
 

Πξόγξακκα δξάζεσλ Καινθαηξηλήο Δθζηξαηείαο Αλάγλσζεο θαη Γεκηνπξγηθόηεηαο 2018 

ηεο  Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Γξεβελώλ 

 

Ηκ/κελία Τίηινο εθδήισζεο Ώξα 

έλαξμεο 

Ώξα 

ιήμεο 

Έλα εξγαζηήξην Γηα 

παηδηά 

ειηθίαο 

Δκςπρσηέο 

20/6/2018 Γηνξηή έλαξμεο 11:00 π.κ 12:30 κ.κ Γηα λα μεθηλήζεη ε γηνξηή πξέπεη λα κεηξήζνπκε, λα 

θόςνπκε, λα θξεκάζνπκε, λα ςάμνπκε ζηα ιεμηθά, λα 

ςάμνπκε ζηα ξάθηα γηα λα ηα έρνπκε όια έηνηκα γηα 

ην θαινθαίξη. 

Γηα όια 

ηα 

παηδηά 

Λίηζα Σαξιαηδή 

Βηβιηνζεθνλόκνο  

ηαύξνο Υαζπεξίδεο 

Γηνηθεηηθόο ππάιιεινο 

22/6/2018 Γεδνκέλα γηα κέλα: 

Σν παιάηη ηεο 

κλήκεο 

11:00 π.κ 12:30 κ.κ Σν παιάηη ηεο κλήκεο είλαη κηα θαληαζηηθή ηνπνζεζία 

ζην κπαιό ζνπ κπνξεί θαλείο λα θπιάεη εηθόλεο πνπ 

ζέιεη λα θξαηήζεη ζηε κλήκε ηνπ. Διάηε λα ρηίζνπκε 

έλα! 

8-12 

εηώλ  

Κσλζηαληίλα Νηαγθνύκα  

Φηιόινγνο 

25/6/2018 Έλα παηρλίδη κε 

βηβιία πνπ έρνπλ 

ζηνλ ηίηιν ηνπο 

αξηζκνύο 

11:00 π.κ. 12:30 κ.κ Μάληεςε ην βηβιίν βξίζθνληαο ην όλνκα ηνπ ήξσα, 

θάλνληαο παληνκίκα ηνλ ηίηιν ηνπ, αλαγλσξίδνληαο 

κηα  εηθόλα ηνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηηο ιέμεηο πνπ 

ιείπνπλ ζηνλ ηίηιν ηνπ, δηαβάδνληαο έλα απόζπαζκα. 

Ζ νκάδα κε ηα πεξηζζόηεξα ζεκαηάθηα θεξδίδεη. 

6-12 

εηώλ 

Λίηζα Σαξιαηδή 

Βηβιηνζεθνλόκνο 

  

26/6/2018 Φπζηθά δεδνκέλα: 

Έλαο θήπνο θηιηθόο 

ζηηο κέιηζζεο 

11:00 π.κ. 12:30 κ.κ. Οη κέιηζζεο έρνπλ θπηά πνπ ηα πξνηηκνύλ γηα ην 

λέθηαξ ηνπο. Φηηάρλνληαο έλαλ κηθξό θήπν κε θπηά 

όπσο ιεβάληα, δεληξνιίβαλν, καληδνπξάλα ή ηξηθύιιη 

ηηο πξνζθαιείηαη λα βξνπλ  κέζα ζηελ πόιε έλαλ ηόπν 

γηα λα ζπιιέμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. 

6-12 

εηώλ 

Λίηζα Σαξιαηδή 

Βηβιηνζεθνλόκνο 

 

29/6/2018 Αθηέξσκα ζηελ 

αζηπλνκηθή 

ινγνηερλία: 

Νηεληέθηηβο 

11:00 π.κ 12:30 κ.κ. Γλσξίδνπκε δηάζεκνπο ληεληέθηηβ. Παξαηεξνύλ, 

θαηαγξάθνπλ, παξαθνινπζνύλ. Δίλαη κεγάινη, είλαη 

κηθξά παηδηά, όινη αλαγλσξίδνπλ ηελ μερσξηζηή 

ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηε δηαιεύθαλζε ελόο 

εγθιήκαηνο, Γλσξίδνπκε δηάζεκνπο ληεληέθηηβ. 

7-12 

εηώλ 

Με ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Γξεβελώλ θαη ηνλ 

αξραηνιόγν σηήξε 

Ραπηόπνπιν 

3/7/2018 Φσηνγξαθεκέλα 

δεδνκέλα:Σα ξνύρα 

11:00 π.κ 12:30 κ.κ. Οη θσηνγξαθίεο γίλνληαη πιηθό γηα λα θαηαγξάςνπκε 

ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Γίλνληαη αθεηεξία γηα 

λα παξαηεξήζνπκε ηα ξνύρα ησλ αλζξώπσλ από 

άιιεο επνρέο θαη άιια κέξε. 

6-9 εηώλ Καηεξίλα Σδεκνύιε  

Νεπηαγσγόο 

6/7/2018 Αθηέξσκα ζηελ 

αζηπλνκηθή 

ινγνηερλία: 

Δγθιήκαηα 

11:00 π.κ 12:30 κ.κ. Ζ παξαηήξεζε ηεο ζθελήο ηνπ εγθιήκαηνο νδεγεί ζηε 

δηαιεύθαλζή ηνπ. Λεζηείεο, εθβηαζκνί, πεξίεξγα 

αηπρήκαηα πσο πεξηγξάθνληαη, πνηα δεδνκέλα 

νδεγνύλ ζηελ επίιπζή ηνπο. 

7-12 

εηώλ 

Έιελα Σζηαξζηώηε  

Δθπαηδεπηηθόο 

11/7/2018 Γεδνκέλα γηα κέλα: 

Ση ζα γίλσ όηαλ ζα 

κεγαιώζσ 

11:00 π.κ 12:30 κ.κ Να πεηάσ ζην δηάζηεκα, λα γηαηξεύσ αλζξώπνπο, λα 

πιάζσ ςσκί, λα καγεηξεύσ γιπθά θαη αικπξά, λα 

ζρεδηάδσ θηίξηα, λα ρνξεύσ, λα παίδσ κνπζηθή. Όιεο 

νη δπλαηόηεηεο είλαη αλνηρηέο κπξνζηά καο θη εκείο 

καζαίλνπκε ηα επαγγέικαηα ηνπ ζήκεξα  θαη ηνπ 

κέιινληνο γηα λα μέξνπκε όηαλ ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζνπκε. 

4-7 εηώλ Καηεξίλα Σδεκνύιε  

Νεπηαγσγόο 

13/7/2018 «Εσγξαθηζκέλα» 

δεδνκέλα: Έξγα 

ηέρλεο κε όιεο ηηο 

αηζζήζεηο 

11:00 π.κ. 12:30 κ.κ. Μηα πεξηπιάλεζε ζηα πιηθά ησλ θαιιηηερλώλ πνπ 

κπνξείο λα ηα αγγίμεηο, λα ηα κπξίζεηο, λα ηα 

αθνύζεηο. Σα έξγα ηέρλεο δελ θηηάρλνληαη κόλν γηα λα 

ηα βιέπνπκε. 

6-12 

εηώλ  

Με ηε ζπλεξγαζία ηεο 

ΔθνξείαοΑξραηνηήησλ 

Γξεβελώλ θαη ην 

ζπληεξεηή Κώζηα 

Σδαλακπέηε 

16/7/2018 Πξνζηαηεπκέλα 

δεδνκέλα: Σα 

δεδνκέλα πνπ 

θξαηάσ κόλν γηα 

κέλα. 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Απινί θαλόλεο γηα λα κάζνπκε λα πξνθπιαζζόκαζηε 

θαη λα κελ δίλνπκε εύθνια ζε θαλέλα ηα πξνζσπηθά 

καο ζηνηρεία. 

7-14 

εηώλ 

Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Κέληξνπ Πξόιεςεο 

Οξίδνληεο θαη ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγό Φαλή 

Ηνξδαλίδνπ 

17/7/2018 Γεδνκέλα γύξσ-  

γύξσ   : Βόιηα ζηελ 

πόιε-θαηαγξαθή 

ζπκπεξηθνξώλ 

11:00 π.κ.  13:00 κ.κ. Βγαίλνπκε βόιηα ζηελ πόιε θαη θαηαγξάθνπκε 

αλζξώπνπο πνπ γειάλε, πνπ ζπδεηάλε, αγθαιηάδνληαη, 

θσλάδνπλ , ζπκώλνπλ. Οη ζπκπεξηθνξέο ηνπο δίλνπλ 

ηνλ ηόλν ζην ξπζκό ηεο πόιεο. 

7-12 

εηώλ 

Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Κέληξνπ Πξόιεςεο 

Οξίδνληεο θαη ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγό Φαλή 

Ηνξδαλίδνπ 

24/7/2018 Αγαπεκέλα δεδνκέλα 

γηα κέλα: Σα βηβιία, 

νη ηαηλίεο, ε κνπζηθή 

κνπ 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Σα αγαπεκέλα βηβιία, ε κνπζηθή πνπ αθνύσ, νη 

ηαηλίεο πνπ βιέπσ μαλά θαη μαλά θηηάρλνπλ κηα 

εηθόλα γηα κέλα θαη είλαη έλαο ηξόπνο λα κε 

γλσξίζνπλ νη θίινη κνπ. 

6-12 

εηώλ 

Λέζρε Αλάγλσζεο Δθήβσλ 

Γνλέσλ ελ δξάζεη  

Αγαπεκέλα δεδνκέλα: Παξαηεξώ θαη κεηξώ ηνλ θόζκν  

litsa
Text Box
#KE2018gr 



25/7/2018 Φπζηθά δεδνκέλα: 

Πεηξάκαηα κε ην 

λεξό 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ρεκείαο γηα λα γλσξίζνπκε ην 

πνιύηηκν αγαζό ηνπ πιαλήηε καο. 

8-12 

εηώλ 

Διεπζεξία ιίθα 

Φνηηήηξηα Φαξκαθεπηηθήο 

26/7/2018 Φπζηθά δεδνκέλα: Ζ 

ρξνλνγξακκή ηεο 

κέιηζζαο 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Πξηλ πόζα ρηιηάδεο ρξόληα εκθαλίζηεθαλ νη κέιηζζεο 

ζηε γε; Πξηλ πόζα  ρηιηάδεο ρξόληα ν άλζξσπνο 

άξρηζε λα ζπιιέγεη ην κέιη θαη πσο εμειίρζεθαλ νη 

ηξόπνη απηνί; Διάηε λα βάινπκε ηα δεδνκέλα ζηε 

γξακκή ηνπ ρξόλνπ. 

7-12 

εηώλ  

Με ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Γξεβελώλ θαη ηελ 

αξραηνιόγν  Εσή Λόια 

30/7/2018 Γνκεκέλα δεδνκέλα: 

Σα θηίξηα θαη ην 

πξάζηλν 

11:00 π.κ.  13:00 κ.κ. Καηαγξάθνπκε ηα θηίξηα, ηα πάξθα, ηα καγαδηά, ηα 

αγάικαηα, ηηο πιαηείεο ηεο πόιεο  καο θαη βγάδνπκε 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Ση ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ή 

λα δηαηεξήζνπκε ην ίδην; 

7-12 

εηώλ 

Μαξία Μπξαζηλίθα 

αξρηηέθηνλαο 

νπιηάλα ακαξά 

Αξρηηέθηνλαο 

31/7/2018 «Πεξαζκέλα» 

δεδνκέλα : Ζ ιεία 

ελόο πεηξαηηθνύ 

πινίνπ 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Σν 1602 έλα πεηξαηηθό πινίν επηηίζεηαη ζε έλα 

εκπνξηθό πινίν θάπνπ ζην Αηγαίν. Μεηά ηελ επίζεζε 

νη πεηξαηέο θαηαγξάθνπλ ηε ιεία ηνπο θαη 

δσληαλεύνπλ έλαλ θόζκν κε δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα, 

αγάπε γηα ηα κπαραξηθά θαη ηα κεηαμσηά πθάζκαηα, 

ηα πνιύηηκα θνζκήκαηα. 

7-12 

εηώλ 

Κσλζηαληίλα Νηαγθνύκα  

Φηιόινγνο 

4/8/2018 Αγαπεκέλα δεδνκέλα 

γηα κέλα: Σα θαγεηά 

πνπ κνπ αξέζνπλ 

11:00 π.κ. 12:30 κ.κ. Φεθίδνπκε ηα αγαπεκέλα καο θαγεηά ηα 

καγεηξεύνπκε θαη ζηξώλνπκε ηξαπέδη λα ηα θάκε όινη 

καδί 

6-12 

εηώλ 

νθία Μπάκπνπ  

Γηαηηνιόγνο-

Γηαηξνθνιόγνο 

6/8/2018 «Πεξαζκέλα» 

δεδνκέλα: Ζ 

Κσλζηαληηλνύπνιε 

ην 17
ν
 αη. 

11:00 π.κ.  13:00κ.κ. Οη ηζηνξηθέο πεγέο καο δίλνπλ ηα δεδνκέλα ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ ρξεηαδόηαλ ε κεγαινύπνιε ηνπ 17
ν
 

αηώλα γηα λα ζπληεξεζεί θαη εκείο κέζα από απηά ηελ 

αλαζπλζέηνπκε κε όινπο ηνπο ιανύο ηεο, ηα 

πεξίιακπξα θηήξηα ηεο θαη ηνπο λανύο ηεο. 

8-12 

εηώλ 

Με ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 

Γξεβελώλ θαη ηελ 

αξραηνιόγν όληα Γεκάθε 

9/8/2018 Αγαπεκέλα δεδνκέλα 

γηα κέλα: Σα ξνύρα 

κνπ 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Νηύλνπκε κηα ράξηηλε ζαθνύια ζην κπόη καο κε ηα 

αγαπεκέλα καο ξνύρα 

4-7 εηώλ Λίηζα Σαξιαηδή 

Βηβιηνζεθνλόκνο 

 

10/8/2018 «Αξηζκεκέλα» 

δεδνκέλα: Σν άπεηξν 

11:00 π.κ.  12:30 κ.κ. Μεηξώληαο ηνλ θόζκν καζαίλνπκε γη’ απηό πνπ είλαη 

ακέηξεην. 

4-7 εηώλ Δπαγγειία Κόθθηλνπ 

Σξαπεδηθή Τπάιιεινο 

20/8/2018 Αγαπεκέλα δεδνκέλα 

γηα κέλα: Παηρλίδηα 

θαη ζπνξ 

11:00 π.κ. 12:30 κ.κ Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα καο παηρλίδηα θαη ζπνξ, 

αιιάδνπλ νη πξνηηκήζεηο καο θαζώο κεγαιώλνπκε; 

6-12 

εηώλ 

Δηξήλε Νηόλα 

Δθπαηδεπηηθόο 

 

21/8/2018 «Αξηζκεκέλα» 

δεδνκέλα: Σν κήθνο 

θαη ην πιάηνο ηεο γεο 

11:00 π. κ 12:30κ.κ Γύν πνιύ ζεκαληηθά δεδνκέλα αλ ζεο λα μεθηλήζεηο 

γηα έλα κεγάιν ηαμίδη ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα 

8-12 

εηώλ 

Ησάλλα Κσηνύια 

Δθπαηδεπηηθόο 

27/8/2018 Σα δεδνκέλα ηεο 

Δπξώπεο: Σν 

επξσβαξόκεηξν 

11:00π.κ  12:30 κ.κ Μαζαίλνπκε λα δηαβάδνπκε θαη λα θαηαλννύκε ηηο 

ζηαηηζηηθέο κειέηεο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο γηα ηνπο 

λένπο. Πσο δνπλ νη λένη ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο 

Δπξώπεο; Πνηνη είλαη νη πην ραξνύκελνη, νη πην 

πξνβιεκαηηζκέλνη; Πσο δηαζθεδάδνπλ; Πσο 

ελεκεξώλνληαη; 

8-14 

εηώλ 

Δβίλα  Ληνζάηνπ 

Μεραληθόο 

28/8/2018 Σα «πεηξαγκέλα» θαη 

ηα «θιεκκέλα» 

δεδνκέλα 

11:00 π.κ. 12:30κ.κ ηηο κέξεο καο όινη παξάγνπκε δεδνκέλα. Δίκαζηε 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα κέζα από ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

λα ειεγρζνύλ, λα αιινησζνύλ θαη λα γίλνπλ εξγαιεία 

γηα ηελ επίηεπμε δηάθνξσλ ζηόρσλ, δηάθνξσλ 

νκάδσλ. Γηα όια απηά πξέπεη λα είκαζηε ζσζηά 

ελεκεξσκέλνη. Ζ βηβιηνζήθε είλαη ην ζσζηό κέξνο γη΄ 

απηό. 

10-14 

εηώλ 

Γηνλύζεο  Καινγεξάο 

Δθπαηδεπηηθόο 

31/8/2018 «Πεξαζκέλα» 

δεδνκέλα: Ζ 

θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ ζηελ 

ηζηνξία 

11:00 π.κ. 12:30κ.κ Πόηε μεθίλεζαλ νη άλζξσπνη λα κεηξνύλ ηα θνπάδηα 

ηνπο, λα θαηαγξάθνπλ ηε ζνδεηά ηνπο; Πνηα αλάγθε 

ηνπο νδήγεζε; Πνηνη ήηαλ νη ηξόπνη θαηαγξαθήο ζην 

παξειζόλ θαη πσο εμειίρζεθαλ κέρξη ηηο κέξεο καο; 

7-12 

εηώλ 

Με ηε ζπλεξγαζία ησλ 

ΓΑΚ Γξεβελώλ θαη ηελ 

Λίηζα Μήηηα 

3/9/2018 Καηαγξάθνληαο ηελ 

ηζηνξία ηεο 

νηθνγέλεηά κνπ 

11:00 π.κ 12:30 κ.κ Μηα νηθνγελεηαθή θσηνγξαθία, έλα θεηκήιην κπνξνύλ 

λα αθεγεζνύλ κηθξέο ηζηνξίεο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ. 

Μηινύλ γηα ηαμίδηα θαη κεηαθηλήζεηο, γηα όλεηξα πνπ 

έγηλαλ πξαγκαηηθόηεηα, γηα ζπλαληήζεηο πνπ 

θαζόξηζαλ κηα δσή. Οη κηθξέο ηζηνξίεο θάζε παηδηνύ 

ελώλνληαη θαη αθεγνύληαη ηε κεγάιε ηζηνξία, 

8-14 

εηώλ 

Με ηε ζπλεξγαζία ησλ 

ΓΑΚ Γξεβελώλ θαη ηελ 

Λίηζα Μήηηα 

6/9/2018 «Μεισκέλα» 

δεδνκέλα: Σα πάληα 

κε κέιη γηα ηελ 

απξηαλή γηνξηή 

11:00 π.κ. 12:30 κ.κ.  Σν αθηέξσκα ζηηο κέιηζζεο θαη ηα δεδνκέλα ηειεηώλεη 

κε ηελ παξαζθεπή γιπθώλ κε κέιη γηα λα θεξάζνπκε 

ηνπο επηζθέπηεο ζηε γηνξηή ιήμεο 

Γηα όια 

ηα 

παηδηά 

νθία Μπάκπνπ 

Γηαηηνιόγνο-

Γηαηξνθνιόγνο 

7/9/2018 Γηνξηή ιήμεο 17:00 κ.κ. 19:00 κ.κ. Καηαγξάθνπκε ηνπο απνραηξεηηζκνύο θαη ηα «ηνπ 

ρξόλνπ» θαη γηνξηάδνπκε ην θιείζηκν ελόο αθόκα 

θαινθαηξηνύ πνπ πεξάζακε καδί. 

Γηα όια 

ηα 

παηδηά 

Λίηζα Σαξιαηδή 

Βηβιηνζεθνλόκνο  

 

       

       

Η ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο είλαη δσξεάλ , αιιά απαηηείηαη πξνεγγξαθή κε ηελ παξνπζία ζαο. Παξαθαινύληαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα ελεκεξώζνπλ ζε 

πεξίπησζε αθύξσζεο. 

 

Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξεβελώλ      13
εο  

Οθησβξίνπ 27                Υπεύζπλε πξνγξάκκαηνο  Λίηζα Ταξιαηδή: 2462023056          

mail: grevlibr@otenet.gr              fan page Facebook:https://www.facebook.com/vivliothikigrevenon 
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