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Πρόλογος  [11]

1. Σχολική Διδασκαλία και Μάθηση: «Ερεύνα και μάθαινε» ή 
«αποστήθισε και μη ερεύνα»;  [15]

2. Εκπαιδευτική Πολιτική Συνολικής Προχειρότητας: Πέντε τρα-
γικά Διοικητικά και Οργανωτικά Λάθη  [19]

3. Εκπαιδευτικό Σύστημα Βιβλιοφιλίας: Κοινωνικοπολιτικές σχο-
λικές αυταπάτες και αντίστοιχες πρακτικές παιδαγωγικές αλή-
θειες  [21]

4. Εκπαιδευτικός Βιβλιοθηκοκεντρισμός: Πρακτική Εφαρμογή 
και υλοποίηση του Ν. 1566/85 για την ποιοτική χρήση των 
σχολικών βιβλίων και Αναγνωστικών Βιβλιοθηκών: it is the im
plementation, my friend!  [28]

5.  Η ποιότητα στη σχολική ζωή: Ατομικότητα και ομαδικότητα 
στην ποιοτική χρήση των σχολικών βιβλίων: Πώς να χειρίζο-
νται Δάσκαλοι και Μαθητές τις ιδέες, τα πράγματα και τους αν-
θρώπους;  [31]

6. Ο κεντρικός ρόλος της Σχολής Αναγνωστικής Βιβλιοθήκης: Η 
μετάβαση από την τυραννία του ενός βιβλίου στην Ποιοτική 
Ερευνητική Χρήση πολλών πηγών Γνώσης  [36]

7. Τρεις Αλλαγές στην Εκπαίδευση: Δομή, Περιεχόμενο και Μέ-
θοδος  [39]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πώς Μαθαίνουν οί νέοί ν’ αγαΠουν το ΒίΒλίο;

8. Ποιοτική Αναβάθμιση της Δωρεάν Παιδείας: «Τα παιδιά μου 
πηγαίνουν σε Δημόσιο Σχολείο στις ΗΠΑ. Τα βιβλία τα σκίζουν 
και τα καίνε; Όχι. Τα επιστρέφουν καθαρά για νέα χρήση»  [42]

9. Σχολικά Βιβλία: Να σκίζονται ή να καίγονται;  [46]

10. Το κάψιμο το βιβλίων στα Δημόσια Σχολεία: «Γιατί καίτε αυτά τα 
βιβλία»; Μελέτη, κατανόηση και λύση του προβλήματος  [50]

11. Η βιωσιμότητα των Σχολικών Βιβλίων και Βιβλιοθηκών: Η «μαύ-
ρη τρύπα» του Εκπαιδευτικού Συστήματος και της Σχολικής Ψυ-
χοπαιδαγωγικής  [54]

12. Ο εθισμός στην ποιότητα της Σχολικής Βιβλιοφιλίας: «Όποιος 
μικρομάθει, δεν μεγαλοαφήνει»  [59]

13. Κοινωνία και Παιδεία Δημιουργικής Γνώσης: Η λαϊκή παροιμία 
«Κάλλιο γνώση παρά γρόσι»  [62]

14. Εκαίδευση και ευημερία: Η σημασία της Καινοτομίας, η ικανό-
τητα της διαφορετικής σκέψης, thinking out of the box  [68]

15. Η σχολική Αγωγή στην ψηφιακή εποχή: «Ου γαρ ως αγγείον 
ο νους αποπληρώσεως αλλ’ υππεκκαύματος μόνον ώσπερ ύλη 
δείται, ορμήν εμποιούντος ευρετικήν και όρεξιν επί την αλή-
θειαν», Πλουτάρχου, Ηθικά 48c  [73]

16. Ποιοτική χρήση των Σχολικών βιβλίων και μαθητική νοοτρο-
πία: «Να γράψω στο βιβλίο μου, κύριε»!  [77]

17. Σχολική πραγματογνωσία: «Ευτυχής αυτός που μπόρεσε να γνω-
ρίσει τις αιτίες των πραγμάτων», «felix qui potuit rerum cog no
scere causas», Virg. Georg. II, 489  [80]

18. Δημοκρατική κοινωνία και Εκπαίδευση: «Greenschoolbooks» 
(«Πράσινα» σχολικά βιβλία) και αυτοχρηματοδότηση Σχολικής 
Αναγνωστικής Βιβλιοθήκης με Βιβλιοθηκονόμο, χωρίς πρόσθε-
τη... φορολογία! [84]
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Περιεχομενα

19. Χρόνος και στρατηγική στην έκδοση και διανομή των βιβλίων 
στα Σχολεία: «Αναθεώρηση παλαιών πρακτικών και νοοτροπιών»  
[87]

20. Σχολικές αλλαγές με χρονικό ορίζοντα πενταετίας: Προγράμμα-
τα σπουδών και Μαθησιακά Εγχειρίδια, Αίθουσες  εργαστήρια 
Μαθημάτων και Αναγνωστικές Βιβλιοθήκες  [94]

21. Σχολικά βιβλιοσκουπίδια στους Δήμους αξίας πολλών εκατομ-
μυρίων: Καιρός να προνοήσουν και να μεριμνήσουν, Δήμαρχοι, 
Αντιδήμαρχοι Παιδείας, Πολιτισμού, Οικονομικών και Καθαριό
τητας  [101]

22. Τεχνολογία και Εκπαίδευση: Η εφεύρεση των ηλιακών κερα-
μιδιών σηματοδοτεί αλλαγές στη χρήση της ενέργειας και την 
αγορά εργασίας  [106]

23. Αγάπη και σεβασμός για τα σχολικά βιβλία: Προοδευτική Ενό-
τητα Καθηγητών (ΠΕΚ): «Οι Μαθητές να επιστρέφουν τα Σχο-
λικά Βιβλία καθαρά για νέα χρήση»!  [112]

24. Μαθητικός εθισμός στην κακοποίηση των βιβλίων στο ελληνι-
κό σχολείο! Διδακτική νοοτροπία και πρακτική: «Γράψε, παιδί 
μου, επάνω στο βιβλίο»!  [117]

25. «Η καρδιά, ο νους και το χέρι» στην Ποιοτική Εκπαίδευση: Η 
ποιοτική χρήση των σχολικών βιβλίων οδηγεί σε μια επαναστα-
τική αλλαγή της εκπαιδευτικής Λογικής, Ηθικής και Αισθητι-
κής στο σύγχρονο Σχολείο  [122]

Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Α 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑΣ

1. Βιβλία και Ιδέες: Ποιητικός ύμνος του Κωστή Παλαμά για τα 
Βιβλία και τις Ιδέες, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό  [128]
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Πώς Μαθαίνουν οί νέοί ν’ αγαΠουν το ΒίΒλίο;

2. Σχολικό ντοκουμέντο Δωρεάν Χρησιδανεισμού Σχολικού Βι-
βλίου Ιστορίας στο 65ο Γυμνάσιο Αθηνών επί επταετία 1998 
 2005  [129]

3. Ο κεντρικός ρόλος της Σχολικής Αναγνωστικής Βιβλιοθήκης 
στο σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα: «Καρδιά και Νους του 
Σχολείου»  [130]

4. Σχολείο χωρίς Αναγνωστική Βιβλιοθήκη είναι σαν φυλακή  [131]

5. Το σχολικό βιβλίο Ιστορίας στην Ιαπωνία: Ανά πενταετία η δυ-
νατότητα βελτίωσης ή αντικατάστασης με προεπιλογή άλλου  
[132]

6. Αναγνωστικές Βιβλιοθήκες σε όλα τα Σχολεία: Φιλομάθεια Βι-
βλιοφιλία – Φιλαναγνωσία χωρίς πρόσθετη… φορολογία  [133]

7. ΜΕΤΑΒΑΣΗ από την βιβλιοκεντρική παπαγαλία στον εκπαι-
δευτικό, ερευνητικό, βιβλιοθηκοκεντρισμό  [134]

8. Σχολική Οικολογία και Πρακτική Βιβλιοφιλία: Εξοικονόμηση 
27.779,50 € από τον Δωρεάν Χρησιδανεισμό (gratis leasing) των 
σχολικών βιβλίων στο 65ο Γυμνάσιο Αθηνών – It’s the imple
mentation, my friend!  [135]

9. «Αγώνες» Σχολικών Καταστροφών: Κοινωνική και Πολιτική 
Απαξίωση της Δωρεάν Παιδείας και των σχολικών βιβλίων  [136]

10. Το κάψιμο των βιβλίων στη Ναζιστική Γερμανία, 10 Μαΐου 
1933: «Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am 
Ende Menschen: Όπου καίνε βιβλία, στο τέλος θα κάψουν και 
ανθρώπους» (1823), Ηeinrich Heine  [137]

11. Απαξίωση του Βιβλίου και του Σχολείου: Οι εικόνες των σκι-
σμένων και καμένων σχολικών βιβλίων ευτελίζουν συνολικά το 
Εκπαιδευτικό Σύστημα  [138]

12. Σχολική Παιδαγωγική: «Im Anfang war die Tat», Γκαίτε Φάουστ, 
στ. 1237  [140]
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Περιεχομενα

13. Τυπωμένη σχολική σφραγίδα σε διδακτικό βιβλίο της Δανίας: 
Ο θεσμός της υποχρεωτικής επιστροφής των σχολικών βιβλίων 
στηρίζει και αναβαθμίζει τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία  [141]

14. Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός: Η τυπωμένη σφραγίδα Βι-
βλιοφιλίας και Φιλαναγνωσίας στα Σχολικά Εγχειρίδια της 
Επόμενης Πενταετίας 20182023  [142]

15. Βιβλιοθηκοκεντρική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Σχολείο και 
την Κοινωνία  [144]

16. Επαναχρησιμοποίηση σχολικών βιβλίων και πυραύλων στις 
ΗΠΑ: Εκτός από τα σχολικά βιβλία οι Αμερικανοί ξαναχρησι-
μοποιούν και τους πυραύλους!  [145]

Βιβλιογραφία  Αρθρογραφία  [147]


