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Η Σρνιηθή Βηβιηνζήθε ζην ειιεληθό δεκόζην ζρνιείν: 

ε πεξίπησζε ηνπ 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Θαιιηζέαο 

 

Λεκνληά Μαληνύβαινπ-Ληλαξδάηνπ 

πεύζπλε ηεο Πρνιηθήο Βηβιηνζήθεο,  ηει.  210 9536504 

e mail: l3lykal@sch.gr 

 

Πηνλ 1ν όξνθν ηνπ 3νπ Ιπθείνπ Θαιιηζέαο, ζηελ νδό Γντξάλεο 176 θαη Κεγίζηεο, έρεη 

δεκηνπξγεζεί κηα ζύγρξνλε βηβιηνζήθε –ζρνιηθό θέληξν πιεξνθόξεζεο, κε ζθνπό: 

α) ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε  ζπλζεηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ ζε νκάδεο , 

β) ηε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

γ) ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ ζηε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζηελ 

αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ, 

δ) ηελ εμάζθεζή ηνπο ζηελ απηόλνκε κάζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο ζε έλαλ 

ζπλερώο κεηαβαιιόκελν θόζκν, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε όινπο ηνπο καζεηέο 

θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ θαηνπηλή επαγγεικαηηθή 

ηνπο πνξεία. 

 

Ζ ζρνιηθή βηβιηνζήθε απνηειεί έλαλ θαηλνηόκν ζεζκό, έλα ζύγρξνλν κνληέιν ζθέςεο θαη 

δξάζεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα, πξαγκαηηθό ζεζαπξό γηα ηα ζρνιεία πνπ ζα ηελ 

αμηνπνηήζνπλ. Αλήθεη, καδί κε 10 αθόκα βηβιηνζήθεο, ζηε Γ΄ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αζήλαο θαη δεκηνπξγήζεθε ην 2000 ζηα πιαίζηα επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο 

ΔΞΔΑΔΘ (Έξγν «ΞΛΘΑ»-Φνξέαο πινπνίεζεο ΡΔΗ ΑΘΖΛΥΛ) πνπ ρξεκαηνδόηεζε ηνλ αξρηθό 

εμνπιηζκό (βηβιηνζηάζηα, Ζ/, 4.000 βηβιία, έπηπια, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό) θαη ζπλνιηθά 

δεκηνύξγεζε 500 ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο δηάζπαξηεο ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 

Ρώξα ζπληεξείηαη απνθιεηζηηθά θαη κε πνιιέο δπζθνιίεο, από ην ζρνιείν επζύλεο θαη από 

όπνηεο δσξεέο πξνθύςνπλ από αλζξώπνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζηηο αμίεο ηεο πξαγκαηηθήο 

παηδείαο. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζηνρεπκέλεο πξνο ηηο αλάγθεο ηεο βηβιηνζήθεο 

ρξεκαηνδόηεζεο, επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ηερλνινγηθνύ ηεο εμνπιηζκνύ θαη ηνπ ςεθηαθνύ θαη 

έληππνπ πιηθνύ ηεο. 

 

Νη ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιηθνύ ηεο 

είλαη θαηαρσξηζκέλν ζην ζύζηεκα ΑΒΔΘΡ ηνπ Δζληθνύ Θέληξνπ Ρεθκεξίσζεο. Ζ ζπιινγή 
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αλέξρεηαη ζε 4.000 ηόκνπο πεξίπνπ θαιύπηνληαο όιεο ηηο γλσζηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

DEWEY. Νη ηίηινη ησλ πεξηνδηθώλ αλέξρνληαη ζηνπο 15. 

Ζ βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ 

Ιπθείνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ε βηβιηνζήθε αιιά θαη ησλ γεηηνληθώλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο. 

Ξαξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθό επηθνηλσλήζεη καδί καο 

αλεμαξηήησο ρώξνπ εξγαζίαο. Νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο αλέξρνληαη ζηνπο 750 

θαη νη άκεζνη ρξήζηεο ζηνπο 450. 

 

Ρελ επζύλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο έρεη εθπαηδεπηηθόο θιαζηθήο θηινινγίαο, 

εμεηδηθεπκέλε ζε ζέκαηα Αγσγήο θαη Ξνιηηηζκνύ, Τεθηνπνίεζεο Βηβιηνζεθώλ θαη Ξνιηηηζκηθήο 

Θιεξνλνκηάο, ζηηο Ππνπδέο Ξιεξνθόξεζεο, ζηελ Δηδηθή Αγσγή (Καζεζηαθέο Γπζθνιίεο – 

Φάζκα Απηηζκνύ), ζηε ρξήζε Λέσλ Ρερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζε ηερληθέο εκςύρσζεο 

θαη αλάπηπμεο ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

 

Νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε είηε 

αηνκηθά είηε νκαδηθά, καδί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο ηνπο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ επηκειείηαη ε βηβιηνζήθε ζρεηηθά κε όια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ή γηα ζέκαηα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαζώο 

θαη γηα ηελ αλαδήηεζε πιηθνύ δηαζεκαηηθώλ ή άιισλ εξγαζηώλ  πνπ ζπληνλίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

Κπνξνύλ λα δαλείδνληαη βηβιία, λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ή λα εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο 

απνξίεο, λα ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμύ ηνπο κέζα από άιιν πξίζκα επηθνηλσλίαο, λα 

απαζρνινύληαη έμππλα ζηα δηαιείκκαηα κε δεκηνπξγηθά επηηξαπέδηα παηρλίδηα, λα 

ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο πξνζαλαηνιηζκό θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

θαιιηεξγνύλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία. Αθνπγθξαδόκαζηε ηνλ θάζε επηζθέπηε θαη 

πξνζπαζνύκε λα δώζνπκε πξννπηηθή ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ. 

 

Ζ βηβιηνζήθε νξγαλώλεη επίζεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Ξξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Γπκλαζίνπ κε ζθνπό ηε ζηαδηαθή εμνηθείσζή ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη ησλ ηξόπσλ αλαδήηεζεο ηεο έγθπξεο 

πιεξνθόξεζεο: 

- Ξώο ρξεζηκνπνηώ έλα ιεμηθό,  

- Αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ,  

- Θαηεγνξίεο γλώζεσλ - νη αξηζκνί πνπ ηαμηλνκνύλ ηε γλώζε. 

 



 

Καληνύβαινπ-Ιηλαξδάηνπ, Ι., «Ζ Πρνιηθή Βηβιηνζήθε ζην ειιεληθό δεκόζην ζρνιείν: ε πεξίπησζε 

ηνπ 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Θαιιηζέαο», Ππλεξγαζία, αξ. 1 (Απξίιηνο 2010) www.goethe.de/synergasia 

 

3 

Πηε Πρνιηθή Βηβιηνζήθε ην θιίκα είλαη θηιηθό θαη πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα αηζζαλζνύλ κηα θνηλόηεηα κε βάζε ηνλ αιιεινζεβαζκό θαη 

ηε ζπλεξγαηηθόηεηα, δεμηόηεηεο ζεκαληηθόηαηεο πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ θαιή θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ζε όιε ηελ ππόινηπε δσή ηνπο. Μερσξηζηή ζεκαζία δίλεηαη ζε καζεηέο 

θαη καζήηξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο ή ρξεηάδνληαη ελίζρπζε ζηελ θνηλσληθή 

ηνπο έληαμε κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Κέζα από δηαπξνζσπηθή επαθή θαη 

πξνζαξκνζκέλεο, θαηά ην δπλαηόλ, δξαζηεξηόηεηεο, επηρεηξείηαη ε αλάδπζε ησλ ηαιέλησλ ηνπο 

θαη ελδπλακώλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο. Δίλαη έλαο ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ρώξνο πνπ ρξεηάδεηαη 

επειημία, επξεκαηηθόηεηα, ζπλέπεηα, παηδαγσγηθή ππεπζπλόηεηα θαη ζπζηεκαηηθόηεηα. 

 

Ζ ζεξκή αληαπόθξηζε πνιιώλ καζεηξηώλ θαη καζεηώλ κε 30 θαηά κέζν όξν δαλεηζκνύο βηβιίσλ 

κεληαίσο, ηελ αζξόα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηαιείκκαηα, ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα λέεο δξάζεηο κέζα 

ζην ζρνιείν θαη ζηε βηβιηνζήθε (δεκηνπξγία εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζην πιηθό ηεο βηβιηνζήθεο, 

δεκηνπξγία ζπιινγήο κνπζηθώλ νξγάλσλ, δεκηνπξγία νκάδαο ζθάθη) απνδεηθλύεη όηη ηα παηδηά 

δελ κέλνπλ αδηάθνξα απέλαληη ζε δξάζεηο πνπ ηνπο αλνίγνπλ λέεο δπλαηόηεηεο παηδείαο θαη 

δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

Σηόρνο καο είλαη ε αγθαιηά απηή λα ρσξέζεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξνπο θαη λα 

βειηηώζεη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ππξήλα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απμήζεη ηνπο κειινληηθνύο ρξήζηεο βηβιηνζεθώλ. 

 

Πηελ πξνζπάζεηα απηή δελ κπνξεί λα κέλνπλ ακέηνρνη νη ελήιηθεο αξκόδηνη γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

ζεζκνύ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο (δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, εθπαηδεπηηθνί, Πύιινγνη 

Γνλέσλ θαη Θεδεκόλσλ θαη αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο γνλέσλ, θξαηηθνί ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, 

αιιά θαη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο  ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο), θαζώο ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία, 

κέζα από ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε: 

-λα ζηεξίμνπλ ηελ πνξεία σξίκαλζεο ησλ παηδηώλ θαη απξηαλώλ πνιηηώλ, 

-λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαδσνγόλεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, 

-λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζην όξακα θαη ηελ πξνζπάζεηά καο γηα αμηνπνίεζε ησλ Λέσλ 

Ρερλνινγηώλ θαη ησλ ζύγρξνλσλ νδώλ πιεξνθόξεζεο κέζα από ην ζρνιηθό πιαίζην, κε έκθαζε 

πάληα ζην λέν άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

Πηα πιαίζηα δηεύξπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηε βηβιηνζήθε θαη ζηελ επξύηεξε 

εθπαηδεπηηθή, θαη όρη κόλν, θνηλόηεηα ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα έιαβαλ ρώξα πνηθίιεο 

πξσηνβνπιίεο όπσο: 
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1) Σπλεξγαζία κε ην Σρνιηθό Σύκβνπιν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία επαθήο αλάκεζα ζηα Γεκνηηθά Πρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ηε 

βηβιηνζήθε καο. Καο επηζθέθζεθαλ 400 καζεηέο γηα ζπκκεηνρή ζε βησκαηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο βηβιηνζήθεο (Γξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε παξακπζηνύ - Πηάδηα παξαγσγήο 

ελόο βηβιίνπ- Ρη δηαβάδνπλ ηα παηδηά ζηελ Δπξώπε- Σάξηεο πνιηηηζκνύ επξσπατθώλ πόιεσλ). 

 

2) Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηειερώλ ηεο Ξξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε ζέκαηα: 

-ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θηιαλαγλσζίαο, 

-δεκηνπξγία γσληάο αλάγλσζεο κέζα ζε θάζε αίζνπζα, 

-δεκηνπξγηθή ρξήζε ησλ βηβιίσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

-βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο Πρνιηθήο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο. 

 

3) Γηνξγάλσζε εβδνκάδαο βησκαηηθώλ δξάζεσλ θαη παξνπζίαζεο λέσλ βηβιίσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε εθδνηηθνύο νίθνπο θαη ζπγγξαθείο (βι. Ξαξάξηεκα: Πξόγξακκα εθδειώζεσλ 

Έθζεζεο Βηβιίνπ). 

 

4) Παξνπζίαζε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο εξγαζηώλ πνπ εθπόλεζαλ νκάδεο καζεηώλ ζε 

ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο θαη ηε βηβιηνζήθε: 

Θέκαηα από ηε ινγνηερλία: Ξαηδηά θαη Βηνπάιε. Ζ παηδηθή εξγαζία από ην 17ν έσο ηνλ 21ν 

αηώλα κέζα από ηα  κάηηα δσγξάθσλ, θσηνγξάθσλ θαη ινγνηερλώλ, Αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε 

Οίηζν, Δπηηάθηνο θαη Γθνπέξληθα: Ξαξάιιεινη θόζκνη, 

Θέκαηα ηνπηθήο θαη γεληθήο ηζηνξίαο: Θαιιηζέα, ε πόιε πνπ δσ - ε πόιε πνπ νλεηξεύνκαη, 

Θνξαήο-Οήγαο, Βπδάληην-Ηζιάκ-Οσζία, 

Θέκαηα Αγσγήο Θαηαλαισηή: Γηαθήκηζε, ε επίδξαζή ηεο ζην παηδί θαη ζηνλ έθεβν, 

Θέκαηα Ξνιηηηζκνύ θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο:  

-Δπξσπατθέο γιώζζεο-Θαζξέθηεο Ξνιηηηζκνύ: Νκεξηθέο ιέμεηο ηαμηδεύνπλ ζηηο επξσπατθέο 

γιώζζεο, 

-Ρν ηαμίδη ηεο θαβαθηθήο Ηζάθεο ζηηο Γιώζζεο ηεο Δπξώπεο, 

-Πην ηξαπέδη… ηεο Δπξώπεο, 

-Κνπζηθά θνκκάηηα γηα θιάνπην από Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία, 

-Ρέρλε θαη Θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο, (ζε ζπλεξγαζία κε ηε θηιόινγν Δπαγγειία 

Ξνηκελίδνπ), 

-Ρέρλε θαη Θαιιηηέρλεο 17νπ-18νπ αηώλα, 

-Ιόγηνη θαη Διιεληζηέο ζηα ρξόληα ηεο Αλαγέλλεζεο, 
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-Ξνιηηηζκόο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ Δπξώπε-Ρη δηαβάδνπλ ηα παηδηά άιισλ επξσπατθώλ 

ρσξώλ, 

-Γεκηνπξγία βηβιηνγξαθηθώλ δειηίσλ γηα ηίηινπο επξσπαίσλ ζπγγξαθέσλ από ηε ζπιινγή ηεο 

ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. 

 

5) Σπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο άιισλ θνξέσλ όπσο  

-ν Κήλαο Αθξν-ακεξηθαληθήο Ηζηνξίαο (Black History Month), πνπ δηνξγαλώλεηαη ηνλ 

Φεβξνπάξην θάζε έηνπο από ην Θέληξν Ρεθκεξίσζεο (IRC) ηεο Ξξεζβείαο ησλ Ζ.Ξ.Α, 

-ε Βξαδηά ησλ Δξεπλεηώλ θαη ν καζεηηθόο δηαγσληζκόο «Εσγξαθίδσ έλαλ εξεπλεηή», πνπ 

δηνξγάλσζε ην Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, 

-ην Καζεηηθό Γηαδεκνηηθό Φεζηηβάι Έθθξαζεο θαη Γεκηνπξγίαο πνπ δηνξγαλώλεη ην Γξαθείν 

Ξνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ηεο Γ΄ Γηεύζπλζεο Αζήλαο Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

- ε έξεπλα δξάζεο ηνπ Θέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ ζην Ιύθεην. 

 

6) Δπίζθεςε κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Χαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα 

ελεκέξσζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή δεηεκάησλ Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Πρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ. 

 

7) Πξνβνιή ηεο βηβιηνζήθεο θαη βηβιηνπξνηάζεηο από ηελ ηζηνζειίδα θαη ηελ 

εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ (http://3lyk-kallith.att.sch.gr/library.htm), κε κειινληηθό 

ζηόρν ηε δεκηνπξγία μερσξηζηνύ ηζηνηόπνπ ηεο βηβιηνζήθεο, όπνπ ζα θαηαρσξίδνληαη όιεο νη 

δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο καο. 

 

8) Πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ηεο βηβιηνζήθεο ζην ηζηνιόγην ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ. 

http://greekschoolibs.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 

 

9) Γεκηνπξγία θπιιαδίνπ πνπ δίλεηαη ζε θάζε γνλέα θαη εθπαηδεπηηθό θαη έρεη απνζηαιεί ζε 

θνξείο κε ζηόρν ηε γλσξηκία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

10) Δπηθνηλσλία κε μέλα κνξθσηηθά ηδξύκαηα ζηε ρώξα καο. 

 

11) Σπκκεηνρή ζηελ 1ε Έθζεζε Παηδηθνύ θαη Δθεβηθνύ Βηβιίνπ πνπ δηνξγάλσζε ην 

Δζληθό Θέληξν Βηβιίνπ ζηε Hellexpo. 

 

http://3lyk-kallith.att.sch.gr/library.htm
http://greekschoolibs.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
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12) Γεκηνπξγία πξσηόηππσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ειηθίεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θάζε ηάμεο κε θύξην κέιεκα ηελ αλάδεημε θαη θπθινθνξία 

ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

13) Γηνξγάλσζε ζπλάληεζεο κε ππεπζύλνπο άιισλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ θαη ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ 2νπ Γξαθείνπ Β΄ζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γ΄ Αζήλαο ηνλ Ηνύλην 2008 

(Γειηίν Ρύπνπ ζηελ εθεκεξίδα Δπίθαηξα ηεο Λ. Πκύξλεο, θύιιν Παββάηνπ, 28/6/2008). 

 

14) Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε βηβιηνζήθεο άιισλ πεξηνρώλ. 

 

Πηα άκεζα ζρέδηά καο είλαη θαη ε έληαμε ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ζηελ πιαηθόξκα 

ειεθηξνληθήο αδειθνπνίεζεο (e-Twinning) κε ζρνιεία θαη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη ηε δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ηεο καζεηηθήο 

θνηλόηεηαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, νη δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, νη γνλείο θαη νη θίινη ηνπ ζεζκνύ 

είλαη εππξόζδεθηνη λα έξζνπλ γηα γλσξηκία κε ην ρώξν θαη ηε θηινζνθία ηεο βηβιηνζήθεο 

θαζώο θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα δηαηεξεζεί απηή ε όαζε κάζεζεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηα παηδηά καο, ύζηεξα από ηειεθσληθή ζπλελλόεζε κε ηελ ππεύζπλε 

θα Λεκνληά Μαληνύβαινπ, ζην ηει. 210 9536504. 

Ώξεο επηθνηλσλίαο : 8.30πκ-14.00κκ. 

πάξρεη δπλαηόηεηα απνγεπκαηηλήο ζπλάληεζεο κε ξαληεβνύ. 

Γηεπζπληήο 3νπ Λπθείνπ: Κπξηάθνο Πηεξξνπηζάθνο, ηει. 210 9560105. 
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