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ηα ειεθηροληθά Πραθηηθά ηοσ 6οσ Παλειιήληοσ σλεδρίοσ «Παιδεία κάλλιζηον 

εζηί κηήμα βροηοίς» (5-7 Οθηωβρίοσ 2012, Αζήλα), Διιεληθό Ιλζηηηούηο 

Δθαρκοζκέλες Παηδαγωγηθής θαη Δθπαίδεσζες (Πραθηηθά σπό έθδοζε). 

 

Η ηέτλε ηες βηβιηοδεζίας ζηο ζτοιείο. 

 

Βαζίιεο Η. Γεξγαηζνύιεο, Γηδάθησξ Λανγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ – 

Γηεπζπληήο 23
νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Νίθαηαο 

 

Γεκήηξεο Δ. Σξαζάλεο, Γάζθαινο 7
νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Νίθαηαο 

 
Πεξίιεςε: Σν ζρνιείν είλαη θπζηθόο βηόηνπνο ηνπ βηβιίνπ. Οη πλεπκαηηθνί ζεζαπξνί πξέπεη 

λα πεξηζσζνύλ από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ, ηε ζπρλή ρξήζε θαη ηηο αθαηάιιειεο ζπλζήθεο 

θύιαμεο. Σν αξρείν ελόο ζρνιείνπ δηαζώδεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Σα βηβιία ηνπ πξέπεη λα είλαη 

δηαξθώο δηαζέζηκα. Γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο νη παιηνί δάζθαινη δηδάρζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 

1930 από ηνλ θαζεγεηή ρεηξνηερλίαο Θεόδσξν Μαξαγθνπδάθε ηε βηβιηνδεηηθή. Ο ίδηνο 

δίδαμε θαη ηερληθέο ζπληήξεζεο ησλ πνιύηηκσλ ζρνιηθώλ ραξηώλ. 

Αξγόηεξα νη θαζεγεηέο Κσλζηαληίλνο Δπξπγέλεο θαη Ησάλλεο Καξακπάηεο δίδαμαλ 

ζηνπο κέιινληεο δαζθάινπο ηε βηβιηνδεηηθή κε λέν πξνζαλαηνιηζκό, λα ηελ εθαξκόζνπλ κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο. Θα αλαθεξζνύκε ζηελ παξνπζία ηεο ηέρλεο απηήο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε. 

ην ζεκεξηλό ζρνιείν νη καζεηέο γίλνληαη παξαγσγνί πξσηόηππσλ εξγαζηώλ (ηδίσο 

ζηελ επέιηθηε δώλε θαη ζην νινήκεξν). Σν δέζηκό ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο κε απιά θαη απηνζρέδηα κέζα. ε ιίγα ζρνιεία δάζθαινη κπνύλ ηνπο καζεηέο ηνπο 

ζηελ θαιιηηερληθή βηβιηνδεζία θαη θαηαζθεπάδνπλ βηβιία πςειώλ αηζζεηηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ (δηαθόξσλ ηύπσλ, δηαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ). 

 

 

Ζ ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο είλαη ηόζν παιηά όζν είλαη θαη ηα ίδηα ηα βηβιία. Ζ 

θζνξά ηνπ ρξόλνπ, ε ζπρλή ρξήζε θαη νη αθαηάιιειεο ζπλζήθεο θύιαμεο ησλ 

πλεπκαηηθώλ απηώλ ζεζαπξώλ θάλνπλ απαξαίηεηε ηε ζσξάθηζή ηνπο. Πξηλ ηε 

καδηθή ρξήζε ηνπ ραξηηνύ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηππνγξαθίαο, όηαλ ηα βηβιία ήηαλ 

ρεηξόγξαθα θαη πνιύηηκα, νη θάηνρνί ηνπο λνηάδνληαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο. Ζ βηβιηνδεζία έρεη καθξά ηζηνξία. Με ηε γλώξηκε ζε εκάο κνξθή, πνπ νη 

ζειίδεο ελώλνληαη ζηε κηα πιεπξά, μεθίλεζε πεξίπνπ ην δεύηεξν έσο πέκπην αηώλα κ. 

Υ. Ηδηαίηεξα άθκαζε ηελ πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ (Υνύιεο 1998, ζ. 2-4), θπξίσο ζε 

ρώξνπο κνλαζηεξηώλ (Λέγγαο 1998, ζ. 11-13), όπνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε παξαγσγή 

βηβιίσλ ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε πεξίηερλα δεζίκαηα θαη επέλδπζε πνιύηηκσλ 

κεηάιισλ θαη ιίζσλ (Σζειίθαο 1998, ζ. 5-7
.
 Μπαιιηάλ 1998, ζ. 9-10). ε απηή ηε 

δηαδξνκή ε ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο εκπινπηίζηεθε, εμειίρζεθε, κε απνηέιεζκα ζηηο 

κέξεο καο λα ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο, από θηελέο θαη απιέο (θαξθίηζα, ζπηξάι, 

ζεξκνθόιιεζε θ. ά.) σο αθξηβέο θαη πεξίπινθεο (θαιιηηερληθή βηβιηνδεζία). Σα 

εξγαιεία, ζην κεηαμύ, έγηλαλ πην πεξίηερλα θαη απνηειεζκαηηθά, ελώ ζηα πιηθά 

πξνζηέζεθαλ θαη λέα ηεο ζύγρξνλεο βηνκεραλίαο (εληζρπκέλεο θόιιεο, ραξηόληα, 

δεξκαηίλεο, πιαζηηθά θαιύκκαηα θ. ά.). 

Σν ζρνιείν είλαη θπζηθόο ρώξνο (βηόηνπνο) ηνπ βηβιίνπ. Ζ πξώηε παξνπζία 

ηεο βηβιηνδεηηθήο ηέρλεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε (ηακαηνπνύινπ 1999, ζ. 161-

183) ρξνλνινγείηαη ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε απ’ ηνπο Σνύξθνπο. Ο 

θπβεξλήηεο Ησ. Καπνδίζηξηαο ίδξπζε Οξθαλνηξνθείν ζηελ Αίγηλα, όπνπ ν Έθνξόο 

ηνπ Αλδξέαο Μνπζηνμύδεο, ηνπνζέηεζε ηνλ έκπεηξν βηβιηνδέηε Νηθόιαν Παηεξάθε 

γηα λα νξγαλώζεη εξγαζηήξην γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ πνπ 
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είραλ κείλεη νξθαλά απ’ ηνπο πνιέκνπο (Κνύθθνπ 1999, ζ. 93-101). Σελ επνρή ηνπ 

ζσλα όκσο ε παηδεία άιιαμε πξνζαλαηνιηζκό, παξακειήζεθε ε δηδαζθαιία γηα 

απόθηεζε ρεηξνλαθηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ην ζρνιείν πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ 

θιαζζηθή παηδεία. Παξά ηηο πξνηάζεηο πνιιώλ ππνπξγώλ (Υαξάιακπνο 

Υξηζηόπνπινο [1855-1859 & 1866-1867], Γ. Πεηξίδεο [1896], Αζαλάζηνο Δπηαμίαο 

[1899-1900], Ησάλλεο Σζηξηκώθνο [1912 & 1915]), παηδαγσγώλ (Αι. Γεικνύδνο, 

Γεκ. Γιελόο) θαη εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ (ύιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθώλ 

Γξακκάησλ, Φηινινγηθόο ύιινγνο «Παξλαζζόο», ύιινγνο πξνο Γηάδνζηλ 

Ωθειίκσλ Βηβιίσλ), ε παηδεία παξέκεηλε ζε ζεσξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηα ζρεηηθά 

λνκνζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε βνπιή είηε δελ ςεθίζηεθαλ είηε δελ 

εθαξκόζηεθαλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ «Πξώηνπ Διιεληθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

πλεδξίνπ» (1904), ζην νπνίν, κεηαμύ άιισλ θαιιηηερλώλ, βηβιηνδέηεο εμέζεζαλ 

έξγα θαη κεραλήκαηα ηεο ηέρλεο ηνπο, έδσζε λέα ώζεζε ζην αίηεκα γηα ηελ 

επαλαθνξά ησλ ρεηξσλαθηηθώλ καζεκάησλ (θαη ηεο βηβιηνδεζίαο). Καξπόο ηεο 

απήρεζεο ηνπ παξαπάλσ ζπλεδξίνπ ππήξμε ε αλαγλώξηζε ηνπ «Γηδαζθαιείνπ ησλ 

Νεπηαγσγώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δλώζεσο Διιελίδσλ», πνπ ηδξύζεθε 

από ηελ Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ, σο «Γηδαζθαιείν ησλ Νεπηαγσγώλ ηνπ Κξάηνπο» 

(1904), όπνπ ε βηβιηνδεηηθή ηέρλε δηδαζθόηαλ ζην δεύηεξν έηνο. Οη παξαηεξήζεηο 

ηεο Αγιαΐαο Μεηαιιηλνύ ζην βηβιίν Ζ ρεηξνηερλία ζην δεκνηηθό ζρνιείν (1929), όηη 

ην κάζεκα ηεο ρεηξνηερλίαο ζηα ζρνιεία νπζηαζηηθά δε δηδαζθόηαλ, θηλεηνπνίεζαλ 

ηνπο ππνπξγνύο παηδείαο Κ. Γόληηθα (1929) θαη Γ. Παπαλδξένπ (1930) ηεο 

θπβέξλεζεο Βεληδέινπ λα πξνσζήζνπλ ηε κεηαξξύζκηζε πνπ είρε μεθηλήζεη ην 1913 

θαη δηαθόπεθε ην 1917.  

Ήδε ν Θεόδσξνο Η. Μαξαγθνπδάθεο, θαζεγεηήο ρεηξνηερλίαο ηνπ 

Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ, είρε εθδώζεη ην 1927 ηνλ Πξαθηηθό Οδεγό ηεο 

Φεηξνηερλίαο, όπνπ ην ηξίην ηεύρνο ηνπ αθνξνύζε ζηε Βηβιηνδεηηθή. Σώξα, ζηα 1933, 

ην επαλεμέδσζε, εγθεθξηκέλν από ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο Γεκήηξην Υαηδίζθν 

(απόθαζε ππ’ αξηζκ. 68351/12-12-1932). Σν ζεκαληηθό απηό βηβιίν επαλεθηππώζεθε 

ην 1999 από ηηο εθδόζεηο Φνίληθαο. ηε βηβιηνδεηηθή ηνπ ν Θ. Η. Μαξαγθνπδάθεο 

παξνπζίαζε ηερληθέο γηα λα δέζνπλ νη δηεπζπληέο ην πνιύηηκν αξρείν ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά θαη νη καζεηέο (κε πην απινύο ηξόπνπο) ηα ηεηξάδηα θαη ηα βηβιία ηνπο. Δπίζεο 

έδηλε νδεγίεο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πνιύηηκσλ ζρνιηθώλ ραξηώλ. 

ηα έηε πνπ αθνινπζνύλ νη δηδάζθνληεο ηα εηθαζηηθά ζηηο παηδαγσγηθέο 

ζρνιέο αλαδεηθλύνπλ ηνκείο ηεο ρεηξνηερλίαο (θάπνηε θαη ηε βηβιηνδεηηθή) αλάινγα 

κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ο Κσλζηαληίλνο Δπξπγέλεο, θαζεγεηήο αξρηθά ζηελ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Φιώξηλαο θαη κεηά ζηε Μαξάζιεην Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, 

πεξηέιαβε ηε βηβιηνδεηηθή ζην θεθάιαην Ζ΄ ηεο Υεηξνηερλίαο ζην βηβιίν ηνπ 

Ηρλνγξαθία, ρεηξνηερλία ζε λέεο βάζεηο, πνπ δηδάζθνληαλ νη δάζθαινη. Σν ελδηαθέξνλ 

είλαη όηη ν Δπξπγέλεο πξόηεηλε ηελ εθκάζεζε ηεο βηβιηνδεζίαο γηα ηα παηδηά: «Τν λα 

κπνξεί έλαο καζεηήο λα δέλεη κόλνο ηνπ ηα βηβιία ηνπ δελ είλαη κνλάρα ζέκα 

δεμηνηερλίαο θαη νηθνλνκηθήο θύζεο αιιά θαη ζέκα θαιαηζζεηηθό. Δίλαη κάζεκα γηα 

κεγάια παηδηά» (Δπξπγέλεο ρ.ρ., ζ. 273). Δπίζεο ν θαζεγεηήο Δηθαζηηθώλ Ησάλλεο 

Καξακπάηεο πεξηέιαβε ζην δεύηεξν ηόκν ζην 7
ν
 θεθάιαην ηνπ δίηνκνπ έξγνπ ηνπ 

Παηδαγσγηθέο θαη θαιιηηερληθέο θαηαζθεπέο Αηζζεηηθήο Αγσγήο ην θεθάιαην 

Βηβιηνδεηηθή (Καξακπάηεο 1986) θαη ζπλέζηεζε θη εθείλνο ηελ ηέρλε απηή γηα ηα 

κεγάια παηδηά. Ζ έξεπλα καο ζε απηό ηνλ ηνκέα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Σα βηβιία ηνπ αξρείνπ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηεινύλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

ρνιείνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπο πξέπεη λα είλαη δηαξθώο δηαζέζηκα θαη εύρξεζηα. Οη 

δηεπζπληέο νθείινπλ λα ηα δηαηεξνύλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε: «Τν Αξρείνλ είλαη ν 

θαζξέπηεο ηεο θαλνληθήο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. […] Βηβιία Αξρείνπ δεμένα 
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και προθσλαγμένα καλώς, γξακκέλα θαζαξά, ρσξίο θειίδεο θαη απνμέζεηο, 

ηαθηνπνηεκέλα κε θηινθαιίαλ κέζα εηο ην Δξκάξηνλ – καξηπξνύλ Γηδάζθαινλ ηαθηηθόλ, 

Γηεπζπληήλ ηθαλόλ, θηιόθαινλ θαη έρνληα ζπλαίζζεζηλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. […] 

Βηβιία κε νιίγα θύιια θαη άδεηα, θέξνπλ ηνλ ηύπνλ ηεο πξνζσξηλόηεηαο –πξάγκα πνπ 

αληίθεηηαη εηο ηνλ ζθνπόλ ηεο ηεξήζεσο ηνπ Αξρείνπ θαη θαηαληνύλ δύζρξεζηα, αλ κε 

θαη άρξεζηα» (Μηραειίδεο & Κειεκέλεο 1962, ζ. 69). ε απηό ην θαζήθνλ 

πξνζπάζεζαλ λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο κέιινληεο δαζθάινπο νη δηδάζθνληεο ην κάζεκα 

ησλ εηθαζηηθώλ ζε παηδαγσγηθέο ζρνιέο θαη ζε κεηεθπαηδεύζεηο.  

ζνη εθπαηδεπηηθνί έηπρε λα ππεξεηήζνπκε ζε ηζηνξηθά (παιαηόηεξα) ζρνιεία 

δηαπηζηώζακε όηη ην αξρείν ηνπο παξαδόζεθε πεξηπνηεκέλν θαη ηα ζεκαληηθόηεξα 

βηβιία δεκέλα κε εμώθπιια από ρνληξό ραξηόλη θαη επελδπκέλα κε δέξκα, ύθαζκα ή 

ραξηί. Απνδεηθλύεηαη έηζη όηη ε δηδαζθαιία ηεο βηβιηνδεζίαο αμηνπνηήζεθε από ηνπο 

παιηνύο δαζθάινπο. Αληίζεηα, ην πην πξόζθαην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ παξαδίλεηαη ζηε 

θζνξά, αθνύ νη λένη δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί αγλννύλ ηελ ηέρλε. Απ’ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ζπληήξεζε ησλ ζρεηηθώλ αξρείσλ από επαγγεικαηίεο βηβιηνδέηεο θαληάδεη 

πνιπηέιεηα κε ηα πεληρξά νηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη, θπξίσο, 

κε ηελ εηζαγσγή ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο (ΦΔΚ 917/17.7.2001
.
 

Αιαρηώηεο 2002, ζ. 5-14
.
 Μαηζαγγνύξαο 2002β, ζ. 15-30), νη καζεηέο γίλνληαη 

παξαγσγνί πξσηόηππνπ πιηθνύ. Οη εξγαζίεο ηνπο, πνιιέο απ’ ηηο νπνίεο είλαη 

εξεπλεηηθέο, πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ γηα λα παξνπζηαζηνύλ ζε ζπκκαζεηέο, ζε γνλείο 

ή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πνιινί λένη εθπαηδεπηηθνί αγλννύλ ηε βηβιηνδεζία, αιιά κε 

θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο δέλνπλ κε απιέο ηερληθέο ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ηνπο. ηε 

γηνξηή ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012 ηνπ ηδησηηθνύ εθπαηδεπηεξίνπ «Νέα 

Παηδεία» είδακε εξγαζίεο καζεηώλ δεκέλεο από 

ηηο δαζθάιεο ηνπο. Σνπνζέηεζαλ ηα θύιια 

αλάκεζα ζε δύν ραξηόληα, ηξύπεζαλ κε 

δηαθνξεπηή θαη ελνπνίεζαλ απ’ ηηο δύν ηξύπεο 

ηα εμώθπιια κε ην ζώκα ησλ ζειίδσλ κε 

δηαθνζκεηηθή θνξδέια. Σα εμώθπιια είραλ 

δσγξαθηζηεί θαη δηαθνζκεζεί κε απνμεξακέλεο 

ξνδέιεο πνξηνθαιηνύ, πιαζηηθά θνπηαιάθηα ή 

ζπόξηα (βι. Δηθόλα 1). Αλάινγεο δεκηνπξγίεο 

κε πνηθίιεο ηερληθέο έρνπκε δεη ζε πνιιά 

δεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία. Ο Βαζίιεο Γεξγαηζνύιεο (εθ ησλ εηζεγεηώλ) ζην 23
ν
 

Γ. ρ. Νίθαηαο, όπνπ ππεξεηεί σο δηεπζπληήο, 

δίπια ζηελ θαιιηηερληθή βηβιηνδεζία πνπ 

έθαλαλ κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπ δύν ηκήκαηα 

ηνπ ρνιείνπ (ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ), κε 

άιια ηκήκαηα θαηαζθεύαζε βηβιία κε ηελ 

εύθνιε ηερληθή ηεο θαξθίηζαο (κε εηδηθό 

ζπξξαπηηθό κε καθξηνύο βξαρίνλεο), ηα 

εμώθπιια ησλ νπνίσλ δηαθόζκεζαλ νη καζεηέο 

κε θνιιάδ από ρξσκαηηζηά ραξηηά (βι. Δηθόλα 

2). 

Τπάξρνπλ όκσο θαη ιίγνη θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη εηζάγνπλ ηε 

βηβιηνδεηηθή ηέρλε ζε πξνγξάκκαηα ηεο επέιηθηεο δώλεο ή ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

Ζ Δπέιηθηε Εώλε απνηειεί κηα «αλνηρηή ζεκαηηθή» (ΦΔΚ 304/13.3.2003, ζ. 4339) 

ηεο νπνίαο «απώηεξνο ζηόρνο» είλαη «ε παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή απηνλόκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππέξ ηεο Δηθόλα 2 

                            Δηθόλα 1 

                                                                   Δηθόλα 2 
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δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ, ε πξναγσγή ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ε 

κείσζε ηνπ γλσζηνθεληξηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ζεκεξηλνύ ζρνιείνπ» (Φ.Δ.Κ. 

304/13.3.2003, ζ. 4340). «Ζ απνδέζκεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ Δπέιηθηε Εώλε από 

“παξαδνζηαθέο” δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο δπλεηηθά –θαη κε ηελ αλάινγε 

πξνεηνηκαζία– βειηηώλεη ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη αλαθνπθίδεη ηνπο καζεηέο» (Φ.Δ.Κ. 

304/13.3.2003, ζ. 4339). Σα ηειεπηαία ρξόληα ε αηζζεηηθή αγσγή δε δηδάζθεηαη 

απνθιεηζηηθά από δαζθάινπο, θαζώο θαζεγεηέο εηθαζηηθώλ αλαιακβάλνπλ ην 

κάζεκα ζε ζρνιεία αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζην πξσηλό πξόγξακκα θαη ζε 

όια ηα ζρνιεία ζην απνγεπκαηηλό (νινήκεξν). Πνιινί από απηνύο θαηέρνπλ (κεηαμύ 

άιισλ) ηελ ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο θαη ζα κπνξνύζαλ λα ηε δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπο. ρνιεία ζηα νπνία εληνπίζακε λα γίλνληαη πξνγξάκκαηα θαιιηηερληθήο 

βηβιηνδεζίαο είλαη ηα αθόινπζα: 7
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο, 1

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν 

Σαύξνπ, 23
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο, 11

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Κνξπδαιινύ, 24

ν
 

Γεκνηηθό ρνιείν Ησαλλίλσλ, ζηε ρνιή Υηιι θαη ζην 5
ν
 Γεληθό Λύθεην Νίθαηαο. 

ίγνπξα θαη άιια ζρνιεία έρνπλ εθπνλήζεη βηβιηνδεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δελ 

γλσξίδνπκε, αθνύ όιεο νη δξάζεηο δε δεκνζηνπνηνύληαη. 

ηηο βηβιηνζήθεο θάπνησλ ζρνιείσλ βξίζθνληαη βνεζήκαηα γηα ηε 

βηβιηνδεζία, όπσο ηα πξναλαθεξζέληα ησλ Μαξαγθνπδάθε, Δπξπγέλε θαη 

Καξακπάηε θαη άιια, ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβνπιεπηνύλ νη δάζθαινη. 

Αο γλσξίζνπκε ηηο βηβιηνδεηηθέο απόπεηξεο ησλ ζρνιείσλ πνπ πξναλαθέξακε. 

ην 7
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο νη δάζθαινη εθαξκόδνπλ ηε βηβιηνδεζία 

ζηελ επέιηθηε δώλε θαη ζην νινήκεξν. Πξώηνο μεθίλεζε ην έηνο 2000 ν δάζθαινο 

Γεκήηξεο Σξαζάλεο (εθ ησλ εηζεγεηώλ), όηαλ κε ην ηκήκα ηνπ θαηαζθεύαζε 

ζεκεησκαηάξηα βηβιηνδεηεκέλα γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη ηνπ ρνιείνπ κε κηα 

ζρεηηθά απιή κέζνδν (θνιιεηή ξάρε, ρσξίο ζπάγθνπο). Σα παηδηά δεκηνύξγεζαλ κε 

ειεύζεξε δσγξαθηθή ην ραξηί επέλδπζεο θαη ζπκκεηείραλ ζην ηειηθό θόιιεκα θαη 

πέξαζκα ηνπ ζώκαηνο ηνπ βηβιίνπ ζην θάιπκκά ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε: 

θνπή θύιισλ, ραξηνληώλ εμώθπιινπ, ραξηνληώλ γθξη-γθξη γηα ηε ξάρε, θνπή γάδαο 

εληζρπηηθήο ηεο ξάρεο, δεκηνπξγία παθέησλ θύιισλ, θόιιεκα κε επηηξαπέδην 

ζθηθηήξα θαη δεκηνπξγία ραξηηνύ επέλδπζεο ησλ ραξηνληώλ εμώθπιινπ. Σν 

εγρείξεκα επαλέιαβε ν ίδηνο δάζθαινο δπν 

ρξόληα αξγόηεξα ζε αλάινγν παδάξη κε άιινπο 

καζεηέο. Έθηνηε ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνδεηηθή 

γηα λα αληηκεησπίδεη αλάγθεο ηνπ ηκήκαηόο ηνπ. 

ηαλ έγηλε ην ηξαγηθό δπζηύρεκα ζηα Σέκπε 

(2003) κε ην ιεσθνξείν πνπ κεηέθεξε καζεηέο, 

θαηαζθεύαζαλ βηβιίν ζην νπνίν έγξαςαλ θαη 

απνηύπσζαλ εηθαζηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

(βι. Δηθόλα 3). 

Σν 2011-2012 νη καζεηέο ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ίδηνπ δαζθάινπ δεκηνύξγεζαλ κηθξά 

βηβιηαξάθηα, παξαιιειόγξακκνπ θαη ηξηγσληθνύ 

ζρήκαηνο. Ζ αλάγθε λα βηβιηνδεηεζνύλ εξγαζίεο 

καζεηώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπέιηθηεο Εώλεο, νδήγεζαλ ην δάζθαιν ηνπ 

ίδηνπ ζρνιείνπ Παλαγηώηε Κπξίηζε λα 

θαηαζθεπάζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ επάιιεια–

θπζαξκόληθα βηβιία, έλα γηα θάζε παηδί (βι. 

Δηθόλα 4). Σηο ηδέεο βξήθε ζην βηβιίν ηνπ Πνι 

Σδόλζνλ Φηηάρλσ ην δηθό κνπ βηβιίν, Πξαθηηθόο Δηθόλα 4 

Δηθόλα 3 
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νδεγόο ηεο ηέρλεο ηνπ βηβιίνπ γηα λ’ αγαπήζεη ην παηδί ηελ αλάγλσζε (Σδόλζνλ 1997), 

βηβιίν ην νπνίν είρε ζπκβνπιεπηεί θαη ν Γ. Σξαζάλεο. 

ην ίδην ζρνιείν γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ηνπ παξακπζηνύ 

«Ζ Ζιηνγέλλεηε θαη ν Αθέγγαξνο» ε δαζθάια Δηξήλε Κνπξηδάθε θαηαζθεύαζε κε 

απηνζρέδην ζπηξάι βηβιίν από ραξηόληα ζπζθεπαζηώλ κεγάισλ νηθηαθώλ ειεθηξηθώλ 

ζπζθεπώλ. Σν εληππσζηαθό ζε κέγεζνο βηβιίν ήηαλ 

ιεηηνπξγηθό ζθεληθό, αθνύ ηα παηδηά θηλνύληαλ 

αλάκεζα ζηηο ζειίδεο ηνπ, άλνηγαλ ηα παξάζπξά ηνπ 

θαη θπιινκεηξνύζαλ ηηο ζειίδεο ηνπ, δηαβάδνληαο 

από απηέο απνζπάζκαηα ηνπ παξακπζηνύ. Σν βηβιίν 

ζήκεξα θνζκεί ηελ αίζνπζα βηβιηνζήθεο ηνπ 

ζρνιείνπ (βι. Δηθόλα 5). Ζ ίδηα δαζθάια κε ηα θάζε 

θνξά ηκήκαηά ηεο θαηαζθεπάδεη κηθξά νξζνγώληα 

θαη ηξηγσληθά βηβιία κε επηηπρία. Οη δξάζεηο ζην 7
ν
 

Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο δείρλνπλ ηε δπλακηθή ηεο δηάρπζεο κηαο ηδέαο ζηνπο 

δαζθάινπο ελόο ζρνιείνπ, δεκηνπξγώληαο κηα παξάδνζε δεκηνπξγίαο. 

Οη καζεηέο ηεο Σεηάξηεο (Γ΄) ηάμεο ηνπ 1
νπ

 Γεκνηηθό ρνιείν Σαύξνπ, κε 

ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο Μαξίαο Υαηδεαλδξένπ, δηαζθεύαζαλ ην παξακύζη 

«Όηαλ ν γάηνο έκαζε ην γιάξν λα πεηάεη» θαη ην εηθνλνγξάθεζαλ. Ζ δαζθάια 

αλέζεζε ζην Γεκήηξε Σξαζάλε (ηνπ 7
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Νίθαηαο) λα 

θαηαζθεπάζεη έλα βηβιίν γηα θάζε καζεηή. Δθείλνο έθξηλε ζσζηό λα βηβιηνδεηήζεη 

παξνπζία ησλ καζεηώλ έλα αληίηππν. Απηό έγηλε ζε ηξεηο επηζθέςεηο. 

ην 24
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Ησαλλίλσλ νη καζεηέο ηεο Έθηεο (Σ΄) ηάμεο, κε 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γηώξγνπ Λώινπ (δαζθάινπ, εηθαζηηθνύ & ζπληεξεηή έξγσλ 

ηέρλεο), έδεζαλ θαη επέλδπζαλ κε «ηελ ηέρλε ησλ παιηώλ βηβιηνδεηώλ» βηβιία. ηελ 

αξρή θαηαζθεύαζαλ κε ρξώκα ιαδηνύ καξκαξόθνιιεο (δηαθνζκεηηθό ραξηί). 

Καηόπηλ έθαλαλ ην ζηάρσκα ιεπθώλ ζειίδσλ Α4 (θόιιεκα, θνπή κε πξηνλάθη, 

ηνπνζέηεζε ζπάγθνπ ζηα απιάθηα, μαλαθόιιεκα). Δηνίκαζαλ ην ληύζηκν από δύν 

ραξηόληα, έλα γηα εμώθπιιν θαη έλα γηα νπηζζόθπιιν, ηα νπνία έλσζαλ κε δέξκα, γηα 

ην ζρεκαηηζκό ηεο ξάρεο. ηε ζπλέρεηα έλσζαλ ηα εμώθπιια κε ην ζώκα ηνπ 

βηβιίνπ. Σέινο, δηαθόζκεζαλ ηα εμώθπιια κε δηάθνξα πιηθά (ιηλάηζα, θαξαβόπαλν, 

αλαθπθισκέλν ραξηί θαη ρεηξνπνίεην ραξηί δηαθόζκεζεο). Μεξηθνί καζεηέο 

δηαθόζκεζαλ ηα εμώθπιιά ηνπο κε ζρέδηα κε ζπάγθνπο. Ζ εξγαζία νινθιεξώζεθε 

κε ηελ επηθόιιεζε καξκαξόθνιιαο ζην εζσηεξηθό ηνπ εμσθύιινπ. Φσηνγξαθίεο θαη 

πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ. 

ηα ζπζηεγαδόκελα 11
ν
 & 22

ν
 Γεκνηηθά ρνιεία Κνξπδαιινύ ην ζρνιηθό 

έηνο 2010-2011 νη καζεηέο ησλ Δ΄ θαη η΄ ηάμεσλ παξαθνινύζεζαλ έλα ζεκηλάξην 

βηβιηνδεζίαο από ηνλ επαγγεικαηία βηβιηνδέηε Νηθόιαν Καξακέην. Οη «επηζθέςεηο 

επαγγεικαηηώλ ζηελ ηάμε» ελζαξξύλνληαη από ηελ πνιηηεία (ΦΔΚ 303, 13-03-2003, ζ. 

3838). Απηόο δίδαμε ζε δύν δηδαθηηθέο ώξεο ζηα παηδηά ηελ ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο. 

Ο Βαζίιεο Γεξγαηζνύιεο (εθ ησλ εηζεγεηώλ), δηεπζπληήο ηόηε ηνπ 11
νπ

 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Κνξπδαιινύ, επεξεαζκέλνο απ’ ην ζεκηλάξην, ήξζε ζε επαθή κε ηελ θα. 

Διέλε πξξάθνπ-Γηγή, γλώζηξηα ηεο ηέρλεο (ηώξα νινθιεξώλεη ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ηεο ζηηο «γξαθηθέο ηέρλεο – πνιπκέζα» ζην Διιεληθό Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην). Απηή πξόηεηλε σο κηα εύθνιε ηερληθή γηα ηα παηδηά ηελ «θηλέδηθε» 

βηβιηνδεζία, ζηελ νπνία ηνλ κύεζε. Ο δηεπζπληήο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο δαζθάινπο 

ηεο Σξίηεο (Γ΄) ηάμεο π. Κσλζηαληίλν Γθνπγθνύδε θαη ηεο Πέκπηεο (Δ΄) ηάμεο 

Μαξία Σαζηζόγινπ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πξόγξακκα βηβιηνδεζίαο δηάξθεηαο 

ηεζζάξσλ κελώλ, όπνπ νη καζεηέο θαηαζθεύαζαλ βηβιία ηα νπνία πεξηείραλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ είραλ εθπνλεζεί θαηά ηε 

                          Δηθόλα 5 
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δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. ην ηέινο θάζε καζεηήο πήξε ην βηβιίν ηνπ. ηε βηβιηνδεζία 

ηνπο ην εμώθπιιν θαη ην νπηζζόθπιιν (ραξηόληα 

επελδπκέλα κε ύθαζκα [παλόδεηα]) δελ ελώλνληαλ 

κε ξάρε αιιά ήηαλ αλεμάξηεηα θαιύκκαηα. 

Γηέζεηαλ έλα απιάθη παξάιιεια κε ηε ζέζε ηεο 

ξάρεο ζην νπνίν νη καζεηέο άλνηγαλ ηέζζεξηο 

ηξύπεο κε ηξππεηήξη δέξκαηνο. ηηο ίδηεο ζέζεηο 

ηξππηνύληαλ κε ειεθηξηθό ηξππάλη θαη ηα θύιια 

ηνπ ζώκαηνο ηνπ βηβιίνπ θαη ξάβνληαλ 

ηαπηόρξνλα ηα εμώθπιια θαη ην ζώκα κε θνξδέια. 

Ζ ξαθή ηέιεησλε ζην πάλσ ηκήκα ηνπ βηβιίνπ θαη 

νη άθξεο ηεο θνξδέιαο γίλνληαλ ζειηδνδείθηεο (βι. 

Δηθόλα 6). 

Σν ζρνιηθό έηνο 2011-2012 ν Βαζίιεο 

Γεξγαηζνύιεο αλέιαβε δηεπζπληήο ζην 23
ν
 

Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο. Δθεί ζπλεξγάζηεθε 

κε ηνπο δαζθάινπο ηεο Σξίηεο (Γ΄) ηάμεο Αζεκίλα Οηθνλόκνπ θαη ηεο Πέκπηεο (Δ΄) 

Φώηην Μπισλά. Με ηελ ίδηα ηερληθή πνπ είραλ εθαξκόζεη θαη ζην 11
ν
 Γεκνηηθό 

ρνιείν Κνξπδαιινύ θαηαζθεύαζαλ βηβιία, έλα γηα θάζε καζεηή, κε ηε δηαθνξά όηη 

ηώξα σο πιηθό επέλδπζεο ησλ εμσθύιισλ ρξεζηκνπνίεζαλ πιαζηηθό ζε απνκίκεζε 

δέξκαηνο (ζε δηάθνξα ρξώκαηα). Σα βηβιία θαη εδώ πεξηείραλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηώλ. Σν ίδην ζρνιηθό έηνο ην 23
ν
 

Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο ζπλεξγάζηεθε κε ην 7
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Νίθαηαο θαη 

νξγάλσζαλ δύν ζεκηλάξηα ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο κε ζέκα ηε βηβιηνδεζία, όπνπ 

νη εθπαηδεπηηθνί Γ. Σξαζάλεο θαη Β. Γεξγαηζνύιεο παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ηελ ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζην ζρνιείν. 

Αλαθέξακε ήδε όηη ν επαγγεικαηίαο βηβιηνδέηεο Νηθόιανο Κακαξέηνο 

επηζθέπηεηαη ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη δηδάζθεη ζε καζεηέο ηελ ηέρλε ηεο 

βηβιηνδεζίαο. Ο ίδηνο ζπλεξγάδεηαη ζπλερώο ηα ηειεπηαία νρηώ (8) έηε κε ηε ρνιή 

Υηιι, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ «θύθιν ηεο βηβιηνδεζίαο» γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Σεηάξηεο (Γ΄) ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ. ην νινήκεξν πξόγξακκα, κε ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ Κακαξέηνπ, δέλνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έλα βηβιίν γηα θάζε καζεηή. Ζ 

δηδαζθαιία δηαξθεί κηάκηζε ώξα ηελ εβδνκάδα. πλήζσο ηα βηβιία απηά πεξηέρνπλ 

εξγαζίεο ησλ καζεηώλ (π.ρ. γηα ηελ νηθνγέλεηα). 

ην 5
ν
 Γεληθό Λύθεην Νίθαηαο ε ζενιόγνο Ραζηώηε Αλαζηαζία εθπόλεζε ην 

2011-2012 κε ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Γέλνληαο 

ηζηνξίεο» (δηάξθεηα έλα έηνο). Οη καζεηέο ζπγθέληξσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο βηβιηνδεζίαο θαη επηζθέθζεθαλ βηβιηνδεηεία ηεο Αηηηθήο, όπνπ 

επαγγεικαηίεο ηνπο κύεζαλ ζηελ ηέρλε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζε εξγαζηήξην ζην ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο έδεζαλ κε δηάθνξεο ηερληθέο βηβιία, εκεξνιόγηα θαη 

ζεκεησκαηάξηα. Δπίζεο έδεζαλ ζε ηόκν ηα ηεύρε ησλ πεξηνδηθώλ πνπ θαηά θαηξνύο 

είρε εθδώζεη ην ρνιείν ηνπο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ησλ 

καζεηώλ αιιά θαη θσηνγξαθίεο κε βηβιηνδεζίεο ηνπο έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ. Ζ ίδηα εθπαηδεπηηθόο θέηνο (2012-2013) άιιαμε ζρνιείν 

θαη εθαξκόδεη ην ίδην πξόγξακκα ζην Γεληθό Λύθεην Κακηλίσλ. 

Οη καζεηέο εθηόο από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κπνξνύλ λα γλσξίζνπλ ηελ ηέρλε 

ηεο βηβιηνδεζίαο ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ εξγαζηήξηα 

βηβιηνδεζίαο. ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα «Ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο βηβιηνδεζίαο» θαη λα 

γλσξίζνπλ «παιηνύο θαη λεόηεξνπο ηύπνπο ηεο βηβιηνδεζίαο» κέζα από ηε δηδαζθαιία 

Δηθόλα 6 
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ηνπ Ν. Καξακέηνπ. Σν πξόγξακκα εθπνλείηαη από ην 2010. Δπίζεο εθζέζεηο γηα ηελ 

ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο, πνπ θαηά θαηξνύο γίλνληαη ζε κνπζεία θαη άιινπο ρώξνπο, 

ελδείθλπληαη γηα δηδαθηηθέο επηζθέςεηο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηελ έθζεζε «Ζ ηέρλε 

ηεο βηβιηνδεζίαο. Από ην Βπδάληην ζηε ζύγρξνλε εηθαζηηθή δεκηνπξγία», ε νπνία 

θηινμελείηαη ηώξα (από 19/09/2012 έσο 13/01/2013) ζην Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό 

Μνπζείν θαη ηελ νπνία κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ θαη ζρνιεία. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε αλάγθε λα γλσξίζνπλ νη 

δηεπζπληέο, νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο ηελ ηέρλε ηεο βηβιηνδεζίαο είλαη κεγάιε. Οη 

δηεπζπληέο ηελ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπληεξήζνπλ ην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ, νη δάζθαινη 

γηα λα πξνβάιινπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ή γηα λα ζπληεξήζνπλ θζαξκέλα βηβιία 

ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη ηα παηδηά γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε κηα γνεηεπηηθή 

κα παξακειεκέλε ηέρλε, γηα λα εππξεπίζνπλ ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηά ηνπο, γηα λα 

αζθήζνπλ ηα ρέξηα, ην πλεύκα θαη ηελ ςπρή ηνπο, γηα λα απνθηήζνπλ ρξήζηκεο 

δεμηόηεηεο. Αθνύ ε αλάγθε ππάξρεη, πξέπεη νη πλεπκαηηθνί θαζνδεγεηέο ησλ 

δαζθάισλ (ζρνιηθνί ζύκβνπινη, ππεύζπλνη πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ, δηεπζπληέο) λα 

θέξνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο βηβιηνδέηεο ζηα ζρνιεία. Πξέπεη λα επηκνξθσζνύλ 

θάπνηνη δάζθαινη, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα θηλεηνπνηήζνπλ θαη άιινπο πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε. Οη πξνζπάζεηεο θάπνησλ δαζθάισλ όζν θαηλνηόκεο θαη 

θηιόηηκεο θη αλ είλαη, είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη κεκνλσκέλεο. ηόρνο δελ ζα είλαη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα εθπαηδεύζνπκε κηα λέα γεληά 

βηβιηνδεηώλ, νη νπνίνη, νύησο ή άιισο δπζθνιεύνληαη λα επηβηώζνπλ ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη καζεηέο αλ γλσξίζνπλ ηελ ηέρλε απηή, ζα θαιιηεξγήζνπλ ην 

πλεύκα θαη ηελ ςπρή ηνπο, ζα αγαπήζνπλ ην σξαίν ζε θάζε έθθξαζή ηνπ. Σα παηδηά 

ληώζνπλ δένο όηαλ βιέπνπλ όκνξθα δεκέλα βηβιία. Πηζηεύνπλ όηη απνηεινύλ έξγα 

εηδηθώλ θαη όηη ηα ίδηα δελ είλαη άμηα γηα αλάινγεο δεκηνπξγίεο. Μέζα από ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα κπνξνύκε λα ηνλώζνπκε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Μηα καζήηξηα ηεο 

Σξίηεο (Γ΄) ηάμεο ηνπ 11
νπ

 Γ. ρ. Κνξπδαιινύ, όηαλ νινθιεξώζεθε ην πξόγξακκα 

βηβιηνδεζίαο θαη θξάηεζε ζηα ρέξηα ηεο ην όκνξθν παλόδεην βηβιίν πνπ έθηηαμε 

ζηελ ηάμε, είπε: «Γε θαληαδόκνπλ όηη ζα κπνξνύζα πνηέ λα θηηάμσ έλα ηόζν όκνξθν 

βηβιίν. Τώξα μέξσ πσο αλ έρσ ηα πιηθά, κπνξώ λα θηηάμσ θαη κόλε κνπ ζην ζπίηη 

πνιιά ηέηνηα βηβιία». Απ’ απηή ηελ απνκπζνπνίεζε σθεινύληαη ηα παηδηά. Κη ν 

δάζθαινο αληακείβεηαη όηαλ αθνύεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα κηινύλ έηζη. 

ηελ επνρή καο ε γλώζε θαη ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν 

επηδεηείηαη (πιεξνθνξηθή, δηαδίθηπν, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό). 

Σελ ίδηα ζηηγκή νη ρεηξνλαθηηθέο δεμηόηεηεο αηνλνύλ, θαζώο ε ζύγρξνλε βηνκεραλία 

δελ αθήλεη πεξηζώξηα ζηνπο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ εξγαιεία θαη πιηθά. Οη 

κεγαιύηεξνη, θπξίσο όζνη έδεζαλ ζηελ επαξρία, κπνξνύλ λα ζπκεζνύλ όηη όηαλ ήηαλ 

παηδηά θαηαζθεύαδαλ κόλνη ηα παηρλίδηα ηνπο, αζθώληαο ηα ρέξηα, ην πλεύκα θαη ηελ 

ςπρή. Σα ζεκεξηλά παηδηά βξίζθνπλ ηα πάληα έηνηκα, όια κπνξνύλ λα ηα 

πξνκεζεπηνύλ από καγαδηά. Γε ζα ήηαλ ιάζνο ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο λα 

θαηεπζπλζεί πξνο ηελ ηερλνινγία θαη ηαπηόρξνλα λα ζηξαθεί θαη πξνο ρεηξνηερληθέο 

δεμηόηεηεο, πνπ αζθνύλ κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν ην πλεύκα ησλ καζεηώλ θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή ηθαλνπνηνύλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα δεκηνπξγία, πνπ ηελ ρξεηάδνληαη γηα λα 

νκνξθύλνπλ ηνλ ςπρηθό ηνπο θόζκν. Ζ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν 

κπνξεί λα έξζεη αξσγόο θαη ζε βηβιηνδεηηθά πξνγξάκκαηα κε ηα θσηναληηγξαθηθά 

κεραλήκαηα, ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ηνπο εθηππσηέο, ηνπο ζαξσηέο, ηνπο 

πιαζηηθνπνηεηέο θαη ηα άιια βνεζήκαηα. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=397 

 

Διιεληθή Δηαηρεία Βηβιηοδεζίας. Αλαθηήζεθε ζηηο 10/12/2012 από ηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

http://www.vivliodesia.org/ 

http://www.multiforums.gr/art/viewthread.php?tid=2698
http://24dim-ioann.ioa.sch.gr/2009_vivliodesia.html
http://5lyk-nikaias.att.sch.gr/index.php/mprojects/mproject6
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=397
http://www.vivliodesia.org/

