


Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες  
με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. 



Προσφέρουμε σημαντική τεχνογνωσία στην κοινότητα  
των Σχολικών Βιβλιοθηκών. 



Διαθέτουμε ανοικτά καταλόγους με το εγκεκριμένο περιεχόμενο  
βιβλιοθηκών του ΥΠΕΘ.  
 

 

argo.ekt.gr 

 

Η Αργώ 
περιβάλλον 
πρόσβασης  
σε πηγές 
πληροφόρησης 

http://argo.ekt.gr/
http://argo.ekt.gr/


Στο ΕΚΤ, εργαζόμαστε σε όλα τα στάδια  
που σχετίζονται με τη αλυσίδα της Ψηφιακής Γνώσης:  
είμαστε o συνδετικός κρίκος μεταξύ παραγωγής,  
διάθεσης & επανάχρησης της γνώσης... 



...οραματιζόμαστε τη Σχολική Βιβλιοθήκη ως τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας... 



...σχεδιάζουμε, με το Υπουργείο Παιδείας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα...  



...και θα χαρούμε να είστε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. 
 



• Η Σχολική Βιβλιοθήκη δεν υπάρχει σε όλα τα σχολεία 

• Αν υπάρχει, είναι ένας αποκλειστικά φυσικός χώρος με μεγάλη πιθανότητα  
να μην διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

• Διαθέτει κυρίως λογοτεχνικές πηγές 

• Λειτουργεί κυρίως δανειστικά,  
για την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και όχι της διδασκαλίας χρήσης πηγών 

• Δεν παρέχει αναγνωρισμένη, αποκλειστική απασχόληση για τους εκπαιδευτικούς  
που τη λειτουργούν, συνήθως στον ελεύθερο εκπαιδευτικό χρόνο τους ή εθελοντικά 

• Ο εξοπλισμός της είναι ελλειμματικός, μη επικαιροποιημένος ή δεν υπάρχει καθόλου 

 

 

Σήμερα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη  
ενός σύγχρονου περιβάλλοντος γνώσης, στη Σχολική Βιβλιοθήκη. 
 



Ας φανταστούμε το Σχολείο του αύριο και τη Σχολική Βιβλιοθήκη του 
με πλούσιο ψηφιακό και αναλογικό περιεχόμενο. 



H Σχολική Βιβλιοθήκη εντάσσεται ενεργά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Συνδέει την κοινότητα που αξιοποιεί & παράγει νέο 
περιεχόμενο. 

• Λειτουργεί σταθερά σε όλα τα σχολεία 

• Λειτουργεί και ως φυσικός χώρος αναπτύσσοντας τη συνεργασία και τα οφέλη  
που παρέχει η εκπαιδευτική  κοινότητα όταν λειτουργεί ως ένα κοινωνικό δίκτυο 

• Αποτελεί αναγνωρισμένη απασχόληση για τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που 
τη λειτουργούν συστηματικά  

• Δίνει πρόσβαση στο σύνολο των ανοικτών και έγκριτων ψηφιακών πηγών  
αλλά και σε συνδρομητικό περιεχόμενο που χρησιμοποιούν τα δίκτυα 
βιβλιοθηκών στην Ελλάδα  

• Ο εξοπλισμός της είναι άρτιος, επικαιροποιημένος και το προσωπικό  
που τη λειτουργεί κατάλληλα εκπαιδευμένο 



Ο εμπνευσμένος εκπαιδευτικός  
θέλει να πλαισιώσει το μάθημα με ψηφιακές πηγές.  



Τι κάνει;  
Ζητά τη βοήθεια του Υπεύθυνου της Σχολικής Βιβλιοθήκης.  



Ο Υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης συλλέγει τις απαιτήσεις σε 
βιβλιογραφία και πηγές και συντονίζει το διαθεματικό σχεδιασμό 



Εκπαιδευτικοί και Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης αναζητούν περιεχόμενο  
στον Κατάλογο της βιβλιοθήκης και σε άλλες ανοικτές ψηφιακές υποδομές.  

Ψάχνουν στον Κατάλογο της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης, που συνδέεται με τον  
Ενιαίο Κατάλογο όλων των Βιβλιοθηκών 

Χρησιμοποιούν τους συσσωρευτές 
περιεχομένου και τα εξειδικευμένα 
εργαλεία για εκπαιδευτικούς του ΕΚΤ 



Αξιοποιεί τον ανοικτό Κατάλογο της βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο και την πληθώρα 

λειτουργιών ανακάλυψης & αναζήτησης περιεχομένου που προσφέρει η πλατφόρμα 



Εντοπίζει πηγές σε αποθετήρια εκπαιδευτικού  
περιεχομένου για το μάθημα π.χ. της ιστορίας, της μουσικής κ.λπ. 



Αναζητά σε ενιαίες Πύλες Αναζήτησης τεκμηριωμένο πολιτιστικό περιεχόμενο 
ποικίλων οργανισμών γνώσης. 



Αν δεν έχει χρόνο για αναζήτηση, βρίσκει έτοιμα εκπαιδευτικά  
σενάρια, μαθήματα & θεματικούς χάρτες στη ΜΗΤΙΔΑ.  



Ατομικά ή ομαδικά, οι μαθητές χρησιμοποιούν  
τη Σχολική Βιβλιοθήκη για εντοπισμό περισσότερων πηγών.  
Οι καλύτερες εργασίες που παράγουν οι μαθητές, εισάγονται στον Κατάλογο της βιβλιοθήκης 
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και στα social media του Σχολείου.  



Στις εργασίες των μαθητών αναδεικνύονται οι πρωτογενείς πηγές που 
χρησιμοποιήθηκαν, π.χ. για το θέμα «η σχολική ζωή στο παρελθόν». 
 



Συνεργατική κουλτούρα 
• Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων 
• Εκπαίδευση στην ηθική χρήση των πληροφοριών 

και της τεχνολογίας 
• Εισαγωγή σε διαδικασίες έρευνας και ακαδημαϊκής 

παραγωγής 
• Εκπαίδευση στη διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας 

και δικτύων πληροφόρησης 
Κριτική σκέψη 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναστοχασμού των μαθητών, 

για να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αξιολογούν και 
να συνθέτουν  νέα γνώση μετασχηματίζοντας μια 
ποικιλία πηγών σε διάφορα μέσα και μορφές  

• Ενίσχυση του πολυγραμματισμού  

Ενεργούς πολίτες 
• Δημιουργία πολιτών με σύνθετες 

δεξιότητες και σφαιρική παιδεία 
• Εξοικείωση με την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 
• Καλλιέργεια της αγάπης για την άτυπη 

και δια βίου μάθηση 

Ανακαλυπτική μάθηση και 
βιωματική προσέγγιση της γνώσης 
• Κατανόηση από το μαθητή της σημασίας των 

πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και στην 
αξιοποίησή τους 

• Κατασκευή ενός διδακτικού περιβάλλοντος 
ευέλικτης, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής 
μάθησης 

 

Για να συμβάλλουν οι Σχολικές βιβλιοθήκες μας ενεργά  
στην υλοποίηση του Σχολείου του αύριο, αναπτύσσοντας: 



www.ekt.gr 

Δρ Εύη Σαχίνη | Διευθύντρια ΕΚΤ 


