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 Γυμνάσιο Χαλκίδας 

Σχολική Βιβλιοθήκη “Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος” 

 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

Σχολικού έτους 2015-16 

 

 

1. Η Σχολική Βιβλιοθήκη άνοιξε δοκιμαστικά στις 20 Οκτωβρίου 2015. Έμεινε κλειστή κατά το 

χρονικό διάστημα 23/11/15 έως 17/12/2015, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν απαραίτητες 

εργασίες: 

 ξυλουργικές (πάγκοι εργασίας υπολογιστών, τοποθέτηση τρίτης σειράς ραφιών) 

 ηλεκτρολογικές (νέος ηλεκτρολογικός πίνακας στην αίθουσα και καλωδίωση, πρίζες κτλ) 

 ηλεκτρονικές (δομημένη καλωδίωση, τοποθέτηση, έλεγχος και λειτουργία των υπολογιστών 

δωρεάς Ι.Σ.Ν.) 

2. Η Συλλογή βιβλίων που προϋπήρχε (περίπου 700 βιβλία) επεκτάθηκε σε 2400 περίπου βιβλία 

διαφόρων θεματικών κατηγοριών. Για τον εμπλουτισμό της συλλογής βοήθησαν: 

 εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας 

 βιβλιοπωλεία της Χαλκίδας 

 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Αρχιτεκτονική, Σχολή Καλών Τεχνών, 

Φιλοσοφική) 

 ιδιώτες (γονείς, μαθητές, καθηγητές και άλλοι) 

 φορείς (Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, ΓΕΝ, μορφωτικά Ιδρύματα Τραπεζών, και άλλοι) 

(αναφέρονται αναλυτικά στη σχολική ιστοσελίδα)  

3. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταλογογράφηση της συλλογής στο ειδικό λογισμικό biblioteq. Μέχρι 

στιγμής έχουν καταγραφεί περί τα 600 βιβλία και ο κατάλογος έχει ανέβει στην ιστοσελίδα και 

είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

4. Υπάρχει διαθέσιμη μία ηλεκτρονική συλλογή 100 ταινιών (εγκεκριμένων από το Υπουργείο 

Παιδείας) για προβολή στους μαθητές. 

5. Υπάρχουν πολλά επιτραπέζια παιχνίδια για δημιουργική απασχόληση των μαθητών κατά τη 

διάρκεια κάποιου «κενού» τους. 

6. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (συνολικά 4 μήνες της σχολικής χρονιάς) η 

βιβλιοθήκη δέχθηκε περίπου 960 οικειοθελείς επισκέψεις μαθητών. Οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα μελέτης, δανεισμού βιβλίων, παρακολούθησης ταινιών, έρευνας στους υπολογιστές, 

διασκέδασης. 

7. Πραγματοποιήθηκαν 86 δανεισμοί βιβλίων σε μαθητές και καθηγητές. 

8. Στις 20/1/2016 πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της Σχολικής Βιβλιοθήκης, ο αγιασμός και 

η ονοματοδοσία της (“Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος”, προς τιμήν του έγκριτου φιλολόγου, λογοτέχνη 

& κριτικού Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου, παλαιού καθηγητή του σχολείου μας). 

9. Πραγματοποιήθηκαν 97 εκπαιδευτικές επισκέψεις τμημάτων με το συνοδό καθηγητή τους. 

Συνολικά χρησιμοποίησαν τη Βιβλιοθήκη για αυτόν το σκοπό 14 καθηγητές. Οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία (στα πλαίσια του e-twinning) με χρήση των 

υπολογιστών, εκπόνησης εργασιών που τους ανατέθηκαν από καθηγητές, παρακολούθησης 

επιλεγμένων εκπαιδευτικών βίντεο ή ταινιών. 

10. Η Σχολική Βιβλιοθήκη οργάνωσε και πραγματοποίησε τρεις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη Αθηνών (στις 17/12/2015, στις 15/3/2016 και 17/3/2016). Συμμετείχαν τρία τμήματα 

της Α' Γυμνασίου του σχολείου μας και έξι συνοδοί καθηγητές. Οι μαθητές εργαστήκαν με την 



εποπτεία των υπευθύνων της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε συγκεκριμένα θέματα:  

 ιστορία και εξέλιξη της γραφής, 

 εξέλιξη του βιβλίου (από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό). 

11. Με πρωτοβουλία της Σχολικής Βιβλιοθήκης οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 17/4/2016 ο 

πρώτος Πανευβοϊκός διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίων. Συμμετείχαν 188 μαθητές 

από 15 Γυμνάσια της Εύβοιας. Βοήθησαν εθελοντικά στη διεξαγωγή του διαγωνισμού 39 

καθηγητές από 9 σχολεία (25 καθηγητές από το 1ο Γυμνάσιο και 14 από άλλα σχολεία). 

 

 

Αναλυτική περιγραφή όλων των δράσεων που προαναφέρθηκαν, καθώς και συνοδευτικό υλικό (φωτογραφίες, 

βίντεο κτλ) υπάρχουν στη σχολική ιστοσελίδα (επιλέγοντας «Σχολείο» και μετά «Βιβλιοθήκη»). 

 

 

Χαλκίδα, 9/6/2016 

Ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης  

Ματρόζος Δημήτρης 

 

 


