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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΔΗΜΟΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΤΠΛΙΟΤ «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗ» 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2017-2018 

Η Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Ναυπλίου πραγματοποιεί Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα - 

Δραςτθριότθτεσ, που απευκφνονται ςε μακθτζσ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

πραγματοποιοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων, Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν (project) ι και απλϊν Εκπαιδευτικϊν Ρεριπάτων. 

Τα Εκπαιδευτικά μασ Ρρογράμματα απευκφνονται ςε μικρζσ ομάδεσ μακθτϊν (25 ατόμων) και 

ζχουν διάρκεια μία ζωσ μιάμιςθ ϊρα. Μποροφν να διαμορφωκοφν ανάλογα με τουσ ςκοποφσ και 

τουσ ςτόχουσ των ομάδων μακθτϊν και πραγματοποιοφνται είτε ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ 

(θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τθσ) είτε με περιθγιςεισ ςτθν παλιά πόλθ του Ναυπλίου και τα 

κάςτρα. Η ςυμμετοχι είναι ελεφκερθ (χωρίσ κόςτοσ), αφοφ για τθν πραγματοποίθςθ τουσ, θ 

Βιβλιοκικθ ςτθρίηεται ςτθν εκελοντικι προςφορά ςθμαντικϊν φορζων και ανκρϊπων τθσ πόλθσ 

μασ.  

Τα  κζματα που προτείνονται φζτοσ αφοροφν ςτο βιβλίο και τθν ανάγνωςθ, ςτθν αφιγθςθ και  

δραματοποίθςθ παραμυκιϊν, ςτθ διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, ςτθ ςχολικι ηωι, ςτον ςχολικό 

εκφοβιςμό ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και τθν τοπικι Ιςτορία. Αναλυτικά τα Ρρογράμματα 

που πραγματοποιοφνται υπό τον ςυντονιςμό τθσ Βιβλιοκικθσ μασ και είναι τα παρακάτω: 

 

1.  «Κάκε μια μου απορία, λφνω μζςα ςτα βιβλία» 
 Νθπιαγωγείο, Α’ τάξθ Δθμοτικοφ (πραγματοποιείται τισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ) 

Ραραςκευι 

10/11/17 

Δευτζρα 

4/12/17 

Ραραςκευι 

12/1/18 

Ραραςκευι 

16/2/18 

Δευτζρα 

12/3/18 

Δευτζρα 

23/4/2018 

Δευτζρα 

21/5/18 

Δευτζρα 

4/6/18 

 

Στόχοι του προγράμματοσ είναι τα παιδιά : 

 Να γνωρίςουν και να αγαπιςουν το βιβλίο. 

 Να αναγνωρίςουν μζςα ςε αυτό, καταςτάςεισ και ςυναιςκιματα που βιϊνουν ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ.  

 Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ και να λφςουν τισ απορίεσ τουσ για το ανκρωπογενζσ και 

φυςικό τουσ περιβάλλον. 

 Να προςεγγίςουν το λογοτεχνικό βιβλίο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που 

χρθςιμοποιείται ςτο μάκθμα. 

(Εκπονείται από τθν κ. Ιωάννα Κυρίτςθ - Σηιϊτθ, υγγραφζα) 

 

 



2. νζο «Ο γφροσ του κόςμου με παραμφκια» 
 Νθπιαγωγείο, Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ (πραγματοποιείται θμζρα Ρζμπτθ) 

(παραμφκια απ’ όλο τον κόςμο) 

Με εργαλεία μασ το κεατρικό παιχνίδι, τθ ηωγραφικι και τθ μουςικι από αυτοςχζδια μουςικά 

όργανα, κα ανακαλφψουμε πωσ θ χαρά δεν είναι ςτα παιχνίδια που ζχουμε αλλά ςτα παιχνίδια 

που παίηουμε. 

(Εκπονείται από τισ Παραμυκοφδεσ του Ναυπλίου) 
 

3. νζο «Παιδιά μακριά από τθν πατρίδα» 
 ΔϋΕϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ (πραγματοποιείται θμζρα Τρίτθ) 

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν να ςυηθτιςουν και να 

κατανοιςουν μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ και του ςεβαςμοφ, κζματα που ςχετίηονται με τθν 

μετανάςτευςθ και τθν προςφυγιά, τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματα ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ, κακϊσ 

και να αποδεχτοφν τθν διαφορετικότθτα των άλλων. 

(Εκπονείται από το Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ρ.Ε. 

Αργολίδασ «Ελπίδα Ζωισ» ςε ςυνεργαςία με τον ΟΚΑΝΑ) 
 

4. νζο «Σα πλαςτικά και μικρο πλαςτικά μια ακζατθ απειλι για το 
περιβάλλον» 

 Δθμοτικό, Γυμνάςιο (πραγματοποιείται θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και Ραραςκευι τισ υπόλοιπεσ μζρεσ 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ) 

Η διάκριςθ του περιβάλλοντοσ ςε φυςικό και ανκρωπογενζσ, θ ζννοια των φυςικϊν πόρων και θ 

διάκριςθ τουσ ςε ανανεϊςιμουσ και μθ, τα ορυκτά καφςιμα όπωσ το πετρζλαιο και τα προϊόντα 

του, θ φυςικι ανακφκλωςθ και θ αποικοδόμθςθ των πλαςτικϊν. 

(Εκπονείται από τθν κα. Μαρία Βαςιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχκυολόγο) 
  

5. νζο «Γθ και Άνκρωποσ» 
 Δθμοτικό, Γυμνάςιο(πραγματοποιείται θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και Ραραςκευι τισ υπόλοιπεσ μζρεσ 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ) 
Η γζννθςθ του θλιακοφ ςυςτιματοσ, το φαινόμενο τθσ ηωισ θ δθμιουργία των ειδϊν και θ εξελιξι 
τουσ. Από τον άνκρωπο κυνθγό-τροφοςυλλζκτθ ςτον τροφοκαλλιεργθτι, από τθν γεωργικι ςτθν 
επιςτθμονικι επανάςταςθ.  
(Εκπονείται από τθν κα. Μαρία Βαςιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχκυολόγο) 
 

6. νζο «Τγροβιότοποι –Αξίεσ και λειτουργίεσ- Προςταςία διαχείριςθ και 
αξιοποίθςθ» 

  Δθμοτικό, Γυμνάςιο(πραγματοποιείται θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και Ραραςκευι τισ υπόλοιπεσ μζρεσ 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ) 
Η ιδιαιτερότθτα του υγροτοπικοφ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με τα λοιπά υδάτινα οικοςυςτιματα, θ 
χλωρίδα και πανίδα του θ λειτουργία και θ αξία του. 
Υποβάκμιςθ και υπερεκμετάλλευςθ, ρφπανςθ και μόλυνςθ, ορκολογικι διαχείριςθ. Μελζτθ 
περίπτωςθσ Ν. Κίου και λιμνοκάλαςςασ Βιβαρίου . 
(Εκπονείται από τθν κα. Μαρία Βαςιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχκυολόγο) 
 

7.  «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ-ΠΡΟΚΛΗΕΙ-ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ (Ακροναυπλία-
Αρβανιτιά) » 

 Δθμοτικό, Γυμνάςιο (πραγματοποιείται θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και Ραραςκευι τισ υπόλοιπεσ μζρεσ 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ) 
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ εξουδετζρωςθ του παράγοντα «άγνοια», προβολι των αξιϊν ιςορροπίασ, 
ποιότθτασ ηωισ και αειφόρου ανάπτυξθσ. Κτίςιμο για υπεφκυνεσ ςτάςεισ και ςυμμετοχικζσ ςυμπεριφορζσ. 
Ανάπτυξθ τθσ παρατθρθτικότθτασ και τθσ περιγραφικισ ικανότθτασ των μακθτϊν. 
(Εκπονείται από τθν κα. Μαρία Βαςιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχκυολόγο) 

 



8. «Η πρόκλθςθ του νεροφ» 
 Δθμοτικό, Γυμνάςιο (πραγματοποιείται θμζρα ΔΕΥΤΕΑ και Ραραςκευι τισ υπόλοιπεσ μζρεσ 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ) 

Ο κφκλοσ του νεροφ, ιδιαίτερα υδάτινα οικοςυςτιματα, όπωσ οι υγροβιότοποι, ανκρϊπινεσ 

ανάγκεσ και χριςεισ του νεροφ. 

(Εκπονείται από τθν κα. Μαρία Βαςιλείου, Βιολόγο-Ωκεανογράφο-Ιχκυολόγο) 
 

9. νζο « Λόγια κάλαςςασ: μζλλον ι μάλλον; Εsea μάκε ςκζψου άλλαξε και 
δράςε » 

 Δθμοτικό (πραγματοποιείται από Δευτζρα –Ραραςκευι) 
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των μικρϊν μακθτϊν αλλά και των δαςκάλων : 

 Για τα επιβλαβι αποτελζςματα που ζχει ςτθν υγεία του ανκρϊπου και γενικότερα ςτθ ηωι 

θ ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ 

 Για τουσ τρόπουσ αποφυγισ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ 

 Χριςιμουσ κανόνεσ που πρζπει να γνωρίηουμε και να εφαρμόηουμε όταν βριςκόμαςτε ςτο 

καλάςςιο περιβάλλον. 

(Εκπονείται από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου) 
 

10. «Σο πολυπριςματικό φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ» 
 Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ,  Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (15.00-

19:00)  και Σάββατο και Κυριακι (9.00-18.00) 

Στόχοι του προγράμματοσ είναι θ ολόπλευρθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν για το ςυγκεκριμζνο 
πρόβλθμα, θ ςυνειδθτοποίθςθ από τθν πλευρά τουσ ότι δεν πρόκειται για ζνα παιχνίδι ι για ζνα 
απλό πρόβλθμα και θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ για το κζμα, με απϊτερο ςκοπό τον περιοριςμό του 
φαινομζνου. 
(Εκπονείται από τθν κ. Βαςιλικι Σςεκρζκου, Φιλόλογο) 
 

11. Η επίδραςθ του Γεωφυςικοφ παράγοντα ςτθν εξζλιξθ τθσ πόλθσ του 
Ναυπλίου 

 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Από τθν Αρχαιότθτα μζχρι τθ ςφγχρονθ εποχι, με ζμφαςθ ςτθν Επαναςτατικι και Καποδιςτριακι 

περίοδο.  

 ΒΑΣΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΔΙΑΜΟΦΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΟΛΗΣ: 

→ Η βραχϊδθσ και επικλινισ χερςόνθςοσ και  → Η εναλλαγι των κυριαρχιϊν (1212 μ.Χ. – 1822 

μ.Χ.) 

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

12. Αειφορικι διαχείριςθ τθσ παλιάσ πόλθσ του Ναυπλίου: Πόςο εφικτόσ 
είναι ζνασ τζτοιοσ ςτόχοσ; 

 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Τουριςμόσ και αειφορικι ανάπτυξθ, φζρουςα ικανότθτα ενόσ ιςτορικοφ χϊρου.  

Διαδρομι: Ραπανικολάου – Ρλατεία Αγ. Σπυρίδωνα -  Ρλαποφτα -  Μεγάλοσ Δρόμοσ -  Ρλατεία 

Συντάγματοσ 

 Εξζλιξθ Οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και Χριςεων Γθσ 

 Διαχείριςθ του Νεροφ  κατά εποχζσ 

(Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

13. Σο φρουριακό ςυγκρότθμα τθσ Ακροναυπλίασ 
 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Διαδρομι: Ρφλθ Ξθράσ, οδ. Ραπανικολάου, δρομόςκαλα  Φραγκόκλθςςασ, πφλθ και κάςτρο 

Τόρων, Φράγκικο κάςτρο,  Ελλθνικό κάςτρο (μζχρι το ολόι)  

 Οχυρωματικζσ τεχνικζσ κατά εποχζσ κυριαρχιϊν 



 Καταςτροφικζσ επεμβάςεισ  (ΕΟΤ, ξενοδοχεία…) 

 Ζργα ανάπλαςθσ 

(Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

14. Σο κάςτρο του Παλαμθδιοφ 
 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

 Οχυρωματικι αρχιτεκτονικι, Χριςεισ, Φυςικό Ρεριβάλλον, οι δφο Αλϊςεισ 

 Σωφρονιςτικό ςφςτθμα 19ου αι. (φυλακζσ) 

 Δίκτυο  Natura 2000 

(Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

15. Σα ενετικά και οκωμανικά κτίρια τθσ πόλθσ του Ναυπλίου 

 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Διαδρομι: Ραλαιό τηαμί (Τριανόν), κτίριο Αρχαιολογικοφ Μουςείου, Βουλευτικό, Φυλακζσ 

Λεονάρδου, Ενετικό Διοικθτιριο οδοφ Κων/πόλεωσ (κτίριο Εκτελεςτικοφ, 1824-25,  Οκωμανικά 

ςαχνιςιά, Οκ. κρινεσ , Φραγκόκλθςςα. 

 Καταςκευι δθμόςιων ι ιδιωτικϊν κτιρίων  

 Η αλλαγι χριςθσ τουσ  ανάλογα με τισ κυριαρχίεσ  

 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων από το βραχϊδεσ και επικλινζσ εδάφουσ  

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

16. Πλατείεσ – Ναοί και θ ςυμβολι τουσ ςτθν εξζλιξθ του Ναυπλίου 
  Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Διαδρομι: Άγιοσ Γεϊργιοσ 1540 μ.Χ. - Άγιοσ Σπυρίδων 1702 μ.Χ. - Αγία Σοφία 1100 μ.Χ. - Ραναγία 

1540 μ.Χ. - Άγιοσ Νικόλαοσ 1713 μ.Χ.  

 Τα λατρευτικά κτίρια αλλάηουν κρθςκεία με τθν εναλλαγι των κυριαρχιϊν 

 Βενετςιάνικεσ και νεοκλαςικζσ πλατείεσ  

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

17. Η ςυμβολι του Ιωάννθ Καποδίςτρια ςτθ δθμιουργία του ΝΕ κράτουσ: 
 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Ρολεοδομικό Σχζδιο, Νεοκλαςικά κτίρια, Μζτρα για «να πάρει η πόλη αέρα», Αςφαλιςτήρια, 

Δολοφονία  

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

18. Σο 1ο τρατιωτικό και το Πολιτικό Νοςοκομείο Ναυπλίου 

 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Υγεία και περίκαλψθ κατά τθν Επαναςτατικι και Καποδιςτριακι περίοδο.  

 Η επίδραςθ του γεωφυςικοφ ανάγλυφου ςτθν υγεία 

 Ρερίκαλψθ τραυματιϊν 

 Αντιμετϊπιςθ επιδθμιϊν 

 Ιατρικζσ υπθρεςίεσ που προςζφεραν τα 2 πρϊτα κρατικά νοςοκομεία 

 Γιατροί, φάρμακα, ειδικότθτεσ εργαηομζνων, κάλυψθ δαπανϊν… 

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

19. Σο Ναφπλιο μζςα από τθ Βαβυλωνία του Δθμθτρίου Βυηάντιου 
 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Γνωριμία με το Ναφπλιο του 1827, μζςα από το κλαςικό κεατρικό ζργο. 

  Δθμιτριοσ Βυηάντιοσ: Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, Αγιογράφοσ, λαϊκόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ 

 Χρόνοσ, Χϊροσ, Κοινωνία 

 Θεατρικζσ δοκιμζσ ςτα ςπίτια τθσ ανϊτερθσ τάξθσ 

 Καφενεία και λοκάντεσ, Επαγγζλματα 



 Τυπογραφεία  

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 
 

20. Ο Όκωνασ και θ Αντιβαςιλεία ςτο Ναφπλιο. Δίκθ Κολοκοτρϊνθ 
 Γυμνάςιο, Λφκειο (πραγματοποιείται θμζρα Ραραςκευι) 

Εκλογι,   Άφιξθ,  Αντιβαςιλεία 

 Η εκλογι από τθν Εκνοςυνζλευςθ τθσ Ρρόνοιασ 

 Ενκουςιϊδθσ υποδοχι από το λαό 

 Αντιβαςιλεία, Βαυαροί ςτρατιϊτεσ 

 Αναφορζσ για να φφγει θ Αντιβαςιλεία 

 Σφλλθψθ, Δίκθ, καταδίκθ Κολοκοτρϊνθ και Ρλαποφτα  

 Οι δικαςτζσ Γ. Τερτςζτθσ και Αν. Ρολυηωίδθσ  

 Καταδίκθ ςε κάνατο, μετατροπι ποινισ, εγκλειςμόσ ςτο Ραλαμιδι 

 Απονομι χάριτοσ με τθν ενθλικίωςθ του Πκωνα 

 (Εκπονείται από τθν κ. Μαρία Δοντά, Φιλόλογο) 

 

 

Υπεφκυνθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι ο κα. Κοΐνθ Ειρινθ βιβλιοκθκονόμοσ Τ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να επικοινωνοφν για οποιαδιποτε πλθροφορία 

και  προκειμζνου να οριςτικοποιθκοφν τα Ρρογράμματα και οι θμερομθνίεσ και ϊρεσ 

υλοποίθςισ τουσ, ςτο τθλζφωνο 27520.27256, και ςτο e-mail nafplibr@otenet.gr 

(Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, 8:00 - 14:00). 

Τα Ρρογράμματα μπορείτε να τα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα http://vivl-nafpl.arg.sch.gr  τθσ 

Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Ναυπλίου «Ο Ραλαμιδθσ» και ςτθ ςελίδα μασ ςτο 

facebook. 

mailto:nafplibr@otenet.gr
http://vivl-nafpl.arg.sch.gr/

