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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» -  Σχολικό έτος 2020-21 

 

Το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης συνεχίζει 
το σχολικό έτος 2020-21 το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» και τη συνεργασία του με τη μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Η ΠΥΡΝΑ» και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα σχολεία να δηλώσουν 
συμμετοχή. Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» (βλ. http://www.vivliaserodes.gr) είναι ένα 
πρόγραμμα φιλαναγνωσίας (υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.) το οποίο συνίσταται στο δανεισμό μιας 
μικρής βαλίτσας που περιέχει βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας, που καλύπτουν διαφορετικά 
επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας, αφιερωμένα σε μία θεματική ενότητα καθώς και ενδεικτικές 
προτάσεις δραστηριοτήτων. Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της ανάγνωσης και 
στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος. Επιπλέον τα 
βιβλία μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την υλοποίηση προγράμματος Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Πολιτιστικών Θεμάτων). Στο 
πλαίσιο του προγράμματος ενθαρρύνεται η ανάγνωση των βιβλίων μέσα στην τάξη με παράλληλη 
πραγματοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων, αλλά και ο δανεισμός τους στο σπίτι.  Ωστόσο τη 
φετινή σχολική χρονιά λόγω της επιδημίας του Νέου Κορωνοιού SARS–CoV-2 (COVID-19) θα 
ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:  

1. Σε κάθε τμήμα η βαλίτσα θα παραμένει πέντε εβδομάδες. Υπάρχει η δυνατότητα το κάθε 
σχολείο που παραλαμβάνει μια βαλίτσα να μοιράζει τα βιβλία με βάση το επίπεδο 
αναγνωστικής ικανότητας σε διαφορετικά τμήματα στα οποία τα βιβλία θα παραμένουν για 
το ίδιο χρονικό διάστημα.  

2. Τα βιβλία  μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο σχετικών 
δραστηριοτήτων και να μην τα δανείζονται τα παιδιά. 

http://www.vivliaserodes.gr/


3. Εάν οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να χρησιμοποιηθεί η βαλίτσα ως μικρή δανειστική 
βιβλιοθήκη  θα πρέπει να απολυμαίνουν εξωτερικά το κάθε βιβλίο, κάθε φορά που το 
επιστρέφει ένας/μία μαθητής/ρια και κάθε φορά πριν το δανειστεί άλλος/η. Γι’ αυτό το λόγο, 
μέσα σε κάθε βαλίτσα υπάρχουν αντισηπτικά μαντηλάκια. Επίσης ανάμεσα στην επιστροφή 
ενός βιβλίου και τον επαναδανεισμό του σε άλλον μαθητή/ρια, θα πρέπει να μεσολαβούν 
τουλάχιστον δύο 24ωρα και τα βιβλία θα κρατούνται σε ειδικό χώρο απομόνωσης.  

Το σχολικό έτος 2020-21 το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων διαθέτει για δανεισμό 
στους/ις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης εννέα  
βαλίτσες που καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες (1 βαλίτσα ανά ενότητα): 
Για το Δημοτικό: 

 Δέντρα & Δάση (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/themata/dentra-dasos & 

http://www.vivliaserodes.gr/cat/dentra-dasi/ ) 

 Θάλασσα (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/cat/thalassa/  & 

http://www.vivliaserodes.gr/themata/thalassa/) 

 Κήποι (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/themata/kipoi/ & 

http://www.vivliaserodes.gr/cat/kipoi/   

 Μυθολογία (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/cat/μυθολογία/  & 

http://www.vivliaserodes.gr/themata/μυθολογία/ ) 

 Νερό (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/themata/nero/ & 

http://www.vivliaserodes.gr/cat/nero/ )  

 Ο κόσμος μας (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/themata/o-kosmos-mas/ &  

http://www.vivliaserodes.gr/cat/o-kosmos-mas/ ) 

 Τέχνη (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/themata/τέχνη/ &  

http://www.vivliaserodes.gr/cat/τέχνη/ ) 

 Φίλοι (http://www.vivliaserodes.gr/cat/filoi/  & http://www.vivliaserodes.gr/themata/oi-filoi-

mou-kai-ego/ )  

Για τα νηπιαγωγεία: 
  Συναισθήματα (Βλ. http://www.vivliaserodes.gr/themata/synaisthimata/ & 

http://www.vivliaserodes.gr/cat/συναισθήματα/ ) 

 Φίλοι (http://www.vivliaserodes.gr/cat/filoi/  & http://www.vivliaserodes.gr/themata/oi-filoi-

mou-kai-ego/ ) Διευκρινίζεται ότι δεν είναι κατάλληλα όλα βιβλία της βαλίτσας «φίλοι» για 
τον ηπιαγωγείο λόγω του προχωρημένου αναγνωστικού επιπέδου τους 

 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες για κάθε θεματική ενότητα είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο 
http://www.vivliaserodes.gr/ekpaideytikos/entypa-ana-thematiko-sako/ . 

 

Υπεύθυνοι για την παραλαβή/παράδοση του περιεχομένου της βαλίτσας είναι οι 
εκπαιδευτικοί των τμημάτων που θα δηλώσουν συμμετοχή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Πέμπτη 29/10/20 και 
ώρα 17:00  έως και την Πέμπτη 5/11/2020. 
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 για τα δημοτικά στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/xoR3Bs2SaEVEBER68  

 για τα νηπιαγωγεία στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/p7pw7uD3e2ZswuFH8  

 

Προσοχή , κάθε σχολείο υποβάλει μια αίτηση στην οποία αναφέρονται όλοι οι εκπαιδευτικοί που 
θα εμπλακούν στο πρόγραμμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που προτίθενται 
να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας/ Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης/ Πολιτιστικών Θεμάτων).   
 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία δανεισμού και την υλοποίηση 
του προγράμματος παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους 
Αγωγής Υγείας κ. Ιωάννη Τομπούλογλου (τηλ. 2310 954110), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κα 
Τσαλίκη Χριστίνα (τηλ. 2310 954113), Πολιτιστικών Θεμάτων κα Νταή Αθανασία (τηλ. 2310954114) 

  

Παρακαλείσθε όπως φροντίσετε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας. 
                         

 

 

 

                            

                                  Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

                                                Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
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https://forms.gle/xoR3Bs2SaEVEBER68
https://forms.gle/p7pw7uD3e2ZswuFH8

