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ΣΟΥΟΙ  Γλσζηηθνί:  

 

 Να γλσξίζνπλ κνξθέο  νξγάλσζεο  -

ηαμηλόκεζεο  βηβιίσλ 

 Να εμεξεπλήζνπλ πιηθά, εξγαιεία θαη 

ηερληθέο νξγάλσζεο   ηνπο 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε  βηβιία 

ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαη μέλσλ 

ζπγγξαθέσλ  

 Να εληνπίζνπλ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, κέζα από άκεζεο 

εκπεηξίεο ηε  ζεκαζία  ηεο  

ινγνηερλίαο  ζηε  δσή  καο 

 Nα δηαβάζνπλ  βηβιία  πνπ  ηνπο  

ελδηαθέξνπλ θ  λα  ηα  παξνπζηάζνπλ  

ζηνπο  ζπκκαζεηέο  ηνπο 

 

πλαηζζεκαηηθνί: 

 Να  θαιιηεξγήζνπλ  ηαιέληα  θαη  

δεμηόηεηεο    

 Να  εθθξάζνπλ  ην  ηαιέλην  ηνπο,  ηε 



δεμηόηεηά  ηνπο 

 Να εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο 

θαη εκπεηξίεο κε δεκηνπξγηθό ηξόπν  

θαη  όπνηα  κνξθή    επηζπκνύλ 

 Να απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη 

πξνζσπηθή άπνςε  

 Να εμειίμνπλ ηελ γλσζηηθή  ηνπο 

αληίιεςε αιιειεπηδξώληαο κε  έξγα 

ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαη μέλσλ 

θαιιηηερλώλ 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ην ζεβαζκό θαη ηελ 

θαηαλόεζε πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

κέζσ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Να ληώζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο  

ελόο  λένπ  έξγνπ θαη λα απνιαύζνπλ 

ηα απνηειέζκαηα απηήο 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ  κέζα  από  ηα  

έξγα   όηη νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξέο 

πνπ ηνπο θάλνπλ κνλαδηθνύο, αιιά θαη 

νκνηόηεηεο. 

 

 Φπρνθηλεηηθνί: 

 Γεκηνπξγία  ζρνιηθήο δαλεηζηηθήο 

πεηξακαηηθήο  βηβιηνζήθεο 

 Να γλσξίζνπλ  ηελ  δηαδηθαζία  

δαλεηζκνύ  από  ηελ  απηνδεκηνύξγεηε  

βηβιηνζήθε ή  ζε  ζπλεξγαζία  κα  

βηβιηνζήθεο  ηεο  πόιεο(Γήκνπ  

Παηξέσλ,ΔΑΠ,Παλεπηζηεκίνπ  θιπ) 

 Να   επηρεηξήζνπλ  θαηλνηόκεο  

ηερληθέο(δεκηνπξγηθή 

γξαθή,ςεθηαθή  δσγξαθηθή  θιπ) 

 Να εθαξκόζνπλ ηερληθέο 

εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο 

 Να δηνξγαλώζνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ  έθζεζε βηβιίσλ  



 Να νξγαλώζνπλ  

βηβιηνπαξνπζηάζεηο  ησλ  ηδίσλ  ή  

ζπγγξαθέσλ  πνπ  επηζπκνύλ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΧΝ 

 Σν πξόγξακκα ζα μεθηλήζεη ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2018 θαη ζα 

δηαξθέζεη επηά κήλεο (Οθηώβξηνο 

– Απξίιηνο) πιαηζησκέλν από κηα 

νκάδα καζεηώλ.   

 23 × 2 = 46 δηδαθηηθέο ώξεο 

 ε θάζε δηδαθηηθή ελόηεηα ζα 

αζρνιεζνύκε κε θαηεπζύλζεηο  νη  

νπνίεο  ζα  επηιερζνύλ  από  ηνπο  

ζπκκεηέρνληεο καζεηέο. Δθηόο  

από  ηερληθέο  αλάγλσζεο  θαη  

δεκηνπξγηθήο  γξαθήο ζα  

επηδησρζεί  λα  αλαπηπρζνύλ  θαη  

άιιεο  ηερληθέο  ζπλνδεπηηθέο  ηεο  

βηβιηνπαξνπζίαζεο ή ηεο  

νξγάλσζεο  ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο  όπσο  είλαη νη 

παξαθάησ: 

 κνπζηθή 

 πνίεζε 

 δεκηνπξγία αθεγήκαηνο, 

κπζηζηνξήκαηνο, παξακπζηνύ θιπ 

 θηλνύκελα  ζρέδηα 

 θνιιάδ 

 γιππηηθή 

 κηθηή ηερληθή 

 θσηνγξαθία  

 αθίζα (γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

έθζεζεο) 

ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΧ 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα (γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ ην 



δίσξν ζπλίζηαηαη λα είλαη ζπλερόκελν) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  Οκηιίεο  ζπγγξαθέσλ 

 ύλδεζε  κε  πιηθό  ζπλεξγαδόκελσλ  

βηβιηνζεθώλ 

 ύλδεζε  κε  αλάινγα  καζήκαηα 

επηινγήο  Α θαη Γ  Λπθείνπ 

 Πξνζθνξά  βηβιίσλ-πιηθνύ  από  ηνπο  

ίδηνπο  ηνπο καζεηέο  γηα ηελ  ζρνιηθή  

βηβιηνζήθε 

 Πξνβνιή έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλώλ 

αληίζηνηρσλ κε ηε ζεκαηνινγία πνπ 

δηαπξαγκαηεπόκαζηε θάζε θνξά.   

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  Παξνπζηάζεηο  βηβιίσλ 

 Γεκηνπξγία ηζηνινγίνπ θαη  link  ζην  

site ηνπ  ζρνιείνπ 

 Οξγάλσζε  ζρνιηθήο δαλεηζηηθήο 

βηβιηνζήθεο 

 πκκεηνρή  ζε  εθζέζεηο,καζεηηθά  

θεζηηβάι,δηαγσληζκνύο  θιπ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ 

θ.ιπ. 

1. Δπίζθεςε ζηηο  βηβιηνζήθεο  ηεο  πεξηνρήο( 

Γήκνπ  Παηξέσλ,ΔΑΠ,Παλεπηζηεκίνπ  

Παηξώλ,βηβιηνζήθεο  άιισλ  ζρνιείσλ) 

2.πλεξγαζία  κε  ηνπο  νκίινπο  ηνπ  ζρνιείνπ  

,ηα  projects,θαη όινπο  ηνπο  δηδάζθνληεο 

3.Δπηθνηλσλία  κε  ηδησηηθέο  βηβιηνζήθεο  θαη  

αλαγλσζηήξηα 

 

ΑΛΛΟ Σν πξόγξακκα ηνπ νκίινπ είλαη πηζαλό λα 

ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ 

 

 


