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Θέμα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Δημόσιας Κεντρ. Βιβλιοθήκης Ρόδου
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου, συνεχίζει και εφέτος την παρουσία και
προσφορά της στην πνευματική ζωή του τόπου και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των παιδιών
μας, μέσα από την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.
Έτσι και για την εφετινή σχολική περίοδο 2017-2018 καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα
του νησιού μας σε συνεργασία.
Η συνεργασία αυτή, που ήδη αριθμεί ζωή αρκετών χρόνων,
•
με τις επισκέψεις των σχολείων στη Βιβλιοθήκη,
•
με την υποστήριξη του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων,
•
με δανεισμούς βιβλίων και τεκμηρίων,
•
με την μέχρι πριν λίγα χρόνια εποικοδομητική δράση της κινητής Βιβλιοθήκης
και εφέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα περιλαμβάνει και τη «γνωριμία» των
εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών της περιοχής μας, με σημαντικές ιστορικές
περιόδους.
Και τι πιο σημαντικό από την 28η Οκτωβρίου 1940, την Ενσωμάτωση των νησιών
μας με την Ελλάδα, την Εθνεγερσία του 1821;
Αποφασίσθηκε λοιπόν να ετοιμάσουμε για χρήση της εκπαιδευτικής κοινότητας, από τα
πολυπληθή τεκμήρια της συλλογής μας, υλικό για αυτές τις σημαντικές επετείους, που θα
επιτρέψουν στα παιδιά μας, να έχουν πληρέστερη εικόνα και γνώση αυτών.
Συγκεκριμένα θα είναι διαθέσιμα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα τεκμήρια, ενώ
θα είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό στους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης. Όλα αυτά θα
αναδεικνύουν τις επετείους αυτές και σε τελευταία ανάλυση θα βοηθήσουν τα παιδιά να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα ιστορικά αυτά γεγονότα.
Αναλυτικότερα η χρονική υλοποίηση των τριών προγραμμάτων θα είναι η παρακάτω:
Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρώσουμε την Πέμπτη 26
Οκτωβρίου 2017 την παρουσίαση υλικού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση που θα αρχίσει την Πέμπτη 1
Φεβρουαρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.
Και στη συνέχεια και μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 θα είναι διαθέσιμο το
πρόγραμμα για την Επανάσταση του 1821, με έμφαση τη συμμετοχή της Δωδεκανήσου σ’
αυτήν.
Για το σκοπό αυτό θα σας παρακαλούσαμε να γνωρίσετε στα σχολεία της αρμοδιότητας
σας, ότι εάν το επιθυμούν, θα μπορέσουν να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη και να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις των παιδιών για τις ιστορικές αυτές επετείους.
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεχθεί τα σχολεία από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και
για τις ώρες 9.00-2.30, αφού προηγηθεί συνεννόηση των εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε
γίνεται μέχρι σήμερα με τη Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 2241024448.
Για τις επισκέψεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.Με εκτίμηση
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