η

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, σας προσκαλεί για 5 συνεχή
χρονιά στις δράσεις για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου,
με την αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου,, με τίτλο:

«Π.ΦΑΛΗΡΟ- ΕΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
-18.30-19.30:Τα παιδιά αφηγούνται τα αγαπημένα τους Παραμύθια.
-19.30-20.30 : «Ζωγραφηγήσεις» με τη Λήδα Βαρβαρούση, για παιδιά
κάθε ηλικίας.
Η Λήδα Βαρβαρούση συγγραφέας- εικονογράφος αφηγείται μια ιστορία ενώ ταυτόχρονα
την σχεδιάζει σε μεγάλη επιφάνεια, σε χαρτί ή άλλο υλικό, πάνω στον τοίχο. Σαν ζωντανός
κινηματογράφος, με την συμμετοχή των παιδιών.Αυτό το οπτικοακουστικό πρόγραμμα
μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες στη φαντασία, στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στη διάθεση
για γνώση και έκφραση των παιδιών

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
-17.00-20.00:Τα παιδιά αφηγούνται τα αγαπημένα τους Παραμύθια.
Μαθητές από τα σχολεία του δήμου μας αφηγούνται ατομικά ή και σε ομάδες
αγαπημένες τους ιστορίες .

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
-12.00-13.00 : Αφήγηση Παραμυθιών Από τον Στέλιο Πελασγό για παιδιά
κάθε ηλικίας.
-13.00-14.30 : Σεμινάριο αφήγησης με τον Στέλιο Πελασγό για
εκπαιδευτικούς & γονείς.
Ο Στέλιος Πελασγός (Δρ) ξεκίνησε την αναβίωση της τέχνης της προφορικής λογοτεχνίας
και αφήγησης στην Ελλάδα. Σπούδασε και δημιούργησε στα τέσσερα μονοπάτια των
παραδοσιακών παραμυθάδων και των σύγχρονων αφηγητών: τη λογοτεχνία / φιλολογία,
την παιδαγωγική, το θέατρο και την ψυχολογία. Γνώρισε τους σύγχρονους παραμυθάδες
στη Γαλλία. Εγκατέλειψε την Αθήνα αναζητώντας τη σιωπή και το σκοτάδι που κλωσούν τα
παραμύθια. Στις μικρές ανθρώπινες κοινότητες και στη Φύση ξαναβρήκε τις ρίζες του.
Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη δίνοντας παραστάσεις αφήγησης
για ενήλικες ή παιδιά και διδάσκοντας την πανάρχαια τέχνη της προφορικής αφήγησης.

-15.00-17.00: «Πώς γράφουμε μια περιπέτεια» με αφόρμηση "Το δέκατο
έβδομο κιβώτιο"(Εκδόσεις Πατάκη) του εκπαιδευτικού και συγγραφέα
Δ.Λεϊμονή.
Σεμινάριο Δημιουργικής γραφής για μαθητές Ε’ και ΣΤ΄ δημοτικού.
Ο Δ. Λεϊμονής ασχολείται με την αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά καθώς και με
τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων, ενώ έχει λάβει διακρίσεις για διηγήματα, παραμύθια
αλλά και ποιήματά του. Ασχολείται με την επιμέλεια και κριτική έργων παιδικών και για
ενήλικες, την παρουσίαση βιβλίων, πολλά από τα οποία έχει προλογίσει ο ίδιος, τη
διοργάνωση φιλολογικών-λογοτεχνικών εκδηλώσεων, τη διοργάνωση σεμιναρίων
δημιουργικής γραφής για παιδιά και ενήλικες αλλά και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιμελείται επίσης και παρουσιάζει τη λογοτεχνική
ραδιοφωνική εκπομπή «Μιλάμε για το βιβλίο» τα τελευταία έξι χρόνια. «Το δέκατο
έβδομο κιβώτιο» βρέθηκε μεταξύ των δέκα πρώτων στην κατηγορία της παιδικής
λογοτεχνίας για το βραβείο αναγνωστών Public 2015.

