
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - 9350062
Στόχος Βελτίωσης:

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης σχολικής βιβλιοθήκης με τη διαμόρφωση  νέου 
χώρου και τη λειτουργία της ως μέσο ενίσχυσης καλών πρακτικών και συμπλήρωσης δράσεων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

Η σχολική  βιβλιοθήκη  να συνδέεται με το "εκπαιδευτικό γίγνεσθαι "ως ζωτικό όργανο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό  νέου χώρου ,στον εμπλουτισμό της με σύγχρονο έντυπο και
ηλεκτρονικό υλικό ,στην σύνδεση της με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη  με τη διεύρυνση του ωραρίου
λειτουργίας της, καθώς και στη διάχυση των καλών πρακτικών   στην  ευρύτερη τοπική κιονωνία .

Γενικότερα, η συνολική λειτουργία της βιβλιοθήκης να είναι προσανατολισμένη στις σύγχρονες παιδαγωγικές
αντιλήψεις, με βασική επιδίωξη τη μετάβαση προς ένα μαθητοκεντρικό και ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο. 

Σχέδιο Δράσης: Οργάνωση για ένα ευέλικτο σχολείο :η ανάπτυξη σύγχρονης
βιβλιοθήκης ως μέσο ενίσχυσης καλών πρακτικών και συμπλήρωσης δράσεων του
σχολείου.
Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

α)Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης

Μία σύγχρονη σχολική  βιβλιοθήκη  αποτελεί ένα κέντρο δράσης ενταγμένο  στη  διδακτική  πράξη, που
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των μαθητών, με την επάρκεια των θεμάτων και την ποικιλία του
εκπαιδευτικού υλικού  που διαθέτει.

Η δημιουργία μιας «ζωντανής» και «ανοιχτής» βιβλιοθήκης στο σχολείο, με σχεδιαστική κατεύθυνση τη
διαφάνεια, την εξωστρέφεια, τον ανοιχτό και ενιαίο χώρο, την ευελιξία, την  προσαρμοστικότητα, τη  στήριξη 
της διερευνητικής μάθησης και της κριτικής σκέψης, συνδέεται απόλυτα με τα καινοτόμα προγράμματα που
υλοποιεί συστηματικά το σχολείο.

Η υπάρχουσα βιβλιοθήκη του σχολείου μας στη δεδομένη στιγμή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη
διδακτική πράξη και στις σύγχρονες απαιτήσεις των μαθητών.

τητη

Σκοπός - στόχοι του σχεδίου δράσης

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι  η ανάπτυξη μιας  σύγχρονης  σχολικής βιβλιοθήκης με τη διαμόρφωση νέου
χώρου και τη λειτουργία της ως μέσου ενίσχυσης καλών πρακτικών και συμπλήρωσης δράσεων στην



εκπαιδευτική διαδικασία.

 

β)Ειδικοί    στόχοι

Εύρεση αυτόνομου και προσβάσιμου χώρου στη σχολική μονάδα.
Διαμόρφωση του χώρου ώστε να είναι ελκυστικός στους μαθητές.
Εμπλουτισμός του υλικού της με σύγχρονες εκδόσεις.
Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της.
Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και άλλων φορέων.
Η  σύνδεση της βιβλιοθήκης με τις ανάγκες της  καθημερινής εκπαιδευτικής
διαδικασίας και ευρύτερα της  τοπικής  κοινωνίας  για την ανάπτυξη της 
φιλομάθειας και της φιλαναγνωσίας.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Β. Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

   α. Προετοιμασία των δράσεων

Η κατάλληλη προετοιμασία αποτελεί κομβικό σημείο, γιατί στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται το συμβόλαιο
συνεργασίας, η δεοντολογία της ομάδας και γίνεται η αποσαφήνιση των ρόλων, στοιχεία που θα καθορίσουν το
κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Διατυπώνονται απόψεις και ιδέες για το κλίμα, τα όρια του, τους
στόχους, το γενικό σχεδιασμό και τη βασική αποστολής της σχολικής βιβλιοθήκης. Οι αξίες που υπηρετεί μια
σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη νοηματοδοτούν και ορίζουν και το πλαίσιο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, που
είναι:

1. να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου

2. να αποτελέσει  σύνδεσμο με πηγές γνώσης και πληροφορίας, που θα αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και
διαχείρισης της  πληροφορίας και  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

3. να συμβάλλει  στη συναισθηματική  ανάπτυξη  των  μαθητών καλλιεργώντας την αγάπη για το βιβλίο και την
αναγνωστική απόλαυση,

4. να ενθαρρύνει τη συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

β. Σχεδιασμός και οργάνωση των δράσεων

Χρονοδιάγραμμα και  κατανομή των δράσεων στις  εξής ομάδες:

ομάδα διαμόρφωσης- οργάνωσης του χώρου
ομάδα επιλογής βιβλίων
ομάδα ταξινόμησης του υλικού
ομάδα σύνταξης κανονισμού λειτουργίας
ομάδα διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης

γ. Υλοποίηση δράσεων

 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021:



Η ομάδα του σχεδίου δράσης προβαίνει στις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για την εφαρμογή του σχεδίου.

-Συλλογή πληροφοριών από ειδικούς (αρχιτέκτονες χώρου, βιβλιοθηκονόμους, εκδοτικούς οίκους) σχετικά με

α)τη  διαμόρφωση χώρου κατάλληλου και λειτουργικού

β)τον τρόπο εξοπλισμoύ 

-- Ενημέρωση σχολικής κοινότητας

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με γονείς και την τοπική  κοινωνία για το περιεχόμενο της δράσης που
υλοποιεί η σχολική μονάδα και διερεύνηση των δυνατοτήτων συμμετοχής τους ή οικονομικής υποστήριξης.

Ιανουάριος – Μάιος 2022:

Η ομάδα δράσης θα εργαστεί για την

-οργάνωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό του χώρου και

-αναζήτηση  τρόπων εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης

-προσέγγιση εκδοτικών οίκων και ιδρυμάτων- βιβλιοθηκών για συνεισφορά σε έντυπο ή ψηφιακό υλικό

-σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης

-διάχυση της δράσης στην τοπική κοινωνία με δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα και σε έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο.

-διοργάνωση εκδηλώσεων (παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικών δρώμενων και πρόσκληση  συγγραφέων στο
σχολείο για συζήτηση)

-διοργάνωση ημέρας εγκαινίων της νέας βιβλιοθήκης.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Γ. Πόροι - Μέσα – ερευνητικά εργαλεία 

- Αnθρώπινοι πόροι: Διευθυντής, Σύλλογος διδασκόντων, Μαθητές, Σύλλογος Γονέων, Εκπρόσωποι τοπικών
φορέων, Συνεργαζόμενοι φορείς, Συνεργαζόμενα σχολεία Α/θμιας –Β/θμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Α/θμια Εκπαίδευση

-Υλικοί πόροι: οικονομικοί πόροι που θα χρειαστούν για τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του χώρου της
βιβλιοθήκης(βιβλιοστάτες, τραπεζοκαθίσματα αναγνωστηρίων, Η/Υ, υλικά για τον ελαιοχρωματισμό κλπ)

-Μέσα: ημερολόγιο παρακολούθησης εργασιών ομάδων δράσης, ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς- μαθητές,
ημερολόγιο σχολικής ζωής

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Δ. Κριτήρια επιτυχίας  της δράσης

1. Για τον Στόχο : Εύρεση αυτόνομου και προσβάσιμου χώρου στη 
σχολική μονάδα

- η επάρκεια , η καταλληλότητα και η λειτουργικότητα του χώρου

-βαθμός ανταπόκρισης σε ομάδες μαθητών με ειδικές δεξιότητες και στις προσδοκίες όλης της σχολικής μονάδας.



2. Για τον Στόχο: Διαμόρφωση του χώρου ώστε να είναι ελκυστικός 
στους μαθητές.

-βαθμός επισκεψιμότητας από τους μαθητές

-μέσω ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγιο που ερευνά το βαθμό ικανοποίησης)

3. Για τον Στόχο: Εμπλουτισμός του υλικού της βιβλιοθήκης

- η αύξηση των τίτλων των βιβλίων και του οπτικοακουστικού υλικού

4. Για τον Στόχο: Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

-καταγραφή στο ημερολόγιο Βιβλιοθήκης συμβάντων και αναφορών σχετικά τους κανόνες λειτουργίας της

5. Για τον Στόχο: Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και άλλων 
φορέων

-συχνότητα ενημερωτικών συναντήσεων για την προβολή της δράσης και την ενίσχυσή της

6. Για τον Στόχο: Η  σύνδεση της βιβλιοθήκης με τις ανάγκες της  
καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και ευρύτερα της  τοπικής  
κοινωνίας  για την ανάπτυξη της  φιλομάθειας και της 
φιλαναγνωσίας.

-η αύξηση του  αριθμού των βιβλίων που δανείζονται οι μαθητές

-ο βαθμός και ο τρόπος αξιοποίησης του χώρου της βιβλιοθήκης

- ο βαθμός ικανοποίησης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας από τη λειτουργία και την αξιοποίησή της

-βαθμός αλληλεπίδρασης της σχολικής μονάδας με φορείς και ιδρύματα της τοπικής κοινωνίας

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Ε. Διαδικασίες αξιολόγησης της δράσης

Σε όλη τη διάρκεια της διαμόρφωσης του σχεδίου δράσης τόσο η συντονίστρια  όσο και τα μέλη της ομάδας
παρακολουθούν την εξέλιξη ως προς τις παραμέτρους που έχουν καθοριστεί. Για την  αξιολόγηση θα
αξιοποιηθούν:

-Φόρμες καταγραφής του δανεισμού βιβλίων

-Καταγραφή των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων ανά στόχο στο Ημερολόγιο της ομάδας δράσης

-Σύντομο ερωτηματολόγιο στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος, όπως και για την εξαιρετική προσπάθεια αποτύπωσης του Σχεδίου
Δράσης! Το Σχέδιο διαθέτει σαφείς στόχους, ο σχεδιασμός διαθέτει δομή και ροή και η μεθοδολογία έρευνας
είναι συνεκτική!

Υπενθυμίζουμε ότι επειδή στην παρούσα φάση το Σχέδιο Δράσης αφορά στον σχεδιασμό δράσεων επί χάρτου, η



Ομάδα Δράσης κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης, της φάσης της υλοποίησης, αν κρίνει ότι απαιτείται,
δύναται να προβεί σε ανασχεδιασμό ή σε διορθωτικές κινήσεις και  διαφοροποιήσεις, ώστε να κατορθώσει να
επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε. 

  Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία!

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε , σύμφωνα  με το σχεδιασμό

κατανομή αρμοδιοτήτων στα άτομα της ομάδας και χωρισμός σε επιμέρους
ομάδες δράσης  
ενημέρωση σχολικής κοινότητας(σύλλογος διδασκόντων, σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων) από τη διευθύντρια και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το
περιεχόμενο της δράσης

Η επικοινωνία υπήρξε αρχικά για την ανακοίνωση της δράσης και στη συνέχεια σε τακτά διαστήματα
προκειμένου να υπάρχει αρωγή και συνεργασία για την επίτευξη των στόχων.

Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς  και μαθητές του σχολείου με διαγνωστικό χαρακτήρα
για το ρόλο μιας σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης
δράσης,

συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από ειδικούς για την διαμόρφωση του
χώρου της βιβλιοθήκης και του τρόπου εξοπλισμού της.

 Η αντίστοιχη ομάδα δράσης κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2021 προέβη σε έρευνα αγοράς
από επαγγελματίες του χώρου για να βρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά για τη  κατασκευή του επίπλου της
βιβλιοθήκης, τον ελαιοχρωματισμό της αίθουσας και την αγορά των απαραίτητων επίπλων για τη διαμόρφωση
ενός λειτουργικού και ελκυστικού χώρου. Συνεργάστηκε με την διευθύντρια του  ΚΔΑΠ Νεάπολης Βόλου, η οποία
συνέβαλε ουσιαστικά με την πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των
παιδικών βιβλιοθηκών ,ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις στο χώρο.

προσέγγιση εκδοτικών οίκων για συνεισφορά σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό .

Η αντίστοιχη ομάδα δράσης ήρθε σε επαφή με εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς και είχαμε θετική ανταπόκριση
και προσφορά από τον οίκο Ελληνοεκδοτική, ο οποίος ανταποκρίθηκε με την ευγενική προσφορά του με 19 
βιβλία. Ανταπόκριση είχαμε επίσης από το συγγραφέα κ. Μ.Βιντιάδη  με τη συνδρομή του σε βιβλία.

διοργάνωση εκδηλώσεων (παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικά δρώμενα, κλπ) και
διάχυση της δράσης μέσω της ιστοσελίδας και του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου

25/10/2021 :Οι μαθητές της ε’ τάξης παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του
Πέτρου» της Άλκης  Ζέη σε online  σύνδεση .

22/12/2021: Ενημέρωση στην Α’ τάξη  για τους κινδύνους του διαδικτύου και δωρεά του βιβλίου «Ο Σήφης ο
ποντικός & και το διαδίκτυο» από την Ένωση Στρατιωτικών Ν. Μαγνησίας



15/3/2022: «Μια μέρα με το Μπετόβεν» Θεατρική παράσταση των μαθητών της Γ΄ τάξης στο ΠολιτιστικόΚέντρο 
Ν. Ιωνίας- σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο Βόλου- παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου του Μ.Βιντιάδη από την
κα Τσιλιμένη, καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16/3/2022: Συμμετοχή σε δράση του Π.Θ. με αφορμή τη Ημέρα Ποίησης των μαθητών των τάξεων Ε’ και ΣΤ΄ με
ποιήματα, δημιουργίες των παιδιών.

6/5/2022: Επίσκεψη στο ΚΔΑΠ Νεάπολης της Α΄ τάξης στο πρόγραμμα «Γνωριμία  με τη βιβλιοθήκη» και
δημιουργία εικαστικών έργων για τη διακόσμηση του χώρου της βιβλιοθήκης.

6/5/2022.: Παρουσίαση βιβλίων του συγγραφέα Δ.Μελικέρτη και συζήτηση- αλληλεπίδραση με τους μαθητές Δ’
και Ε’ τάξης σε θέματα δημιουργικής γραφής.

17/5/22 και 24/5/22: Διαθεματική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας  στα πλαίσια της θεατρικής αγωγής
–θεατρική παράσταση από τους μαθητές της γ’ τάξης  υπό την καθοδήγηση της θεατρολόγου του σχολείου.

Τέλη Μαιου 2022 :δωρεα βιβλίων (μυθολογίας, ιστορίας, παιδικής λογοτεχνίας)  αξίας 1000� από την οικογένεια
κου. Τσιμά , ευεργέτη του τόπου μας, βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί για το σχολικό έτος 2022-23 project ,σε
συνεργασία με το ΚΔΑΠ - Στέκι Παιδιού Βόλου   και με θέμα "Τέχνη και Ιστορία". (Υπεύθυνη  Ιστορικός, κα
Τσιμά Βούλα.)

σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης
διοργάνωση ημέρας εγκαινίων της νέας βιβλιοθήκης(διάχυση δράσης στους
τοπικούς φορείς, ενημέρωση από ειδικούς βιβλιοθηκονόμους)

 

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Ακυρώθηκαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό κάποιες δραστηριότητες που αφορούσαν τις επισκέψεις τάξεων
στο ΚΔΑΠ Νεάπολης για πραγματοποίηση εργαστηρίων ζωγραφικής και αφορούσαν δράσεις των μαθητών για να
διακοσμήσουν με έργα τους το νέο χώρο της βιβλιοθήκης λόγω των υγειονομικών συνθηκών. Επιτεύχθηκε μόνο
μία επίσκεψη από μαθητές της α΄ τάξης μέσα στο Μάιο, όταν επετράπη η παρουσία τμήματος στο χώρο.

Τροποποίηση στην ημερομηνία πραγματοποίησης της θεατρικής παράστασης «Μια μέρα με το Μπετόβεν» που
είχε προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο 2021 λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορονοιο , σε νεότερη
ημερομηνία το Μάρτιο 2022.

Αποτελέσματα της Δράσης

Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Οι μαθητές αγκάλιασαν το νέο χώρο με ενθουσιασμό, δίνοντας τα πρώτα
στίγματα για ενεργή και ουσιαστική αξιοποίηση του και συμμετείχαν ενεργά
στις δράσεις που οργανώθηκαν.
Οι γονείς ενίσχυσαν τη δράση αυτή και οικονομικά μέσω του συλλόγου τους
και δήλωσαν την ικανοποίησή τους από το αποτέλεσμα.
Δημιουργήθηκε το εφαλτήριο με σκοπό να υποβοηθηθεί η προσπάθεια να



διαμορφωθούν εκτός από «καλοί» μαθητές και συνειδητοί αναγνώστες, φίλοι
της λογοτεχνίας και του ποιοτικού βιβλίου.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Α} Ο κατάλληλος σχεδιασμός της δράσης από τα μέλη  της ομάδας καθώς και η ευελιξία στις τροποποιήσεις που
χρειάστηκαν να γίνουν.

Β) Η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, η καλή συνεργασία και η διαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών για
την πορεία των επιμέρους δράσεων.

Γ)Η αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και η διάθεση να συμβάλλουν στην
ολοκλήρωση της δράσης με τον καλύτερο τρόπο.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 Tο κόστος της κατασκευής των κατάλληλων επίπλων για τη βιβλιοθήκη απαιτούσε τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες  για την έγκριση και εκταμίευση των χρημάτων και αυτό ενέπλεκε πολλούς φορείς, με αποτέλεσμα
τη σχετική καθυστέρηση ως προς την ανάθεση του έργου στον πλειοδότη της κατασκευής( Διεύθυνση σχολείου,
Σχολική επιτροπή Δήμου Βόλου, Σύλλογος γονέων)

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Για την επίτευξη των στόχων της δράσης αρχικά συντάχθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο προς τους
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ως προς τη αναγκαιότητα ενός νέου, αυτοτελούς και προσβάσιμου χώρου
 για τη σχολική βιβλιοθήκη με αναδιαμορφωμένη λειτουργία δράσης.

Συντάχθηκε επίσης , σε δεύτερο χρόνο, ερωτηματολόγιο με αποδέκτες τους μαθητές του σχολείου προκειμένου να
διερευνηθούν οι ανάγκες τους ως προς το εξεταζόμενο θέμα και οι κατευθύνσεις της δράσης. Τα δεδομένα των
ερωτηματολογίων αποτέλεσαν τους πυλώνες για την υλοποίηση της δράσης.

Αξιοποιήθηκε υλικό από επισκέψεις σε χώρους βιβλιοθήκης της πόλης του Βόλου και διαδικτυακό υλικό από τη
σύσταση άλλων παιδικών και σχολικών βιβλιοθηκών για να αποκτηθεί η απαραίτητη πληροφόρηση.

Τέλος, αξιοποιήθηκε η εμπειρία έμπειρων βιβλιοθηκονόμων  στους οποίους αποταθήκαμε.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Δεν υπήρξε κάποια  επιμόρφωση σε αυτό το στάδιο της δράσης, εκτός από τις επαφές με τους υπεύθυνους
βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου, οι οποίοι με την εμπειρία τους κατά την παρουσία στο χώρο έδωσαν
κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή διαμόρφωση του χώρου.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης



Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν και αφορούν τη λειτουργική σύνδεση της βιβλιοθήκης με τα υπόλοιπα γνωστικά
αντικείμενα –θεατρική αγωγή, εικαστικά, παραγωγή λόγου-, μπορούν να κοινοποιηθούν  και στους υπόλοπους
εκπαιδευτικούς του σχολείου και να αξιοποιηθούν μέσω της διάχυσης  στον ιστότοπο του σχολείου και μέσω του
τοπικού τύπου στο ευρύτερο κοινό της πόλης.

 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Απαιτείται επιμόρφωση από κάποιον ειδικό/βιβλιοθηκονόμο

 α) σε θέματα οργάνωσης, καταγραφής υλικού, διαχείρισης και αναζήτησης πηγών  εμπλουτισμού του υλικού της
βιβλιοθήκης καθώς και

β) τον τρόπο καταχώρησης των βιβλίων σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα  είναι προσβάσιμο για δανεισμό  και
από τους γονείς από το σπίτι – σε μεταγενέστερο χρόνο.

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Προτείνεται η συνέχιση της δράσης και την επόμενη χρονιά με εμπλουτισμό και προσθήκες της βιβλιοθήκης  με
υλικό από διάφορες πηγές.

Παράλληλα, προγραμματίζεται  η ενίσχυση δράσεων στο χώρο της βιβλιοθήκης, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού
περιεχομένου, καθώς και η μέγιστη αξιοποίηση  του χώρου από εκπαιδευτικούς και μαθητές στα πλαίσια της
γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μακροπρόθεσμο  στόχο αποτελεί η λειτουργική ένταξη της βιβλιοθήκης
στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου και  σύνδεση με το Αναλυτικό πρόγραμμα.


