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Πεπίλητη 

Πξνβιεκαηηζκνί θαη ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 
ρξήζε θπξίσο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. 

Λέξειρ κλειδιά: 
αλνηθηή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, άηππε εθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε, δηάρπζε ηεο γλώζεο, ειεύζεξν 

ινγηζκηθό/ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα, έληππν πιηθό, Νέεο Σερλνινγίεο, πιεξνθνξηαθή παηδεία, ζρνιηθέο 
βηβιηνζήθεο, ηερλνθνβία, ηειεθπαίδεπζε, ςεθηνπνίεζε cloud computing, independent learner, self-access, 

ubiquitous computing 

Ειζαγυγή 

Έλα από ηα θύξηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ππεύζπλνπ κηαο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο είλαη λα εθπαηδεύζεη ηνπο 

λεαξνύο ρξήζηεο ηεο "ζηε ρξήζε ησλ θαηαιόγσλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ζπιινγώλ, ζεσξεηηθά αιιά θαη 

βησκαηηθά" (ΤΠΔΠΘ, 2003) θαη λα πξνζθέξεη "πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζεκεξηλή 

θνηλσλία ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηεο γλώζεο" (ΟΤΝΔΚΟ, 2000). Οη γλώζεηο απηέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα γίλνπλ 

θαινί ρξήζηεο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνζήθεο ζην ζρνιείν ηνπο, ζα ηνπο δηεπθνιύλνπλ ζηελ εθπόλεζε ησλ 

ζρνιηθώλ ηνπο εξγαζηώλ, αιιά θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απόθηεζε ησλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ ελόο αλεμάξηεηνπ 

καζεζηαθά αηόκνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ηζόηηκα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, θαη ζα είλαη 

ηθαλό λα ζπλερίζεη λα καζαίλεη ζε όιε ηνπ ηε δσή (ALA, 1989 θαη ΤΠΔΠΘ, 2010). 

Σν πξόβιεκα ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη όηη δελ πξνβιέπεηαη από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα μερσξηζηή ώξα γηα 

ηε δηδαζθαιία ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ "πιεξνθνξηαθή παηδεία". Δπηπιένλ είλαη αξθεηά δύζθνιν λα πεηζζνύλ νη 

καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα αθόκε "πνιηηηζηηθό πξόγξακκα" ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

ηνπο θαη ησλ πνιιώλ γλσζηώλ εμσζρνιηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη ε πιεξνθόξεζε γηα ηέηνηα ζέκαηα 

γίλεηαη εμ αλάγθεο απνζπαζκαηηθά. Σν δεηνύκελν είλαη, επνκέλσο, λα  θξνληίζνπκε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηώλ γπκλαζίνπ κε έλα άηππν, εληειώο πξναηξεηηθό, εμεηδηθεπκέλν θαη εμαηνκηθεπκέλν (tailor-made) 

πξόγξακκα. 

ηα επόκελα πεξηγξάθεηαη κε ζπληνκία έλα πξόγξακκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζ' απηό ην δεηνύκελν. Πξόθεηηαη γηα 
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ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ΠΔΥΒ, ην νπνίν εθαξκόδσ ήδε από ην ζρνιηθό έηνο 

2001-2002, πξώηε ρξνληά πνπ αλέιαβα ηε ζέζε ηνπ ππεπζύλνπ ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ 

Πεξηζηεξίνπ. 

Σν πξόγξακκα απηό μεθίλεζε κε δηάθνξεο απιέο αζθήζεηο ζε κνξθή έληππνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύζα κε 

όζα παηδηά έβιεπα όηη ελδηαθέξνληαλ γηα θάπνηα παξαπέξα ελεκέξσζε. Έηζη θηηάρηεθε ό πξώηνο θάθεινο self-

access αζθήζεσλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Σε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007 εθαξκόζηεθε ην ΠΔΥΒ, 

πξνζιακβάλνληαο πην "επίζεκε" κνξθή, κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο ηειεθπαίδεπζεο, κε  ςεθηνπνηεκέλν πιένλ 

πιηθό  πνπ είρα δεκηνπξγήζεη εηδηθά γη' απηόλ ην ζθνπό θαη επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο καζεηέο θπξίσο 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, επεηδή είραλ πάξεη κέξνο ζην πξόγξακκα εθηόο από καζεηέο ηνπ 9νπ & 19νπ 

Γπκλαζίνπ Πεξηζηεξίνπ θαη καζεηέο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Υατδαξίνπ, κε ηνπο νπνίνπο βέβαηα ιόγσ απόζηαζεο 

εγώ, σο ζύκβνπινο/εθπαηδεπηήο, δελ κπνξνύζα λα επηθνηλσλώ δηα δώζεο (Νίλνο, 2007). 

H ύλη ηος ΠΕΧΒ 

Η ζπγθξόηεζε ηεο ύιεο ηνπ ΠΔΥΒ βαζίζηεθε ζηηο εμήο πεγέο: 

α) ζηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία από παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λεαξώλ καζεηώλ ρξεζηώλ κέζα ζηε 

βηβιηνζήθε, 

β) ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο ππεπζύλνπο ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ πνπ επηρεηξνύλ παξόκνηεο θαηλνηόκεο δξάζεηο, 

γ) ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιήξσζαλ καζεηέο πνπ θνηηνύζαλ ζην 9ν Γπκλάζην Πεξηζηεξίνπ ην 2007, 

δ) ζε ηζηόηνπνπο ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, θπξίσο αγγινζαμσληθώλ ρσξώλ, πνπ έρνπλ πην 

καθξόρξνλε ζρεηηθή εκπεηξία. 

Από ηε κειέηε απηνύ ηνπ πιηθνύ θαηέιεμα όηη ην ΠΔΥΒ έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελόηεηεο: 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1  

Πώο βξίζθσ αλ έρνπκε έλα βηβιίν ζηε . Β. 

Με ηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ειεθηξνληθό βηβιίν εηζαγσγήο ηεο ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο θαη λα βξίζθνπλ αλ ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ή νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

(ηεθκήξην) πνπ αλαδεηνύλ. 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

Πώο βξίζθσ έλα βηβιίν ζην ξάθη 

Με ηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ηαμηζεηηθό ζύκβνιν θαη λα αλαδεηνύλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ηεθκήξην ζην ξάθη πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν. 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3 
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Πώο ςάρλσ ζην δηαδίθηπν 

Με ηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη θπιινκεηξεηέο, λα ρξεζηκνπνηνύλ κεραλέο 

αλαδήηεζεο, λα αμηνινγνύλ ηζηνζειίδεο θαη γεληθόηεξα λα αμηνπνηνύλ θξηηηθά ηα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο. 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4 

ρνιηθέο εξγαζίεο / επαλαιήςεηο 

Με ηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο καζαίλνπλ λα θξαηνύλ ζεκεηώζεηο, λα ζπληάζζνπλ βηβιηνγξαθία θαη γεληθόηεξα 

λα ρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία, δειαδή λα αμηνπνηνύλ ηα πεξηερόκελα, ηα παξαξηήκαηα, ηα γισζζάξηα θαη ηα 

επξεηήξηα ελόο βηβιίνπ. 

ΔΝΟΣΗΣΑ 5 

Πώο ςάρλσ ζε πιεξνθνξηαθά βηβιία 

Με ηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ηαρύηεηα θαη αθξίβεηα ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο 

άηιαληεο ή αικαλάθ. 

πκπιεξσκαηηθά έρνπλ αλαπηπρζεί: 

α) έλαο εηζαγσγηθόο θάθεινο κε ζύληνκεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ζπκκεηνρήο ζην ΠΔΥΒ, 

β) έλαο θάθεινο εμνηθείσζεο κε ηνλ ππνινγηζηή γηα λα βνεζεζνύλ νη πην άπεηξνη καζεηέο ζε απιά ζέκαηα, όπσο 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλνίγεη έλα βίληεν θαη ε απνζήθεπζε εηθόλαο ή ηζηόηνπνπ. ην θάθειν επίζεο 

πεξηιακβάλεηαη έλαο θαλνληζκόο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαηά ηελ πινήγεζε ζηνλ 

θπβεξλνρώξν, 

γ) αλαθεθαιαησηηθέο αζθήζεηο γηα όζνπο καζεηέο επηζπκνύλ λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε ηη ηειηθά απνθόκηζαλ 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα. 

 

Σο εκπαιδεςηικό ςλικό 

Σν πιηθό ζηελ αξρηθή θάζε ήηαλ ζε έληππε κνξθή, απνηεινύληαλ δειαδή από εθηππώζεηο ησλ ειεθηξνληθώλ 

εγγξάθσλ (καζήκαηα, αζθήζεηο, θαηάινγνη πεξηερνκέλσλ, νδεγόο ζπνπδώλ) πνπ αλαπαξάρζεθαλ θσηνηππηθά 

ζηε βηβιηνζήθε. Σν πιηθό απηό ηαθηνπνηήζεθε ζηα εηδηθά ληνζηέ ηνπ ΠΔΥΒ θαη είλαη εύθνια πξνζβάζηκν γηαηί 

βξίζθεηαη ζην πξώην ηξαπέδη ηνπ κηθξνύ καο αλαγλσζηεξίνπ. Αθνύ ην πιηθό ήηαλ εμαξρήο ςεθηνπνηεκέλν, 

απνζεθεύηεθε βέβαηα θαη ζην κνλαδηθό ηεξκαηηθό πνπ κέρξη πέξζη ππήξρε γηα ρξήζε ησλ καζεηώλ. Όζν όκσο 

αλαπηπζζόηαλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό κε ζπλερείο πξνζζήθεο, παξήρζεζαλ θαη κεξηθνί δίζθνη CD πνπ κπνξνύζαλ 

λα δαλείδνληαη νη καζεηέο θαη λα έρνπλ ην πξόγξακκα δηαζέζηκν θαη ζην ζπίηη ηνπο, ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο 

ππνινγηζηή. 
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Αξγόηεξα δεκηνύξγεζα θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, δειαδή παξνπζηάζεηο OpenOffice Impress θαη ζύληνκα 

βίληεν, ηα νπνία θαη, όπσο απνδείρηεθε, πξνηηκνύζαλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ην απιό έληππν πιηθό. 

Σν ηξίην βήκα ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ήηαλ πξνθαλώο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ πνηθίισλ 

εθαξκνγώλ ηνπ. Απηό άξρηζε κε ηελ απιή ρξήζε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο, πξάγκα πνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα ηελ 

ηξίηε ελόηεηα ηνπ ΠΔΥΒ. 

Αξγόηεξα, όηαλ βειηηώζεθε ε ηαρύηεηα πξόζβαζεο ζηνλ θπβεξλνρώξν, αξθεηό από ην πιηθό αλαξηήζεθε ζην 

"ζύλλεθν", δειαδή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, ζην ηζηνιόγην θαη ην ζπλεξγαηηθό 

ρώξν - wiki, όζν θαη ζηελ ε-ηάμε, θαη ηελ ππεξεζία βίληεν ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ. [παξάξηεκα 1]. 

Ωο εθπαηδεπηηθό πιηθό, γηα ηηο δύν πξώηεο ελόηεηεο ηνπ ΠΔΥΒ, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε επηπξόζζεηα θαη ην 

πόζηεξ ηεο δεθαδηθήο ηαμηλόκεζεο Dewey πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ ηεξκαηηθώλ ηνπ δηθηύνπ καο, θαη 

ηηο κηθξέο ηακπειίηζεο κε ηα ζέκαηα (κπζηζηόξεκα, πνίεζε, θσηνγξαθία, βπδαληηλή ηζηνξία) πνπ είλαη 

θνιιεκέλα ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο. 

Παιδαγυγικέρ απσέρ και διδακηική μεθοδολογία 

Σν πξόγξακκα ΠΔΥΒ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππό ηε κνξθή ηεο απηνδηδαζθαιίαο αλ ην πιηθό ρξεζηκνπνηεζεί 

σο self-access (Sheerin, 1989), θπξίσο βέβαηα από καζεηέο κε πςειή απηνεθηίκεζε πνπ αξέζθνληαη ζην λα 

απηελεξγνύλ θαη επηζπκνύλ λα καζαίλνπλ κόλνη ηνπο ρσξίο ηελ επέκβαζε θάπνηνπ 

δηδάζθνληνο/ζπκβνύινπ/θξνληηζηή. Τπήξμαλ αξθεηέο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο καζεηώλ, ησλ νπνίσλ ην ελδηαθέξνλ 

εζηηάζηεθε θπξίσο ζηηο πξώηεο δύν ελόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ 

κόλνη ηνπο θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο. 

Άιινο ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε αλνηθηή εμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ΑεμΑΔ) κε ιίγνπο καζεηέο ηνπ 

2νπ Γπκλαζίνπ Υατδαξίνπ πξηλ ηέζζεξα ρξόληα, αιιά θαη κε κελνλσκέλνπο δηθνύο κνπ καζεηέο - ρξήζηεο ηεο 

βηβιηνζήθεο πνπ ηνπο άξεζε ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Καη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ πνπ απηελεξγεί θαη έρεη όρη απιώο μεπεξάζεη πηζαλέο 

ηερλνθνβηθέο ηάζεηο, αιιά γνεηεύεηαη ηδηαίηεξα από ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηώλ. 

Ο ηξίηνο πην παξαδνζηαθόο ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΥΒ ήηαλ ε πξόζσπν κε πξόζσπν δηδαζθαιία, πνπ 

εθαξκόζηεθε επαλεηιεκκέλσο όπνηε δηλόηαλ επθαηξία λα θαηέβεη έλα νιόθιεξν ηκήκα ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. 

Σν πξόβιεκα εδώ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη θάπνηνη καζεηέο κπνξεί λα κελ ελδηαθέξνληαη, θαη επεηδή ην 

αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο δελ είλαη εμεηαδόκελν κάζεκα νύηε πξνζθέξεηαη θάπνηνο βαζκόο, 

κεξηθνί καζεηέο δελ θαηαλννύλ ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ. 
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Έλαο άιινο ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΥΒ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο "θίισλ ηεο ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο", πνπ ζα ζπλαληηόηαλ ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο αλά ηαθηά δηαζηήκαηα (κηα θνξά ίζσο ην κήλα), 

όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηα δηάθνξα πνιηηηζηηθά ή πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Κάηη ηέηνην επηρεηξώ 

δνθηκαζηηθά ηε θεηηλή ρξνληά, αιιά ππάξρεη ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, εθηόο σξώλ 

δηδαζθαιίαο θπζηθά. Αλ απηή ε ιύζε απνδεηρζεί πνιύ δύζθνιε ζηελ πινπνίεζε ηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζώ ζε 

θάπνηα ιύζε ηειεθπαίδεπζεο κε κηα πιαηθόξκα ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ, όπσο ην Moodle. 

ςμπεπάζμαηα 

Σν ΠΔΥΒ είλαη κηα πηζαλή ιύζε πνπ απαληά ζηελ αλάγθε γηα παξνρή πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, όπσο θάλεθε 

έζησ ζε κηθξή θιίκαθα, από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ Πεξηζηεξίνπ. Η άξζε 

αξθεηώλ ηερλνινγηθώλ πεξηνξηζκώλ ηνπ παξειζόληνο ηε θεηηλή ρξνληά (επξπδσληθή ζύλδεζε, κηθξό δίθηπν 

Ubuntu LTSP κε ηέζζεξα ηεξκαηηθά ζηε βηβιηνζήθε, πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν από ην ζπίηη γηα ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ζεκεξηλώλ καζεηώλ, θνξεηνί ππνινγηζηέο ηεο ςεθηαθήο ηάμεο γηα θάζε καζεηή ηεο Α' Γπκλαζίνπ) 

επηηξέπεη ηελ απξόζθνπηε ρξήζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ θαη ηελ επθνιόηεξε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

(βηληενζθνπήζεηο, θσηνγξάθεζε αθόκε θαη από έλα θζελό θηλεηό, αλέβαζκα ζην δηαδίθηπν αθόκε θαη κεγάισλ 

νπηηθναθνπζηηθώλ αξρείσλ), πξάγκαηα πνπ κόιηο δπν-ηξία ρξόληα πξηλ θαίλνληαλ όλεηξα ζεξηλήο λπθηόο. 

Αλ ε ηάζε απηή ζπλερηζηεί θαη ηηο επόκελεο ρξνληέο, ζα επηηεπρζεί επηηέινπο ην "απαληαρνύ ππνινγίδεηλ", ε 

ζπλερήο δειαδή ρξήζε ππνινγηζηώλ ζπλδεδεκέλσλ ζην δηαδίθηπν παληνύ, κία εληειώο πξσηόγλσξε θαηάζηαζε 

πνπ ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο θαη ζα πξνζθέξεη ην κέζνλ ζην δηδάζθνληα θαη ηνλ καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ςεθηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό ρσξίο ρσξνρξνληθά εκπόδηα. Σα ηείρε βέβαηα ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο σο 

ρώξνπ κάζεζεο ζα θαηαξξεύζνπλ ζηγά-ζηγά, αθνύ νιόθιεξε ε θνηλσλία ζα πξνζθέξεη αλεμάληιεηεο επθαηξίεο 

καζεζηαθώλ ζπκβάλησλ, επεηδή ζα έρεη κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

Σν ΠΔΥΒ δηαζέηεη ζηελ παξνύζα θάζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 παξακέλεη αλνηθηό, αθνύ όιν θαη πεξηζζόηεξν από ην πιηθό ηνπ δηαηίζεηαη ειεύζεξα ζην δηαδίθηπν πξνο 

ρξήζε από νπνηνδήπνηε ζπλάδειθν ππεύζπλν ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ζπκβάιιεη 

ζηε δηάρπζε ηεο γλώζεο αίξνληαο ρσξνρξνληθνύο ή νηθνλνκηθνύο θξαγκνύο (Θεκειήο, 2001, Race, 

1999, Keegan, 1980 θαη 2000 Keegan, 2000), 

 παξακέλεη άηππν, απειεπζεξώλνληαο ην δηδάζθνληα/ δεκηνπξγό ηνπ πιηθνύ από ηα βαξεηά θαη 

ρξνλνβόξα θαζήθνληα ηνπ επηηεξεηή (Wedemeyer, 1978 Paine, 2003), 

 δηαζέηεη ξεπζηόηεηα, κηα ηδηόηεηα ε νπνία είλαη επηζπκεηή παηδαγσγηθά γηα δξάζεηο απηνύ ηνπ είδνπο, 

επεηδή έηζη αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ όζν θαη ζηηο ζεκεηνύκελεο 

ηερλνινγηθέο πξνόδνπο (Clark & Mayer, 2008 θαη Παληάλν-Ρόθνπ, 2002), 
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 ιεηηνπξγεί πξναηξεηηθά, γηα λα πξνζειθύζεη καζεηέο πνπ έρνπλ ζπλείδεζε ησλ γλσζηηθώλ ηνπο αλαγθώλ 

θαη είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ απαηηεί απηελέξγεηα εθ 

κέξνπο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ (Κσλζηαληίλνπ, 2005 θαη Knowles, 1980), 

 θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην ςεθηνπνηεκέλν, επεηδή ε ιύζε ρακειήο ηερλνινγίαο (έληππν πιηθό) 

απνδεηθλύεηαη ζηελ πξάμε ρξνλνβόξα, αθξηβή θαη δύζρξεζηε ζε ζύγθξηζε κε ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθό. 

Η δηάδνζε ηνπ έληππνπ πιηθνύ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δύζθνιε, ίζσο θαη αδύλαηε, αθνύ δε ζα κπνξνύζε 

παξά λα  απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά, πξάγκα πνπ δελ είλαη εθηθηό κε ηα πεληρξά ή αλύπαξθηα θνλδύιηα πνπ 

δηαζέηνπλ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, 

 είλαη καζεηνθεληξηθό, αθνύ ν εθπαηδεπόκελνο αθνινπζεί ελζπλείδεηα έλα "θύθιν κάζεζεο" μεθηλώληαο 

από ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, θαη πξνρσξώληαο ζηελ παξαηήξεζε, ηνλ ζηνραζκό θαη ζρεκαηηζκό 

αθεξεκέλσλ ελλνηώλ θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ γλώζεσλ πνπ 

απνθηά (Jarvis, 2004). Φπζηθά ζην κνληέιν απηό ν εθπαηδεπόκελνο "κεηακνξθώλεηαη" κε ηνλ θαηξό ζε 

αλεμάξηεην καζεζηαθά άηνκν πνπ αιιάδεη όρη κόλνλ σο πξνο ηα όζα καζαίλεη, αιιά θπξίσο σο πξνο ηνλ 

ηξόπν πνπ καζαίλεη (Keegan, 2007). 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 
ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΔΥΒ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
1. ύληνκν βίληεν κε ηίηιν "Αλαδήηεζε ινγνηερληθνύ βηβιίνπ ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε", όπνπ καζήηξηα ηνπ 

γπκλαζίνπ καο εμεγεί πώο αλαδεηά έλα ινγνηερληθό βηβιίν κέζσ ηνπ βηβιίνπ εηζαγσγήο (έγγξαθν OpenOffice 

Calc) ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη πώο ην βξίζθεη ζην ξάθη ρξεζηκνπνηώληαο ην ηαμηζεηηθό ηνπ ζύκβνιν. 
Τπεξεζία βίληεν ηνπ ΠΓ. http://vod.sch.gr/video/view/762.html Δλόηεηα 1 θαη 2 ηνπ ΠΔΥΒ 

 
2. Πώο ςάρλσ γξήγνξα ζε ιεμηθό (G666106). ύληνκε παξνπζίαζε πνπ βνεζά ηνλ άπεηξν ρξήζηε λα βξίζθεη 

γξήγνξα έλα ιήκκα ζε αιθαβεηηθό ιεμηθό. http://eclass.sch.gr/modules/do.cument/document.php (αλνίμηε ην 
πιηθό καζήκαηνο) 

Δλόηεηα 5 ηνπ ΠΔΥΒ 

Τπεξεζία ε-ηάμε ηνπ ΠΓ 
 

3. ρέδην καζήκαηνο γηα ρξήζε εηπκνινγηθώλ ιεμηθώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλάδειθνη ζε 
ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ζην ζπλεξγαηηθό ρώξν - wiki ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. 

http://vivliothiki.wikispaces.com/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91+47+%CE%95%CE%

http://www.fernuni-hagen.de/ZIFF/ZP_026.pdf
http://www.fernuni-hagen.de/ZIFF/ZP_026.pdf
http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect2/100.htm
http://class.eap.gr/QuickPlace/ekpde/Main.nsf/h_BDB82CF5AC25216AC2257035003C00CB/7D518D95BCF412E2C225737E0058ADDD/?OpenDocument
http://class.eap.gr/QuickPlace/ekpde/Main.nsf/h_BDB82CF5AC25216AC2257035003C00CB/7D518D95BCF412E2C225737E0058ADDD/?OpenDocument
http://www.haef.gr/gre/libraries/manifest/manifest.html
http://www.ypepth.gr/el_ec_category2099.htm
http://www.ypepth.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100304.doc
http://vod.sch.gr/video/view/762.html
http://eclass.sch.gr/modules/document/document.php
http://vivliothiki.wikispaces.com/??????+47+???????????+??????


 

Νίλνο, Δκκ., «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο [ΠΔΥΒ[: κηα πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ 
καζεηώλ δεπηεξνβάζκηαο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο», πλεξγαζία, αξ. 1 (Απξίιηνο 2010)   
www.goethe.de/synergasia 

8 

A4%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9B%CE%95%

CE%9E%CE%99%CE%9A%CE%91 

Δλόηεηα 5 ηνπ ΠΔΥΒ 
 

4. Αλαθνίλσζε ζην ηζηνιόγην ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο γηα ην κάζεκα"  Σν ειεθηξνληθό ιεμηθό Merriam-
Webster's Learner's Dictionary", όπνπ ππάξρνπλ νη ππεξδεζκνί γηα ην πιηθό θαη ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. 

http://vivliothiki.blogspot.com/2010/03/merriam-websters-learners.html 

Δλόηεηα 5 ηνπ ΠΔΥΒ 
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