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Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Νεότητας. Σ' αυτήν 

εντάχθηκε το ήδη πλούσιο υλικό που υπήρχε στο σχολείο πριν την ίδρυσή της. Η Βιβλιοθήκη 

εξυπηρετεί μόνο το σχολείο μας, λειτουργεί ως αναγνωστήριο και ως δανειστική, και είναι 

προσβάσιμη στους καθηγητές, στους μαθητές και στους γονείς τους. 

Στη Βιβλιοθήκη πραγματοποιούνται τα εξής προγράμματα: 

1. «Ανάγνωση. Και που να βρω χρόνο να διαβάσω;» 

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί μία διδακτική ώρα και απευθύνεται στους μαθητές της Α' Λυκείου. 

Πραγματοποιείται στην αρχή του σχολικού έτους και στόχο έχει να γνωρίσει στα παιδιά την 

Βιβλιοθήκη και τη λειτουργία της. Πρώτα γίνεται μια συζήτηση, με την υποστήριξη 

διαφανειών, γύρω από το τι είναι βιβλίο, βιβλιοθήκη, ανάγνωση, αναγνώστης, αν υπάρχει 

χρόνος για ανάγνωση και πως μπορούμε να δημιουργήσουμε χρόνο για να διαβάζουμε. 

Κατόπιν η συζήτηση στρέφεται στη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας και στη λειτουργία της. Στο 

τέλος οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες και γίνεται μια άσκηση για το πώς μπορώ να 

βρω κάτι μόνος μου στη Βιβλιοθήκη. 

2. Αφήγηση. 

Η αφήγηση ξεκίνησε από τις βιβλιοθήκες στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα 

συμβαίνει μια αναγέννηση και μια άνθηση της αφήγησης. Σε πολλές βιβλιοθήκες στην Αμερική 

και στην Ευρώπη, αλλά και στην πατρίδα μας, υπάρχει ώρα αφήγησης. Μάλιστα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, σε πολλές σχολές Βιβλιοθηκονομίας διδάσκεται η τέχνη της αφήγησης. 

Η ώρα της αφήγησης παίρνει για λίγο τα παιδιά μακριά από το πνεύμα που κυριαρχεί 

σε μια σχολική τάξη και τα μεταφέρει σ' έναν κόσμο όπου «μια φορά κι έναν καιρό» όλα ήταν 

δυνατά. 

Στη Βιβλιοθήκη μας η αφήγηση γίνεται με δύο τρόπους: 

α) αφήγηση μύθου, ιστορίας ή παραμυθιού που συνδέεται με το μάθημα και από αυτήν ο 

διδάσκων καθηγητής παίρνει αφορμή για περαιτέρω συζήτηση, 

β) αφήγηση λαϊκών παραμυθιών, που διαρκεί μία διδακτική ώρα. 

Και τα δύο αυτά προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν μαθητές και από άλλα 

σχολεία. 

3. «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» 
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Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε ως ιδέα από τον κ. Ηλία Ανδριανό, μαθηματικό και από μένα τη 

σχολική χρονιά 2004-2005. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσουμε τα μαθηματικά 

ευχάριστα, δεν λύνουμε ασκήσεις, αλλά μέσα από αφηγήσεις αποκτούμε ευρύτερη γνώση της 

υπέροχης ιστορίας των μαθηματικών. 

Από το 2005-2006 με την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους προτείνουμε 

το πρόγραμμα σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας. Η ομάδα αποτελείται από εκείνους 

που ανταποκρίνονται και είναι μαθητές από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Το πρόγραμμα 

εντάσσεται στις πολιτιστικές δραστηριότητες και οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται κάθε 

Παρασκευή, εκτός σχολικού ωραρίου, στις 2:15 μ .μ. στη Βιβλιοθήκη. 

Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι κάποιο βιβλίο της λεγόμενης Μαθηματικής 

Λογοτεχνίας, το οποίο οι μαθητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να διαβάσουν. 

Και είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, διαβάζουν το βιβλίο. Στις συναντήσεις της 

Παρασκευής μαθητές παρουσιάζουν θέματα από το βιβλίο, ακολουθώντας τη ροή της πλοκής 

του. Τα θέματα δεν αφορούν μόνον σε μαθηματικά πράγματα, αλλά και σε ιστορία, 

γεωγραφία, τέχνες και άλλες επιστήμες. Προσκαλούμε συναδέλφους από το σχολείο μας, ή 

και από άλλα σχολεία, να παρουσιάσουν κάποιο θέμα και επίσης καλούμε τον συγγραφέα του 

βιβλίου, πανεπιστημιακούς δασκάλους και ανθρώπους των τεχνών για να συζητήσουν μαζί 

μας. 

Αναλυτικά στα χρόνια αυτά που λειτουργεί η ομάδα μας έχουμε διαβάσει τα εξής βιβλία: 

2005-2006: «Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ» του Απόστολου Δοξιάδη. 

2006-2007: «Το θεώρημα του παπαγάλου» του Ντενί Γκετζ. 

2007-2008: «Πυθαγόρεια εγκλήματα» του Τεύκρου Μιχαηλίδη. 

2008-2009: πάλι «Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ». 

2009-2010: «Logicomix» των Απόστολου Δοξιάδη, Χρίστου Χ. Παπαδημητρίου, Αλέκου 

Παπαδάτου, Annie Di Donna. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται παρουσίαση του προγράμματος με θεατρικό αναλόγιο 

και δρώμενα που εμπνεύστηκαν οι μαθητές μας από το βιβλίο. Περισσότερες πληροφορίες για 

το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας: http://www.2lyk-peir-

athin.att.sch.gr 

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και μπορεί κάποιος που θέλει να το παρακολουθήσει. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουμε στενή συνεργασία με τους «Θαλής και Φίλοι», 

οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει με ζέση το πρόγραμμά μας και μας παρέχουν αμέριστη υποστήριξη 

και βοήθεια. 
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Οι «Θαλής και Φίλοι» (http://www.thalesandfriends.org) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, 

η οποία έχει έδρα την Ελλάδα, αλλά οι δραστηριότητές της είναι διεθνείς και στόχο έχει να 

γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα μαθηματικά και τις άλλες μορφές πολιτισμικής δημιουργίας. 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης είναι και: 

- η διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου, 

- καλούνται συγγραφείς και άνθρωποι της τέχνης για να συζητήσουν με τους μαθητές 

μας, 

- διοργανώνονται εκθέσεις φωτογραφίας μαθητών, 

- στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει χώρος για ανακοινώσεις της Βιβλιοθήκης. 

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο κομμάτι του σχολείου μας. Κάθε χρόνο που 
περνάει γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στους μαθητές μας. Προβλήματα; Φυσικά και 
υπάρχουν. Όμως θυμόμαστε πάντα έναν στίχο του ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη: «Να 
αξιοποιείς το ελάχιστο και να του αποσπάς τα μέγιστα». Βιβλιοθήκη 2ου Πειραματικού 
Γενικού Λυκείου Αθηνών 
Φωτογραφίες από την Ε. Τατάγια, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης 
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