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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

« Ν . Δ .  Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ό π ο υ λ ο ς »  

 

Μετά από συστηματικές προσπάθειες ενός περίπου έτους (Σεπτέμβριος 2014- Νοέμβριος 2015), 

πετύχαμε τη δημιουργία μίας Σχολικής Βιβλιοθήκης στο χώρο του 1
ου

 Γυμνασίου Χαλκίδας.  

Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν τόσο η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 

σχολείου, όσο και οι εκάστοτε Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης συνέδραμαν 

αποφασιστικά πολλοί Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, τους οποίους αναφέρουμε αναλυτικά στις 

επόμενες «καρτέλες» της Βιβλιοθήκης στην Ιστοσελίδα αυτή.  

Σε όλους αυτούς χρωστούμε ένα μεγάλο «Ευχαριστώ»! 

 

Εξαρχής θεωρήσαμε πολύ σημαντική την ύπαρξη μίας Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα 

μπορούσε να ωφελήσει την εκπαιδευτική μας κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) 

πολλαπλά. Ως ενδεικτικά οφέλη αναφέρουμε: 

1. Δανεισμό των βιβλίων της βιβλιοθήκης από τους μαθητές κατ’ επιλογή τους.  

2. Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με δανεισμό επιλεγμένων βιβλίων από τους καθηγητές, με 

αφιερώματα σε συγκεκριμένους συγγραφείς ή κατηγορία αναγνωσμάτων κατ’ έτος. Πιθανή 

διοργάνωση διαγωνισμού μεταξύ των μαθητών – αναγνωστών με θέματα σχετικά με τα 

βιβλία ή τη γλώσσα. 

3. Δυνατότητα εκπόνησης εργασιών (τόσο από μαθητές όσο και από καθηγητές) στους 

υπολογιστές της αίθουσας, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και άντληση πληροφοριών. 

4. Χρήση της αίθουσας στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το 

σχολείο για συνεργασίες με καθηγητές και μαθητές άλλων χωρών. 

5. Προβολή ταινιών σχετικών με κάποιο μάθημα (π.χ. ιστορίας, αρχαίων κτλ), ή κοινωνικών 

στα πλαίσια της ενημέρωσης και του δημιουργικού προβληματισμού των μαθητών. 

Χρησιμοποιούνται ταινίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας. Σχετικά: 

http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-

kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html 

6. Απασχόληση των μαθητών στη διάρκεια κάποιου «κενού» τους, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα απερίσπαστης μελέτης/ προετοιμασίας του επόμενου μαθήματος κτλ. 

7. Σωστή φύλαξη και οργάνωση των βιβλίων και τοποθέτηση ανά κατηγορία. Δανεισμός και 

χρήση με σύστημα μηχανογράφησης και δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης των βιβλίων 

της συλλογής.  

8. Συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης σε συνεργασία με βιβλιοπωλεία, 

εκδοτικούς οίκους και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Ήδη η συλλογή αριθμεί περί τις 2400 

βιβλία. 

9. Καλλιέργεια συνεργασιών με την τοπική κοινωνία και ενδιαφερόμενους φορείς με 

πολιτιστικές – κοινωνικές δράσεις προς όφελος και των υπόλοιπων συμπολιτών μας.  

 

Τα επίσημα εγκαίνια της βιβλιοθήκης (παράλληλα με τον αγιασμό και την ονοματοδοσία ως 

«Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος») πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου 2015. 

Κατά την πρώτη σχολική χρονιά λειτουργίας της βιβλιοθήκης, διοργανώθηκαν ειδικές 

εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αντίστοιχες «καρτέλες». 

 

Αυτή τη στιγμή (Νοέμβριος 2016) η Σχολική Βιβλιοθήκη είναι επαρκώς εξοπλισμένη και 

χρησιμοποιείται καθημερινά από την εκπαιδευτική κοινότητα. Βέβαια, οι προσπάθειές μας για 

περαιτέρω ενίσχυση της δράσης της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης συνεχίζονται! 


