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Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Τίηλορ 

Γεκηνπξγνχκε ηε δηθή καο ζρνιηθή βηβιηνζήθε 

Δημιοςπγόρ 

Νίθνο Ακαλαηίδεο 

Εθαπμογή 

Μαξία Κνπθιαηδίδνπ 

Διδακηικό ανηικείμενο 

Νενειιεληθή Γιψζζα  

Τάξη 

Γ΄ Γεκνηηθνχ  

Χπονολογία 

Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 2013 

Σσολική μονάδα 

3
ν
 Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Δπφζκνπ Θεζζαινλίθεο 

Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα 

Γιώζζα Γ΄ Γεκνηηθνύ, ηεχρνο γ΄, ελφηεηα 10: «Λέμεηο θηεξνπγίδνπλ πέξα ηαμηδεχνπλ 

ζηνλ αέξα»(ζζ.81-99) 

Διαθεμαηικό 

Ναη 

Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα 

Η. Φηινινγηθήο δψλεο 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

ΗΗ. Άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 

Αηζζεηηθή Αγσγή: Δηθαζηηθά 
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Αηζζεηηθή Αγσγή: Θεαηξηθή Αγσγή 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο 

ΗΗΗ. Ζκηηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

Δπέιηθηε Εψλε 

Θεαηξηθή Αγσγή 

Χπονική διάπκεια 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ απαηηήζεθαλ 12 δηδαθηηθέο ψξεο. 

Χώπορ 

Η. Φπζηθφο ρψξνο 

Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. 

ΗΗ. Δηθνληθφο ρψξνο 

Ηζηνιφγην ηάμεο, ηζηνζειίδα ηάμεο.  

Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή 

Γηα ηνλ δάζθαιν 

Ζ δηδαζθαιία γίλεηαηκε ηε κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο. Σνλζπληνληζκφ θαη 

ηελθαζνδήγεζε ησλ εξγαζηψλ αλαιακβάλεην δάζθαινο. Δπίζεο, ν δάζθαινο 

επηθεληξψλεη θαη εζηηάδεη ηε δηδαζθαιία ζηελαλάπηπμε θαη πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη γξακκαηηζκψλ (θξηηηθφο, ζπλεξγαηηθφο, 

δηεξεπλεηηθφο). Δπηπιένλ,ζηελ πνξεία δηδαζθαιίαο ν/ε εθπαηδεπηηθφο πηνζεηεί ηνλ 

ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή/δηακεζνιαβεηή-εκςπρσηή.  

Γηα ηνλ καζεηή 

Οη καζεηέο/-ηξηεο νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο θαη ιεηηνπξγνχλ δηεξεπλεηηθά.  

Αμηνινγνχλ θαη επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε πεγή γηα ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη 

ην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Θα πξέπεη λα έρνπλ 

βαζηθή εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα απνθηήζνπλ κηα πην θξηηηθήζηάζεφζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ πεγψλ 

θαη θεηκέλσλ πνπ ζπλαληνχλ ζην δηαδίθηπν, δειαδήηε δεμηφηεηα ηεο αλαδήηεζεο, 

νξζήο αμηνιφγεζεο θαη ηεοθξηηηθήο επηινγήοθαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
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απφ ηηο δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο πάλσ ζην ζέκα πξνο εξγαζία θαη κειέηε(θξηηηθφο 

γξακκαηηζκφο).  

Εθαπμογή ζηην ηάξη 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο 

Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι 

Νίθνο Ακαλαηίδεο, Νενειιεληθή γιψζζα, Γ΄ Γεκνηηθνχ, «Γεκηνπξγνχκε ηε δηθή καο 

ζρνιηθή βηβιηνζήθε» 

Το ζενάπιο ανηλεί 

Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε.  

 

Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη βνήζεκα όιωλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο γηα επηηπρή ζπκκεηνρή ζηε   ζεκεξηλή 

θνηλωλία ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηεο γλώζεο. Δθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε 

δεμηόηεηεο γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, αλαπηύζζεη ηε θαληαζία ηνπο θαη ηνπο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα δήζνπλ ωο ππεύζπλνη πνιίηεο 

IFLA/UNESCO. 1999.School Library Manifesto. 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε UNESCO νξγάλσζε έλα κεγάιν ζπλέδξην ζην 

Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά κε ηίηιν «Ζ Μλήκε ηνπ Κφζκνπ ζηελ ςεθηαθή 

επνρή».Αλαδεηθλχεηαη πσο ε ζχγρξνλε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ππεξβαίλεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο, θαηαινγνγξάθεζεο θαη 

δαλεηζκνχ βηβιίσλ θαη κεηαβάιιεηαη ζε έλαλ ρψξν αλαδήηεζεο, απφθηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο γλψζεο, θαιιηέξγεηαο ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν θαη 

ζπλάκα αλάπηπμεο ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ηελ 

επηζθέπηνληαη.Θα ιέγακε φηη ε ζχγρξνλε ζρνιηθή βηβιηνζήθε απνηειεί κηα 

πξνσζεκέλε κνξθή ζρνιηθήο ηάμεο, κε δηεπξπκέλεο εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
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δπλαηφηεηεο, ράξε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ 

ηεο, ν πινχηνο, θαη ε πνηθηιία ησλ πεγψλ ηεο (Αξβαλίηε2007). 

Σν ζελάξην απνζθνπεί ζην λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζηε δεμηφηεηα αλάπηπμεο 

ηεο θνπιηνχξαο ηνπ αλαγλψζηε θαη θξηηηθνχ αλαδεηεηή ηεο γλψζεο πνπ δηεξεπλά ηηο 

πεγέο, ςεθηαθέο θαη κε, ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη επηιέγεη λα 

κειεηήζεη ηελ θαηαιιειφηεξε.Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληζρπζνχλ νη 

δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο αλίρλεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη 

λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ 

θαη ηνπ έληππνπ πιηθνχ θαη βηβιίσλ.Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαζψο θαη ε δεμηφηεηα ηεονξγάλσζεο, ηαμηλφκεζεο θαη 

παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ. Όζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ, ην ζελάξηναπνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζθεπηφκελνπ θαη θξηηηθνχ εξεπλεηή δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλθαη 

ζηε γλσξηκία θαη ρξήζε ινγηζκηθψλ ηαμηλφκεζεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ. Οη 

καζεηέο παξάγνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη λένη γξακκαηηζκνί,φπσο ν θξηηηθφο, ν 

ηερλνινγηθφο θαη ν δηεξεπλεηηθφο, πξσηαγσληζηνχλ ζην ζελάξην. 

 

Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο 

Σν παξφλ ζελάξην αζρνιείηαη κε ηε ζχζηαζε, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε κηαο 

ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο απφ ηνπο καζεηέο γηα ηνπο καζεηέο. θνπφο ηνπ ζελαξίνπ είλαη 

εθαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ φπσο ε 

δηεξεχλεζε, ε αλαθάιπςε, ε επηινγή, ε επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε έγθπξσλ 

γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πάλσ ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ. Δπηπιένλ,επηδίσμε είλαηε 

ελαζρφιεζε, θαηαλφεζε θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ γισζζηθψλ  

ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήκαηα, επίζεηα θαη νπζηαζηηθά. εκαληηθή πηπρή ηνπ 

ζελαξίνπ είλαη,επίζεο, ε κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε θείκελα, άξζξα πνπ πξνάγνπλ 

ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ φπσο ζην ζέκα ηεο επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ θεηκέλνπ-
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πεγήο πξνο επεμεξγαζία, ε κειέηε θαη παξνπζίαζή ηνπο.  Γηάινγνο, δηεξεχλεζε θαη 

θξηηηθή απνηεινχλ ηηο κνξθέο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ δνκνχλ ηε γλψζε, θαιιηεξγνχλ 

ηηο δεμηφηεηεο θαη πηνζεηνχληαη σο ζηξαηεγηθέο ζην ζελάξην(Levin 2006).   

 

Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ 

Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ,ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ 

ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/-ηξηεο: 

 λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ 

ζηνπο ηνκείο ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ηεο βηβιηνζήθεο, δεκφζηαο θαη ζρνιηθήο, ηνπ 

δαλεηζκνχ βηβιίσλ, ηεο ηαμηλφκεζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ βηβιίσλ βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, φπσο ε ζεκαηνινγία, ην είδνο, ν ζπγγξαθέαο, ην 

έηνο θιπ.∙ 

 λα γλσξίζνπλ ηε ρξήζε ηεο θάξηαο κέινπο κηαο βηβιηνζήθεο κε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηφρνπ. 

Γνώζειρ για ηη γλώζζα 

ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/-ηξηεο: 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν, δηεπξχλνληαο ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

(έληππσλ θαη ςεθηαθψλ)∙ 

 λα γλσξίζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα ζηα 

θείκελα ησλ αθνινχζσλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ: επίζεηα (βαζκνί ησλ 

επηζέησλ), νπζηαζηηθά, ξήκαηα.  

Γπαμμαηιζμοί 

ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/-ηξηεο: 

 λα απνθηήζνπλ ηε δεμηφηεηα λα δηεξεπλνχλ θαη λα αλαδεηνχλ ζην εζσηεξηθφ 

ηζηφηνπνπ, ηζηνινγίνπ, ειεθηξνληθνχ απνζεηεξίνπ∙ 
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 λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ θείκελα θαη πεγέο ζην δηαδίθηπν∙ 

 λα απνθηήζνπλ ηε δεμηφηεηα δηεξεπλήζνπλ ζεειεθηξνληθφ θαη ζπκβαηηθφ 

ιεμηθφ∙ 

 λα απνθηήζνπλ ηε δεμηφηεηα ρξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Παξνπζίαζεο∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ θξηηηθή επηινγή θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην 

δηαδίθηπν∙ 

 λα δεκηνπξγνχλ ςεθηαθά αξρεία: παξνπζηάζεηο θαη θείκελα∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ινγηζκηθά δηαρείξηζεο κηαο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο 

φπσοΑΒΔΚΣ, Biblioteca, ρνιηθή Βηβιηνζήθε 2.02, MicrosoftExcel∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ ζε αξρείν Word∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ αληηγξαθή/δηαγξαθή/επηθφιιεζε θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζήκαλζε θεηκέλνπ∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εθηχπσζε θεηκέλνπ, εηθφλαο, παξνπζίαζεο∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εμαγσγή αξρείνπ απφ αξρείν επεμεξγαζίαο∙ 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκηνπξγία πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο∙ 

 λα κπεζνχλ ζε πξαθηηθέο φπσοε επηρεηξεκαηνινγία θαη ν δηάινγνο∙ 

 λα αζθεζνχλ ζε πξαθηηθέο φπσο ε δηεξεχλεζε, ε αλαθάιπςε, ε επηινγή θαη 

αμηνπνίεζε∙ 

 λα αλαγλσξίζνπλ, θαηαλνήζνπλ θαη πηνζεηήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

αλαγλψζηε θαη θξηηηθνχ αλαδεηεηή ηεο γλψζεο. 

 λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο θαη επηινγήο ςεθηαθψλ 

πεγψλ θαη ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ: έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πεγήο, έιεγρνο 

ηνπ θχξνπο ηεο πεγήο∙ 

 λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δηεξεπλεηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαηδεμηνηήησλ∙ 

 λα αληηιεθζνχλ ηε λνεκαηνδφηεζε θαη ζηνρνζεζία ησλ θεηκέλσλ-πεγψλ θαη 

λα ζηαζνχλ θξηηηθά ζηα κελχκαηα πνπ αλαδχνπλ ηα θείκελα∙ 

http://www.abekt.gr/
http://sourceforge.net/projects/biblioteca/
http://www2.e-yliko.gr/htmls/free_soft/ellak.aspx
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 λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ 

κε ζέκα «κηα κέξα ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε»ή θαη «ηα είδε ησλ αλαγλσζηψλ 

ηεο βηβιηνζήθεο» κε ζεκαηηθή ηνπο ηχπνπο αλαγλψζηε φπσο ηνπ επγεληθνχ, 

ηνπ βηαζηηθνχ, ηνπ ελνριεηηθνχ θιπ. 

Διδακηικέρ ππακηικέρ 

ην ζελάξην επηδηψθεηαη: 

 Ζ ζπλεξγαζία θαη ζπλδεκηνπξγίακε δηάινγν, αλάζεζε ξφισλζε νκαδηθέο 

εξγαζίεο κε δηεξεχλεζε, ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη απνθάζεσλ θαζψο θαη 

πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

 Ζ απφθηεζε θνπιηνχξαο ηνπ αλαγλψζηε θαη ρξήζηε ηεο ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεοκέζσ ζπδεηήζεσλ θαη κειέηεο ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ 

αλαγλσζηψλ.  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αθεγεκαηηθνχ θαη πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ιέμεσλ θαη γισζζηθψλ ζηνηρείσλ.   

 Ο ζεβαζκφο θαη αλαγλψξηζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη γισζζηθνχ πινχηνπ ησλ 

βηβιίσλ, θαζψο θαηε γλσξηκία κε ηαειεθηξνληθά βηβιία θαη πεγέο. 

Ζ θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα-εξγαζία (2 δηδαθηηθέο ψξεο) ρξνληθά 

θαηαλέκεηαη σο εμήο:  Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γχξσ απφ ην ζέκα κέζα απφ ηνλ 

δηάινγν, ηε δηεξεχλεζε θαη επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ, θαηάιιεισλ θαη έγθπξσλ 

πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζην αληηθείκελν-ζέκα 

πξνο κειέηε (15΄). 

2. Οξγάλσζε ησλ νκάδσλ θαη αλάζεζε ησλ ξφισλ ησλ καζεηψλ ζηελ θάζε 

νκάδα, νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο (20΄). 

3. Δξγαζία ζε νκάδεο (20΄). 

4. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ (15΄). 

5. Αμηνιφγεζε απφ ηα παηδηά πξψηα θαη χζηεξα απφ ηνλ δάζθαιν (20΄). 
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Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

Αθεηηπία 

Αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παξφληνο ζελαξίνπδφζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ηεο θηιαλαγλσζίαο κειέηεζαλ ινγνηερληθά θείκελα. 

Μέζα απφ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πξνέθπςε ην δήηεκα ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη πψο κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα 

βηβιία πνπ έρνπκε κειεηήζεη θαηά θαηξνχο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ. 

ηεζπλέρεηααμηνπνηήζεθεηνβίληεναπφηνYouTube«TheFantasticFlyingBooksofMrMo

rrisLessmore», φπσο πξνέβιεπε θαη ν ζπληάθηεο ηνπ ζελαξίνπ. Με ηα παξαπάλσ, 

ζέζακε ηνπο πξννξγαλσηέο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επνηθνδνκεηηθνχ ζρεδίνπ 

κάζεζεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο, ηε γισζζηθή 

θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ θαη 

γξακκαηηζκψλ φπσο ηεο θξηηηθήο, ηεο έξεπλαοθαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Αξρηθά, ζπδεηήζακεκε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ πινχην ησλ βηβιίσλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο ηεο δηθηάο καο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Μειεηήζακε, 

αλαδεηήζακε θαη ζπδεηήζακε ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε, γηα λα 

θηηάμνπκε ηε δηθή καο βηβιηνζήθε. Δπίζεο, αλαπηχμακε δηάινγν κε επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία θάπνησλ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη θεηκέλσλ ή θαη 

αθφκα άξζξσλ ζε εθεκεξίδα ή θαη πεξηνδηθφ, δηαδηθηπαθφ ή κε, γηα ηα παηδηθά 

βηβιία θαη ηε βηβιηνζήθε. Ζ ζπδήηεζε απνζθνπεί ζην λα εηζαγάγεη ζηνπο καζεηέο 

πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην ηη ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν ζε ειεθηξνληθά 

βηβιία θαη πεγέο, αλ εμππεξεηνχλ θάπνηνπο ζθνπνχο, φπσο ην θέξδνο ή θαη ηελ 

παξαπιεξνθφξεζε θαη κε ηε βνήζεηά ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ λα κπνξέζνπλ λα 

ζηαζνχλ θξηηηθά ζηα ζέκαηα πνπ ζα κειεηήζνπλ. Χο απνηέιεζκα,νη καζεηέο 

https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE
https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE
https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE
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θαιιηεξγνχλ ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ θαη επηιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ 

είλαη έγθπξεο, έγθξηηεο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο 

Γιώζζα Γ΄ Γεκνηηθνύ, ελφηεηα 10: «Λέμεηο θηεξνπγίδνπλ πέξα ηαμηδεχνπλζηνλ 

αέξα». 

Τπνελφηεηα 1. «Παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο» 

Τπνελφηεηα 2.«Γισζζηθή απηνβηνγξαθία» 

 

Αλ θαη ην παξφλ ζελάξην ζπλδεφηαλ κε ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ζην γ’ ηεχρνο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Γιώζζαο, ε εθπαηδεπηηθφο έθξηλε πσο ην ζελάξην κπνξνχζε 

λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα θαζψο πξνέθπςε κέζα απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην γ΄ ηεχρνο, εππνελφηεηα 1 μεθηλάεη 

κε έλα πνίεκα ηεο Ν. Υαηδεληθνιάνπ κε ηίηιν «Παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο». Οη αζθήζεηο 

ηνπ βηβιίνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο ζε επίπεδν λνήκαηνο, 

γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ πνηεηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πνηήηξηα.Ζ 

ππνελφηεηα 2 μεθηλά κε έλα θείκελν βησκαηηθήο αλαδηήγεζεο, πνπ έρεη ηίηιν 

«Γισζζηθή απηνβηνγξαθία», θαη πξνέξρεηαη απφ ηα Άπαληα ηνπ Π. Νηξβάλα. ην 

ινγνηερληθφ απηφ θείκελν πεξηέρνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο ηδέεο πεξί γιψζζαο, 

φπσο ην φηη κφλν ν άλζξσπνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γιψζζα, φηη ν θάζε 

άλζξσπνο ηε γιψζζα ηνπ ηελ θαηαθηά κε θπζηθφ ηξφπν, θαζψο επίζεο θαη φηη φινη νη 

άλζξσπνη ζηνλ θφζκν δε κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα. 

Με βάζε ηα δχν απηά θείκελα ε εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε ηνπο καζεηέο ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο, ηα είδε ηεο θαη ην κεγαιείν ηεο ρξήζεο ηεο ζηελ 

αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Δπίζεο, ηνπο εηζήγαγεζηε κεγάιε ζρεηηθήεθεχξεζε, ην 

βηβιίν θαη ζήκεξα ην ειεθηξνληθφ βηβιίν. Σαπηφρξνλα ε εθπαηδεπηηθφο αμηνπνίεζε 

ηηο ζειίδεο ψζηε λα παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο θάπνηα ειεθηξνληθά βηβιία: 

1. http://www.openbook.gr/ 

2. http://www.mikrosanagnostis.gr/search.asp 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4674,21181/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4674,21181/
http://www.openbook.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/search.asp
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3. http://www.bedtimestoriescollection.com/ 

ηε ζπλέρεηα,νη καζεηέο επέιεμαλ έλα βηβιίν πνπ ηνπο άξεζε πην πνιχ, 

ζπδήηεζαλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ,δειαδή ην πψο κπνξέζακε 

θαη ην δηαβάζακε, κε πνηφλ ηξφπν, ηη δηαθνξά έρεη απφ ην ζπκβαηηθφ βηβιίν ζην  

ραξηί, γηαηί ηνπο άξεζε, πψο νη δσγξαθηέο θαη ε κνπζηθή πνπ ίζσο ζπλνδεχνπλ ην 

βηβιίν δέλνπλ κε ηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ απηνχ εληχπνπ.  

Κείμενα 

Βίληεν 

«The fantastic flying books of Mr Morris Lessmore», 

ηαηλίακηθξνχκήθνποησλWilliam Joyce, Brandon Olenburg. 

Λνγνηερληθά θείκελα  

Winter, Janette. 2007. Η βηβιηνζεθάξηνο ηεο Βαζόξαο. Αζήλα: Παπαδφπνπινο. 

Υαλο ΚξίζηηαλΆληεξζελ. 2013. Τν ζπαξκαηζέην. Openbook.  

Σαζηφπνπινο, Βαγγέιεο. Ο Καιηθάληδαξνο πνπ έραζε ην δξόκν. Ζιεθηξνληθή έθδνζε: 

Μηθξφο Αλαγλψζηεο.  

Αληνπάλ ληε αηλη Δμηπεξχ, Ο Μηθξόο Πξίγθηπαο. Ζιεθηξνληθήέθδνζε: 

BedtimeStories.  

Πξόζζεηα Λνγνηερληθά θείκελα 

Μπαξκπψ,Φηιίπ. 1988.Ο Τπθινπόληηθαο.Αζήλα: Νεθέιε. 

Μπινπκ,Μπέθε. 1998.Έλαο θαιιηεξγεκέλνο ιύθνο. Αζήλα: Εεβξφδεηινο 

Βέιζνπηο, Μάμ. 1995. Ο Βάηξαρνο ην Χεηκώλα. Αζήλα: Παηάθεο. 

Κπξηηζφπνπινο,Αιέμεο. 1998. Σαββαηνθύξηαθα.Αζήλα: Άγξα. 

Νηαι, Ρφαιλη. 1990. Μαηίιληα.Αζήλα: Φπρνγηφο. 

Έληε, Μίραει. 1985. Ιζηνξία ρωξίο ηέινο. Αζήλα: Φπρνγηφο. 

Άιια θείκελα 

«Βηβιηνζήθεο, πφιεηο ζην βπζφ»,Γηάλλεο Παιαβφο ζην http://www.bookbook.gr/ 

Σπιινγέο εηθόλωλ 

http://www.bedtimestoriescollection.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE
http://blogs.sch.gr/anastpap/files/2013/03/%CE%97-%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3.pdf
http://www.openbook.gr/2013/06/andersen.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html
http://www.bedtimestoriescollection.com/index.php
http://www.bookbook.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/817-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82,-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%85%CE%B8%CF%8C
http://www.bookbook.gr/
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«Οη κπζηεξηψδεηο βηβιηνζήθεο ηνπ MarcGiai-Miniet», ζην http://www.oldbooks.gr/ 

«15 Γεκηνπξγηθέο θαη κνληέξλεο ηδέεο γηα βηβιηνζήθεο» ζπιινγή εηθφλσλ ζην 

ηζηνιφγην http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/ 

«20 ηδέεο γηα απίζαλα παηδηθά ξάθηα θαη βηβιηνζήθεο» ζπιινγή εηθφλσλ ζην 

ηζηνιφγην http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/ 

Ιζηνζειίδεο 

http://www.mikrosanagnostis.gr/ 

http://www.philanagnosia.gr/ 

http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/ 

http://www.openbook.gr/ 

http://www.bedtimestoriescollection.com/ 

Βηθεζήθε 

Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο 

Φεθηαθή Βηβιηνζήθε απφ ην ηζηνιφγην http://effiekyr.wordpress.com/ 

Πεξηβάιινληα 

http://www.pageflip-flap.com 

ΑΒΔΚΣ 

Biblioteca 

ρνιηθή Βηβιηνζήθε 2.02 

 

Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 

ην πξψην ζηάδην επηρεηξήζεθε λα ειεγρζεί ε πξφηεξε γλψζε, θαζψο θαη νη απφςεηο 

ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε.Έπεηηα, ζρνιηάζηεθαλ θαη 

ζπδεηήζεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηα δηεγήκαηα. ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο 

ηφληζε ζηνπο καζεηέο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επξφθεηην λα κειεηήζνπλ ζηελ 

ηάμεφπσο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο, ηα είδε ηεο θαη ην κεγαιείν ηεο ρξήζεο ηεο 

http://www.oldbooks.gr/component/content/article/1/506
http://www.oldbooks.gr/
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/2013/04/15.html
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/2013/02/20.html
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/
http://www.philanagnosia.gr/
http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/
http://www.openbook.gr/
http://www.bedtimestoriescollection.com/
http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://repository.edulll.gr/edulll/
http://effiekyr.wordpress.com/category/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/
http://www.pageflip-flap.com/
http://www.abekt.gr/
http://sourceforge.net/projects/biblioteca/
http://www2.e-yliko.gr/htmls/free_soft/ellak.aspx
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ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία, ηνλ πινχην ησλ βηβιίσλ, ελψ έζεζε θαη ηελ ηδέα 

δεκηνπξγίαο ηεο δηθηάο ηνπο ζρνιηθήο αιιά θαη ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο.  

 

1η–4ηδιδακηικήώπα 

Αξρηθάέγηλεπξνβνιήηνπβίληεν «TheFantasticFlyingBooksofMrMorrisLessmore» 

απφηνYouTube. ηε ζπλέρεηα έγηλε αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο «Ζ Βηβιηνζεθάξηνο 

ηεο Βαζφξαο», ηεο Jeanette Winter,απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ κερξσκαηηζκφ ηεο θσλήο 

θαη ηνληζκφησλεθθξάζεσλ, επηζέησλ θαη γισζζηθψλ ζηνηρείσλπνπ ηνλίδνπλ ην ζέκα 

θαη εληζρχνπλ ηελ εκπεηξία. Παξάιιεια ε εθπαηδεπηηθφο πξνέβαιε θαη ηελ ςεθηαθή 

κνξθή ηνπ βηβιίνπ πνπ ππάξρεη ειεχζεξν ζην δηαδίθηπν.Καηφπηλ, αθνινπζήζεθε 

ζπδήηεζε γηα ηελ εκπεηξία πνπ απέξξεε απφ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ελίζρπζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ εκπεηξία καο.ηε ζπλέρεηα,ε 

εθπαηδεπηηθφο θάιεζε ηνπο καζεηέο λα δηεγεζνχλ δηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ βηβιία 

πνπ ηνπο άξεζαλ θαη ζα ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.ην ζεκείν 

απηφ νη καζεηέο αλαθέξζεθαλ γηα ηα βηβιία πνπ είραλ πξνζθάησο δηαβάζεη θαη είραλ 

πεξηγξάςεη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο πξνρψξεζε ζηελ πξψηε εξγαζία. Οη καζεηέο, 

φληαο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, δηαηήξεζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο. ε θάζε νκάδα αλαηέζεθαλ 

ξφινη, φπσο ηνπ γξακκαηέα, ηνπ ηειηθνχ παξνπζηαζηή, ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ 

δεκηνπξγνχ. Ζ εξγαζία πνπ αλαηέζεθεείρε σο ζέκα«Φάρλσ ζην δηαδίθηπν γηα ην 

βηβιίν πνπ κνπ άξεζε θαη ην παξνπζηάδσ ζηελ ηάμε». Οη καζεηέορξεζηκνπνίεζαλ σο 

βάζε γηα ηελ εξγαζία «βξίζθσ πιεξνθνξίεο γηα ηα βηβιία πνπ κνπ αξέζνπλ»θάπνηα 

απφ ηα βηβιία πνπ έθεξαλ καδί ηνπο ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο επέιεμαλ ηα 

δηθά ηνπο βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε. ην ζεκείν 

απηφ θάζε νκάδα βξήθε πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν πνπ επέιεμε κε θξηηηθή 

αλαδήηεζε θαη επηινγή ηεο θαηάιιειεο πεγήο πιεξνθφξεζεο ζε ζπληνληζκφ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ.ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εληζρχζεθε ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο 

ησλ καζεηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο αλαδήηεζεο θαη ηελ θαηάιιειε 

επηινγή ηεο πεγήο πιεξνθφξεζεο απφ ην δηαδίθηπν. Γφζεθαλαλαιπηηθάηα ζεκεία 

https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE
http://blogs.sch.gr/anastpap/files/2013/03/%CE%97-%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3.pdf
http://blogs.sch.gr/anastpap/files/2013/03/%CE%97-%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3.pdf
http://blogs.sch.gr/anastpap/files/2013/03/%CE%97-%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3.pdf
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πνπ έπξεπε λα πξνζέμνπλ νη καζεηέο, φπσο ηίηινο, ζπγγξαθέαο, εκεξνκελία, ε 

ειηθία ζηελ νπνία απεπζχλνληαη ηα βηβιία, κηα κηθξή πεξίιεςε, ζηνηρεία γηα ηνλ 

ζπγγξαθέα, ην εμψθπιιν, ζεκαηηθή, εηθνλνγξάθεζε, παξνπζίαζε, ιεμηιφγην θιπ. 

Όια απηά ηα ζπλεθηηκήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη νη νκάδεο θαη ηα παξνπζηάδνπλ 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (Φχιιν Δξγαζίαο 1). Οη ηζηνζειίδεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

ήηαλ:  

 http://www.mikrosanagnostis.gr/ 

 http://www.philanagnosia.gr/index.php 

 http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/ 

 

5η–8ηδιδακηικήώπα 

Αθνχ πξνεγήζεθε αλαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δίσξνπ έγηλε 

ζπδήηεζε γηα ηα βηβιία, ηηο αλαγλσζηηθέο καο εκπεηξίεο θαη ηηο παξνπζηάζεηο απφ 

ηνπο καζεηέο. Αλ θαη ν ζπληάθηεο ηνπ ζελαξίνπ πξνέβιεπε ηε δηεμαγσγή 

ςεθνθνξίαο γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε (ην βηβιίν πνπ άξεζε πεξηζζφηεξν θαη ε 

απνλνκή ηνπ βξαβείνπ«Αλαγλψξηζε ηνπ Αλαγλψζηε»ζηελ θαιχηεξε νκάδα) δελ 

πξνηηκήζεθε απηή ε επηινγή. ηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθφο ξψηεζε ηνπο καζεηέοηη 

ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνέθπςε ην ζέκα ηεο επφκελεο 

ελφηεηαο,δειαδή ην ειεθηξνληθφ βηβιίν. 

Αθνχ επηζθεθζήθακε ηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο: 

 http://www.openbook.gr/ 

 http://www.mikrosanagnostis.gr/search.asp 

 http://www.bedtimestoriescollection.com/ 

δηαβάζηεθαλ κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή επηιεγκέλα ειεθηξνληθά βηβιία: 

1. «Σν παξκαηζέην», ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ 

2. «Ο θαιηθάληδαξνο πνπ έραζε ην δξφκν» ηνπ Βαγγέιε Σαζηφπνπινπ 

3. «Ο Μηθξφο Πξίγθηπαο», ηνπ Αληνπάλ ληε αηλη-Δμππεξχ 

http://www.mikrosanagnostis.gr/
http://www.philanagnosia.gr/index.php
http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/
http://www.openbook.gr/
http://www.mikrosanagnostis.gr/search.asp
http://www.bedtimestoriescollection.com/
http://www.openbook.gr/2013/06/andersen.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html
http://www.bedtimestoriescollection.com/book.php
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Καηφπηλμεθίλεζε έλαο δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο. πδεηήζεθε ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο ηη ηνπο άξεζε, ηη ηνπο εληππσζίαζε ζην βηβιίν πνπ άθνπζαλ θαη αλ 

ήζειαλλα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο παηδηθφ ειεθηξνληθφ βηβιίν.Αθνχ νη καζεηέο 

απνδέρζεθαλ ηελ πξφηαζε, ε θάζε νκάδα αλέιαβε ηε δεκηνπξγία κηαο κηθξήο 

ηζηνξίαο πνπ πιεθηξνιφγεζε ζηνλ θεηκελνγξάθν.ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο 

ηηηινθφξεζαλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο ειεθηξνληθά 

βηβιία κέζσ ηνπ εξγαιείνπhttp://www.pageflip-flap.com (Φχιιν Δξγαζίαο 2).Σν 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Μπνξεί λα κεηαηξέςεη 

ακέζσο θείκελα πνπ έρνπκε γξάςεη ζηνλ θεηκελνγξάθν MSWordζε ειεθηξνληθά 

βηβιία.ηφρνο είλαη ε εκπινθή ηνπ καζεηή ζε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ κέζσ επράξηζησλ 

εξγαζηψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε αγάπε γηα ην βηβιίν θαη ηε βηβιηνζήθε θαη ε 

ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ-

γξακκαηηζκψλ ηνπ καζεηή. 

 

 

 

 

http://www.pageflip-flap.com/
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Οη καζεηέο λα έγξαςαλ κηα ηζηνξηνχια εκπλεπζκέλε θαη απφ φζα είραλ δεη. 

ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο αλέβαζαλ ηα βηβιία ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηάμεο. ην 

ηέινο, νη νκάδεο εθηχπσζαλ θαη παξνπζίαζαλ ηα βηβιίαηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο. ηελ παξνπζίαζε ηνλίζηεθαλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

καζεηέο θαη ζπδεηήζεθαλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θάλνπλ έλα βηβιίν ή έλα δηήγεκα 

ελδηαθέξνλ θαη επράξηζην γηα αλάγλσζε. Έπεηηα,έγηλε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηα 

θαιχηεξα ειεθηξνληθά βηβιία πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαδηθαζία 

θαη αλάγλσζε ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ ππάξρνπλ ζηνλ ηζηνρψξν Ζιεθηξνληθφο 

Αλαγλψζηεο. 

 

9η–12ηδιδακηικήώπα 

Αθνχ ζπδεηήζεθαλ νη δπζθνιίεο αιιά θαη νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ε πξνζνρή εζηηάζηεθε ζηελ 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα,ζηε δπλαηφηεηαδεκηνπξγίαο ζηελ ηάμε καο κηαο παηδηθήο 

βηβιηνζήθεο.Αθνχ ζπδεηήζεθε ε κειινληηθή βηβιηνζήθε παξνπζηάζηεθαλ θαη 

απνηππψζεθαλ πξνθνξηθά νη ηδέεο ζηελ ηάμε. Πξνβιήζεθαλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηηο παξαθάησ ζπιινγέο εηθφλσλ: 

 «Οη κπζηεξηψδεηο βηβιηνζήθεο ηνπ MarcGiai-Miniet 

 «15 Γεκηνπξγηθέο θαη κνληέξλεο ηδέεο γηα βηβιηνζήθεο»  

 «20 ηδέεο γηα απίζαλα παηδηθά ξάθηα θαη βηβιηνζήθεο»  

Καηφπηλ,επηζθεθζήθακε ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ε νπνία δηαζέηεη ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο βηβιίσλ θαη ζηελ ππάξρνπζα βάζε αξρεηνζεηήζεθαλ θάπνηα 

λέα βηβιία. Πξνβιήζεθαλ επίζεο άιια ινγηζκηθά θαηαγξαθήο βηβιίσλ 

αθνινπζψληαο θάπνην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο βηβιηνζήθεο, φπσο ΑΒΔΚΣ, Biblioteca, 

ρνιηθή Βηβιηνζήθε 2.02 (Φχιιν Δξγαζίαο 3) Δπεηδή κεξηθά ινγηζκηθά είραλ 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο, αμηνπνηήζεθε ην πξνυπάξρνλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο.  

http://www.eanagnostis.gr/
http://www.eanagnostis.gr/
http://www.oldbooks.gr/component/content/article/1/506
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/2013/04/15.html
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/2013/02/20.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://www.abekt.gr/
http://sourceforge.net/projects/biblioteca/
http://www2.e-yliko.gr/htmls/free_soft/ellak.aspx
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθαλ ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

δηαδίθηπν φπσο:  

 Βηθεζήθε 

 Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο 

 Φεθηαθή Βηβιηνζήθε απφ ην ηζηνιφγην http://effiekyr.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://repository.edulll.gr/edulll/
http://effiekyr.wordpress.com/category/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/
http://effiekyr.wordpress.com/
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Σ. ΦΤΛΛΟ/-Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

Φάρλσ ζην δηαδίθηπν γηα ην βηβιίν πνπ κνπ άξεζε θαη ην παξνπζηάδσ ζηελ ηάμε.Δδψ 

κπνξεί ε θάζε νκάδα λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν πνπ ζα παξνπζηάζεη κε 

θξηηηθή αλαδήηεζε θαη επηινγή ηεο θαηάιιειεο πεγήο πιεξνθφξεζεο.   
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 

 

Καηαζθεπάδσ θαη αλαξηψ ην δηθφ κνπ ειεθηξνληθφ βηβιίν. Μέζσ ηνπ 

εξγαιείνπhttp://www.pageflip-flap.comζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα κνπ θαη 

ζπληνληζκφ απφ ηνλ δάζθαιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pageflip-flap.com/
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 

 

Γεκηνπξγνχκε ηε δηθή καο «ρνιηθή-Παηδηθή Βηβιηνζήθε»κε ηα βηβιία πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ηάμε καο ή φπνηα κπνξνχκε λα δσξίζνπκε ή λα καο 

δσξίζνπλ.Μπνξνχκε επίζεο λα επηιέμνπκε θαη ειεχζεξα ςεθηαθά βηβιία θαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο «Φεθηαθή Βηβιηνζήθε» ηελ νπνία θαη λα αλαξηήζνπκε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηάμεο καο.Γηα ηε δεκηνπξγία θαη αξρεηνζέηεζε ηεο βηβιηνζήθεο 

καο ζα θηλεζνχκε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο-άμνλεο φπσο: 

 Δθδφηεο 

 πγγξαθέαο  

 Σίηινο  

 Υξνλνινγία  

 Έηνο έθδνζεο 

 Θεκαηηθή 

 Πεξίιεςε 
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Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ 

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ θαηαγξαθή βηβιίσλ, απφ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ έηζη ψζηε, αλ θάπνην ζρνιείν δελ δηαζέηεη ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη. Δπίζεο, ζα είρε 

ελδηαθέξνλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηεγνξίεο βηβιίσλ, νη νπνίεο ζα δνπιεπηνχλ απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ (βηβιία ινγνηερληθά, επηζηεκνληθά, γλψζεσλ θηι).  

 

Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ 

Σν παξφλ ζελάξην πεξηειάκβαλα έλα πιήζνο εξγαιείσλ θαη βηβιίσλ-δηεγεκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα είλαη αξθεηά επέιηθηνο ζηηο επηινγέο ηνπ. Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ν εθπαηδεπηηθφο εμνηθνλνκεί ρξφλν ηνλ νπνίν ζα θαηαλάισλε 

απφ ηελ αλαδήηεζε πξνηεηλφκελσλ βηβιίσλ – δηεγεκάησλ. Δπηπιένλ, νη αζθήζεηο, 

αληαπνθξίζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην επίπεδν-αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο. 

Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ έληππσλ ή 

ςεθηαθψλ πξντφλησλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεζεί κία γηνξηή κε 

αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα παηδηθνχ βηβιίνπ.  
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