Η ομάδα Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης του σχολείου μας
Φέτος υλοποιήθηκε πιο συγκροτημένα και όχι άτυπα όπως άλλες χρονιές ένα
πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων που εντάσσεται στα πολιτιστικά προγράμματα.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: Μιλάμε για βιβλία, έρχεσαι;

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη θεματολογία: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (μέσα από τη
θεματολογία των βιβλίων καλύπτονται ευρύτερα θέματα του ανθρώπινου πολιτισμού και η
βασική ανάγκη των εφήβων για επικοινωνία)
Σε μια ομάδα ανάγνωσης τα παιδιά συναντιούνται με σκοπό να γνωρίσουν τα βιβλία, να
συζητήσουν για αυτά, να διασκεδάσουν μέσα από σχετικές δραστηριότητες, ώστε η
ανάγνωση να γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους. Η προσπάθεια είναι να γίνει η επαφή
των παιδιών με τα βιβλία –κατά το δυνατόν- έντονη και συναρπαστική. Η δράση είναι γύρω
από το βιβλίο και με αφορμή αυτό αλλά συμπληρώνεται από την λειτουργία της ομάδας,
που έχει ξεχωριστό ρόλο, ειδικά στους εφήβους. Έτσι η ανάγνωση ενός βιβλίου δεν είναι
κάτι μοναχικό, γίνεται αντικείμενο συζήτησης μιας παρέας, μιας ομάδας. Καταλήγει η
ομάδα με αφορμή το βιβλίο γίνεται και μια ομάδα επικοινωνίας των εφήβων.
Γνωριμία και επαφή με το βιβλίο και τη λογοτεχνία με όσο το δυνατόν πιο συναρπαστικό
τρόπο ώστε να γίνει μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, επικοινωνία των εφήβων
μεταξύ τους μέσα από τον υπέροχο κόσμο της λογοτεχνίας. Πρέπει να καταφέρουμε να
αποσπάσουμε για κάποιες ώρες τους έφηβους από τις οθόνες, τα τάμπλετ και τα κινητά και
να τους βοηθήσουμε να έχουν και εμπειρίες όπου σκέφτονται, αισθάνονται και
επικοινωνούν ενεργά. Το βιβλίο είναι ο στόχος, η αφορμή, το μέσο... Το κέρδος είναι πολύ
μεγαλύτερο από το να μάθουν τα παιδιά απλώς να διαβάζουν.

Άρα έχοντας αυτούς τους στόχους η Ομάδα Ανάγνωσης (μικτή, από όλες τις τάξεις,
γύρω στα 18 άτομα και ανοιχτή για καινούρια μέλη μέχρι το τέλος) πραγματοποίησε
εβδομαδιαίες συναντήσεις με στόχο την ανάγνωση βιβλίων και τη συζήτησή τους
μέσα στην ομάδα. Ενεργό ρόλο είχε η βιβλιοθήκη του σχολείου. Στο τέλος της
ανάγνωσης πέρα από το μοίρασμα και την κουβέντα, τα παιδιά προχωρούν σε
εικαστικές ή θεατρικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από το βιβλίο. Επίσης
ενεργοί στόχοι είναι: η δυνατότητα επίσκεψης σε βιβλιοπωλεία, εκθέσεις βιβλίων,
γνωριμίας με συγγραφείς και εικονογράφους και διοργάνωσης της δικής τους
έκθεσης βιβλίων.
Το ενδιαφέρον των παιδιών εκτός από τα βιβλία κέρδιζαν και οι σχέσεις που
αναπτύσσονταν μέσα στην ομάδα, οι οποίες τους έδιναν την αίσθηση ότι ανήκουν
κάπου και ότι γίνονται μια παρέα που περνάει ευχάριστα με αφορμή τη λογοτεχνία
και το διάβασμα βιβλίων για ψυχαγωγία. Η επικοινωνία και το μοίρασμα άρεσε
πολύ στα παιδιά.
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