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Διευθυντές/ Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων
Θέμα: Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία
Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης δέχτηκε, πρόσφατα, καταγγελίες από γονείς για το πιο
πάνω θέμα. Συγκεκριμένα, γονείς διαμαρτυρήθηκαν για το περιεχόμενο των βιβλίων, που
αγόρασαν τα παιδιά τους σε εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία, το οποίο κρίθηκε ότι ήταν
εντελώς ακατάλληλο για παιδιά δημοτικού σχολείου αφού γινόταν αναφορά σε μαγείες,
νεκρούς κτλ., ενώ άλλοι γονείς διαμαρτυρήθηκαν για το μεγάλο ποσό που καλούνταν να
πληρώσουν.
Η καλλιέργεια στα παιδιά της αγάπης για το καλό βιβλίο είναι αναμφισβήτητα στόχος του
σχολείου. Παρ’ όλα αυτά, για να αποφεύγονται καταστάσεις όπως οι πιο πάνω,
εισηγούμαστε:
Να καλούνται οι βιβλιοπώλες που θα συμμετάσχουν στην έκθεση να αποστείλουν, εκ
των προτέρων, κατάλογο των βιβλίων που θα εκθέσουν, ώστε να γίνεται ένας
καταρχήν έλεγχος από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Όσα βιβλία από τον
τίτλο και μόνο μπορεί να θεωρηθούν ως ακατάλληλα ή αν γνωρίζει κάποιο μέλος του
διδακτικού προσωπικού ότι δεν προσφέρονται για παιδιά δημοτικού σχολείου, να
διαγράφονται από τον κατάλογο για να μην περιληφθούν στην έκθεση.
Μόλις ετοιμαστεί η έκθεση, προτού αρχίσουν τα παιδιά να την επισκέπτονται, ομάδα
εκπαιδευτικών να επισκέπτεται την έκθεση για να μετροφυλλά τα βιβλία να τα
παρατηρεί όσο το δυνατό πιο προσεκτικά, ώστε να αφαιρούνται τα ακατάλληλα βιβλία.
Η έκθεση να παραμένει ανοιχτή και απογεύματα για να επισκέπτονται την έκθεση τα
παιδιά με τους γονείς τους.
Εάν είναι δυνατόν, οι παραγγελίες των βιβλίων να γίνονται από τα παιδιά στην
παρουσία των γονέων τους, για να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση, η παραγγελία των παιδιών να αποστέλλεται στο σπίτι μαζί με επιστολή
(του Συνδέσμου Γονέων ή του σχολείου) που να ενημερώνει τους γονείς για το σκοπό
της διοργάνωσης της έκθεσης, για τις ώρες λειτουργίας ώστε εάν θα παραμείνει
ανοιχτή και απόγευμα να προτρέπονται οι γονείς να την επισκεφθούν με τα παιδιά
τους, και για το γεγονός ότι η παραγγελία των παιδιών δεν τους δεσμεύει και μπορούν
να αγοράσουν όλα, μερικά ή και κανένα από τα βιβλία που επέλεξε το παιδί τους.
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