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Η λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών (Δασκάλων & Μαθητών) 

του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού 
 

1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ (2014-15): 
 

Ασλανίδη Νάστια: δασκάλα της Β τάξης - παιδική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη 

Μαυρομάτης Γαβριήλ: δάσκαλος Τάξης Υποδοχής - παιδική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη 
 

Κεφαλίδου Άρτεμις: δασκάλα της Α' τάξης - δανειστική σχολική βιβλιοθήκη δασκάλων 

Κυριακίδου Ζαχαρούλα: δασκάλα της Β' τάξης - δανειστική σχολική βιβλιοθήκη δασκάλων 
 

Παπαδόπουλος Στέργιος δάσκαλος – διευθυντής - βιβλιοθήκη διαπολιτισμικής εκπ/σης 
 

2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 
 

Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη: 1234 βιβλία κι έντυπα 
 

Η βιβλιοθήκη των δασκάλων: 750 βιβλία, ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια,                                   

93 βιντεοκασέτες, 46 DVD, 33 κασέτες μαγνητοφώνου, 55 μουσικά CD, 45 εκπ/κά λογισμικά 
 

Η βιβλιοθήκη διαπολιτισμικής εκπ/σης: 300 βιβλία, έντυπα, αφίσες και 55 μουσικά CD (σειρά 

Μουσικές του Κόσμου) 
 

3) ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: 
 

Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη στεγάζεται σε μια μικρή 

αίθουσα, όπου υπάρχουν 4 - 5 θρανία και μερικές καρέκλες. 

Υπεύθυνοι είναι 2 συνάδελφοι και κάθε μαθητής έχει το 

ατομικό του δελτίο δανεισμού. Ύστερα από επιστολή που 

στείλαμε σε διάφορους εκδοτικούς οίκους της Θεσ/νίκης, 

των Αθηνών και σε τράπεζες ζητώντας βιβλία ή οικονομική 

βοήθεια εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη αυτή με πάρα πολλά 

βιβλία φτάνοντας τα 1234 βιβλία. 

Με τον ίδιο τρόπο εμπλουτίσαμε και την επιστημονική 

βιβλιοθήκη των δασκάλων που λειτουργεί στο χώρο του γραφείου τους με πολλά βιβλία από 

δωρεές (που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων) φτάνοντας τον αριθμό των 750 βιβλίων και 

εντύπων. Επίσης στο σχολείο λειτουργεί βιβλιοθήκη σχετική με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

(εκπ/ση παλιννοστούντων, αλλοδαπών και τσιγγανοπαίδων) με 300 βιβλία, έντυπα, αφίσες,CD 

που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς. 

Η παιδική δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα Τρίτη και Πέμπτη.  Στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς τυπώσαμε ένα έντυπο με όλα τα βιβλία της μαθητικής βιβλιοθήκης 

χωρισμένα στις παρακάτω κατηγορίες: ιστορίες εικονογραφημένες, ελληνικά παραμύθια, ξένα 

παραμύθια, ιστορικά-βιογραφικά, ελληνική λογοτεχνία, ξένη λογοτεχνία, βιβλία γνώσεων, 

ποίηση, μαθητικά περιοδικά, βιβλία στη ρωσική, βιβλία στη γερμανική, readers. 

Το έντυπο αυτό δόθηκε σε κάθε μαθητή/τρια του σχολείου, ώστε να μπορεί με την ησυχία του 

στο σχολείο ή στο σπίτι μόνο του ή με το γονιό του μαζί να διαλέξει το βιβλίο που επιθυμεί να 

διαβάσει. Όλοι οι τίτλοι των βιβλίων (σε κατηγορίες) της μαθητικής και της βιβλιοθήκης των 

δασκάλων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekdoseis/paidiki_danistiki_vivliothiki_mathiton_2014_15.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekdoseis/epoptiko_yliko_sxoleiou.pdf
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Bibliothiki_Daskalon/DiapolitismikiBibliothiki.htm

