Απξηίμηζη για ηξ Ποόγοαμμα «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ»

Τμ ζπμιηθό έημξ 2018-2019 ε μμάδα Φηιακαγκςζίαξ ημο ζπμιείμο πνόηεηκε ζηηξ οπεύζοκεξ θαζεγήηνηεξ
Φνμύκηδμο Καιιηννόε θαη Τδάκε Τδέκε ηεκ ηδέα ηεξ μνγάκςζεξ θαη ημο ελςνασζμμύ ηεξ ήδε οπάνπμοζαξ
ζπμιηθήξ βηβιημζήθεξ γηα ηεκ επόμεκε ζπμιηθή πνμκηά. Πνάγμαηη, ημ ζπμιηθό έημξ 2019-2020 ε ηδέα
άνπηζε κα οιμπμηείηαη, θαζώξ ημ εκδηαθένμκ ηεξ μμάδαξ ελαθμιμοζμύζε κα είκαη έκημκμ θαη αμείςημ.
Θέζαμε έκα ζηόπμ: κα μεηαηνέρμομε ηεκ αίζμοζα ζε πώνμ πμιηηηζμμύ, ακάπαοιαξ θαη ροπαγςγίαξ με ηεκ
πναγμαηηθή ζεμαζία ημο όνμο, αγςγήξ ηεξ ροπήξ θαη ημο κμο.

Η αμαγκαιόηηηα ηηπ ύπαονηπ ζςξλικήπ βιβλιξθήκηπ είμαι μεγάλη
γηα ηε δηάδμζε ηςκ γκώζεςκ θαη ηεκ θαιιηένγεηα ημο πκεομαηηθμύ επηπέδμο ηςκ μαζεηώκ. Aπμηειεί
πώνμ ζοκάκηεζήξ ημοξ με ημοξ πμηεηέξ, ημοξ πεδμγνάθμοξ θαη γεκηθά ημοξ πκεομαηηθμύξ ακζνώπμοξ όπη
μόκμ ημο πανειζόκημξ αιιά θαη ημο πανόκημξ.

Οι ζηόςξι ηξρ Ποξγοάμμαηξπ ήηαμ:


ε ακαζύζηαζε ηεξ ζπμιηθήξ βηβιημζήθεξ



ε πνμβμιή ηεξ αλίαξ ημο βηβιίμο ςξ πμιηηηζηηθμύ αγαζμύ



ε θαιιηένγεηα ηεξ αγάπεξ γηα ημ βηβιίμ



ε αηζζεηηθή θαιιηένγεηα ηςκ μαζεηώκ θαη μαζεηνηώκ μέζα από ηε δηαδηθαζία ελςνασζμμύ ημο
πενηβάιιμκημξ πώνμο ηεξ βηβιημζήθεξ.

Φάζειπ ρλξπξίηζηπ ηξρ Ποξγοάμμαηξπ
Κάθε Πέμπηη ηημ 7η ώοα μεηά από έκα θμπηαζηηθό πνόγναμμα θαη πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ ελςζπμιηθώκ
δναζηενημηήηςκ ε μμάδα ημο Πνμγνάμμαημξ ζοκακηηόηακ ζηεκ αίζμοζα ηεξ Βηβιημζήθεξ γηα δνάζε. Η
μμάδα με ηεκ θαζμδήγεζε ηςκ θαζεγεηνηώκ ημοξ ηαληκμμήζαμε ηα βηβιία ζε θαηεγμνίεξ. Τα παηδηθά βηβιία
ζθεθηήθαμε κα ηα δςνίζμομε ζε ζπμιηθή βηβιημζήθε θάπμημο δεμμηηθμύ ζπμιείμο ημο Βύνςκα, ηηξ
εγθοθιμπαίδεηεξ ζημ Παιαημβηβιημπςιείμ ηςκ Αζηέγςκ θαη όζα ήηακ γηα εκειίθμοξ ζηηξ γοκαηθείεξ
θοιαθέξ.
Καηά ηη διάοκεια ηξρ ζςξλικξύ έηξρπ δηαπηζηώκαμε ηεκ ακάγθε ηςκ παηδηώκ κα ζοκενγαζημύκ θαη κα
δεμημονγήζμοκ ημκ δηθό ημοξ πώνμ μέζα ζημ ζπμιείμ. Μαξ ζογθηκμύζακ ημ μενάθη ημοξ, ε όνελή ημοξ, ε
επημέιεηα θαη ε πανά ημοξ πμο απμηοπώκμκηακ ζημ πνόζςπό ημοξ θαη μαξ εκίζποακ κα ζοκεπίζμομε.
Τμ λαθκηθό θιείζημμ ηςκ ζπμιείςκ ιόγς ηεξ πακδεμίαξ ημο θμνςκμσμύ δεκ μαξ επέηνερε κα επηζθεθημύμε
ηεκ Γζκηθή Βηβιημζήθε ζημ Ίδνομα «Σηαύνμξ Νηάνπμξ» όπςξ είπαμε πνμγναμμαηίζεη, κα απμδειηηώζμομε
ειεθηνμκηθά ημοξ ηίηιμοξ ηςκ βηβιίςκ θαη ηςκ πενημδηθώκ θαη κα πναγμαημπμηήζμομε ηα εγθαίκηα ηεξ
βηβιημζήθεξ.

Γοειπηζημύμε κα ζοκεπίζμομε ηηξ ενγαζίεξ ημ επόμεκμ ζπμιηθό έημξ με δνάζεηξ πμο πνμάγμοκ ημ ζπμιείμ
ζε πώνμ θαιιηένγεηαξ ημο κμο θαη πμιηηηζμμύ.

Ωπ ξθέλη ηξρ Ποξγοάμμαηξπ
ζα μπμνμύζαμε κα ακαθένμομε ηεκ ακάπηολε ηεξ μμαδηθόηεηαξ , ηεξ οπεοζοκόηεηαξ, ηεξ ακάιερεξ
πνςημβμοιίαξ. Χαναθηενηζηηθά μία μαζήηνηα ηεξ μμάδαξ μαξ ακέθενε όηη πνηκ ηεκ ζομμεημπή ηεξ ζημ
Πνόγναμμα δεκ ηεξ άνεζε θαζόιμο ημ δηάβαζμα. Η ανκεηηθή ζηάζε ηεξ απέκακηη ζημ βηβιίμ άιιαλε πνμξ
ηε ζεηηθή θαηεύζοκζε, από ηε ζηηγμή πμο δακείζηεθε θαη δηάβαζε έκα βηβιίμ πμο επέιελε μόκε ηεξ. Η
δήιςζή ηεξ είκαη ζογθηκεηηθή: «Πμηέ δεκ μμο άνεζε ημ δηάβαζμα. Από ηόηε όμςξ πμο λεθίκεζα κα δηαβάδς
ημ βηβιίμ πμο δακείζηεθα, «μπήθα» ζημκ θόζμμ ημο θαη άνπηζα κα θακηάδμμαη με δηάθμνεξ εηθόκεξ.
Πναγμαηηθά, μμο ανέζεη πμιύ».

Τί έγοασαμ ξι μαθήηοιεπ για ηξ Ποόγοαμμα
Μενηθέξ από ηηξ απόρεηξ ηςκ μαζεηνηώκ πμο ζομμεηείπακ ζημ Πνόγναμμα ήηακ μη ελήξ:
«Φέημξ είπα ηεκ ηύπε κα ζομμεηάζπς ζηεκ μμάδα βηβιημζήθεξ ημο ζπμιείμο μαξ. Καζώξ αθμζηςζήθαμε
ζηεκ ακαδημνγάκςζε ηεξ βηβιημζήθεξ, δεκ είπαμε δοζηοπώξ ημ πνόκμ κα δηαβάζμομε θάπμημ βηβιίμ, όμςξ
ζεςνώ πςξ πνεζημμπμηήζαμε όιμ μαξ ημ πνόκμ μαξ παναγςγηθά.
Τμ αγαπεμέκμ μμο θμμμάηη ήηακ μ δηαπςνηζμόξ ηςκ βηβιίςκ ζε δηάθμνεξ θαηεγμνίεξ θαη ε ημπμζέηεζε
ημοξ ζηε ζςζηή ζεηνά (γηα θακέκα ηδηαίηενμ ιόγμ). Από ηεκ άιιε, ημ ιηγόηενμ αγαπεμέκμ μμο θμμμάηη ήηακ
ημ λεθαζάνηζμα ηςκ βηβιίςκ, δηόηη, είμαη μιίγμκ ναθμζοιιέθηεξ. Δοζηοπώξ οπάνπμοκ πμιιά πνάγμαηα
πμο πνεηάδμκηαη αθόμα κα γίκμοκ γηα κα μιμθιενςζεί αοηό ημ ένγμ, ηα μπμία ειπίδς κα μιμθιήνςζε ε
επόμεκε μμάδα βηβιημζήθεξ
Τέιμξ, μηα θαιή ηδέα ζα ήηακ, εθόζμκ όιε αοηή ε δηαδηθαζία, θαηά ηε γκώμε μμο, βμεζάεη ανθεηά ηηξ
μνγακςηηθέξ ηθακόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ, ζα ήηακ κα μπμνμύκ κα λακαζομμεηάζπμοκ θαη ημο πνόκμο ηα μέιε
ηεξ μμάδαξ πμο ζα πάκε ιύθεημ».

Αγγειηθή Μανία Κμνθμβέιμο.

«Ανπηθά ζα ήζεια κα πς πςξ ςξ μέιμξ ημο πνμγνάμμαημξ ‘’Η Βηβιημζήθε μαξ’’ είμαη πμιύ πενήθακε γηα
ό,ηη θαηαθέναμε κα θάκμομε πανά όιεξ ηηξ ακαπμδηέξ. Η βηβιημζήθε ημο ζπμιείμο μαξ δεκ ήηακ θαη ζηεκ
θαιύηενε θαηάζηαζε όηακ ανπίζαμε, αιιά με ηεκ ζέιεζε πμο είπαμε, παηδηά θαη θαζεγήηνηεξ, ηεκ
βειηηώζαμε έζης θαη αοηό ημ ιίγμ πμο πνμιάβαμε. Πνμζςπηθά ακοπμμμκμύζα θάζε εβδμμάδα γηα ημ
ζογθεθνημέκμ πνόγναμμα γηαηί πανά ημ όηη μοζηαζηηθά θάκαμε μηα ‘’δμοιεηά’’ πενκμύζαμε πάνα πμιύ ςναία».

Γεςνγία Δεμεηνίμο

«Φέημξ ζομμεηείπα ζημ Πνόγναμμα ηεξ Σπμιηθήξ Βηβιημζήθεξ, ημ μπμίμ δεκ ζα λεπάζς πμηέ. Μμο άνεζε
πάνα πμιύ θαη ζα επηζομμύζα κα ημ είπαμε μιμθιενώζεη αιιά δεδμμέκεξ ηεξ πακδεμίαξ δεκ μπμνέζαμε. Τα
ζοκαηζζήμαηα πμο μμο δεμημονγήζεθακ ήηακ πανά θαζώξ έκηςζα πςξ ζοκέβαια θαη εγώ ςξ μέιμξ ηεξ
μμάδαξ. Γπίζεξ, μμο άνεζε πμο έβιεπα μηα άιιε πιεονά ηςκ θαζεγεηνηώκ μμο, ε μπμία ήηακ εοπάνηζηε θαη
μαξ μεηέδηδε θαιή εκένγεηα».

Μανία Γεςνγμύια

«Τε θεηηκή πνμκηά μπήθα ζηεκ μμάδα ηεξ Βηβιημζήθεξ ημο ζπμιείμο. Σηεκ ανπή λεθαζανίζαμε ηα παηδηθά
βηβιία, θαζώξ μη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο είπακ δςνίζεη ανθεηά ηα μπμία δεκ ήηακ θαηάιιεια γηα ηεκ ειηθία
μαξ. Μεηά έπνεπε κα θαζανίζμομε πάνα πμιύ, θαζώξ μ πώνμξ θάζε άιιμ πανά με ζπμιηθή βηβιημζήθε
ήηακ. Η μμάδα ηεξ Βηβιημζήθεξ ήηακ από ηηξ αγαπεμέκεξ μμο, επεηδή θάζε Πέμπηε ηεκ 7 ώνα έπνεπε κα
πάμε θαη κα θάκμομε πιάθεξ μεηαλύ μαξ. Τμ πημ ςναίμ ήηακ όηη είπαμε ηηξ δύμ θαιύηενεξ θαζεγήηνηεξ
πμο μαξ έθενκακ θαη θαγεηό. Χαίνμμαη πάνα πμιύ πμο πήνα μένμξ ζε αοηή ηεκ μμάδα θαη ήηακ μη πημ
όμμνθεξ ζηηγμέξ πμο έπς πενάζεη ζηε δςή μμο».

Κιέα Πένθμια (μαζήηνηα πμο θμηηά γηα δεύηενε πνμκηά ζημ ειιεκηθό ζπμιείμ)

Γρςαοιζηξύμε ξλόσρςα
ηε Δηεοζύκηνηα ημο ζπμιείμο μαξ, θονία Γιέκε Δαμαιά γηα ηεκ ζοκδνμμή ηεξ,
ηηξ μαζήηνηεξ Γεςνγμύια Μανία, Δεμεηνίμο Γεςνγία, Θεμδςνάθε Χανμύια, Κμνθμβέιμο Αγγειηθή,
Μαγγίδε Ηνώ, Μαζηνμβαζίιε Καιιηόπε, Μμογγμύ Γύε, Μμοδαθίηε Καίηε, Οηθμκμμμπμύιμο Θάιεηα,
Τνηακηαθοιιμπμύιμο Γεςνγία, Μάνθμο Έιεκα, Πένθμια Κιέα θαη Μπάθμ Σπονηδμύια πμο δηέζεζακ ημκ
πμιύηημμ ειεύζενμ πνόκμ ημοξ θαη με ηεκ θαιή δηάζεζή ημοξ ζοκέβαιακ ζηεκ οιμπμίεζε ημο
Πνμγνάμμαημξ,
ηεκ θονία Κακειιμπμύιμο Α., θαζεγήηνηα ηεξ Πιενμθμνηθήξ γηα ηε βμήζεηά ηεξ ζε ζέμαηα ηεπκηθήξ
οπμζηήνηλεξ,
ηεκ θονία Ανώκε γηα ηηξ πμιύηημεξ ζομβμοιέξ ηεξ θαη
ημκ θύνημ Καναηδίθμ, μέιμξ ημο Σοιιόγμο Γμκέςκ θαη Κεδεμόκςκ ημο ζπμιείμο μαξ γηα ηε βμήζεηά ημο
ζηεκ μνγάκςζε ημο πώνμο.

Οη ζοκημκίζηνηεξ ημο Πνμγνάμμαημξ
Τδάκε Τδέκε θαη Φνμύκηδμο Καιιηννόε

