Αξιότιμα μέλη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Δράση για την Κοιλιοκάκη», κατανοώντας
τα προβλήματα των πασχόντων και των οικείων τους, διοργανώνει για πρώτη φορά
στα Ελληνικά δεδομένα μια διαδραστική συνάντηση με θέμα την αμφίδρομη
επικοινωνία γονιών και παιδιών.
Οι διατροφικοί περιορισμοί που συνδέονται με την Κοιλιοκάκη δημιουργούν
πραγματικά κοινωνικά εμπόδια για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους
δημιουργώντας νέες ανάγκες στη ζωή τους και των οικογενειών τους.
Η ψυχολόγος - συγγραφέας κα Χρυσούλα Μελισσά - Χαλικιοπούλου θα συντονίσει
αυτή τη διαδραστική συνάντησή μας με στόχο να συζητήσουμε τρόπους στήριξης
της επικοινωνίας γονιών - παιδιών, ώστε να συνεχίσουμε με συνεργασία και
αισιοδοξία την καθημερινότητά μας. Θα συναντηθούμε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
στις 11:00 π.μ. εως τις 14:00μ.μ., στην αίθουσα “Νερού” του Δημαρχιακού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα στον ίδιο χώρο θα γίνει εκδήλωση «Ζωγραφήγησης» για μικρά, μεγάλα
και "μεγάλα" παιδιά. Μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου «Δράση για την
Κοιλιοκάκη» με τη Βιομηχανία Ζυμαρικών «ΗΛΙΟΣ».
Η Συγγραφέας - Εικονογράφος - Performer κα Λήδα Βαρβαρούση θα παρουσιάσει
μια διασκεδαστική ιστορία για να γνωρίσουμε την κοιλιοκάκη με χιούμορ, με τον
τίτλο «Πώς το Κοκοράκι γνώρισε την κοιλιοκάκη».Είναι μια ιστορία ενός κόκορα
που ζούσε στο κοτέτσι του μαζί με τις κότες και είχε πρόβλημα με τα σιτηρά.
Η «©Ζωγραφήγηση» της Λήδας Βαρβαρούση είναι αφήγηση παραμυθιού με
ταυτόχρονη απεικόνισή της πάνω σε μεγάλη επιφάνεια σε χαρτί στον τοίχο.
Ένα οπτικοακουστικό διαδραστικό ταξίδι σα ζωντανός κινηματογράφος καθώς η
ιστορία δημιουργείται και εξελίσσεται μπροστά σας με παραστατικό τρόπο.
Ένας μαρκαδόρος, χαρτί και πολλή έμπνευση δημιουργούν κάθε φορά μια
μοναδική ατμόσφαιρα για τα παιδιά και τους μεγάλους που μπορούν να
εκφραστούν και να ξεκλειδώσουν την ψυχή τους παρακολουθώντας και
συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα χαράς.
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής ή στο email: actionforceliac@yahoo.gr ή με
μήνυμα στο facebook στη σελίδα «Δράση για την Κοιλιοκάκη» ή καλέστε στο κινητό
6945017356.
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