
  

Δανειστική Βιβλιοθήκη Μαρασλείου 

  Δράσεις 2015-2016 

~  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

Βιβλίου, ταξιδέψαμε μέσα από τις σελίδες του 

βιβλίου» Τα ιπτάμενα βιβλία» του κ. Μόρρις 

Λέσμορ. 

~ Καλωσορίσαμε την κ. Λίλα Πατρόκλου που 

είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Έχει 

δημιουργήσει και συντονίζει τέσσερις Παιδικές 

Λέσχες Ανάγνωσης, καθώς και μια Εφηβική και 

μια Ενηλίκων, πάντα με αντικείμενο την παιδική 

και νεανική λογοτεχνία. Μας ταξίδεψε μέσα από 

τις σελίδες του βιβλίου «Η Χρυσούλα» 

τονίζοντας την έννοια της διαφορετικότητας και 

τη σημασία της εσωτερικής μας δύναμης. 

~  Δημιουργία δύο βιωματικών εργαστηρίων 

με θέμα: «Φορέστε ρούχα για παραλία και 

ελάτε να διαβάσουμε θαλασσινά βιβλία". 

Κάθε εργαστήριο δέχθηκε 30 συμμετέχοντες 

που αναλογούσαν σε 15 μαθητές/μαθήτριες και 

έναν  ενήλικα. Με μια συγκεκριμένη διαδρομή, 

μέσα από βιβλία, όπου οι μαθητές επέλεγαν 

μόνοι τους, με θέμα τη θάλασσα, και σε ένα 

θαλασσινό περιβάλλον, η βιβλιοθήκη μας έγινε 

μια παραλία, όπου βάλαμε το αντηλιακό μας, 

χαλαρώσαμε, ακολουθήσαμε «το ταξίδι της 

άμμου», μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας, 

συμμετείχαμε σε παιχνίδι γνώσεων με αφορμή 

τα βιβλία που διαβάσαμε, ακούσαμε μουσική και 

τραγουδήσαμε θαλασσινά τραγούδια, στείλαμε 

στη θάλασσα το μήνυμά μας μέσα σε ένα 

μπουκάλι και σιγά σιγά ήρθαμε στην 

πραγματικότητα όπου γονείς και παιδιά μας 

αποκάλυψαν πώς θα ήθελαν τη βιβλιοθήκη του 

σχολείου τους. 

  Δράσεις 2016-2017 

~ Στο χώρο θα υπάρχουν από την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου θεματικές γωνιές 

που δημιουργούνται ύστερα από προτάσεις των μαθητών στα βιωματικά 

εργαστήρια (Θάλασσα, Διάστημα, Επιστήμες, Μυθολογία, Μουσική κτλ.). 

~ Ο δανεισμός θα γίνεται όπως αναφέραμε παραπάνω. 

~ Από τον Ιανουάριο 2017 θα ανακοινωθεί Διαγωνισμός 

Φιλαναγνωσίας με θέμα: Φυσικές Επιστήμες-Ευρωπαίοι Εφευρέτες. 

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού, προϋποθέσεις, δικαίωμα συμμετοχής 

κτλ. θα ανακοινωθούν αρχές Ιανουαρίου). 

~ Κάθε τάξη θα μπορεί να συμμετέχει στο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΠΑΤΟΥΣΑΣ. 

Ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων που θα δανείζονται οι μαθητές κάθε 

τάξης θα ακολουθούν τη δική τους διαδρομή. Η πρώτη πατούσα που θα 

φτάσει στη βιβλιοθήκη θα αποτελέσει και την αφορμή να είναι η νικήτρια 

και να εκπροσωπήσει την τάξη της άξια σε αυτόν το μαραθώνιο 

παίρνοντας ένα αναμνηστικό βραβείο(λεπτομέρειες θα μοιραστούν στις 

τάξεις αναλυτικά). 

~ Για τις υπόλοιπες δράσεις όπως επισκέψεις συγγραφέων και βιωματικά 

εργαστήρια θα πάρετε αναλυτικό κατάλογο με ημερομηνίες και θεματικές, 

αρχές Ιανουαρίου. 

 

Σας ευχαριστούμε  και ας 

κάνουμε τη σχολική 

βιβλιοθήκη τη κοιτίδα όλων 

των άλλων βιβλιοθηκών. 

  
Οι υπεύθυνες της Βιβλιοθήκης 

Σοφία Σιμιτζόγλου  
Κωνσταντίνα Ζηκούλη 



 

Δανειστική Βιβλιοθήκη Μαρασλείου 

 

Σας καλωσορίζουμε στις νέες προσπάθειες 

της Σχολικής μας βιβλιοθήκης να την 

κάνουμε πιο ζωντανή, δημιουργική, την 

καρδιά του σχολείου μας. 

 

Αντί προλόγου... 

Ο χώρος μας, αν και μικρός, κρύβει πολλές όμορφες 

γωνιές, που μπορούν να γίνουν δημιουργικές και 

αφορμή για σκέψη, ηρεμία και ταξίδι μέσα από τις 

σελίδες ενός βιβλίου. Ας φροντίζουμε λοιπόν όλοι μας, 

να είναι όμορφος και φιλόξενος, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορούμε με τους μαθητές μας να λάβουμε 

μέρος σε αυτό το όμορφο ταξίδι! 

Τα παιδιά μας θα πρέπει στο σύνολό τους να 

αποκτήσουν κουλτούρα βιβλιοθήκης (σεβασμός 

χώρου-ησυχία στο αναγνωστήριο-καρτέλα δανεισμού 

κτλ.). 

Δανεισμός 

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ των βιβλίων γίνεται κάθε Τρίτη στο 1ο 

και 2ο διάλειμμα, έχοντας ο κάθε μαθητής/τρια τη 

δανειστική του καρτέλα. Η κάθε δασκάλα και 

δάσκαλος θα έχουν, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο 

από τις υπεύθυνες, και την ατομική καρτέλα του 

μαθητή, όπου θα μπορούν να βλέπουν την πορεία 

δανεισμού υλικού, του κάθε μαθητή. 

Οι διαπιστώσεις μας 

Από την περσινή σχολική χρονιά(2015-2016) βλέπουμε 

ότι οι μαθητές/τριες επιλέγουν κυρίως βιβλία 

λογοτεχνικά και λιγότερο επιστημονικά. Οι πιο συχνοί 

μας επισκέπτες ήταν οι μαθητές της Β’ τάξης (15), της 

Γ’(18), της Δ(14), της Ε(13) αλλά και μαθητές από το 

Μονοθέσιο και Τριθέσιο Σχολείο του Μαρασλείου.  

 

 

Η λογοτεχνία είναι 

μεγάλο καταφύγιο 

στη ζωή του 

ανθρώπου όπως 

όλες οι μορφές 

τέχνης. 

 

Λίλα Πατρόκλου 

Σας περιμένουμε στον 
φιλόξενο χώρο μας 

κάθε Τρίτη 
στο 1ο και 2ο 
διάλειμμα! 

 
Μην ξεχάσετε τις 
δανειστικές σας 

κάρτες! 
 
 

Θα διοργανωθούν και 
φέτος πολλές εκδηλώσεις, 
διαγωνισμοί με βραβεία  
και πολύ ενδιαφέροντα 

εργαστήρια! 
 

 
 


