
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 18Α & ΝΕΟΤΗΤΟΣ, 14122 Τηλ. 2102826276 & 2102856837 
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                       24.06. «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την τεχνολογία με την δημιουργική 
γραφή. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ακολουθούν μία ιστορία, διαβάζουν διαφορετικά 
κείμενα και παίζουν παιχνίδια ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 
Για παιδιά 8-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30 & 12:00-13:00 
 
25.06. «ΟΣΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΒΡΕΧΕΙ» 
Διαδραστικά παιχνίδια με πρωταγωνιστές τα βιβλία! 

Για παιδιά 5-10 ετών, με τη Βασιλική Μουργελά, 10:30-11:30 &     

        

 

12:00-13:00 

 
26.06. «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & STEM» 
Ένα πρόγραμμα διάδρασης, που θα εισάγει τα παιδιά στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

και θα τα βοηθήσει να εκφράσουν τις δημιουργικές τους τάσεις. 

Για παιδιά 9-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology,  

10:30-11:30 & 

 

                                                                                            12:00-13:00 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ 

ΕΓΚΑΙΡΩΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!!! 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΕΚΛΕΙΣΕ!! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 



 
 
 

01.07. «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την τεχνολογία με την δημιουργική 
γραφή. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ακολουθούν μία ιστορία, διαβάζουν διαφορετικά 
κείμενα και παίζουν παιχνίδια ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 
Για παιδιά 8-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30 &  

 

12:00-13:00 
 
03.07. «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ &STEM» 
Ένα πρόγραμμα διάδρασης, που θα εισάγει τα παιδιά στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

και θα τα βοηθήσει να εκφράσουν τις δημιουργικές τους τάσεις. 

Για παιδιά 6-8 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30 &  

 

12:00-13:00 

 

08.07. «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την τεχνολογία με την δημιουργική 
γραφή. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ακολουθούν μία ιστορία, διαβάζουν διαφορετικά 
κείμενα και παίζουν παιχνίδια ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 
Για παιδιά 8-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30& 

 

 12:00-13:00 

 

09.07. «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΛΙΩΣ…» 
Τι μπορεί να κρύβεται μέσα σε μια βιβλιοθήκη; Ελάτε να το ανακαλύψουμε με πρωτότυπα 
παιχνίδια! 
Για παιδιά 5-12 ετών, με την Ελένη Χιωτάκη και τον Σταύρο Ψυλλάκη, 10:00-11:00 

 
10.07. «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & STEM» 
Ένα πρόγραμμα διάδρασης, που θα εισάγει τα παιδιά στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

και θα τα βοηθήσει να εκφράσουν τις δημιουργικές τους τάσεις. 

Για παιδιά 9-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30&  

 

 12:00-13:00 

 
15.07. «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την τεχνολογία με την δημιουργική 
γραφή. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ακολουθούν μία ιστορία, διαβάζουν διαφορετικά 
κείμενα και παίζουν παιχνίδια ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 
Για παιδιά 8-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30& 

 

  12:00-13:00 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 



16.07. «ΠΩΣ ΜΕ ΒΛΕΠΕΙΣ;» 
Παιχνίδι με τα πρόσωπα, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μέσα από τα μάτια των παιδιών. 
Για παιδιά 5-12 ετών, με την Ελένη Χιωτάκη και τον Σταύρο Ψυλλάκη, 10:00-11:00 

 
17.07. «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & STEM» 
Ένα πρόγραμμα διάδρασης, που θα εισάγει τα παιδιά στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

και θα τα βοηθήσει να εκφράσουν τις δημιουργικές τους τάσεις. 

Για παιδιά 5-8 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30& 

 

12:00-13:00 

 

22.07. «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την τεχνολογία με την δημιουργική 
γραφή. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ακολουθούν μία ιστορία, διαβάζουν διαφορετικά 
κείμενα και παίζουν παιχνίδια ανάπτυξης της δημιουργικότητας. 
Για παιδιά 8-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30& 

 

12:00-13:00 

 

24.07. «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & STEM» 
Ένα πρόγραμμα διάδρασης, που θα εισάγει τα παιδιά στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού 

και θα τα βοηθήσει να εκφράσουν τις δημιουργικές τους τάσεις. 

Για παιδιά 9-12 ετών, Εταιρία Ampersand Learning & Technology, 10:30-11:30& 

 

 12:00-13:00 

 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 

ANOIKTO !! 

ΕΚΛΕΙΣΕ !! 


