
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Το σχολικό βιβλίο αποτελεί σημαντικό μέσο στη διαδικασία της μάθησης. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι τα σχολικά βιβλία που παράγονται κάθε χρόνο υπερβαίνουν κατά 
25% περίπου τον αριθμό των μαθητών, ενώ στο σύνολο τους δεν επαναχρησιμοποιούνται, όπως 
συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες. Ταυτόχρονα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των σχολείων με 
αναβαθμισμένη ψηφιακή υποδομή, όπου οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα βιβλία τους 
σε ψηφιακή μορφή. 

 Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τον Ο.Ε.Δ.Β., σχεδίασε το «Εθελοντικό Πρόγραμμα Συλλογής και 
Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων», η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε πιλοτικά με την 
έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011. 

 Άμεσος στόχος του προγράμματος Συλλογής και Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Βιβλίων 
είναι η συστηματική συγκέντρωση των βιβλίων των μαθητών μετά το πέρας της χρήσης τους, ώστε 
να επαναχρησιμοποιηθούν από τους μαθητές κατά το επόμενο σχολικό έτος ή να επιστραφούν 
στον Ο.Ε.Δ.Β. για πολτοποίηση. Παράλληλα, καλλιεργείται στους μαθητές μια νέα αντίληψη και 
στάση απέναντι στο σχολικό τους βιβλίο, που θα βασίζεται στη συνειδητοποίηση της οικονομικής, 
χρηστικής, περιβαλλοντικής και συναισθηματικής αξίας του. 

 Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Η ανάπτυξη και εδραίωση του σεβασμού στο σχολικό βιβλίο, 
• Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης απέναντι στη διαχείριση  και αξιοποίηση ενός δημόσιου 

αγαθού, 
• Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, 
• Η ενίσχυση του εθελοντισμού στα σχολεία, και 
• Η εξοικονόμηση πόρων. 

 Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος, η λειτουργία σε ομάδες και 
η δημιουργία πνεύματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας ανάμεσα στους μαθητές και στις 
σχολικές μονάδες. Οι μαθητές, επίσης, έχουν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να συμβάλουν στην 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 
Τ.Κ. – Πόλη: 22100  ΤΡΙΠΟΛΗ 
Ιστοσελίδα:http://pelop.pde.sch.gr 
email: mail@pdepelop.gr 
Τηλέφωνο:2710230119 
FAX    :2710230118 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 Τρίπολη,    2/6/2011 

 

 ΠΡΟΣ : ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

               ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 



προστασία του περιβάλλοντος και να μυηθούν στον εθελοντισμό, αφού βασικό στοιχείο του 
προγράμματος είναι ο εθελοντικός του χαρακτήρας. 

 Τη φετινή σχολική χρονιά πολλοί μαθητές, κάτω από την παρακίνηση και καθοδήγηση των 
δασκάλων τους, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου και με μεγάλο ενθουσιασμό 
συγκέντρωσαν τα σχολικά τους βιβλία, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οι συμμαθητές τους 
τη νέα σχολική χρονιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ξυλοκάστρου, στο οποίο συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 5.000 τίτλοι βιβλίων. 

 Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 θα γίνει η βράβευση των σχολείων με το 
μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων και η βράβευση της καλύτερης αφίσας. 
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