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Πεπίλητη
Σην άξζξν ππάξρεη ζύληνκε αλαθνξά ζηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ζρνιηθήο
Βηβιηνζήθεο. Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ε Βηβιηνζήθε ππνζηεξίδεη ην
εθπαηδεπηηθό έξγν.
Η ηαςηόηηηα ηηρ Βιβλιοθήκηρ
Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο, πξώελ 2ν Ιύθεην Ηιίνπ, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1985 ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν θαη κε ζηνηρεηώδε ππνδνκή. Τν 1991, ρξνληά πνπ ην ζρνιείν κεηαθηλήζεθε ζε λέν θηήξην, ε Βηβιηνζήθε απέθηεζε δηθή ηεο αίζνπζα, εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα λα ζηεγάζεη ηνπο 1100 θαη
πιένλ ηίηινπο ηεο ζπιινγήο ηεο. Τελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο αλαιάκβαλαλ
εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηά δηαζηήκαηα εξγάδνληαλ ζ’ απηήλ πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. Νη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο, εθηόο από ην δαλεηζκό πιηθνύ, επεθηάζεθαλ θαη ζηελ νξγάλσζε
εθζέζεσλ βηβιίσλ, ζεκαηηθώλ εθζέζεσλ, ζε πξνζθιήζεηο ζπγγξαθέσλ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο.
Κε ηελ Γ2/693/19-2-1999 Υ.Α. ην ζρνιείν καο επειέγε γηα ηε δεκηνπξγία Σρνιηθήο Βηβιηνζήθεο ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ “Νιπκπία-Αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ησλ Σρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ ζην Λνκό Αηηηθήο” ηνπ 1νπ ΔΞΔΑΔΘ. Ζ λέα βηβιηνζήθε άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 2000.
Σην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο ξόινπ, ε Βηβιηνζήθε έρεη σο ζηόρν λα ππνζηεξίμεη κε πνηθίινπο
ηξόπνπο ην Αλαιπηηθό Ξξόγξακκα Σπνπδώλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλόηεηαο, ηεο ζπγθξηηηθήο κάζεζεο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, αιιά θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηε
ρξήζε δηαθνξεηηθώλ πεγώλ πιεξνθνξίαο. Κε ηνλ ηξόπν απηό ην ζρνιηθό βηβιίν παύεη λα είλαη ν
απνθιεηζηηθόο θνξέαο ηεο γλώζεο.
Ν πνιπδηάζηαηνο ξόινο κηαο Σρνιηθήο Βηβιηνζήθεο πνπ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο ηππηθήο ηεο απνζηνιήο ζπλίζηαηαη κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ ππνζηήξημε, κε πνηθίινπο ηξόπνπο, πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ζηόρν ηελ αηζζεηηθή θαη πλεπκαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ. Ζ Σρνιηθή Βηβιηνζήθε είλαη ν δσηηθόο ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ρώξνο
έκπλεπζεο, δηαιόγνπ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηώλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο,
ρώξνο πνηθίισλ εθδειώζεσλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεπξύλνπλ ηνλ παξαδνζηαθό
ηεο ξόιν θαη πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα κηα ζρέζε δσήο κε ην βηβιίν, ηε
κνπζηθή, ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό γεληθόηεξα.
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Η ςποζηήπιξη ηος εκπαιδεςηικού έπγος
Νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Αλαιπηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ππνζηεξίδνληαη από ηε Βηβιηνζήθε
κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
1. Οπγάνυζη Μαθημάηυν Δεξιοηήηυν Βιβλιοθήκηρ και Πληποθοπιακήρ Παιδείαρ
Απεπζύλνληαη ζηα παηδηά ηεο Α΄ θαη ηεο Β΄ Ιπθείνπ, ε δηάξθεηά ηνπο θπκαίλεηαη από 4-6 δηδαθηηθέο
ώξεο θαη νξγαλώλνληαη από ηελ εθπαηδεπηηθό-ππεύζπλε ηεο Βηβιηνζήθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
δηδάζθνληεο, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα είλαη απαξαίηεηε θαη
ζαθώο δεδνκέλε.
Τα Καζήκαηα Γεμηνηήησλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηα καζήκαηα ηεο Λενειιεληθήο ή Αγγιηθήο
Γιώζζαο ή ηεο Τερλνινγίαο γηα ηελ Α΄ ηάμε θαη ησλ Αξρώλ Ξεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ γηα ηε Β΄
ηάμε θαη ζηνρεύνπλ:


ζηελ εμνηθείσζε κε ηε Βηβιηνζήθε, ηε ζπιινγή, ηνλ εμνπιηζκό ηεο θαζώο θαη ην ζύλνιν
ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ,



ζηελ γλσξηκία κε ην βηβιίν (είδε θαη κέξε βηβιίνπ),



ζηελ εμνηθείσζε κε ην Γεθαδηθό Σύζηεκα Ταμηλόκεζεο.

Τα Καζήκαηα Ξιεξνθνξηαθήο Ξαηδείαο πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο ζε θάπνην κάζεκα. Τα παηδηά καζαίλνπλ:


ηα δηαδνρηθά βήκαηα γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο,



πώο λα θξαηνύλ ζεκεηώζεηο,



πώο λα ζπληάζζνπλ ηε βηβιηνγξαθία,



πώο λα δνκνύλ, λα κνξθνπνηνύλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.

Όια ηα καζήκαηα νινθιεξώλνληαη κε αζθήζεηο εκπέδσζεο. Σηα παηδηά δίλνληαη 2 θπιιάδηα κε ελεκεξσηηθό πιηθό θαη αζθήζεηο, θαζώο θαη έλαο Νδεγόο Δθπόλεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ζύληαμεζπγγξαθή ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο.
2. Οπγάνυζη μαθημάηυν ζηο σώπο ηηρ Βιβλιοθήκηρ ή με σπήζη ηος ςποζηηπικηικού ηηρ
ςλικού
Ζ Βηβιηνζήθε ππνζηεξίδεη ην δηδαθηηθό έξγν κε ηελ νξγάλσζε εηδηθώλ καζεκάησλ θαη ηαηληνκαζεκάησλ ζην ρώξν ηεο, ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ κνπζεηνζθεπώλ ζε ζπλεξγαζία
κε κνπζεία, ηε ζύληαμε βηβιηνγξαθηώλ θαη θύιισλ εξγαζίαο, ην δαλεηζκό πιηθνύ γηα ην κάζεκα
ζηελ ηάμε θαη ν,ηηδήπνηε άιιν θξηζεί αλαγθαίν.
Δλδεηθηηθά, κεξηθά από ηα καζήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη:
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“Καζεκαηηθά θαη Ξνίεζε”-Γηδαθηηθή παξέκβαζε, ζπλδηδαζθαιία καζεκαηηθνύ θαη θηιόινγνπ.



“Γπλαίθεο Καζεκαηηθνί από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα”-Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Καζεκαηηθά.



“Καζεκαηηθά κε ηε ρξήζε Τ.Ξ.Δ.”- Γηδαζθαιία Καζεκαηηθώλ κε ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ.



“Τν κέηξν ηνπ θόζκνπ” - Ξεηξακαηηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο.



Ζ Φηινζνθηθή Σπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο-Δμνηθείσζε θαη αμηνπνίεζή ηεο (Φηινζνθία Β΄ Ιπθείνπ).



Καζήκαηα Λενειιεληθήο Γιώζζαο θαη Ινγνηερλίαο ζε όιεο ηηο ηάμεηο κε αμηνπνίεζε ηεο
ζπιινγήο αιιά θαη ησλ εθζέζεσλ ζε κνξθή πόζηεξ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε Βηβιηνζήθε εηδηθά γηα ηα καζήκαηα απηά (π.ρ. Ν Ξαπαδηακάληεο θαη ε επνρή ηνπ, Ξνηεηέο ηνπ Κεζνπνιέκνπ, Αθηέξσκα ζηνλ Θ. Ξ. Θαβάθε θ.ιπ.)

Όζνλ αθνξά ηα ηαηληνκαζήκαηα, ε ππεύζπλε ηεο βηβιηνζήθεο πξνηείλεη ζηνλ δηδάζθνληα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο, εηνηκάδεη έθζεζε πιηθνύ ζρεηηθή κε ην ζέκα ηνπ ληνθηκαληέξ θαη
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα θύιιν εξγαζίαο. Νη καζεηέο παξαηεξνύλ πξνζεθηηθά ηα εθζέκαηα θαη “πξνθαινύληαη” λα πεξηγξάςνπλ όζα είδαλ. Σηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζνύλ ηελ ηαηλία ζπκπιεξώλνληαο ην θύιιν εξγαζίαο, ελώ ην κάζεκα νινθιεξώλεηαη κε ζπδήηεζε. Ταηληνκαζήκαηα
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Ηζηνξία, ηε Ινγνηερλία, ηε Φπζηθή, ηα Καζεκαηηθά θαη ζε άιια καζήκαηα.
3. Υποζηήπιξη ηυν εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηυν πος ςλοποιούνηαι ζηο ζσολείο
Ιακβάλνληαο ππόςε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη κε ζηόρν λα αμηνπνηήζεη βηώκαηα, γλώζεηο, θαη δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ην Σρνιείν καο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά πξνο ηελ
θαηεύζπλζε απηή κε ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ όπσο: ζπδεηήζεηο, αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από δηάθνξα ινγνηερληθά βηβιία από
ηηο θαζεγήηξηεο θαη ηα παηδηά, αθεγήζεηο από ηα παηδηά, δεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη κεηάθξαζή ηνπο
ζηα Αγγιηθά, παξαθνινύζεζε ηαηληώλ κε παξάιιειε ζπδήηεζε θαη ζπκπιήξσζε θύιισλ εξγαζίαο,
επίιπζε αζθήζεσλ, επίδεημε θαη εθηέιεζε πεηξακάησλ, έξεπλα ζηε Βηβιηνζήθε θαη ζην δηαδίθηπν θαη
εθπόλεζε εξγαζηώλ από ηα παηδηά, παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ κε ρξήζε PowerPoint, δεκηνπξγία
ζελαξίνπ γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε, δεκηνπξγία ηαηλίαο από ην βηληενζθνπεκέλν πιηθό, παξαθνινύζεζε θαη δεκηνπξγία ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. Δπίζεο αμηνπνηνύληαη ηερληθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
δξάκαηνο όπσο: ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ζε ζπλδπαζκό κε παηρλίδη ξόισλ, αγώλαο επηρεηξεκαηνινγίαο κε παηρλίδη ξόισλ, “Θαπηή θαξέθια”, ζεαηξηθό αλαιόγην, δξακαηνπνίεζε δηαιόγνπ
θαη απόδνζή ηνπ, δξακαηνπνηεκέλε παξνπζίαζε κνπζεηνζθεπήο, κίκεζε ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο.
Ζ Βηβιηνζήθε κε ηνλ ελεξγό ηεο ξόιν ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ (δηαζεκαηηθόηεηα, κέζνδνο ζρεδίσλ εξγαζίαο-project, νκαδνζπλεξγαηηθή, δηεξεπλεηηθή, βησκαηηθή κάζεζε), ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζεσξείΘνπηιή, Γ., «Ζ Σρνιηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Ξεηξακαηηθνύ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ηιίνπ», Σπλεξγαζία, αξ. 1 (Απξίιηνο
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ηαη πιένλ επηηαθηηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε. Δπηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάζηεθαλ ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό (Ιηνπκπιηάλα, Άγθπξα, Βεξνιίλν).
Τα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν καο θαη νξγαλώζεθαλ ή ππνζηεξίρζεθαλ
από ηε Βηβιηνζήθε ηα ηειεπηαία ρξόληα ήηαλ ηα εμήο:



“Τα Ξαλαζήλαηα κέζα από ηε Εσθόξν ηνπ Ξαξζελώλα”- Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα νκάδαο καζεηώλ, δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη παξνπζίαζή ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ Σρνιείνπ
(Σρ. Έηνο 2003-04, ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Κειεηώλ Αθξόπνιεο).



“Δλζαξξύλνληαο ηα θνξίηζηα ζηα Καζεκαηηθά”-Σρέδην εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΘΔΘΗ-ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ “Δπαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ” (Σρ. Έηνο 2003-04)



“Διηά, ην δέληξν πνπ δίλεη”-Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ειαηόδεληξνπ, ηεο ειηάο θαη ηνπ
ειαηόιαδνπ, ζπλεξγαζία ηεο Βηβιηνζήθεο κε ην ηκήκα Δηθαζηηθώλ ηεο Α΄ Ιπθείνπ θαη ηε
Σρνιηθή Φνξσδία (Σρ. Έηνο 2004-05).



“Σεηζκνί-Ζ γλώζε ζώδεη”- Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη δεκηνπξγία ςεθηαθήο παξνπζίαζεο ζην
πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Αξρέο Ξεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Β΄ Ιπθείνπ (Σρ. Έηνο 200506).



“Διιεληζηηθή Αιεμάλδξεηα-Ν θάξνο ηεο γλώζεο” Γηαζεκαηηθό ζρέδην εξγαζίαο κε ζηόρν ηε
γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ηνλ Διιεληζηηθό Θόζκν. Ξξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηκήκα ηεο Α΄ Ιπθείνπ από ηε καζεκαηηθό θαη ηε θηιόινγν θαη ζπλεξγάζηεθαλ νη θαζεγεηέο ηεο Ηζηνξίαο,
ησλ Θξεζθεπηηθώλ, ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Αγγιηθώλ. (Σρ. Έηνο 2005-06).



Θεαηξηθό Δξγαζηήξη: “Κηα παλέκνξθε ηζηνξία - Ζ κέηξεζε ηεο Γεο από ηνλ Δξαηνζζέλε”
Θεαηξηθή απόδνζε κπζηζηνξήκαηνο ηνπ D. Guedj, Τα αζηέξηα ηεο Βεξελίθεο ζην πιαίζην
ηνπ πξνεγνύκελνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο.



“Ν άλζξσπνο πνπ κεηξνύζε ηελ άκκν - Σπλδένληαο ηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο κε ηε βνήζεηα ελόο ινγνηερληθνύ βηβιίνπ”- Γηεπηζηεκνληθό ζρέδην εξγαζίαο πνπ
πεξηειάκβαλε 40 δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε 8 καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο. Ξξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηκήκα ηεο Α΄ Ιπθείνπ, δηήξθεζε έλα ζρνιηθό έηνο θαη ζπλεξγάζηεθαλ 8 θαζεγεηέο δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηε Βηβιηνζήθε ζε ζπληνληζηηθό ξόιν (Σρ. Έηνο 2006-07).



“Τν εύζξαπζην εθθξεκέο ή ε βαξηά Γε;”- Ζ ιεθηηθή αληηπαξάζεζε (debate) ζηε δηδαζθαιία
ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Σρ. Έηνο 2007-08).



Θεαηξηθό Δξγαζηήξη: Φ. ΓΘ. Ιόξθα “Ν Καησκέλνο Γάκνο” (Σρ. Έηνο 2008-09).



“Τα μπζηά ηεο Φίνπ θαη ηα Καζεκαηηθά ηνπο”- Γηαζεκαηηθό ζρέδην εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηκήκα ηεο Α΄ Ιπθείνπ ζηα καζήκαηα ηεο Γεσκεηξίαο, ηεο Λενειιεληθήο Γιώζζαο, ησλ Αγγιηθώλ θαη ηεο Ξιεξνθνξηθήο. Νη δξαζηεξηόηεηεο πεξηειάκβαλαλ WebQuest,
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βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, δεκηνπξγία ςεθηαθώλ παξνπζηάζεσλ από ηα παηδηά θαη ηειηθή παξνπζίαζε κε ηε κνξθή κίκεζεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο (Σρ. Έηνο 2009-10).


Θεαηξηθό Δξγαζηήξη: Α.Λ. Νζηξόθζθη “Τν εκεξνιόγην ελόο απαηεώλα” (Σρ. Έηνο 2009-10).

Όζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ε Βηβιηνζήθε:
 δηαζέηεη ην ρώξν, ηε ζπιινγή θαη ηνλ εμνπιηζκό ηεο ζε πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο όισλ ησλ άιισλ ρώξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη,
 επηκειείηαη ηε ζύληαμε ησλ βηβιηνγξαθηώλ γηα όιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο,


αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ θαη ηε θσηνγξάθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ,



δεκηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο ζεκαηηθέο εθζέζεηο ζε έληππε κνξθή (πόζηεξ),



επηκειείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, όιεο ηηο ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη όια ηα έληππα πνπ δηαλέκνληαη ζηα παηδηά,



επηκειείηαη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έληππνπ πιηθνύ πξνβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (θπιιάδηα, αθίζεο, ζειηδνδείθηεο, πξνγξάκκαηα ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, πξνζθιήζεηο),



επηκειείηαη ηελ έθδνζε θπιιαδίσλ κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ.

Δηδηθόηεξα γηα ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο:


ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο,



πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζην δηαδίθηπν ζρεηηθή κε ηα έξγα θαη ηηο παξαζηάζεηο ηνπο,



ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε αθηέξσκα ζηνλ Φ. Γθ. Ιόξθα, ηόζν ζε έληππε όζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή - Νξγάλσζε έθζεζε βηβιίσλ ηνπ πνηεηή ηόζν ζηε βηβιηνζήθε όζν θαη ζην
θνπαγηέ ηνπ ζεάηξνπ,



ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε αθηέξσκα ζηνλ Α. Λ. Νζηξόθζθη ζε ςεθηαθή κνξθή.

Τη απνθνκίδεη ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε:


δίλεηαη ε επθαηξία αλάπηπμεο ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ηεο εθπαηδεπηηθνύ-ππεύζπλεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ δηδαζθόλησλ θαζεγεηώλ ζε ζπλζήθεο ηζνηηκίαο, ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο
θαη εηιηθξίλεηαο,



αλαδεηθλύεηαη ν εθπαηδεπηηθόο ξόινο ηεο βηβιηνζήθεο πνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ζ Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί σο ρώξνο κάζεζεο δηαθνξεηηθόο από ηελ θιαζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο,



δεκηνπξγείηαη πξσηόηππν πιηθό πνπ πξνζηίζεηαη ζηε ζπιινγή ηεο θαη απνηειεί αθεηεξία
θαη εξέζηζκα γηα ηε δηεμαγσγή θαη άιισλ ζρεδίσλ εξγαζίαο,
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δεκηνπξγείηαη ε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζηώλ κε άιιεο Σρνιηθέο Βηβιηνζήθεο, αθνύ
ην πιηθό απηό κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ δαλεηζκνύ. Δπίζεο, αλαπηύζζνληαη ζρέζεηο θαη ζε επίπεδν δαλεηζκνύ πιηθνύ απαξαίηεηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο,



“δσληαλεύεη” ε Σρνιηθή Βηβιηνζήθε, θαζώο πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην
ρώξν ηεο, ελώ ηα παηδηά εμνηθεηώλνληαη κε έλα δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο,



αμηνπνηνύληαη πνηθηιόηξνπα νη ζπιινγέο θαη ν εμνπιηζκόο ηεο,



γλσζηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηεο ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζην πιαίζην κηαο ηειηθήο παξνπζίαζεο ησλ πξνγξακκάησλ κε αθξναηήξην γνλείο θαη άιινπο ηνπηθνύο θνξείο.

4. Πποεηοιμαζία ηυν εκπαιδεςηικών επιζκέτευν

Α. Σπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κνπζείσλ
Ζ Βηβιηνζήθε επηθνηλσλεί κε ην ηκήκα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ κνπζείσλ θαη επηιέγεη ην
ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο, θαζώο θαη ηελ εκέξα, ώξα θαη δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ. Κε ηελ παξαιαβή ηνπ
πιηθνύ πξνεηνηκαζίαο (θάθεινο κε θπιιάδηα, δηαθάλεηεο, CD-ROM θ.ά. ) νξγαλώλεηαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζηε Βηβιηνζήθε. Σπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγείηαη έλα κηθξό θπιιάδην κε βάζε ην πιηθό ηνπ θαθέινπ θαη παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, πάληνηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο.

Β. Μελάγεζε ζε κνπζείν ή αξραηνινγηθό ρώξν ρσξίο ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιηθό ηεο
Βηβιηνζήθεο θαη, αλ απηό δελ θξίλεηαη επαξθέο, πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Κε ην πιηθό
απηό νξγαλώλεηαη, ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ή ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Σρνιείνπ, έθζεζε
πνπ πεξηιακβάλεη βηβιία, πεξηνδηθά, θπιιάδηα, αθίζεο, ράξηεο, πίλαθεο θαη ό,ηη άιιν ζεσξεζεί απαξαίηεην. Σηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη θπιιάδην πνπ δηαλέκεηαη ζηα παηδηά θαη αθνινπζεί ςεθηαθή
παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ.
5. Υποζηήπιξη ηυν ζσολικών εοπηών
Ζ Βηβιηνζήθε ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθώλ ενξηώλ νξγαλώλνληαο εθζέζεηο
βηβιίσλ θαη άιισλ εληύπσλ, ηόζν ζην ρώξν ηεο όζν θαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ,
θηινηερλώληαο ην πξόγξακκα ηεο γηνξηήο θαη δεκηνπξγώληαο εθζέζεηο ηόζν ζε έληππε κνξθή (πόζηεξ) όζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (PowerPoint). Δλδεηθηηθά:


εηθαζηηθέο καξηπξίεο από ηνλ πόιεκν ηελ θαηνρή θαη ηελ αληίζηαζε,



ε επνπνηία ηνπ 1940-41.,



αθηέξσκα ζηελ εμέγεξζε ηνπ Ξνιπηερλείνπ,



Ηζηνξηθό Φξνλνιόγην ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821,



Αθξόπνιε 1940-44.
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6. Σςμμεηοσή ζε ενδοζσολικά επιμοπθυηικά ζεμινάπια
Ζ Βηβιηνζήθε, εθηόο από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νξγάλσζή ηνπο, ζπκκεηείρε θαη κε εηζεγήζεηο ζηα δύν ελδνζρνιηθά ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ιύθεηό καο
ηα ζρνιηθά έηε 2008-09 θαη 2009-10. Νη εηζεγήζεηο αθνξνύζαλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ από ηε Σρνιηθή Βηβιηνζήθε θαη ηελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Τα ζεκηλάξηα
παξαθνινύζεζαλ θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαζώο θαη θαζεγεηέο από γεηηνληθά ζρνιεία.
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