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Τι ήταν οι Βιβλιοθήκες

Κατά καιρούς διάφορα, αλλά πάντα: Χώρος, 
συγκέντρωσης, οργάνωσης, διαχείρισης υλικού 
καταγεγραμμένης γνώσης και πληροφοριών

Απαιτήσεις σε λειτουργίες και γνώσεις

Προσδιορισμός χρηστών, αναγνώριση αναγκών χρηστών, 
καθιέρωση πολιτικής, γνώση των διαδικασιών, 
(παραγγελίες, παραλαβές,, καταλογογράφηση, ταξιθέτηση, 
διαχείριση και εξυπηρέτηση χρηστών, δανεισμός, 
διαδανεισμός κλπ.)



Τι είναι σήμερα η βιβλιοθήκη
(Υβριδική, ηλεκτρονική, ψηφιακή, εικονική)

• Χώρος συγκέντρωσης υλικού και εξασφάλισης 
προσβάσεων, οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης 
χρηστών

• Απαιτήσεις σε λειτουργίες και γνώσεις: Προσδιορισμός 
χρηστών, αναγνώριση αναγκών χρηστών, καθιέρωση 
πολιτικής,,, γνώση των διαδικασιών, γνώση των 
ιδιοτήτων της ψηφιακής πληροφορίας, της τεχνολογίας 
και των δυνατών λύσεων



Τι αλλάζει στις Βιβλιοθήκες

•Η φύση των πραγμάτων

• Το τέλος του Βιβλίου

•Οι τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν στον τρόπο 
καταγραφής της γνώσης



Η αλλαγή, μερικές σκέψεις 

• Το Περιεχόμενο του; Άυλο: 

σκέψεις, στοχασμός, γνώσεις, φαντασία, πραγματικότητα, 
αλήθεια, ψέμα, ζωή, έρωτας, χαρά, πόνος …

• To Μέσο; Υλικό: 

τυπωμένο χαρτί, εξώφυλλο, μυρωδιά, αίσθηση, ξεφύλλισμα 

• Ο Τρόπος του; διαδικασίες, μέσα, προϋποθέσεις

ανάγνωσης, συναναστροφής, απομόνωσης, συγγραφής, 
παραγωγής, έκδοσης, διάθεσης, απόκτησης, «αντιγραφής-
διασκευής», πέταγμα στο όνειρο, επιστροφή στην 
πραγματικότητα, επικοινωνία, μάθηση …

• Συνδυασμός όλων και άλλων



Η εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ποιότητα και το αποτέλεσμα εκπαίδευσης 
εξαρτώνται :

• Από τη μέθοδο εκπαίδευσης (διδακτικές 
πρακτικές)

• Από το περιεχόμενο και την οργάνωση 
γνωστικής πληροφορίας 

• Από τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του 
ανθρώπινου δυναμικού (διδάσκοντες-
διδασκόμενοι)



Νέο σχολείο 

• Το Νέο Σχολείο έχει ως επίκεντρο τον Μαθητή

• Υιοθετεί  νέες προσεγγίσεις μάθησης και παιδαγωγικής

• Προσφέρει πολυθεματική, ερευνητική/βιωματική 
προσέγγιση στη γνώση

• Η Διδασκαλία γίνεται σε ομάδες –με στόχο το συλλογικό 
πνεύμα

• Παρέχει ελευθερία και  ευελιξία στον εκπαιδευτικό

μετάβαση από το «αποστηθίζω» στο «ερευνώ»



Ο κρίσιμος ρόλος της πληροφορίας 

στην εκπαίδευση 

• Η ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε πληροφορίες για 
να διδασκόμαστε, θα είναι αυτό που θα μας επιτρέψει 
να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ώστε να παραμένουμε 
ενήμεροι για τις εξελίξεις και να βρισκόμαστε στην 
πρώτη γραμμή της γνώσης»

• Η εκπαίδευση στην κατανόηση και χρήση της 
πληροφορίας είναι τόσο σημαντική ώστε η UNESCO 
την κατατάσσει στα ανθρώπινα δικαιώματα»

«μαθαίνω πώς να μαθαίνω»



Η βιβλιοθήκη στο Νέο Σχολείο 

• Θα υποστηρίζει πληροφοριακά και τεχνολογικά τις ανάγκες του, 
Θα  υποστηρίζει  το αναλυτικό πρόγραμμα

• Θα εξυπηρετεί  τις  μαθησιακές/εκπαιδευτικές ανάγκες

• Θα Εξοικειώνει τους μαθητές στη σημασία της χρήσης της 
πληροφορίας

• Θα είναι μονάδα παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

• θα Υπηρετεί  τους μαθητές όπου και αν βρίσκονται: εντός ή 
εκτός του σχολείου.

Η ανάπτυξη της κριτική τους ικανότητα, συναρτώνται άμεσα με 
την ύπαρξη και λειτουργία της Βιβλιοθήκης.



Η βιβλιοθήκη στο Νέο Σχολείο (β)

• Η επαφή με τα βιβλία και την πληροφορία επηρεάζει 
θετικά τον μαθητή δίνει την ευκαιρία ,της αυτενέργειας, 
της πιο πολύπλευρης συμμετοχής στο μάθημα, 
προεκτείνει τις γνώσης τους, αναπτύσσει την κρίση του 

• Η χρήση πολλών πηγών γίνεται αναγκαία και 
συστηματική σε όλα τα μαθήματα.

• Ο εκπαιδευτικός γίνεται  συντονιστής, ενθαρρύνει 
καθοδήγει, αφήνει χώρο στους μαθητές να 
αναπνεύσουν να εκφραστούν   



Τι πρέπει να γίνει 

• Επαναλειτουργία των βιβλιοθηκών 

• Ανάπτυξη πειραματικών εκπαιδευτικών μεθόδων μάθησης 
που στηρίζονται ή χρησιμοποιούν τεχνολογικά ψηφιακά 
"εργαλεία" ως διδακτικό υλικό. 

• Θέσπιση  ενός πλαισίου διδασκαλίας που να εντάσσει 
λειτουργικά και να την δένει οργανικά με την καθημερινή 
σχολική πράξη 

• Χρειάζεται η αναπροσαρμογή της νοοτροπίας του μέσου 
μαθητή αλλά και εκπαιδευτικού

• Αποτίμηση μεθόδων σε πραγματικό περιβάλλον 
εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικής απόδοσης β) 
λειτουργικότητας των συστημάτων γ) της μορφής του 
"υλικού"



“Μα πώς ζούσαμε ως τώρα χωρίς 
βιβλιοθήκη”


