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Σχέδιο Δράσης: Σχολική Βιβλιοθήκη
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

   Ο γενικότερος στόχος του προτεινόμενου σχεδίου δράσης που εντάσσεται στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση
και αξιολόγηση» συνίσταται στη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς, η οποία
είναι μεν ενταγμένη στο πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ αλλά δε λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Ειδικότερα, το
σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην αξιοποίηση της βιβλιοθήκης με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των
μαθητών/μαθητριών, στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και υπευθυνότητας των μαθητών/μαθητριών του
σχολείου, στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών, καθώς και στη χρήση της
ως χώρου επικοινωνίας, συνεργασίας και ψυχαγωγίας.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Νοέμβριος

      Η Ομάδα Δράσης προσδιορίζει τις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η
σχολική βιβλιοθήκη και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Συγκεκριμένα, 
ενημερώνει τους μαθητές/τις μαθήτριες του σχολείου για τη δράση και τους καλεί να συμπληρώσουν αίτηση με
την οποία θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας, συντάσσει
τον κανονισμό λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης, διαμορφώνει χώρο στη βιβλιοθήκη για τα προτεινόμενα
προς ανάγνωση βιβλία από τους μαθητές/τις μαθήτριες, καθώς και τη φόρμα δανεισμού βιβλίων για τους
μαθητές/τις μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου, ζητά από τη Διεύθυνση του σχολείου να εξασφαλίσει Η/Υ
για τον χώρο της βιβλιοθήκης.

 

Δεκέμβριος - Μάρτιος

    Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου συγκροτείται η ομάδα των οκτώ (8) μαθητών/μαθητριών της Β’ και Γ’
γυμνασίου  που θα συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς. Οι εμπλεκόμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες ενημερώνονται



για τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, για τα καθήκοντα και  τις αρμοδιότητές τους. Καταρτίζεται το
πρόγραμμα λειτουργίας και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης. Οι μαθητές/μαθήτριες με τη
σειρά τους και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ενημερώνουν τους συμμαθητές/τις συμμαθήτριές τους για
τον κανονισμό και το ωράριο λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης. Κάθε μέλος της ομάδας δράσης
αναλαμβάνει με τους εμπλεκόμενους μαθητές ενός τμήματος να ανοίγει τη βιβλιοθήκη για τους
επισκέπτες/χρήστες  μαθητές/τριες  δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και από δύο (2) διαλείμματα ανά ημέρα για
έναν μήνα.

    Οι συνεργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες είναι οι πρώτοι/πρώτες που θα δανειστούν βιβλία προκειμένου να
ετοιμάσουν βιβλιοπαρουσιάσεις. Τα βιβλία που θα διαβάσουν θα καταχωριστούν στη λίστα με τα προτεινόμενα
προς ανάγνωση βιβλία για τους/τις  συμμαθητές/τριές τους. Η λίστα θα εμπλουτίζεται κάθε μήνα με τις
προτάσεις των μαθητών/μαθητριών που εμπλέκονται στη δράση αλλά και των μαθητών/τριών που θα
επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη για να δανειστούν βιβλία. Δυνατότητα δανεισμού δίνεται και στους γονείς/κηδεμόνες
των μαθητών/τριών του σχολείου.

Απρίλιος 

Τα μέλη της ομάδας ανοίγουν τη βιβλιοθήκη χωρίς τη βοήθεια των μαθητών/μαθητριών.

Η ταξινόμηση των βιβλίων της σχολικής βιβλιοθήκης πραγματοποιείται πριν από την έναρξη και τον
προγραμματισμό της δράσης. Η καταγραφή των δωρεών γίνεται κατά τη διάρκεια της δράσης.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινοι πόροι : Η Διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι γονείς/κηδεμόνες

Υλικοί πόροι: Οικονομικοί πόροι για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης (πίνακας ανακοινώσεων, βιβλία δανεισμού)
και Η/Υ.

Μέσα: Ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών, φόρμες δανεισμού, λίστα προτεινόμενων βιβλίων, ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Για τον στόχο «αξιοποίηση της βιβλιοθήκης με την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών/μαθητριών»

η σταδιακή αύξηση του αριθμού των μαθητών/τριών που επισκέπτονται τη
βιβλιοθήκη
η αρμονική συνεργασία των μελών της ομάδας και των εμπλεκόμενων
μαθητών/τριων

Για τον στόχο «ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και υπευθυνότητας των μαθητών/μαθητριών του 
σχολείου»

ο αριθμός των βιβλίων που δανείζονται οι μαθητές
ο αριθμός των προτεινόμενων προς ανάγνωση βιβλίων και βιβλιοπαρουσιάσεων
η συνέπεια των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών ως προς την τήρηση του ωραρίου
και του κανονισμού
η κατάρτιση λίστας προτεινόμενων βιβλίων

Για τον στόχο «υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών»



αυξημένη επισκεψιμότητα από τους εκπαιδευτικούς και από τους/τις
μαθητές/τριες για τις εργασίες που αναθέτουν και αναλαμβάνουν αντίστοιχα
στο πλαίσιο των μαθημάτων

Για τον στόχο  «χρήση της βιβλιοθήκης ως χώρου επικοινωνίας, συνεργασίας και ψυχαγωγίας»

ο βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων από τον τρόπο
λειτουργίας της βιβλιοθήκης

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Φόρμες καταγραφής  δανεισμού βιβλίων
Λίστα προτεινόμενων βιβλίων
Καταγραφή των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων ανά στόχο στο
Ημερολόγιο της Ομάδας Δράσης
Ερωτηματολόγιο στους μαθητές/στις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Αποτελέσματα της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)


