
Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων

“Το βιβλίο… η συντροφιά που σου προτείνω”

Τμήμα: Β5

Υπ. Καθηγήτριες: Τζέλλα Α. Γκαρά Ά., Καρανίκα Κ.



Μια καλά οργανωμένη και εκσυγχρονισμένη 
σχολική βιβλιοθήκη:

 Προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
επιλέγουν τα βιβλία της αρεσκείας τους

 Βοηθά στη συνειδητοποίηση της ανεκτίμητης αξίας 
του βιβλίου

 Εμπνέει την αγάπη και την όρεξη για διάβασμα

 Ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο

 Προσφέρει  ηθική και πνευματική καλλιέργεια



 Η οργάνωση και η λειτουργία της σχολικής 
βιβλιοθήκης

 Η αξιοποίησή της προς όφελος της σχολικής 
κοινότητας

 Η μύηση των μαθητών στη διαδικασία  
δανεισμού

 Η προώθηση της φιλαναγνωσίας

 Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών

 Η συνεργασία με την τοπική κοινωνία



 Καταγραφή και κωδικοποίηση όλων των βιβλίων

 Σφράγισμα με τη σφραγίδα του σχολείου 

 Τοποθέτηση  αυτοκόλλητων

 Τοποθέτηση διαφανών ταινιών για προστασία

 Τοποθέτηση ταμπελών στα ράφια ανάλογα με τη 
θεματολογία των βιβλίων 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων για τη φιλαναγνωσία

 Δημιουργία ζωγραφιάς σχετικής με το θέμα
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1.Με βιωματικό  τρόπο:

Καταγραφή-

Ταξινόμηση-

Κωδικοποίηση-

Δανεισμός



Κωδικοποίηση:

 εύκολη & γρήγορη αναζήτηση 

 εξυπηρέτηση των αναγνωστών

Σύμφωνα με τη δεκαδική ταξινόμηση Dewey

Για Ξένη Λογοτεχνία: Ξ κενό & 3 πρώτα 
γράμματα του συγγραφέα

Για Ελληνική Λογοτεχνία: Μ κενό & 3 πρώτα 
γράμματα του συγγραφέα 



«Ένα δένδρο μεγαλώνει 
στο Μπρούκλιν» της 
Μπέττυ Σμιθ  

Ξένη Λογοτεχνία 
Ξ ΣΜΙ με α.α. 597/18 



 «Στα μυστικά του Βάλτου»

της Πηνελόπης Δέλτα

Ελληνική Λογοτεχνία

Μ ΔΕΛ α.α. 36/18  

Μ ΔΕΛ α.α. 1135/19

(κόμικ)



2.Με επίσκεψη σε σχετικό χώρο:

Επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Ραψάνης

Ενημέρωση για τον πολυδιάστατο ρόλο 
της & για την Επιστήμη της 
Βιβλιοθηκονομίας





Η αξία των βιβλιοθηκών αναγνωρίζεται

αλλά…

δεν είναι ικανοποιητική η επισκεψιμότητά τους:

Το 75% των εφήβων δεν διατηρούν  τις 
καλύτερες σχέσεις με τα βιβλία

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)



μαθητές που δεν δανείστηκαν μαθητές που δανείστηκαν

333 32

Σύνολο  μαθητών 
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 Η Bιβλιοθήκη να γίνει ένας  χώρος όπου οι 
μαθητές να μπορούν να εργάζονται με άνεση
αναζητώντας πληροφορίες από 
εγκυκλοπαίδειες αλλά και από το διαδίκτυο ή 
απλώς να περνούν ευχάριστα μια ώρα 
διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο σεβόμενοι, 
ασφαλώς, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δηλαδή 
να είναι ζωτικό όργανο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και όχι χωριστή οντότητα απομονωμένη 
από το σύνολο του σχολικού προγράμματος.



 περισσότερος διαθέσιμος χώρος, 

 ευχάριστο περιβάλλον, 

 μεγαλύτερα τραπέζια ανάγνωσης για συνεργασία με 
ομάδες μαθητών, κλπ. 

 βιβλιοθήκη οργανωμένη και συνεχώς 
ενημερωμένη, 

 βιβλία ποικίλου ενδιαφέροντος,

 μαθητές με το πάθος της μόρφωσης και της 
φιλαναγνωσίας.





Την εργασία επιμελήθηκαν και  παρουσίασαν οι μαθητές 
του Β5:

 Παπαμιχαήλ Χαρά

 Πέτσα Δήμητρα

 Στεργιούλα Θεοδώρα

 Τζίπο Γιάννης

 Τσέλα Τζεράλντο

 Χατζηγεωργίου  Χρήστος


