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Η σχολική βιβλιοθήκη του ΓΕΛ Γουβών, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, διένυσε το δεύτερο 

έτος επαναλειτουργίας της συµβάλλοντας στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και στη γενικότερη 

καλλιέργεια µαθητών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα, ο επαναπροσδιορισµός των στόχων για τη 

βελτίωση του θεσµού της σχολικής βιβλιοθήκης µάς οδήγησε στο να κινηθούµε πάνω σε δύο 

βασικούς άξονες: αφενός στη λειτουργία του δανειστικού τµήµατος και αφετέρου στην καλλιέργεια 

της φιλαναγνωσίας των µαθητών µέσω εκδηλώσεων και δράσεων που υλοποιήθηκαν. 

`Το δανειστικό τµήµα παρέµεινε ανοιχτό προς χρήση όχι µόνο για τους µαθητές όλων των 

σχολείων που στεγάζονται στην πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, αλλά για όλους τους µαθητές και 

τους δηµότες της ευρύτερης περιοχής. Το πλήθος και το εύρος των βιβλίων που διατίθενται  

καλύπτουν τα ενδιαφέροντα του φιλότεχνου αναγνωστικού κοινού  και ανταποκρίνονται σε 

επιστηµονικού τύπου αναζητήσεις (φυσικές επιστήµες, ιστορία, φιλοσοφία, φιλολογία κ. ά). Στο 

πλαίσιο αυτό φέτος έγινε προσπάθεια ηλεκτρονικής οργάνωσης του αταξινόµητου υλικού σε 

πρόγραµµα-βάση δεδοµένων, που δηµιούργησε ο συνάδελφος της Πληροφορικής και νυν 

υποδιευθυντής του σχολείου µας, κος Κοκολάκης Γεώργιος. 

Ο δεύτερος και σηµαντικότερος άξονας δράσης µας είχε ως στόχο να καταστεί ο χώρος της 

βιβλιοθήκης εστία µάθησης και δηµιουργίας για τους µαθητές. Έτσι, η βιβλιοθήκη ήταν προσβάσιµη 

σε συναδέλφους που επιθυµούσαν να µεταφέρουν τη διδασκαλία του µαθήµατός τους από τη σχολική 

αίθουσα στη βιβλιοθήκη, αλλά και διαθέσιµη για ποικίλες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις. Υπό το 

πρίσµα αυτό, πραγµατοποιήθηκε δράση ενταγµένη στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στο 

πλαίσιο της οποίας επισκέφθηκε το σχολείο µας ψυχολόγος του ΚΕΣΑΝ και η οποία,  µε βιωµατικό 

τρόπο και µέσω της ενσυναίσθησης, προσέγγισε το θέµα των σχέσεων στην οικογένεια. Επίσης, η 

οµάδα των µαθητών της σχολικής βιβλιοθήκης του λυκείου µας, αξιοποιώντας τον θεσµό των 

Παγκόσµιων Ηµερών, αφιερωµένων σε επίκαιρα κοινωνικά και άλλα ζητήµατα που απασχολούν τον 

σύγχρονο άνθρωπο  (π.χ Παγκόσµια ηµέρα κατά του φασισµού, ηµέρα ποίησης, ανθρώπινων 

δικαιωµάτων κ. ά), υλοποίησε δράσεις µε στόχο την ανάδειξη των προβληµάτων και την 

ευαισθητοποίηση όλων µας. Ενδεικτικά αναφέρονται ο διαγωνισµός ζωγραφικής, η συγγραφή 

ποιηµάτων από τους µαθητές, η προβολή ταινιών, η µουσική κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων κ.ά. 

 Επιπροσθέτως, πάντα µε τη συµµετοχή και ενεργοποίηση των µαθητών στοχεύοντας 

παράλληλα και στη διάδραση µε παιδιά µικρότερης ηλικίας, πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του 

παιδικού βιβλίου της κυρίας Νικολιδάκη Σοφίας «Γράµµατα στον Άγιο Βασίλη» µε προσκεκληµένους 

τους µαθητές της Γ΄ και Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Γουβών. Κατά την επίσκεψή τους όλοι οι 

µαθητές ξεναγήθηκαν στον χώρο της βιβλιοθήκης, παρακολούθησαν δραµατοποιηµένα αποσπάσµατα 

του βιβλίου και συνοµίλησαν µε τη συγγραφέα. Επιπλέον, οι µαθητές της Ε΄ είχαν τη δυνατότητα να 

δουλέψουν µαζί µε τις δασκάλες τους την ενότητα «Βιβλία - βιβλιοθήκες» ενταγµένη στο µάθηµα της 

Γλώσσας.  

Τέλος, µε αφορµή το γεγονός ότι το έτος 2017 είναι αφιερωµένο στον µεγάλο Κρητικό 

συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη (60 χρόνια από τον θάνατό του), πραγµατοποιήσαµε εκδήλωση – 

αφιέρωµα στη ζωή και το έργο του. Εκτός από τη σύντοµη παρουσίαση της βιογραφίας και 

εργογραφίας του συγγραφέα, το αφιέρωµα περιελάµβανε δραµατοποιηµένα επεισόδια και απαγγελίες 

µαθητών από τα έργα «Αναφορά στον Γκρέκο», «Καπετάν Μιχάλης», «Ασκητική», ενώ µαθητική 

χορωδία τραγούδησε µελοποιηµένα τραγούδια του Μ. Χατζιδάκι από το έργο «Καπετάν Μιχάλης».   

Καθώς στόχος µας είναι να προάγουµε τη φιλαναγνωσία όχι µόνο των µαθητών µας αλλά και 

των δηµοτών, ελπίζουµε η προσπάθεια που ξεκίνησε τα δύο τελευταία χρόνια να συνεχιστεί µε 

αµείωτο ενδιαφέρον και στο µέλλον από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 
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