Είσοδος ελεύθερη

9:00-11:00
Εύη Τσιτιρίδου – Χριστοφορίδου, Συγγραφέας
«Μια βόλτα στα βυζαντινά χρόνια» Eκδ. Κέδρος, «Το αλφαβητάρι της Αγίας Σοφίας» Εκδ. Σαΐτης
«Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη» Εκδ. Πατάκη, Αφήγηση, παιχνίδια, κατασκευές
11:00-12:00
Εύα Κασιάρου, Συγγραφέας
Ο Λαχαπού από τη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού
Εκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη Εικονογράφηση Ν. Γιαννόπουλος
Παραμύθι / Ζωγραφική Δραματοποίηση / Συζήτηση / Κατασκευές

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δευτέρα 12/3

9:00-10:00
Εύα Κασιάρου, Συγγραφέας
Το ξεχασμένο κλειδί. Εκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη
Μια ιστορία παιδικής αγάπης στην παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ιστορία της.
10:00-11:30
Βασίλης Θαλασσινός, Εικαστικός
Βασισμένο στο βιβλίο «Γειτονιές» της Έρικα Αγγέλικα Γαρμπή.
Eκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη. Φτιάχνουμε «γειτονιές» Κατασκευές από «άχρηστα» υλικά.
11:30-13:00
Μουσείο Σχολικής ζωής και εκπαίδευσης. Τα μυστικά της βαλίτσας. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βασισμένο στο βιβλίο: «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας!» Νίκη Κάντζου - Φυλιώ Νικολούδη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τρίτη 13/3

Τετάρτη 14/3

10:00-11:00
Πέγκυ Φούρκα, Συγγραφέας
Περιπέτεια στην τερηδονούπολη. Εκδ. Ψυχογιός
Χιουμοριστική ιστορία, που δίνει πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες για τη στοματική υγιεινή.
11:00-12:00
Εύα Κασιάρου, Συγγραφέας
Κυρία Φτούσου σε spa ομορφιάς. xΕκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη
Αφήγηση, Παιχνίδια και πασχαλινές κατασκευές
17:30-19:30
Μαρία Μηλαίτη. Ηθοποιός- Μουσικοπαιδαγωγός
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Για εκπαιδευτικούς
«Ζωντανεύω τις ιστορίες»
Βιωματικό σεμινάριο για την δραματοποίηση ιστοριών. Ένα παραμύθι ζωντανεύει μέσα σε μια
σχολική τάξη, με την βοήθεια της μουσικής και της δραματικής τέχνης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

9:00-10:00
Πέγκυ Φούρκα, Συγγραφέας
Περιπέτεια στο τσαμπουκαλονήσι. Εκδ. Ψυχογιός
Περιπέτεια γεμάτη δράση και ανατροπές, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας.

9:00-10:00
Λέλα Στρούτση. Συγγραφέας Εικονογράφος
Η (μία και μοναδική) Μαύρη Θρούμπα. Εκδ. Κέδρος
Ιστορία μυστηρίου που λύνεται με μαθηματική λογική, καθώς και γρίφους λογικής.
10:00-11:00
Λέλα Στρούτση. Συγγραφέας Εικονογράφος
Η (μία και μοναδική) Μαύρη Θρούμπα. Εκδ. Κέδρος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πέμπτη 15/3

11:00-12:00
Κώστας Στοφόρος. Δημοσιογράφος Συγγραφέας
Η πέμπτη πόλη των Δωριέων. Εκδ. Κέδρος, 2017
Μια ιστορία που διαδραματίζεται στο Π. Φάληρο, φτιάχνεται με τη βοήθεια της Μαγικής Τράπουλας.

10:00-11:00
Μαρία Ανδρικοπούλου. Συγγραφέας
Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής. Εκδ. Καλέντης, 2016
Γνωστοί και λιγότερο γνωστοί μύθοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού συναντούν τη μουσική!
11:00-12:00
Εύα Κασιάρου. Συγγραφέας
Η κυρία Φτούσου σε spa ομορφιάς. Εκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη
Αφήγηση, Παιχνίδια και πασχαλινές κατασκευές
17:00-20:00
Δημήτρης Προύσαλης
Δάσκαλος, αφηγητής, Υποψήφιος διδάκτορας Λαογραφίας ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Εκπρόσωπος
“Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη”
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Για εκπαιδευτικούς
Τα λαϊκά παραμύθια και η αφήγησή τους ως γέφυρα συνάντησης του λαϊκού πολιτισμού με τις
σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης.
Μια εισαγωγή, του “Μια φορά κι έναν καιρό...” με το “Εδώ και τώρα” της σχολικής τάξης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Παρασκευή 16/3

17:00
Ελένη Αναστασοπούλου. Συγγραφέας
Το Σανταλάκι. Εκδ. Διάπλους. Ο Μπαμπαγιούμ και οι Καραμέλες. Εκδ. Διάπλους
Γρηγόρης Βαλτινός. Aφήγηση
Αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Σάββατο 17/3

18:00
«Καρυδότσουφλο». Καλλιτεχνική ομάδα
«Το καρνάγιο»
Κουκλοθεατρική παράσταση με χρήση επιτραπέζιας κούκλας άμεσης κίνησης και ζωντανή αφήγηση.
«Ο Γρηγόρης μεγαλώνει σ’ ένα Καρνάγιο. Μια βάρκα που ψάχνει τον καπετάνιο της μεγαλώνει μαζί
του. Σύντομα θα ανακαλύψουν αυτό που τους συνδέει. Ένα ταξίδι σε αναμνήσεις, στις παραδόσεις, τα
επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο και σ’ ένα νησί που θα είναι τυχερός όποιος βρει το «χάρτη» του»

12:00
«Ουπς! το κουκλοθέατρο» Κουκλοθεατρική ομάδα
«Ατρόμητοι πειρατές»
Μια περιπέτεια για ατρόμητα παιδιά και φοβητσιάρηδες πειρατές!
Μια διαδραστική παράσταση, με κούκλες, Muppets, ηθοποιούς και πρωτότυπη μουσική. Μας θυμίζει
ότι δεν είναι κακό να φοβόμαστε. Αρκεί να γνωρίζουμε τους φόβους μας και να τους κοιτάμε κατάματα.

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Κυριακή 18/3

13:00
«Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού»
«Πλανόδια βιβλιοθήκη»
Με αφορμή την Πλανόδια Βιβλιοθήκη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βιβλία, διαβάζουν και ακούν
ιστορίες, παίζουν παιχνίδια και λαμβάνουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, που σκοπό έχουν
να τα ψυχαγωγήσουν, διαπαιδαγωγήσουν και να τα ευαισθητοποιήσουν σε διάφορα θέματα κυρίως
στο ζήτημα της προάσπισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Αγαπητοί μας φίλοι,
Για 6η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται, από τον Δήμο Π. Φαλήρου και με την αιγίδα του Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, οι εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό
στις 2ας Απριλίου ως Παγκόσμιας ημέρας για το παιδικό βιβλίο:

«Παλαιό Φάληρο, ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά»

Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις πραγματοποιούνται από 12 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου, στο Πολιτιστικό
κέντρο του Φλοίσβου και σε άλλα σημεία του Π. Φαλήρου. Γίνονται παράλληλα και κουκλοθεατρικές
παραστάσεις, μιας που θα εορταστεί μαζί και η παγκόσμια ημέρα του κουκλοθεάτρου.
Όλες αυτές οι δράσεις απευθύνονται στα σχολεία, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς του, αλλά και σε όλα
τα παιδιά και τους γονείς που θέλουν να τις παρακολουθήσουν από οποιοδήποτε άλλη περιοχή και
παρέχονται δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες.
Στόχος μας είναι οι άνθρωποι που αγαπούν και δημιουργούν το καλό παιδικό βιβλίο να μεταδώσουν
αυτήν την αγάπη και μέσα από τις εκδηλώσεις να προάγουν την φιλαναγνωσία στα παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συγγραφείς, εικονογράφους, εικαστικούς, αφηγητές, εμψυχωτές και
εθελοντές παιδαγωγούς που συμμετέχουν, τον Δήμαρχο Π. Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη που είναι
πάντα δίπλα μας, το γραφείο Παιδείας του Δήμου και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο για την
έμπρακτη υποστήριξη. Και φυσικά ευχαριστούμε όλα τα παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς που
συμμετέχουν κάθε χρόνο.
Με εκτίμηση, η οργανωτική επιτροπή
Μαρία Μηλαΐτη, Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, Μαίρη Τρύφων

συνεργατης

χορηγός επικοινωνίας

