
Εκδηλώζεις ζηο 3ο Λύκειο Ηρακλείοσ 

 Με αθορμή ηη ζσμπλήρωζη 15 τρόνων από ηην ίδρσζη ηης βιβλιοθήκης  

 

Με κηα ζεηξά εθδειώζεωλ γηνξηάδεηαη ζην 3ν Δληαίν Λύθεην Ηξαθιείνπ ε ζπκπιήξωζε δεθαπέληε εηώλ από ηελ ίδξπζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Με ηηο εθδειώζεηο απηέο ην ζρνιείν ηηκά θαη ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Παηδηθνύ Βηβιίνπ (2 Απξηιίνπ).  

Από ρζεο ιεηηνπξγεί έθζεζε βηβιίνπ ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηνπ 3νπ Λπθείνπ, ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη αύξην Παξαζθεπή θαη είλαη αλνηρηή γηα 

θάζε ελδηαθεξόκελν.  

Παξάιιεια, ρζεο έγηλε κνπζηθή εθδήιωζε ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ. Αύξην ζα κηιήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ 3νπ Λπθείνπ ν πξώελ πξύηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο.  

Γηα ηηο εθδειώζεηο κίιεζε ζηελ «Π» ε θηιόινγνο Γωγώ Κνπγηνπκνπηδάθε, ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, καδί κε ηηο 

ζπλαδέιθνπο ηεο Νόηα Γεκνπνύινπ, Κιέιηα Μπνπξαληά θαη Ιωάλλα Παληαγάθε. 

Η θπξία Κνπγηνπκνπηδάθε αλέθεξε «Φέηνο γηνξηάδνπκε ηα 15 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη όπωο θάζε ρξόλν 

νξγαλώζακε κηα κνπζηθή εθδήιωζε, ελώ παξάιιεια ιεηηνπξγεί έθζεζε βηβιίνπ ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην. Τελ Παξαζθεπή ζα έξζεη ζην ζρνιείν ν 

πξώελ πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ.Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ν νπνίνο ζα κηιήζεη ζηα παηδηά».  

Σύκθωλα κε ηελ ίδηα, ζην 3ν Δληαίν Λύθεην Ηξαθιείνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζέκα ηνπ βηβιίνπ γηα έλαλ επηπξόζζεην ιόγν, εθείλνλ ηεο 

ύπαξμεο ηεο πινύζηαο βηβιηνζήθεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θάζε ρξόλν θαηαγξάθνληαη γύξω ζηνπο ρίιηνπο δαλεηζκνύο.  

Οη καζεηέο, νη γνλείο θαη νη θαζεγεηέο, αιιά θαη ηνπηθνί θνξείο, όπωο ν Γήκνο Ηξαθιείνπ θαη άιινη, ζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ εκπινπηηζκό 

ηεο βηβιηνζήθεο. Πνιύ ζπρλά γίλνληαη δωξεέο από ην Σύιινγν Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ, αιιά θαη εθείλν ηωλ θαζεγεηώλ.  

Όκωο θαη ε έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηέο ηηο κέξεο έρεη ζθνπό ηε ζπγθέληξωζε ρξεκάηωλ γηα ηελ αγνξά λέωλ βηβιίωλ.  

Δλεκέξωζε γηα ηελ Ιζόηεηα 

Σην ρώξν ηεο έθζεζεο βηβιίνπ έρεη ζηεζεί εηδηθόο πάγθνο κε βηβιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηωλ δύν θύιωλ. Απηό γίλεηαη ζην πιαίζην 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηνύλ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Α' ηάμεο ηνπ 3νπ Λπθείνπ, κε ππεύζπλε θαζεγήηξηα ηελ Αγγειηθή Σπαλνύ.  

Πξόθεηηαη γηα έλα παξεκβαηηθό πξόγξακκα από ην Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο, πνπ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν Παηδείαο, 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ θαη εληάζζεηαη ζηα πξνγξάκκαηα «επαηζζεηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ηωλ δύν θύιωλ». 

Θέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «Οη ζρέζεηο ηωλ δύν θύιωλ».  

 





 


