
Γιορτή Παραµυθιού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ
Ι. Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΓΛΥΚΟΓΑΛΟΥΣΑ"

Ελε να 
ακούσουµε ιορίες και να ταξιδέψουµε ον κόσµο των βιβλίων!

Ο Εκκλησιαικός Παιδικός 
Σταθµός "Η Γλυκογαλούσα",

διοργανώνει παραάσεις αφήγησης 
και ενεργικής ακρόασης

για παιδιά και εργαηριακά 
σεµινάρια για γονείς εαιδεικούς

και κάθε ενδιαφερόµενο.
Πρόκεαι για εργαήρια 

φιλαναγνωσίας και ανάδειξης
της παραδοσιακής τέχνης της 

προφορικής λογοτεχνίας,
της ενεργικής αφήγησης και της 

εφαρµογής της
ο σύγχρονο εαιδεικό σύηµα 

µέσα ό την αντυξη
της πολλλής νοηµοσύνης. Οι 
παραάσεις και τα εργαήρια

θα υλοποιηθούν ό τον Στέλιο 
Πελασγό, ιορή, παιδαγωγό

και συγγραφέα, κορυφαίο ο είδος 
του, µε πλούσια εειρία

και συµµοχή σε προγράµµα και 
οργανώσεις που αφορούν το βιβλίο.
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Σας προσκαλούµε ην Γιορτή Παραµυθιού που διοργανώνει ο Παιδικός Σταθµός
«Η Γλυκογαλούσα» η οποία θα πραγµοποιηθεί 7-8-9 και 10 Μαΐου 2017.

ΤΡΙΤΗ 09/05/2017
09:00 – 14:00: Έκθεση Παιδικού Βιβλίου.
09:00 – 13:30: Παραστάσεις αφήγησης από τον κ.Στέλιο Πελασγό
για τα σχολεία Θήρας, νήπια,παιδιά και προ-εφήβους.
18:00 – 21:00: Έκθεση Παιδικού Βιβλίου.
19:00 – 20:00: Οµιλία - Βιωµατικό εργαστήρι για
γονείς και κάθε ενδιαφερόµενο µε θέµα "Ο λόγος σου µε
χόρτασε ... Η ανάπτυξη της εξυπνάδας και της
πνευµατικότητας των παιδιών µέσα από την αφήγηση
λαϊκών ιστοριών και αναµνήσεων."

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/05/2017
09:00 – 14:00: Έκθεση Παιδικού Βιβλίου
09:00 – 13:30: Παραστάσεις αφήγησης από τον κ.Στέλιο Πελασγό
για τα σχολεία Θήρας, νήπια,παιδιά και προ-εφήβους.
18:00 – 21:00: Έκθεση Παιδικού Βιβλίου
19:00 – 20:00: Μικρό σεµινάριο για παιδαγωγούς,
κατηχητές, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς
"Μια λέξη χίλιες εικόνες. Η δύναµη του
λαϊκού αφηγητή και του παιδαγωγού που
διηγείται. Για ένα σχολείο λαϊκής παράδοσης
και πολλαπλής νοηµοσύνης"
(Θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης).

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/05/2017
18:00 – 19:00:
Αγιασµός & Εγκαίνια Γιορτής Παραµυθιού.
Εκδήλωση «Μια δεύτερη ευκαιρία»
★ «Το Όραµα και η Ελπίδα»
Προβολή και παρουσίαση εργασίας από οµάδα
µαθητών του ΓΕΛ Θήρας µε την στήριξη
της ΕΛΜΕ Θήρας και υπεύθυνη καθηγήτρια της
κυρία Ιουλίτα Καραµολέγκου.
★ Αφιέρωµα στην «ΕΛΠΙ∆Α»
Στηρίζουµε τα παιδιά και προσφέρουµε την αλληλεγγύη µας.
Προσκεκληµένοι µας ο Σύλλογος «Όραµα Ελπίδας». 
★ «Ενώνουµε τα χέρια: προσφορά για µία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή»
Με την ευαισθησία και τη συνεχή ενθάρρυνση της
κυρίας Καλλιόπης Καραµολέγκου και την Τοπική Οµάδα
Στήριξης Σαντορίνης ∆οτών Μυελού των Οστών.
★ Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί µουσικά από τον Αντώνη Πρέκα.
★ Παράλληλα θα είναι η ανοικτή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 08/05/2017
09:00 – 14:00: Έκθεση Παιδικού Βιβλίου.
09:00 – 13:30: Παραστάσεις αφήγησης από τον κ.Στέλιο Πελασγό
για τα σχολεία Θήρας, νήπια,παιδιά και προ-εφήβους.
18:00 – 21:00: Έκθεση Παιδικού Βιβλίου.
19:00 – 20:00: Παρουσίαση Παιδικού Βιβλίου
«Ο Υπάτιος και η Γλυκογαλούσα». Στο
πλαίσιο της εκδοτικής δράσης του
Παιδικού Σταθµού, θα γίνει παρουσίαση
του παιδικού βιβλίου «Ο Υπάτιος και η
Γλυκογαλούσα» από την συγγραφέα του
κυρία Κατερίνα Μουρίκη και τον
εικονογράφο του παραµυθιού
κύριο Σπύρο Γούση.

Η συµµετοχή σε όλα τα δρώµενα
και τις εκδηλώσεις είναι
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο!
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