ράση για
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Για παιδιά από 6 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΑΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Θα γίνεις µεζεδάκι για τους δράκους!»
Τζερόνιµο Στίλτον
«Φίλοι µου, είµαι ο Τζερόνιµο Στίλτον, ο πιο διάσηµος συγγραφέας του κόσµου, και σας
περιµένω όλους στην Παιδική Γωνιά, για να σας παρουσιάσω τη νέα σειρά βιβλίων µου
Ποντικίνγκ. Θα ταξιδέψουµε στον µακρινό και παγωµένο βορρά, για να αντιµετωπίσουµε
τους τροµερούς γίγαντες δράκους, θα παίξουµε ένα υπέροχο ποντικοπαιχνίδι και 3 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα βιβλίο µου. Θα περάσουµε φανταστικά!»
Για παιδιά από 5 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ
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ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Ανάγνωση βιβλίων στα αραβικά»
Η σύµβουλος της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα Sawsan Hasson θα διαβάσει σε
παιδιά πρόσφυγες, αλλά και σε όποιον άλλον το επιθυµεί, δύο παιδικά ισραηλινά βιβλία
στα αραβικά. Μετά την ανάγνωση του κάθε βιβλίου, θα ακολουθήσει συζήτηση µε τα
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
παιδιά.

15:00-16:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Ο Ακίµ τρέχει»
Της Claude K. Dubois. Με την υποστήριξη των Γιατρών του Κόσµου Ελλάδας.
Ο Ακίµ είναι ένα παιδί, θύµα του πολέµου. Η ιστορία του είναι η ιστορία χιλιάδων παιδιών που εξαναγκάστηκαν σε φυγή από την πατρίδα τους και βρέθηκαν µόνα σ’ έναν ξένο
τόπο. Ο Ακίµ τρέχει να σωθεί από έναν πόλεµο που δεν µπορεί να κατανοήσει, φτάνοντας στο «σηµείο µηδέν», εκεί όπου οι πεποιθήσεις των ανθρώπων κρατάνε στα χέρια
τους το µέλλον του. ∆ιαδραστική αφήγηση που επιµελείται ο εκπαιδευτικός Τάσος Γλαντζής και υλοποιούν εκπαιδευτικοί από το Νηπιαγωγείο Κοπερτί.
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Πώς λένε τον Θεό σας;»
Άννα Σελίδου
Ένα βιβλίο γνωριµίας µε όλα εκείνα που µας ενώνουν, παρά µας χωρίζουν. Ένα ανάγνωσµα κατά της διαφορετικότητας, σε µια εποχή που το προσφυγικό δεν αφήνει κανένα
αδιάφορο.
Για παιδιά 7-14 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΗΓΗ

16:00-17:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Τα µυστήρια της Πένι Πέπερ: Υπόθεση Ρουά Ματ» της Ουλρίκε Ράιλανς
Με την οµάδα Gamecraft
Έπειτα από πολλά χρόνια, το σχολικό πρωτάθληµα σκάκι φιλοξενείται και πάλι στο
σχολείο τής νεαρής και επίδοξης ντετέκτιβ Πένι Πέπερ. Το χρυσό τρόπαιο του πρωταθλήµατος, όµως, εξαφανίζεται µπροστά από τα µάτια ανυποψίαστων παικτών και θεατών. Τι έχει συµβεί; Ετοιµαστείτε για ένα συναρπαστικό παιχνίδι µυστηρίου της Οµάδας
Gamecraft, µε την Πένι Πέπερ και την απίθανη ντετεκτιβοσυµµορία της!
Για παιδιά από 8 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Τα παιδιά αναγνωρίζουν χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου»
Γιώτα Μιχαηλίδου, Ανδριάνα Κουµεντάκου
∆ιαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που µοιάζει µε γρίφο και εστιάζει στη γνωριµία
των παιδιών µε χώρες της Νότιας Ευρώπης και τον πολιτισµό τους. Σύµβολα, αγάλµατα,
αρχιτεκτονήµατα, χοροί, γαστρονοµία κ.ά. βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητας
και, επιστρατεύοντας τις γνώσεις των παιδιών, τα ενθαρρύνουν σε ευρωπαϊκά ταξίδια.
Για παιδιά 8-15 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΠΘ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Παράσταση αφήγησης παραµυθιών»
Τα µέλη της Οµάδας θεάτρου-αφήγησης Subrosa, Ζωή Καραγεωργίου και Ρία Φελεκίδου, θα σας αφηγηθούν παραµύθια µοναδικά. Με αγωνία, περιπέτειες, καλούς, κακούς
και µαγικά. Παραµύθια που γεννήθηκαν χρόνια, ούτε καινούργια, ούτε παλιά. Σε µέρη
άγνωστα, ούτε κοντά, ούτε µακριά.
Για παιδιά από 6 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΘΕΑΤΡΟΥ SUBROSA

17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«LitBridge –Γεφυρώνοντας πολιτισµούς µέσω της λογοτεχνίας και της αφήγησης»
Σοφία Βυζαντιάδου, ∆ώρα Βογιατζή
Παρουσίαση της πολιτιστικής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας LitBridge, που στοχεύει στη
διαπολιτισµική επικοινωνία και στην ελεύθερη έκφραση της φαντασίας των παιδιών,
µέσω της λογοτεχνίας και της αφήγησης. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η ανθολογία
Από χέρι σε χέρι..., που έφτιαξαν αυτήν τη σχολική χρονιά µαθητές του 1ου ∆ηµοτικού
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: LitBridge
Σχολείου Θέρµης και παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία.

«Τα παιδιά αναγνωρίζουν χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου»
Γιώτα Μιχαηλίδου, Ανδριάνα Κουµεντάκου
∆ιαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που µοιάζει µε γρίφο και εστιάζει στη γνωριµία
των παιδιών µε χώρες της Νότιας Ευρώπης και στον πολιτισµό τους. Σύµβολα, αγάλµατα, αρχιτεκτονήµατα, χοροί, γαστρονοµία κ.ά. βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητας και, επιστρατεύοντας τις γνώσεις των παιδιών, τα ενθαρρύνουν σε ευρωπαϊκά
ταξίδια.
Για παιδιά 8-15 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΠΘ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«LitBridge–Γεφυρώνοντας πολιτισµούς µέσω της λογοτεχνίας και της αφήγησης»
Εµψυχωτές: Οµάδα «Θέατρο στην Εκπαίδευση» του ΚΘΕΘ
Ελάτε να ανακαλύψουµε µαζί το σηµαντικό, το σπουδαίο και το καλό. Η Οµάδα «Θέατρο στην Εκπαίδευση» του Κέντρου Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης θα µας αφηγηθεί την ιστορία του Νικολάι, που βασίζεται στο παραµύθι του Λέοντος Τολστόι «Οι τρεις
ερωτήσεις», και µαζί µε τα παιδιά θα φτιάξουµε το δέντρο των «Αξιών της Ζωής».
Για παιδιά 8-12 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: LitBridge

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Αναταραχή στην κουζίνα # 2: Ένα αλλιώτικο πιρούνι»
Ειρήνη Χουλιαρά (µουσικός, τραγουδίστρια), Βασίλης Τερζόπουλος (συγγραφέας)
Θεατρική παρουσίαση του βιβλίου από τους µαθητές της ∆ ∆ηµοτικού των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος», µε µουσική και τραγούδι. Μια ιστορία για την αντίληψή µας
για τα όρια του εκφοβισµού και τη διαφορετικότητα, µε το τέλος που επιλέγει ο αναγνώστης-ακροατής.
Για παιδιά από 3 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ∆ΕΜΕΝΗ

ΧΩΡΟΣ «ΗΛΙΟΙ»
«Από τις τέσσερις γωνιές του κόσµου»
Οι αφηγητές Ροδάνθη ∆ηµητρέση, Jean Porcherot από τη Γαλλία και ο αφηγητής Philippe
Ιlpoudo από την Αφρική θα αφηγηθούν το παραµύθι για τη χελώνα που µιλά, για το λιοντάρι
που πεινά και άλλα µαγικά παραµύθια, για να ονειρευτούµε, να γελάσουµε, να φοβηθούµε.
Για παιδιά από 7 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ACTION ART

19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Κι εγώ… Σ’ αγαπώ»
Μία τόσο µικρή λέξη µπορεί να κάνει ευτυχισµένα τόσα πλάσµατα. Μία µαµά. Μία γάτα.
Μία έφηβη. Μία γιαγιά. Πώς να την πεις την αγάπη; Θα µας το µάθει η οµάδα Μελωµύθι,
µε την αφήγηση της Πέννυς Αβράµπεκη και τις µουσικές και το τραγούδι του ∆ηµήτρη
Τριχάκη. Μαζί µας θα είναι τα παιδιά του Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθµού «Μητέρα»,
αλλά και η εικονογράφος του βιβλίου Λία Φωτιαδού. Οι εκδόσεις Βάρφη παρουσιάζουν
το καινούργιο βιβλίο της Νίνας Ζαφειρίου σε µια µουσική παράσταση για όλες τις ηλιΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ
κίες.
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Εγώ, εγώ, εγώ και ένα χωνάκι παγωτό»
Κατερίνα Τζαβάρα
Η παιδαγωγός και συγγραφέας θα παρουσιάσει το νέο της βιβλίο µε πρωταγωνιστές
τούς µαθητές και τις µαθήτριες από το Πρότυπο Παιδικό Κέντρο «Νηπιακός Κήπος».
Σας προσκαλούµε σε µια ανοιξιάτικη γιορτή για το παιδικό βιβλίο, µε διαδραστική- θε-
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ατρική αφήγηση, µουσική και πολλές εκπλήξεις για όλα τα παιδιά της πόλης.
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ

20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
«Το καρναβάλι των πουλιών»
Αφήγηση: Ανθή Θάνου. Μουσική: Αλέξανδρος Μακρής. Εικονογράφηση: Μαρία Μυστακίδου. Σε συνεργασία µε το 2ο Νηπιαγωγείο Πεύκων Θεσσαλονίκης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΡΦΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
«Το σανταλάκι»
Παρουσίαση βιβλίου της Ελένης Αναστασοπούλου, σε αφήγηση του Γρηγόρη Βαλτινού. Η συγγραφέας και ο θεατρικός εµψυχωτής Γιάννης Θεοδώρου θα παρουσιάσουν το παραµύθι, µε τη συµµετοχή των παιδιών του Παιδικού Σταθµού «Ο µικρός
µαέστρος». Σας περιµένουν πολλές εκπλήξεις!
Για παιδιά από 4 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Έκθεση εικονογράφησης «Ήλιοι»

Μικροί και µεγάλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ίδιο θέµα µοναδικά
ζωγραφισµένο από 47 εικονογράφους. Στην έκθεση συµµετέχουν οι:

Νικόλας Ανδρικόπουλος, Λήδα Βαρβαρούση, Σοφία Γαλή, Νίκος Γιαννόπουλος, Μαρκ Γουαϊνστάιν, Βασίλης Γρίβας, Φωτεινή ∆εδούση, Λιάνα ∆ενεζάκη,
Σάντρα Ελευθερίου, Βασίλης Ευδοκιάς, Λίζα Ηλιού, Κωνσταντίνα Καπανίδου,
∆έσποινα Καραπάνου, Παναγιώτης Καρώνης, Έλλη Κελεµένδρη, Έφη Κοκκινάκη, Αιµιλία Κονταίου, Νίκος Κούτσης, Σίσυ Κυλερτζή, Γαρυφαλλιά Λευθέρη,
Νίκη Λεωνίδου, Κριστίν Μενάρ, Ρένια Μεταλληνού, Φούλη Μητσιάλη, Θέντα Μιµιλάκη, Μάρια Μπαχά, Πέτρος Μπουλούµπασης, Ντιάνα Νασιοπούλου, Μαρία
Παγκάλου και Μιχάλης Βαλάσογλου, Σοφία Παπαθανάση-Βγόντζα, Πωλίνα Παπανικολάου, ∆ιατσέντα Παρίση, Γρηγόρης Περίκο, Αθηνά Πετούλη, Γιώργος
Σγουρός, Χρύσα Σπυρίδωνος, Μαρίνα Στελλάτου, Λέλα Στρούτση, Μαργαρίτα
Ταλιαδώρου, Μαρία Τζαµπούρα, Σοφία Τουλιάτου, Ελένη Τσαλδίρη, Οξάνα Τσάους, Θανάσης Τσίτσικας, Φίλιππος Φωτιάδης, Βάσω Ψαράκη.

Γωνιά ανάγνωσης «Στις χώρες του ήλιου»

Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, µικροί και µεγάλοι βιβλιόφιλοι κάνουν διάλειµµα
από τις εκδηλώσεις και ξεφυλλίζουν βιβλία από τις χώρες του ήλιου και βιβλία…
για ήλιους. Τα βιβλία προσέφεραν οι εκδόσεις Άγκυρα, ∆ιά Βίου, Κέδρος, Λιβάνη, Μεταίχµιο, Παράθυρο στην Εκπαίδευση, Παρισιάνου, Πατάκη, Ψυχογιός
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ

Πέµπτη 11 Μαΐου 2017 - Κυριακή 14 Μαΐου 2017
18:00-20:00 Ο συγγραφέας των µαθηµατικών βοηθηµάτων για το δηµοτικό Μπάµπης
Τσιριόπουλος θα παρευρίσκεται στο περίπτερο για να συζητήσει µε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά ζητήµατα µεθοδολογίας των µαθηµατικών και να υπογράφει τα βιβλία του.

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017
10:00-12:00 Η ∆όξα Κωτσαλίδου, συγγραφέας του παραµυθιού Ο µικρός σταυραετός,
θα παρευρίσκεται στο περίπτερο, για να συζητήσει µε γονείς και παιδιά για τις
αξίες που πραγµατεύεται το παραµύθι της και να υπογράψει τα βιβλία της.
17:00-19:00 Η συγγραφική οµάδα «Το Ατελιέ της Φανταστικής» θα υποδεχτεί τα παιδιά µε εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη φαντασία τους και θα υπογράψει
τα βιβλία της.
18:00-20:00 Ο συγγραφέας των µαθηµατικών βοηθηµάτων για το δηµοτικό Μπάµπης
Τσιριόπουλος θα παρευρίσκεται στο περίπτερο για να συζητήσει µε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά ζητήµατα µεθοδολογίας των µαθηµατικών και να υπογράφει τα βιβλία του.

Σάββατο 13 Μαΐου 2017
10-00-12:00 Η Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου, συγγραφέας του παραµυθιού Μάγισσα γύρισα µαγείρισσα, θα παρευρεθεί στο περίπτερο, για να υπογράψει τα βιβλία της
και να µιλήσει µε τα παιδιά για έναν νέο φανταστικό κόσµο.
11:00-13:00 Η συγγραφική οµάδα «Το Ατελιέ της Φανταστικής» θα υποδεχτεί τα παιδιά µε εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη φαντασία τους και θα υπογράψει
τα βιβλία της.
17:00-19:00 Ο συγγραφέας των µαθηµατικών βοηθηµάτων για το δηµοτικό Μπάµπης
Τσιριόπουλος θα παρευρίσκεται στο περίπτερο για να συζητήσει µε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά ζητήµατα µεθοδολογίας των µαθηµατικών και να υπογράφει τα βιβλία του.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ

Σάββατο 13 Μαΐου 2017
19:00-20:00 Η συγγραφέας Ναντίνα Κυριαζή θα σας αφηγηθεί το νέο της παραµύθι Ο
Φεγγαρόλουστος. Σας περιµένουν εκπλήξεις!

Κυριακή 14 Μαΐου 2017
12:00-14:00 Η συγγραφέας Μαριλένα Καββαδά θα παίξει µε τα παιδιά το «κρυφτό της
χαράς», παρέα µε το «αρκουδάκι µε το κόκκινο σκουφάκι», στην αγκαλιά τού
«φάρου µε τα χίλια µυστικά».

ProgrammaEkdilwsewnGIA PAIDIA:Layout 1

5/4/17

1:41 PM

Page 32

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ
(Περίπτερο 13, Stand 41)

Σάββατο 13 Μαΐου
17:00-19:00 «Ο συγγραφέας Σπύρος Γιαννακόπουλος συναντάει τους µικρούς αναγνώστες». Ο συγγραφέας Σπύρος Γιαννακόπουλος µαζί µε έναν δράκο (Ο Τρύφωνας από τη ∆ρακολανδία) και ένα κορίτσι µε σπαθί (Το κορίτσι µε το ξύλινο
σπαθί) θα σιγοπίνουν Πορτοκαλάδα µε ανθρακικό και θα αποκαλύπτουν µυστικά
των ιστοριών τους στους µικρούς αναγνώστες.

LitBridge

Γεφυρώνοντας πολιτισµούς
µέσω της λογοτεχνίας
και της αφήγησης

Το LitBridge είναι ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που αξιοποιεί τη λογοτεχνία για να
καλύψει το «πολιτιστικό χάσµα» που προκύπτει κατά τη
διάδραση ατόµων µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Απευθυνόµαστε σε παιδιά και νέους, για να τους ενδυναµώσουµε, ώστε να γίνουν υποκινητές της αλλαγής.
Από τον Ιανουάριο του 2017, το πρόγραµµα συνεργάστηκε µε 45 µαθητές της Γ και ∆ τάξης του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Θέρµης και µε 17 παιδιά από τη Συρία (σε ξενοδοχεία του προγράµµατος RelocationScheme, που
υλοποιεί η PRAKSIS µε τη χρηµατοδότηση της UNHCR). Οι
µαθητές κατανόησαν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
οι συνοµήλικοί τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες ήρθαν σε
επαφή µε στοιχεία και αξίες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισµού. ∆ηµιουργήθηκαν συνθήκες ανταλλαγής και επικοινωνίας µεταξύ των δύο οµάδων. Μέσω
αναγνώσεων και λογοτεχνικών παιχνιδιών, πυροδοτήσαµε τη φαντασία των παιδιών και έγιναν τα ίδια µικροί
συγγραφείς. Οι συµµετέχοντες παρήγαγαν και εικονογράφησαν κείµενα µε θεµατολογία που ποικίλλει, αποτυπώνοντας εµπειρίες, βιώµατα και συναισθήµατα για
σηµαντικές ανθρώπινες αξίες. Το κάθε παιδί δηµιούργησε
το προσωπικό του βιβλίο, το οποίο έδεσε και διακόσµησε
σε σεµινάρια βιβλιοδεσίας. Από το υλικό τους συγκροτήθηκε η ανθολογία Από χέρι σε χέρι…

Το LitBridge υποστηρίζεται από το πρόγραµµα START-CreateCulturalChange, πρόγραµµα της RobertBoschStiftung, σε συνεργασία µε το Goethe InstituteThessaloniki και την Οµοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων της Γερµανίας.

