
Σχολική Βιβλιοθήκη 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Παιανίας 



Μια συνηθισμένη εικόνα 







Η 1η έκπληξη!... 



Ζωγραφιές με συμβολισμό 



Κάρτα μέλους!... 



Καρτέλα δανεισμού βιβλίου 



Διερευνώντας τις συνήθειες και τις 
ανάγκες των μαθητών 



Τι διερευνήθηκε; 

Αναγνωστικές συνήθειες 
των μαθητών 
Οι ιδέες και οι σκέψεις τους 

για τη σχολική βιβλιοθήκη 



Εθελοντισμός βραδάκια και 
Σαββατοκύριακα… Αποδελτίωση τίτλων 
 



Αρχική θεματοποίηση 



Θεματοποίηση με αυτοκόλλητα 



Τι είναι αυτό που έκανε τη διαφορά; 

Μαθητές αναλαμβάνουν  

Δανεισμό 

Καταγραφές 

Τακτοποίηση 

Θεματοποίηση 

…..πάντα με την καθοδήγηση των 
υπεύθυνων εκπαιδευτικών. 

 

 



Καλαθάκια, μολυβοθήκες, 
σελιδοδείκτες 

 Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών από 
τους εκπαιδευτικούς των τάξεων! 



Η πόρτα με τον κανονισμό λειτουργίας 



Ταμπελίτσες για τα ράφια! 



Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος από 
τους μικρούς μαθητές 



20-12-2017 Πρώτες μέρες δανεισμού! 
Μεγάλος ενθουσιασμός!... 



Μια εικόνα που όλοι χαρήκαμε!... 





Μόνιμη στήλη στην Ακρίδα μας 



Πάντα τα νέα της Βιβλιοθήκης στη 2η 
σελίδα της Ακρίδας 



Η βιβλιοθήκη φιλοξενεί την Ημέρα των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού! 



Πίνακας ανακοινώσεων και όχι μόνο….. 



Η 2η έκπληξη!... 







Η γωνιά των μικρών μαθητών 



Η γωνιά με τα προτεινόμενα βιβλία 



Οι μαθητές προτείνουν… 



Επιστροφή βιβλίων 

 Οι μαθητές γνωρίζουν πια πού αφήνουν 
τα βιβλία που επιστρέφουν. 

 Εθελοντές  μαθητές τοποθετούν σε κάθε 
βιβλίο την κάρτα του . 

 Εθελοντές τοποθετούν τα βιβλία στα 
ράφια. 



Φιλαναγνωστική δράση με την  
κ. Νανίνα Σακά Νικολακοπούλου 



Σαββατιάτικο πρωινό στη Σχολική 
Βιβλιοθήκη 



Μια γωνιά για τις φιλαναγνωστικές 
δράσεις 



Σύνδεση με την Δημοσθένειο Βιβλιοθήκη 



Η 3η και μεγαλύτερη έκπληξη!... 



Εκδήλωση αφιερωμένη στο άνοιγμα 
της Βιβλιοθήκης 





2018-2019 Δανειζόμαστε ή διαβάζουμε 
τα βιβλία μας 



Επιστροφή βιβλίων…. Ας πιάσουμε 
δουλειά!... 



Η θεματοποίηση προχωρά με τη 
βοήθεια των εθελοντών 



Το τυπογραφείο στο σχολείο 





Δεν θα μπορούσε να γίνει 
διαφορετικά!... 





Οι προτάσεις των μαθητών για το 
όνομα 



Ονειροαναγνώστης 



Αξιολόγηση; 
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