
 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Θέµα 

«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2006 
 

3η ηµέρα 

Σχολική Βιβλιοθήκη και Εκπαιδευτικό Έργο (συνέχεια) 

 

Οργάνωση και πραγµάτωση µαθηµάτων στη σχολική βιβλιοθήκη 

 
        Η πρώτη σκέψη που µας έρχεται στο µυαλό ακούγοντας ή διαβάζοντας το 

όρο  ή τους όρους ∆ηµόσια βιβλιοθήκη, ∆ηµοτική βιβλιοθήκη, Πανεπιστηµιακή 

βιβλιοθήκη είναι ο δανεισµός βιβλίων, οργάνωση βιβλιοπαρουσίασεων, 

εκθέσεων. 

       Ο όρος όµως σχολική βιβλιοθήκη πρέπει ή θα πρέπει να µας οδηγεί σε µια 

πιο ουσιαστική και σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία. Στην οργάνωση και 

πραγµάτωση µαθηµάτων µέσα στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης. Μαθήµατα 

που έχουν άµεση σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών αλλά και 

µαθήµατα που δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να υπάρχουν µέσα στην ύλη των 

σχολικών βιβλίων. 

       Άρα πρωταρχικός σκοπός και βασικό µέληµα του υπεύθυνου της σχολικής 

βιβλιοθήκης αλλά και του διευθυντή και του συλλόγου και των µαθητών θα 

πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να είναι η οργάνωση και πραγµάτωση µαθηµάτων 

µέσα στη σχολική βιβλιοθήκη. Ο δανεισµός τίτλων θα πρέπει να είναι κατά µια 

άποψη απόρροια της πραγµάτωσης αυτών των µαθηµάτων.  

Φανταστείτε ένα µάθηµα για το ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ και αµέσως µετά το τέλος 

τους µαθητές να δανείζονται βιβλία σχετικά µε το έργο του, cds µε απαγγελίες 

από τον ίδιο τον ποιητή (Σονάτα του σεληνόφωτος), µε µελοποιηµένη ποίηση 

(Επιτάφιος, Ρωµιοσύνη, Τα δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας κλπ), 

βιντεοταινία (Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2001/1). 

     Φανταστείτε ένα µάθηµα ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ και αµέσως µετά το τέλος του 

τους µαθητές να δανείζονται βιβλία και cd-rom σχετικά µε το θέµα. 

     Φανταστείτε ένα µάθηµα ιστορίας για το ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ και µετά το 

τέλος τους µαθητές να δανείζονται βιβλία (Αποµνηµονεύµατα), cd µουσικής µε 

τραγούδια που αναφέρονται στο Μακρυγιάννη, υλικό σχετικό µε τους πίνακές 

του (Σκέψις Μακρυγιάννη). 

    Φανταστείτε, φανταστείτε, φανταστείτε….. 

    Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα αλλά και πολλά ακόµα έχουν πραγµατωθεί 

µέσα στο χώρο των σχολικών βιβλιοθηκών αλλά και ότι µπορεί να φανταστεί ο 

καθηγητής της κάθε ειδικότητας µπορεί να υλοποιηθεί µέσα στο χώρο της 
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σχολικής βιβλιοθήκης αρκεί να ζητήσει – απαιτήσει τη συνεργασία του 

υπεύθυνου της σχολικής βιβλιοθήκης. (Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών 

Βιβλιοθηκών παρ. ..). Πρέπει, βέβαια, να λάβουµε υπόψη ότι ο υπεύθυνος της 

σχολικής βιβλιοθήκης είναι και αυτός καθηγητής µιας συγκεκριµένης 

ειδικότητας, δεν είναι παντογνώστης. 

 

Οι αρµοδιότητες του υπεύθυνου της σχολικής βιβλιοθήκης για την οργάνωση και 

πραγµάτωση µαθηµάτων στη σχολική βιβλιοθήκη αφορούν: 

 

• τη συνεργασία του µε τον ενδιαφερόµενο καθηγητή στην αναζήτηση 

υλικού από 

� βιβλία 

� περιοδικά 

� cd-rom ή dvd (αρχεία κειµένων σε µορφή doc ή pdf, αρχεία  

φωτογραφιών σε µορφή gif ή bmp ή jpeg ή tif, αρχεία ήχου σε 

µορφή mp3 ή wav ή wma, αρχεία κινούµενης εικόνας σε µορφή avi 

ή mpeg, αρχεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

υλοποίηση του µαθήµατος. 

� βιντεοκασέτες (θα ήταν χρήσιµο η σχολική βιβλιοθήκη να διαθέτει 

δύο (2) συσκευές video recorder ώστε να γίνεται αντιγραφή από 

µια βιντεοκασέτα σε µια άλλη κενή συγκεκριµένων αποσπασµάτων 

της ταινίας, αυτών που εξυπηρετούν καλύτερα τη διαδικασία του 

µαθήµατος τόσο από άποψη περιεχοµένου όσο και από άποψη 

χρόνου.  

� παραδοσιακές κασέτες ήχου  

� internet (χρήση µηχανών αναζήτησης) 

� άλλες πηγές (φωτογραφίες µε τη ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, 

βίντεο από ψηφιακή κάµερα) 

� άλλες σχολικές βιβλιοθήκες (αποστολή αρχείων κειµένου ή/και 

φωτογραφίας µέσω email,  libraries@sch.gr) 

� άλλες βιβλιοθήκες (τηλεφωνική επικοινωνία µε ∆ηµόσια 

Βιβλιοθήκη – διαδανεισµός) 

 

     Θα ήταν ευχής έργο και κατόρθωµα του υπεύθυνου της σχολικής 

βιβλιοθήκης η αναζήτηση βιβλίων να γίνεται από τον ίδιο τον καθηγητή, 

εφόσον είναι και θα πρέπει να είναι µυηµένος στην αναζήτηση υλικού µέσω του 

προγράµµατος ΑΒΕΚΤ ή και άλλων αντίστοιχων προγραµµάτων (Σχολικός 

Βιβλιοφύλαξ) που χρησιµοποιούνται στη σχολική βιβλιοθήκη. 

 

• τη συνεργασία του µε τον ενδιαφερόµενο καθηγητή στην ψηφιοποίηση 

και αποθήκευση στον υπολογιστή του τελικού επιλεγόµενου υλικού 

� σκανάρισµα και αποθήκευση κειµένων από έντυπη µορφή και 

µετατροπή σε αρχείο κειµένων (χρήση scanner και προγράµµατος 

οπτικής ανάγνωσης –OCR-optical reader). Εναλλακτικά ένα 
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κείµενο µπορεί να ψηφιοποιηθεί µόνο ως  εικόνα αν δεν είναι 

αναγκαία η επεξεργασία του.  

� σκανάρισµα, επεξεργασία και αποθήκευση φωτογραφιών από 

έντυπα µέσα. (χρήση scanner και προγράµµατος διαχείρισης 

φωτογραφίας)  

� παραγωγή και αποθήκευση αρχείων ήχου µε τη χρήση του 

µικροφώνου του υπολογιστή. 

� «κατέβασµα»- “ download” και αποθήκευση αρχείων κειµένων, 

εικόνας, ήχου ή και ολόκληρων site από το internet (χρήση 

προγράµµατος offline browser) 

� µετατροπή και αποθήκευση ηχητικών δεδοµένων σε µορφή mp3, 

wav)  

� δηµιουργία και αποθήκευση αρχείων slideshow µε επιθυµητή και 

τη δυνατότητα εισαγωγής κειµένου και ήχου. 

� παραγωγή και αποθήκευση αρχείων εικόνας και βίντεο από 

ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και κάµερα. 

� µετατροπή ηχητικών δεδοµένων  από δίσκους βινυλίου ή από 

κασέτες ήχου σε ψηφιακή µορφή (απαιτείτε ειδικός εξοπλισµός) 

  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνετε υπόψη τις διατάξεις του νόµου 

περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

• τη συνεργασία του µε τον ενδιαφερόµενο καθηγητή στο «τελικό 

µοντάρισµα» των δεδοµένων στον υπολογιστή (χρήση προγράµµατος 

παρουσίασης, κειµένου). Ο υπεύθυνος της σχολικής βιβλιοθήκης  

συνδράµει τεχνικά. Η αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης της 

πληροφορίας  που αφορά το µάθηµα ανήκει στον καθηγητή. 

Θα ήταν ευχής έργο και κατόρθωµα ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήµατος να µπορεί ο καθηγητής να χειρίζεται µόνος του όλες τις 

παραπάνω εφαρµογές. 

• τη συνεργασία του µε τον ενδιαφερόµενο καθηγητή κατά τη διάρκεια 

της πραγµάτωσης του µαθήµατος µέσα στη σχολική βιβλιοθήκη. Ο 

υπεύθυνος της σχολικής βιβλιοθήκης παρευρίσκεται και υποστηρίζει 

τεχνικά τον καθηγητή. Μπορεί να χειρίζεται τον υπολογιστή και ο 

καθηγητής να κάνει τη παράδοση. Αυτό εξαρτάται από τη θέση των 

καθισµάτων, του υπολογιστή και του προβολέα. ∆ιευκολύνει η ύπαρξη 

ασύρµατου πληκτρολογίου και ποντικιού. 

 

 

Ο εξοπλισµός που απαιτείται για την οργάνωση και πραγµάτωση µαθήµατος 

 

1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής (φορητός κατά προτίµηση) µε όσο το δυνατόν 

ισχυρό επεξεργαστή, µεγάλη µνήµη και µεγάλη χωρητικότητα σκληρού 

δίσκου. Να διαθέτει συσκευή dvd writer, µικρόφωνο, ηχεία, ασύρµατο 

πληκτρολόγιο και ποντίκι (προαιρετική η ασύρµατη δυνατότητα), κάµερα 
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(προαιρετικά), κάρτα ραδιοφώνου και τηλεόρασης (προαιρετικά), µόντεµ 

και σύνδεση στο internet µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ταχύτητα. 

Λογισµικό που να εξυπηρετεί και τη φάση της οργάνωσης αλλά και τη 

φάση της πραγµάτωσης του µαθήµατος. Μετακινούµενο γραφείο 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

2. Βιντεοπροβολέας (δεν νοείται µάθηµα στη σχολική βιβλιοθήκη µε τη 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών χωρίς τη χρήση 

βιντεοπροβολέα) 

3. Οθόνη προβολής 

4. Συσκευή βίντεο 

5. Dvd-player  

6. Στερεοφωνικό συγκρότηµα 

7. Τηλεόραση 

8. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 

9. Ψηφιακή βιντεοκάµερα ή οποία λειτουργεί και ως φωτογραφική µηχανή 

(η χρήση της αναλογικής φωτογραφικής µηχανής ή κάµερας συνήθως 

δυσκολεύει τη διαδικασία από άποψη κόστους και χρόνου) 

10. Φωτοτυπικό µηχάνηµα 

11. Εκτυπωτής 

12. Πλαστικοποιητής ( πλαστικοποίηση εκτυπωµένων φωτογραφιών για την 

«Έκθεση Φωτογραφίας» που θα οργανωθεί ως µέρος της πραγµάτωσης 

του µαθήµατος) 

13. Λευκός πίνακας µαρκαδόρου µε ροδάκια.  

 

    Για τους «παραδοσιακούς» καθηγητές που όλα τα παραπάνω τους ξενίζουν ή 

καλύτερα τους φοβίζουν χρήσιµο είναι να υπάρχουν  

 

14. ένα διαφανειοσκόπειο 

15. µια συσκευή προβολής slides 

 

16. Για να έχουµε τεχνικά καλύτερα αποτελέσµατα και συνακόλουθα µια πιο 

επιτυχηµένη πραγµάτωση του µαθήµατος είναι αναγκαία 

I. Ένα καλώδιο µε mini-jack υποδοχή στη µία πλευρά και rca (µαύρο- 

κόκκινο) υποδοχή στην άλλη για σύνδεση κάρτας ήχου του Η/Υ µε 

το στερεοφωνικό συγκρότηµα.  

II. Ένα καλώδιο  rca (µαύρο- κόκκινο) σε rca (µαύρο- κόκκινο) για 

σύνδεση της εξόδου του ήχου της συσκευής βίντεο ή του dvd-player 

µε το στερεοφωνικό συγκρότηµα. 

III. Ένα καλώδιο µε µονό rca και στις δύο πλευρές για να συνδέσουµε τη 

συσκευή βίντεο µε τον βιντεοπροβολέα. Θα απαιτηθεί και ένας 

αντάπτορας από scart  σε rca. 

 

17.  ∆υνατότητα συσκότισης του χώρου της σχολικής βιβλιοθήκης 
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Η ύπαρξη µέσα στη σχολική βιβλιοθήκη όλων των παραπάνω ή τουλάχιστον 

ένα µέρος από αυτά είναι απαραίτητη αν θέλουµε πραγµατικά να µιλάµε για 

οργάνωση και πραγµάτωση µαθήµατος µέσα στη σχολική βιβλιοθήκη µε τη 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Για την οργάνωση και την πραγµάτωση ενός µαθήµατος µέσα στη σχολική 

βιβλιοθήκη ο υπεύθυνος της σχολικής βιβλιοθήκης µπορεί να συνεργαστεί µε 

 

� τον καθηγητή της ειδικότητας. Ο καθηγητής θα διδάξει το µάθηµα στο 

τµήµα του και κατόπιν συνεννόησης και καλής θέλησης και στους 

µαθητές των υπόλοιπων τµηµάτων που διδάσκονται το συγκεκριµένο 

µάθηµα. 

� τους περισσότερους ή όλους τους καθηγητές της ίδιας ειδικότητας 

(απαιτείται συντονισµός, κυρίως χρονικός).   

� καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων µε στόχο τη διαθεµατική 

διδασκαλία ενός θέµατος. Κατά την ώρα της διδασκαλίας παρευρίσκονται 

στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης όλοι οι καθηγητές και ο καθένας 

«συνεισφέρει» όταν και όσο απαιτείται (απαιτείται µεγαλύτερος 

συντονισµός τόσο χρονικός όσο και θεµατικός).  

� τον/τους καθηγητή/ες και µαθητές. Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά σε 

όλα τα στάδια οργάνωσης και πραγµάτωσης του µαθήµατος. 

� µε τον σχολικό σύµβουλο  

� Οργανώνει και παρουσιάζει υποδειγµατικές διδασκαλίες σε 

καθηγητές της ειδικότητας µε ή χωρίς παρουσία µαθητών.  

� Παροτρύνει καθηγητές της ειδικότητας να προετοιµάσουν και να 

παρουσιάσουν υποδειγµατικές διδασκαλίες σε καθηγητές της 

ειδικότητας.   

 

 

    Η οργάνωση ενός µαθήµατος στη σχολική βιβλιοθήκη όσον αφορά τα 

χρονικά θέµατα της συνεργασίας γίνεται κατόπιν συνεννόησης καθηγητή και 

υπεύθυνου σχολικής βιβλιοθήκης. Τηρείται ηµερολόγιο και καταγράφεται στο 

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ». ∆εν παρακωλύει της 

υπόλοιπες λειτουργίες της σχολικής βιβλιοθήκης αλλά γίνεται παράλληλα µε 

αυτές. 

 

    Η πραγµάτωση ενός µαθήµατος στη σχολική βιβλιοθήκη γίνεται κατόπιν 

συνεννόησης καθηγητή και υπεύθυνου σχολικής βιβλιοθήκης. Ο καθηγητής 

«κλείνει» τη σχολική βιβλιοθήκη για συγκεκριµένη/ες ηµεροµηνία/ες  και 

σχολική ώρα ή ώρες. Τηρείται ηµερολόγιο και καταγράφεται στο 

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ». Ο έγκαιρος και σωστός 

προγραµµατισµός είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίος και χρήσιµος. 

Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος αναστέλλονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες 

της βιβλιοθήκης. Σχετικό ταµπελάκι, έξω από τη πόρτα της σχολικής 
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βιβλιοθήκης ενηµερώνει τους χρήστες. Το τηλέφωνο της βιβλιοθήκης 

αποσυνδέεται.  

Όλο το υλικό (βιβλία, περιοδικά, cd rom, cd, dvd, βιντεοταινίες, φωτογραφίες 

κπλ) που έχει άµεση σχέση µε το µάθηµα βρίσκεται στη διάθεση των µαθητών 

τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά το τέλος (δανεισµός). 

 

Ερώτηµα: 

    Τελικά οι σχολικές βιβλιοθήκες δηµιουργήθηκαν για την οργάνωση και την 

πραγµάτωση µαθηµάτων µόνο µε τη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορίας και µάλιστα τόσο σύνθετων όσο αναφέρθηκαν παραπάνω και 

όπως θα δείξουν τα παραδείγµατα που θα ακολουθήσουν; 

 

Όχι βέβαια!!! 

 

Η σχολική βιβλιοθήκη, ως χώρος διδασκαλίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

 και υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις 

 

� Ο καθηγητής επιθυµεί να κάνει το µάθηµα στη σχολική βιβλιοθήκη 

απλά και µόνο γιατί θέλει να αλλάξει το τµήµα περιβάλλον. 

Χρησιµοποιεί µόνο το σχολικό βιβλίο. ∆εν απαιτείται τεχνολογικός 

εξοπλισµός. 

� Ο καθηγητής επιθυµεί να κάνει το µάθηµα στη σχολική βιβλιοθήκη 

χρησιµοποιώντας και όλο το σχετικό υλικό που υπάρχει στη σχολική 

βιβλιοθήκη. Έχει, ήδη, συνεννοηθεί µε τον υπεύθυνο της σχολικής 

βιβλιοθήκης και το υλικό έχει «κατέβει» από τα ράφια πριν µπει το 

τµήµα στη σχολική βιβλιοθήκη. Μπορεί να χρησιµοποιήσει και ένα cd 

για να ακούσει η τάξη µια απαγγελία ή ένα µελοποιηµένο ποίηµα. Το 

cd  είναι ήδη  µέσα στο στερεοφωνικό συγκρότηµα.  

� Ο καθηγητής επιθυµεί να κάνει διδασκαλία µε παράλληλη προβολή 

ταινίας της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή άλλης ταινίας εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου. Ο καθηγητής είναι ήδη γνώστης του περιεχοµένου – 

δανεισµός. Η σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει δυο βιντεοταινίες 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας . Ακούγονται φυσικοί διάλογοι και 

γίνονται επαναλήψεις σε γραµµατικά φαινόµενα  (χρόνοι, υποθετικός 

λόγος) της γλώσσας. Κατά την αναπαραγωγή υπάρχουν ερωτήσεις και 

ενδιάµεσα κενά για να δοθεί χρόνος στους µαθητές που 

παρακολουθούν το µάθηµα να απαντήσουν πρώτα αυτοί. ∆εν 

απαιτείται βιντεοπροβολέας. 

� Ο καθηγητής επιθυµεί να κάνει διδασκαλία µε παράλληλη προβολή 

δεδοµένων από cd-rom. Ο καθηγητής είναι ήδη γνώστης του 

περιεχοµένου και της δοµής του – δανεισµός. Απαιτείται χρήση 

βιντεοπροβολέα.  
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      Οι λειτουργίες της σχολικής βιβλιοθήκης αναστέλλονται. Σχετικό 

ταµπελάκι, έξω από τη πόρτα της σχολικής βιβλιοθήκης ενηµερώνει τους 

χρήστες. Το τηλέφωνο της βιβλιοθήκης αποσυνδέεται.  

 

� Ο καθηγητής επιθυµεί αποκλειστικά µια προβολή ταινίας της 

εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή άλλης ταινίας, dvd εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου. Εφόσον υπάρχει άλλη αίθουσα προβολών, ο καθηγητής 

δανείζεται το υλικό και το προβάλλει στην αίθουσα προβολής. 

Ειδάλλως η προβολή γίνεται στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Σωστό είναι να ορίζεται για κάθε περίπτωση µέγιστος χρόνος χρήσης 

του χώρου ως αίθουσα προβολής. Όπως, πόσες ώρες την ηµέρα. 

Πόσες ώρες ο ίδιος καθηγητής.  

 

     Οι λειτουργίες της βιβλιοθήκης δεν αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της 

προβολής. Η σχολική βιβλιοθήκη δέχεται κανονικά τους χρήστες. Οι 

συναλλαγές (χρέωση – ξεχρέωση) καθώς και οι άλλες εργασίες (αναζήτηση 

υλικού στα ράφια) γίνονται µε τον ελάχιστο θόρυβο ώστε να µην εµποδίζεται η 

προβολή. Ο ήχος του τηλεφώνου χαµηλώνει. 

 

     Η σχολική βιβλιοθήκη µπορεί να βρίσκεται σε σχολικό συγκρότηµα στο 

οποίο λειτουργεί νυχτερινό λύκειο – γυµνάσιο - Τ.Ε.Ε. Κατόπιν συνεννόησης 

και καλής θέλησης µεταξύ των διευθυντών, των καθηγητών και του υπεύθυνου 

της σχολικής βιβλιοθήκης γίνεται χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης.  

 

        Όλα τα παραπάνω γίνονται κατόπιν συνεννόησης καθηγητή και υπεύθυνου 

σχολικής βιβλιοθήκης. Ο καθηγητής «κλείνει» τη σχολική βιβλιοθήκη για 

συγκεκριµένη/ες ηµεροµηνία/ες  και σχολική ώρα ή ώρες. Τηρείται ηµερολόγιο 

και καταγράφεται στο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ». 

Ο έγκαιρος και σωστός προγραµµατισµός είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίος 

και χρήσιµος. 

 

 

   

Μάθηµα στη σχολική βιβλιοθήκη  

µε την ευρύτερη έννοια 

 

Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ο ιδανικότερος χώρος για να πραγµατοποιηθούν 

δραστηριότητες στα πλαίσια προγραµµάτων εκδηλώσεων. Έτσι το µάθηµα 

στη σχολική βιβλιοθήκη µπορεί να αποκτήσει µια ευρύτερη διάσταση. 

 

• Μάθηµα διδάσκει ο διατροφολόγος τον οποίο κάλεσαν οι καθηγητές του 

Τοµέα Γεωπονίας του ΤΕΕ για να κανει µια διάλεξη στους µαθητές. 

•  Μάθηµα διδάσκουν η διευθύντρια µιας τράπεζας, η διευθύντρια ενός 

λυκείου, η επικεφαλής ενός δηµοτικού συνδυασµού, η υπολοχαγός του 

στρατού  όταν προσκαλούνται να συζητήσουν θέµατα που έχουν σχέση 
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µε την ισότητα των δύο φύλων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια 

υλοποίησης προγράµµατος του Κ.Ε.Θ.Ι. 

• Μάθηµα και µάλιστα «διπλό», χρήση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας  

διδάσκονται οι µαθητές που συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό eTwinning 

πρόγραµµα. 

• Μάθηµα διδάσκει ο καθηγητής  κ.Τσολάκης προσκεκληµένος από το 

Σύνδεσµο Φιλολόγων και τον Σχολικό Σύµβουλο. 

• Μάθηµα διδάσκουν οι ίδιοι οι µαθητές στους συµµαθητές τους όταν 

κάνουν την τελική παρουσίαση των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας και 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 

 

Παραδείγµατα µαθηµάτων 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Πρακτική εφαρµογή 

      

     Οι επιµορφούµενοι σε συνεργασία µε τον επιµορφωτή οργανώνουν και 

πραγµατώνουν ένα µάθηµα µε τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορίας.  

 

 

      

 

 

 

 

 


