Η Λέσχη στα Γυμνάσια του Ιλίου
Σε 4 Γυμνάσια του Δήμου Ιλίου έδωσε το παρόν η Λέσχη, υλοποιώντας με επιτυχία το καινοτόμο πρόγραμμα της,
“Εβδομάδα Βιβλίου”.
Στα 3ο, 11ο, 9ο και 12ο Γυμνάσια Ιλίου, εφάρμοσε η Λέσχη το πρόγραμμα της Εβδομάδας Βιβλίου κατά τη διάρκεια των
εβδομάδων από 3 έως 21 Μαρτίου του 2008. Αν και η βάση της ήταν η ίδια, κάθε εβδομάδα είχε διαφορετικό χρώμα
ανάλογα με το βαθμό ανταπόκρισης των παιδιών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Το σίγουρο είναι πως κάθε
εβδομάδα είχε ζεστό χρώμα!

Κύρια εκδήλωση των 5 αυτών ημερών, ήταν η έκθεση-διάθεση βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Η έκθεση αποτελεί
αξιόλογη προσπάθεια να μυήσει σε ένα πρώτο επίπεδο τα παιδιά στον κόσμο του ποιοτικού βιβλίου, να λειτουργήσει
ως ερέθισμα και κίνητρο για γνωριμία ή και σύσφιξη της προσωπικής και κοινωνικής σχέσης τους με αυτό και
αφετέρου να ενθαρρύνει προς αυτήν την κατεύθυνση και γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν οι διαλέξεις-συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εδραίωση ενός διαλόγου με
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών όσον αφορά, κυρίως, στη σημασία του ελεύθερου διαβάσματος
του παιδιού και του νέου στα πλαίσια του τεχνοκρατούμενου πολιτισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Starbucks,
προσφέροντας ένα συμβολικό κέρασμα στους παρευρισκόμενους.
Ζωντανός και ουσιαστικός υπήρξε και ο διάλογος με τους μαθητές της τρίτης Γυμνασίου κατά τη διάρκεια του
προγράμματος “Μ΄ ένα βιβλίο συζητώ”. Οι εισηγητές, κ. Ροζάκης-Πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίου και
η κ. Σταυροπούλου-Γενική Γραμματέας της Λέσχης, ορμώμενοι από το βιβλίο “Το παιδί σας γίνεται έφηβος” των
Λαμιράλ-Ριπώ, ξεπέρασαν τα όρια του βιβλίου και έδωσαν τη σκυτάλη στα παιδιά, αλλά και τους παιδαγωγούς για να
εκφραστούν σχετικά με καίρια προβλήματα της εφηβείας που τους απασχολούν, επιδεικνύοντας ανθρώπινο
ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος αυτών στα όρια του οικογενειακού και μη
περιβάλλοντος.

Δίχως τη δημιουργική συμβολή των μαθητών των αντίστοιχων σχολείων, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η
Εβδομάδα Βιβλίου; Ίσως. Σίγουρα, όμως, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Από την προετοιμασία έως την
υλοποίηση και τη λήξη της πρωτόγνωρης αυτής εμπειρίας των 5 ημερών, οι μαθητές έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο
μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της συμμετοχικής δράσης: συγκρότησαν ομάδες δημοσίων σχέσεων,
αφισοκολλητών, υπεύθυνων λοταρίας, οργανωτών, υπεύθυνων της έκθεσης, ομάδων βιβλιοφιλίας και μαθητικών
ομάδων συμμετοχής, οι οποίες λειτούργησαν υπεύθυνα φέρνοντας εις πέρας το έργο τους με αξιοθαύμαστη
προσήλωση και μεράκι.
Στο τέλος των Εβδομάδων Βιβλίου, ο απολογισμός υπήρξε παραπάνω από ικανοποιητικός, φέρνοντας στο προσκήνιο
μια ποικιλία ωφελειών. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με βιβλία ποιοτικά. Η δραστηριοποίησή
τους, σε συνδυασμό με τη λοταρία, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τον εμπλουτισμό της δανειστικής βιβλιοθήκης των
σχολείων τους, αλλά και τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στα δημοτικά σχολεία των απομονωμένωνακριτικών χωριών Βουνοπλαγιάς και Μαρμάρων του Νομού Ιωαννίνων. Η Λέσχη αποκόμισε τη χαρά του να προσφέρει
για μια ακόμη φορά κοινωνικό έργο, έχοντας για πυξίδα το ποιοτικό βιβλίο, ως μέσο καλλιέργειας, επικοινωνίας,
πολιτισμού.
Ευχαριστούμε θερμά μαθητές, γονείς και καθηγητές των σχολείων για την αποτελεσματική συνεργασία τους.

