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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

- Διαδικασία

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο
τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά
την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί
μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της
ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος

Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος
Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη
Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα
ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,

αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60,

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα
ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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3.1.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου

«Σχολική Βιβλιοθήκη»

Σχέδιο Δράσης

«Λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης»

3

Σασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ

τοιηθή Μολάδα: 1ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΒΔΡΜΙΟΤ
Περηθέρεηα: Γσηηθής Μαθεδολίας
Γηεύζσλζε: Κοκλελά Δορδαίας
Σειέθωλο: 2463031243
e-mail: dimkomni@sch.gr
Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο 2011-12: 12

Σίηιος τεδίοσ Γράζες: «Λεηηοσργία ζτοιηθής βηβιηοζήθες»
Γηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ τεδίοσ Γράζες: 41 εβδοκάδες

θοπός ηοσ τεδίοσ Γράζες
Σκοπόρ ηος Σσεδίος Γπάζηρ ήηαν «η ανάπηςξη ζύγσπονηρ και λειηοςπγικήρ βιβλιοθήκερ, πος
να ςπεπβαίνει ηον παπαδοζιακό πόλο ηηρ αποθήκεςζηρ και ηος δανειζμού βιβλίυν».
Οι ειδικόηεποι ζηόσοι πεπιλαμβάνοςν:
 ηον εμπλοςηιζμό ηηρ ζςλλογήρ με ζύγσπονερ εκδόζειρ,
 ηη βεληίυζη ηηρ πποζβαζιμόηηηαρ και ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ με ηην οπγάνυζη, καηαγπαθή
και ηαξινόμηζη ηηρ ζςλλογήρ αλλά και ηην επέκηαζη ηος σπόνος λειηοςπγίαρ,
 ηη ζύνδεζη ηηρ βιβλιοθήκηρ με ηιρ ανάγκερ ηηρ καθημεπινήρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ
και εςπύηεπα ηηρ ηοπικήρ κοινυνίαρ για ηην ανάπηςξη ηηρ θιλομάθειαρ και ηηρ
θιλαναγνυζίαρ,
 ηη ζύνηαξη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ
Κύρηα Αποηειέζκαηα
 Σσεδιάζηηκε και οπγανώθηκε μια ζσολική βιβλιοθήκη με ικανοποιηηικό απιθμό βιβλίυν,
ζςνηάσθηκε Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ, αξιοποιήθηκε εζυηεπικά ζηην καθημεπινή
εκπαιδεςηική διαδικαζία, αλλά δεν ζςνδέθηκε επαπκώρ με ηην ηοπική κοινυνία ώζηε να
λειηοςπγεί υρ δανειζηική για ηοςρ ςπόλοιποςρ ζςμπολίηερ μαρ.
 Διδικόηεπα, ζηο πλαίζιο ηηρ δπάζηρ πποέκςταν ηα ακόλοςθα: εύπεζη σοπηγίαρ για ηην
αγοπά νέυν βιβλίυν, τηθιοποίηζη ηος πεπιεσομένος ηηρ βιβλιοθήκηρ, δημιοςπγία
αναγνυζηηπίος, ζύνηαξη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ, εμπειπία από ηην επίζκετη ζηη
Γημόζια Βιβλιοθήκη Βέποιαρ, και άλλερ παπάλληλερ δπάζειρ.
 Σε ενδοζσολικό επίπεδο, ηα αποηελέζμαηα ηηρ δπάζηρ αξιοποιούνηαι μέζα από:
- ηην αναβάθμιζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού διδαζκαλίαρ
- ηον εμπλοςηιζμό ηυν διδακηικών ππακηικών
- ηη βεληίυζη ηηρ ικανόηηηαρ ηυν μαθηηών για αςηοππύθμιζη ηηρ μάθηζηρ.
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 Σε εξυζσολικό επίπεδο, ηα αποηελέζμαηα ηηρ δπάζηρ μποπεί:
- να αποηελέζοςν καλή ππακηική για άλλερ ζσολικέρ βιβλιοθήκερ,
- να διεςπύνοςν ηο πεδίο με νέερ οπηικέρ και λειηοςπγίερ ή να αποζαθηνίζοςν κάποιερ
ςθιζηάμενερ,
- να ειζάγοςν κανονιζηικέρ διεςθεηήζειρ ή να διαμοπθώζοςν ένα βεληιυμένο πλαίζιο
διαμόπθυζηρ Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ βιβλιοθηκών,
- να ζςμβάλοςν ζηην ανάδειξη και ζηοισειοθέηηζη ενόρ νέος πεπιβάλλονηορ ανάπηςξηρ
και βιυζιμόηηηαρ ζσολικών βιβλιοθηκών.

Παροσζηάδεηαη:
A. Το Σσέδιο Γπάζηρ ηος ζσολείος, όπυρ επιζςνάπηεηαι ζηην Δηήζια Έκθεζη Αξιολόγηζηρ
β’ έηοςρ ηος ζσολείος (2011-12).
B. O Δζυηεπικόρ Κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ ηηρ Σσολικήρ Βιβλιοθήκηρ.
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χζδιο δράςησ

Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ
Τομζασ: Εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ
Δείκτθσ: Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων και παρεμβάςεων

Τίτλοσ: «Λειτουργία ςχολικήσ βιβλιοθήκησ»

Α. Αναγκαιότητα τησ υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ

Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςη τησ δράςησ
Μια ςχολικι βιβλιοκικθ ςε αρμονία με τα ςφγχρονα προγράμματα ςπουδϊν, πρζπει να είναι
ζνα κζντρο δράςθσ ενταγμζνο ςτθ διδακτικι πράξθ, που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ
απαιτιςεισ των μακθτϊν, με τθν επάρκεια των κεμάτων και τθν ποικιλία του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ που διακζτει, όπωσ βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ, χάρτεσ, CD, DVD, φωτογραφίεσ,
καρτζλεσ κ.ά. Η βιβλιοκικθ του Σχολείου μασ υπολειτουργεί εξαιτίασ τθσ απουςίασ των
απαραίτθτων οργανωτικϊν δομϊν, ςφμφωνα με τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ, και δεν μπορεί
να υποςτθρίξει τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. Αναλυτικά οι λόγοι που επιβάλουν τθ
ςυγκεκριμζνθ δράςθ είναι:
θ ανυπαρξία ςυςτθματικά οργανωμζνθσ και λειτουργικισ ςχολικισ βιβλιοκικθσ
θ υπάρχουςα βιβλιοκικθ ζχει περιοριςμζνθ ποικιλία και μικρό αρικμό βιβλίων
δε διακζτει αυτόνομο χϊρο και αναγνωςτιριο
θ ταξινόμθςθ των βιβλίων δυςχεραίνει τθν ανεφρεςι τουσ
δεν ζχει διερευνθκεί θ καταλλθλότθτα του ωραρίου λειτουργίασ
δεν υπάρχουν παιδαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ που να ωκοφν τουσ
μακθτζσ ςτθ ςυςτθματικι χριςθ τθσ
οι μακθτζσ μεγαλϊνουν ςε περιβάλλον αυξθμζνων αναγκϊν και ελλείψεων,
αφοφ ςτα χωριά τουσ, πζραν των άλλων, δεν υπάρχει κοινοτικι βιβλιοκικθ.
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2. Αλληλεπίδραςη µε άλλουσ δείκτεσ
Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ςυνδζεται με διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ υιοκζτθςθ
ςφγχρονων προτφπων οργάνωςθσ και λειτουργίασ, θ αξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων του ςχολείου, θ βελτίωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν, θ
ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία και θ ανάδειξθ του ςε πολιτιςτικό κφτταρο τθσ
τοπικισ κοινότθτασ. 3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ή ςυμπληρωματικζσ δράςεισ του
ςχολείου Η δθμιουργία μιασ «ηωντανισ» και «ανοιχτισ» βιβλιοκικθσ ςτο ςχολείο, με
ςχεδιαςτικι κατεφκυνςθ τθ διαφάνεια, τθν εξωςτρζφεια, τον ανοιχτό και ενιαίο χϊρο, τθν
ευελιξία, τθν προςαρμοςτικότθτα, τθ ςτιριξθ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ και τθσ κριτικισ
ςκζψθσ, ςυνδζεται απόλυτα με τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί ςυςτθματικά το
ςχολείο. Στθν κατεφκυνςθ αυτι πρζπει να διαμορφωκεί τζτοια πολιτικι ςχετικά με τισ
υπθρεςίεσ τθσ, ϊςτε να κακορίηονται οι ςτόχοι, οι προτεραιότθτεσ και παράλλθλα να
διατθρείται θ ιςορροπία ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ και το αναλυτικό και το ωρολόγιο
πρόγραμμα του ςχολείου.

Β. κοπόσ - ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ
▪ κοπόσ του χεδίου Δράςησ
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ ςφγχρονθσ και λειτουργικισ βιβλιοκικθσ, που να
υπερβαίνει τον παραδοςιακό ρόλο τθσ αποκικευςθσ και του δανειςμοφ βιβλίων. Μια ςφγχρονθ
βιβλιοκικθ πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί με τθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ με ενεργθτικζσ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και με τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων αυτόνομθσ μάκθςθσ, να ςυμβάλει
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφορετικότθτασ των μακθτϊν και να αποτελζςει χϊρο αναηιτθςθσ και
επεξεργαςίασ τθσ γνϊςθσ, καλλιζργειασ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με το βιβλίο και ανάπτυξθσ
ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ατόμων που τθν επιςκζπτονται. Με τθ δθμιουργία
φιλικοφ περιβάλλοντοσ χϊρου να μετατραπεί ςε χϊρο παραγωγικισ ςυνεφρεςθσ και με τθν
προϊκθςθ καινοτομιϊν να καταςτεί πόλοσ ζλξθσ των μακθτϊν του ςχολείου. Παράλλθλα να
αποτελζςει το ηωντανό κφτταρο τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ δράςθσ με τθν μετατροπισ τθσ ςε
κοινοτικι βιβλιοκικθ και τθν ανάπτυξθ παράλλθλων δράςεων.
▪

Ειδικοί

ςτόχοι
Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ με ςφγχρονεσ εκδόςεισ.
Η βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ με τθν οργάνωςθ,
καταγραφι και ταξινόμθςθ τθσ ςυλλογισ αλλά και τθν επζκταςθ του χρόνου
λειτουργίασ.
Η ςφνδεςι τθσ βιβλιοκικθσ με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ
φιλομάκειασ και τθσ φιλαναγνωςίασ.
Η ςφνταξθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ.
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Γ. Κριτήρια Επιτυχίασ τησ Δράςησ
α. Η αφξθςθ του όγκου τθσ ςυλλογισ και θ κάλυψθ των απαιτοφμενων κεματικϊν.
β. Ο αρικμόσ των ςχεδίων δράςθσ που αναλαμβάνουν οι μακθτζσ και θ
διευκόλυνςθ των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιεί το ςχολείο. γ. Η τάςθ του
αρικμοφ των βιβλίων που δανείηονται από τουσ μακθτζσ και τθν τοπικι κοινωνία.
δ. Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τοπικισ κοινωνίασ από τθ
λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ, το περιεχόμενό τθσ και τισ παράλλθλεσ δράςεισ.

Δ. Μεθοδολογία υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ
1. τρατηγικζσ εφαρμογήσ
α. Προετοιμαςία των δράςεων
Η κατάλλθλθ προετοιμαςία αποτελεί κομβικό ςθμείο, γιατί ςτο ςτάδιο αυτό διαμορφϊνεται το
ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ, θ δεοντολογία τθσ ομάδασ και γίνεται θ αποςαφινιςθ των ρόλων,
ςτοιχεία που κα κακορίςουν το κλίμα ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ. Διατυπϊνονται
απόψεισ και ιδζεσ για το κζμα, τα όρια του, τουσ ςτόχουσ, το γενικό ςχεδιαςμό και τθ βαςικι
αποςτολι τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ. Οι αξίεσ που υπθρετεί μια ςφγχρονθ ςχολικι βιβλιοκικθ,
νοθματοδοτοφν και ορίηουν και το πλαίςιο των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων, που είναι:
3. να υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ςχολείου και να ευνοεί εναλλακτικζσ
προςεγγίςεισ των γνωςτικϊν αντικειμζνων βαςιςμζνεσ ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ,
4. να παρζχει πρόςβαςθ ςε τοπικζσ, εκνικζσ και παγκόςμιεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ιςότιμα
ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ,
5. να αποτελζςει ςφνδεςμο με πθγζσ γνϊςθσ και πλθροφόρθςθσ, που κα αναπτφξουν
δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ και ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ,
6. να ςυμβάλει ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν, καλλιεργϊντασ τθν αγάπθ
για το βιβλίο και τθν αναγνωςτικι απόλαυςθ,
7. να ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Στθ φάςθ αυτι
πραγματοποιείται θ αποτφπωςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ, θ ςυγκζντρωςθ, θ καταγραφι, θ
ςυντιρθςθ και θ ψθφιοποίθςθ του υπάρχοντοσ υλικοφ.
β. χεδιαςμόσ και οργάνωςη των δράςεων
Κακορίηεται το χρονοδιάγραμμα και γίνεται θ κατανομι του ζργου ςτισ εξισ ομάδεσ:
- ομάδα διαμόρφωςθσ και οργάνωςθσ του χϊρου,
- ομάδα επιλογισ βιβλίων,
- ομάδα ταξινόμθςθσ του υλικοφ,
- ομάδα ςφνταξθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ.
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γ. Τλοποίηςη των δράςεων
Κάκε ομάδα ςυλλζγει πλθροφορίεσ από ειδικοφσ, βιβλία και το διαδίκτυο. Γίνεται θ ανάλυςθ
των πλθροφοριϊν, θ ταξινόμθςι τουσ και θ ςφνκεςθ των εργαςιϊν κάκε ομάδασ. Οι
ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια για αξιολόγθςθ και δθμιουργία
ςυνκετικισ εργαςίασ μετά από διορκϊςεισ και τροποποιιςεισ.
δ. Ενημζρωςη ςχολικήσ κοινότητασ
Οργανϊνονται ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία, για το
περιεχόμενο τθσ δράςθσ που πρόκειται να υλοποιθκεί από τθ ςχολικι μονάδα και
διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ ι οικονομικισ ςτιριξθσ. Τα αποτελζςματα και θ
πορεία τθσ εξζλιξθσ κάκε φάςθ τθσ δράςθσ, διαχζονται ςτθν τοπικι κοινωνία με δθμοςίευςθ
ςτθν εφθμερίδα του Σχολείου, με ςχετικζσ αφίςεσ και flyers, με δελτία τφπου που κα
αποςταλοφν ςε όλα τα ζντυπα και θλεκτρονικά τοπικά μζςα και με τθν ανάρτθςθ ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου.
Σε ςυνεργαςία με το Σφλλογο Γονζων κα διοργανωκοφν παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ
παρουςιάςεισ βιβλίων, πρόςκλθςθ ςυγγραφζων ςτο ςχολείο για ςυηιτθςθ, προβολζσ ταινιϊν,
εκκζςεισ βιβλίων, εκκζςεισ ζργων τζχνθσ και θ κεςμοκζτθςθ τθσ «Εβδομάδασ φιλαναγνωςίασ».
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Τον κεντρικό ςυντονιςμό τθσ δράςθσ ζχει ο διευκυντισ, ενϊ για κάκε επιμζρουσ δράςθ ορίηεται
ςυντονιςτισ τθσ κάκε Ομάδασ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ
και ςυμβουλευτικά ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ.
3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ή ςχολικήσ τάξησ
Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ, αφοφ οι
ςυνεδριάςεισ των Ομάδων Εργαςίασ και οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Γονζων
πραγματοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ ωραίου. Το ωράριο των εκπαιδευτικϊν ακολουκεί τισ
προβλεπόμενεσ διατάξεισ, ενϊ θ ςυμμετοχι ςτο απογευματινό ωράριο και ςε περιόδουσ
ςχολικϊν διακοπϊν, γίνεται ςε κακαρά εκελοντικι βάςθ.

Ε. Πόροι - Μζςα του ςχεδίου δράςησ
1.

Ανθρώπινο δυναμικό
Διευκυντισ, Σφλλογοσ διδαςκόντων, Μακθτζσ
Υπεφκυνοι Καινοτόμων δράςεων
Σφλλογοσ Γονζων, Σχολικόσ Σφμβουλοσ, Εκπρόςωποι τοπικϊν φορζων

2. Χρόνοσ
Το ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Θα τθρθκεί το κεςμικό
πλαίςιο όςον αφορά τθ διάρκεια, το ωράριο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, τισ ϊρεσ
απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ θ επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ ςτισ
απογευματινζσ ϊρεσ και ςτθν περίοδο των ςχολικϊν διακοπϊν κα καλυφκεί από εκελοντικι
ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και γονζων.
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3. Τλικοτεχνική υποδομή
Χώροσ: Επειδι δεν υπάρχει διακζςιμθ αίκουςα και φυςικά ο χϊροσ του διαδρόμου, όπου
λειτουργοφςε μζχρι ςιμερα θ βιβλιοκικθ, κρίνεται ακατάλλθλοσ, κα αξιοποιθκεί θ
ευρφχωρθ αίκουςα τθσ Α' τάξθσ με κεματικι διαίρεςθ του χϊρου. Η διακόςμθςθ του
χϊρου κα τφχει ιδιαίτερθσ φροντίδασ από τθ ςχετικι ομάδα δουλειάσ, ϊςτε να
δθμιουργθκεί μια οικεία ατμόςφαιρα για τα παιδιά, με μικροπεριβάλλοντα για ομαδικζσ
εργαςίεσ. Πζρα από τα χρϊματα του τοίχου, τισ κουρτίνεσ και τα ζπιπλα, ζνα επιπλζον
αίςκθμα οικειότθτασ εκτιμάται ότι μπορεί να δθμιουργθκεί από τθ ςυμμετοχι όλων των
παιδιϊν ςτθ διακόςμθςθ μζςω ομαδικϊν ζργων τζχνθσ και καταςκευϊν.
8. Εξοπλιςμόσ: Η επιλεγμζνθ αίκουςα διακζτει θλεκτρονικό υπολογιςτι και πρόςβαςθ
ςτο διαδίκτυο. Υπάρχει, επίςθσ, δυνατότθτα ςφνδεςθσ του video-projector και τθσ
μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ του ςχολείου. Η επίπλωςθ του χϊρου κα γίνει με
κριτιριο τθν ευκολία αναδιάταξθσ για τθν εξυπθρζτθςθ ποικίλων δραςτθριοτιτων,
τθν πρακτικότθτα και τα χαροφμενα χρϊματα.
9. υλλογή: Η ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνει ζντυπο υλικό (βιβλία,
περιοδικά, εγκυκλοπαίδειεσ, εφθμερίδεσ, φυλλάδια κτλ), οπτικοακουςτικό,
θλεκτρονικό, άλλο εποπτικό υλικό, puzzle και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ο
εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ κα γίνει με τα εξισ κριτιρια, όςον αφορά το
περιεχόμενο:
- να απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ,
- να καλφπτει το διαφορετικό προφίλ μάκθςθσ του κακενόσ μακθτι,
- να απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ,
- να ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των ενδιαφερόντων,
- να ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ ςτθ διαμόρφωςι του,
- να περιλαμβάνει «υλικό - μαγνιτθ» για τα παιδιά π.χ. κόμικσ, ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί θ τακτικι επίςκεψθ τθσ, μζχρι να αναπτφξουν οι μακθτζσ
ςτενότερθ ςχζςθ και πιο ςφνκετα ενδιαφζροντα.
10. Λειτουργία: Η βιβλιοκικθ κα λειτουργεί ςτθ βάςθ προγράμματοσ τθν 6κ και τθν 7θ
διδακτικι ϊρα, τισ ϊρεσ Φυςικισ Αγωγισ τθσ Α' τάξθσ και τισ απογευματινζσ. Μπορεί
ακόμθ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να υπάρξουν αμοιβαίεσ μετακινιςεισ τμθμάτων,
φςτερα από προςυνεννόθςθ. Η χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ κα ςυνδεκεί με τθ διεξαγωγι
του κακθμερινοφ μακιματοσ και κα ενταχκεί ςτον τριμθνιαίο προγραμματιςμό κάκε
τάξθσ. Ταυτόχρονα κα ςυνδεκεί με τισ επετειακζσ ι άλλεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου.
Η όλθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ κα είναι προςανατολιςμζνθ ςτισ ςφγχρονεσ
παιδαγωγικζσ και ψυχοκοινωνικζσ αντιλιψεισ, με βαςικι επιδίωξθ τον
επαναπροςδιοριςμό τθσ αςφμμετρθσ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ και μακθτι, τθν
αντικατάςταςι τθσ με ςτενζσ ςχζςεισ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ και τθ
μετάβαςθ προσ ζνα μακθτοκεντρικό και ανοιχτό ςτθν κοινωνία ςχολείο.
11.
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4. Οικονομικοί πόροι
Το κόςτοσ των επίπλων (βιβλιοςτάτεσ, τραπεηοκακίςματα αναγνωςτιριου κτλ) κα καλυφκεί
από το ςχολικό ταμείο, τισ ειςφορζσ των γονζων και τθν προςζλκυςθ χορθγιϊν. Οι χορθγίεσ δεν
είναι κάτι ευκταίο, αλλά ςυνιςτοφν ςθμαντικό ζςοδο του ςχολικοφ ταμείου τα τελευταία χρόνια
και είναι αποτζλεςμα τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ αναγνϊριςθσ του
παραγόμενου ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ.
5. Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ
12. Ημερολόγιο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ομάδων δράςθσ
13. Ημερολόγιο ςχολείου
14. Φόρμεσ καταγραφισ βιβλίων, εκπαιδευτικοφ υλικοφ, επίπλων και θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ
6. Πηγζσ
Βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν αποτφπωςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ είναι το
Βιβλίο Βιβλιοκικθσ και το Βιβλίο Υλικοφ. Αξιοποιοφνται καλζσ πρακτικζσ ςχολικϊν μονάδων με
ςχετικι εμπειρία και ςτοιχεία που κα ςυλλεγοφν με ςυνζντευξθ από τθ Βιβλιοκθκονόμο τθσ
Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Πτολεμαΐδασ και τον υπεφκυνο βιβλιοκικθσ του 2 ου Γυμναςίου
Πτολεμαΐδασ. Η ταξινόμθςθ των βιβλίων γίνεται με βάςθ το Δεκαδικό Σφςτθμα Ταξινόμθςθσ
Dewey (Dewey Decimal Classification). Το ςφςτθμα ςυγκροτείται αρχικά από δζκα τάξεισ: 000 :
Γενικά κζματα 100 : Φιλοςοφία και ψυχολογία 200 : Θρθςκεία 300 : Κοινωνικζσ επιςτιμεσ 400 :
Γλϊςςα
500 : Φυςικζσ επιςτιμεσ και μακθματικά 600 : Τεχνολογία (εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ)
700 : Τζχνεσ και διαςκζδαςθ (Καλζσ και διακοςμθτικζσ τζχνεσ) 800 : Λογοτεχνία και ρθτορικι
900 : Ιςτορία και γεωγραφία Κάκε μία από τισ δζκα τάξεισ υποδιαιρείται ςε δζκα διαιρζςεισ
και τελικά κάκε διαίρεςθ υποδιαιρείται ςε δζκα τμήματα, ζτςι καταλιγουμε ςε χίλια
διαφορετικά "τμιματα".
7. Βιβλιογραφία
15. Ανανωςτόπουλοσ, Β. Δ. (1989), Οι παιδικζσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ ςτον κακρζπτθ,
Διαδρομζσ, τ. 13, ς. 25
16. Αναςταςάκησ, Μ. (2003), Αναςχεδιάζοντασ τη βιβλίοΚθκη ςτο ςχολείο: Μια πρόταςη
για τι Δευτεροβάιμια Εκπαίδευσι. Αιθνα, Μεταίχμιο
17. Αρβανίτθ, Ι. (2007), Σχολικι βιβλιοκικθ ζνασ μαγικόσ τόποσ για όλα τα παιδιά,
Πρακτικά του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ Παιδαγωγικισ και Εκπαίδευςθσ,
4ο Πανελλινιο Συνζδριο με κζμα: «Σχολείο ίςο για παιδιά άνιςα», διακζςιμο ςτο
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ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

Α'
τρίμθνο

Β'
τρίμθνο

Γ'
τρίμθνο

Προετοιμαςία των δράςεων
Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ των δράςεων
Υλοποίθςθ των δράςεων
Ενθμζρωςθ ςχολικισ κοινότθτασ
Παρακολοφκθςθ - Ανατροφοδότθςθ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
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Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ τησ πορείασ υλοποίηςησ και
αξιολόγηςησ του ςχεδίου δράςησ
Η1. Παρακολοφθηςη - Ανατροφοδότηςη Ενεργειών
Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαμόρφωςθσ του ςχεδίου δράςθσ, τόςο ο διευκυντισ - ςυντονιςτισ
τθσ δράςθσ όςο και οι ςυντονιςτζσ τθσ κάκε Ομάδασ Εργαςίασ παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ ωσ
προσ τισ παραμζτρουσ που ζχουν κακοριςτεί. Η παρακολοφκθςθ γίνεται με αντίςτοιχεσ
καταγραφζσ ςτα Ημερολόγια των ομάδων και όπου απαιτθκεί με ερωτθματολόγια
διερεφνθςθσ τθσ αποδοχισ, του βακμοφ ικανοποίθςθσ και τθσ πρόκεςθσ υποςτιριξθσ.
Σθμαντικι κρίνεται θ δθμιουργία του αρχείου τθσ δράςθσ, όπου φυλάςςεται το υλικό για να
χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ δράςεισ του φορζα. Στισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ
εντάςςονται και οι περιοδικζσ ςυναντιςεισ των εμπλεκόμενων, που διαςφαλίηουν τθν ενιαία
εικόνα, τθν ομοιογζνεια και τθ ςυςτθματικότθτα τθσ δράςθσ αλλά και τθν αποφυγι
φαινομζνων αποςπαςματικότθτασ ςτισ παρεμβάςεισ.
Η2. Αξιολόγηςη του χεδίου Δράςησ
τόχοσ 1: «Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ με ςφγχρονεσ εκδόςεισ» Προςζγγιςη ςτα κριτήρια
επιτυχίασ: Εξετάηεται ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ, δθλαδι αν υπάρχει αφξθςθ του
αρικμοφ των καταγεγραμμζνων τίτλων, αν απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ, αν καλφπτει
διαφορετικά προφίλ μάκθςθσ, αν απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ
διαφορετικότθτασ και αν ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των ενδιαφερόντων.
τόχοσ 2: «Η βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ με τθν οργάνωςθ,
καταγραφι και ταξινόμθςθ τθσ ςυλλογισ αλλά και τθν επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ»
Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ: Ο ςτόχοσ ελζγχεται μζςα από τα ςυγκριτικά ςτατιςτικά
μθνιαίασ κίνθςθσ από το βιβλίο βιβλιοκικθσ, με βάςθ τον αρικμό των διακινοφμενων τίτλων
και το πλικοσ ςυμμετεχόντων.
τόχοσ 3: «Η ςφνδεςθ τθσ βιβλιοκικθσ με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλομάκειασ και τθσ
φιλαναγνωςίασ»
Προςζγγιςη ςτα κριτήρια επιτυχίασ: Η επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ μζτρθςθ και
τθν ανάλυςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ βιβλιοκικθσ και τθ ςυμμετοχι ςτισ παράλλθλεσ δράςεισ
που αναπτφςςονται.
τόχοσ 4: «Η ςφνταξθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ» Προςζγγιςη
ςτα κριτήρια επιτυχίασ:
Η ςτόχοσ εξετάηεται με βάςθ τισ αναφορζσ και τα παράπονα που υποβάλλονται ςτον εκάςτοτε
υπεφκυνο λειτουργίασ και καταγράφονται ςτο Ημερολόγιο. Οι τυχόν βελτιϊςεισ ι
τροποποιιςεισ του Κανονιςμοφ πραγματοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία του ετιςιου
απολογιςμοφ ςτθ λιξθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ.

Θ. Ζκθεςη αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςησ
Η διαμόρφωςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ ςτθρίχτθκε ςε εμπεδωμζνεσ ςυνεργατικζσ
πρακτικζσ του Συλλόγου Διδαςκόντων και τθν πολφτιμθ τετράχρονθ εμπειρία τθσ υλοποίθςθσ
καινοτόμων προγραμμάτων. Οι διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ
ζγιναν με τθν επιδίωξθ το κάκε μζλοσ να μπορεί να κατακζτει τθ ςκζψθ του αβίαςτα και
υπεφκυνα, ςτο χρόνο που του αναλογεί, μζςα ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο, που του επιτρζπει να
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επανεξετάηει και να διαφοροποιεί τθν άποψθ του και του αναγνωρίηει το δικαίωμα να
διαφωνεί. Στο ςχολείο υπάρχει κουλτοφρα διαβοφλευςθσ και αυτοδζςμευςθσ και ζτςι δεν
παρουςιάςτθκε κανζνα πρόβλθμα ςτθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ, ςτο χρόνο διεξαγωγισ, τθ
διάρκεια των ςυναντιςεων ι τθ ςφνκεςθ των απόψεων και τθ λιψθ αποφάςεων, που ιταν
ςχεδόν όλεσ ομόφωνεσ.
Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ ελζγχκθκε με κριτιρια τθ ςυνάφεια, τθ ςυνζπεια, τθν
αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα και δεν διαπιςτϊκθκαν ουςιαςτικζσ αποκλίςεισ.
Ωςτόςο, θ δυνατότθτα αναπροςαρμογϊν ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, κατά το τρίτο
και τζταρτο εξάμθνο, κεωρείται αναγκαία ςυνκικθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου.
Η γενικι εκτίμθςθ είναι πωσ το ςυγκεκριμζνο κζμα αποδείχτθκε βατό ςτο ςχεδιαςμό,
καλφπτεται από μεγάλο πλικοσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και θ ςχολικι κοινότθτα εξζφραςε
τθν απόλυτθ ικανοποίθςι τθσ για τθν τελικι διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. Με τθ
ςχολαςτικι τιρθςθ των κατευκφνςεων και τθ μεκοδικι ςυμβολι όλων των ςυντελεςτϊν,
υπάρχει διάχυτθ αιςιοδοξία για τθν τελικι ζκβαςθ.
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης 1ου
Δημοτικού χολείου Βερμίου
Σκοπός

Η Βιβλιοκικθ του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου Βερμίου είναι μια δθμόςια βιβλιοκικθ που
δθμιουργικθκε για να αποτελζςει χϊρο ςυνάντθςθσ, ανταλλαγισ ιδεϊν και κζντρο προϊκθςθσ
τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ και τθσ καινοτομίασ ςτθν τοπικι κοινότθτα Κομνθνϊν.
Κεντρικό ςκοπό τθσ ζχει τθν απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν παροχι ενόσ βαςικοφ
πλαιςίου δια βίου μάκθςθσ, ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, αυτονομίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων
και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ όλων των χρθςτϊν τθσ. Η αποςτολι τθσ είναι εναρμονιςμζνθ με τθ
διακιρυξθ τθσ UNESCO για τισ βιβλιοκικεσ και τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Δθμόςιων
Βιβλιοκθκϊν τθσ ελλθνικισ πολιτείασ (ΦΕΚ 1173/τ. Β'/20 Αυγ 2003). Αναλυτικότερα ςτο ςκοπό
τθσ περιλαμβάνεται:
• θ παροχι ζγκυρθσ και αξιόπιςτθσ γνϊςθσ για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου
του Σχολείου και ευρφτερα των ςχολείων τθσ περιοχισ, με τθ δθμιουργία μιασ
ςφγχρονθσ ςυλλογισ βιβλίων, εντφπων και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ
• θ ςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
• θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ, ϊςτε να αποτελζςει
ηωντανό κζντρο προϊκθςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθν τοπικι
κοινωνία
• θ προςφορά προθγμζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και τεχνολογίασ, ϊςτε να
βοθκιςει τουσ χριςτεσ τθσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ.

Στόχοι
Ειδικότερα οι ςτόχοι τθσ Βιβλιοκικθσ είναι:
• θ ενίςχυςθ τθσ φιλαναγνωςίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ μακθτζσ και τουσ νζουσ
• θ ανάπτυξθ του εγγραμματιςμοφ και του πλθροφοριακοφ αλφαβθτιςμοφ, ϊςτε να
αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
• θ υποςτιριξθ τθσ αυτοκακοριηόμενθσ μάκθςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυλλογισ
και επεξεργαςίασ δεδομζνων
• θ δθμιουργία φιλικοφ περιβάλλοντοσ ςυνάντθςθσ, γνϊςθσ και ανταλλαγισ ιδεϊν
• θ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθ ςε ζντυπεσ και ψθφιακζσ ςυλλογζσ ςε όλο τον κόςμο
• θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα εκπαιδευτικισ καινοτομίασ και
δθμιουργικότθτασ
• θ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων τοπικισ ιςτορίασ, λαογραφίασ και φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.

Όργανα διοίκησης
Η βιβλιοκικθ διοικείται από 5μελζσ Εφορευτικό Συμβοφλιο που αποτελείται από τον Διευκυντι
του Σχολείου ι εκπρόςωπό του, δφο μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και δφο εκπροςϊπουσ
του ςυλλόγου γονζων του ςχολείου. Το Ε.Σ. ςυγκροτείται με απόφαςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου
ςτο οποίο και λογοδοτεί. Σε ειδικι ςυνεδρίαςθ ορίηεται ο Διευκυντισ τθσ βιβλιοκικθσ και
κατανζμονται μεταξφ των μελϊν τθσ διοίκθςθσ οι αρμοδιότθτεσ δφο βιβλιοκθκονόμων. Το Ε.Σ.
ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μια φορά το μινα και όποτε ηθτθκεί από το Διευκυντι ι 2 μζλθ. Η
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κθτεία των μελϊν είναι 2ετισ και θ αναπλιρωςθ τουσ γίνεται με απόφαςθ του Σχολικοφ
Συμβουλίου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες βιβλιοθήκης
Προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων, είναι θ εξαςφάλιςθ λειτουργικϊν κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, θ παροχι πρόςβαςθσ ςε επιλεγμζνεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και
θ ανάπτυξθ πολιτικϊν και υπθρεςιϊν από εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό. Σφμφωνα με
αυτά θ βιβλιοκικθ αναπτφςςει ζνα δίκτυο παραδοςιακϊν και διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, οι
οποίεσ ςυμπυκνϊνονται ςτα εξισ:
• θ δθμιουργία πλιρωσ αυτοματοποιθμζνου καταλόγου βιβλίων και υλικοφ
• θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ
• θ παροχι ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ δωρεάν πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο
• θ οργάνωςθ προγραμματιςμζνων παράλλθλων πολιτιςμικϊν δράςεων.

Συλλογή βιβλιοθήκης
Η ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ υλικοφ:
1. το υλικό για χριςθ μζςα ςτθ βιβλιοκικθ
• ζντυπο υλικό (εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά, εφθμερίδεσ, φυλλάδια)
• οπτικοακουςτικό, θλεκτρονικό και άλλο εποπτικό υλικό
• puzzle και εκπαιδευτικά παιχνίδια
• βιβλία ιςτορικισ αξίασ
• ςπάνιεσ και αρχειακζσ ςυλλογζσ (φωτογραφίεσ, χειρόγραφα, χάρτεσ κτλ)
• πλθροφοριακό υλικό από on line ι ςυνδρομθτικζσ βάςεισ δεδομζνων.
2. το υλικό για δανειςμό
• βιβλία και περιοδικά.

Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία υλικού
Η ςυλλογι αναπτφςςεται με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ τυποποιθμζνθ και ομοιογενισ
οργάνωςθ του υλικοφ ςφμφωνα με τα διεκνι βιβλιοκθκονομικά πρότυπα. Η τεχνικι
επεξεργαςία του υλικοφ περιλαμβάνει τθ ςιμανςθ των τεκμθρίων τθσ ςυλλογισ με ζνα
ταξικετικό ςφμβολο, τθ κεματικι καταλογογράφθςθ, που κα γίνει μετά από ςχετικι
εκπαίδευςθ του υπεφκυνου προςωπικοφ και τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων, που κα γίνει
ςφμφωνα με το ταξινομικό ςφςτθμα Dewey.

Πολιτική εμπλουτισμού της συλλογής
Το περιεχόμενο τθσ ςυλλογισ δομείται ςτθ βάςθ των παρακάτω κριτθρίων:
• να απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ
• να ανταποκρίνεται ςε ποικιλία ενδιαφερόντων
• να καλφπτει το διαφορετικό προφίλ μάκθςθσ του κάκε χριςτθ
• να απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ
• να ευνοεί τθν ποικιλία των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο μιασ διαφοροποιθμζνθσ
παιδαγωγικισ και
• να ςυνδζεται με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ.
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Σε περιπτϊςεισ δωρεϊν το Ε.Σ. ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζγει το ςφνολο ι μζροσ τθσ δωρεάσ
και να απορρίπτει δωρεζσ που εκτιμά ότι κρφβουν πολιτικι ι δογματικι ςκοπιμότθτα.
Για να διαςφαλιςτεί θ ανάπτυξθ και ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ ςφμφωνα με τα κριτιρια
ςυλλογισ, πρζπει να ςυνταιριαςτοφν αρμονικά τα ςφγχρονα βιβλιοκθκονομικά πρότυπα με τισ
ανάγκεσ των χρθςτϊν. Για τον προςδιοριςμό, τθν ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν
των χρθςτϊν, χρθςιμοποιοφνται ερωτθματολόγια. Με τθ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ανάπτυξθσ που
ακολουκείται, ουςιαςτικά ο χριςτθσ ςυνδιαμορφϊνει το περιεχόμενο μαηί με τουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και το Εφορευτικό Συμβοφλιο.

Χώρος
Η αίκουςα που φιλοξενεί τθ βιβλιοκικθ και το αναγνωςτιριο επιλζχκθκε με κριτιριο το
μζγεκοσ και τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ για όλουσ τουσ χριςτεσ και ιδιαίτερα για
άτομα με κινθτικά προβλιματα. Η οργάνωςθ και θ διακόςμθςθ του χϊρου ζχει ωσ βαςικά
κριτιρια τθν ελκυςτικότθτα, τθν οικειότθτα και τθν ευελιξία, ϊςτε να οδθγοφν ςε ζνα φιλικό και
διευκολυντικό περιβάλλον. Στον εξοπλιςμό τθσ περιλαμβάνονται θ επίπλωςθ και ο ςφγχρονοσ
τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Υ, διαδίκτυο, κάμερα, προβολζασ, φωτοτυπικό, μικροφωνικι κτλ),
που προςφζρει διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθν ψυχαγωγία.

Χρήστες υπηρεσιών βιβλιοθήκης
Κάκε πολίτθσ ζχει δικαίωμα να κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν δανειςμοφ και αναγνωςτθρίου τθσ
βιβλιοκικθσ, αποκτϊντασ τθν ιδιότθτα του μζλουσ. Κάκε μζλοσ ζχει δικαίωμα δανειςμοφ μζχρι
δφο βιβλίων για χρόνο μιασ εβδομάδασ. Ο χρόνοσ μπορεί να παρατακεί μετά από επικοινωνία
με το βιβλιοκθκονόμο. Για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ εκδίδεται «Ταυτότθτα
μζλουσ», μετά από αίτθςθ και διλωςθ αποδοχισ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ. Η
ταυτότθτα εκδίδεται ςε δφο τφπουσ:
• Κοινι: διαςφαλίηει τθ δυνατότθτα δανειςμοφ υλικοφ και τισ υπθρεςίεσ αναγνωςτθρίου,
τθ δωρεάν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, τθ δωρεάν ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ, ενϊ
ςυνοδεφεται από κατάλογο τθσ βιβλιοκικθσ
• Ακαδθμαϊκι: παρζχει επιπλζον δικαιϊματα φωτοτφπθςθσ υλικοφ, πρόςβαςθσ και
άντλθςθσ ψθφιακοφ από ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ.

Κανόνες συμπεριφοράς χρηστών
•
•
•
•

Κάκε χριςτθσ οφείλει να ςζβεται τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ
Βιβλιοκικθσ και να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των υπευκφνων.
Οι χριςτεσ οφείλουν να μιλοφν χαμθλόφωνα ςτο αναγνωςτιριο και ςε όλουσ τουσ
χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Δεν επιτρζπεται θ υπογράμμιςθ ι οποιαςδιποτε μορφισ ςθμείωςθ πάνω ςτα βιβλία
τθσ βιβλιοκικθσ.
Οι χριςτεσ υποχρεοφνται να κάνουν καλι χριςθ του υλικοφ που παραλαμβάνουν και
είναι υποχρεωμζνοι να αποκαταςτιςουν άμεςα κάκε φκορά ι απϊλεια του υλικοφ που
παραλαμβάνουν.
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Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης
Η βιβλιοκικθ δζχεται το κοινό δφο απογεφματα τθν εβδομάδα κατά τθ χειμερινι περίοδο και
μια θμζρα τθν εβδομάδα κατά τθ κερινι περίοδο που το ςχολείο είναι κλειςτό. Το ωράριο
λειτουργίασ ορίηεται με απόφαςθ του Ε.Σ. ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ και αναρτάται ςε
εμφανζσ ςθμείο ςτθ ςχολικι μονάδα και ςε άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ.

Συνεργασίες
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν τθσ θ βιβλιοκικθ επιδιϊκει τθν ενεργό ςυνεργαςία
με άλλεσ ςχολικζσ, δθμοτικζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, ϊςτε να παρζχει τθ δυνατότθτα
διαδανειςμοφ βιβλίων. Επιπλζον, επιδιϊκει τθν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικό υλικό
ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν, προκειμζνου να παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθσ θλεκτρονικά κείμενα
που θ παραχϊρθςι τουσ γίνεται μόνο με τθν καταβολι ςυνδρομισ.

Εκδόσεις
Η βιβλιοκικθ μπορεί να προβαίνει ςε εκδόςεισ ζργων που ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ ι τθσ ζχουν
παραχωρθκεί τα πνευματικά τουσ δικαιϊματα. Οι εκδόςεισ μπορεί να ζχουν ζντυπθ ι ψθφιακι
μορφι.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγθςθ του παρεχόμενου ζργου τθσ βιβλιοκικθσ είναι διαρκισ και ςυςτθματικι. Δεν
αποτελεί αυτοςκοπό οφτε εγγράφεται ωσ λογικι τυπικοφ ελζγχου και κεωρθτικισ διατφπωςθσ
διαπιςτϊςεων. Λειτουργεί ςτθν κατεφκυνςθ μιασ αναπτυξιακισ προοπτικισ και ςυντελεί ςτον
επαναπροςδιοριςμό και τθν ανατροφοδότθςθ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ. Στθν ζναρξθ και τθ λιξθ
κάκε ςχολικοφ ζτουσ ςυνεδριάηει το Ε.Σ. για να πραγματοποιιςει αντίςτοιχα τθ διαγνωςτικι και τθν
τελικι αξιολόγθςθ, που υποβάλλονται προσ ζγκριςθ ςτο Σχολικό Συμβοφλιο, ϊςτε να ςχθματίςει
ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθ λειτουργία τθσ, να εντοπίςει τα κετικά και τα αρνθτικά ςτοιχεία και να
πραγματοποιιςει ανάλογα τισ βελτιωτικζσ διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ τθσ. Παράλλθλα με τθ
λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ όλο το ζτοσ εξελίςςεται θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, με ερευνθτικό
επίκεντρο τθν ποιότθτα, τθν καταλλθλότθτα και τθν επάρκεια των παραμζτρων τθσ δράςθσ τθσ. Ωσ
βαςικό εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιείται θμιδομθμζνο ερωτθματολόγιο που
ςυνοδεφει κάκε πράξθ δανειςμοφ.
Ωσ μοντζλο αξιολόγθςθσ επιλζγεται θ αυτοαξιολόγθςθ, που πραγματοποιείται από όλουσ τουσ
άμεςα εμπλεκόμενουσ. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο κα επιδιωχκεί θ επιλογι εξωτερικοφ αξιολογθτι,
ακαδθμαϊκοφ επιπζδου, που κα διαςφαλίηει τθν επιςτθμονικι αξιοπιςτία και εγκυρότθτα τθσ
μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και τθσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων.

18

Αναθεώρηση κανονισμού βιβλιοθήκης
Όταν λόγοι εναρμόνιςθσ ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν, μπορεί να γίνει ανακεϊρθςθ του
παρόντοσ Κανονιςμοφ. Η ανακεϊρθςθ του μπορεί να γίνει μετά από ειςιγθςθ του Εφορευτικοφ
Συμβουλίου και απόφαςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου.
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