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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»
Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 50/07-12-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το Γραφείο Βιβλιοθήκης,
Αρχείων και Εκδόσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καλεί Γενικά Λύκεια
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση: «Γενικά
Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών», η
οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών
(Γ.Σ.Β.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) κατά το σχολικό έτος
2017-2018, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΔΡΑΣΗΣ
Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η αλληλεπίδραση σχολείων και βιβλιοθηκών με σκοπό
την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών και των μαθητών
και μαθητριών στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν,
θα καλλιεργηθούν και θα αναδειχθούν:
 η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών
μεταξύ σχολείων και βιβλιοθηκών,
 η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
 η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
 η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών
και μαθητών/-τριών,
 η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.
Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί:
 Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της κατάλληλης βιβλιογραφίας η
οποία θα παραπέμπει στα τεκμήρια με τις αξιόπιστες, κατάλληλες και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με το θέμα της Δημιουργικής Εργασίας.
 Η υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών στο πώς να χρησιμοποιήσουν, επεκτείνουν,
προσαρμόσουν και εξειδικεύσουν τη βιβλιογραφία στις δικές τους ανάγκες και
προβληματισμούς.
 Η παροχή στους εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες των τεκμηρίων των
βιβλιογραφιών, ή την απαιτούμενη πρόσβαση σε αυτά, για την ανάπτυξη της εργασίας.
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Επίσης, όσον αφορά:
 Στην υλοποίηση των ανωτέρω αντικειμένων σχετικά με τον χώρο πραγματοποίησης σχολείο
ή/και βιβλιοθήκη θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Σε
ορισμένες περιοχές (βλ. Πίνακα Ι) θα προσφέρεται και η δυνατότητα των Βιβλιοαυτοκινήτων.
 Στην πρόσβαση στα τεκμήρια (έντυπα και ηλεκτρονικά) της βιβλιογραφίας θα προηγείται
προετοιμασία και συνεργασία του/της εκπαιδευτικού με τον/την βιβλιοθηκονόμο της
επιλεγμένης βιβλιοθήκης για να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα τεκμήρια σε ικανό αριθμό
αντιτύπων. Σε περίπτωση πρόσβασης ηλεκτρονικών πηγών θα προηγείται η σχετική
προετοιμασία (υπολογιστές, σύνδεση με το διαδίκτυο, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.).
Στην παρούσα δράση θα συμμετέχουν συνολικά 14 βιβλιοθήκες οι οποίες εξέφρασαν εγγράφως
την επιθυμία τους να συμμετέχουν (βλ. Πίνακα Ι). Η επιλογή των βιβλιοθηκών
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) ύπαρξη βιβλιοθηκονόμου με εμπειρία σε σχετικές δράσεις Πληροφοριακού Γραμματισμού,
(β) δυνατότητα υποστήριξης της δράσης από τη βιβλιοθήκη, η οποία απαιτεί τους κατάλληλους
χώρους, την κατάλληλη συλλογή τεκμηρίων, την υποστήριξη και από άλλο προσωπικό, τη
δυνατότητα μετακίνησης στο σχολείο του βιβλιοθηκονόμου καθώς επίσης και τη μεταφορά
τεκμηρίων σε αυτό. Επίσης, λήφθηκε υπόψη και η ύπαρξη σε λειτουργία Βιβλιοαυτοκινήτου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

α/α

Βιβλιοθήκη

Στοιχεία επικοινωνίας

1Α

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Ελευθερούπολης

Δέσποινα Βασιλακοπούλου, Προϊσταμένη
Πλ. Αγίου Νικολάου 6,
64100, Ελευθερούπολη
Τηλ. 2592022545

1Β

ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
/Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Ελευθερούπολης

2Α

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Σερρών

2Β

ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
/ Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Σερρών

3

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Κιλκίς

4

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Εμβέλεια
Βιβλιοαυτοκινήτου
(για όσες βιβλιοθήκες
διαθέτουν)

Νομοί Καβάλας,
Ροδόπης και Ξάνθης
Βασιλική Μπούτζη, Προϊσταμένη
Ν. Νικολάου 20,
62124 Σέρρες
Τηλ. 2321098550
Δήμος Σερρών
Βαλσάμω Μανιουρά, Προϊσταμένη
Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος,
61100 Κιλκίς
Τηλ. 2341076338
Αντώνης Γκαλίτσιος, Προϊστάμενος
Έλλης 8,
59132 Βέροια
Τηλ. 2331024494
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5Α

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

5Β

ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
/Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

6Α

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Λιβαδειάς

6Β

ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
/Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Λιβαδειάς

7Α

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Ναυπάκτου

7Β

ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
/Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Ναυπάκτου

8

Δημόσια Κεντρική &
Ιστορική Βιβλιοθήκη
Χίου

9

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Ρεθύμνου

10Α

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Σπάρτης

10Β

ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
/Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Πέρση Ντούλια, Προϊσταμένη
Νέα Δημοτική Αγορά,
44100 Κόνιτσα
Τηλ. 2655022298
Δήμοι Κόνιτσας και
Πωγωνίου
Λεωνίδας Διαμαντής, Προϊστάμενος,
Κάδμου 7 & Δαιδάλου, 32131
Λιβαδειά
Τηλ. 2261089977
Δήμοι Λεβαδέων,
Ορχομενού και
Αλιάρτου
Ιωάννης Χαλάτσης, Προϊστάμενος,
Κοζώνη 7,
30300 Ναύπακτος
Τηλ. 2634027388
Αιτωλία,
Δήμοι Ναυπακτίας,
Μεσολογγίου,
Θέρμου
Άννα Χαζίρι, Προϊσταμένη
Κοραή 2,
82100 Χίος
Τηλ. 2271044246
Μαριάννα Ρουκουνάκη, Προϊσταμένη,
Σταυρ. Μπίρη 6
741 32 Ρέθυμνο
Τηλ. 2831029215
Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου,
Προϊσταμένη,
Λυκούργου 135
23100 Σπάρτη
Τηλ. 2731026853
Δήμος Σπάρτης

Στην Αττική
11

12

Βιβλιοθήκη Δήμου
Ηρακλείου Αττικής

Φρόσω Παυλίδου, Προϊσταμένη
Κουντουριώτου 18Α & Νεότητος, 14122
Τηλ. 2102826276 & 2102856837

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Καλλιθέας

Παντελής Νικολαϊδης,
Προϊστάμενος τμήματος Δημοτικής
Βιβλιοθήκης
Ανδρομάχης 86 Α & Αλκμήνης
Τηλ. 210 95.93.518, 21095.61.322
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Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος

Ελίζα Μακρίδου,
Λεωφόρος Συγγρού 364
17674, Καλλιθέα

14

Βιβλιοθήκη του
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

Αργυρώ Στεφανοπούλου Μεσογείων 396,
Αγία Παρασκευή
2106014206

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στο ανωτέρω πλαίσιο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18, θα επιλεγούν για την πιλοτική
δράση 14 Γενικά Λύκεια (και θα καταρτισθεί και αλφαβητικός κατάλογος
αναπληρωματικών) τα οποία θα υποστηριχθούν στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών
από τις 14 βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στη δράση. Κάθε βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με
ένα σχολείο της περιοχής της. Στην περίπτωση των βιβλιοαυτοκινήτων η συνεργασία θα γίνει
με σχολεία της περιοχής εμβέλειάς τους, όπως αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα Ι. Σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο από τα επιλεγέντα σχολεία για την πιλοτική
δράση αποχωρήσει, δύναται να αντικατασταθεί από σχολείο του αλφαβητικού καταλόγου
των αναπληρωματικών. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις των σχολείων θα πρέπει να αφορούν
Δημιουργικές Εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν μετά την 15η Φεβρουαρίου 2018 και
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.
Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα
με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή
κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:
1. Ενδιαφέρον και εμπειρία σχολείου και εκπαιδευτικών (Πλήθος ενδιαφερομένων
εκπαιδευτικών ανά σχολείο, συνεργασία με βιβλιοθήκες, εμπειρία στην υλοποίηση ΔΕ).
2. Πρωτοτυπία προτάσεων Δημιουργικών Εργασιών.
3. Γεωγραφική κατανομή και απόσταση σχολείου από τη βιβλιοθήκη (τα σχολεία που
βρίσκονται πλησιέστερα στη βιβλιοθήκη θα έχουν προτεραιότητα).
4. Για τα σχολεία που θα επιλέξουν τα βιβλιοαυτοκίνητα, στις περιοχές που υπάρχει
δυνατότητα, θα ληφθεί υπόψη και η αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών
περιοχών.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των Γενικών Λυκείων είναι προαιρετική και δεν
προβλέπεται οικονομική ενίσχυση των σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη
σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/-τριας και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο
εκπαιδευτικό για τις διαδικασίες κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών στο σχολείο τους,
μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.
(https://iep.edu.gr/services/libraries/ ). Κάθε σχολείο θα υποβάλλει μία αίτηση στην οποία
θα αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τάξη, ο
πυλώνας και το μάθημα στο οποίο θα εκπονηθεί η Δημιουργική Εργασία. Η είσοδος των
σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00
μεσημβρινή και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 8
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 πρωινή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να
απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
bibliotheque@iep.edu.gr.
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