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ΑΘΗΝΑ 16/11/2017 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
σε εκδήλωση με θέμα: «Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας-Το παράδειγμα των Δημιουργικών Εργασιών του 

Γενικού Λυκείου» 
                                                                                                                                                                                       
Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογοι…με την εκπαιδευτική κοινότητα» οργανώνει 
σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (ΓΣΒ) του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων  (ΥΠΠΕΘ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) 
εκδήλωση με θέμα:     
 

«Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Το 
παράδειγμα των Δημιουργικών Εργασιών του Γενικού Λυκείου» 

 
 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας των Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών  με τα σχολεία και ειδικότερα για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα 

του Γενικού Λυκείου και σε βιβλιοθηκονόμους.  

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των βασικών αρχών πληροφοριακού 

γραμματισμού καθώς και πρακτικές εφαρμογές στη διαδικασία εκπόνησης των 

Δημιοουργικών Εργασιών του Λυκείου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.  

 

Πρόγραμμα 
 

17:30-18:00: Προσέλευση 

18:00-21:00 

Χαιρετισμοί - Εισηγήσεις 

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Χ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής του   ή ατος Αρ ε ο ο  ας, Β    οθη ο ο  ας 

 α   ου ε ο ογ ας της Σ ο ής Επ  τή ης της Π ηρο ορ ας  α  Π ηρο ορ  ής του Ιο  ου 

Πα επ  τη  ου) 

Οι Δημιουργικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο: αποτίμηση και προοπτικές (Γ. Φέρ ε η, 

Προϊ τα έ η του Γρα ε ου Β    οθή ης, Αρ ε ω   α  Ε δό εω  του ΙΕΠ,  Π. Χαρα ής, 

Α τ πρόεδρος του ΙΕΠ) 
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Πληροφοριακός Γραμματισμός: εφαρμοσμένα παραδείγματα Δημιουργικών Eργασιών 

(Στε έ η της ΕΒΕ) 

Συζήτηση-Συμπεράσματα (Φ   ππος     πόγ ου, Δ ευθυ τής της Εθ   ής Β    οθή ης της 

Ε  άδος,    ά ης Σ α ά ης, Πρόεδρος του Γε   ού Συ  ου  ου Β    οθη ώ , Συντονιστής: 

Καθηγητής Γερά   ος Κουζέ ης, Πρόεδρος του Ι  τ τούτου Ε πα δευτ  ής Πο  τ  ής) 

 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πύργου Βιβλίων στο ισόγειο της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την 
Τρίτη 12  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30-21:00. Πληροφορίες για την πρόσβαση στον χώρο 
της εκδήλωσης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.snfcc.org/you-the-
snfcc/how-to-get-here/?lang=el  
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://iep.edu.gr/services/mitroo/ 
 
Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 
και θα δοθούν «Βεβαιώσεις παρακολούθησης» από το ΙΕΠ.  
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