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Μια µικρή εµπειρία και σύντοµη αποτίµηση 
  

Για τρεις περίπου µήνες ήµουν υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης του Ενιαίου Λυκείου 
Κ. Νευροκοπίου µε απόσπαση από το γυµνάσιο Προσοτσάνης. Η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη 
εξυπηρετεί όλες τις σχολικές µονάδες της περιοχής αλλά και τους πολίτες της. 

Έχοντας σαν δεδοµένο ότι σχολική βιβλιοθήκη ανάµεσα στα άλλα σηµαίνει βιωµατική  
δράση, φιλαναγνωσία, κίνηση, ζωντάνια, παιδαγωγική και κοινωνική λειτουργία, ξεκινήσαµε 
την προσπάθειά µας. 
 

Α. ∆ράσεις στο  χώρο της βιβλιοθήκης 
 
1η δράση: Γνωρίζω τη βιβλιοθήκη και µαθαίνω πώς να µαθαίνω. 
 

Η δράση που περιγράφεται παρακάτω στηρίχτηκε σε υλικό ασκήσεων και παιχνιδιών που 
δηµιούργησε και εφάρµοσε πρώτα η συνάδερφος από την Ξάνθη Στεφανία Ματσούκα, πρώην, 
πλέον, υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης στο γυµνάσιο Ερασµίου Ξάνθης. 

Εδώ διδακτικός στόχος ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν µε το χώρο της βιβλιοθήκης, να 
γνωρίσουν τα πληροφοριακά βιβλία και τη θέση τους στη βιβλιοθήκη, να µάθουν πώς να  
ψάξουν και πώς να επιλέξουν την κατάλληλη γι’ αυτούς πληροφορία και κυρίως να διώξουν τη 
βιβλιοφοβία. 
 
Πώς δουλέψαµε. 

• ∆ηµιουργήσαµε οµάδες µαθητών (Α΄ Γυµνασίου) και ορίσαµε συγκεκριµένες ώρες 
συναντήσεων. 

• Χρησιµοποιήσαµε ασκήσεις αλφαβητικής ταξινόµησης, ερωτηµατολόγια, παιχνίδια 
εξοικείωσης µε την αναζήτηση της πληροφορίας, φύλλα εργασίας για την ετυµολογική 
αναζήτηση λέξεων και τέλος αναζητήσαµε τρόπους αξιοποίησης του ηλεκτρονικού λεξικού. 

• Στο τέλος κάθε συνάντησης ακολουθούσε συζήτηση  µε τα παιδιά σχετικά µε τη χρήση ή 
τον τρόπο χρήσης των φορέων της πληροφορίας π.χ. µπήκε το ερώτηµα:  βιβλίο ή διαδίκτυο για 
την ανεύρεση της πληροφορίας και γιατί ;  
 
Το βίωµα. 

Τα παιδιά ένιωθαν χαλαρά, γιατί ήταν έξω από το τυπικό και αυστηρό κλίµα της τάξης 
(αλλαγή της εικόνας του σχολείου “δυνάστη”). 

Το κάθε παιδί αυτόνοµα έψαχνε το κοµµάτι της πληροφορίας που είχε αναλάβει και το 
κατέθετε στην οµάδα του, έτσι ώστε όλοι µαζί να ολοκληρώσουν την εργασία τους (αυτονοµία- 
οµαδικότητα). 

Η δράση είχε χαρακτήρα παιχνιδιού γι αυτό και δηµιουργούνταν µία ζεστή και 
χαρούµενη ατµόσφαιρα (το παιχνίδι φορέας γνώσης). 
 
2η δράση: Γνωρίζω τον δηµιουργό και το έργο του. 
 

Εδώ δουλέψαµε µε παιδιά της Β΄ Γυµνασίου και µε αφορµή το απόσπασµα από το 
διήγηµα “ Η Άννα του Κλήδονα” του καβαλιώτη συγγραφέα ∆ιαµαντή Αξιώτη, που βρίσκεται 
στο βιβλίο των κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας β΄ γυµνασίου.  

Ο διδακτικός στόχος της δράσης αυτής ήταν η γνωριµία και κυρίως η επαφή των 
παιδιών τόσο µε το έργο του συγγραφέα όσο και µε τον ίδιο. 
 
Πώς δουλέψαµε. 
- ∆ουλέψαµε παράλληλα µε τη φιλόλογο της τάξης η οποία ανέλαβε το πολύ σηµαντικό κοµµάτι  
της διδασκαλίας και  της προετοιµασίας των µαθητών 
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(γνωστική - αισθητική λειτουργία). 
- Από τη βιβλιοθήκη χρησιµοποιήθηκαν βιβλία και υπολογιστές για την ανεύρεση υλικού και 
έγινε µια προσπάθεια οργάνωσης της συγκεκριµένης δράσης. 
 
Το βίωµα 
Οι µαθητές έρχονταν στη βιβλιοθήκη και ρωτούσαν διάφορα πράγµατα για τον συγγραφέα αλλά 
το εντυπωσιακό ήταν η αγωνία και  συνάµα η απορία  τους για το πώς ήταν δυνατόν να  έρθει   
ένας συγγραφέας  στο Νευροκόπι (!) και µάλιστα γι αυτούς!! 
(Η γνώση και ο πολιτισµός είναι προνόµιο και αγαθό που ανήκει σε όλους 
- κοινωνική διάσταση της δράσης). 
 
3η δράση: ∆ηµιουργία θεατρικής οµάδας. 
 
Σ’ αυτή  τη δραστηριότητα πήραν µέρος µαθητές από την Α΄ λυκείου. 
Στόχος: η επαφή µε το θεατρικό λόγο, η έκφραση συναισθηµάτων, η βίωση θεατρικού ρόλου, η 
αναζήτηση τρόπων έκφρασης, η ψυχαγωγία. 
 
Πώς δουλέψαµε. 
- ∆ηµιουργία οµάδας: Η προσέλευση των παιδιών ήταν τόσο άµεση και αυθόρµητη ώστε δεν 
υπήρξε καµιά δυσκολία για την οργάνωση της οµάδας. 
- Τόπος συνάντησης ήταν η βιβλιοθήκη σε συγκεκριµένες ώρες. 
- Στη συνέχεια, επειδή η επιθυµία να ετοιµάσουµε µια παράσταση ήταν έντονη απ’ όλα  τα 
παιδιά, προχωρήσαµε στην αναζήτηση θεατρικού έργου. Τα παιδιά έψαξαν και στη βιβλιοθήκη 
και στο διαδίκτυο διάφορα έργα και είπαν τις προτάσεις τους. 
- ∆ιαβάστηκαν κάποια έργα και κάποιες περιλήψεις για να αποφασίσουν τα παιδιά τι θα ήθελαν 
να παίξουν ή τι περισσότερο θα τους   ταίριαζε (επαφή µε θεατρικούς συγγραφείς και µε το 
θεατρικό λόγο). Έτσι  τα παιδιά γνώρισαν τον Γκόγκολ, είδαµε θεατρική παράσταση σε dvd , 
εντοπίσαµε τις δυσκολίες µιας τέτοιας προσπάθειας  και καταλήξαµε στο «Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας» του Σαίξπηρ. 
- Ακολούθησε η διανοµή ρόλων και το σηµαντικό είναι ότι η διανοµή έγινε για τον καθένα µε 
συζήτηση, χαλαρή διάθεση και µε βάση τα χαρακτηριστικά του και τις δυνατότητές του 
(αποβολή της τάσης για αυτοπροβολή και ανταγωνισµό - στόχος η φράση του Κάρολου 
Kουν «κάνουµε θέατρο για την ψυχή µας»). 
 
Το βίωµα 
Συνειδητή και κυρίως χαρούµενη συµµετοχή των παιδιών στις πρόβες οι οποίες κάποιες φορές 
κράτησαν µέχρι νωρίς το απόγευµα. ∆ιασκεδάζαµε όλοι µαζί τις αδυναµίες έκφρασης και 
κίνησης. Η διάθεση των παιδιών ήταν τόσο µεγάλη που ανέλαβαν µόνα τους να επιλύσουν το 
πρόβληµα του χώρου, όταν σε  επόµενο στάδιο προετοιµασίας θα έπρεπε να συναντιόµαστε και 
εκτός σχολείου. Ήρθαν σε επαφή µε τον ∆ήµο και τακτοποίησαν το θέµα. 
 
4η δράση: Αφιέρωµα στον Ροδανό Καπετανέα (συγγραφέα και ποιητή της περιοχής). 
Στόχος σε αυτή τη δράση ήταν η ανάδειξη ενός συγγραφέα-ποιητή της τοπικής κοινωνίας ,αλλά 
και ενός ανθρώπου που αποτέλεσε µε τη δράση του σηµαντικό φορέα πολιτισµού.  
 
Πώς δουλέψαµε:  
Συγκέντρωση υλικού µε τη σύµφωνη γνώµη της οικογένειάς του, έρευνα και σχεδιασµός της  
δράσης µε τους εξής θεµατικούς άξονες: 
- η θεατρική γραφή του Ροδανού Καπετανέα και το θέατρο στη ∆ράµα (ερευνητική εργασία 
συναδέλφου), 
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- «ο παππούς µου», παρουσίαση της ζωής του µέσα από τα µάτια της εγγονής του, µαθήτριας Α΄ 
Λυκείου , 
- ανάγνωση ποιηµάτων του συγγραφέα και ποιητή από συναδέλφους και µαθητές –µέλη της 
θεατρικής οµάδας, 
- µουσική επένδυση από  συνάδελφο. 
Ωστόσο, αντικειµενικές συνθήκες (επέστρεψα στην τάξη) δεν ευνόησαν  την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν. Παρόλα αυτά όµως, η ζύµωση µε το χώρο της 
βιβλιοθήκης, η διάθεση συµµετοχής σε δράσεις από µαθητές και εκπαιδευτικούς και κυρίως η 
αναζήτηση νέων µορφών έκφρασης στο χώρο του σχολείου, έγιναν πράξη στο µικρό αυτό 
χρονικό διάστηµα. 
 
 
Β. Η βιβλιοθήκη χώρος διδασκαλίας 
Στόχος: η ενεργητική και βιωµατική µάθηση µε την παράλληλη αξιοποίηση του υλικού της 
βιβλιοθήκης 
 
Πώς βίωσα σαν υπεύθυνη της βιβλιοθήκης  τη διδασκαλία µαθηµάτων  από συναδέλφους 
στο χώρο αυτό.  

Τα παιδιά, οργανωµένα σε οµάδες µε συγκεκριµένο πλαίσιο δράσης που δίνονταν από 
τον καθηγητή (ερωτηµατολόγια, βιβλιογραφία, χρήσιµες ιστοσελίδες),  έψαχναν τις απαντήσεις 
και µε άνεση, θα έλεγα εντυπωσιακή, κινούνταν στο χώρο της βιβλιοθήκης (άρση της 
βιβλιοφοβίας, αυτόνοµη δράση των µαθητών στη βιβλιοθήκη). 

Τo σηµαντικό είναι ότι οι µαθητές είχαν συνηθίσει σε τέτοιου είδους διδασκαλίες, καθώς 
µε τον ίδιο συνάδελφο την προηγούµενη χρονιά στο µάθηµα της λογοτεχνίας, είχαν 
δηµιουργήσει βιωµατικά τα δικά τους µαθησιακά αποτελέσµατα, αναρτώντας τα µάλιστα και 
στο διαδίκτυο. Το συγκινητικό είναι ότι τα  παιδιά δεν έµειναν µόνο στις εργασίες τους αλλά 
προχώρησαν στη σύνθεση δικών τους έργων και µε ενθουσιασµό µιλούσαν γι’ αυτή τους την 
εµπειρία ένα χρόνο µετά.  

Συνοψίζοντας, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διδακτικής δράσης στο χώρο της 
βιβλιοθήκης, έδιναν την εικόνα των «µικρών» - «µεγάλων» ερευνητών που µε πάθος αναζητούν 
τις απαντήσεις στα προβλήµατα που τους απασχολούν. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι πέρα από 
τη σοβαρότητα ανάληψης του ρόλους τους, υπήρχε η οµορφιά της εικόνας των παιδιών ανάµεσα 
σε βιβλία και υπολογιστές, παιδιών που γελούν, διασκεδάζουν δουλεύοντας και τοποθετούν το 
δάσκαλο στη θέση του συµπορευτή και όχι της αυθεντίας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από τον τρόπο 
µε τον οποίο απευθύνονταν στον καθηγητή τους. 

Αποτέλεσµα µιας τέτοιας σχέσης  είναι τα παιδιά να κατανοούν  την πολυπλοκότητα της 
αλήθειας αλλά και το µόχθο που απαιτείται για την ανεύρεσή της. Θα κλείσω αυτήν την 
κατάθεση της εµπειρίας µου, τονίζοντας ότι η διδακτική πράξη στηρίζονταν σε µια γνήσια και 
ισότιµη  παιδαγωγική σχέση, απαλλαγµένη από φαινόµενα προστατευτισµού ή οποιαδήποτε 
προσπάθεια απόκτησης της εύνοιας των µαθητών που ξεφεύγει από τους κανόνες µιας τέτοιας 
σχέσης. Θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει πιο ισχυρή εικόνα από αυτή; 

 
∆ήµητρα Βαρλάµη, φιλόλογος στο γυµνάσιο Προσοτσάνης 


