Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στο Εργαστήρι Πολιτισμού του Δικτύου για
τα Δικαιώματα του Παιδιού λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη για παιδιά και
εκπαιδευτικούς. Η βιβλιοθήκη συνεχώς εμπλουτίζεται με τις νέες κυκλοφορίες και
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών που συμμετέχουν στις δράσεις
του Εργαστηρίου Πολιτισμού. Όπως γνωρίζετε, τα παιδιά μπορούν να γίνουν μέλη
της και να δανείζονται βιβλία. Ήδη, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
βιβλιοθήκης, 500 παιδιά από τα σχολεία της περιοχής διαθέτουν κάρτα μέλους και ο
ετήσιος δανεισμός ξεπερνάει τους 6.000 τίτλους βιβλίων.
Η βιβλιοθήκη μπορεί να αξιοποιηθεί τις πρωινές ώρες, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας, από σχολικές τάξεις που ενδιαφέρονται να την
επισκεφθούν για να ερευνήσουν και να διαβάσουν γύρω από θέματα που τους
απασχολούν στο πλαίσιο των μαθημάτων, της ευέλικτης ζώνης, των προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης φιλαναγνωσίας.
Επίσης, οι σχολικές τάξεις μπορούν να πάρουν μέρος σε δύο εκπαιδευτικά
προγράμματα (παρέχονται δωρεάν):
> Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικροί Αναγνώστες στον κόσμο των βιβλίων»
δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδικά βιβλία και
την κατηγοριοποίησή τους, να αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη που συνθέτουν
ένα βιβλίο, να συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης του δικού τους βιβλίου.
Απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων.
> Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πόσους ξένους μπορείς να μετρήσεις ανάμεσά
μας;», έχει ως στόχο να ξεκλειδώσει στα παιδιά τον προβληματισμό και το
βίωμα αναφορικά με τη Ετερότητα, μέσα από την προσέγγιση και
αναγνώριση των ταυτοτικών, αξιακών και συναισθηματικών παραμέτρων
της. Απευθύνεται σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δανειστούν βιβλία για την τάξη γύρω από ένα θέμα
που επεξεργάζονται με τους μαθητές τους (π.χ. διαφορετικότητα, δικαιώματα,
πόλη, θάλασσα, αρχαιότητα, ζώα, πουλιά, διάστημα, ταξίδια κοκ) για διάστημα 15
ημερών. Η συγκρότηση της βιβλιογραφίας και ο δανεισμός των σχετικών βιβλίων
γίνεται από τις βιβλιοθηκονόμους του Εργαστηρίου Πολιτισμού, μετά από
τηλεφωνική συνεννόηση μια βδομάδα νωρίτερα. Αν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί, μετά
από τηλεφωνική επικοινωνία, μπορεί να επισκεφθεί το Εργαστήρι Πολιτισμού και να
συνεργαστεί με τις βιβλιοθηκονόμους στην επιλογή των βιβλίων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει εκδώσει τον
«Κατάλογο της Διαφορετικότητας», με περιλήψεις παιδικών βιβλίων και σύνδεση
των άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού με συγκεκριμένα βιβλία,
το οποίο προσφέρεται δωρεάν και μπορεί να λειτουργήσει ως εγχειρίδιο για τους
εκπαιδευτικούς (σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.ddp.org.gr)
Εργαστήρι Πολιτισμού
Αλκαμένους 11β, Στ. Λαρίσης
Ώρες λειτουργίας καθημερινά 9.30 π.μ.-7.30 μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.88.46.590
Υπεύθυνες επικοινωνίας: Αγγελική Σανδήλου, Κλ. Ψυχολόγος
Φωτεινή Αβδελλή, Βιβλιοθηκονόμος

