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Καλαθάκη Μαρία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δημιουργία έντυπης Βιβλιοθήκης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Κρήτης στη Διδακτική και
Παιδαγωγική στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου (εμβέλειας Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης) ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της νέας Διευθύντριας στην
αρχή της σχολικής χρονιάς 2016-2017 με έκληση για υποστήριξη και εθελοντική προσφορά
βιβλίων και υπηρεσιών προς εκπαιδευτικούς και φορείς της Κρήτης, της υπόλοιπης Ελλάδας,
της Κύπρου και άλλων χωρών. Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στην Εκπαίδευση και
Επιμόρφωση στις Φυσικές Επιστήμες-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά (STEM: ScienceTechnology-Engineering-Mathematics), και λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική και Κυπριακή
εκπαιδευτική πολιτική για την προώθηση της διδακτικής έρευνας στα σχολεία, το πρώτο
αίτημα απευθύνθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο της Κύπρου το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα. Η έμφαση στο Τμήμα αυτό της
Βιβλιοθήκης του ΠΕΚ μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη ποικίλων
εκπαιδευτικών δράσεων σε σύνδεση και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης στο ίδιο ή σε
άλλα θέματα. Η εμπειρία από την ανάπτυξη αυτού του Τμήματος μπορεί να προσφέρει στην
αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών των νησιών της Κρήτης και της
Κύπρου και στη σύνδεσή τους με την Έρευνα και την Εκπαίδευση σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο. Η καταλογράφηση των βιβλίων γίνεται με παροχή εθελοντικού έργου
από Σπουδαστές του 1ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση.
Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και υποστηρίζεται από το Γραφείο Διασύνδεσης και τη
Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου και την ΑΣΠΑΙΤΕ, από εκπαιδευτικούς και
των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην
πρωτοβουλία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με το Άρθρο 14/ΦΕΚ 138/ΠΔ 250.1992 περί στήριξης του επιμορφωτικού
έργου των ΠΕΚ, σε κάθε ΠΕΚ οργανώνονται και λειτουργούν Βιβλιοθήκες, Σπουδαστήρια και
Εργαστήρια για τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και των επιμορφούμενων. Κατά την
αναδιοργάνωση του ΠΕΚ Ηρακλείου, τον χειμώνα του 2016, συγκεντρώθηκαν πολλά
διάσπαρτα βιβλία, βιντεοκασέτες, φίλμς, CDs, Slides και άλλο έντυπο και ψηφιακό εποπτικό
υλικό που βρέθηκαν στους διάφορους χώρους του ΠΕΚ (Συλλογή Φωτογραφιών στον
ιστότοπο https://pekherinitiatives.wordpress.com/). Το υλικό αυτό, οργανωμένο, με εύκολη
πρόσβαση είναι χρήσιμο στη Διδακτική και Παιδαγωγική της σχολικής Εκπαίδευσης, κι όχι
μόνο, αλλά πιο ειδικά στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ), καθώς μεγάλο μέρος του είναι
εξειδικευμένο, κυρίως στη Φυσική, και βρέθηκε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Ο
εμπλουτισμός του με πιο σύγχρονο, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εκπαίδευση και
επιμόρφωση της Κρήτης αλλά και η εμπειρία από την ανάπτυξη, με αυτόν τον τρόπο μιας
τέτοιας Βιβλιοθήκης, μπορεί να προσφέρει στην αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολικών
βιβλιοθηκών των σχολείων και στη σύνδεσή τους με την Έρευνα και την Εκπαίδευση σε
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία της Διευθύντριας του ΠΕΚ Ηρακλείου
μπορεί να γίνει και πρωτοβουλία των Διευθυντών σχολείων της Αθμιας και Βθμιας
Εκπαίδευσης, αλλά και της Γθμιας, ώστε να συλλεγεί και να σωθεί ο έντυπος θυσαυρός
πληροφορίας, γνώσης και σοφίας που δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή για να μπορεί να
ταξιδέψει στο μέλλον.
Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στην Εκπαίδευση και Επιμόρφωση στις Φυσικές
Επιστήμες-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά (STEM: Science-Technology-Engineering-

Mathematics), και λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική και Κυπριακή εκπαιδευτική πολιτική
για την προώθηση της διδακτικής έρευνας στα σχολεία, η δημιουργία Βιβλιοθήκης για την
Επιμόρφωση των Δασκάλων και Καθηγητών της Κρήτης στο ΠΕΚ Ηρακλείου αναλήφθηκε ως
πρωτοβουλία το 2017 από τη νέα Διευθύντρια. Στην επιλογή αυτή συνέβαλε και η συναφής
ειδικότητα της στις Φυσικές Επιστήμες, βασικές σπουδές στη Βιολογία, κι έτσι ζητήθηκε από
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, από Εκπαιδευτικού Φορείς, Εκδοτικούς Οίκους και
Εκπαιδευτικούς η υποστήριξη στην οργάνωση Βιβλιοθήκης Διδακτικής & παιδαγωγικής του
ΠΕΚ Ηρακλείου με έμφαση στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Η Βιβλιοθήκη αυτή θα
μπορεί να υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες με διεπιστημονικές
και διαθεματικές κατευθύνσεις και να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη ποικίλων
εκπαιδευτικών δράσεων, σε σύνδεση και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης στην Κρήτη, στην
Κύπρο και ευρύτερα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΠΕΚ (ΦΕΚ 138/ΠΔ 250.1992), σε κάθε ΠΕΚ
οργανώνονται και λειτουργούν βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια και εργαστήρια για τις ανάγκες
του διδακτικού προσωπικού και των επιμορφούμενων. H Βιβλιοθήκη στο ΠΕΚ Ηρακλείου,
συγκροτείται σε συνέχεια εκείνης των 25 χρόνων λειτουργίας του ΠΕΚ, όπως φαίνεται από
τις εγγραφές στο Βιβλίο της Βιβλιοθήκης του ΠΕΚ και σε άλλα έντυπα του σχετικού αρχειακού
υλικού που συγκεντρώθηκε.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Για την απάντηση του βασικού ερωτήματος για το πως πρέπει να στηθεί η
Βιβλιοθήκη του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Ηρακλείου, αναπτύχθηκαν αρκετές
συζητήσεις των εθελοντών δημιουργών της, έγινε διερεύνηση στη Βιβλιογραφία,
ερωτήθηκαν ειδικοί από μεγάλες Βιβλιοθήκες, όπως της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς το
πρόταγμα ήταν η σύνδεση του παλιού έντυπου και ψηφιακού εποπτικού υλικού που
βρέθηκε στους διάφορους χώρους του ΠΕΚ με το σύγχρονο, για την καλύτερη αξιοποίησή
του, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Προς το παρόν,
όλο το συγκεντρωμένο υλικό βρίσκεται τοποθετημένο σε μεταλικές προθήκες στο Γραφείο
του Υποδιευθυντή του ΠΕΚ Ηρακλείου-Υπεύθυνο για τη Βθμια Εκπαίδευση της Κρήτης.
Από τις εγγραφές στο Βιβλίο της Βιβλιοθήκης του ΠΕΚ, και σε άλλα έντυπα του
σχετικού αρχειακού υλικού του ΠΕΚ, εξήχθηκαν συμπεράσματα σχετικά με την ιστορία, τη
θεματολογία, το χώρο και την καλύτερη δόμηση της νεοσύστατης Βιβλιοθήκης ώστε να είναι
συνέχεια και σε ακολουθία με τη Βιβλιοθήκη που λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΕΚ
Ηρακλείου το 1992 μέχρι και σήμερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η Διαδικασία Οργάνωσης της Βιβλιοθήκης
Έμπνευση για τη Δημιουργία της Βιβλιοθήκης στο ΠΕΚ Ηρακλείου αποτέλεσε η
εμπειρία από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Λυκείου Μελεσών Μελέσες (2004). Η αρχική
ιδέα της Δημιουργίας Βιβλιοθήκης στο ΠΕΚ Ηρακλείου προέκυψε στη διάρκεια των εργασιών
της αναδιοργάνωσης του ΠΕΚ τον χειμώνα του 2016 με τη συγκέντρωση και τακτοποίηση
όλων των διάσπαρτων βιβλίων, βιντεοκασετών, φίλμς, CDs, Slides και άλλου έντυπου και
ψηφιακού εποπτικού υλικού που βρέθηκε στους διάφορους χώρους του ΠΕΚ (Συλλογή
Φωτογραφιών στον ιστότοπο https://pekherinitiatives.wordpress.com/).
Τα περισσότερα βιβλία, αρχικά, βρέθηκαν σε διάφορες θέσεις στο Παρασκευαστήριο
Φυσικής και στο Εργαστήριο ΦΕ τα οποία συγκεντρώθηκαν, ομαδοποιήθηκαν σε όμοια,
διαχωρίστηκε ένα αντίγραφο και καταγράφηκε στα Γραφεία. Μεταφέρθηκαν μεταλικές
ββλιοθήκες από το Εργαστήριο ΦΕ στο Γραφείο του Υποδιευθυντή Βθμιας όπου στεγάστηκε
προσωρινά η νεοσύστατη Βιβλιοθήκη. Εκεί τοποθετήθηκαν, αφού καταγράφηκαν σε
έγγραφο EXCEL, αριθμημένα τα βιβλία, οι βιντεοκασέτες και τα slides. Η αρίθμηση των

βιβλίων ήταν τυχαία, ανάλογα με τον αριθμό εισαγωγής που ελάμβαναν στο Έγγραφο EXCEL,
κατά την καταγραφή τους. Εκτός από τα βιβλία, συγκεντρώθηκαν και βιντεοκασέτες από το
Αρχείο και το Εργαστήριο ΦΕ, slides από το Εργαστήριο ΦΕ, CDs, DVDs που ήταν διάσπαρτα
σε όλους σχεδόν τους χώρους του ΠΕΚ και τη βιβλιοθήκη της αίθουσας ΗΥ κλπ, τα οποία
επίσης καταγράφηκαν. Το όλο έργο ανέλαβαν, εθελοντικά, οι Σπουδαστές του 1ου και 2ου
ΔΙΕΚ Ηρακλείου, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εκείνη την περίοδο την Πρακτική τους Άσκηση
στο 1ο ΔΙΕΚ και στο ΠΕΚ Ηρακλείου.
Αφού πλέον τα βιβλία και το εποπτικό υλικό του ΠΕΚ είχαν νοικοκυρευτεί, το Μάιο,
προέκυψε η ιδέα να εμπλουτιστεί η νεοσύστατη Βιβλιοθήκη με βιβλία από δωρεές άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνεργαζόμενων και φίλων Εκπαιδευτικών. Αρχικά απευθύνθηκε
αίτημα στο ΙΕΠ, στο ΙΤΥΕ Διόφαντος, στο ΠΙ Κύπρου, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο ΤΕΙ Κρήτης, στο 1ο
ΔΙΕΚ Ηρακλείου για υποστήριξη της πρωτοβουλίας με παροχή εθελοντικού έργου και δωρεά
προσφορά βιβλίων και επιστημονικού υλικού σχετικού με την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
στις Φυσικές Επιστήμες-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά, στο οποίο υπήρξε σχεδόν
άμεση και θετική ανταπόκριση. Κάποιοι εκπαιδευτικοί, όπως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)
της ΑΣΠΑΙΤΕ Κασιμάτη Αικατερίνη, προσφέρθηκαν πρώτοι να συνδράμουν στο έργο ώστε να
εμπλουτιστεί η νεοσύστατη Βιβλιοθήκη. Απευθύνθηκε στους συνεργαζόμενους Εκδότες της
ΑΣΠΑΙΤΕ και τους ζήτησε να δωρίσουν βιβλία τους στο ΠΕΚ Ηρακλείου. Στην πρώτη φάση της
οργάνωσης της Βιβλιοθήκης πρόσφεραν βιβλία εκπαιδευτικά ιδρύματα που τα είχαν σε
διπλά ή τριπλά αντίτυπα, όπως το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, η ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης και το
ΤΕΙ Κρήτης.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου έστειλε 40 βιβλία για τη δημιουργίας της
‘Βιβλιοθήκης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη Διδακτική και Παιδαγωγική’. Έγινε επιλογή
ορισμένων τίτλων βιβλίων από τον κατάλογο των διαθέσιμων εκδόσεων του ΠΙ. Η αποστολή
τους οργανώθηκε το Φθινόπωρο του 2017, σε μια περίοδο που οι συνεργαζόμενες
εκπαιδευτικοί και από τα δυο νησιά είχαν εξαιρετικά μεγάλο φόρτο εργασίας και είχαν “κατά
πολύ υπερβεί εαυτούς προκειμένου να διεκπεραιώσουν το έργο τους ως Στελέχη της
Εκπαίδευσης”, όπως καταγράφεται στο με αρθ πρωτ 155/13-11-2017 έγγραφο ΠΕΚ
Ηρακλείου προς τη Διευθύντρια του ΠΙ Κύπρου Μιχαηλίδου Αθηνά και στις συνομιλίες μέσω
Viber με την Επιθεωρήτρια Μαθηματικών της Κύπρου Δημητρίου-Χατζηχρίστου Χρυσούλα.
Στο ίδιο έγγραφο, μαζί με τις ευχαριστίες, απευθύνθηκε και πρόταση φιλοξενίας ώστε να
παρουσιαστεί το Εκδοτικό Έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου στο ΠΕΚ
Ηρακλείου.
Για τη μεταφορά των Βιβλίων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας της
Κύπρου προς το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου ζητήθηκε και η
υποστήριξη της Στρατιωτικής Αεροπορίας από τον Διοικητή ΔΑΥ/ΚΕΠΙΧ. Τελικά, με πλοία από
την Κύπρο στον Ασπρόπυργο και από τον Πειραιά στο Ηράκλειο κατεύθασαν 40 βιβλία, μαζί
με άλλα τα οποία ζητήθηκαν για Βιβλιοθήκες των Λυκείων της Δυτικής Κρήτης και των ΕΚΦΕ
Ρεθύμνου και Χανίων (έγγραφο με αρθ πρωτ 158/14-11-17 του ΠΙ Κύπρου).
Από τους Εκδοτικούς οίκους, έστειλαν βιβλία οι Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη
(http://www.afoikyriakidi.gr/el/),
οι
Εκδόσεις
ΔΑΡΔΑΝΟΣ
GUTEMBERG
(https://www.dardanosnet.gr/), οι Εκδόσεις ΙΩΝ (http://www.iwn.gr/default.asp) και οι
Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη (http://www.epikentro.gr/index.php?offer=Special2008-06-A). Από τις προσωπικές τους Βιβλιοθήκες πρόσφεραν βιβλία η η Καλαθάκη Μαρία,
η Κασιμάτη Αικατερίνη, η Παπαδάκη-Κίκη Αικατερίνη στη μνήμη του αδελφού της, ο Σταύρου
Δημήτριος, ο Τσίγκρης Μιλτιάδης. Η δωρεά βιβλίων προς τη Βιβλιοθήκη του ΠΕΚ Ηρακλείου
είναι μια ανοικτή διαδικασία σε εξέλιξη, η οποία χρειάζεται όλο και περισσότερους
εθελοντές παροχής έργου και βιβλίων.

Το Περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης
Η καταλογράφηση των βιβλίων, των βιντεοκασετών, φίλμς, CDs, DVDs, Slides και
άλλου έντυπου και ψηφιακού εποπτικού υλικού που βρέθηκε στους διάφορους χώρους του
ΠΕΚ έγινε σε Φύλλα EXCEL. Εκεί αναφέρονται όλα τα βιβλία, μεταξύ των οποίων ήταν πάρα
πολλά Εγχειρίδια Χρήσης Συσκευών, Εργαστηριακών Οργάνων Φυσικών Επιστημών,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών τους καθώς και αρκετά παλιά Σχολικά Βιβλία
Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου. Στα ίδια Φύλλα συνεχίζεται η καταγραφή και όλων των
βιβλίων που καταφθάνουν στο ΠΕΚ από Εκδοτικούς οίκους και ιδιώτες, δωρεές στη
νεοσύστατη Βιβλιοθήκη.
Στον
ιστότοπο
ΠΕΚ
Ηρακλείου
Πρωτοβουλίες/RTC-Her
Initiatives
https://pekherinitiatives.wordpress.com/ έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα ‘Library Of Didactic
& Pedagogy’ (https://wp.me/P8OEfN-2V ) όπου περιγράφεται το ιστορικό της δημιουργίας
της, έχουν αναρτηθεί αρκετά σχετικά έγγραφα και παραπομπές σε χρήσιμες συνδέσεις.
Παράλληλα με τις ενέργειες της δημιουργίας έντυπης Βιβλιοθήκης στο ΠΕΚ Ηρακλείου,
αναπτύχθηκε και η πρωτοβουλία της δημιουργίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικής και
Παιδαγωγικής στον προαναφερόμενο ιστότοπο. Η Μεγάλου Ελίνα, Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)-Διόφαντος, μετά από αίτημα, έστειλε σε οργανωμένη και
εύκολα προσβάσιμη μορφή κατάλογο των διαθέσιμων εκδόσεων ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑξιοποίηση Ψηφιακού Υλικού και Σχετικών Υπηρεσιών, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον
ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του ΠΕΚ Ηρακλείου (ΙΤΥΕ διοφαντοςφωτοδεντρα-eme-ebooksενημερωτικο υλικο 2017-05-04 v1.0). Υπάρχουν, ακόμη, και παραπομπές σε άλλες Ψηφιακές
Βιβλιοθήκες με χρήσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία στα σχολεία του
Υπουργείου
Παιδείας
και
του
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής:
http://iep.edu.gr/library/index.php , Κόμβος Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Σχολικών Μονάδων http://ts.sch.gr/, Ιστότοπος Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
http://www.e-yliko.gr/, Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδενδρο
http://photodentro.edu.gr/lor/ κά. Στον ιστότοπο του ΠΕΚ Ηρακλείου αναρτήθηκαν και
σύνδεσμοι που οδηγούν σε επιμορφωτικό υλικό Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που είχαν
στο παρελθόν υλοποιηθεί στο ΠΕΚ, το οποίο συγκέντρωσε ο Γραμματέας
(https://sites.google.com/site/pekirakllibrary/).
Βράβευση της Εθελοντικής Προσφοράς Έργου & Βιβλίων
Η μη τυπική μάθηση, μεταξύ άλλων και μέσω του εθελοντισμού, μπορεί να
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο τονώνοντας την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων γνώσεων,
διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ζωής, όπως είναι η ομαδική εργασία, η
δημιουργικότητα και το πνεύμα πρωτοβουλίας, ενώ ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμηση και
την όρεξη για μάθηση (ΕΡ, 2017). Περισσότεροι από 20 άνθρωποι, κυρίως εκπαιδευτικοί, και
από τις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης πρόσφεραν σημαντικό εθελοντικό έργο και βιβλία ώστε
να στηθεί η Βιβλιοθήκη του ΠΕΚ Ηρακλείου, το 2017. Η βράβευση των πρώτων Εθελοντών
της Βιβλιοθήκης του ΠΕΚ Ηρακλείου έγινε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο
της Educational Conference “Teaching Sciences in Schools with Creativity and Innovation:
Transforming the Theory into Practice”, η οποία πραγματοποιήθηκε 6-11 Δεκεμβρίου 2017
και του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Από την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην
Επαγγελματική Ζωή: Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές», το οποίο πραγματοποιήθηκε 8-10
Δεκεμβρίου 2017, στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου Κρήτης. Σε
ειδική Συνεδρία, τους αποδόθηκε Έπαινος ‘Τιμής Ένεκεν’ για την προσφορά εθελοντικού
έργου και βιβλίων στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης του ΠΕΚ Ηρακλείου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Καθώς η γλώσσα των Βιβλίων και του Επιστημονικού Υλικού που φιλοξενεί η
Βιβλιοθήκη του ΠΕΚ Ηρακλείου είναι η Ελληνική, η Βιβλιοθήκη αυτή θα μπορούσε να
εμπλουτιστεί και με υλικό που οι Ελληνικές κοινότητες εντός και εκτός Ελλάδας θα
μπορούσαν να προμηθεύσουν αλλά να γίνει και πυλώνας ανάπτυξης συνεργασιών και
κοινών δράσεων στην Εκπαίδευση και επιμόρφωση Ελληνόγλωσσων κοινοτήτων και
ευρύτερα.
Η βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό τόπο συνάντησης των εκπαιδευτικών
της Κρήτης αλλά και να δώσει αφορμή για εξ αποστάσεως συζητήσεις με άλλους επιστήμονες
και εκπαιδευτικούς σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής της σχολικής εκπαίδευσης. Θα
μπορεί κανείς να διαβάσει, να μελετήσει, να ερευνήσει, να εργαστεί σε ομάδες και να
χαλαρώσει, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Διαδικτύου στους χώρους εργασίας του ΠΕΚ
Ηρακλείου. Μπορούν επίσης να οργανωθούν συνδιασκέψεις, διαγωνισμοί ανάγνωσης,
εκθέσεις, εργαστήρια, λογοτεχνικές βραδιές και παρουσιάσεις βιβλίων. Το πλούσιο και
ειδικό περιεχόμενο της μπορεί να συνδράμει στη βιβλιογραφική διερεύνηση επιστημονικών
διατριβών. Μέσω των δράσεων που θα αναπτύξει η Βιβλιοθήκη στο μέλλον με τους όποιους
τρόπους αξιοποίησης του περιεχομένου της, θα επιτυγχάνεται η καλύτερη διάδοση του
εκδοτικού έργου των δωρητών αλλά και του ευρύτερου έργου των επιστημονικών και
εκπαιδευτικών φορέων που θα εμπλακούν στο όλο εγχείρημα.
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