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Κοιν: 
 

    Θεσ/νίκη  23-9-2022 
     Αρ. Πρωτ.: 14055 
 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης   
       
 

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

2. 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
3. Φ. Αρχείου  

 

 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®» - Δανεισμός θεματικών σάκων σε σχολικές 
μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023» 

 
 
 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Β. Ιππέκη, συνεχίζει για έβδομη (7) 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 τη φιλοξενία και επιτυχή εφαρμογή του στις σχολικές τάξεις της Δ/νσης 
Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης κατά τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020, θα ξεκινήσει και πάλι τα ταξίδια του στα σχολεία της Δ/νσής 
μας το τρέχον σχολικό έτος. 
 

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 20-
25 βιβλία. Παραμένουν στη σχολική τάξη επί τέσσερεις (4) εβδομάδες και δίνουν τη 
δυνατότητα στα παιδιά, όχι μόνο να διαβάσουν ή να ακούσουν τα βιβλία στο σχολείο, 
αλλά και να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι. 
 

Οι θεματικές σάκοι, που θα φιλοξενηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές 
μονάδες της Δ/νσής μας, είναι οι παρακάτω:  
1. «Δέντρα - Δάση»  
2. «Περιβάλλον» (A΄, Β΄ Δημοτικού και Νηπιαγωγείο)  
3. «Νερό» 
4. «Πατρίδες» (χρονική περίοδος δανεισμού από Φεβρουάριο 2023 έως Μάιο 2023) 
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Οι θεματικοί σάκοι έχουν εμπλουτιστεί με νέα βιβλία (στο θεματικό σάκο «Νερό» έχουν 
προστεθεί 5 νέα βιβλία). Ο θεματικός σάκος «Πατρίδες» θα φιλοξενηθεί στη Δ/νσή μας 
από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο. Για τους υπόλοιπους θεματικούς σάκους που θα 
είναι άμεσα διαθέσιμοι, ο δανεισμός θα ξεκινήσει από Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.  
 

Για την όσο το δυνατόν πιο λειτουργική μετακίνηση των θεματικών σάκων, οι σάκοι θα 
δανείζονται για οκτώ (8) εβδομάδες σε κάθε σχολική μονάδα με στόχο την 
επεξεργασία τους από 2 τουλάχιστον σχολικά τμήματα, με εναλλαγή στις 4 εβδομάδες. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για το καινοτόμο Πρόγραμμα, το περιεχόμενο των θεματικών 
σάκων και τον κατάλογο βιβλίων ανά θεματικό σάκο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Προγράμματος (σύνδεσμοι https://www.vivliaserodes.gr/ti-einai-ta-vivlia-se-rodes/, 
https://www.vivliaserodes.gr/cat/dentra-dasi/,  https://www.vivliaserodes.gr/cat/nero/ 
https://www.vivliaserodes.gr/cat/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%b
b%ce%bb%ce%bf%ce%bd/). 
 

Οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν κάποιον από τους 
θεματικούς σάκους του Προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες®» στη τάξη τους ως 
υποστηρικτική δομή των Προγραμμάτων Π.Ε. που θα υλοποιήσουν, των Τοπικών Δικτύων 
Π.Ε. και της Εκπαιδευτικής Δράσης «Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο δίνω ανάσα στη γη» 
που συντονίζει η Δ/νσή μας, παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους 
συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση-φόρμα στο σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEzyJg4aS5Nw2hjEHcvWM3Yv46dchQNoOH
TvXiXNBs18QhHw/viewform μέχρι την Πέμπτη 29-09-2022.  
 

Η κάθε αίτηση, που θα αφορά στο σχολείο που επιθυμεί το δανεισμό, προτείνεται να 
συμπεριλάβει τα ονόματα δυο εκπαιδευτικών, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν στις 
τάξεις τους τον θεματικό σάκο, προκειμένου να παραμείνει στο σχολείο για 8 εβδομάδες 
(4 /τμήμα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερος εκπαιδευτικός στο σχολείο που 
ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει τα «Βιβλία σε Ρόδες», ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται 
μπορεί να συμπληρώσει μόνος τους την ηλεκτρονική αίτηση.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς, που προτίθενται να υλοποιήσουν το 
τρέχον σχολικό έτος στις τάξεις τους Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 
 

                                                                                                              
                                                                  

 

 

 
 

 
 

 H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Γεωργία Ψαρρά 
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