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Λογοτεχνία στο γυµνάσιο, 
διδασκαλία του µαθήµατος µε την υποστήριξη της σχολικής βιβλιοθήκης  

 
Είναι σαφές ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες επιτελούν πολλαπλούς σκοπούς. Ένας από τους 

πιο σηµαντικούς είναι να φέρουν τους µαθητές κοντά στη λογοτεχνία και να δείξουν ότι η 
ανάγνωση βιβλίων δεν αφορά  µόνο τους «καλούς» µαθητές ούτε µόνο αυτούς που θέλουν να 
σπουδάσουν Φιλολογία. Προκειµένου να συµβάλω κι εγώ στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού, 
πολλές φορές έδωσα καταλόγους στους µαθητές µου µε «προτεινόµενα» βιβλία. Με 
απογοήτευση όµως συνειδητοποιούσα ότι  λίγοι δανείζονταν κάποια από αυτά. Για αυτό το λόγο 
στο πλαίσιο του µαθήµατος της Λογοτεχνίας, αποφάσισα να φέρω τα βιβλία µέσα στην τάξη.  

Με αφορµή και οδηγό το βιβλίο «∆ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… µια νέα 
πρόταση διδασκαλίας» (Β. Αποστολίδου, Β. Καπλάνη, Ε. Χοντολίδου), προσπαθήσαµε µε τους 
µαθητές µου να δώσουµε µια διαφορετική διάσταση στο µάθηµα. Οι στόχοι της παραπάνω 
διδακτικής πρότασης είναι πολλοί. Ανάµεσα σε αυτούς η ανάγνωση ολόκληρων  βιβλίων και όχι 
αποσπασµάτων τους. Έτσι, επιλέγεται ένα κοινό στοιχείο, όπως παράδειγµα ένα κοινό θέµα, και 
διαβάζονται βιβλία τα οποία ασχολούνται µε αυτό.   

Η διδασκαλία, που απλώθηκε χρονικά σε αρκετές διδακτικές ώρες, έγινε στο τέλος του 
τρίτου τριµήνου µε τη Β’ Γυµνασίου στο Γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου. Η θεµατική ενότητα µε την 
οποία ασχοληθήκαµε ήταν η σχολική ζωή. Καθώς στη λογοτεχνία τα κείµενα που αφορούν στη 
σχολική ζωή είναι πολλά, επιλέχθηκαν κάποια από αυτά και δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος 
βιβλίων. Οι µαθητές ανέτρεξαν στη σχολική βιβλιοθήκη και τα συγκέντρωσαν. Όλοι είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τα βιβλία, να διαβάσουν τις περιλήψεις τους, να δουν τα 
εξώφυλλά τους, να πάρουν κάποιες βασικές πληροφορίες για τους συγγραφείς τους. Αφού 
χωρίστηκαν σε οµάδες, κάθε οµάδα επέλεξε ένα από τα βιβλία και ανέλαβε την ανάγνωσή του. 
Στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν το βιβλίο αυτό στην υπόλοιπη τάξη και να συγκρίνουν την 
οπτική κάθε συγγραφέα.  

Οι µαθητές αναβίωσαν τη δική τους σχολική ζωή µέσα από τα λογοτεχνικά βιβλία. 
Εντόπισαν κοινά συναισθήµατα και εµπειρίες µε τους συγγραφείς, επεσήµαναν διαφορές της 
σχολικής ζωής παλαιότερα και σήµερα, κατανόησαν το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο µιλούν 
οι ενήλικες και τα παιδιά για το σχολείο. Έκαναν µεταξύ τους συζητήσεις για όλες αυτές τις 
διαπιστώσεις, παρήγαγαν κείµενα στα οποία κατέγραψαν τα συµπεράσµατά τους, 
δραµατοποίησαν τις ιστορίες που διαβάσανε στην τάξη, έκαναν collage τα στιγµιότυπα που τους 
έκαναν εντύπωση, ζωγράφισαν τα κείµενα που τους άρεσαν περισσότερο. Τα αποτελέσµατα της 
δουλειάς τους αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων.  

Μια τέτοια προσέγγιση δε θα ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη µιας 
σχολικής βιβλιοθήκης. Οι µαθητές δεν δανείστηκαν απλώς τα βιβλία. Τα αναζήτησαν και τα 
αξιολόγησαν – έστω και πρόχειρα – προκειµένου να τα επιλέξουν ή να τα απορρίψουν. 
Προσπάθησαν να «µαντέψουν» αν το βιβλίο αυτό ταιριάζει στην οµάδα τους, αν θα τους αρέσει, 
αν θα τους φανεί πολύ δύσκολο ή πολύ εύκολο. Η διαδικασία αυτή θα ήταν αδύνατη εκτός 
σχολικού περιβάλλοντος.  

Οι σχολικές βιβλιοθήκες δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
σχολικής ζωής. Πολλά από τα σχολικά µαθήµατα παίρνουν άλλη διάσταση µέσα σε µια σχολική 
βιβλιοθήκη. Ιδιαίτερα µάλιστα η διδασκαλία της λογοτεχνίας παραµένει µισή χωρίς αυτήν.  
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