
                                                   Ερμούπολη: 09-10-2018 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Πρωτ.: 8997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση:       I. Ράλλη 6   
Ταχ. Κώδικας: 84100 Σύρος                                                                        
   
Πληροφορίες:  
       Χρυσάννα Διαμαντή 
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων      
Τηλέφωνο:      22810-79354                      
FAX:                  22810-79229       
E-mail:              schdraseis@dipe.kyk.sch.gr    

  
Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» σε Αντίπαρο, Πάρο, Νάξο 
και Σύρο. 

 
Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι για 4η σχολική χρονιά,  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, 
διαμέσου της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων,  συνεργάζεται με την πολιτιστική εταιρεία 
ΠΥΡΝΑ και συνεχίζει το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®, στις Κυκλάδες. 
Φέτος, τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ ταξιδεύουν σε Αντίπαρο, Πάρο, Νάξο και Σύρο. 
 
Τι είναι τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® 
Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®, το οποίο δημιουργήθηκε από την μη κερδοσκοπική πολιτιστική 
εταιρεία ΠΥΡΝΑ (www.pyrna.gr), λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, με χορηγίες Ιδρυμάτων και ιδιωτών. Είναι  ένα  πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, 
θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών 
σχολείων. 

Ενθαρρύνει  τα παιδιά να ξεφυλλίσουν, να ακούσουν ή να διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο,  να 
αναγνωρίσουν  τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκαλούν και να τα μοιραστούν. 
Τους προσφέρει  την επιλογή  να δανειστούν  βιβλία στο σπίτι και να χαράξουν έτσι  την 
προσωπική τους αναζήτηση, καθώς το ένα βιβλίο τους δημιουργεί  το ενδιαφέρον  να διαβάσουν 
το  άλλο.  

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® φθάνουν στο σχολείο μέσα σε θεματικά βαλιτσάκια με ρόδες, ώστε να 
μεταφέρονται εύκολα. Σε κάθε θεματικό βαλιτσάκι συνδυάζονται 25 περίπου βιβλία γνώσεων, 
μυθοπλασίας, λογοτεχνίας, εικονογραφημένα, που  καλύπτουν τρία  επίπεδα αναγνωστικής  
ικανότητας. Παραμένουν στη σχολική τάξη επί τέσσερεις εβδομάδες περίπου, ώστε να υπάρχει 
χρόνος για δανεισμό και για παράλληλες δράσεις όπως  εργαστήρια,  λέσχη ανάγνωσης, 
συζητήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, εκθέσεις κ.α. Τόσο το 
θεματικό βαλιτσάκι, όσο και η ιστοσελίδα, περιέχουν προτάσεις αναγνωστικών διαδρομών και 
δράσεων γύρω από τα βιβλία. 

Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  

 

              ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες Αντιπάρου, Πάρου, Νάξου 
και  Σύρου  

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ Ν. Αιγαίου 

          2. κκ. ΣΕΕ  

       (μέσω Περιφερειακής Δ/νσης) 

       3. Πολιτιστική εταιρεία ΠΥΡΝΑ 

 

 

ΠΥΡΝΑ 

                                        

             

 

 

 

 

http://www.pyrna.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ:  
Στην Αντίπαρο - Πάρο ταξιδεύουν τα θεματικά  βαλιτσάκια: ΖΩΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ και ΚΗΠΟΙ για το 
Δημοτικό  
Στην Σύρο ταξιδεύουν τα θεματικά βαλιτσάκια: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΦΙΛΟΙ για το Δημοτικό και 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ για τα Νηπιαγωγεία. 
Στην Νάξο ταξιδεύουν τα θεματικά βαλιτσάκια: ΦΥΣΙΚΗ και ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ για το Δημοτικό και 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ για το Νηπιαγωγείο. 
 
Ο/η κάθε εκπαιδευτικός που θα συμμετάσχει, παραλαμβάνει το θεματικό βαλιτσάκι με ρόδες με 
τα  βιβλία και τα συνοδευτικά έντυπα, το οποίο «φιλοξενεί» η τάξη του/της επί  4 εβδομάδες 
περίπου.  Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες των δανειστικών περιόδων αναφέρονται παρακάτω. 
Στο τέλος της 4ης εβδομάδας επιστρέφει το βαλιτσάκι στο σχολείο κέντρο διακίνησης του κάθε 
νησιού. 
 
Τα Κέντρα Διακίνησης Θεματικών Βαλιτσών, ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ: 
 
ΣΥΡΟΣ: Δ/νση ΠΕ Κυκλάδων - Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κ Χρυσάννα Διαμαντή, τηλ 
2281079354 
ΠΑΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 2Ο ΔΣ Παροικιάς Πάρου, Δ/ντρια κ. Παλασία Γεωργιάδου, τηλ. 2284023580 
ΝΑΞΟΣ: 1ο ΔΣ Νάξου, Δ/ντρια κ. Κυριακή Σάββα, τηλ 2285022317 
 
 
Εκεί, αφού ελεγχθεί,  παραλαμβάνεται από άλλον εκπαιδευτικό. Αν δεν δημιουργηθούν κενά 
κατά την αλλαγή, το κάθε θεματικό βαλιτσάκι «ταξιδεύει» σε 6 τάξεις/σχολεία το σχολικό έτος.   
Ο πίνακας συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στα σχολεία από την Δ/νση. 
 
ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ: 
 
1η δανειστική περίοδος: 29/10- 29/11/18 
 
2η δανειστική περίοδος 30/11 - 11/01/19, (μεσολαβούν τα Χριστούγεννα) 
 
3η δανειστική περίοδος 14/01 - 12/02/19 
 
4η δανειστική περίοδος 13/02-13/3 
 
5η δανειστική περίοδος 14/3-11/4 
 
6η δανειστική περίοδος  15/4 - 30/5 (μεσολαβεί το Πάσχα: 28/4/19) 
 
 
 
Με τη λήξη της δανειστικής περιόδου ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός ελέγχει το θεματικό 
βαλιτσάκι που έχει παραλάβει και το επιστρέφει στο σχολείο κέντρο διακίνησης.  
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι βαλίτσες επιστρέφονται από τον/την  υπεύθυνο διακίνησης, 
μέσω ACS courier, χωρίς χρέωση της σχολικής μονάδας, αλλά με χρέωση της εταιρείας ΠΥΡΝΑ. 
 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ: 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ: Ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός, του σχολείου κέντρου διακίνησης, ελέγχει ότι το 
κάθε θεματικό βαλιτσάκι έχει φθάσει από την εταιρεία πλήρης: ότι δεν λείπει κάποιο βιβλίο ή 
παιχνίδι, έχουν επανατοποθετηθεί όλες οι κάρτες δανεισμού στα βιβλία, και τα CD σε όσα βιβλία 
τα περιείχαν.  
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: το κάθε θεματικό βαλιτσάκι παραλαμβάνεται από τον/την εκπαιδευτικό που το 
δανείζεται, από το κέντρο διακίνησης όπου ελέγχεται ξανά. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική 
και γίνεται κάθε φορά που κάποιος παραδίδει ή/και παραλαμβάνει ένα θεματικό βαλιτσάκι για 
να αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Όταν είναι 2 άτομα, όπου το ένα κρατάει τη λίστα με το σύνολο 
των βιβλίων και το άλλο βλέπει ένα ένα τα βιβλία, διαρκεί 5 λεπτά. 
Επίσης η αναχώρηση της θεματικής βαλίτσας από την τάξη είναι απαραίτητο να γίνεται στην 
προβλεπόμενη ημερομηνία. Βιβλία, που οι μαθητές έχουν δανειστεί και καθυστερήσει να 
φέρουν πίσω, επιστρέφονται χωριστά, το ταχύτερο δυνατόν.  
Για τυχόν βιβλία που χάθηκαν, με ενημερώνετε και αφήνετε ένα σημείωμα μέσα στον σάκο στον 
διαφανή φάκελο για τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να μπορέσουν να αντικατασταθούν από την 
ΠΥΡΝΑ και να είναι ολοκληρωμένα στο επόμενό τους ταξίδι. 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ: 
 

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, που επιθυμούν να δανειστούν τις εκπαιδευτικές βαλίτσες, 
μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την google - αίτηση που 
ακολουθεί, πατώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, που αντιστοιχεί στο νησί τους, σύμφωνα τις οδηγίες, 
μέχρι την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018. 
 

Google form για ΠΑΡΟ - ΑΝΤΙΠΑΡΟ:   https://goo.gl/forms/NNDjeUprmiDEQjOx1 
 

   Google form για ΣΥΡΟ:  https://goo.gl/forms/FwOvVAw2YYBjOK1o2 
 

Google form για ΝΑΞΟ:   https://goo.gl/forms/ULW4vXgT1Hzq5twI3 
    
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα «Βιβλία σε Ρόδες» μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία:    
ΤΑ-ΒΣΡ-ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ. Pdf 
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΓΙΑ-ΓΟΝΕΙΣ.pdf 
 ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ-ΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑ.pdf 
 
Και στο site: http://www.vivliaserodes.gr 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, όπως και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο 
προσωπικό τους mail. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.  
 
Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Χρυσάννα Διαμαντή. 
                                             

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Εκπαίδευσης 
 
 
 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 

https://goo.gl/forms/NNDjeUprmiDEQjOx1
https://goo.gl/forms/FwOvVAw2YYBjOK1o2
https://goo.gl/forms/ULW4vXgT1Hzq5twI3
http://www.vivliaserodes.gr/
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