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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» - Δανεισμός εκπαιδευτικών σάκων σε σχολικές 
μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2019-2020 
  

Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» συνεχίζει από τον Οκτώβριο την εφαρμογή του για έκτη συνεχή χρονιά 
στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας Το πρόγραμμα συνίσταται στο δανεισμό 24 εκπαιδευτικών σάκων με 
βιβλία αφιερωμένα σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες:  
Για το Δημοτικό: Αθήνα, Δέντρα-Δάση, Δικαιώματα, Eπιστήμη, Ζώα, Θάλασσα, Θέατρο, Κήποι, 
Μυθολογία, Νερό, Ο κόσμος μας, Παραμύθια, Παιχνίδι, Ταξίδια γεύσεων, Τέχνη, Φίλοι. Επιπλέον υπάρχει 
ο σάκος «Βooks on wheels» (βιβλία στα αγγλικά), που δανείζεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς 
Αγγλικής Γλώσσας. 
Για το Νηπιαγωγείο: Οικογένεια, Περιβάλλον, Συναισθήματα,  
Σε κάθε σάκο περιέχονται 20-30 βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα 
αναγνωστικής ικανότητας. Αρκετά από τα βιβλία μπορούν να τα δανειστούν οι μαθητές στο σπίτι τους και 
να έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν ολόκληρα. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των 
θεματικών ενοτήτων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:  
http://www.vivliaserodes.gr/themata/  
Οι σάκοι δανείζονται για 8 εβδομάδες σε κάθε σχολείο με στόχο την επεξεργασία τους από 2 τουλάχιστον 
σχολικά τμήματα, με εναλλαγή στις 4 εβδομάδες. Κατ’ εξαίρεση κατά την πρώτη διακίνηση οι σάκοι θα 
παραμείνουν για 4 εβδομάδες σε κάθε σχολείο και επομένως σε αυτή τη φάση θα δανειστούν μόνο σε 
ένα τμήμα. Η μεταφορά τους από και προς αυτό υλοποιείται  από εταιρία ταχυμεταφορών χωρίς κόστος 
για το σχολείο.  
Οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας που 
επιθυμούν να δανειστούν τους εκπαιδευτικούς σάκους, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα.  

 για τα Δημοτικά (σημειώστε 3 επιλογές) http://tinyurl.com/dimotika  

 για τα Νηπιαγωγεία (σημειώστε 1 επιλογή) http://tinyurl.com/nipiagogia  
Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που α) προτίθενται κατά το τρέχον σχολικό έτος 
να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων β) είχαν υποβάλει αίτηση δανεισμού κατά τα 
προηγούμενα σχολικά έτη (2014-15 έως 2018-19) και αυτή δεν είχε ικανοποιηθεί, οι οποίοι θα πρέπει 
να εκδηλώσουν ξανά το ενδιαφέρουν τους με τη συμπλήρωση της παραπάνω ηλεκτρονικής φόρμας. 
Οι ημερομηνίες διακίνησης των σάκων και τα ονόματα των εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων που 
θα επιλεγούν θα αναρτηθούν στους δικτυακούς τόπους των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και Πολιτιστικών Θεμάτων. 
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