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ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» - Δανεισμός εκπαιδευτικών σάκων σε σχολικές 

μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄Αθήνας, 2021-22 
 

3η δανειστική περίοδος, 16/3/2022 (Άφιξη στο σχολείο) – 30/5/2022 (Αναχώρηση από το 
σχολείο) 

  
Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®» συνεχίζει τη εφαρμογή του για ένατη συνεχή χρονιά στη 
Διεύθυνση Π.Ε.Α΄ Αθήνας.  
 

Το πρόγραμμα συνίσταται στο δανεισμό 15 εκπαιδευτικών βαλιτσών με βιβλία αφιερωμένα σε 15 
θεματικές ενότητες: 
 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                           
Αθήνα, 8-3-2022 
Αρ. Πρωτ.: 5478  

ΠΡΟΣ: Τις σχολικές μονάδες 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
  κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης  
1ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 

Για το Δημοτικό Σχολείο 
 

1.Αθήνα η πόλη μου 5.Οι φίλοι μου κι Εγώ 9.200 χρόνια Ελλάδα ( Γ΄–Στ΄) 

2.Ανθρώπινα δικαιώματα 6.Μυθολογία 10.Τα ζώα 

3.Επαγγέλματα  
(Α΄-Γ΄) 

7.Ο πλανήτης μας 
( Γ΄–Στ΄) 

11.Τα δέντρα και το δάσος 

4.Διατροφή και υγεία  8.Τέχνη  
(εικαστικές τέχνες) 
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Σε κάθε βαλίτσα περιέχονται 20-30 βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας που καλύπτουν διαφορετικά 
επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας. Αρκετά από τα βιβλία μπορούν να τα δανειστούν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες στο σπίτι τους. 
 

• Η μεταφορά τους από και προς το σχολείο πραγματοποιείται από εταιρεία courier χωρίς 
κόστος για το σχολείο.  

• Κατά τον δανεισμό από σχολείο σε σχολείο και κατά τη μεταφορά λαμβάνονται όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας από τον Covid 19. Σε κάθε εκπαιδευτική βαλίτσα 
περιλαμβάνονται σχετικές οδηγίες για τον δανεισμό από τα παιδιά.  

 
Κάθε εκπαιδευτική βαλίτσα δανείζεται για 2 περίπου μήνες και αξιοποιείται από 2 τμήματα ή 
τάξεις του σχολείου. 

 
Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που επιθυμούν να 
δανειστούν τις εκπαιδευτικές βαλίτσες, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, 
συμπληρώνοντας την αίτηση στην αντίστοιχη διεύθυνση με τα ονόματα δύο εκπαιδευτικών, από 
διαφορετικά τμήματα ή τάξεις, μέχρι 11 Μαρτίου.  
 
Προτεραιότητα έχουν τα σχολικά τμήματα που υλοποιούν πρόγραμμα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων με θεματολογία σχετική με το θέμα της βαλίτσας. 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος  

• για τα Δημοτικά, στον σύνδεσμοhttps://forms.gle/BBg7fYmmFZ2ax1ps7 

• για τα Νηπιαγωγεία στον σύνδεσμοhttps://forms.gle/wpdzMvdmjAMudigK9 
Αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει απευθείας από το έγγραφο,  παρακαλούμε αντιγράψτε τον 
και επικολλήστε τον στον φυλλομετρητή σας. 

 
Ο κατάλογος με τα σχολεία της 3ης δανειστικής περιόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Διεύθυνσης.  
 
Οι υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και ο υπεύθυνος Αγωγής 
Υγείας, Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη, Τριαντάφυλλος Δούκας 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π. Ε. Α΄ ΑΘΗΑΝΣ 

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 

    

Για το Νηπιαγωγείο 
 

1. Περιβάλλον 

2. Συναισθήματα 

3. Οικογένεια 

4. Όλοι ένας κόσμος 
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