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    Θεσ/νίκη 18 -11-2019 
     Αρ. Πρωτ.: 17818 
 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης   
       
 

1. Διεύθυνση Σπουδών, 
Προγραμμάτων και οργάνωσης Π.Ε  
Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας & 
Σχολικής ζωής 

2. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  

3. 2Ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας 
      Φ. Αρχείου  

 
ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®» - Δανεισμός εκπαιδευτικών σάκων σε 
σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 
 
 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεχίζει για έκτη συνεχή σχολική χρονιά την εφαρμογή 
του Καινοτόμου Προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες®».  
 
Το Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, μετά την επιτυχή εφαρμογή του και φιλοξενία του σε περισσότερες από 150 
σχολικές τάξεις της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει και το τρέχον σχολικό 
έτος στα σχολεία της Δ/νσής μας.  
Συνίσταται στο δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων με βιβλία αφιερωμένα σε διάφορες 
θεματικές ενότητες. Πρόκειται για μικρές, κινητές, θεματικές βιβλιοθήκες που φθάνουν 
στην σχολική τάξη μέσα σε ένα σάκο με ρόδες. Σε κάθε θεματικό σάκο συνδυάζονται 25 
περίπου βιβλία. Παραμένουν στη σχολική τάξη επί τρεις εβδομάδες και δίνουν τη 
δυνατότητα στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, όχι μόνο να διαβάσουν ή να ακούσουν 
τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι. 
 
Οι θεματικές ενότητες που θα φιλοξενηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές 
μονάδες της Δ/νσής μας είναι οι παρακάτω: «Ταξίδια γεύσεων» (1 σάκος), «Νερό», (1 
σάκος) και «Δέντρα» (1 σάκος), για τα Δημοτικά Σχολεία. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των θεματικών σάκων μπορείτε να βρείτε 
στον υπερσύνδεσμο http://www.vivliaserodes.gr/themata/. 
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Για την όσο το δυνατόν πιο λειτουργική μετακίνηση των θεματικών σάκων, οι σάκοι θα 
δανείζονται για 6 εβδομάδες σε κάθε σχολική μονάδα με στόχο την επεξεργασία τους 
από 2 τουλάχιστον σχολικά τμήματα, με εναλλαγή στις 3 εβδομάδες. 
 
Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το τρέχον σχολικό έτος και να φιλοξενήσουν κάποιον από 
τους θεματικούς σάκους του Προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες®» στη τάξη τους ως 
υποστηρικτική δομή των Προγραμμάτων τους και των Τοπικών Δικτύων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει η Δ/νσή μας, παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική δ/νση 
vippeki71@gmail.com το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019.  
 
Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν το τρέχον σχολικό έτος 
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συμμετέχουν στα Τοπικά Δίκτυα που 
συντονίζει το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΠΕ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.  
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

                                                                                                                
 
                                                                                   
                                                                                                              
                                                                  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
  
                                                                                                    
                                                                                                        
Γεωργία Ψαρρά 
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