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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»
Δανεισμός θεματικών εκπαιδευτικών βαλιτσών με βιβλία σε σχολικές μονάδες 

της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, 2022-23 
2η δανειστική περίοδος:http://dipe-a-athin.att.sch.gr12/12/2022 (Άφιξη στο σχολείο) –17/2/2023 (Αναχώρηση από το σχολείο)

Το πρόγραμμα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®» που λειτουργεί για δέκατη σχολική χρονιά, προάγει την ανάγνωση
στοχεύοντας  παράλληλα  στην  υποστήριξη  των  προγραμμάτων  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  και  των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με μια μικρή θεματική «βιβλιοθήκη» που έρχεται στην τάξη. 

Το  πρόγραμμα  συνίσταται  στο  δανεισμό  12  εκπαιδευτικών  βαλιτσών  με  βιβλία  αφιερωμένα  σε
διαφορετικές  θεματικές  ενότητες  (4  για  το  νηπιαγωγείο  και  8  για  το  Δημοτικό).  Σε  κάθε  βαλίτσα
περιέχονται 20-30 βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής
ικανότητας.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. ΟΛΟΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Αθήνα, 30Νοεμβρίου2022
Αρ. Πρωτ.:http://dipe-a-athin.att.sch.gr28650

ΠΡΟΣ:http://dipe-a-athin.att.sch.gr Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία
της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας
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Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1. Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΣΤ΄ (Στ΄) 2. ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ (Ε-Στ΄)

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ(Γ΄-Στ΄) 4. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ (Γ΄-Στ΄)

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙ(όλες οι τάξεις) 6. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ (Γ΄-Στ΄)

7. ΤΑ ΖΩΑ (όλες οι τάξεις) 8. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (Β’ – Στ΄)

Οι 2 νέες βαλίτσες: Η βαλίτσα «Πατρίδες, παλιές και νέες» πραγματεύεται το θέμα των προσφύγων της
Μικρασιατικής Καταστροφής, με αναφορές και σε πρόσφυγες άλλων πολέμων του 20ου και του 21ου
αιώνα. «Η βαλίτσα της ΣΤ΄» έχει φιλαναγνωστικό χαρακτήρα, περιλαμβάνει βιβλία ποικίλου περιεχομένου
για παιδιά Στ΄ τάξης.

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

 Τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν με τα βιβλία στο σχολείο ή να δανειστούν κάποια από αυτά στο
σπίτι τους. Σε κάθε εκπαιδευτική βαλίτσα περιλαμβάνονται σχετικές οδηγίες για τον δανεισμό από τα
παιδιά. 

 Η μεταφορά τους προςκαι απότο σχολείο πραγματοποιείται από εταιρεία courier χωρίς κόστος. 
 Κατά τον δανεισμό από σχολείο σε σχολείο και κατά τη μεταφορά λαμβάνονται όλα τα 
 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 τις 7 Δεκεμβρίου. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

- Δημοτικά Σχολεία στον σύνδεσμο https:http://dipe-a-athin.att.sch.gr//forms.gle/mUX3ZzkMGE6eu7Ex9
- Νηπιαγωγεία στον σύνδεσμο https:http://dipe-a-athin.att.sch.gr//forms.gle/7qHzzbQwteQX4scM7

Αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει απευθείας από το έγγραφο, παρακαλούμε αντιγράψτε τον και επικολλήστε
τον στον φυλλομετρητή σας. 

o Προτεραιότητα  έχουν  οι  τάξεις  που  υλοποιούν  πρόγραμμα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  σχετικής
θεματολογίας.

o Ο  κατάλογος  με  τα  σχολεία  της  2ης  δανειστικής  περιόδου  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της
Διεύθυνσης. 

Οι υπεύθυνες/ ο υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας,
Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη, Τριαντάφυλλος Δούκας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ
κ.α.α.

η Νόμιμη Αναπληρώτριά του

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
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