
Επισκέψεις  ∆ηµοτικών Σχολείων στη Σχολική Βιβλιοθήκη 
του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης 

 
Για τρίτη συνεχή χρονιά  η υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ 

Κοζάνης, Ελπίδα Ματιάκη, συνεργάστηκε µε το όµορο ∆ηµοτικό Σχολείο «Χαρίσιος 
Μεγδάνης» υλοποιώντας προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µικρών 
µαθητών  στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Έτσι µετά από πρόταση των 
εκπαιδευτικών της Γ! Τάξης, κ. Παρθένα Ιακωβίδου και  κ. Στέλλα Ιορδανίδου, οι 
µικροί µαθητές επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011.  

 
Τα παιδιά, φέτος, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν µία παρουσίαση 

της Ιστορίας της Γραφής και των Πρώτων Βιβλιοθηκών από τη Σφηνοειδή γραφή, 
µέχρι τη Γραµµική Β και τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας όπως αυτή παρουσιάζεται 
σε CD-ROM του Υπουργείου Πολιτισµού. Μέσα από αυτό ενηµερώθηκαν για την 
αναγκαιότητα και την αξία που έδωσαν οι πρώτου πολιτισµοί στη γραφή και έδειξαν  
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευρηµατικότητα  στο να εκφράσουν µε εικονογράµµατα και 
ιδεογράµµατα κάποιες έννοιες. Για να έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα πώς από τη 
γραφή φτάνουµε στο βιβλίο, οι µικροί µαθητές παρακολούθησαν µέσα από µια 
συνοπτική PowerPoint παρουσίαση τα βήµατα Κατασκευής ενός Βιβλίου και, 
κλείνοντας το πρώτο µέρος, έπαιξαν συµπληρώνοντας ένα σχετικό σταυρόλεξο, µια 
άσκηση αντιστοίχησης και ένα εικονόλεξο. 

Επιπλέον στα πλαίσια του 2011 ως Έτους Οδυσσέα Ελύτη παρουσιάστηκε 
ένα συνοπτικό αφιέρωµα στη ζωή και το έργο του Νοµπελίστα Έλληνα ποιητή µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην εικόνα και τη µελοποιηµένη ποίηση. Ενθουσιασµένοι οι 
µικροί επισκέπτες είδαν µέσω   PowerPoint παρουσίασης φωτογραφίες και κολάζ του 
Ελύτη και όλο χαρά τραγούδησαν ανάµεσα σε άλλα κοµµάτια που προβλήθηκαν 
τα:«Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ…» και το «Θαλασσινό Τριφύλλι» τους στίχους των 
οποίων είχαν παραλάβει σε φωτοτυπία. Γι’ αυτή όπως και για τις παραπάνω 
παρουσιάσεις έγινε χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Βιντεοπροβολέα. 

Την εκδήλωση-παρουσίαση κάλυψε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθµός TOP 
CHANNEL. 

Μετά την επιτυχή συνεργασία µε τις εκπαιδευτικούς, κυρίες Ιακωβίδου και 
Ιορδανίδου, η κυρία Όλγα Ευστάθιαδου, επίσης εκπαιδευτικός του ∆ηµοτικού 



Σχολείου «Χαρίσιος Μεγδάνης», εξέφρασε την επιθυµία να µας επισκεφτεί µε την   
Β2! Τάξη στις 30 Μαΐου για να παρακολουθήσουν και οι δικοί της µαθητές την 
Ιστορία της Γραφής και ένα αφιέρωµα στο Οδυσσέα Ελύτη.  

 
Οι µικροί µαθητές συµµετείχαν µε ενθουσιασµό και προσέφεραν στη 

Βιβλιοθήκη τα έργα ζωγραφικής που ετοίµασαν στο σχολείο τους αφού ασχολήθηκαν 
µε το ποίηµα του Ελύτη «Η Ποδηλάτισσα». Οι σαρώσεις των έργων τους υπάρχουν 
στο τέλος του άρθρου. 

Το παράδειγµα του ∆ηµοτικού «Χαρίσιος Μεγδάνης» ακολούθησε το 
∆ηµοτικό Σχολείο «Χαρίσιος Μούκας» µετά από πρωτοβουλία της συναδέλφου,      
κ. Σοφία Μάστορα, που µας έφερε σε επαφή µε τους εκπαιδευτικούς ,κ. Ελένη Λούδα 
και κ. Γιάννη Ψινάκη. Έτσι οι µαθητές της ∆! Τάξης µας επισκέφτηκαν στις 31 
Μαΐου και παρακολούθησαν και αυτοί την Ιστορία της Γραφής και ένα αφιέρωµα 
στο Οδυσσέα Ελύτη.  

 



Οι επισκέψεις των ∆ηµοτικών ολοκληρώθηκαν µε το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Κοζάνης του οποίου η Γ! Τάξη είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ίδιο 
πρόγραµµα αφού η συνάδελφος, κ. Παναγιώτα Σολακίδου, το πρότεινε στους 
εκπαιδευτικούς , κ. Αθανάσιο Γκατζιούρα και κ. Ροζέτα Σκραπαρλή, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν θετικά. 

 

   
 
Ευχαριστούµε τους µικρούς µαθητές για το ενδιαφέρον και την προσοχή τους, 

εκτιµούµε τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών τους και ελπίζουµε στη συνέχιση της 
συνεργασίας που κάνει πραγµατικότητα την αποστολή των Σχολικών Βιβλιοθηκών. 

 
                                               Η Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης  
                                                    Ελπίδα Ματιάκη 
 
«Η Ποδηλάτισσα» από τους µαθητές της Β2 Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 

«Χαρίσιος Μεγδάνης» 

        
 



   
 

          
 

         
 

         
 



   
 

       
 

 


