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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινά η «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018»
στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου

Η Σακορράφειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας πραγματοποιεί και φέτος Καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και άλλες 148 Δημόσιες και
Δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα.
Αυτό το καλοκαίρι το θέμα είναι: «Αγαπημένα Δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο» και η Σακορράφειος
Δημοτική Βιβλιοθήκη σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι ζωής στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα αγαπημένα
δεδομένα. Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρήσουμε και θα μετρήσουμε μαζί με τα παιδιά τον κόσμο μας, με πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους.
Η αφετηρία του ταξιδιού είναι πάντα η Βιβλιοθήκη, ένας χώρος συνώνυμος της γνώσης και της εμπειρίας, της
δημιουργικότητας και της δημιουργίας. Το καλοκαίρι του 2018, χρονιά αφιερωμένη στα μαθηματικά από την
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, δίνουμε έμφαση στους αριθμούς, στη στατιστική, την έρευνα και την επικοινωνία.
Οι αριθμοί και τα δεδομένα αποτελούν ένα υλικό δημιουργίας και συνάμα ένα εργαλείο επικοινωνίας.
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018 ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουνίου και θα διαρκέσει
έως την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτή,
θα υλοποιήσουν μία σειρά εργαστηρίων που θα επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στην παρατήρηση, την καταγραφή,
την ερμηνεία και την αξιολόγηση γεγονότων, φαινομένων και συμπεριφορών μέσα από καινοτόμες μεθοδολογικές
προσεγγίσεις παιδαγωγικής.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των δράσεων: Σακορράφειος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου, τηλέφωνο: 2891031824, e-mail: dopap@minoapediadas.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, 11:00-13:00
ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ. Για να ξεκινήσει η γιορτή πρέπει να μετρήσουμε, να κόψουμε, να κρεμάσουμε, να ψάξουμε στα
λεξικά, να ψάξουμε στα ράφια για να τα έχουμε όλα έτοιμα για το καλοκαίρι. Για όλα τα παιδιά.
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, 11:00-13:00
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Το παλάτι της μνήμης. Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική τοποθεσία στο μυαλό
σου. Μπορεί κανείς να φυλάει εικόνες που θέλει να κρατήσει στη μνήμη του. Ελάτε να χτίσουμε ένα! Με τη Μαρία
Μαρκάκη. Για παιδιά 8-12 ετών.
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, 11:00-13:00
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ένας κήπος φιλικός στις μέλισσες. Οι μέλισσες έχουν φυτά που τα προτιμούν για το νέκταρ
τους. Φτιάχνοντας έναν μικρό κήπο με φυτά όπως λεβάντα, δεντρολίβανο, μαντζουράνα ή τριφύλλι τις προσκαλείτε
να βρουν μέσα στην πόλη έναν τόπο για να συλλέξουν την τροφή τους. Για όλα τα παιδιά.
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 11:00-13:00
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι κάνω κάθε μέρα; Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασμα. Χωράνε όλα σε ένα
εικοσιτετράωρο; Πώς μπορεί να απεικονίσει κανείς τη μέρα του σ’ ένα φύλλο χαρτί; Με τη Στέλλα Τσακλίδου. Για
παιδιά 7-12 ετών.

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, 11:00-13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς.
Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβς. Παρατηρούν, καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι μεγάλοι, είναι μικρά παιδιά,
όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή σημασία των δεδομένων στη διαλεύκανση ενός εγκλήματος. Με τη Χρυσή
Μαράκη. Για παιδιά 7-12 ετών.
Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Πειράματα με το χώμα. Υπάρχουν περισσότερα πράγματα απ΄ ό,τι νομίζουμε στο
έδαφος! Ας τα ανακαλύψουμε. Με την Ειρήνη Βουμβουλάκη. Για παιδιά 6-12 ετών.
Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα μέσα μεταφοράς. Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε
τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα μέσα μεταφοράς από άλλες εποχές
και άλλα μέρη. Με την Ελευθερία Κορναράκη. Για παιδιά 6-9 ετών.
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους, να πλάθω
ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω μουσική. Όλες οι δυνατότητες
είναι ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος για να ξέρουμε
όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε. Με τη Χρυσή Μαράκη. Για παιδιά 4-7 ετών.
Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης με όλες τις αισθήσεις. Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών
που μπορείς να τα αγγίξεις, να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο για να τα
βλέπουμε! Με τη Μαρία Δασκαλάκη. Για παιδιά 6-12 ετών.
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ. Μετράμε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το σώμα μας. Χωράμε να κάτσουμε, είναι
μικρά ή μεγάλα; Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσομαλλούσα θα μας δείξει ποιο είναι το σωστό μέγεθος επίπλου για μας. Με
τη Σοφία Σεργάκη. Για παιδιά 6-12 ετών.
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Πειράματα με το νερό. Πειράματα φυσικής και χημείας για να γνωρίσουμε το πολύτιμο
αγαθό του πλανήτη μας. Με τον Βασίλη Δαμιανάκη. Για παιδιά 8-12 ετών.
Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η χρονογραμμή της μέλισσας. Πριν πόσα χιλιάδες χρόνια εμφανίστηκαν οι μέλισσες στη γη;
Πριν πόσα χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να συλλέγει το μέλι και πώς εξελίχτηκαν οι τρόποι αυτοί. Ελάτε να
βάλουμε τα δεδομένα στη γραμμή του χρόνου. Για παιδιά 7-12 ετών
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
«ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Από το μηδέν ως το δέκα. Δέκα σύμβολα που με τη βοήθειά τους μπορούμε να
μετρήσουμε τα πάντα. Με τη Μαργαρίτα Βιδάκη. Για παιδιά 4-6 ετών.
Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018, 11:00-13:00
«ΔΟΜΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα κτίρια και το πράσινο. Καταγράφουμε τα κτίρια, τα πάρκα, τα μαγαζιά, τα
αγάλματα, τις πλατείες της πόλης μας και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε ή να
διατηρήσουμε το ίδιο; Με την Ειρήνη Βουμβουλάκη. Για παιδιά 7-12 ετών.
Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του Αυγούστου και του
Σεπτεμβρίου. Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια μέρα θα δανειστούν τα περισσότερα
βιβλία; Τα παιδιά συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρατεία. Με τη Μαρία Μαρκάκη. Για όλα τα
παιδιά.

Τρίτη 07 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για μένα. Απλοί κανόνες για να μάθουμε να
προφυλασσόμαστε και να μην δίνουμε εύκολα σε κανένα προσωπικά μας στοιχεία. Με την Ειρήνη Ασσαργιωτάκη.
Για παιδιά 7-14 ετών.
Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η ζωγραφική του Oliver Jeffers. Ένας τρόπος να ζωγραφίζεις και ταυτόχρονα να
δίνεις στοιχεία για το βάθος της θάλασσας, το ύψος του βουνού, το ύψος ενός δέντρου, τη θερμοκρασία της
ημέρας. Με τη Μαρία Δασκαλάκη. Για παιδιά 7-12 ετών.
Πέμπτη 09 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα ρούχα μου. Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον
κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες εποχές και
άλλα μέρη. Με τη Μαρίνα Σπανάκη. Για παιδιά 6-9 ετών.
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
«ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Το άπειρο. Μετρώντας τον κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό που είναι αμέτρητο. Με τον
Βασίλη Δαμιανάκη. Για παιδιά 4-7 ετών.
Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Παιχνίδια και σπορ. Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ,
αλλάζουν οι προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε; Με την Ελευθερία Κορναράκη. Για όλα τα παιδιά.
Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Πειράματα με το χώμα. Υπάρχουν περισσότερα πράγματα απ΄ ό,τι νομίζουμε στο
έδαφος! Ας τα ανακαλύψουμε. Με την Ειρήνη Βουμβουλάκη. Για παιδιά 6-12 ετών.
Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: Το ευρωβαρόμετρο. Μαθαίνουμε να διαβάζουμε και να κατανοούμε τις στατιστικές
μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους. Πώς ζούνε οι νέοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης; Ποιοι είναι οι
πιο χαρούμενοι, οι πιο προβληματισμένοι; Πώς διασκεδάζουν; Πώς ενημερώνονται; Με την Ειρήνη Ασσαργιωτάκη.
Για παιδιά 8-14 ετών.
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, 11:00-13:00
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η καταγραφή δεδομένων στην ιστορία. Πότε ξεκίνησαν οι άνθρωποι να μετρούν τα
κοπάδια τους, να καταγράφουν τη σοδειά τους; Ποια ανάγκη τους οδήγησε; Ποιοι ήταν οι τρόποι καταγραφής στο
παρελθόν και πώς εξελίχθηκαν μέχρι τις μέρες μας; Με τη Στέλλα Τσακλίδου. Για παιδιά 7-12 ετών.
Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018, 11:00-13:00
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η λεία ενός πειρατικού πλοίου. Το 1602 ένα πειρατικό πλοίο επιτίθεται σε ένα
εμπορικό πλοίο κάπου στο Αιγαίο. Μετά την επίθεση οι πειρατές καταγράφουν τη λεία τους και ζωντανεύουν έναν
κόσμο με διαφορετικά νομίσματα, αγάπη για τα μπαχαρικά και τα μεταξωτά υφάσματα, τα πολύτιμα κοσμήματα.
Με το Μύρωνα Τζαρδή. Για παιδιά 7- 12 ετών.
Πέμπτη 06 Σεπτεμβρίου 2018, 11:00-13:00
«ΜΕΛΩΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα πάντα με μέλι για την αυριανή γιορτή. Το αφιέρωμα στις μέλισσες και τα
δεδομένα τους τελειώνει με την παρασκευή γλυκών με μέλι για να κεράσουμε τους επισκέπτες στη γιορτή λήξης.
Με τη Σοφία Σεργάκη. Για όλα τα παιδιά.
Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018, 11:00-13:00
ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ. Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός
ακόμη καλοκαιριού που περάσαμε μαζί. Για όλα τα παιδιά.

