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Πρόλογος 

 

«…οι µέχρι την 31/8/2011 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικών βιβλιοθηκών 
οφείλουν να παραδώσουν τα κλειδιά των βιβλιοθηκών στους διευθυντές των σχολείων». Κάπως 
έτσι άρχισαν ή µάλλον τελείωσαν όλα. Το υπουργείο Παιδείας µε τη λιτή αυτή εγκύκλιο 
πρακτικά έβγαλε από το χάρτη της δηµόσιας εκπαίδευσης έναν θεσµό ιδιαίτερα πρωτοποριακό 
αλλά ταυτόχρονα παραµεληµένο. 

Παραµεληµένες βρέθηκαν οι σχολικές βιβλιοθήκες από τη στιγµή που εµφυτεύτηκαν σ’ 
ένα σχολείο που κινείται αντίθετα µε τη λογική τους. Παρά το ξόδεµα πολλών χρηµάτων για το 
στήσιµό τους, ποτέ δεν θεσπίστηκε ένα πλαίσιο διδασκαλίας που να τις εντάσσει λειτουργικά 
και να τις δένει οργανικά µε την καθηµερινή σχολική πράξη. Ποτέ δεν αποτιµήθηκε και δεν 
ανατροφοδοτήθηκε ο ρόλος τους. Η εξετασιοµανία του ελληνικού σχολικού µοντέλου έκανε 
ακόµα πιο δύσκαµπτη τη σχέση διδασκαλίας και βιβλιοθήκης. Έτσι πρακτικά οι σχολικές 
βιβλιοθήκες αφέθηκαν στην τύχη τους.  

Μέσα σ’ αυτή την αντιφατική πραγµατικότητα πολλοί συνάδερφοι στάθηκαν µακριά 
τους. Ανασφάλεια, άγνοια, αδιαφορία, διαφωνία µε το θεσµό, έλλειψη επιµόρφωσης, 
διεκπεραιωτική λογική, άγχος για την κάλυψη της ύλης, προβλήµατα ευελιξίας, συνήθειες ετών 
και ίσως πολλά άλλα εµπόδισαν πολλούς συναδέρφους έστω και να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη 
του σχολείου τους, µόνοι ή πολύ περισσότερο µε τους µαθητές τους. Βέβαια συµπεριφορές 
παραίτησης εµφανίστηκαν και από πλευράς συναδέρφων που επωµίστηκαν την ευθύνη 
λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Παρόλα αυτά, στα χρόνια που πέρασαν συνέβησαν πολλά στις σχολικές βιβλιοθήκες. 
Πάντα µ’ έναν τρόπο αθόρυβο και ουσιαστικό. Μόνοι µάρτυρες οι µαθητές. Με τη συµβολή 
πολλών υπεύθυνων βιβλιοθήκης και συναδέρφων που τη χρησιµοποίησαν, εφαρµόστηκαν 
σηµαντικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, µε στόχο πάντοτε την αλλαγή της στάσης των µαθητών 
απέναντι στη µάθηση. ∆ιδακτικές εφαρµογές απλές ή πιο σύνθετες, στερεότυπες ή πειραµατικές, 
λιγότερο ή περισσότερο οριοθετηµένες δώσανε διέξοδο σε ανησυχίες εκπαιδευτικών και 
µαθητών. Κάποια τέτοια δείγµατα, και όχι βέβαια υποδείγµατα, θέλουµε να αναδείξουµε µέσα 
από τη συλλογική αυτή παρέµβαση.  

Σκοπός µας να φανερώσουµε ένα µέρος της δυναµικής που εµπεριέχει ο θεσµός των 
σχολικών βιβλιοθήκων. ∆υναµική που θα µπορούσε να είναι ο γνώµονας για την αλλαγή του 
περιεχοµένου και του τρόπου εκπαίδευσης. Μια άλλη αντίληψη για τη λεγόµενη «επένδυση» 
στο ελληνικό σχολείο που προϋποθέτει βέβαια άλλες προτεραιότητες. 

Όσοι δουλέψαµε γι’ αυτή την προσπάθεια εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι οι σχολικές 
βιβλιοθήκες δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό ακριβώς θέλουµε να δείξουµε µε την παρέµβασή µας 
αυτή. Πολύ περισσότερο σήµερα που η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας (project) στο λύκειο 
απαιτεί η λειτουργία τους να είναι συστηµατική και οργανωµένη και όχι αποσπασµατική 
και τυχαία. ∆ιαφορετικά, στη συγκεκριµένη µάλιστα οικονοµική συγκυρία, θεωρούµε πως θα 
ενταθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες και οι αντιφάσεις του ελληνικού σχολείου θα µας 
καταδυναστέψουν. 
 

Για το Σύνδεσµο Φιλολόγων Για το Σύλλογο Θετικών Επιστηµόνων 
ν. ∆ράµας ν. ∆ράµας 

Σωτήρης Γκαρµπούνης Ηλίας Βασιλειάδης 
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Εισαγωγή 
 
 

 H βιβλιοθήκη είναι η µνήµη της ανθρωπότητας· περιέχει αναντικατάστατες µαρτυρίες 
της ανθρώπινης σκέψης και δράσης. Σύµφωνα µε διακήρυξη της UNESCO, « η βιβλιοθήκη είναι 
η τοπική πύλη στη γνώση και παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για µια “∆ια Βίου Μάθηση’’ 
ανεξάρτητα από φύλο, µορφωτικό επίπεδο, ηλικία, εθνικότητα και οικονοµική κατάσταση». Ο 
ρόλος όµως της  σχολικής  βιβλιοθήκης σήµερα είναι πολύ πιο πολύπλευρος.  
 Οι πρώτες 500 οργανωµένες ηλεκτρονικά σχολικές βιβλιοθήκες του προγράµµατος 
ΕΠΕΑΕΚ δηµιουργήθηκαν πριν από 11 χρόνια,  ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 
εργαλείο για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος τους να υποστηρίξουν το αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών, να  καλλιεργήσουν την αγάπη για τη γνώση και τη φιλαναγνωσία. 
Αποτελούν χώρο µάθησης, πληροφόρησης, γνωριµίας και εξοικείωσης µε το βιβλίο και την 
κοινωνία της πληροφορίας. Κάθε σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει µια συλλογή 5.500 τίτλων 
(βιβλίων, περιοδικών και πολυµέσων), εξοπλισµό οπτικοακουστικών µέσων και πρόσβαση στο 
Internet.  
 Ωστόσο αυτό που πολλοί από µας ξεχνούµε είναι ότι η βιβλιοθήκη µέσα σ’ ένα σχολείο 
δεν είναι µια ακόµα δανειστική βιβλιοθήκη  ούτε µόνο αναγνωστήριο, ούτε καν µόνο χώρος 
έρευνας και µάθησης. ∆εν  απευθύνεται µόνο σε άτοµα που αγαπούν το βιβλίο, ή που έχουν 
άριστες επιδόσεις στα µαθήµατα.  Οι ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι 
µαθητές, παίρνοντας πρωτοβουλίες και δρώντας δηµιουργικά, µεταµορφώνει τη βιβλιοθήκη σε 
µια εστία πνευµατική, ένα µικρό πολιτιστικό κέντρο που διαχέει µια ατµόσφαιρα διαφορετική 
µέσα στο σχολείο, ανατρέπει την παραδοσιακή δοµή του και  κάνει τα παιδιά να το αγαπούν. Η 
βιβλιοθήκη, εκτός από κέντρο πρόσβασης στη γνώση και την έρευνα, γίνεται χώρος ένταξης, 
κοινωνικοποίησης, κοινωνικής δικτύωσης και ελεύθερης έκφρασης.  
  ∆ε θα κουράσουµε όµως µε θεωρίες αναλύοντας τα αυτονόητα,  δηλαδή την αξία του 
βιβλίου, τη σηµασία των πολλαπλών φωνών στην πνευµατική ελευθερία, ή τη σηµασία ενός 
χώρου δηµιουργικού όπου καταργείται η µετωπική διδασκαλία και ενθαρρύνεται η αναζήτηση 
της γνώσης από τον ίδιο το µαθητή. Όσοι συµµετέχουµε στην προσπάθεια αυτή,  θέλουµε να 
δείξουµε  τον πολλαπλό ρόλο που παίζει η σχολική βιβλιοθήκη, όχι όµως θεωρητικά, αλλά 
µέσα από την πράξη, µέσα από τα βιώµατα και τις εµπειρίες των υπεύθυνων βιβλιοθήκης, των 
καθηγητών αλλά και των µαθητών.   
 
Πιο συγκεκριµένα θα µας απασχολήσουν:  
  
Α) Η αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδασκαλία. 
 Πώς µπορεί να αξιοποιήσει κανείς το χώρο, τη διαφορετική χωροταξία, το πολλαπλό 
βιβλίο και την πολυτροπικότητα στη διδασκαλία, κι όχι µόνο των φιλολογικών µαθηµάτων, 
όπως συνηθίζεται να πιστεύεται.  
 Παρουσιάζονται: 

• ενδεικτικές διδασκαλίες όπως πραγµατοποιήθηκαν στις βιβλιοθήκες του νοµού µας από 
τους συναδέλφους Μ. Μνηµατίδου, Π. Σουλτάνη, Γ. Κασαπίδη, Γ. Χουρδά, Β. 
Συµεωνίδη και Σ. Γκαρµπούνη 

• σηµειώµατα µαθητών σχολείων του νοµού ∆ράµας µε τις εντυπώσεις τους από τη 
λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης αλλά και πιο συγκεκριµένα από µαθήµατα που 
παρακολούθησαν εκεί.  

  
Β) Ο κοινωνικός και παιδαγωγικός ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή  
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 Με ποιο τρόπο η βιβλιοθήκη γίνεται  σηµείο αναφοράς,  πολιτιστικό στέκι/ κέντρο 
πολλών δραστηριοτήτων διαµορφώνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο διαφορετικά τις σχέσεις µαθητών 
και καθηγητών, αλλά και  των µαθητών µεταξύ τους.   
 Παρουσιάζουν ενδεικτικά µε τον δικό τους, βιωµατικό τρόπο ο καθένας οι –πρώην- 
υπεύθυνοι  βιβλιοθηκών Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, Μάχη Μιχαηλίδου και ∆ήµητρα Βαρλάµη. 
 
Γ)  Σύντοµο, σχολιασµένο, ιστορικό των Σχολικών Βιβλοθηκών από τον συνάδελφο Ηλία 
Βασιλειάδη 
 
∆) Η σηµερινή πραγµατικότητα: 

• Η βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό, του Βασίλη Σταθάτου 
• Ο τρόπος που λειτουργούν σήµερα οι σχολικές βιβλιοθήκες- προβληµατισµοί 

 
 Απευθυνόµαστε  σε όλους τους συναδέλφους  όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε όσους 
εµπλέκονται στη σχολική διαδικασία (διευθυντικό προσωπικό, γονείς, µαθητές,) προκειµένου να 
γίνει κατανοητό ότι η σχολική βιβλιοθήκη δεν είναι συµπληρωµατικό, διακοσµητικό στοιχείο 
της σχολικής ζωής. Ιδιαίτερα στην εποχή µας, όπου η πληροφορία  προσφέρεται καταιγιστικά 
από ανεξέλεγκτες πηγές, η βιβλιοθήκη σ’ ένα σχολείο αποτελεί όρο αδιαπραγµάτευτο, 
κοινωνικό  αγαθό  που ανήκει σε όλους, δείκτης ανοιχτής κριτικής σκέψης, δείκτης δηµοκρατίας 
και ελευθερίας. 
 

Χριστίνα Παπαγγελή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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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.  

  
Μαρία Μνηµατίδου, φιλόλογος στο γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου 
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Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ γυµνασίου, δύο δοκιµές 
 

1. Μάθηµα στην τάξη µε παράλληλη χρήση βιβλιοθήκης (Γυµνάσιο Νευροκοπίου 
σχολική χρονιά 2007-2008) 

 
Το µάθηµα ήταν οργανωµένο µε τον παραδοσιακό τρόπο µέσα στη σχολική αίθουσα. 

Αφού γινόταν η σύνδεση µε την προηγούµενη ενότητα, ξεκινούσε µε τη βοήθεια του βιβλίου η 
περιήγηση στην καινούρια. Η χρήση του βιβλίου τόσο για τις πηγές όσο και για αναγνώσεις 
συγκεκριµένων αποσπασµάτων της ενότητας προκαλούσε ποικίλες ερωτήσεις που τις 
συγκέντρωνα χωρίς να απαντώ. Πολλές είχαν σχέση µε τη γλώσσα του βιβλίου και κυρίως 
αφορούσαν λέξεις άγνωστες. Άλλες είχαν σχέση µε τα γεγονότα της ενότητας και επιζητούσαν 
είτε διευκρινίσεις είτε προεκτάσεις. Ακόµη κι όταν δεν προκαλούνταν απορίες φρόντιζα να έχω 
έτοιµες ερωτήσεις για διερεύνηση.  

∆εκαπέντε περίπου λεπτά πριν το τέλος της ώρας και όσο συνέχιζε η διδασκαλία, δύο ή 
τρία κάθε φορά παιδιά πήγαιναν στη σχολική βιβλιοθήκη µε συγκεκριµένες ερωτήσεις και 
συγκεκριµένη βιβλιογραφία προκειµένου να βρουν και να γράψουν µε δικά τους λόγια τις 
σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις. Αν ήταν κάτι απλό όπως η αναζήτηση λέξεων σε λεξικά 
τότε πριν το τέλος της ώρας παρουσίαζαν τις ερµηνείες ώστε να τις σηµειώσουν όλοι στα βιβλία 
τους. ∆ιαφορετικά, για πιο χρονοβόρες αναζητήσεις, το αποτέλεσµα το παρουσίαζαν στο 
ξεκίνηµα του επόµενου µαθήµατος.  

Η συµµετοχή δεν ήταν εθελοντική αλλά υποχρεωτική. Έτσι όλοι οι µαθητές της τάξης 
επισκέφτηκαν αρκετές φορές τη βιβλιοθήκη εστιάζοντας σε συγκεκριµένες σελίδες βιβλίων µε 
σκοπό να εντοπίσουν µέσα σε περισσότερες πληροφορίες εκείνες που ζητούσε η ερώτηση που 
είχαν στα χέρια τους. Σκοπός τους να απαντήσουν µε τρόπο που να γίνουν κατανοητοί από τους 
συµµαθητές τους. Η παρουσίαση γινόταν προφορικά µε βάση όσα είχαν σηµειώσει και όχι µε 
οργανωµένο κείµενο. 

Αναγκαίες προϋποθέσεις: α) η προηγούµενη προετοιµασία από τον διδάσκοντα ώστε οι 
ερωτήσεις να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες σελίδες βιβλίων και β) η υποστήριξη και 
διευκόλυνση που µπορούσε να τους προσφέρει η υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης. Η 
καθοδήγηση του διδάσκοντα και η εποπτεία της υπεύθυνης της σχολικής βιβλιοθήκης 
θεωρήθηκε αναγκαία γιατί οι µαθητές χρησιµοποιούσαν βιβλία αναντίστοιχα προς την ηλικία 
τους και τη γνωστική τους υποδοµή. 
 
Παράδειγµα 1ο: 
 
Η Άλωση της Πόλης, σελ. 67 του σχολικού βιβλίου 

• Ποιος ήταν ο Μωάµεθ Β΄; Βρείτε στοιχεία για να περιγράψετε στους συµµαθητές σας 
την προσωπικότητα του αρχηγού των Οθωµανών. 

• Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα την τελευταία µέρα µέχρι την πτώση της Πόλης; 
 
Βιβλία παραποµπής:  
Steaven Runciman, Η άλωση της Κων/πολης, Παπαδήµας 2002, σελ. 103-107 
Donald M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, σελ. 605-609 
 
Παράδειγµα 2ο: 
 
Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, σελ. 70 του σχολικού βιβλίου (περιληπτική διδασκαλία 
σύµφωνα µε το ΑΠΣ) 
 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    

 

 
 
 

7 

 

• Σε ποια ηλικία το παιδί ολοκληρώνει στη βυζαντινή περίοδο τη βασική του µόρφωση; Τι 
µαθαίνει κατά τη διάρκειά της; 

• Μέχρι ποια ηλικία διαρκεί η µέση εκπαίδευση και ποιος είναι ο κύριος σκοπός της; 
• Με βάση αυτά που διάβασες, η εκπαίδευση στο Βυζάντιο είναι δωρεάν ή όχι; Να 

στηρίξεις την απάντησή σου µε αποδείξεις από το κείµενο του βιβλίου που σου 
προτείνεται. 

 
Βιβλίο παραποµπής: G. Walter, Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, εκδ. Παπαδήµας, σελ. 181 
 
Παραδείγµατα λέξεων που αναζητήθηκαν σε λεξικά: 
σελ. 7: … ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Λικίνιο, αύγουστο του ανατολικού τµήµατος… 
σελ. 29: … οι µεταπράτες του διεθνούς εµπορίου. 
σελ. 57: … παραιτήθηκε εκούσια… 
σελ. 67: … για να εµποδίσει τον επισιτισµό της Πόλης… 
και πολλές άλλες 
 
Λεξικά που χρησιµοποιήθηκαν: (η λέξη αναζητούνταν σε δύο διαφορετικά λεξικά κάθε φορά µε 
υπόδειξη του διδάσκοντα) 
 

• Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 1998, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (το συγκεκριµένο λεξικό χρησιµοποιήθηκε 
τόσο στην έντυπη µορφή του όσο και στην ηλεκτρονική http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html ) 

• Γ. Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998 
• Εµµ. Κριαρά, Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής ∆ηµοτικής Γλώσσας, Εκδοτική Αθηνών 
• Σακελλαρίου, Νέο Λεξικό της ∆ηµοτικής 
• Τεγόπουλου – Φυτράκη, Μείζον Ελληνικό Λεξικό 

 
 
 
 

2. Οµαδικές εργασίες (Γυµνάσιο Νευροκοπίου σχολική χρονιά 2010-2011) 
 

Οι µαθητές χωρίστηκαν µε δική τους πρωτοβουλία σε πέντε οµάδες των τεσσάρων 
ατόµων και κάθε οµάδα επέλεξε ένα από τα παρακάτω θέµατα που προτάθηκαν από τον 
διδάσκοντα: 

 
Το Σχίσµα 
Εκπαίδευση στο Βυζάντιο 
Η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο 
Σταυροφορίες 
Οι Άραβες και η εξάπλωσή τους 
 
Χωρίς καθοδηγητικές ερωτήσεις έπρεπε να συνθέσουν ένα κείµενο µε σκοπό να 

περιγράψουν βασικούς άξονες των θεµάτων που ανέλαβαν ώστε να γίνουν κατανοητοί από τους 
συµµαθητές τους. Επίσης θα έπρεπε να συνοδέψουν την παρουσίασή τους µε ένα ppt. Όλη η 
εργασία διεκπεραιώθηκε στη βιβλιοθήκη κατά τις προβλεπόµενες για την Ιστορία ώρες και είχε 
διάρκεια οχτώ µαθηµάτων (1 µήνα περίπου). 

 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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Οι µαθητές κινούνταν ελεύθερα στο χώρο της βιβλιοθήκης µε κριτήριο να εντοπίσουν 
τίτλους βιβλίων που σχετίζονταν µε την ιστορική περίοδο και το θέµα που είχαν αναλάβει. Ο 
διδάσκοντας και η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης δραστηριοποιούνταν όποτε τους καλούσαν οι ίδιοι 
οι µαθητές προκειµένου να τους διευκολύνουν στην αναζήτηση των βιβλίων, στην κατανόηση 
αποσπασµάτων που είχαν επιλέξει τα παιδιά. Μέσα από αυτή την περιήγηση και µέχρι να 
κατασταλάξουν στο υλικό που τους ενδιέφερε, οι µαθητές φυλλοµέτρησαν µία σειρά από βιβλία 
σχετικά µε τη βυζαντινή περίοδο. Πιο συγκεκριµένα: 
 

• Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Βάνιας 1998 
• Πανεπιστηµίου Καίµπριτζ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μέλισσα 
• A.A. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μπεργαδή 
• Στήβεν Ράνσιµαν, Βυζαντινή Θεοκρατία 
• Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ. Α΄ Β΄ Γ΄ 
• Tamara Talbot Rice, ∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, Παπαδήµας 
• Στήβεν Ράνσιµαν, Βυζαντινός Πολιτισµός, Γαλαξίας – Ερµείας 
• ΙΕΕ, Εκδοτική Αθηνών, τόµοι Ζ, Η, Θ 

 
Η έλλειψη καθοδήγησης µέσα από ερωτήσεις δυσκόλεψε αρκετά τους µαθητές, καθώς 

έπρεπε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ώστε να αποφασίσουν µόνοι τους την οργάνωση του 
κειµένου και να επιλέξουν τις πληροφορίες που θεωρούσαν ικανοποιητικές για τη δουλειά τους. 
Ο στόχος της εργασίας ήταν κυρίως η περιδιάβαση και εξοικείωση µε ποικιλία βιβλίων και όχι 
ένα άρτιο αποτέλεσµα για την τελική εργασία. Ωστόσο κάποια συγκεκριµένα δείγµατα µπορεί 
να δει κανείς στην ιστοσελίδα του γυµνασίου Κ. Νευροκοπίου. 
 

Σωτήρης Γκαρµπούνης, φιλόλογος στο γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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Μαθηµατικά: Γιατί να χρησιµοποιήσω τη σχολική βιβλιοθήκη; 
 
1) Γιατί θέλω να επεξεργαστώ µε τους µαθητές µου µια διδακτική ενότητα 

χρησιµοποιώντας εναλλακτικές πηγές. 
∆υστυχώς ο εγκεκριµένος κατάλογος βιβλίων για τα µαθηµατικά δεν διαθέτει βιβλία που να 

επιτρέπουν την προσέγγιση της διδακτέας ύλης από διαφορετικές πηγές (πλην κάποιων 
εξαιρέσεων στα Μαθηµατικά Κατ/νσης της Γ΄ Λυκείου).  Άρα δεν ενδείκνυται  η χρήση της 
βιβλιοθήκης γι’ αυτόν το σκοπό. 
 

2) Γιατί θέλω να χρησιµοποιήσω τα πολυµέσα που διαθέτει η βιβλιοθήκη για την 
παρουσίαση µιας διδακτικής ενότητας (πχ. Η/Υ, βίντεο κλπ.). 

Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν ο καθηγητής να δώσει στους µαθητές φύλλα εργασίας 
µε ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα που παρουσιάζεται (έτσι ώστε να µην καταλήξουµε να 
πηγαίνουµε στη βιβλιοθήκη απλά και µόνο να «σκοτώσουµε» τον χρόνο µας). Ακολουθεί 
παράδειγµα (Γυµνάσιο Ξηροποτάµου). 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

• Αντί της κλασικής παρουσίασης µπορούµε να πάµε τους µαθητές στην βιβλιοθήκη και 
να τους βάλουµε να παρακολουθήσουν το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης µε το σχετικό 
θέµα  (αν υπάρχει χρόνος καλό είναι να προβάλουµε το βίντεο δυο φορές).  Επίσης πριν την 
προβολή, τους µοιράζουµε τα φύλλα εργασίας ώστε να µπορούν να κρατούν αν χρειαστεί 
σηµειώσεις πάνω σ’ αυτά. 

• Στη συνέχεια τους καλούµε να απαντήσουν στα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας. 
 

 
 

• Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι όµοια. Έτσι θα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες. 

• ∆ηλαδή:  AB

K
=

Λ

   εποµένως θα έχουµε  
x

λ
=  λύνοντας ως προς χ προκύπτει X=… 

Εφαρµογή     οργανώνουµε µέτρηση του  
      ύψους του σχολείου µας 
Ράβδος 1 m    ………………. 
Σκιά  2,5m    ………………. 
Αντικείµενο χ =;    ……………….      

Ακτίνες ήλιου 

χ 

α 

λ 

β 

Α 

Β Γ 

Κ 

Λ 
Μ 

Ράβδος 
γνωστού 
µήκους 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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3) Γιατί θέλω να πραγµατοποιήσω µια ερευνητική – διαθεµατική εργασία. 

 Η σχολική βιβλιοθήκη ενδείκνυται ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό (Και είναι απορίας άξιο το 
γεγονός ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες έκλεισαν ακριβώς µε την καθιέρωση των ερευνητικών 
εργασιών στο λύκειο). 
 
Ο ποιητής και µαθηµατικός του Κορασάν  (Λύκειο Νευροκοπίου σχ. Έτος 2002-2003). 

• Χρονικά όρια: 3 ώρες 
• Μαθητές: Κατά προτίµηση ένα τµήµα της Β΄ λυκείου.  
• Οι µαθητές µπορεί να είναι χωρισµένοι σε οµάδες, το θέµα όµως όλων θα είναι κοινό. 
• Πηγαίνουµε στη βιβλιοθήκη και αφού τους δείξουµε που βρίσκονται τα βιβλία των 

µαθηµατικών ζητάµε από µια διµελή αντιπροσωπεία να βρει το βιβλίο «Μεγάλες 
στιγµές των Μαθηµατικών έως το 1650» του Howard Eves 

Είµαστε λοιπόν στο «Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών έως το 1650» του Howard Eves 
και ξεκινάµε την ανάγνωση της διάλεξης 14:  
«Ο ποιητής και µαθηµατικός του Κορασάν». 
 
Καθοδηγούµε τους µαθητές  
 
1η ώρα 

1. Εντοπίστε στον Γεωγραφικό Άτλαντα τις περιοχές που µνηµονεύονται στο κείµενο. 
2. Υλοποιήστε την γεωµετρική λύση της εξίσωσης 3χ=5 
3. Λύστε µε την µέθοδο της λαθεµένης παραδοχής το πρόβληµα 14.1 της διάλεξης. 
4. Θυµηθείτε την αλγεβρική λύση της δευτεροβάθµιας εξίσωσης αχ^2+βχ+γ=0. Πώς 

λύνεται γεωµετρικά η εξίσωση χ^2-5χ+6=0; 
5. Ποια περίοδος είναι γνωστή ως σκοτεινοί αιώνες στην Ευρώπη; 
6. Ποιος ήταν ο ρόλος των Αράβων στην περίοδο αυτή; 
7. Γνωριµία µε τον Οµάρ Καγιάµ. Εντοπίστε στο χάρτη την γενέτειρά του Ναϊσαπούρ του 

Κορασάν.  Βρείτε µέσα στη βιβλιοθήκη τα περίφηµα τετράστιχα «Ρουµπαγιάτ» του 
Οµάρ Καγιάµ. Απαγγέλουµε κάποια από αυτά. 

 
2η ώρα 

1. Ποια ήταν η συνεισφορά του Οµάρ Καγιάµ στη γεωµετρία; 
2. Πως επιλύουµε µια εξίσωση τρίτου βαθµού; 
3. Μελετάµε την απόδειξη του Καγιάµ για την γεωµετρική επίλυση της τριτοβάθµιας 

εξίσωσης. 
4. Στο βιβλίο του Ντενι Γκέτζ «το Θεώρηµα του Παπαγάλου» που είναι ένα µυθιστόρηµα 

για τα Μαθηµατικά στο 12 κεφ. σκιαγραφείται µε έναν πιο λογοτεχνικό τρόπο η 
προσωπικότητα του Οµάρ Καγιάµ. Προτείνουµε το βιβλίο για µελέτη. 

 
3η ώρα 

5. Ξαναθυµόµαστε την γεωµετρική λύση του Οµάρ Καγιάµ. 
6. Λύνουµε µε την παραπάνω µέθοδο το πρόβληµα 14.6 
7. Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να δοκιµάσουν να λύσουν µόνοι τους τα υπόλοιπα 

προβλήµατα της διάλεξης. 
8. Κλείνουµε την εργασία ζητώντας από τους µαθητές να συνθέσουν ένα δικό τους 

Ρουµπαγιάτ. 
 

Γιώργος Κασαπίδης, µαθηµατικός στο 3ο λύκειο ∆ράµας 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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Λογοτεχνία Γ΄ λυκείου (γενική παιδεία), µάθηµα αλλού και αλλιώς 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Πώς µία αρκετά βαρετή για τους µαθητές ενότητα (εισαγωγή στη λογοτεχνία) αποκτά 
άλλη διάσταση;  
Γνωστικό αντικείµενο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ  
∆ιδακτική ενότητα: Εισαγωγή στη µεταπολεµική και σύγχρονη ποίηση σελ.7-13. 
∆ιδακτικές ώρες: 3 (2 στην τάξη , 1 στη βιβλιοθήκη που διαθέτει 2 η/υ). 
Καθηγήτρια: Σουλτάνη Παρασκευή 
Υλικό και µέσα διδασκαλίας:  α. βιβλίο µαθητή 

β. βιβλία της βιβλιοθήκης  
γ. επεξεργαστής κειµένου 
δ. παραδοσιακοί σηµειωτικοί πόροι 
ε. 2 η/υ της βιβλιοθήκης 
στ. βιντεοπροβολέας στην αίθουσα 

Προϋποθέσεις: Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση η/υ, ο/η καθηγητής/τρια-υπεύθυνος/η της 
βιβλιοθήκης συνεργάζεται µε το/τη φιλόλογο και βοηθά τους µαθητές κατά τη διάρκεια της 2ης 
ώρας. 
∆ιδακτικοί  στόχοι: γνωστικοί 

α. ουσιαστική εξοικείωση µε τη βιβλιοθήκη και συνειδητοποίηση ότι η είναι χώρος όχι 
µόνο αναψυχής αλλά και γνώσης 

β. απόκτηση γνώσης  µε τη διερευνητική µέθοδο διδασκαλίας 
γ. επισήµανση της σηµασίας του ίδιου του βιβλίου ως πηγής έρευνας 
δ. σύνθεση προφορικών και γραπτών κειµένων (γλωσσικές δεξιότητες) 
και δυνατότητα προσέγγισης – σχολιασµού – ανάλυσης – περιγραφής και κριτικής 

παρουσίασης λογοτεχνικών έργων 
παιδαγωγικοί 

α. ανάπτυξη συνεργατικού, οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος και κοινωνικοποίησης 
β. κινητοποίηση ενδιαφέροντος και φαντασίας, βιωµατική και συγκινησιακή επαφή µε τη 

λογοτεχνία και ευαισθητοποίηση γι’ αυτή 
χρήσης ΤΠΕ 

α. εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποίησή τους για µαθησιακούς σκοπούς 
β. αποµάκρυνση απ’ τη λογική του ενός εγχειριδίου-αυθεντίας 

Μέθοδος διδασκαλίας: - βιωµατική 
- ανακαλυπτική 
- οµαδοσυνεργατική  

Πορεία διδασκαλίας 
1η ώρα (στην τάξη) 

Ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο µεσοπολέµου και µεταπολεµικά 
Παρουσιάζεται το βιβλίο, γίνεται διαχωρισµός των µεταπολεµικών ποιητών σε α΄ και β΄ 
µεταπολεµική γενιά Ορίζεται το θέµα που θα απασχολήσει το τµήµα και καλούνται οι µαθητές 
να χωριστούν σε 5 οµάδες. Τους µοιράζονται τα φύλλα  
2η ώρα (στη βιβλιοθήκη) 

Στη βιβλιοθήκη οι µαθητές , µετά από σύντοµη ξενάγηση θα εργαστούν κατά οµάδες 
αναζητώντας στα  ράφια της στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη συµπλήρωση των φύλλων 
εργασίας τους. 
3η ώρα (στην τάξη) 

Στην τάξη κάθε οµάδα ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της έρευνάς - αναζήτησης, ενώ οι 
άλλες οµάδες στο φύλλο εργασίας της οµάδας που κάνει τις ανακοινώσεις (και που τους έχει 
µοιραστεί άδειο) σηµειώνει ερωτήσεις προβληµατισµούς που τυχόν γεννιούνται κατά την 
παρουσίαση.  



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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Ακολουθεί συζήτηση σχετική µε την έρευνα και εξάγονται συµπεράσµατα Τέλος, 
µοιράζεται στους µαθητές εργασία –προέκταση του θέµατος για το σπίτι. ή την ώρα του 
µαθήµατος των η/υ (για ορισµένους).  
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Κατά την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας αναζητήστε έργα των: 
Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκη, Κλείτου Κύρου, Τ. Λειβαδείτη, Πατρίκιου, Παυλόπουλου, και 
κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους  φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
2Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των 
Κωσταβάρα , Χριστοδούλου, Βακαλό, Κακναβάτου, Όλγας Βότση, Γ. Κότσιρα και κάνετε 
τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
3Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των Αγγελάκη-
Ρουκ, ∆ηµουλά, Ασλάνογλου, Μ. Ελευθερίου, Λυκιαρδόπουλο, Χριστιανόπουλο και κάνετε 
τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές που βρήκατε των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
 4Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των Καρούζο, 
Σινόπουλο, Στεργιόπουλο και κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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5Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα σύγχρονων 
ποιητών της γενιάς του ΄70 και κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ, επιλέξτε µία από τις τρεις εργασίες. 
(µοιράζεται στο τέλος της παρουσίασης και είναι εργασία για την επόµενη διδακτική ώρα) 

α) Γράψτε ένα κείµενο 250 λέξεων µε τις εντυπώσεις σας από τη δράση των οµάδων της 
τάξης σας  στο συγκεκριµένο θέµα και αναρτήστε το στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. 

β) Επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε ένα από τα ποιήµατα που διαβάσατε και φέρτε 
το στην τάξη, ή αναζητήστε ένα µελοποιηµένο ποίηµα όποιου µεταπολεµικού ποιητή θέλετε και 
βρείτε την ιστορία του και παρουσιάστε τη στην τάξη. 

γ) Γράψτε ένα δικό σας ποίηµα ενδεχοµένως επηρεασµένοι από όσα διαβάσατε κατά την 
εργασία σας στη βιβλιοθήκη 
 
Αξιολόγηση  

Η θεωρία και η πράξη πολλές φορές απέχουν. Το συγκεκριµένο project έχει 
πραγµατοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του3ου ΓΕΛ τη σχ. χρονιά 2010-11 µε τα τµήµατα Γ1 (η 
ποίηση) και Γ3 (η λογοτεχνία). 

Το ενδιαφέρον του πονήµατος, στην ουσία, µπορεί να το κρίνει µόνο η τάξη και 
διαφορετική τάξη αποφαίνεται διαφορετικά. Κύρια επιδίωξή µου ήταν η προσέγγιση του 
αντικειµένου από πιο σύγχρονους δρόµους, µε διαφορετικές µεθόδους . Προσπάθησα να µην 
περιορίσω την αυτενέργεια των µαθητών όσον αφορά την οργάνωση της οµάδας (µέλη και 
ανάθεση ρόλων)  

Είµαι απολύτως σίγουρη ότι µε τη συγκεκριµένη εργασία δύο διδακτικές ώρες στη 
βιβλιοθήκη θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα, καθώς οι οµάδες θα εργάζονταν χωρίς πίεση 
χρόνου. Γι’ αυτή την ενότητα ενδεχοµένως είναι πολυτέλεια οι τέσσερεις ώρες, αλλά στη 
Λογοτεχνία της Γ΄ γενικής δεν έχουµε πίεση ύλης. Απεναντίας, αναζητούµε τρόπους να 
κινητοποιήσουµε το ενδιαφέρον των κουρασµένων µας µαθητών. Αν πραγµατικά αναζητούµε 
ουσιαστική αλλαγή και νέους γραµµατισµούς οφείλουµε να δούµε το θέµα συνολικά και όχι 
αποσπασµατικά . 

Οι µαθητές αντέδρασαν µε µεγάλη διάθεση και ενθουσιασµό , ο «άλλος τρόπος και ο 
άλλος τόπος» είχε ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία των περισσοτέρων µαθητών της Γ΄ 
τάξης, που µετά το τέλος της τρίτης ώρας ζητούσαν επίµονα και πιεστικά  να επαναληφθεί αυτός 
ο τρόπος εργασίας. Οι µαθητές δήλωναν ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν από πιο 
κοντά Έλληνες πεζογράφους και ποιητές. 

Η βιβλιοθήκη λειτούργησε ως ολάνθιστος κήπος, όπου οι µαθητές, αφού επισκέφτηκαν, 
αφού τρύγησαν τους χυµούς που τους πρόσφεραν, επέστρεψαν µόνοι τους για να διαλέξουν 
όσους ανθούς τους µάγεψαν.  

Τι οµορφότερο για ένα σχολείο να διαθέτει τέτοιους χώρους που κάνουν τους µαθητές 
τους να µαθαίνουν µε ευχάριστο τρόπο;   
 

Σουλτάνη Παρασκευή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 



ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΝΝΝΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    –––   ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ    ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    
∆ράµα, ∆ευτέρα 7/11/2011 

ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ∆∆∆ ΕΕΕ ΣΣΣ ΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣ    ΦΦΦ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑ ΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
ΣΣΣ ΥΥΥ ΛΛΛ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΟΟΟ ΣΣΣ    ΘΘΘ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜΟΟΟ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΥΥΥ ΠΠΠ ΕΕΕ ΥΥΥ ΘΘΘ ΥΥΥ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΟΟΟ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΒΒΒ ΙΙΙ ΒΒΒ ΛΛΛ ΙΙΙ ΟΟΟ ΘΘΘ ΗΗΗ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ννν ...    ∆∆∆ ΡΡΡ ΑΑΑΜΜΜΑΑΑ ΣΣΣ    
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Αστρονοµία, επιλεγόµενο β΄ λυκείου, ενότητα «Γαλαξίες» 
 

Αποφάσισα να αξιοποιήσω το χώρο της βιβλιοθήκης για το µάθηµα της αστρονοµίας για 
πολλούς λόγους. Ο πρώτος για ν’ αλλάξουµε περιβάλλον. Οι τάξεις είναι ψυχρές. Η βιβλιοθήκη 
είναι χώρος διακίνησης γνώσης και, µόνο µε την ύπαρξη βιβλίων γύρω γύρω υποβάλλει από 
µόνος του τα παιδιά. Έπειτα, ήθελα να σπάσω το µετωπικό µάθηµα, άλλωστε το µάθηµα της 
αστρονοµίας προσφέρεται. Στη δηµιουργία µιας διαφορετικής, ελκυστικής  ατµόσφαιρας 
συντέλεσε και η υποβλητική µουσική σχετική µε το µάθηµα, σε χαµηλή ένταση (Ζαν Μισέλ 
Ζαρ, Βαγγέλης Παπαθανασίου). 

Η συγκεκριµένη ενότητα («Γαλαξίες») απαιτεί περιήγηση στους σχετικούς χάρτες. 
Καταφέραµε να φτιάξουµε µια κυκλική σύνθεση όπου καθίσαµε όλοι γύρω από δυο µεγάλα 
τραπέζια (γύρω στα 16 άτοµα), απλώσαµε τους χάρτες στα τραπέζια ώστε οι µαθητές να 
συµµετέχουν όλοι ενεργά βλέποντας µέσα.   
 
 ∆εν αξιοποιήσαµε το υλικό της βιβλιοθήκης, δεν ψάξαµε δηλαδή τα βιβλία, αλλά κι 
αυτές οι πολύ µικρές και απλές αλλαγές ήταν πολύ αποδοτικές. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 
ανέλπιστα θετικά, είχαν συµµετοχή που δεν την είχα στην τάξη, ρωτούσαν, έψαχναν, έδιναν 
ιδέες. Συµµετείχαν και παιδιά που συνήθως αδιαφορούν. Την επόµενη φορά παρακαλούσαν να 
ξαναπάµε στη βιβλιοθήκη. Το πιο ωραίο όµως ήταν η συµµετοχή µαθητών εκτός τάξης, που 
σταµάτησαν αυτό που διάβαζαν, άκουγαν το µάθηµα και συµµετείχαν!  

Η εµπειρία αυτή δεν ήταν µόνο για τα παιδιά πιο ευχάριστη, ελκυστική κι αποδοτική 
αλλά και για µένα τον ίδιο. 

 
Γιώργος Χουρδάς, µαθηµατικός στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Έκθεση γ΄ Λυκείου στη σχολική βιβλιοθήκη: προετοιµασία θέµατος πανελλαδικών  
 
Σκοπός αυτού του κειµένου είναι να δείξει ότι η χρήση των σχολικών βιβλιοθηκών 

µπορεί να συνεισφέρει αποτελεσµατικά και στην προετοιµασία των µαθητών της Γ΄ Λυκείου για 
τον Πανελλαδικό ∆ιαγωνισµό, δηλαδή να χτυπήσει στην καρδιά µιας διαδικασίας που δεν έχει 
καρδιά και να αµφισβητήσει την κυρίαρχη ιδεολογία, που δεν οδηγεί – όπως διατείνεται – στην 
επιτυχία, που απαξιώνει κάθε παιδαγωγική διαδικασία και κάθε µαθητική αυτενέργεια, που 
θέλει τον µαθητή παθητικό κουφιοκεφαλάκη να δέχεται «αυτά που θέλουν» – τάχα – οι 
εξετάσεις. 

 
Πριν περάσω στην περιγραφή του θέµατός, πρέπει να τονίσω ότι οι µαθητές ήταν 

εξοικειωµένοι µε τη σχολική βιβλιοθήκη και το ρόλο της, επειδή συχνά-πυκνά κάναµε εκεί τα 
µαθήµατά µας. Αυτό έδινε την ευκαιρία για σύντοµες κουβέντες, που γινόταν τακτικά, και έτσι 
τα παιδιά δεν είχαν καµία αµηχανία να κινηθούν και να φερθούν µε τον τρόπο που ταιριάζει σ’ 
ένα χώρο γνώσης. 

 
Μία από τις θεµατικές ενότητες που προβλέπεται να απασχολήσουν τη διδασκαλία στο 

µάθηµα της Έκθεσης Γ΄ Λυκείου σχετίζεται µε τη µητρότητα και τις σχέσεις των δύο φύλων. Η 
ενότητα αυτή διδάχτηκε για δύο συνεχόµενα χρόνια στη σχολική βιβλιοθήκη. Αρκούν 3 – 4 
ώρες για την κάλυψη του θέµατος, χωρίς να υπολογίζεται πιθανή γραπτή εξάσκηση. Να 
σηµειώσω ότι σ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς που περιγράφεται στη συνέχεια οι συζητήσεις 
ήταν διαρκείς και µεταξύ των µαθητών και το κλίµα χαλαρό και οικείο. 

 
Πρώτο βήµα. Οι µαθητές καλούνται να σηκωθούν και να βρουν στα ράφια βιβλία που 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το θέµα. ∆ε χρειάζεται καµία άλλη οδηγία. Έτσι, σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα (10 – 15 λεπτών) οι µαθητές ψάχνουν και περιεργάζονται βιβλία και 
εντοπίζουν ορισµένα. Καταλαβαίνουµε ότι και αυτή η διαδικασία είναι µάθηση και κριτική 
εξάσκηση στον εντοπισµό του αναγκαίου και απαραίτητου υλικού. Ενδεικτικά έχουµε τα 
παρακάτω βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του 3ου Λυκείου ∆ράµας: 
1. Θόδωρος Καρζής, Η γυναίκα στην αρχαιότητα. Προϊστορία, ανατολικοί πολιτισµοί, Ελλάδα, 

Ρώµη, Φιλιππότη, 1997 
2. Claude Mosse, Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, Παπαδήµας, 2002 
3. Aldo Carotenuto, Η ψυχή της γυναίκας, Ίταµος, 2008 
4. Alejandra Vallejo-Nagara, Τα καθηµερινά προβλήµατα µιας µητέρας, Ενάλιος, 2002 
5. Meg Gulanick, Μαιευτική και γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα, Έλλην, 2003 
6. Gillian Clarck, Οι γυναίκες στην όψιµη αρχαιότητα, Αθήνα: Παπαδήµας 
7. Λιλή Ζωγράφου, Από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα, Η ιστορία του φαλλού, Αλεξάνδρεια, 

1998 
8. Νάταλι Μπαρτλ, Η Αφροδίτη µε τζην. Κορίτσια στην εφηβεία και οι µητέρες τους 

κουβεντιάζουν για την αγάπη και το σεξ, Θυµάρι, 2002 
9. Μάρτιν Ρίτσαρντς, Η βρεφική ηλικία. Ο κόσµος του νεογέννητου, Ψυχογιός, 1982 
10. Sylvia Schneider, Το κορίτσι στην εφηβεία. Όλα όσα θέλουν να ξέρουν τα κορίτσια για το 

σώµα, την ψυχή, τη σεξουαλικότητα, τις σχέσεις, Πατάκη, 1999 
11. Alice Rubenstein, Karen Zager, Όλη η αλήθεια για τις έφηβες. Ειδικοί απαντούν σε 

ερωτήµατα γονέων, Σαββάλας, 2003 
12. Ελεν Ντόυτς, Τα Χρόνια της Εφηβείας Η ∆ιαµόρφωση των Οµάδων, Γλάρος 
13. Φρίντριχ Ένγκελς, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατοµικής ιδιοκτησίας και του κράτους, 

Θεµέλιο, 1995 
14. Sylvain Mimoun, Rica Étienne, Εφηβεία, έρωτας και σεξουαλικότητα (2 τόµοι) Σαββάλας, 

2002 
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15. Κωνσταντίνος Κορώσης, Έφηβοι και οικογένεια. Πως βλέπουν την οικογένεια οι µαθητές 
της Β και Γ τάξης λυκείου: Κοινωνιολογική εµπειρική µελέτη, Gutenberg, 1997 

16. Μάρω Παντελίδου, Γυναίκες και πολιτική. Η πολιτική φυσιογνωµία των Ελληνίδων, 1992 
 
Αν έγινα σχολαστικός και παράθεσα τους τίτλους (µε βάση τις δικές µου σηµειώσεις), το 

έκανα για να φανεί ότι, εκτός από την προετοιµασία για τη θεµατική του µαθήµατος, οι µαθητές 
έρχονται σε επαφή µε έγκυρες πηγές γνώσης σχετικά µε θέµατα για τα οποία λύνουν τις απορίες 
τους συνήθως από την πορνογραφία ή τις επιπόλαιες συζητήσεις.  

 
∆εύτερο βήµα. Την πρώτη χρονιά ζήτησα από τους µαθητές να χωρίσουν τα βιβλία σε 

τρεις κατηγορίες. Ακολούθως εξήγησαν το σκεπτικό και τα κριτήριά τους και παρουσίασαν τις 
τρεις επιµέρους ενότητες που δηµιουργήθηκαν: α) ιστορική προσέγγιση, β) εφηβεία, γ) 
µητρότητα. Οι µαθητές δούλεψαν σε τρεις οµάδες, κάθε µία γύρω από ένα διπλό τραπέζι της 
βιβλιοθήκης. Αν και κρατήσαµε τα βιβλία σε µία άκρη για να επανέρθουµε στην επεξεργασία 
τους, δεν έγινε καθώς οι πλησίαζαν οι µέρες του Πάσχα, οι απόντες αυξάνονταν και η διάθεση 
για δουλεία επισκιαζόταν από την αντίστροφη µέτρηση. 

Τη δεύτερη χρονιά φρόντισα το συγκεκριµένο µάθηµα να γίνει νωρίς, ζήτησα από τους 
µαθητές να περιεργαστούν, ο καθένας µόνος του, όσο περισσότερα βιβλία µπορούσε και να 
κρατά σηµειώσεις από σηµεία που τον ενδιέφεραν. Άλλοι δούλεψαν προσχηµατικά, άλλοι 
«κόλλησαν» σ’ ένα βιβλίο και κάποιοι ακολούθησαν πιστά την οδηγία. Αν και αφιερώσαµε 
συνολικά τρεις ώρες, δεν είχα τη συναίσθηση ότι έγινε κάτι πετυχηµένο.  

 
Μέχρι το τέλος, όταν τους ζήτησα να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους µαθήµατος 

που εφαρµόσαµε όλη τη χρονιά. Κριτήριο ήταν η αποτελεσµατικότητα, δηλαδή πόσο ένιωσαν 
ότι ωφελήθηκαν στην προσπάθειά τους για τις πανελλαδικές. Με αξιολόγηση κάθε περίπτωσης 
από το ένα (1) ως το πέντε (5) οι τιµές που έδωσαν αθροιστικά είκοσι τρεις (23) µαθητές ήταν:  

 
α) τυποποιηµένο – παραδοσιακό µάθηµα, µετωπική διδασκαλία    63 
β) χρήση νέων τεχνολογιών, ανάδειξη της πολυτροπικότητας    70 
γ) συζήτηση µε τρίτο πρόσωπο, αξιοποίηση αθλητικών εµπειριών    66 
δ) βιωµατικός τρόπος – διάλογος,  αφετηρία οι προσωπικές εµπειρίες των µαθητών 74 
ε) αξιοποίηση της βιβλιοθήκης, όπως περιγράφτηκε      81 
 

Στις ανοιχτές ερωτήσεις, αρκετοί επεσήµαναν στα θετικά του µαθήµατος τη χρήση της 
βιβλιοθήκης και ως χώρου πιο ανθρώπινου και φιλικού, ενώ ορισµένοι έκριναν ότι έπρεπε να 
αξιοποιούνται περισσότερο τα βιβλία της. 

 
 

Βασίλης Συµεωνίδης, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
 
υγ. ξέρω ότι µία ένσταση είναι ότι τα παραπάνω δεν µπορεί να γίνουν σ’ όλα τα 

µαθήµατα. Ας ανοίξουµε όµως τα χαρτιά µας και ας παραδεχτούµε ότι µπορεί να γίνουν 
παρόµοια, αν η ανασφάλειά µας δεν µας κρατά οχυρωµένους πίσω από την έδρα σα χαράκωµα 
απέναντι στους µαθητές. Ή, αν πάψουµε να είµαστε οι σταυρωµένοι της σχολικής αίθουσας µε 
το ένα χέρι στην έδρα και µε το άλλο στον πίνακα. 
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Εντυπώσεις µαθητών 
 

Ακολουθούν ενδεικτικές εντυπώσεις µαθητών από σχολεία της ∆ράµας που αφορούν την 
εµπειρία τους από τη βιβλιοθήκη. Η συγκέντρωση του υλικού (πολύ περισσότερου από αυτό που 
ακολουθεί) έγινε από τις συναδέρφους Έλσα Ελευθεριάδου και Αντωνία Πασχαλίδου. 

 
1ο λύκειο για το µάθηµα της Ιστορίας Α΄ λυκείου: 
 
«Κατά τη γνώµη µου το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι πιο δηµιουργικό…  Έχουµε 

πρόσβαση σε ακουστικό και οπτικό υλικό µέσω του διαδικτύου. Οι µαθητές ενδιαφέρονται 
περισσότερο για το µάθηµα, δε βαριούνται, δηλ. συµµετέχουν την ώρα του µαθήµατος». 

 
Για εµάς τους µαθητές είναι η µόνη διέξοδος από το απρόσωπο και µονότονο µάθηµα 

που γίνεται στην τάξη. Στη βιβλιοθήκη το µάθηµα είναι διαδραστικό, άµεσο και πολύ 
ενδιαφέρον.  Η συµµετοχή των µαθητών είναι σαφώς µεγαλύτερη και είναι παράλογο σε µια 
εποχή καινούργιου συστήµατος εκπαίδευσης να βάζουν λουκέτο στη µόνη πηγή ψυχαγωγίας και 
ταυτόχρονα εκπαίδευσης µας. Η βιβλιοθήκη είναι το «ληµέρι» όλων των µαθητών…». 

 
« Το µάθηµα της Ιστορίας στη βιβλιοθήκη είναι πιο ευχάριστο και πιο πρωτότυπο». 
 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι κάτι το ξεχωριστό.  Γίνεται πιο ενδιαφέρον, 

πρωτότυπο και σύγχρονο.  Έχουµε στη διάθεση µας απεριόριστο υλικό και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο». 

 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι πολύ καλύτερο από το µάθηµα στην τάξη. Όταν 

έχουµε µια απορία πάµε στα ράφια και βρίσκουµε το βιβλίο που χρειαζόµαστε... τα παιδιά δε 
βαριούνται». 

 
«Εµένα µου αρέσει πιο πολύ το µάθηµα στη βιβλιοθήκη γιατί το περιβάλλον είναι πιο 

ευχάριστο.  Μπορούµε να βρούµε καινούργια πράγµατα από τον υπολογιστή. Μέσα στην τάξη 
δε έχουµε τίποτα ενώ στη βιβλιοθήκη υπάρχουν γύρω µας πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία, στα 
οποία µπορούµε να βρούµε πολλές πληροφορίες». 

 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι απίθανο.  Το παραδοσιακό µάθηµα είναι πολύ βαρετό 

και οι πιο πολλοί µαθητές βαριούνται. Στα µαθήµατα στη βιβλιοθήκη έχω παρατηρήσει ότι όλοι 
οι µαθητές είµαστε ενεργοί και δε βαριόµαστε. Το µάθηµα γίνεται παιχνίδι». 

 
3ο γυµνάσιο ∆ράµας: 
 
«Μου πρόσφερε ηρεµία και βοήθεια µε τα ωραία της βιβλία. Επίσης µπορούσα να 

διαβάζω τα µαθήµατά µου. Είχα βοήθεια και από το Internet». 
 
«Στη βιβλιοθήκη µπορούσα να κάνω επανάληψη, να κάνω εργασίες µε τον υπολογιστή. 

Μπορούσα επίσης να διαβάζω κάποια βιβλία χωρίς να τα δανειστώ». 
 
«Πέρυσι, όταν πήγα για πρώτη φορά στη βιβλιοθήκη, ένιωσα πολύ ωραία καθώς ήταν η 

πρώτη φορά για µένα που είχα βιβλιοθήκη στο σχολείο µου. Κατά τη γνώµη µου είναι πολύ 
όµορφο να νιώθεις ότι οποιαδήποτε στιγµή µπορείς να βρεις κάποιες πληροφορίες που 
χρειάζεσαι και ταυτόχρονα να διασκεδάζεις και πολύ». 
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«Η βιβλιοθήκη µας είναι ο χώρος που ψυχαγωγούµαστε αλλά και µαθαίνουµε 
ταυτόχρονα. Η ωραιότερη εµπειρία το να δανείζεσαι βιβλία και να εµπλουτίζεις τις γνώσεις σου. 
Χώρος που σκεφτόµαστε τα προβλήµατά µας, αλλά και εκεί όπου µαθαίνεις όλο και 
περισσότερα». 

 
«Η βιβλιοθήκη είναι, και ελπίζω να συνεχίσει να είναι, το αγαπηµένο µου µέρος του 

σχολείου. Εκεί µπορούσα να χαλαρώνω και να βυθίζοµαι στα βιβλία της και να αναζητώ και 
άλλα βιβλία. Η βιβλιοθήκη µου γέµισε την καρδιά µε την επιθυµία να αρχίσω το διάβασµα. 
Μπαίνοντας ένιωθα µια φρεσκάδα και καθαριότητα χαιρετώντας τη βιβλιοθηκάριο και ζητώντας 
της συµβουλές. Σας παρακαλώ, µη µου στερήσετε τη µοναδική µου αγάπη σ’ αυτό το σχολείο». 

 
«Όταν πήγα πρώτη φορά στη βιβλιοθήκη µου άρεσε πολύ, γιατί η γλώσσα µου 

«λυνόταν» πιο καλά, γιατί δεν µπορούσα να διαβάσω και γι’ αυτό µου άρεσε να πηγαίνω στη 
βιβλιοθήκη». 

 
«Η βιβλιοθήκη στο σχολείο µας ήταν πολύ σηµαντική. Πρόσφερε µια ήρεµη τοποθεσία 

που µπορούσες να κάτσεις να διαβάσεις. Εµένα µε «έσωσε» 3-4 φορές. Ήταν σηµαντική, γιατί 
πρόσφερε γνώση στα παιδιά. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που την έκλεισαν». 

 
Γυµνάσιο Νευροκοπίου: 
 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη µας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουµε το µάθηµα. Το 

ωραίο ήταν που δεν περιοριστήκαµε στο βιβλίο και µας εξοικείωσε µε τον τρόπο που θα 
δουλεύουµε στα επόµενα χρόνια». 

 
«Ήταν διασκεδαστικό, οργανωµένο και ευκολότερο απ’ ότι στην τάξη µε βιβλία και 

ασκήσεις». 
 
«Εµένα δεν µου φάνηκε σαν µάθηµα. Ήταν ένας χώρος πιο προσιτός προς τα παιδιά από 

ό,τι η τάξη. Επίσης ήταν ένας χώρος όπου έφτιαχνες λίγο πιο εύκολα µια πλακίτσα και ένιωθα 
πιο οικεία». 

 
«Ήταν πολύ πιο καλά, γιατί δεν είχε το κλίµα της τάξης. Το να µη µιλάω και να το 

βουλώνω και να κάθοµαι στη θέση µου. Από να είµαι όρθιος να ψάχνω, να µιλάω και να µάθω 
να ζητάω κάτι ευγενικά, ώστε να υπάρχει µια οµαδικότητα». 

 
 
Σηµείωµα µαθήτριας της γ΄ λυκείου του 3ου λυκείου ∆ράµας: 
 
Σαν χτες µου φαίνεται όταν µπήκα στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Όλα είχα µια τάξη και 

τα παιδιά φαινόντουσαν ότι χαιρόντουσαν που είχαν ένα χώρο όπου µπορούσαν να ξεφεύγουν 
µέσα στον κόσµο της λογοτεχνίας και όχι µόνο.  

Ο ρόλος της βιβλιοθήκης µέσα σ’ ένα σχολείο δε µπορεί παρά να είναι σηµαντικός. 
Κατευθυνόµαστε σε µια ψυχρή και µονότονη καθηµερινότητα συνεχόµενων διδακτικών ωρών, 
χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να αποδράσουµε σε κάτι άλλο. Αυτό το «κάτι άλλο» λοιπόν, σα 
µαθήτρια, πιστεύω πως για το χώρο κάθε σχολείου µπορεί να το προσφέρει η βιβλιοθήκη και οι 
ορίζοντές της. Πρόκειται για τον ψυχικό µας κόσµο. Πρόκειται για την πρωτοβουλία διεύρυνσης 
των γνώσεών µας. Για την οµαδική δουλειά που συνεισφέρουν οι µαθητές. Θέλουµε πίσω τη 
βιβλιοθήκη µας.  
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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. 
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- ∆ουλέψαµε παράλληλα µε τη φιλόλογο της τάξης η οποία ανέλαβε το πολύ σηµαντικό κοµµάτι  
της διδασκαλίας και  της προετοιµασίας των µαθητών 
(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: 
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- η θεατρική γραφή του Ροδανού Καπετανέα και το θέατρο στη ∆ράµα (ερευνητική εργασία 
συναδέλφου), 
- «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 
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Αθέατη πραγµατικότητα… 
 

Όταν πριν από έντεκα χρόνια διορίστηκα σε ένα γυµνάσιο της ∆ωδεκανήσου και 
ανέλαβα να οργανώσω µια σχολική γιορτή, µην έχοντας µαζί µου υλικό κατέφυγα στις πηγές της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης  του Λυκείου της περιοχής. Εκτός από τις πηγές, εκεί συνάντησα µια 
παιδαγωγική ατµόσφαιρα, όταν οι ίδιοι οι µαθητές µε απίστευτη εξοικείωση µε το χώρο µε 
ξενάγησαν και µε οδήγησαν στα ράφια που µε ενδιέφεραν. 

Νεανικά πρόσωπα µε χαµόγελο, άλλοι να παίζουν σκάκι, άλλοι να βγάζουν φωτοτυπίες, 
άλλοι να ξεφυλλίζουν ή να ψάχνουν στα ράφια. Μια κυψέλη. Ο υπεύθυνος ήταν σε 
«διαβούλευση» για τα άρθρα του εντύπου που εξέδιδε η Βιβλιοθήκη.   

Όταν µετατέθηκα και υπηρέτησα στο αθλητικό σχολείο της ∆ράµας, στο χώρο της 
βιβλιοθήκης µε διαφάνειες από το φωτογραφικό άλµπουµ του Boissonas, µουσική υπόκρουση 
από  το θεατρικό έργο της Κάρµεν Ρουγγέρη και µε την καθοδήγηση και τη φιλοξενία του 
υπευθύνου ταξιδέψαµε νοερά µε τους µαθητές της πρώτης τάξης στα χνάρια του Οδυσσέα και 
των συντρόφων του κατά την επιστροφή τους στην Ιθάκη.   

Όταν αργότερα στο Γυµνάσιο του Κ. Νευροκοπίου λόγω ωραρίου και µετακίνησης 
έπρεπε να προετοιµάζοµαι στο σχολείο, στη Βιβλιοθήκη έβρισκα τις πιο πρόσφορες συνθήκες 
για µελέτη και οργάνωση του µαθήµατος. Στο διάλειµµα οι µαθητές µου αναζητούσαν άγνωστες 
λέξεις στα λεξικά και στα κενά µελετούσαµε δίπλα δίπλα . 

Στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου της ∆ράµας, που είναι πιο ενηµερωµένη λόγω 
και της ιστορικότητας του σχολείου αλλά και της προσπάθειας του υπευθύνου, πολλοί 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και «δια βίου µαθητές » βρήκαµε τις επιστηµονικές πηγές που 
χρειαστήκαµε για εργασίες, έρευνες ή µεταπτυχιακά, φοίτηση στα διδασκαλεία κ.λπ. – η 
πρόσβαση σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δεν είναι εύκολα και κυρίως γρήγορα  προσιτή ακόµη 
και σήµερα µε τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

Όταν επιµορφώθηκα για να αναλάβω µια σχολική βιβλιοθήκη, πέρα από τα τυπικά που 
ορίζει το θεσµικό πλαίσιο και τις ρητορείες γύρω από τους γενικούς στόχους διέκρινα ότι στο 
χώρο αυτό η κάθε σχολική κοινότητα µπορεί να γράφει τη δική της ιστορία και να διαµορφώνει 
τη σφραγίδα της στον τόπο και στο χρόνο. Το βιβλίο και ο χώρος όπου φιλοξενείται δεν µπορεί 
παρά να συµπυκνώνει και να ακτινοβολεί το νόηµα της παιδείας. 

Ως υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης για πέντε χρόνια είχα την επαγγελµατική ευτυχία να 
αλληλεπιδρώ δηµιουργικά µε τους µαθητές µέσα από ποικίλες δράσεις, να βλέπω να 
γκρεµίζονται οι τοίχοι της παραδοσιακής τάξης, να εκπληρώνεται η παιδαγωγική σχέση 
καθηγητή µαθητή, να εξαλείφονται τα εµπόδια που θέτει η αξιολόγηση του µαθητή, τα όρια που 
θέτει η επίδοσή του στα µαθήµατα. Μαθητές λιγότερο κοινωνικοί βρήκαν καταφύγιο στη 
βιβλιοθήκη, ανέπτυξαν µαζί µε άλλους δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας, στην 
ηλεκτρονική ή απλή αναζήτηση πληροφοριών. Ακόµη, µαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως 
µητρική στη βιβλιοθήκη βρήκαν χώρο έκφρασης µέσα από έντυπα και παρουσιάσεις που 
δηµιουργήσαµε ή από καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς (ζωγραφική- διήγηµα!) ακόµη και µέσα 
από οµαδικά εκπαιδευτικά, επιτραπέζια παιχνίδια. 

Αυτά είναι ελάχιστα, απλά επεισόδια της καθηµερινής σχολικής ζωής. Μια περιήγηση σε 
ιστοσελίδες σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα περιγράφει σε ένα βαθµό το έργο, την 
πρωτοτυπία, την ποικιλία, τον πλουραλισµό, την ιδιαιτερότητα, τη λογική και την ευαισθησία 
της µαθητικής ζωής.  

Αλλά αυτή ήταν µια πραγµατικότητα αθέατη. Όχι για τους πρωταγωνιστές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Εµείς τη ζήσαµε. Γευτήκαµε την ελπίδα και την αισιοδοξία 
για τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές δηµιουργίας που εξασφαλίζει ο χώρος αυτός, ο 
πυρήνας του σχολείου. Είχαµε το αγαθό και αναγνωρίζουµε τη σπουδαιότητά του περισσότερο 
τώρα που το χάνουµε. 
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Ήταν αθέατη η πραγµατικότητα για όσους µακριά από το σχολείο στη δική τους (αν)εικονική 
πραγµατικότητα σχεδιάζουν… προγραµµατίζουν… αποφασίζουν γι’ αυτό.  

Στο όνοµα της οικονοµίας άραγε παραµένουν κλειστές οι βιβλιοθήκες; Μα είχαν 
µηδαµινό κόστος για το σχολείο. Στο όνοµα της οικονοµίας δεν δόθηκε ούτε µια επίσηµη 
ανακοίνωση γι’ αυτές; Τόσο ακριβό ήταν ένα e-mail που θα ενηµέρωνε υπηρεσιακά, υπεύθυνα 
τους διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές των σχολικών µονάδων, καθηγητές, µαθητές (αυτό 
έπρεπε να προηγείται αλλά είναι στο τέλος για έµφαση ) για το περιουσιακό τους στοιχείο, τώρα 
που και τα βιβλία είναι δυσεύρετα και τα χρήµατα για να αγοράσουµε λιγοστά; Ανήκουν αυτά 
τα βιβλία και ο εξοπλισµός των βιβλιοθηκών στα δηµόσια σχολεία ναι ή όχι; Έχουµε πρόσβαση 
σε αυτά οργανωµένα όπως και πριν ναι ή όχι; Θα µείνουν ανεκµετάλλευτα, ενώ γίνονται 
σεµινάρια επιµόρφωσης για τις ερευνητικές εργασίες (projects); Και οι µαθητές θα 
αξιολογούνται σε εργασίες χωρίς στοιχειώδη πρόσβαση σε βιβλιογραφία; Και πώς θα 
παρακινούνται; Από τη ζοφερή πραγµατικότητα που ζουν καθηµερινά και που δηµιουργήσαµε 
εµείς για αυτούς;  

Ως εκπαιδευτικός που υπηρετώ τη δηµόσια εκπαίδευση θα ήθελα για τους µαθητές µου 
και τους συναδέρφους µου αυτό το χώρο ανοικτό και λειτουργικό, για να ζούµε τουλάχιστον για 
λίγες ώρες της µέρας τη δική µας πραγµατικότητα που αν και αθέατη είναι γεµάτη παράθυρα και 
φως.  
 

Ανδροµάχη Μιχαηλίδου, φιλόλογος στο γυµνάσιο Φωτολίβους 
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Εξοµολογήσεις ενός έλληνα βιβλιοθηκάριου σχολικής βιβλιοθήκης 
 

Αυτό το κείµενο γράφτηκε από έναν γνωστό µου φιλόλογο, ο οποίος µετατράπηκε για τέσσερα 
χρόνια σε βιβλιοθηκάριο µιας σχολικής βιβλιοθήκης, κάπου στην ∆ράµα. Παίρνω την 
πρωτοβουλία να συγκολλήσω σε ενιαίο σώµα τα πιο ενδιαφέροντα από τα ηµέιλ που µου 
έστελνε και το παρουσιάζω: 

 
7 Οκτωβρίου 2007: η Μάχη µού έδειξε τα µυστικά της δουλειάς. Είχε προηγηθεί ένα 

δεκαήµερο σεµινάριο στην Θεσσαλονίκη, που –αλλοίµονο – δεν έµοιαζε στο παραµικρό µε το 
∆εκαήµερο τού Βοκκάκιου. Εκεί, στο ξενοδοχείο «Καψής», µάθαµε τα γενικά και βαρεθήκαµε 
οµαδικά. Εδώ, στο […] γυµνάσιο ∆ράµας, πρέπει να προσγειωθώ στα καθηµερινά. Ψάχνω τα 
βιβλία, γυροφέρνω στα ράφια· πρόκειται για µια καταπληκτική συλλογή, το ήξερα άλλωστε. Έχει 
και µια επιλογή από το ∆εκαήµερο! 

11 Νοεµβρίου: έχω κάποια σχέδια, όχι ιδιαίτερα πρωτότυπα: το µεγαλύτερο είναι να 
βγάλουµε εφηµερίδα µε τους µαθητές. Προπαγανδίζω στους συναδέλφους την ιδέα να κάνουν στην 
βιβλιοθήκη πρότυπα µαθήµατα, µε εργασιούλες των µαθητών, συνεργατική µάθηση και τα τοιαύτα. 
Εφηύρα τα «βιβλία- δολώµατα». Σε κάθε τραπέζι απλώνω 4- 5 βιβλία που νοµίζω πως θα 
ενδιαφέρουν. Σκίζει ο παγκόσµιος άτλας. 

∆εκέµβριος: Σκούρα τα πράµατα Μιχάλη µου. Ορισµένοι µαθητές νοµίζουν ότι η 
βιβλιοθήκη είναι ιντερνέτ καφέ και διαγκωνίζονται στους τρεις υπολογιστές (λειτουργούν οι δύο). 
Η εφηµερίδα προχωράει, αλλά όπως ξέρεις το επίπεδο σ’ αυτό το γυµνάσιο είναι πολύ χαµηλό. 
Λίγοι προθυµοποιούνται. Τα δολώµατα µερικές φορές χρησιµοποιούνται σαν φονικά όπλα, από 
τους νταήδες τού σχολείου. ∆ανεισµός γίνεται, δέχονται και δικές µου προτάσεις, αλλά κυρίως 
ακολουθούν το ένστικτό τους. Μια µαθήτρια πρώτης γυµνασίου δανείζεται Εγγονόπουλο και τον 
επιστρέφει λίγες µέρες µετά. «Κατάλαβες τίποτα;» της λέω, «κατάλαβα» µού λέει, «και να µην 
κατάλαβες δεν πειράζει, µπορεί και να µυρίστηκες», σκέφτοµαι. 

Ιανουάριος: ο Βρυζάκης έρχεται σε κάθε διάλειµµα. Οι συµµαθητές του τον λένε 
«µαστούρη», γιατί έχει ένα νυσταγµένο ύφος. Κολλάει απάνω µου (κυριολεκτικά τις περισσότερες 
φορές) και συζητάµε για τον Ολυµπιακό και την ∆όξα. Τελευταία εµφανίστηκε κι ένας άλλος, µε 
πολλά οικογενειακά προβλήµατα κι αυτός. Γράφει ιστορίες τρόµου, σκαρώνει τρεις- τέσσερις την 
µέρα. Οι άλλοι τον δουλεύουν και τού δανείζονται λεφτά. Τού είπα να µην δανείζει σε κανέναν και 
τού δάνεισα τα διηγήµατα τού Πόε. Έχουµε και καµιά δεκαριά σκακιστές, παρόντες στα 
περισσότερα διαλείµµατα. 

Φεβρουάριος: οι συνάδελφοι δεν ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα, µόνο στην τοπική Ιστορία 
έγινε αυτό το σχέδιο µε τις επί τόπου εργασίες. Της άρεσε της συναδέλφου, βάζω στοίχηµα ότι θα 
ξανάρθει και στο µέλλον. Βλέπεις έχουµε και καλούτσικη συλλογή από βιβλία τοπικής Ιστορίας. 

Μάρτιος: έρχονται συνάδελφοι για βιντεοπροβολές. ∆εν είναι αυτό που φανταζόµουν αλλά 
δεν πειράζει, φτάνει που ο χώρος ζωντανεύει δηµιουργικά. Ένας µόνο υπολογιστής διασώθηκε, 
κάποιος οργισµένος µαθητής κατέστρεψε τον δεύτερο. Τα Οργισµένα νιάτα τού Όσµπορν τα έχω; 

Ιούνιος: τα παιδιά µας προτιµούν πιο πολύ βιβλία για ζώα και φυτά, µάλλον γιατί 
διατηρούν ακόµα την παιδικότητά τους. Και λογοτεχνία φυσικά, για να καταλάβουν τα ανθρώπινα. 
Καντ και Χέγκελ δεν ακουµπάνε, όµως ήρθε ένας συνάδελφος και τους ξεσκόνισε τους 
φιλοσόφους. Εκδώσαµε την εφηµερίδα, κάναµε κι έκθεση βιβλίου, πήραµε και βιβλία τοπικής 
Ιστορίας από τον ∆ήµο. Αρέσουν πολύ η ιστορία της ∆ράµας σε κόµιξ και το βιβλίο για την ∆όξα. 

 
Να µην τα πολυλογώ, τέτοια και άλλα παρόµοια µού έγραφε από την βιβλιοθηκική 

µοναξιά του ο φίλος µου. Είναι περιττό να λέει κανείς τα αυτονόητα; ∆εν είναι. Οι σχολικές 
βιβλιοθήκες σήµερα είναι κλειστές ή υπολειτουργούν. Αν όµως ρωτήσει κανείς µαθαίνει ότι η 
βιβλιοθήκη τού Κολλεγίου Αθηνών λειτουργεί µε προσωπικό έντεκα (11) ατόµων. 
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«Ο εργάτης ξέρει 300 λέξεις και το αφεντικό 1000, γι’ αυτό είναι αφεντικό», το λέει κι ο 
Ντάριο Φο. ∆ύο λύσεις υπάρχουν: α) αποδεχόµαστε ότι πάντα κάποιοι θα είναι αφεντικά, οπότε 
βιβλιοθήκες και άλλα πνευµατικά δαιµόνια τους ανήκουν β) ελπίζουµε πως κάποτε τα κορόιδα 
θα ξυπνήσουν. 

 
Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, φιλόλογος Μουσικού Σχολείου ∆ράµας 
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∆ανειστικό σκέλος: µια σύντοµη αποτίµηση για τη νεότερη και παλαιότερη σχολική 
βιβλιοθήκη της πόλης 

 
Μέσα στο πολύπλευρο έργο της σχολικής βιβλιοθήκης, δεν παύει να κατέχει µεγάλο 

ρόλο και ο δανεισµός βιβλίων. Προσπαθώντας να προσεγγίσουµε ποσοτικά το θέµα, θα 
αναφερθούµε  ενδεικτικά στη βιβλιοθήκη του πιο παλιού σχολείου του νοµού µας, του 1ου 
Λυκείου, η οποία ιδρύθηκε όταν πρωτολειτούργησε ο θεσµός και στη βιβλιοθήκη του 3ου 
Λυκείου, που ανήκει στη «νεότερη γενιά» βιβλιοθηκών (λειτούργησε από τον Ιανουάριο του 
2010, χωρίς υποστηρικτικό λογισµικό και χωρίς επιµόρφωση). 

 
Πολύ ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα στοιχεία που διαθέτουµε από τη σχολική βιβλιοθήκη 

του 1ου λυκείου ∆ράµας: από το 2001 µέχρι το 2007, όσο διάστηµα δηλαδή λειτουργούσε το 
ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και υπήρχε η γραφειοκρατική τελικά υποχρέωση να 
στέλνονται στατιστικά στοιχεία στο υπουργείο, η δανειστική κίνηση της σχολικής βιβλιοθήκης 
ήταν η εξής: 

 
Σύνολο βιβλίων που δάνεισε η σχολική βιβλιοθήκη: 4.523 
Από αυτά δανείστηκαν 3.300 βιβλία οι µαθητές, 1123 οι καθηγητές του γυµνασίου και 

του λυκείου, ενώ 200 βιβλία τα δανείστηκαν πρόσωπα εκτός σχολείου. Επίσης, άλλα τόσα 
πρέπει να υπολογίσουµε για περιοδικά και DVD που δεν καταχωρούνται στην ηλεκτρονική 
βάση. 

 
Στο 3ο λύκειο της ∆ράµας η βιβλιοθήκη ευτύχησε να λειτουργήσει µόνο µια σχολική 

χρονιά. Όπως, όµως, δείχνουν τα στοιχεία ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για µαθητές και καθηγητές, 
από άποψη δανειστική. Μεταξύ λοιπόν Σεπτεµβρίου του 2010 και Ιουνίου του 2011 ο δανεισµός 
βιβλίων είχε την παρακάτω εικόνα: 

 
Σύνολο βιβλίων που δάνεισε η σχολική βιβλιοθήκη: 1.239 
Από αυτά δανείστηκαν 808 βιβλία οι µαθητές και 409 οι καθηγητές ενώ υπήρξαν και 22 

δανεισµοί σε τρίτους. 
 
Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες σχολικές βιβλιοθήκες. 
 

Χριστίνα Παπαγγελή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Ιστορική αναδροµή στη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών 
 

1995-97: Εξαγγέλλονται 50 πιλοτικές σχολικές βιβλιοθήκες και προσλαµβάνονται 50 
βιβλιοθηκονόµοι 

1998-2000: ∆ηµιουργούνται 500 σχολικές βιβλιοθήκες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης που εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Γεράσιµος Αρσένης. 

Αύγουστος 1999: Προκήρυξη θέσεων για εκπαιδευτικούς υπεύθυνους βιβλιοθηκών 
2000: Ο υπ. Παιδείας Π. Ευθυµίου εξαγγέλλει την ίδρυση 1000 νέων βιβλιοθηκών. 
2004 προεκλογικά: Ο ίδιος υπουργός περιορίζει τον αριθµό των σχολικών βιβλιοθηκών 

σε 638 και εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επάρκεια σε αντίτυπα των εγκεκριµένων τίτλων για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες. Αναγγέλλει τη χρηµατοδότηση για εµπλουτισµό των πρώτων 500. Καµιά 
υπόσχεσή του δεν υλοποιήθηκε. 

2004: Ο νέος πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής εξαγγέλλει: «∆ηµιουργία, επιτέλους, 
βιβλιοθηκών σε κάθε σχολείο της χώρας». 

26 Μαρτίου 2008: ο υπ. Παιδείας Ε. Στυλιανίδης προκηρύσσει τη δηµιουργία µόνο 266 
σχολικών βιβλιοθηκών. 

2010: Λειτουργούν οι 266 σχολικές βιβλιοθήκες. 
Σεπτέµβριος 2011: Η υπ. Παιδείας Α. ∆ιαµαντοπούλου στέλνει εγκύκλιος για «να 

παραδοθούν τα κλειδιά των σχολικών βιβλιοθηκών στους διευθυντές των σχολείων». 
Οκτώβριος 2011: ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος για λειτουργία των βιβλιοθηκών µε το 

πλεονάζον προσωπικό. 
 
Η ιστορική αναδροµή δείχνει ξεκάθαρα ότι η φετινή αδρανοποίηση των σχολικών 

βιβλιοθηκών δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», τουλάχιστον για µας τους υπεύθυνους. Από την 
πρώτη µέρα λειτουργίας τους εγκαταλείφθηκαν. Στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών 
βιβλιοθηκών αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «καθώς η εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου 
επιβάλλει την απρόσκοπτη και ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης από τον µαθητή, η σχολική 
βιβλιοθήκη αποτελεί µέσο και ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας». Τονίζεται επίσης 
ότι η βιβλιοθήκη «αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τµήµα του σχολείου».  

Αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη η Πολιτεία, όλα αυτά τα χρόνια, έκανε ελάχιστα 
πράγµατα για να υποστηρίξει αυτές τις διακηρύξεις. ∆εν δόθηκε ποτέ από το ΥΠΕΠΘ η ετήσια 
επιχορήγηση που προβλέπεται, ούτε υπήρξε σχεδιασµός, µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα, που 
να περιλαµβάνει τη χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης, ώστε να την καταστήσει «εργαστήρι 
άσκησης του µαθητή στην κριτική σκέψη που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία», όπως 
ευαγγελίζεται το πλαίσιο λειτουργίας. Οι σχολικές βιβλιοθήκες αφέθηκαν να βουλιάξουν στο 
τέλµα που υπάρχει στο εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα που επικρατεί στη χώρα µας 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρά τις όποιες µεταρρυθµίσεις… Ακόµη και όταν λειτούργησαν οι 
266 νέες βιβλιοθήκες το 2010 και παρά τον εξοπλισµό τους µε Η/Υ δεν τους δόθηκε το ΑΒΕΚΤ, 
το πρόγραµµα διαχείρισης βιβλιοθηκών. Η εγκύκλιος του 2011 αδρανοποιεί της βιβλιοθήκες 
τώρα, για να τις µετατρέψει σε αποθήκες βιβλίων τα επόµενα χρόνια αν δεν υπάρξει αντίδραση 
του εκπαιδευτικού κόσµου.  

Εµείς οι πρώην υπεύθυνοι των σχολικών βιβλιοθηκών ν. ∆ράµας µε έγγραφό µας που 
δηµοσιοποιήσαµε στα ΜΜΕ και αποστείλαµε σε κάθε αρµόδιο, θέσαµε µεταξύ άλλων και τα 
εξής ερωτήµατα:  

Πώς µπορεί άραγε να  «διδαχθεί» το βαθµολογούµενο 3ωρο µάθηµα ερευνητικών 
εργασιών (projects) στην Α' λυκείου που εισάγεται από φέτος, µε δεδοµένο ότι για να γίνει µια 
οµαδική εργασία το πρώτο πράγµα που χρειάζεται είναι µια βιβλιοθήκη µε το κατάλληλο έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό, µε υπεύθυνους  επιµορφωµένους καθηγητές, ή βιβλιοθηκονόµους, ή 
ακόµα καλύτερα και τους δύο;  

Ποιος θα δανείζει βιβλία;  
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Ποιος θα οργανώνει προβολές, θα επιβλέπει και θα φροντίζει για την συντήρηση των 
µηχανηµάτων, για την ανανέωση  του υλικού, ποιος θα βοηθά τους καθηγητές στην ετοιµασία 
µιας παρουσίασης ή στην εκπόνηση εργασιών από τους µαθητές, κ.ά..  

Ποιος θα χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής  της κίνησης των βιβλίων 
ώστε να µη χάνονται; 

 
Ηλίας Βασιλειάδης, υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου λυκείου ∆ράµας 
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Η βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό 
 

Ο λόγος είναι για τη βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό. 
Ίσως, το να εξακολουθεί να χαρακτηρίζει κάποιος µ’ αυτόν τον τρόπο το θεσµό των 

βιβλιοθηκών είναι σαν να εξακολουθεί να πιστεύει ότι στο σοσιαλισµό πας µε το ποδήλατο. 
Αλήθεια, τι γυρεύουν αυτές οι δυο λέξεις, δηµόσιο και αγαθό, µέσα σ’ έναν κόσµο στον οποίο 
κυρίαρχο αγαθό είναι το χρήµα, όχι το δηµόσιο (το χρήµα ως µέσον), αλλά το ιδιωτικό, το 
χρήµα – αυτοσκοπός, το οποίο στο όνοµα του δηµόσιου συµφέροντος µας κλέβουν κάποιοι 
ιδιώτες, που παριστάνουν τους δηµόσιους λειτουργούς, για να καταλήξει στις τσέπες 
διεφθαρµένων ισχυρών του πλούτου και της εξουσίας; 

Μέσα σ’ έναν παράλογο κόσµο, ένα πλανητικό χωριό διαβρωµένο από την εξουσιαστική 
ισχύ του χρήµατος και της κατανάλωσης, µέσα σε µια χώρα η οποία έχει καταντήσει 
προτεκτοράτο και κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχίσουµε να ζούµε σ’ ένα ανεξάρτητο κράτος ή σ’ 
έναν επιτηρούµενο χώρο όπου όλα θα έχουν ξεπουληθεί, µέσα σε µια γλώσσα όπου όλες οι 
λέξεις έχουν χάσει το νόηµά τους, διαστρεβλωµένες από τους διαχειριστές της εξουσίας, µήπως 
έχει ήδη αρχίσει το ταξίδι της νοσταλγίας, το ταξίδι του πένθους; 

Πενθούµε, όσοι πενθούµε, όλα αυτά που ανεπαισθήτως χάνονται, µικρά και µεγάλα. Ένα 
απ’ αυτά είναι η βιβλιοθήκη. Τι σηµαίνει όµως πένθος; Το σχολείο που κλείνει, το πανεπιστήµιο 
που ιδιωτικοποιείται, η γνώση που γίνεται εµπόρευµα, ο δηµόσιος χώρος που συρρικνώνεται, ο 
δηµόσιος λόγος που έγινε εξουσιαστικός, η ελευθερία που έγινε ανάπηρη, είναι σηµάδια ενός 
απολεσθέντος νοήµατος του παρελθόντος. Το παρελθόν εµφανίζεται στο παρόν, ως µια έλλειψη, 
ως µια απώλεια. Το νόηµα που χάσαµε συµπίπτει µε την απολεσθείσα αίσθηση της µοιρασµένης 
ύπαρξης και του αυθεντικά κοινού βίου. Κλειδωµένη βιβλιοθήκη σηµαίνει ένα ανθρώπινο 
δικαίωµα (το δικαίωµα στη γνώση) από το οποίο απουσιάζει ο άνθρωπος.  Αυτό το νόηµα 
πενθούµε, όσοι πενθούµε, αντικρίζοντας κλειδωµένες βιβλιοθήκες, ανοίγοντας τον εαυτό µας σ’ 
αυτό που χάθηκε οριστικά ή µάλλον σ’ αυτό που δε βρήκαµε ποτέ.  

Το παράδοξο όµως µε το πένθος, είναι ότι πενθώντας, δεν ανοιγόµαστε µόνο στο χαµένο 
παρελθόν. Ταυτόχρονα ανοιγόµαστε, αρχίζουµε να ψάχνουµε το ανεύρετο µέλλον. Μόνο αν 
πενθήσουµε το χαµένο παρελθόν, αν αποδεχτούµε ειρηνικά το θάνατό του, αν 
συνειδητοποιήσουµε την αδυναµία επιστροφής του, µόνο τότε το µέλλον εγκαθίσταται ως 
δυνατότητα και φωτίζει το παρελθόν, παράγοντας ένα δυναµικό παρόν.  

Η βιβλιοθήκη, ως χώρος γνώσης, είναι µια ΠΑΡΟΥΣΙΑ, την οποία οφείλουµε ν’ 
ανακαλύψουµε. Μια καθαρή, µια ακατάλυτη παρουσία που µένει εκεί, αδιάφορη για το πέρασµα 
του χρόνου, ανέπαφη από το χρόνο, σα να ήταν πάντα έτοιµη για ένα καινούριο ξεκίνηµα του 
κόσµου.  

Μέσα στη βιβλιοθήκη, ένας άνθρωπος σου παραδίδει κάτι από τον εαυτό του, κάτι από 
την ψυχή του, κάτι από αυτόν τον άλλον κόσµο που σαλεύει µέσα του, δίχως κι ο ίδιος να το 
ξέρει, για να τον παραδώσεις κι εσύ σ’ έναν άλλον. Αυτή η πνοή, αυτή η ζωή που έρχεται από 
αλλού και σε διαπερνάει είναι η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ. Αυτή η παρουσία κάποιου Άλλου µέσα σου σε 
κάνει να βγαίνεις από τον εαυτό σου, να γίνεσαι ένας άλλος, να µεταµορφώνεις τη ζωή σου σε 
ένα άλλο πράγµα· σε ένα έργο που θα το βγάλεις από µέσα σου για να το παραδώσεις στους 
άλλους… Παράδοση τελικά είναι η ίδια η δηµιουργία. 

Η φωνή της κλειδωµένης βιβλιοθήκης είναι η φωνή ενός γενέθλιου µέλλοντος που καλεί 
στη δηµιουργία. Η δηµιουργία είναι αυτή που συνδέει το δήµο – όχι τη µάζα – µε το έργο, αυτή 
που φυτεύει το έργο µέσα στο δήµο, αλλά και το δήµο µέσα στο έργο. 

Η φωνή της κλειδωµένης βιβλιοθήκης µάς καλεί σε µια απόπειρα πολιτικής και 
αισθητικής επανοικειοποίησης του δηµόσιου χώρου. Ο δηµόσιος χώρος δεν είναι µόνο προς 
εκποίηση, δηλαδή ξεπούληµα, ή εµπορική αξιοποίηση. Είναι πολιτικό και πολιτισµικό, δηλαδή 
συλλογικό αγαθό. Μια απόπειρα αµφισβήτησης του θεσµιµένου χώρου, ίσως µας βοηθήσει να 
ξαναδώσουµε ένα καινούριο νόηµα στη λέξη επαναµάγευση. 
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Η φωνή της κλειδωµένης βιβλιοθήκη, κρύβοντας την υπόσχεση, αλλά κάποτε και την 
απειλή του απροσδόκητου, ίσως µας αποκαλύπτει ότι η ζωή, η κοινή µας ζωή, είναι 
πολυτιµότερη από την ιδιώτευση, είναι πολυτιµότερη απ’ όσο είχαµε φανταστεί ποτέ ως τα 
τώρα.  

Η βιβλιοθήκη ως τόπος και χρόνος πνευµατικής εγρήγορσης και απόλαυσης, κοινωνικής 
αλλά και ερωτικής συνεύρεσης, ως τόπος και χρόνος αδράνειας, ονειροπόλησης, παιγνιδιού, 
εµβάθυνσης της ζωής. Η βιβλιοθήκη ως µια µικρή ζεστή ανθρώπινη κοινότητα. Μέσα στον 
περίκλειστο, ψυχρό, τεχνοκρατούµενο χώρο των σηµερινών οµογενοποιηµένων κοινωνιών, 
αποτελούν µια όαση, η κυκλοφορία των βιβλίων από χέρι σε χέρι, η ανταλλαγή συγκινήσεων και 
µηνυµάτων, η µεταφορά ψυχικών ενεργειών ανάµεσα στους συµµετέχοντες, η από κοινού 
επίκληση ενός βιώµατος. 

Μια µυστική, πενθητική φωνή ακούγεται από το παρελθόν. Του Παπαδιαµάντη:  
Η κάµαρα δεν εστέριωνε, και καµµία επιχείρησις δεν ευοδούτο, και καµµία συνδιάλεξις δεν 

ελάµβανε πέρας. ∆εν υπήρχεν έννοια, δεν υπήρχε σκέψις και στοχασµός και σκοτούρα. Όµµατα 
έλαµπαν, παρειαί ανθούσαν, χαµόγελα ανέτελλαν, άσµατα εν θορύβω, και αισθήµατα εν εµβρύω, 
και βαθείαι πνοαί, και ελαφροί στεναγµοί, και αύραι της νεότητος ερρίπιζον, αέριζον, εδρόσιζον 
τα σώµατα και τας καρδίας. 

 
Η εικόνα της ανοικτής βιβλιοθήκης, είναι µια εικόνα ανοικτή στον κόσµο. Απαιτούµε 

λοιπόν να ξανανοίξουν οι κλειδωµένες βιβλιοθήκες. Για να τις καταλάβουµε ξανά. Για να 
βεβαιωθούµε ότι υπάρχουν.  

Ότι υπάρχουµε κι εµείς. 
 

Βασίλης Σταθάτος, φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Προσοτσάνης 
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Ποια είναι η κατάσταση των Σχολικών Βιβλιοθηκών σήµερα; 

Κανένας δε µπορεί να απαντήσει µε σιγουριά σ’ αυτό το ερώτηµα, γιατί απλούστατα δεν 
υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση, αντίθετα υπάρχει ασάφεια. 

Πολύ πριν την ηµεροµηνία λήξης της θητείας των υπευθύνων των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών (31-8-2011) προέκυψε το θέµα της αναπλήρωσης των θέσεών τους. 
Όπως είναι γνωστό, µε την εγκύκλιο 99028/Γ7 της 2/9/2011 που έστειλε η ΣΕΠΕ∆ / 
Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., οι µέχρι την 31/8/2011 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικών 
βιβλιοθηκών όφειλαν να παραδώσουν τα κλειδιά των βιβλιοθηκών στους διευθυντές των 
σχολείων. 

Όλοι κατάλαβαν από αυτό το έγγραφο ότι οι βιβλιοθήκες θα παραµείνουν κλειστές. 
Άµεση εποµένως ήταν η αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι υπεύθυνοι του 
Υπουργείου έσπευσαν να διασαφηνίσουν µε δελτίο τύπου στις 20-9-2011 ότι η εγκύκλιος µε 
θέµα «Παράδοση εξοπλισµού και υλικοτεχνικής υποδοµής των Σχολικών Βιβλιοθηκών, σε καµία 
περίπτωση δεν συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι 
οποίες διαθέτουν ικανό αριθµό τίτλων, αξιόλογο εξοπλισµό και στηρίζουν ουσιαστικά την 
εκπαιδευτική διαδικασία». Παρόλ’ αυτά, οι υπεύθυνοι παρέδωσαν τα κλειδιά στο διευθυντή της 
σχολικής οµάδας, εφόσον στο ίδιο έγγραφο αποφασίστηκε να «λειτουργήσουν µε ευθύνη του 
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας». 

Μετά λοιπόν απ’ αυτές τις ασαφείς δηλώσεις και λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας 
των βιβλιοθηκών, ιδιαίτερα µε τις διερευνητικές εργασίες που άρχισαν ήδη να δροµολογούνται 
στα πλαίσια του νέου σχολείου, άρχισαν οι… αυτοσχεδιασµοί. Μια σύντοµη περιήγηση στο 
∆ιαδίκτυο µας πληροφορεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η βιβλιοθήκη ανοίγει για δύο τρίωρα τη 
βδοµάδα, σε άλλες για δυο µέρες τη βδοµάδα, σε εθελοντική βάση από φιλότιµους συναδέλφους 
όταν έχουν κενό, ή από συναδέλφους που ευκαιριακά θέλουν να τη χρησιµοποιήσουν.  

Πιστεύουµε ότι : 

• οι συγκεκριµένες βιβλιοθήκες δεν µπορούν να ανοίγουν ευκαιριακά, στα διαλείµµατα ή 
µε συναδέλφους για την κάλυψη του ωραρίου τους. Στόχος δεν είναι η εικονική 
απασχόληση του συναδέλφου αλλά η ουσιαστική λειτουργία της βιβλιοθήκης. 

• οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι αναγκαίο να λειτουργούν µε προσωπικό επιµορφωµένο, 
που γνωρίζει το υλικό και τη διαχείρισή του.  

• µόνο η οργανωµένη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών που εφαρµόζει το θεσµικό 
πλαίσιο της ίδρυσής τους µπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσµατικότητά τους. 

Πρώην υπεύθυνοι σχολικών βιβλιοθηκών ν. ∆ράµας 

Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

Σύλλογος Θετικών Επιστηµόνων ν. ∆ράµας 
 


