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 Γυμνάσιο Χαλκίδας 

Σχολική Βιβλιοθήκη “Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος” 
 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

Σχολικού έτους 2016-17 

 

 
Η Σχολική Βιβλιοθήκη άνοιξε για δεύτερη σχολική χρονιά τον Σεπτέμβριο του 2016. 

1. Η Συλλογή βιβλίων που είχε δημιουργηθεί κατά τα έτη 2015 και 2016 επεκτάθηκε μέσω δωρεών 

από ιδιώτες και φορείς.  

2. Συνεχίστηκε συστηματικά η ηλεκτρονική καταλογογράφηση της συλλογής στο ειδικό λογισμικό 

biblioteq. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περί τα 1700 βιβλία και ο κατάλογος έχει ανέβει στην 

ιστοσελίδα και είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

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

Παιδείας από το Σχ. Έτος 2015) για προβολή στους μαθητές/τριες. 

4. Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια για δημιουργική απασχόληση των 

μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια κάποιου «κενού» τους. 

5. Κατά τη διάρκεια του Σχ. Έτους 2016-17 η βιβλιοθήκη δέχθηκε άνω των 1000 οικειοθελών 

επισκέψεων από μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είχαν τη δυνατότητα μελέτης, δανεισμού βιβλίων, 

παρακολούθησης ταινιών, έρευνας στους υπολογιστές, διασκέδασης. 

6. Πραγματοποιήθηκαν 90 δανεισμοί βιβλίων σε μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες. 

7. Πραγματοποιήθηκαν 115 εκπαιδευτικές επισκέψεις τμημάτων με το/την συνοδό καθηγητή/τριά 

τους. Συνολικά χρησιμοποίησαν τη Βιβλιοθήκη για αυτόν το σκοπό 13 καθηγητές/τριες. Οι 

μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα, εκπόνησης εργασιών που τους ανατέθηκαν από 

καθηγητές/τριες (με χρήση των υπολογιστών), παρακολούθησης επιλεγμένων εκπαιδευτικών βίντεο 

ή ταινιών. 

8. Στα πλαίσια καλλιέργειας της Ελληνικής γλώσσας και της προώθησης της φιλαναγνωσίας, η 

Σχολική Βιβλιοθήκη οργάνωσε και πραγματοποίησε δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Αικ. 

Λασκαρίδη, στον Πειραιά. Συμμετείχαν τέσσερα τμήματα της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου του σχολείου 

μας και τέσσερις συνοδοί καθηγητές. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν με την εποπτεία των υπευθύνων 

του ιδρύματος σε συγκεκριμένα θέματα που είχαμε επιλέξει:  

 ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

 Γράφω τη δική μου ιστορία  

9. Με πρωτοβουλία της Σχολικής Βιβλιοθήκης οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2017 ο 

δεύτερος Πανευβοϊκός διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίων. Συμμετείχαν 180 

μαθητές από 20 Γυμνάσια της Εύβοιας.  

 

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

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

 

 

Χαλκίδα, 1/9/2017 

Ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης  

Ματρόζος Δημήτρης 

 

 


