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«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ» 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2018 διοργανώνει 

δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά. Για το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ έχουν προγραμματιστεί οι εξής 

δράσεις: 

 

● Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30-12:00. 

«Τα ρομπότ έρχονται στη βιβλιοθήκη: ρομποτικές κατασκευές με το ΕV3 mindstorms LEGO». Με την 

εκπαιδευτικό Χριστίνα Καρακώτσου. Θα πραγματοποιηθούν 6 συναντήσεις που θα περιλαμβάνουν απλές 

και βασικές τεχνικές προγραμματισμού και οδήγησης απλών κατασκευών, με την παλτφόρμα ΕV3 

Μindstorms LEGO. 4
η
 συνάντηση. Για ηλικίες 11-14 ετών. Με προεγγραφή. Στον 2

ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

● Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30-13:30. 

 «Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

 «Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους». Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. 

Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον 

κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. 

Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (Ο κύκλος του εργαστηρίου περιλαμβάνει 10 συναντήσεις). 

• Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου,  ώρα  19:00. 

Προβολή της ταινίας: «Η όγδοη ημέρα». Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας, μια συγκινητική 

ταινία που αναφέρεται στη σχέση ενός άνδρα με έναν άλλον άνδρα που πάσχει από Σύνδρομο Ντάουν . Σε 

σκηνοθεσία Ζακό Βαν Ντορμέλ. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών. Είσοδος 

Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 
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• Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Λεωνίδα Κωνσταντινίδη 

& Ελευθερία Τσολάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα 

από ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία 

και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

 «Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους». Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. 

Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Λεωνίδα Κωνσταντινίδη 

& Ελευθερία Τσολάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα 

από ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία 

και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

● Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου,  ώρα  10:00- 12:00. 

«Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο».  

Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους 

του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον 

φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες 

επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

● Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30-12:00. 

«Τα ρομπότ έρχονται στη βιβλιοθήκη: ρομποτικές κατασκευές με το ΕV3 mindstorms LEGO». Με την 

εκπαιδευτικό Χριστίνα Καρακώτσου. Θα πραγματοποιηθούν 6 συναντήσεις που θα περιλαμβάνουν απλές 

και βασικές τεχνικές προγραμματισμού και οδήγησης απλών κατασκευών, με την παλτφόρμα ΕV3 

Μindstorms LEGO. 5
η
 συνάντηση. Για ηλικίες 11-14 ετών. Με προεγγραφή. Στον 2

ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 
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● Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30-13:30. 

 «Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:00. 

 «Γινόμαστε μικροί βιβλιοθηκονόμοι». Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Εξοικειωνόμαστε με τη 

Βιβλιοθήκη, μαθαίνουμε τα μυστικά του βιβλίου και της ανάγνωσης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

δημιουργικές δράσεις, δραματοποίηση, παιχνίδι και παρατήρηση. Για Β΄ και Γ΄ τάξεις δημοτικού. 

Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

 «Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους». Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. 

Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον 

κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. 

Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (Ο κύκλος του εργαστηρίου περιλαμβάνει 10 συναντήσεις). 

• Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου,  ώρα  19:00. 

Προβολή της ταινίας: «Μαλάλα». Μια ταινία-αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Πρόκειται για την ιστορία της 18χρονης Μαλάλα Γιουζάφζαϊ, που βραβεύτηκε με Νόμπελ 

Ειρήνης το 2014. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών. Μια συνδιοργάνωση 

με τον Όμιλο UNESCO Σερρών και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Λεωνίδα Κωνσταντινίδη 

& Ελευθερία Τσολάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα 

από ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία 

και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 
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• Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:00. 

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι». Με την εκπαιδευτικό Στέλλα Κηπουρού. Μέσα από την ανάγνωση, το 

παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν πάνω 

σε ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου και αποδοχής της διαφορετικότητας. Για τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

 «Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους». Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. 

Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Λεωνίδα Κωνσταντινίδη 

& Ελευθερία Τσολάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα 

από ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία 

και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

● Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου,  ώρα  10:00- 12:00. 

«Το παιχνίδι της αλήθειας, μια διαδραστική αναζήτηση στον ψηφιακό κόσμο».  

Με το Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό Παναγιώτη Μωυσίδη θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε τους κινδύνους 

του διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την πληροφορία στον ψηφιακό αλλά και στον 

φυσικό κόσμο, δηλαδή τις Βιβλιοθήκες. Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Προγραμματισμένες 

επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

● Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30-12:00. 

«Τα ρομπότ έρχονται στη βιβλιοθήκη: ρομποτικές κατασκευές με το ΕV3 mindstorms LEGO». Με την 

εκπαιδευτικό Χριστίνα Καρακώτσου. Θα πραγματοποιηθούν 6 συναντήσεις που θα περιλαμβάνουν απλές 

και βασικές τεχνικές προγραμματισμού και οδήγησης απλών κατασκευών, με την παλτφόρμα ΕV3 

Μindstorms LEGO. 6
η
 συνάντηση. Για ηλικίες 11-14 ετών. Με προεγγραφή. Στον 2

ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

● Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30-13:30. 

 «Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

• Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

 «Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους». Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. 

Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 
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• Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου,  ώρα  18:30- 20:00. 

 «Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα 

εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον 

κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. 

Στον 3
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. (Ο κύκλος του εργαστηρίου περιλαμβάνει 10 συναντήσεις). 

● Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30-20:00. 

 «Χιονανθρωπάκια που δε λιώνουν». Με τη βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Και να μη χιονίσει φέτος, 

δε μας νοιάζει. Εμείς θα φτιάξουμε τους δικούς μας χιονάνθρωπους. Με προεγγραφή. Για ηλικίες 7 - 10 

ετών. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. *Θα χρειαστεί να έχετε 2 λευκές κάλτσες και 2 πολύχρωμες, που δε 

χρειάζεστε. 

● Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00. 

Προβολή της ταινίας: «Χριστουγεννιάτικη ιστορία», του Καρόλου Ντίκενς. Με πρωταγωνιστή τον George 

C. Scott. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών. Μια συνδιοργάνωση με τη 

Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας Α' & Β'μιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών. Είσοδος Ελεύθερη. 

Στο αμφιθέατρο «Γεώργιος Καφταντζής» στο ισόγειο της βιβλιοθήκης. 

• Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Λεωνίδα Κωνσταντινίδη 

& Ελευθερία Τσολάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα 

από ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία 

και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου,  ώρα  11:30- 13:00. 

 «Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους». Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. 

Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες. Στον 2
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

• Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου,  ώρα 10:00-12:15. 

«Μαθαίνω και προστατεύω τα ζώα της περιοχής μου». Με τους εκπαιδευτικούς Λεωνίδα Κωνσταντινίδη 

& Ελευθερία Τσολάκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων. Μέσα 

από ανάγνωση παραμυθιού και δημιουργικές δραστηριότητες στοχεύουμε στη γνωριμία και 

ευαισθητοποίηση των μικρών μας φίλων για τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για νηπιαγωγεία 

και Α’ τάξεις δημοτικού. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης. 

 



Για προεγγραφές και πληροφορίες στο τηλέφωνο 23210.98550. Σελίδα βιβλιοθήκης www.serrelib.gr 

● Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-12:30. 

 «To Χριστουγεννιάτικο χωριό». Με τη βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Χριστουγεννιάτικες 

δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά. Με προεγγραφή. Για ηλικίες 7 - 10 ετών. Στον 1
ο
 όροφο της 

βιβλιοθήκης.  

● Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30-13:30. 

 «Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

● Πέμπτη  27 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00- 12:30. 

 «Χριστουγεννιάτικα μπισκοτόσπιτα». Με τη βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Με μπισκότα και λίγη 

φαντασία φτιάχνουμε «φαγώσιμα» διακοσμητικά. Με προεγγραφή. Για ηλικίες 7 - 11 ετών. Στον 1
ο
 όροφο 

της βιβλιοθήκης.  

● Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30-13:30. 

 «Στο λόφο του παραμυθιού και των ιστοριών». Με την εκπαιδευτικό Βιργινία Ρόντση. Συναντιόμαστε στο 

λόφο του παραμυθιού και ταξιδεύουμε μαζί στην πανέμορφη και μακρινή Παραμυθοχώρα. Είσοδος 

Ελεύθερη. Για ηλικίες 4 - 7 ετών. Στον 1
ο
 όροφο της βιβλιοθήκης. 

 

 

 


