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Οι βιβλιοθήκες του

Κολλεγίου Αθηνών

Δημοτικό 
Κολλεγίου 
Αθηνών

Δημοτικό 
Κολλεγίου 
Ψυχικού

2 δημοτικά με δική τους βιβλιοθήκη

Κεντρική 
Βιβλιοθήκη

• 2 Γυμνάσια, 2 Λύκεια και ΙΒ που 
εξυπηρετούνται από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη 

http://www.haef.gr/gre/libraries/acl.html

Νηπιαγωγείο 
«Ιωάννης Μ. 
Καρράς»

νηπιαγωγείο με δική του βιβλιοθήκη

http://www.haef.gr/gre/libraries/acl.html


Βιβλιοθήκες Κολλεγίου – ιστορικό

 1925 Ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών, Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα

 Δημιουργία Βιβλιοθήκης

 Δεκαετία 30 – πρώτος βιβλιοθηκονόμος, Πάτροκλος Ηλιάσκος, Σχολή 

βιβλιοθηκονομίας UNESCO στο Παρίσι

 Library Orientation, εξωσχολικά βιβλία, ερευνητικές εργασίες – Το 

καταστατικό του σχολείου επιτρέπει τροποποίηση του Αναλυτικού 

προγράμματος



Σχολεία και Βιβλιοθήκες, Κολλεγίου Αθηνών, 

Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

 2 δημοτικά (Campus Κάντζας) 2 Γυμνάσια, 2 Λύκεια – Κολλέγιο Αθηνών και 

Κολλέγιο Ψυχικού (Το IB ενταγμένο στο Λύκειο ΚΨ)

 Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»

 Σύνολο μαθητών 4.720

 Βιβλιοθήκες 

 2 στα δημοτικά (Κολλέγιο Αθηνών     Κολλέγιο Ψυχικού)

 Κεντρική βιβλιοθήκη

 Βιβλιοθήκη «Χαράλαμπος Βελλής» στο νηπιαγωγείο

 19 βιβλιοθηκονόμοι, κτηριακές εγκαταστάσεις,  ικανός εξοπλισμός, βάσεις 

δεδομένων



Οι βιβλιοθήκες στο Αναλυτικό 

πρόγραμμα

 Δημοτικά και Νηπιαγωγείο – εβδομαδιαία ώρα βιβλιοθήκης ενταγμένη στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα

 Πρόγραμμα διαμοιρασμένο – Πληροφοριακή Παιδεία και Φιλαναγνωσία

 Φιλαναγνωσία εν μέρει βασισμένη σε βιβλία που προτείνονται από τη Βιβλιοθήκη 

και διαβάζονται το καλοκαίρι

 Κεντρική Βιβλιοθήκη 

 Ερευνητικές εργασίες ενταγμένες στα διάφορα μαθήματα μέσω των ακαδημαϊκών 

τμημάτων (Λογοτεχνία, Ιστορία, Αγγλικά, Γεωγραφία, Μουσική, Εικαστικά, ΣΕΠ κ.α.)

 Ερευνητικές Εργασίες Α και Β Λυκείου  (54 εβδομαδιαίες ώρες)

 Λογοτεχνικές Διαδρομές (24 εβδομαδιαίες ώρες)

 40 ώρες - Ημερήσιος μέσος όρος  μαθημάτων στη Βιβλιοθήκη





Δράσεις των Βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια 

της απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown)

Υποστήριξη της κοινότητας με ψηφιακό 

υλικό

Εξ αποστάσεως ασύγχρονες εκπαιδευτικές 

δράσεις

Εξ αποστάσεως σύγχρονες εκπαιδευτικές 

δράσεις 



Υποστήριξη της κοινότητας με ψηφιακό 

υλικό

 Συνεδριάσεις και συνεργασία των βιβλιοθηκονόμων μέσω MS TEAMS

 Αποστολή mass mails σε γονείς ( και μέσω αυτών στους μαθητές), 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό καταλόγων με προτάσεις για

 Ψηφιακό πολιτιστικό υλικό ( θέατρο, μουσική, μουσεία, βιβλιοθήκες)

 E-books, audio books, ψηφιακές αναγνώσεις βιβλίων

 Εκπαιδευτικές δημιουργικές δραστηριότητες

 Υλικό για γιορτές

 Βιβλιοπροτάσεις

 Ανάρτηση και στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών

 Συνεδριάσεις και επικοινωνία των βιβλιοθηκονόμων και με άλλα τμήματα των 
σχολείων



Εξ αποστάσεως ασύγχρονες 

εκπαιδευτικές δράσεις

 Στο Νηπιαγωγείο 

 Βιντεοσκόπηση από τη βιβλιοθηκονόμο αφήγησης παραμυθιού της ίδιας

 Ανάρτηση στο δίκτυο του νηπιαγωγείου

 Κεντρική Βιβλιοθήκη

 Προσαρμογή εργασιών στα νέα δεδομένα με τη χρήση ψηφιακού υλικού και 

ψηφιοποίηση έντυπου υλικού



Εξ αποστάσεως σύγχρονες εκπαιδευτικές δράσεις(1)  

Χρήση της πλατφόρμας MS TEAMS για διαδικτυακά μαθήματα

 Μαθητές στο σπίτι

 Μαθητές με εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο (δυσκολότερη 

επικοινωνία) 

Δημοτικά 

 Τροποποίηση των εργασιών για προσαρμογή στο νέο μέσο. Μεγαλύτερη 

χρήση βίντεο και ακουστικού υλικού για πιο «ζωντανές» παρουσιάσεις

 Αντικείμενο – Φιλαναγνωσία και υλικό Πληροφοριακής Παιδείας 



Εξ αποστάσεως σύγχρονες εκπαιδευτικές 

δράσεις(2)  

Κεντρική Βιβλιοθήκη

 Ερευνητικές Εργασίες Α και Β Λυκείου (ολοκλήρωση και παρουσιάσεις μαθητών) 

 Εργασίες Αγγλικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου

 Οικιακή Οικονομία

 Λογοτεχνικές διαδρομές (χρήση βίντεο) 



Ημερολόγιο κορονοϊού

 Πρόταση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την καταγραφή προσωπικών 

εμπειριών του εγκλεισμού από μέλη της  κοινότητας του σχολείου

 Χρήση πλατφόρμας moodle

 Στόχος η δημιουργία e-book ως ντοκουμέντου με προσωπικές μαρτυρίες  



1o Lockdown (10/3-4/5)
Ασύγχρονη εκπαίδευση στο «ηλεκτρονικό σχολείο» 

του Νηπιαγωγείου Ι. Μ. Καρράς



1o Lockdown (10/3-4/5)
Ασύγχρονη εκπαίδευση στο «ηλεκτρονικό σχολείο» του Νηπιαγωγείου 



1o Lockdown (10/3-4/5)
Επικοινωνία και υποστήριξη με τους γονείς (1/3)

 Η Βιβλιοθήκη στη δύσκολη περίοδο που όλοι βιώσαμε στάθηκε δίπλα στους

γονείς των μαθητών αποστέλλοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα υλικό

που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι

 Το περιεχόμενο του υλικού μεταξύ άλλων περιλάμβανε προτάσεις βασισμένες

στο υπό επεξεργασία UOI, σε παγκόσμιες γιορτές και επίκαιρα γεγονότα

 Εξατομικευμένα η Βιβλιοθήκη έδωσε βιβλιογραφικούς καταλόγους όπου

υπήρχε ανάγκη από τους μαθητές



1o Lockdown (10/3-4/5)
Επικοινωνία και υποστήριξη με τους γονείς (2/3)



1o Lockdown (10/3-4/5)
Επικοινωνία και υποστήριξη με τους γονείς (3/3)



2α τάξη

Η Βιβλιοθηκάριος της

Βασόρας
• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση σελίδων

του βιβλίου σε ppt

• Συζήτηση και

προφορική απάντηση σε

ερωτήσεις

Πώς γεννιέται ένα

βιβλίο;

• PYP

• Παρουσίαση ppt για το

πώς γεννιέται ένα

βιβλίο

Πετάει, πετάει το 

σχολείο!

• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση  σελίδων του 

βιβλίου σε ppt

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

Κουίμπι, ο ευαίσθητος

γορίλας
• Ανάγνωση του βιβλίου με τη 

• Παρουσίαση σελίδων του 

βιβλίου σε ppt

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

• Παιχνίδι

Ο μαύρος Κότσυφας κι ο 

άσπρος Γλάρος

• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση του βιβλίου 

σε ppt

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

Σου έχω πει 1000 φορές

να μη λες υπερβολές
• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση του

βιβλίου σε ppt

• Συζήτηση και

προφορική απάντηση σε

ερωτήσεις

Το παιδί που δεν

αγαπούσε τα βιβλία
• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση σελίδων

του βιβλίου σε ppt

• Συζήτηση και

προφορική απάντηση σε

ερωτήσεις

• Επανάληψη στοιχείων

σελίδας τίτλου

Τα φανταστικά

ιπτάμενα βιβλία του

κου Μόρρις Λέσμορ
• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και 

προφορική απάντηση 

σε ερωτήσεις 

• Παιχνίδι

“Hakuna Mipaka”

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και

προφορική απάντηση

σε ερωτήσεις

• Παιχνίδι



3η τάξη

Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας

• Παρουσίαση της ιστορίας

μέσω τραγουδιού και βίντεο

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

Κουίμπι, ο ευαίσθητος

γορίλας
• Ανάγνωση του βιβλίου με τη 

• Παρουσίαση του βιβλίου σε 

ppt

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

• Παιχνίδι

Το λελέκι και οι φίλοι

του

• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση του

βιβλίου σε ppt

• Συζήτηση και

προφορική απάντηση σε

ερωτήσεις

Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία

του κου Μόρρις Λέσμορ
• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

• Παιχνίδι

“Hakuna Mipaka”

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική

απάντηση σε ερωτήσεις

• Παιχνίδι

Το κορίτσι που ήθελε να

σώσει τα βιβλία

• Ανάγνωση του βιβλίου

• Παρουσίαση του βιβλίου σε

ppt

• Συζήτηση και προφορική

απάντηση σε ερωτήσεις



6η τάξη

Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας

• Παρουσίαση της ιστορίας

μέσω τραγουδιού και βίντεο

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

Τα φανταστικά ιπτάμενα

βιβλία του κου Μόρρις

Λέσμορ

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική 

απάντηση σε ερωτήσεις 

• Παιχνίδι

“Hakuna Mipaka”

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική

απάντηση σε ερωτήσεις

• Χωρισμός σε ομάδες και

έρευνα για τα ζώα

Ιβάν και Πρίγκιπας

• PYP

• Ανάγνωση επιλεγμών κεφαλαίων

• Προβολή βίντεο

• Συζήτηση και προφορική απάντηση 

σε ερωτήσεις

• Καταγραφή απαντήσεων σε 

ερωτήσεις





Joyce, William. Τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του Μόρρις Λεσμορ. Αθήνα:Πατάκη, 2014.

2α τάξη



Τίτλος εργασίας Τάξη

Η Μεσόγειος, σταυροδρόμι πολιτισμών Α

Βιομηχανίες στην Ελλάδα του 20ού αι. Α

Τα ρεύματα στη ζωγραφική και οι εκπρόσωποί τους Α

Το νερό Α

Μητροπολιτικά μουσεία του κόσμου και επιφανείς καλλιτέχνες Α

Επιστήμονες και τα επιτεύγματά τους από την αρχαιότητα έως τον 20ο αι. Α

Κλιματική αλλαγή – φυσικές καταστροφές Α

Η φύση μέσα από τους ζωγράφους και τα ζωγραφικά ρεύματα του 19ου και 20ου αι. Α

Ηγέτες Α

Το φάσμα του χρόνου: από την κλεψύδρα στο ατομικό ρολόι Α

Τα δικαιώματα του ανθρώπου: ποια είναι η ιστορική εξέλιξή τους; Β

Αρχιτεκτονήματα, αρχιτέκτονες και αρχιτεκτονικά κινήματα Β

Ιστορία του κινηματογράφου Β

Ασθένειες Β

Οι πρωτοπόροι στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τα επιτεύγματά τους Β

Η εξέλιξη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα έως σήμερα Β

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020



Τίτλος εργασίας Τάξη

Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα Α

Ο πόλεμος στην αρχαιότητα Α

Η καθημερινή ζωή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Α

Η αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα A

Το αρχαίο θέατρο και η αναβίωσή του Α

Athletics Α

Media & Communications Α

Remarkable figures of the 20th century A

Technology & sustainability Α

The Natural World Α

Ποια είναι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και ποιοι θεσμοί σήμερα την υπηρετούν; Β

Πολιτεύματα και πολιτικά καθεστώτα Β

Η βιομηχανία στην Ελλάδα στις απαρχές του 20ου αι. Β

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός Β

Βυζαντινά μνημεία στον Ελλαδικό χώρο Β

Δύο μέτρα και δύο σταθμά: από τη μετρολογική εξουσία στην καθιέρωση του παγκόσμιου

συστήματος μέτρησης

Β

Το φάσμα του χρόνου: από την κλεψύδρα στο ατομικό ρολόι Β

Οι συνέπειες της εξέλιξης των ΤΠΕ στην κοινωνία, την οικονομία, την εκπαίδευση και τον

πολιτισμό

Β

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020



Συμπεράσματα για την περίοδο 

καραντίνας

 Επιτυχημένη η μεταφορά των εργασιών στο ψηφιακό περιβάλλον και στα 

τηλεμαθήματα

 Δυνατότητα κάλυψης των δραστηριοτήτων πλην δανεισμού που 

περιορίστηκε εξαιρετικά

 Οι μαθητές δεν έχουν την ίδια εμπειρία βιβλιοθήκης και η προσωπική επαφή 

ήταν εξαιρετικά μειωμένη καθώς οι κάμερες ήταν κλειστές. Στη φάση που 

διανύουμε οι κάμερες είναι ανοικτές. 

 Μεγαλύτερη χρήση των βάσεων δεδομένων και των ψηφιακών βιβλίων

 Ευχή να μην γίνει τρόπος ζωής στο μέλλον


