
 

 

 

ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ Ε ΡΟΔΕ® ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

 

Η ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

Μπορείτε να προετοιμάςετε τθν φιλοξενία των ΒΙΒΛΙΩΝ Ε ΡΟΔΕ® ςτθν τάξθ ςασ, με τθ 
βοικεια των περιλιψεων των βιβλίων και των προτάςεων αναγνωςτικϊν διαδρομϊν   που 
είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Κάποια από τα βιβλία τα γνωρίηετε ιδθ.   

Η ΑΦΙΞΗ 

Η άφιξθ του ςάκου ςτθν τάξθ είναι γιορτι! Βοθκιςτε τουσ μακθτζσ ςασ να χαροφν αυτιν τθν 
«επίςκεψθ». Θα τουσ ζχετε ενθμερϊςει από πριν ότι περιμζνετε τον ερχομό του, μπορείτε να 
οργανϊςετε και μια μικρι τελετι υποδοχισ. Ο ςάκοσ περιζχει μια αφίςα που ανακοινϊνει τθν 
άφιξι του. Κρεμάςτε τθν ζξω από τθν πόρτα τθσ τάξθσ ι ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
ςχολείου. Πριν ανοίξετε το ςάκο, μιλιςτε με τα παιδιά για το κζμα του. Σο πιο πικανό είναι πωσ 
το διαλζξατε μαηί. Mόλισ παραλάβετε τον ςάκο ςυμπλθρϊςτε το ζντυπο    δανειςμοφ και 
ςτείλτε το ςτθν   αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Γραφείο Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ ι χολικϊν Δραςτθριοτιτων) ςτθν οποία ανικει το ςχολείο ςασ ι ςτο 
info@vivliaserodes.gr, fax 2106232141.   

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Η φιλοξενία του ςάκου, επί ςχεδόν ζνα μινα, μπορεί να αποτελζςει αφορμι για πολλζσ 
δραςτθριότθτεσ όπωσ θ διαμόρφωςθ μιασ γωνιάσ ανάγνωςθσ ι μιασ μικρισ βιβλιοκικθσ με 
βιβλία που κα φζρουν τα παιδιά για να ςυμπλθρϊςουν τα βιβλία του ςάκου ι και θ δθμιουργία 
μιασ λζςχθσ ανάγνωςθσ. υναντιςεισ με ςυγγραφείσ και εικονογράφουσ, επιςκζψεισ ςε 
μουςεία, εκκζςεισ, ςτθν τοπικι βιβλιοκικθ, μια περιιγθςθ ςτθν πόλθ, ςτθ φφςθ, κα 
ςυμπλθρϊςουν τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν. Οι εικονογραφιςεισ των βιβλίων δίνουν ζμπνευςθ 
για ηωγραφικι ι καταςκευζσ ενϊ πολλά κζματα  γίνονται αφορμι για κεατρικό παιχνίδι.   

Οι δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ του κάκε ςάκου είναι πολλζσ. Ο τρόποσ που κα επιλζξετε είναι 
απόρροια τθσ εμπειρίασ ςασ, των επικυμιϊν των μακθτϊν ςασ, των απαιτιςεων κάποιου 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο οποίο μετζχετε. Κςωσ το πιο ςθμαντικό που πρζπει να ζχετε 
ςτο νου είναι πωσ θ ανάγνωςθ είναι, πάνω από όλα, απόλαυςθ και πωσ τα ΒΙΒΛΙΑ Ε ΡΟΔΕ® 
ζφταςαν ςτθν τάξθ ςασ για να τα απολαφςουν τα παιδιά! Ενκαρρφνετε τα παιδιά να 
ξεφυλλίςουν, να διαβάςουν μεγαλόφωνα, να ςυςτιςουν το ζνα ςτο άλλο κάποιο βιβλίο, να 
διαβάςουν μαηί.  
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Ο ΔΑΝΕΙΜΟ 
 
Σο πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ Ε ΡΟΔΕ® προςφζρει τθ δυνατότθτα δανειςμοφ βιβλίων ςτο ςπίτι. Σα 
περιςςότερα βιβλία περιζχουν ςτθν τελευταία ςελίδα κάρτα δανειςμοφ. Σα βιβλία αυτά 
δανείηονται ςτουσ μακθτζσ για μερικζσ θμζρεσ, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ δυςκολία τουσ. 
Ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ ςασ να δανειςτοφν, είναι ςθμαντικό να αποκτιςουν μία τζτοια 
κουλτοφρα. Μιλιςτε για βιβλιοκικεσ, κάρτεσ μζλουσ, για τθν ευκφνθ που απορρζει από το 
δικαίωμα του να δανείηομαι κάτι που δεν μου ανικει. 
 
Η τάξθ ςασ  μπορεί να δανείςει βιβλία και ςε άλλεσ τάξεισ, μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ. Πριν 
δανείςετε ζνα βιβλίο, ςυμπλθρϊςτε ςτθν κάρτα δανειςμοφ τα ςτοιχεία του μακθτι και 
κρατιςτε τθν, για να τθν επανατοποκετιςετε όταν το παραλάβετε. Η κάρτα διευκολφνει τθ 
διαδικαςία του δανειςμοφ αλλά και αποτυπϊνει τθν «κίνθςθ» κάκε βιβλίου, γι αυτό είναι 
ςθμαντικό να ςυμπλθρϊνεται. τον μακθτι κα δϊςετε, μαηί με το βιβλίο, τον ςελιδοδείκτθ  
(ςτον οποίο κα ςθμειϊςετε τθν επιςτροφισ του βιβλίου) κακϊσ και μια επιςτολι για τουσ 
γονείσ, που κα βρείτε  ςτον φάκελλο εκπαιδευτικοφ για ανατφπωςθ.  
Σα βιβλία πρζπει να επιςτρζφονται ςτθν ϊρα τουσ και ςε άριςτθ κατάςταςθ. Είναι ςθμαντικό θ 
θμερομθνία επιςτροφισ των τελευταίων βιβλίων που δανείςατε να προθγείται, κατά 
τουλάχιςτον 3 θμζρεσ, από αυτιν τθσ αναχϊρθςθσ του ςάκου.  

Η ΑΝΑΧΩΡΗΗ 

Ο ςάκοσ ζμεινε ςτθν τάξθ ςασ για ζνα περίπου μινα. ασ αφθγικθκε πολλζσ ιςτορίεσ, φτιάξατε 
κι εςείσ τισ δικζσ ςασ. Πριν τθν αναχϊρθςι του, ηθτιςτε από τα παιδιά να καταγράψουν τισ 
εντυπϊςεισ τουσ ςτο «θμερολόγιο εντυπϊςεων» του ςάκου, ςθμειϊνοντασ όνομα, τάξθ και 
ςχολείο. Προςκζςτε κι εςείσ τισ δικζσ ςασ.  

Η ςυνεχισ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ είναι ςθμαντικόσ ςυντελεςτισ για τθν επιτυχία του. 
Οι παρατθριςεισ και οι προτάςεισ του κάκε εκπαιδευτικοφ που ςυμμετζχει είναι πολφ 
χριςιμεσ. Αφιερϊςτε λίγο χρόνο, για να ςυμπλθρϊςετε το ζντυπο αξιολόγθςθσ είτε 
θλεκτρονικά μζςα από τθν ιςτοςελίδα ι ςτο http://goo.gl/NIYZry, είτε χειρόγραφα (ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ κα το ςτείλετε ςτο info@vivliaserodes.gr ι ςτο fax 2106232141). 

τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ υπάρχει δυνατότθτα να φιλοξενθκοφν εντυπϊςεισ  και 
φωτογραφίεσ. τζλνοντασ τα ζργα των παιδιϊν ςτο info@vivliaserodes.gr κα δθμιουργιςουμε 
ζνα χάρτθ με τισ διαδρομζσ των Βιβλίων ςε Ρόδεσ, με τοπόςθμα τισ ιςτορίεσ που είπαν. Αν 
ςτείλετε φωτογραφίεσ ι video ςτα οποία εμφανίηονται παιδιά, κα πρζπει να ζχετε τθν 
απαραίτθτθ άδεια από τουσ γονείσ για τθν ανάρτθςι τουσ. Αν αναρτιςετε υλικό από το 
πρόγραμμα ςτθ ςελίδα του ςχολείου ςασ, παρακαλοφμε να μασ ςτείλετε τον ςφνδεςμο.  

Ελζγξτε ότι ο ςάκοσ είναι πλιρθσ: δεν λείπει κάποιο βιβλίο ι παιχνίδι, ζχουν επανατοποκετθκεί 
όλεσ οι κάρτεσ δανειςμοφ ςτα βιβλία, και τα CD ςε όςα βιβλία τα περιείχαν. Η αναχϊρθςθ του 
ςάκου είναι απαραίτθτο να γίνει ςτθν προβλεπόμενθ θμερομθνία, κατα τθν οποία, αν ο ςάκοσ  
παραλαμβάνεται από εταιρεία ταχυμεταφορϊν, κα πρζπει να είναι ζτοιμοσ από τισ 08:30 το 
πρωϊ ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ. Κακυςτερθμζνα βιβλία κα πρζπει να επιςτραφοφν χωριςτά, 
το ταχφτερο δυνατόν. Για τυχόν βιβλία που χάκθκαν και δεν ζχετε προλάβει να 
αντικαταςτιςετε, ενθμερϊςτε μασ ςτο info@vivliaserodes.gr ι αφιςτε ζνα ςθμείωμα μζςα 
ςτον ςάκο.  

Aποχαιρετίςτε τον ςάκο με ευχζσ για πολλά ακόμα ταξίδια! Κι αν ςασ άρεςε θ ςυντροφιά του, 
μπορείτε να προςκαλζςετε ζναν άλλο του χρόνου!  
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