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Ένα ταξίδι ξεκινάει….



Γιατί να έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο μας;
Στο μανιφέστο της UNESCO για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες 

επισημαίνεται: «Η Σχολική́ Βιβλιοθήκη εξοπλίζει τους μαθητές 

με διά βίου ικανότητες μάθησης και αναπτύσσει τη φαντασία 

τους, καθιστώντας τους ικανούς να ζήσουν ως υπεύθυνοι 

πολίτες». Μια καλά οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη δίνει νέα 

πνοή, υποστηρίζει και προάγει το εκπαιδευτικό έργο του 

σχολείου, ενώ η διαδικασία της μάθησης επεκτείνεται και η 

γνώση αφομοιώνεται δημιουργικά. Η παρουσία μιας σωστά 

οργανωμένης βιβλιοθήκης είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που 

κάνει τη διαφορά μεταξύ των σχολείων. Για να κλείσουμε και 

κάπως πιο λογοτεχνικά... η Βιβλιοθήκη είναι το σπλάχνο 

του Σχολείου.

➢ Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε παιδιά που θα αλλάξουν τον κόσμο, πρέπει να
απαιτήσουμε να μεγαλώσει μια γενιά παιδιών που θεωρούν αδύνατο ένα σχολείο να
ΜΗΝ έχει βιβλιοθήκη.
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Πώς εντάσσεται η βιβλιοθήκη στη ζωή του σχολείου;
Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ουσιαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι
του σχολείου· αντανακλά τη φιλοσοφία του σχολείου και είναι

πολύτιμος αρωγός σε κάθε εκπαιδευτική δράση. Αυτό που χρειάζεται
να γίνει κατανοητό είναι ότι η βιβλιοθήκη συνδέεται οργανικά με το

σχολείο, είτε αποτελώντας προέκταση της φυσικής τάξης είτε
συμμετέχοντας ενεργά στο ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο. Παράλληλα, 
η σχολική βιβλιοθήκη διατηρεί μια αυτονομία, καθώς αποτελεί
πολλές φορές προσωπική επιλογή των μαθητών να έρθουν στη

βιβλιοθήκη να διαβάσουν κάτι που να τους αρέσει, να ψάξουν

πληροφορίες για ένα θέμα που τους απασχολεί ή ακόμα και να

αξιοποιήσουν το ήρεμο και δημιουργικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης, 
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Ποιος θα μου πει τι να
διαβάσω;;;

Κανείς! Μάθε να επιλέγεις ελεύθερα….Ψάξε. 
Έχεις το δικαίωμα να μην σου αρέσει ένα βιβλίο

και να το αφήσεις στη μέση, όπως και το
δικαίωμα να διαβάζεις πολλές φορές το ίδιο

βιβλίο.    Πειραματίσου!
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Τι θα περιλαμβάνει η βιβλιοθήκη του σχολείου μας;

Η συλλογή της βιβλιοθήκης μας τώρα μόλις ξεκίνησε…….Θα αποτελείται από
βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό (DVD, CD), χαρτογραφικό υλικό κ.ά. 
και φυσικά σε έναν όμορφο χώρο αναγνωστηρίου. Ωστόσο, Βιβλιοθήκη δεν
είναι μόνο η συλλογή και ο εξοπλισμός της. Βιβλιοθήκη είναι, κυρίως, οι
υπηρεσίες της. Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας παρέχει πρόσβαση σε
επιλεγμένες πηγές και βάσεις δεδομένων για την έρευνα των μαθητών, θα
πραγματοποιεί εργαστήρια (workshops) για σημαντικά ζητήματα όπως η
αξιολόγηση πηγών, η πνευματική ιδιοκτησία, η ακαδημαϊκή εντιμότητα ενώ θα

αναπτυχθούν προγράμματα και δράσεις φιλαναγνωσίας.. 
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Big idea for you!
Αλλά πως θα μεγαλώσουμε αυτή τη συλλογή;;;;
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Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;

Έχεις κάποιο
βιβλίο διπλό
στο σπίτι; Είναι σε

άριστη

κατάσταση;

Μπορείς να το
φέρεις να

συμπληρώσει
τη συλλογή στη

βιβλιοθήκη του

σχολείου μας.
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Ας γίνουν τόσα πολλά…….
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Σε όλη τη γη

our office

Επίσημες έρευνες δείχνουν πως 3 στους 5 Ευρωπαίους είναι λειτουργικά 

αναλφάβητοι, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν το περιεχόμενο αυτού που διαβάζουν. Η 

εξοικείωση των παιδιών με την ανάγνωση κειμένων που δεν έχουν υποχρεωτικό 

χαρακτήρα (όπως τα μαθήματα), δεν χρειάζεται να απομνημονεύσουν πληροφορίες 

όταν τα διαβάζουν, είναι ιστορίες που τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν και όχι οι μεγάλοι 

γι’ αυτά, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση του λειτουργικού 

αναλφαβητισμού ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη και τη δημιουργική 

γραφή. Αν λοιπόν θέλουμε μαθητές/τριες που να μπορούν να περιγράφουν, να 

διηγούνται, να επιχειρηματολογούν και στο τέλος να μπορούν να συνθέτουν 

ευφάνταστα κείμενα, τότε η λειτουργία μίας βιβλιοθήκης στο σχολείο συμβάλλει 

σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.



Credits

Ευχαριστίες σε όσους οραματίστηκαν αυτή

τη βιβλιοθήκη και την έκαναν πράξη..

Σίγουρα θα γίνει ο αγαπημένος μας χώρος.
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