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Τα βιβλία είναι πουλιά αποςτεωμζνα, αναιμικά, πειναλζα, που
πλανϊνται ανάμεςα ςτο πλικοσ ψάχνοντασ με μανία κάποιο πλάςμα με
ςάρκα και οςτά πάνω ςτο οποίο κα κάτςουν για να φουςκϊςουν απ’ τθ
κζρμθ και τθ ηωι του: το πλάςμα αυτό είναι ο αναγνϊςτθσ.
*…+
Πςο ζνα βιβλίο δεν ζχει διαβαςτεί, δεν υπάρχει. Ή μάλλον υπάρχει κατά
το ιμιςυ, ςαν μια παρτιτοφρα μουςικισ που δεν ζχει εκτελεςτεί.
*…+
Κάκε φορά που ζνα βιβλίο διαβάηεται, γεννιζται ζνα διαφορετικό ζργο.
Γιατί το ζργο που προκφπτει είναι αδιάλυτο μείγμα του βιβλίου που
ζγραψε ο ςυγγραφζασ και των φανταςιϊςεων, των επικυμιϊν, του
γοφςτου και όλου του διανοθτικοφ και ςυναιςκθματικοφ υποςτρϊματοσ
του αναγνϊςτθ. Ζνα βιβλίο ζχει πάντα δφο δθμιουργοφσ: αυτόν που το
γράφει κι αυτόν που το διαβάηει.
Μιςζλ Τουρνιζ
***
Η ζμπνευςθ δεν είναι θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο ποιθτισ,
αλλά θ κατάςταςθ ςτθν οποία ο ποιθτισ ελπίηει να κζςει τον
αναγνϊςτθ.
Ρολ Βαλερί
***
Στθν πραγματικότθτα, ο αναγνϊςτθσ τθν ϊρα που διαβάηει είναι
αναγνϊςτθσ του εαυτοφ του.
Μαρςζλ Ρρουςτ
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Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου
Κακθγιτρια Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ε.Κ.Ρ.Α

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Από τα ςτενά όρια μιασ διδαςκαλίασ, ςτθν καλλιζργεια τθσ
φιλαναγνωςίασ
Θ λογοτεχνία μζςα από τθ μυκοπλαςία προβάλλει, κίγει, ςχολιάηει
φαινόμενα, καταςτάςεισ, ηθτιματα, προβλιματα που αφοροφν
κοινωνικά ςφνολα αλλά και τον κάκε αναγνϊςτθ χωριςτά. Συνιςτά μια
μορφι διαμεςολάβθςθσ ανάμεςα ςτο μικρό μακθτι και ςτον
ιςτορικοκοινωνικό του χϊρο. Ο μακθτισ εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία τθσ
ανάγνωςθσ, εφόςον αναγνωρίηει ςτο λογοτεχνικό κείμενο ιδζεσ,
κζματα ι γεγονότα που ζχει ο ίδιοσ βιϊςει ι τον ζχουν απαςχολιςει.
Το κείμενο, το βιβλίο, γενικότερα, πρζπει να προκαλζςει το ενδιαφζρον
του αναγνϊςτθ-μακθτι, ϊςτε αυτόσ να ανοίξει ζνα διάλογο μαηί του,
να αναρωτθκεί για τα πρόςωπα ι τα δρϊμενα τθσ αφιγθςθσ. Να
ςκεφτεί, όπωσ κα ζλεγε ο Poulet, «τισ ςκζψεισ ενόσ άλλου. Να
ανταλλάξει τθν υποκειμενικότθτά του μ’ εκείνθ ενόσ άλλου».1 Το
1

Holub Robert, «Φαινομενολογία» ςτον τόμο Από το φορμαλιςμό ςτον μεταδομιςμό ςτθ
ςειρά Λςτορία τθσ κεωρίασ τθσ λογοτεχνίασ / 8, επιμ. Roman Selden, κεϊρ. Μετάφραςθσ
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λογοτεχνικό κείμενο με τα ιδιαίτερα αιςκθτικά χαρακτθριςτικά του, το
ςυμβολικό και πολφςθμο λόγο του, με τα κενά τθσ αφιγθςθσ και με το
ςτοιχείο τθσ φανταςίασ προκαλεί πολφ περιςςότερο από το
επικοινωνιακό κείμενο (ζνα κείμενο εφθμερίδασ ι περιοδικοφ) τον
αναγνϊςτθ να προβάλει τον εαυτό του μζςα ςτθν αφθγοφμενθ ιςτορία,
να ταυτιςκεί με ζναν ι περιςςότερουσ ιρωεσ, να ςυμμετάςχει ενεργά
ςτθ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ. Ππωσ αναφζρει ο Marcel Proust, «ςτθν
πραγματικότθτα ο αναγνϊςτθσ τθν ϊρα που διαβάηει είναι αναγνϊςτθσ
του εαυτοφ του».2
Στο διάλογο του παιδιοφ με το κείμενο ζχουν αναφερκεί και οι
Τηων Σπινκ και Κριςτιάν Ροςλανιζκ3, που ζχουν αςχολθκεί με το παιδί
ωσ αναγνϊςτθ, αλλά και κεωρθτικοί των αναγνωςτικϊν κεωριϊν, όπωσ
ο Wolfgang Iser που κεωρεί τισ διαψεφςεισ των αναγνωςτικϊν
προςδοκιϊν ωσ τθ βαςικι αιτία αναγνωςτικισ δραςτθριοποίθςθσ 4.
Θ πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων ςτο ςχολείο επιτυγχάνεται όταν κατορκϊςει ο
δάςκαλοσ να δθμιουργιςει κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να
ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα κζματα ενόσ λογοτεχνικοφ βιβλίου δεν είναι
ξζνα, αλλά ότι αφοροφν τθν ίδια τθ ηωι τουσ και ότι παρουςιάηονται με
ζναν τρόπο ιδιαίτερα ελκυςτικό. Σε αυτό ςθμαίνοντα ρόλο παίηει θ
επιλογι του κατάλλθλου κειμζνου ι βιβλίου. Οι εμπειρίεσ των παιδιϊν
κακϊσ και οι ενςωματωμζνεσ κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ τουσ δομζσ
αποτελοφν τθ βάςθ, ϊςτε με τθ ςυηιτθςθ να δθμιουργθκοφν κίνθτρα
για τθν ενεργοποίθςι τουσ ςτθν αναγνωςτικι-ερμθνευτικι προςζγγιςθ
Μίλτοσ Ρεχλιβάνοσ, Μιχάλθσ Χρυςανκόπουλοσ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ,
Λνςτιτοφτο νεοελλθνικϊν ςπουδϊν *Μδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ+, Κεςςαλονίκθ 2005,
ςς. 439.
2
Βλ. Σπινκ, Τηων, Τα παιδιά ωσ αναγνϊςτεσ, μτφρ. Κυρ. Ντελόπουλοσ, εκδ. Καςτανιϊτθ,
Ακινα 1990, ς. 70.
3
Σπινκ, Τηων, Τα παιδιά ωσ αναγνϊςτεσ, μτφρ. Κυρ. Ντελόπουλοσ, εκδ. Καςτανιϊτθ, Ακινα
1990, Ροςλανιζκ Κριςτιάν, Να δϊςουμε ςτα παιδιά τθν όρεξθ για διάβαςμα, απόδ. Στζςθ
Ακινθ,Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 1992.
4
Iser Wolfgang, The Iimplied Reader:Patterns of Communication in Prose, Fiction from
Bunyan to Beckett, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1974,p. 278
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των κειμζνων. «Εάν ζνασ αναγνϊςτθσ ανταποκρίκθκε κετικά ςε ζνα
λογοτεχνικό ζργο, αυτό ςθμαίνει ότι κατάφερε να ςυναρμόςει τα
ςτοιχεία του ζργου ζτςι ϊςτε να αποδϊςουν το δικό του τρόπο ηωισ»5,
γράφει ο Holland δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αναδθμιουργία των
προςωπικϊν ηθτθμάτων ταυτότθτασ μζςα από τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για
αναγνϊςτεσ νεαρισ θλικίασ.
Είναι γνωςτό πωσ κανζνα κείμενο δεν ζχει αυτάρκεια. Ο
αναγνϊςτθσ για να ςυμπλθρϊςει τα κενά κατανόθςθσ του κειμζνου
αντλεί πλθροφορίεσ αποκθκευμζνεσ ςτθ μνιμθ του, χρθςιμοποιεί τθν
κατακτθμζνθ γνϊςθ και, παράλλθλα, «ενςωματϊνει ς' αυτιν
πλθροφορίεσ από το κείμενο. Αυτό ουςιαςτικά ςθμαίνει ότι ο
αναγνϊςτθσ “δομεί” το νόθμα του κειμζνου».6
Θ τάξθ ςυνιςτά ζνα ςφνολο αναγνωςτϊν με διαφορετικό
ςυνικωσ χαρακτιρα, κουλτοφρα ακόμθ και γλϊςςα. Θ διαδικαςία τθσ
ανάγνωςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον εξαρτάται κυρίωσ από τισ ςχζςεισ
των μακθτϊν μεταξφ τουσ αλλά και από τθ ςχζςθ τουσ με το κείμενο.
Κάκε μακθτισ ςυνομιλεί και απολαμβάνει χωριςτά το κείμενο αλλά και
όλοι μαηί ανταλλάςςουν απόψεισ, αναγνωςτικζσ ι βιωματικζσ
εμπειρίεσ ςχετικζσ μϋ αυτό, δθμιουργϊντασ μ’ αυτό τον τρόπο ζνα άλλο
κείμενο πάνω ςτο κείμενο που διάβαςαν. Ο δάςκαλοσ, ωσ
διαμεςολαβθτισ και ςυναναγνϊςτθσ, οφείλει να προετοιμάςει ςε όλα
τα επίπεδα (αιςκθτικό, πολιτιςμικό, κοινωνικό) τουσ μακθτζσαναγνϊςτεσ πριν από τθν ανάγνωςθ, ϊςτε να είναι ικανοί να
ςυνδιαλεχκοφν, όχι μόνο με κείμενα που ανταποκρίνονται ςτισ δικζσ
τουσ εμπειρίεσ και ενδιαφζροντα, αλλά και με κείμενα που κα
εμπλουτίςουν τον ορίηοντα των ενδιαφερόντων τουσ και κα τουσ
5

Holland, Norman N., 5 ReadersReading, New Haven, CT, 1975, pp. 113-4.
Βλ. Anderson C. R., Hiebert H. El., Scott A. J. Wilkinson Jan A.G., Ρϊσ να δθμιουργιςουμε
ζνα ζκνοσ από αναγϊςτεσ. Από τθν Ψυχολογία τθσ Ανάγνωςθσ ςτθν Εκπαιδευτικι
Ρρακτικι, Επιμζλεια – Ρρόλογοσ Στζλλα Βοςνιάδου, μτφρ. Ανκι Αρχοντίδου, Λ. Μπίμπου,
Φωτ. Ραπαδθμθτρίου και Στζλλα Βοςνιάδου, Gutenberg, Ακινα 2000, ς. 32.
13
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κάνουν κοινωνοφσ κοινωνικϊν, ιςτορικϊν, πολιτιςμικϊν κεμάτων και
αιςκθτικϊν ρευμάτων, άγνωςτων ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι γι’ αυτοφσ.
Ο Αμερικανόσ William Gray, γνωςτόσ παιδαγωγόσ, ιδθ από το
1960 ςθμείωνε ότι κάποια από τα διαβάςματά μασ δεν μασ
προςφζρουν γνϊςεισ, δεν μασ ωκοφν ςε επανεκτίμθςθ κάποιων
κζςεϊν μασ, αλλά «μασ αναγκάηουν να αλλάξουμε κεμελιϊδεισ
απόψεισ για τον κόςμο και τον τρόπο ηωισ». Αυτι θ βακμίδα
δραςτθριότθτασ, που ο Gray αποκαλεί «ςυγχϊνευςθ νζων και παλαιϊν
ιδεϊν»7, είναι από τισ κφριεσ προςφορζσ τθσ λογοτεχνίασ.
Κατά τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν ζργων όμωσ δεν πρζπει να μασ
διαφεφγει ότι τα λογοτεχνικά κείμενα δεν ζχουν ωσ πρωτεφοντα ςτόχο
τθν πλθροφόρθςθ, οφτε τθν απλι επικοινωνία ι τθ γνϊςθ, αλλά ότι
είναι κείμενα με κυρίαρχο το αιςκθτικό ςτοιχείο, ότι απευκφνονται
κυρίωσ ςτθ φανταςία και ςτο ςυναίςκθμα του αναγνϊςτθ, τον οποίο
μεταφζρουν ς’ ζνα κόςμο μυκοπλαςίασ και γι’ αυτό του προκαλοφν
περιςςότερο το ενδιαφζρον απ’ ό,τι τα βιβλία γνϊςεων. Θ απόλαυςθ
που προκαλεί θ ανάγνωςθ ενόσ λογοτεχνιματοσ ςτο δζκτθ του είναι το
ελκτικό ςτοιχείο που τον παραςφρει ςτον κόςμου του βιβλίου. Το να
κατορκϊςει ο δάςκαλοσ ϊςτε οι μακθτζσ να απολαφςουν το κείμενο,
να αιςκανκοφν ςυγκίνθςθ, να αφοςιωκοφν ς’ αυτό ι ακόμθ και να
εκςταςιαςτοφν, να ταξιδζψουν ςε μια άλλθ πραγματικότθτα, είναι πολφ
ςθμαντικό. Ζτςι οι μακθτζσ κ’ αποκτιςουν αιςκθτικι εμπειρία,
πολφτιμθ, όχι μόνο για τθν αποτίμθςθ του κειμζνου ι για τθν
πολιτιςμικι τουσ παιδεία, που είναι ζνα κεφάλαιο ςε κρίςθ ςιμερα,
αλλά για τθν ουςιαςτικι τουσ επαφι με τον κόςμο τθσ μυκοπλαςίασ,
ζναν κόςμο τόςο όμοιο όςο και εντελϊσ διαφορετικό από τον
πραγματικό, ςτον οποίο ηοφμε. Θ ςφνδεςθ τθσ φανταςίασ με τθν
πραγματικότθτα κα δϊςει ςτουσ μικροφσ αναγνϊςτεσ τθ δυνατότθτα να
διακρίνουν τθν τζχνθ από τθ ηωι και ςυγχρόνωσ να αποκαλφψουν τθ
ςφνκεςι τουσ ςτο χϊρο τθσ μυκοπλαςίασ.
7

Βλ. Σπινκ, Τηων, Τα παιδιά ωσ αναγνϊςτεσ, μτφρ. Κυρ. Ντελόπουλοσ, εκδ. Καςτανιϊτθ,
Ακινα 1990, ς. 29.
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Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να ςτακοφμε είναι ότι θ
ανάγνωςθ ορίηεται από τρεισ παραμζτρουσ: το ςυγγραφζα, το κείμενο
και τον αναγνϊςτθ. Εάν κατά τθν ανάγνωςθ λογοτεχνθμάτων
καταφζρουμε να λάβουμε υπόψθ μασ και τισ τρεισ αυτζσ παραμζτρουσ,
κα οδθγθκοφμε ςε μια πολυδιάςτατθ, πολυεςτιακι, διαλεκτικι και
εντζλει προςφορότερθ και δθμιουργικότερθ για το μακθτι ςυνομιλία
με το λογοτεχνικό κείμενο. Κάκε παράμετροσ προχποκζτει γνϊςθ των
αντίςτοιχων κεωριϊν τθσ λογοτεχνίασ. Θ προςζγγιςθ του λογοτεχνικοφ
ζργου με βάςθ μία ι και όλεσ αυτζσ τισ παραμζτρουσ ζχει ωσ
προχπόκεςθ ότι ο δάςκαλοσ γνωρίηει καλά τισ αντίςτοιχεσ κεωρίεσ
(ιςτορικοφιλολογικι, κειμενοκεντρικι, αναγνωςτικι κ.ά.), όχι για να τισ
εφαρμόηει οπωςδιποτε κατά τθν εναςχόλθςθ με το λογοτεχνικό ζργο,
αλλά, κυρίωσ, για να μπορεί να μεςολαβεί, ϊςτε οι μακθτζσ του να το
προςεγγίηουν με μικρότερθ αυκαιρεςία τα κείμενα και να τουσ
εξοικειϊνει (αναφζρομαι ςτισ μεγάλεσ τάξεισ) με ςτοιχεία κεωριϊν που
κα τουσ κάνουν περιςςότερο ενεργοφσ και κριτικοφσ αναγνϊςτεσ.
Ραράλλθλα, όμωσ, ωσ ςυναναγνϊςτθσ των μακθτϊν του κα πρζπει να
τουσ βοθκιςει να διαβάςουν χωρίσ προϊδεαςμοφσ, «ανκρϊπινα
αιςκιματα ςε ανκρϊπινθ γλϊςςα», όπωσ ςθμειϊνει ο Μπλουμ. Και για
να το πετφχουν αυτό «κα πρζπει να μπορ*οφν+ να διαβάς*ουν+
ανκρϊπινα, με όλο *τ+ου*σ+ το είναι»8. Επειδι το διάβαςμα δεν είναι
παρά ζνα πζραςμα μζςα από τισ ςκζψεισ, τα αιςκιματα, τον κόςμο του
κειμζνου, για να φκάςει κανείσ ςτον εαυτό του. Διαβαίνει ο
αναγνϊςτθσ, όταν διαβάηει, προσ τον εςωτερικό του κόςμο που
αναγνωρίηει και ςυναντά ςτισ ςελίδεσ του βιβλίου. Αυτό το πζραςμα
ςτον εαυτό μασ μζςα από τθ μυκοπλαςία το πετυχαίνει ο αναγνϊςτθσ
πλθρζςτερα, αν αςχολθκεί με όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ ανάγνωςθσ.
Ραρά το γεγονόσ ότι ο «κάνατοσ του ςυγγραφζα» ζχει προ
πολλοφ αναγγελκεί από τον Μπαρτ και θ ζμφαςθ πλζον δίνεται ςτον
αναγνϊςτθ, κατά τθν ανάγνωςθ κα πρζπει να υπάρχει μια διαλεκτικι
8

Bloom Harold, Ρϊσ και γιατί διαβάηουμε, εις. Ουΐλλιαμ Σοφλεσ, μτφ. Κατερίνα
Ταβαρτηόγλου, Τυπωκιτω, Ακινα 2004, ς. 57.
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ςχζςθ ανάμεςα ςτισ τρεισ αυτζσ παραμζτρουσ. Ο ςυγγραφζασ
ςθματοδοτεί τθν πραγματικότθτα του καιροφ του με το ζργο του. Τα
ςτοιχεία τθσ ηωισ του και τθσ δράςθσ του όμωσ κα διευκολφνουν το
μακθτι-αναγνϊςτθ να αντιλθφκεί τθν πορεία του ζργου μζςα ςτο
χρόνο και το πζραςμά του από το πολιτιςμικό πλαίςιο παραγωγισ ςτο
δικό του. Ο διάλογοσ παρελκόντοσ-παρόντοσ κα του δϊςει τθν
ευκαιρία να ενδιαφερκεί για υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ λογοτεχνικά
κείμενα, ςυγχωνεφοντασ τον ορίηοντα των δικϊν του προςδοκιϊν με
τον ορίηοντα του λογοτεχνικοφ κειμζνου.
Το κείμενο –χωρίσ το οποίο δε κα γινόταν κανζνασ άλλοσ λόγοσ
κίνθςε, όπωσ είναι γνωςτό, κατά τον 20ό αιϊνα το ενδιαφζρον των
ϊςων φορμαλιςτϊν, των εκπροςϊπων τθσ Νζασ Κριτικισ, των
δομιςτϊν και των ςθμειολόγων. Θ αντικειμενικοποίθςθ του κειμζνου
και θ προςζγγιςι του με βάςθ μόνο τουσ δικοφσ του κϊδικεσ δεν
παρζχει τθ δυνατότθτα «ςυςχετιςμοφ του ζργου με τισ
πραγματικότθτεσ τισ οποίεσ πραγματεφεται ι με το ιςτορικοκοινωνικό
και πολιτιςμικό πλαίςιο που το παριγαγε ι με τουσ πραγματικοφσ
αναγνϊςτεσ που το μελετοφςαν».9 Ζτςι, το λογοτεχνικό κείμενο
παραμζνει ωσ ςφνολο ςθμείων και δομϊν χωρίσ ιςτορικότθτα και
ιδεολογία.
Είναι πάντωσ φανερό ότι ζνα κείμενο δεν μπορεί να ιδωκεί χωρίσ
τον αναγνϊςτθ που ολοκλθρϊνει με τθν προςζγγιςι του το κείμενο.
Αυτό, βζβαια, ιςχφει κατεξοχιν ςτθν προςζγγιςθ ενόσ λογοτεχνιματοσ
μζςα ςτθν τάξθ. Ο αναγνϊςτθσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο
μακθτισ, και το αντικείμενο (το βιβλίο) ςυνδζονται ςτενά. Ππωσ
αντιλαμβανόμαςτε, θ προςζγγιςθ ενόσ κειμζνου με αναφορά ςε μία
μόνο παράμετρο οδθγεί ςε μονομερείσ και ατελείσ αναγνϊςεισ, πολλζσ
φορζσ και λανκαςμζνεσ. Θ κζςθ του ςυγγραφζα, τα ςτοιχεία δομισ του
κειμζνου με τισ λζξεισ-κλειδιά που εμπεριζχει και θ ανταπόκριςθ του
αναγνϊςτθ κα πρζπει όλα να λαμβάνονται υπόψθ. Δε κα πρζπει να
9

Eagleton T. Ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ λογοτεχνίασ, ειςαγωγι – κεϊρθςθ Δ. Τηιόβασ, μτφρ.
Μ. Μαυρωνάσ, εκδ. Οδυςςζασ, Ακινα 1989, ς. 169
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μεταπζςουμε από τθ μοναδικι ερμθνεία του ςυγγραφζα ςτον άκρατο
υποκειμενιςμό τθσ ερμθνείασ του αναγνϊςτθ. Οφτε, πολφ περιςςότερο,
κα πρζπει μοναδικόσ νοθματοδότθσ του κειμζνου να είναι ο
εκπαιδευτικόσ και να αναηθτά από τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν το εκ
των προτζρων γνωςτό ςε αυτόν νόθμα. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να
κεωρεί το κείμενο “ανοιχτό” όχι “κλειςτό” και θ ανάγνωςθ-προςζγγιςι
του να πραγματοποιείται μζςα από τθ ςυγχϊνευςθ των ποικίλων
εμπειριϊν, των προβλθματιςμϊν και των ανταποκρίςεων των μακθτϊν
ςτο λογοτεχνικό κείμενο, φςτερα από ςυηιτθςθ.
Ο ςυναναγνϊςτθσ δάςκαλοσ, γνωρίηοντασ ότι θ λογοτεχνία είναι
παιχνίδι με τισ λζξεισ (Schiller) ι ότι ο ποιθτισ γράφοντασ το ποίθμα
κάνει το ίδιο όπωσ το παιδί που παίηει (Freud), κακϊσ και τα κοινά
χαρακτθριςτικά ανάμεςα ςτθ λογοτεχνία, ςτθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ
και ςτο παιχνίδι10, προςπακεί κατά τθν ανάγνωςθ του βιβλίου να
αναδείξει τθ ςφνκεςθ του μυκικοφ και λογοκρατικοφ ςτοιχείου, τθσ
φανταςίασ και τθσ πραγματικότθτασ, τθσ αταξίασ και τθσ
κανονικότθτασ, που χαρακτθρίηουν ζνα λογοτζχνθμα με τθν ειςαγωγι
των τεχνικϊν του παιχνιδιοφ.
Με παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με το
ςυγγραφζα, με τθν κατανόθςθ του κειμζνου, με τθ δομι και τισ
αφθγθματικζσ του τεχνικζσ, το παιδί κα γνωρίςει και κα οικειοποιθκεί
τισ ιδιαιτερότθτεσ του λογοτεχνικοφ λόγου, τθ μαγεία τθσ μυκοπλαςίασ,
κα ταυτιςκεί αλλά και κα κρίνει τουσ ιρωεσ και τισ πράξεισ τουσ, κα
ςχολιάςει απόψεισ του κειμζνου με τρόπο δθμιουργικό και ευχάριςτο
διατυπϊνοντασ και τισ δικζσ του κζςεισ. Αν αναλογιςκεί κανζνασ ότι για
τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν μπορεί το παιδί να
χρθςιμοποιιςει υλικά και τεχνικζσ από άλλεσ μορφζσ τζχνθσ, όπωσ τα
εικαςτικά, τθ μουςικι, το κεατρικό παιχνίδι, το κουκλοκζατρο,
αντιλαμβάνεται τθν πολλαπλι αιςκθτικι καλλιζργεια του παιδιοφ με
τρόπο γόνιμο και διαςκεδαςτικό. Επίςθσ, δθμιουργικζσ ςυηθτιςεισ και
εργαςίεσ που ςχετίηονται με πολιτιςμικά και κοινωνικά ηθτιματα του
10

Βλ. Α. Κατςίκθ-Γκίβαλου, Το καυμαςτό Ταξίδι, εκδ. Ρατάκθ, Ακινα 1995, ς. 65-70.
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περιβάλλοντοσ, όπου ηει το παιδί, και θ ςφνδεςι του με ευρφτερουσ
κοινωνικοπολιτικοφσ φορείσ (π.χ. οικολογικζσ οργανϊςεισ, Ο.Τ.Α.,
δθμαρχεία, κ.ά.) προάγουν τθν πολιτιςμικι - διαπολιτιςμικι και
κοινωνικι του ωρίμανςθ.
Θ υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων αυτϊν με αφορμι το
λογοτεχνικό κείμενο προχποκζτει τθ βιωματικι εμπλοκι του παιδιοφ
με αυτό. Χωρίσ να αγνοείται ο ςυγγραφζασ και το κείμενο, κατά τθν
ανάγνωςθ του βιβλίου, ς’ αυτι τθ βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ ο ρόλοσ
του αναγνϊςτθ-μακθτι πρζπει να είναι πιο ενεργόσ. Θ επιλογι των
αναγνωςτικϊν κεωριϊν, ωσ υπόβακρο, κρίνεται προςφορότερθ, επειδι
κακιςτά το μακθτι πρωταγωνιςτι ςτθ νοθματοδότθςθ και ερμθνεία
του κειμζνου, τον απαλλάςςει από το φόβο του λάκουσ, τον
ελευκερϊνει και τον κάνει δθμιουργό ενόσ δεφτερου λόγου πάνω ςτο
κείμενο, τον μετατρζπει από πακθτικό ςε ενεργθτικό, κριτικό
αναγνϊςτθ. Τα λογοτεχνικά κείμενα λόγω του “ανοικτοφ χαρακτιρα”
τουσ, όπωσ αναφζρει ο Iser11, προςφζρουν ςτον αναγνϊςτθ
διαφορετικζσ προοπτικζσ και διαςτάςεισ προςζγγιςισ τουσ. Επίςθσ, θ
πλιρωςθ ι θ εξάλειψθ των κενϊν “απροςδιοριςτίασ” του κειμζνου από
τον αναγνϊςτθ ςυντείνει κακοριςτικά ςτθ διάδραςθ μυκοπλαςίασπραγματικότθτασ, κειμζνου-αναγνϊςτθ, γεγονόσ που κακιςτά τον
τελευταίο περιςςότερο ενεργό. Θ ςυνομιλία με το κείμενο δεν γνωρίηει
ςτο μακθτι μόνο τισ δυνατότθτεσ τθσ γλϊςςασ, οφτε τα όρια τθσ
φανταςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ. Τον κάνει ςυμμζτοχο ς’ ζναν
κόςμο ιδεϊν και αξιϊν παγκόςμιων, τον κάνει γνϊςτθ ποικίλων
ανκρϊπινων χαρακτιρων, τον μαγεφει με τθ λογοτεχνικότθτα του
φφουσ.
Καλλιεργϊντασ τθ φιλαναγνωςία ςτουσ μικροφσ μακθτζσ, από
αναγνϊςτεσ τθσ ιςτορίασ των άλλων τουσ κάνουμε αναγνϊςτεσ και
γνϊςτεσ του εαυτοφ τουσ. Μόνο τότε μπορεί να δθμιουργιςουμε
αναγνϊςτεσ που κα διατρανϊνουν, όπωσ ο ιρωασ του Κάρλοσ Μαρία
11

Iser W. The Act of Reading: A Τheory of Aesthetic Response, Baltimore and London, The
Johns Hopkins University Press,1978, pp. 107-8, 116-18.
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Ντομίγκεσ ςτο μυκιςτόρθμά του Το Χάρτινο ςπίτι: «κανείσ δε κζλει να
χάςει ζνα βιβλίο. Ρροτιμάμε να χάςουμε ζνα δαχτυλίδι, ζνα ρολόι ι τθν
ομπρζλα μασ παρά ζνα βιβλίο που ίςωσ δε κα ξαναδιαβάςουμε ποτζ,
αλλά ςτον απόθχο του τίτλου του διατθρείται μια αλλοτινι και χαμζνθ
ίςωσ ςυγκίνθςθ».12

12

Κάρλοσ Μαρία Ντομίνγκεσ, Το χάρτινο ςπίτι, μτφρ. Λζνα Φραγκοποφλου, εκδόςεισ
Ρατάκθ, Ακινα 62006, ς. 22.
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Ανδρζασ Καρακίτςιοσ
Κακθγθτισ Τμιματοσ Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, Α.Ρ.Κ.

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ
1. Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί
Ο όροσ «φιλαναγνωςία» αποτελεί μια ιδιαίτερθ και εφςτοχθ γλωςςικι
επιλογι που προςδιορίηει -όχι τόςο αυςτθρά και καταλθκτικά, γιατί
πρόκειται για νεότροπο όρο- ζνα ευρφ πεδίο ςθμαςιϊν, δράςεων και
αξιϊν που ςυνδζονται με τισ πολυεπίπεδεσ ςχζςεισ παιδιοφ και
βιβλίου, με πολφ μικρι βιβλιογραφία. Με μια πρϊτθ ματιά φαίνεται ότι
ο όροσ αυτόσ ταυτίηεται με τον περιφραςτικό γαλλικό όρο aimer lire
(αγάπθ για ανάγνωςθ), ενϊ μοιάηει να διαφοροποιείται από τουσ
αντίςτοιχουσ αλλόγλωςςουσ όρουσ, Literacy, Literatie. Αυτό είναι
φυςιολογικό, γιατί ο φιλαναγνωςτικόσ πολιτιςμόσ ςτθν Ελλάδα είναι
ακόμθ χωρίσ παράδοςθ (δείτε πόςο οι υπολειτουργοφν οι Βιβλιοκικεσ)
και κυρίωσ γιατί οι παραπάνω όροι ζχουν ιδθ αποδοκεί ςτα ελλθνικά
με τθ λζξθ γραμματιςμόσ ι και εγγραμματιςμόσ και ζχουν ςυνδεκεί
κυρίωσ με νοιματα και ςθμαςίεσ αλλά και αντίςτοιχεσ λογικζσ και
πρακτικζσ που αφοροφν τισ πολφπλοκεσ και ςφνκετεσ διαδικαςίεσ τθσ
κατάκτθςθσ του λόγου από το παιδί.
Θ ζντονα αξιολογικι διάςταςθ του όρου τθσ φιλαναγνωςίασ ςτθν
ελλθνικι πραγματικότθτα, θ ςχετικι απουςία κεςμοποιθμζνων
21
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φιλαναγνωςτικϊν πρακτικϊν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ
κραυγαλζα απουςία των Βιβλιοκθκϊν ςτο πεδίο αυτό και θ ιδιαίτερθ
διαςφνδεςθ και με εξω-εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ, κακιςτοφν αναγκαία
τθν περαιτζρω εξειδίκευςι του (Ραπαδάτοσ Λ., 2009, Μαλαφάντθσ Κ.,
2004). Ο όροσ «φιλαναγνωςία» οριςμικά παραπζμπει ςτθ κετικά
προςδιοριςμζνθ ςχζςθ του αναγνϊςτθ με το βιβλίο ωσ το κατεξοχιν
είδοσ και ζκφραςθ τθσ γραπτισ φλθσ και εμπεριζχει ταυτόχρονα τισ
εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν
ςτθν διαμόρφωςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ μζςα από τθν ανάπτυξθ αναγκαίων
γνωςτικϊν δεξιοτιτων κυρίωσ αλλά και κοινωνικϊν δεξιοτιτων και
αιςκθτικϊν κριτθρίων (Markidis K., 2011).
Σφμφωνα με τον παραπάνω περιγραφικό οριςμό θ φιλαναγνωςία
εςωκλείει και ορίηει κυρίωσ ςτο ςθμαςιολογικό τθσ πεδίο τθν
πολυδφναμθ και πολυδιάςτατθ ςχζςθ παιδιοφ και βιβλίου, κακϊσ και
τισ εξειδικευμζνεσ φιλαναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ και εκπαιδευτικζσ
πρακτικζσ. Και είναι κυρίωσ αυτό το κομμάτι που φαίνεται να ζχει το
πρακτικό του ενδιαφζρον, εφόςον μπορεί να ςυνδεκεί άμεςα με το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα και το ςφςτθμα των Βιβλιοκθκϊν.
Σε ό,τι αφορά όμωσ τθν ζρευνα και τθν παραγωγι ερευνθτικϊν
προϊόντων αξιοποιιςιμων ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, είναι
πολφ χριςιμο (ςχεδόν υποχρεωτικό) να ςυνδεκεί με τον γενικά
αποδεκτό από τθ διεκνι βιβλιογραφία όρο «κοινωνικόσ
εγγραμματιςμόσ». Κι αυτό γιατί υπάρχει μια τεράςτια παράδοςθ ιδθ
από τθ δεκαετία του ’70 με πλοφςια ερευνθτικά ςυμπεράςματα,
προερχόμενα
από
διαφορετικά
επιςτθμονικά
πεδία
(κοινωνιογλωςςολογία, γνωςτικι ψυχολογία, διδακτικζσ των γλωςςϊν,
κλπ.), που ζχουν εμπλουτίςει τθν αντίλθψθ και τθν κατανόθςθ μασ για
τισ πραγματικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και αναπτυξιακζσ διαδικαςίεσ οι
οποίεσ οδθγοφν ςτθ ςταδιακι εξζλιξθ και κοινωνικοποίθςθ του
αναγνϊςτθ και τθ γενικότερθ ςχζςθ με το βιβλίο. Υπάρχει ζτςι θ
δυνατότθτα για πολλζσ ερευνθτικζσ δράςεισ που μποροφν να
εγγραφοφν ςε ζνα ειδικό ερευνθτικό πεδίο, όπωσ αυτό του
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«κοινωνικοφ εγγραμματιςμοφ» (Bruner, J., 2002, Dickinson, D., &
Neuman, S. B. 2006, Dickinson, D., & Tabors, P. (Eds.) 2001).
Θ ζννοια του «κοινωνικοφ εγγραμματιςμοφ» είναι ευρεία και ζχει
ωσ ερευνθτικό κεκτθμζνο το ότι διαμόρφωςθ τθσ κετικισ ςχζςθσ του
υποκειμζνου με τθν γραπτι φλθ διαμορφϊνεται μζςα από
ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ πρακτικζσ «εγγραμματιςμοφ» οι οποίεσ
αναπτφςςονται τόςο ςε κεςμικά περιβάλλοντα (ςχολείο, βιβλιοκικθ)
όςο και ςε άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (οικογζνεια, ομάδεσ
ομθλίκων, λζςχεσ ανάγνωςθσ). Το ίδιο κεκτθμζνεσ κεωροφνται και οι
διαπιςτϊςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςτον ιδιαίτερο ρόλο των
οικογενειακϊν πρακτικϊν ςτθν προςχολικι θλικία και κατά ςυνζπεια
ςτθν κοινωνιολογικά διαφοροποιθμζνθ και ταξικά άνιςθ ςχζςθ που
αναπτφςςει ο αναγνϊςτθσ με τθν γραπτι φλθ πριν ακόμθ τθν
ενςωμάτωςθ του ςτο επίςθμο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Hall, Larson,
Marsh, 2003, Nikolajeva, 2003).
Επιπλζον είναι πλιρωσ αποδεκτό ότι οι ςυνεχείσ ερευνθτικζσ
δράςεισ ςτο χϊρο τθσ φιλαναγνωςίασ επιτρζπουν τθν καλφτερθ
επεξεργαςία και διαχείριςθ χαρακτθριςτικϊν κλαςικϊν ςτερεοτφπων,
π.χ. όταν οι γονείσ διαβάηουν, και γενικά το οικογενειακό περιβάλλον
προςφζρει κατάλλθλα ερεκίςματα, τότε το παιδί ευνοείται και
οδθγείται εφκολα ςε φιλαναγνωςτικζσ ςυμπεριφορζσ ι ότι όλα τα
παιδιά που διαβάηουν ζχουν ςίγουρθ τθ ςχολικι ι κοινωνικι επιτυχία.
Στθν πραγματικότθτα αυτό ιςχφει μερικϊσ, γιατί ζχει διαπιςτωκεί ότι,
όταν ζνασ ι δυο από τουσ γονείσ είτε λόγω επαγγζλματοσ είτε λόγω
προςωπικισ επιλογισ «διαβάηουν» πολφ και κυκλοφοροφν με ζνα
βιβλίο ςτο χζρι ςτο ςπίτι, τότε το παιδί εκλαμβάνει το διάβαςμα
βιβλίων ωσ μια ςυμπεριφορά που «ανικει» αποκλειςτικά ςτο γονιό και
όχι ςε αυτόν (Poslaniec Ch., 2006). Ζτςι ςυχνά, παιδιά που προζρχονται
από τζτοιο οικογενειακό περιβάλλον, παρόλο που δεν εμφανίηουν
ειδικό πρόβλθμα ανάγνωςθσ, εντοφτοισ δεν αποκτοφν φιλαναγνωςτικι
διάκεςθ. Από τθν άλλθ μεριά παιδιά που δεν ζχουν τζτοιεσ εικόνεσ
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φιλαναγνωςτικισ ςυμπεριφοράσ από τουσ γονείσ, διαμορφϊνουν μια
εξαιρετικι φιλαναγνωςτικι ςυμπεριφορά.
Σχετικά με το ςτερεότυπο τθσ ςχολικισ και κοινωνικισ επιτυχίασ
των παιδιϊν που αγαποφν το διάβαςμα, υπάρχουν ζρευνεσ που το
αμφιςβθτοφν μερικϊσ, γιατί είναι κακοριςτικι κυρίωσ θ ειςβολι του
Διαδικτφου, των video-games, DCS. (Chartier A.M. 2010, Neuman, S. B.
(1999). ). Επιπλζον αυτζσ οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ χρειάηονται ειδικι
ανάλυςθ και προςοχι, γιατί είναι ςτθν αφετθρία γζνεςθσ πολλϊν
αρνθτικϊν παραμζτρων. Συγκεκριμζνα, αρκετοί γονείσ, επειδι
πιςτεφουν απόλυτα ςτθ γραμμικι ςχζςθ ςχολικισ επιτυχίασ και
φιλαναγνωςίασ, όταν το παιδί τουσ δεν διαβάηει, είτε ματαιϊνονται,
είτε ενοχοποιοφνται και καταλιγουν να επιβάλλουν ωσ υποχρζωςθ τθν
ανάγνωςθ βιβλίων ςτα παιδιά τουσ. Ενϊ είναι γνωςτό ότι θ
φιλαναγνωςία είναι μια ελεφκερθ επιλογι για το παιδί και όχι μι α
άλλθ ςχολικι υποχρζωςθ.
Από τα παραπάνω εξάγεται ότι θ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ
διαδικαςίασ ςυγκρότθςθσ των διάφορων παραμζτρων που κακορίηουν
το προφίλ του νζου αναγνϊςτθ, επιτρζπει αρχικά τθν αποδζςμευςθ
από τθν θκικολογικι και αναπόφευκτα ιδεολογικι προςζγγιςθ τθσ
«φιλαναγνωςίασ» ωσ ςυνόλου κοινωνικά αποδεκτϊν ςυμπεριφορϊν,
διευρφνει τθν παιδαγωγικι τθσ εφαρμοςιμότθτα και ευνοεί μια ςειρά
ερευνθτικϊν δράςεων ςε διάφορουσ τομείσ που εμπλζκεται ι και
μπορεί να ςυνδεκεί θ φιλαναγνωςία πζρα από κεςμοποιθμζνα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. π.χ.
1. Σφγκριςθ εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων φιλαναγνωςίασ ςε ςχολικό
και εξωςχολικό περιβάλλον.
2. Διαςτάςεισ διαφοροποίθςθσ και ανιςότθτασ ςτθ λειτουργία κα
ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ υπό τθν επίδραςθ διαφορετικοφ
κοινωνιογνωςτικοφ περιβάλλοντοσ.
3. Διαφορζσ ςυνεργατικισ ανάγνωςθσ ςε τυπικά και μθ τυπικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
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4. Καταγραφι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των αναγνωςτικϊν υλικϊν
(εικονογραφθμζνα, εικονοβιβλία, κλαςικά παιδικά βιβλία, βιβλία
γνϊςθσ, Συλλογζσ μικροαφιγθςθσ) ςε ςχζςθ με τισ ςυνεπαγόμενεσ
πρακτικζσ ανάγνωςθσ
5. Αναλυτικι περιγραφι των οικογενειακϊν και ςχολικϊν γνωςτικϊν
περιβαλλόντων και των αντίςτοιχων παραμζτρων, με χριςθ
διαπιςτευμζνων
εργαλείων
ςυςτθματικισ
παρατιρθςθσ
φιλαναγνωςίασ (βλ. ενδεικτικά: CHELLO= The Child/Home
Environmental Language and Literacy Observation+ που προτείνονται
από τουσ Neuman, Koh & Dwyer (2008).
Συπολογία αναγνϊςτθ
Οι μελζτεσ για τθ ςχζςθ του αναγνϊςτθ με το βιβλίο και ιδιαίτερα
εκείνεσ που προςδιορίηουν τα χαρακτθριςτικά του αναγνϊςτθ, είναι
ιδιαίτερα κρίςιμεσ και χριςιμεσ για οποιαδιποτε εφαρμογι πρακτικϊν
φιλαναγνωςίασ. Στθν ουςία το ενδιαφζρον των μελετϊν αυτϊν είναι
ςτραμμζνο ςτθν παιδικι θλικία, από τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ ηωισ του
βρζφουσ, μζχρι και τθν ςχολικι θλικία.
Συπολογία κατά J. A. Appleyard
Σφμφωνα με τισ μελζτεσ του J. A. Appleyard (Appleyard, J.A. 1991),
διακρίνονται πζντε τφποι αναγνϊςτθ που εμφανίηονται εξελικτικά και
ςυνδζονται κυρίωσ με τθν θλικία, τισ εμπειρίεσ, τισ διακζςεισ του και
τουσ διάφορουσ τρόπουσ εμπλοκισ του παιδιοφ με το βιβλίο. Ρρϊταπρϊτα είναι ο αναγνϊςτθσ ωσ παίκτθσ (reader as player) και αφορά
κυρίωσ το παιδί προςχολικισ θλικίασ· ο αναγνϊςτθσ ωσ ιρωασ και
θρωίδα (reader as hero and heroine) και αφορά το παιδί ςτθ ςχολικι
θλικία· ο ςκεπτόμενοσ αναγνϊςτθσ (reader as thinker) που αφορά τον
αναγνϊςτθ ςτθν εφθβικι θλικία· τον αναγνϊςτθ ωσ ερμθνευτι (reader
as interpreter) που αφορά ςτθ μετεφθβικι θλικία· και τον αναγνϊςτθ
ωσ πολυπράγμονα (pragmatic reader) που αφορά ςτθν ϊριμθ θλικία.
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Ρολφ ςχθματικά και περιλθπτικά κα καταγραφοφν παρακάτω τα πιο
βαςικά ςθμεία τθσ κεωρίασ.
1. Ο αναγνϊςτθσ ωσ παίκτθσ (κυρίωσ για το παιδί προςχολικισ
θλικίασ):
Το παιδί τθσ προςχολικισ θλικίασ αποτελεί μια εξαιρετικι και
ευδιάκριτθ περίπτωςθ «αναγνϊςτθ» που λειτουργεί ωσ ακροατισ ι ωσ
κεατισ. Στθν περίοδο αυτι το παιδί κινείται αενάωσ ςε ζναν
φανταςτικό κόςμο με ζναν τρόπο ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ όπου
διακρίνονται τα χαρακτθριςτικά του ανιμιςμοφ, του εγωκεντριςμοφ
αλλά και του μαγικοφ και άλογου ςτοιχείου, όπου θ αναλογία και θ
αυκαίρετθ ςυςχζτιςθ αιτιϊν και αποτελζςματοσ κυριαρχοφν ςτθ
ςκζψθ. Σε αυτόν τον αςαφι και ςυγκεχυμζνο κόςμο το μικρό παιδί
ςχθματίηει και κτίηει ςταδιακά τθ δικι του ατομικι ιδιοςυςταςία, τθ
δικι του ταυτότθτα. Ειςζρχεται ςτον κόςμο των ενθλίκων και αρχίηει να
προςαρμόηεται ςτισ επιταγζσ του πραγματικοφ. Είναι μια ςφνκετθ
μεταβατικι πορεία κατά τθν οποία το μικρό παιδί προςχολικισ θλικίασ
μακαίνει να ελζγχει φόβουσ φανταςτικοφσ και πραγματικοφσ, να
ςυνυπάρχει με εξωπραγματικά ςτοιχεία και να εμπιςτεφεται τθ μαγεία,
το φανταςτικό και το εξωλογικό. Αυτά τα τρία ςτοιχεία
μεταςχθματίηονται ςε εικόνεσ του πραγματικοφ μζςω κυρίωσ του
ςυμβολικοφ ςτοιχείου (κουλτοφρα).
2. Ο αναγνϊςτθσ ωσ πρωταγωνιςτισ ι ωσ ιρωασ και θρωίδα.
Ανταποκρίνεται ςτα παιδιά τθσ ςχολικισ θλικίασ. Αυτι θ θλικιακι
περίοδοσ ςθματοδοτείται από το ςτάδιο των ςυγκεκριμζνων νοθτικϊν
ενεργειϊν αλλά και από τθ ςταδιακι χριςθ ςφνκετων πρακτικϊν και
πνευματικϊν ενεργειϊν και τθν προοδευτικι ανάπτυξθ τθσ αφαιρετικισ
ςκζψθσ. Το παιδί- αναγνϊςτθσ τθσ ςχολικισ θλικίασ ανταποκρίνεται ςε
ζναν τφπο αναγνϊςτθ που ταυτίηεται με τον ιρωα ι τθν θρωίδα του
βιβλίου. Μετατρζπεται και γίνεται το κεντρικό πρόςωπο, ο ιρωασ ι θ
θρωίδα ςε ζνα μυκιςτόρθμα ι ςε μια ιςτορία γεμάτθ περιπζτειεσ και
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κατορκϊματα. Αυτοφ του τφπου ο αναγνϊςτθσ προςλαμβάνει μια
ςυγκεκριμζνθ πραγματικότθτα από τα βιβλία του ςαφϊσ ςυγκροτθμζνθ
και οργανωμζνθ, τθν οποία εμπιςτεφεται αρκετά εφκολα χωρίσ να τθν
αμφιςβθτεί και επικυμεί διακαϊσ να εμπλακεί ςε αυτιν. Θ ευκολία με
τθν οποία ταυτίηεται με τουσ πρωταγωνιςτζσ των λογοτεχνικϊν
αφθγιςεων εκφράηει τθν ανάγκθ του για «ςτθρίγματα» κακϊσ κζλει να
αντιμετωπίςει με κάρροσ και αξιοπρζπεια τισ δυςκολίεσ ι γενικϊσ το
«κακό» που αναπαρίςταται ςτο παιδικό αφιγθμα βραχείασ ι
εκτεταμζνθσ φόρμασ. Γενικά όλεσ οι ταυτίςεισ ςτισ αναγνϊςεισ των
λογοτεχνικϊν αφθγιςεων λειτουργοφν εν μζρει και ωσ υποκατάςτατα
αναπλιρωςθσ και εκπλιρωςθσ ςυγκεκριμζνων επικυμιϊν και αναγκϊν
που κυριεφουν το παιδί ςε αυτιν τθν θλικία.
Σφμφωνα με τον J. A. Appleyard ςτθ ςχολικι θλικία καταγράφεται
ζνασ τφποσ αναγνϊςτθ που εξελίςςεται και βελτιϊνεται, που
καταφζρνει να διακρίνει τθν πραγματικι από τθ φανταςτικι ιςτορία (γι’
αυτό και αρχικά προτιμά τα ρεαλιςτικά αφθγιματα και αργότερα ςτο
τζλοσ τθσ ςχολικισ θλικίασ επιςτρζφει ςτισ φανταςτικζσ αφθγιςεισ
μυκιςτορθματικοφ τφπου). Γίνεται ζνασ μικρόσ παν-επιςτιμων που
αρχίηει και αντιλαμβάνεται τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ τθσ λογοτεχνικισ
αφιγθςθσ, τισ λογοτεχνικζσ ςυμβάςεισ, τθν πλοκι και τισ χωροχρονικζσ
και αιτιολογικζσ ςχζςεισ των γεγονότων και πράξεων των θρϊων
(Καρπόηθλου Μ. 1997).
Συπολογία κατά Christian Poslaniek
Ο τρόποσ με τον οποίο διαβάηουν τα παιδιά προςχολικισ και ςχολικισ
θλικίασ απαςχολεί γενικϊσ τουσ ανκρϊπουσ τθσ Εκπαίδευςθσ.
Εξαιρετικζσ ςτθν περιοχι αυτι είναι οι κεμελιωμζνεσ προτάςεισ του Ch.
Poslaniek (Poslaniec Ch., & Houyel Ch., 2000). Με βάςθ τθν προςωπικι
του εμπειρία και τθν πολφχρονθ ζρευνα ο Ch. Poslaniek παρατθρεί και
κατατάςςει ςυγκεκριμζνα ςχιματα που ςυνιςτοφν ςυγκεκριμζνουσ
τφπουσ και ευδιάκριτα τυπικά αναγνωςτικά μοντζλα.
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1. Είναι πρϊτα ο τφποσ του τελετουργικοφ αναγνϊςτθ ι τθσ
τελετουργικισ ανάγνωςθσ (lecture rituelle),
2. O τφποσ του χαλαροφ αναγνϊςτθ ι του αναγνϊςτθ παίχτθ ι τθσ
διαςκεδαςτικισ ανάγνωςθσ (lecture distraire),
3. O εμπλεκόμενοσ αναγνϊςτθσ, ι θ ανάγνωςθ εμπλοκισ (lecture
impliquée)
4. O ζμπειροσ αναγνϊςτθσ(lecture experte)
5. H λογοτεχνικι ανάγνωςθ (lecture littéraire).
Θ αναγνωςτικι ςυμπεριφορά ενόσ παιδιοφ προςχολικισ θλικίασ 3, 4, 5
ζωσ και 6 ετϊν μπορεί να αναγνωριςτεί ςε ζναν ι και περιςςότερουσ
από τουσ πρϊτουσ τρεισ παραπάνω αναφερόμενουσ τφπουσ. Στουσ δυο
τελευταίουσ τφπουσ (ζμπειροσ αναγνϊςτθσ και λογοτεχνικι ανάγνωςθ)
αναγνωρίηονται οι αναγνϊςτεσ τθσ ςχολικισ θλικίασ.
1.Σελετουργικόσ αναγνϊςτθσ (τελετουργικι ανάγνωςθ)
Εάν το παιδί είναι ςυνθκιςμζνο να ακοφει κάκε βράδυ μια ιςτορία είναι
πολφ φυςικό να επιηθτά για μια μεγάλθ χρονικι περίοδο τθν ίδια
ιςτορία και μάλιςτα να διαμαρτφρεται ςε οποιαδιποτε τροποποίθςθ
φράςεων και λζξεων που ςυνικωσ ζρχεται από τθν πλευρά του
ενιλικου για μια ςειρά από διαφορετικζσ αιτίεσ (λάκθ, παραλείψεισ,
ζλλειμμα χρόνου κ.λπ.). Ανάλογεσ διαμαρτυρίεσ εκφράηονται από τα
μικρά παιδιά και ςτισ διαςκευζσ των κλαςικϊν παραμυκιϊν,
τουλάχιςτον αρχικά. Ενδεχομζνωσ θ όποια διαμαρτυρία ςτθν αλλαγι
φράςεων και λζξεων ςυνδζεται με τθν ανάγκθ του παιδιοφ για αιϊνια
διάρκεια και ςτακερότθτα του κειμζνου ι τθσ ιςτορίασ, κάτι που
ερμθνεφεται με τθν ανάγκθ του μικροφ παιδιοφ να νοιϊκει αιςκιματα
αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ ςτθ ςχζςθ του με το άψυχο και ζμψυχο
περιβάλλον. Ρρόκειται για μια ςυμπεριφορά που εξθγείται με βάςθ τθν
κατάκτθςθ τθσ δεξιότθτασ τθσ μονιμότθτασ και τθσ ςτακερότθτασ του
αντικειμζνου από το μικρό παιδί. Θ ςτερεότυπθ επανάλθψθ των ίδιων
φράςεων και των ίδιων λζξεων επιτρζπει ςτα μικρά παιδιά να
αντιλθφτοφν τθ ςτακερότθτα του κειμζνου ζναντι του προφορικοφ
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λόγου (Bonnafe M., 1994). Αυτά τα χαρακτθριςτικά ορίηουν τθν
τελετουργικι ανάγνωςθ και τον αντίςτοιχο αναγνϊςτθ.
2. Ο τφποσ του αναγνϊςτθ-παίχτθ ι ο τφποσ του χαλαροφ αναγνϊςτθ
η διασκεδαστική ανάγνωση
Το ίδιο το παιδί ςε άλλεσ ςτιγμζσ και ςυνικωσ ςε μεγαλφτερθ θλικία
ενδζχεται να ξεφυλλίηει κάποια βιβλία ανάμεςα ςε ςωροφσ πεταμζνων
και διαςκορπιςμζνων βιβλίων, να παρατθρεί κάποιεσ εικόνεσ για λίγο,
να επιμζνει ςε κάποιεσ άλλεσ, ίςωσ για να κυμθκεί κάποια ιςτορία
παλιά ι απλά για να περάςει θ ϊρα χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Είναι
μια αναγνωςτικι δραςτθριότθτα ψυχαγωγίασ και χαλάρωςθσ, όπου
κυριαρχεί το ξεφφλλιςμα, θ παρατιρθςθ των εικόνων χωρίσ
ςυγκεκριμζνο ςκοπό, θ παραμονι ςε μια ςελίδα. Είναι θ κλαςικι
περίπτωςθ αναγνωςτικισ ςυμπεριφοράσ που ςυναντιζται πολφ ςυχνά
ςε ενιλικουσ αναγνϊςτεσ που ζνα βιβλίο κεωρείται κάτι ςαν ελεφκερθ
χαλαρι και δθμιουργικι απαςχόλθςθ. Ενδεχομζνωσ αυτι θ περίπτωςθ
αναγνϊςτθ πλθςιάηει αρκετά τον τφπο του αναγνϊςτθ – παίκτθ του
Appleyard J. A.
3. Ανάγνωςθ εμπλοκισ
Υπάρχει και θ κλαςικι περίπτωςθ αναγνωςτικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν
οποία το μικρό παιδί, ξεφυλλίηει ζνα εικονοβιβλίο και φωνάηει: να ζνασ
ςκφλοσ! είναι ο Λάκθσ μασ! Εννοείται ότι ο ςκφλοσ που βλζπει το παιδί
ςτο βιβλίο δεν ζχει καμιά ςχζςθ με το ςκφλο του ςπιτιοφ του οφτε
ςχθματικά οφτε χρωματικά, αλλά παρόλα αυτά το μικρό παιδί
εμπλζκεται ςτθν ανάγνωςθ των εικόνων του ςκφλου ςυνδζοντασ και
ςυςχετίηοντασ τισ εμπειρίεσ του, τισ εικόνεσ του και τα ςυναιςκιματα
του με τον ιρωα του εικονοβιβλίου. Μια ανάγνωςθ εμπλοκισ ςθμαίνει
ότι το παιδί ειςβάλλει ςτο ςφμπαν του βιβλίου και θ φανταςία του
λειτουργεί υπερβαίνοντασ τουσ τυπικοφσ κανόνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα
αυτοφ του τφπου θ ανάγνωςθ μεταφράηεται ωσ θ ταφτιςθ με τουσ
ιρωεσ του βιβλίου, με προβολζσ επί των πράξεων των θρϊων με ζνα
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διαρκι διάλογο ανάμεςα ςτο βιβλίο και ςτον αναγνϊςτθ, δθλαδι μια
διαρκισ και γόνιμθ ςυςχζτιςθ του προςωπικοφ του κόςμου με τον
κόςμο του βιβλίου (Schneider R., 1999). Αυτόσ ο τφποσ αναγνϊςτθ
ςφμφωνα με το μοντζλο του J. A. Appleyard αποτυπϊνεται ςυνικωσ
ςτθ ςχολικι θλικία. Ράντωσ πολλζσ αναγνωςτικζσ ςυμπεριφορζσ, όπου
τα παιδιά εκφράηονται με αυκόρμθτθ ομιλία (επιφωνιματα, κραυγζσ)
κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ ςυναντϊνται κυρίωσ ςτθν προςχολικι
θλικία. Αντίκετα, ςτθ ςχολικι θλικία οι ταυτίςεισ και οι προβολζσ ςτουσ
ιρωεσ και ςτισ θρωίδεσ είναι πιο ςφνκετα φαινόμενα και κυρίωσ ζχουν
ζνα ςιωπθρό και υποκειμενικό χαρακτιρα.
Αυτά τα τρία μοντζλα αναγνωςτικισ ςυμπεριφοράσ
(τελετουργικι, διαςκζδαςθσ και εμπλοκισ) μπορεί να ανιχνευτοφν
κυρίωσ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ αλλά μπορεί και ςε μεγαλφτερεσ
θλικίεσ. Ρολλά παιδιά του Δθμοτικοφ για παράδειγμα διαβάηουν βιβλία
με πολφ διαςκεδαςτικό και ψυχαγωγικό τρόπο, κυρίωσ ςε ςτιγμζσ που
δεν ζχουν κάτι καλφτερο να κάνουν, κακϊσ θ ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν
βιβλίων κεωρείται ςχεδόν μια πολιτιςτικι άςκθςθ ψυχισ και
πνεφματοσ πολφ κοντά ςτθν ζννοια τθσ ψυχαγωγίασ ι ζςτω ςτθ λογικι
μιασ χαλαρισ ι δθμιουργικισ εναςχόλθςθσ, όπου τα επίπεδα
ςυγκζντρωςθσ του αναγνϊςτθ είναι πολφ χαμθλά ςε ςχζςθ με
αναγνϊςεισ που χρειάηονται ςτα ςχολικά κακικοντα και διαβάςματα.
Άλλα παιδιά επιμζνουν να ξαναδιαβάηουν τα ίδια βιβλία παρόλο που
απευκφνονται ςε μικρότερεσ θλικίεσ και κυρίωσ για να κοιμθκοφν, για
να ξεχαςτοφν.
Τζλοσ ςε ζρευνεσ ζχει φανεί ότι αναγνϊςτεσ ςε θλικία Δθμοτικοφ
είναι εμπλεκόμενοι αναγνϊςτεσ, ςτουσ οποίουσ θ εμπλοκι
μετατοπίηεται από το ενδιαφζρον για το τζλοσ τθσ ιςτορίασ, ςτο
γεγονόσ ότι βιϊνουν εςωτερικά τθν ιςτορία και ςυμπάςχουν με τισ
ατυχίεσ ι χαίρονται με τισ επιτυχίεσ του ιρωα.
Ρολλά παιδιά του Δθμοτικοφ διαβάηουν ςτο ςτυλ τθσ ανάγνωςθσ
του αναγνϊςτθ-παίχτθ ι τθσ ανάγνωςθσ ωσ διαςκζδαςθ και ιδίωσ
εκείνα που δεν ζχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμζνθ τθν αίςκθςθ τθσ
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φιλαναγνωςίασ. Το κάνουν γιατί αυτι θ πρακτικι επαινείται από το
γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και από το ςχολικό. Μςωσ γιατί
οι ςτενοί φίλοι το κάνουν και το ςυηθτοφν μεταξφ τουσ, ίςωσ γιατί θ
ανάγνωςθ βιβλίων και ιδίωσ λογοτεχνίασ αποτελεί μια τυπικι χαλαρι
εναςχόλθςθ ζςτω ωσ τρίτθ ι τζταρτθ επιλογι. Τζτοιου τφπου
αναγνϊςτεσ ενδιαφζρονται για βιβλία τρόμου, για βιβλία με
περιπζτειεσ και φανταςτικά ςτοιχεία.
Υπάρχουν και ακόμθ δυο τφποι, μοντζλα αναγνϊςτθ που
προφανϊσ εμφανίηονται ςυχνότερα ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ, αλλά δεν
παφουν να ςυναντϊνται και ςε παιδιά των μεγάλων τάξεων του
Δθμοτικοφ.
4. Ο ζμπειροσ αναγνϊςτθσ ι θ ζμπειρθ ανάγνωςθ
Αυτόσ ο τφποσ ανάγνωςθσ ςυνίςταται ςτθν ικανότθτα του παιδιοφ να
αντιλαμβάνεται τουσ υπαινιγμοφσ τισ υποδθλϊςεισ και ςυνδθλϊςεισ
του κειμζνου, να αντιλαμβάνεται τθν ιδεολογία του κειμζνου αλλά και
τθ λογικι και εφαρμογι τθσ διακειμενικότθτασ, τόςο ςτο γλωςςικό όςο
και ςτο εικονιςτικό κείμενο. Σε πάρα πολλά βιβλία εγγράφεται ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ ιςτορικϊν προςϊπων, ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν
γεγονότων που κεωροφνται ωσ γνωςτζσ και αναγνωρίςιμεσ πτυχζσ τθσ
πραγματικότθτασ από τον αναγνϊςτθ.
Ο ζμπειροσ αναγνϊςτθσ μπορεί να διακρίνει τα ειδικά ςτοιχεία
και ςυςτατικά του κειμζνου (εικόνα και γλϊςςα) που νοθματοδοτοφν
άλλεσ καταςτάςεισ που παραπζμπουν ςε άλλα νοιματα και ςε άλλεσ
εκδοχζσ του ςυγκεκριμζνων βιβλίων και ακόμθ να ςυλλάβει τα
υπονοοφμενα και τα αποςιωπθμζνα. Να βάλει δθλαδι θ αναγνϊςτθσ
λόγια και νοιματα ασ ποφμε ςτισ τρεισ τελίτςεσ ι ςτα κενά που αφινει
ςκοπίμωσ ο ςυγγραφζασ. Στθν κατθγορία αυτι των αναγνωςτϊν
απευκφνεται μια μεγάλθ ομάδα βιβλίων παιδικισ λογοτεχνίασ που
προκαλεί και απαιτεί τθ ςυνεργαςία των μικρϊν αναγνωςτϊν, δθλαδι
τα νεοτερικά κείμενα ςτα οποία ο αναγνϊςτθσ ςυμμετζχει ςτθν επιλογι
του τζλουσ ι ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ.
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Ο ζμπειροσ αναγνϊςτθσ είναι ζνασ αναγνϊςτθσ που
μετατρζπεται από ζναν ικανό αποκωδικοποιθτι ςε ζναν ςτρατθγικό
αναγνϊςτθ, δθλαδι ζναν αναγνϊςτθ που ξζρει να χρθςιμοποιιςει τισ
προγενζςτερεσ γνϊςεισ του, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν
ανάγνωςθ, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να αποφαςίςει ποια είναι τα
ςθμαντικά και ουςιϊδθ ςτοιχεία του κειμζνου, να ςυνκζςει
πλθροφορίεσ, να εξαγάγει ςυμπεράςματα, να κζςει ερωτιματα και να
αποκαταςτιςει τισ πικανζσ παρανοιςεισ και παρερμθνείεσ.
5. Η λογοτεχνικι ανάγνωςθ
Είναι αυτό που αποκαλεί ο Ρρουςτ ωσ θ κεϊκι απόλαυςθ προερχόμενθ
από τθ βφκιςθ ςτθν αναγνωςτικι πράξθ. Είναι μια μοναδικι εμπειρία
ςτθν οποία ο αναγνϊςτθσ αντιμετωπίηει το κάκε βιβλίο ςαν μια ψυχι
με εκκετικι δφναμθ, εκείνου που το ζγραψε, που το διάβαςε πριν από
αυτόν και όλων όςων το ονειρεφτθκαν, το ςχεδίαςαν αλλά δεν
μπόρεςαν να το γράψουν. Αυτόσ ο τφποσ ανάγνωςθσ πολφ περιςςότερο
από τουσ προθγοφμενουσ μεταφζρει τθν αναγνωςτικι πρακτικι ζξω
από το Σχολείο, τθν επεκτείνει ςε ςυναιςκθματικζσ και πνευματικζσ
ανατάςεισ. Εάν υποκζςουμε ότι οι τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ του
αναγνϊςτθ είναι θ αναγνϊριςθ ςυμβόλων, ο ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικισ
και το ςυναίςκθμα, τότε μποροφμε εντελϊσ υποκετικά βζβαια να
ποφμε ότι ςτθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ ενεργοποιείται ιδιαίτερα και θ
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του αναγνϊςτθ.
Ο όροσ λογοτεχνικι ανάγνωςθ δεν πρζπει να ςυνδζεται με τισ
αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν ζργων που ςυνικωσ επικεντρϊνουν το
ενδιαφζρον είτε ςτθ διδαςκαλία του νοιματοσ είτε ςτθν αναηιτθςθ τθσ
λογοτεχνικότθτασ. Αφορά κυρίωσ τισ αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν ζργων
που προςδιορίηονται από τθν ιδιαίτερθ προςπάκεια ςτθν ερμθνεία του
ζργου, δθλαδι ο αναγνϊςτθσ προςπακεί να ςυμπλθρϊςει τα κενά και
τισ ελλείψεισ, να αναδιατάξει το αφθγθματικό υλικό, να ςυνδζςει το
κείμενο με άλλα κείμενα, να ανακαλφψει τισ ςυςχετίςεισ ςυγγραφζα
κειμζνου και εποχισ. Ειδικότερα όμωσ «λογοτεχνικι ανάγνωςθ» είναι
32

Καινοτόμεσ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ|Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ»

εκείνθ που υποχρεϊνει ι κακοδθγεί τον αναγνϊςτθ να ανακαλφπτει τα
βαςικά ςτοιχεία των λογοτεχνικϊν ζργων, το χτίςιμό τουσ, τουσ αρμοφσ
και τισ τεχνικζσ (ακόμθ και τουσ κανόνεσ και τισ αρχζσ) που τα
ςυνδζουν, τα ςυνκζτουν και ολοκλθρϊνουν τθ γραφι τουσ. Ζτςι τα
εργαλεία τθσ κεωρίασ τθσ λογοτεχνίασ ζρχονται ςτο προςκινιο μαηί και
θ γνϊςθ ςτοιχειωδϊν εννοιϊν, όπωσ το είδοσ του αφθγθτι, τθσ οπτικισ
γωνίασ, των λογοτεχνικϊν ειδϊν, κάτι που ενδεχομζνωσ και να
δυςκολεφει το νεαρό αναγνϊςτθ τθσ ςχολικισ θλικίασ αλλά τον οδθγεί
ουςιαςτικά ςτο χϊρο τθσ δθμιουργικισ γραφισ.
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Δθμιτρθσ Πολίτθσ
Λζκτορασ ςτο Τ.Ε.Ε.Α.Ρ.Θ Ράτρασ

Η ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ:
Ηθτιματα Κεωρίασ και Διδακτικισ.
Θ αναφορά ςτο ρόλο τθσ Λογοτεχνίασ για Ραιδιά ςτθ ςχολικι τάξθ
ξεκινά από μια διαπίςτωςθ: κάκε προςπάκεια ι πρόταςθ διδακτικισ
αξιοποίθςθσ των λογοτεχνικϊν κειμζνων επιβάλλει ςιμερα μια
διαφορετικι κεϊρθςθ, θ οποία δεν εξαντλείται ςε παγιωμζνεσ
(προ)κζςεισ και δεν αγνοεί τον προβλθματιςμό που ελζγχεται
κεωρθτικά ι τισ διδακτικζσ προτάςεισ που ζχουν δοκιμαςτεί πρακτικά.
Κυρίωσ, όμωσ, δεν υποτιμά τθ δεδομζνθ "κακοτυχία" τθσ Λογοτεχνίασ,
θ οποία παραμελείται ι αγνοείται, όπου ζχει ανάγκθ τθν προςοχι μασ,
ενϊ προςεγγίηεται αςφυκτικά, όταν χρειάηεται να λειτουργιςει (από)
μόνθ τθσ (Benton, 1978). Συςχετίηοντασ αυτι τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
Λογοτεχνίασ με τισ εγγενείσ δυνατότθτζσ τθσ αλλά και με τουσ τρόπουσ
προςφοράσ τθσ μζςα ςτθν τάξθ, μποροφμε να ερμθνεφςουμε τόςο τθν
παραμζλθςθ όςο και το ενδιαφζρον που τθν "κατατρζχουν" ωσ
απόρροια τθσ κζςθσ τθσ μζςα ςτο πλαίςιο του ςχολικοφ προγράμματοσ


Το κείμενο δθμοςιεφτθκε ςτο π. Μουςικι ςε Πρϊτθ Βακμίδα 5-6 (2008): 59-65.
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αλλά και τθσ "ςτεγανοποίθςθσ" των μεκόδων που τθν
"εκμεταλλεφονται" διδακτικά. Σε μια τζτοια κεϊρθςθ, ωςτόςο, δεν
είναι μόνο τα διδακτικά ηθτιματα που ζχουν ανάγκθ από πρακτικι
διευκζτθςθ αλλά και τα κεωρθτικά που απαιτοφν πραγμάτευςθ, αφοφ
ςτθν αλλθλεξάρτθςι τουσ οι διδακτικζσ πρακτικζσ είναι εκείνεσ που
εμπνζουν το κεωρθτικό προβλθματιςμό, ο οποίοσ κα (ανα)μορφϊςει
ςτθ ςυνζχεια τθ διδακτικι πράξθ. Με άλλα λόγια, θ προβλθματικι των
όρων και των οριςμϊν, που υποβάλλεται από τισ πρακτικζσ μασ, κα
αποςαφθνίςει εννοιολογικά όρια και κα ςτακμίςει το πλαίςιο και τισ
δυνατότθτεσ τθσ πράξθσ μασ.
Ο κεωρθτικόσ προβλθματιςμόσ που ζχει κατατεκεί για τθ
Λογοτεχνία, θ οποία, προκετικά ι μθ, απευκφνεται ςτα παιδιά ι
"καταναλϊνεται" από αυτά, κινείται προσ δφο κατευκφνςεισ: θ μία
αφορά τθ διάκριςθ των όρων, «Ραιδικι Λογοτεχνία» ι «Λογοτεχνία για
Ραιδιά», και απθχεί κυρίωσ ιςτορικά ςυμφραηόμενα, ενϊ θ άλλθ
αναφζρεται ςτο περιεχόμενό τουσ και ςτθρίηεται ςτθ ςφγχρονθ,
δυναμικι κεϊρθςθ των εννοιϊν αλλά και ςτθν ανάγκθ
επαναπροςδιοριςμοφ και διεφρυνςισ τουσ. Ο όροσ «Ραιδικι
Λογοτεχνία» επικράτθςε από τα μζςα ςχεδόν του 19ου αιϊνα, όταν δεν
υπιρχαν αρκετά λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά και αξιοποιοφνταν ωσ
παιδικά ι "παιδικότροπα" κάποια από τα κείμενα που απευκφνονταν
ςτουσ ενθλίκουσ. Ο όροσ αυτόσ λειτοφργθςε και λειτουργεί
διαχωριςτικά, αφοφ ςτθρίηεται ςτθν αντίκεςθ παιδί-ενιλικοσ, και
μειωτικά, επειδι χαρακτθρίηει εκ των προτζρων τθν ποιότθτα τθσ
Λογοτεχνίασ, ενεργοποιϊντασ τουσ αρνθτικοφσ ςυνειρμοφσ του
επικζτου «παιδικι» (Ακριτόπουλοσ, 1993: 11). Ζνασ τζτοιοσ όροσ, όμωσ,
αν και ςθματοδοτεί τθ ςταδιακι ειςαγωγι του παιδιοφ ςτισ
αφθγθματικζσ μορφζσ του 19ου αιϊνα, δεν απεμπολεί το διδακτιςμό
που μεταφζρει, και τον οποίο επιβάλλουν οι ενιλικοι, κακϊσ ζρχεται να
ανταποκρικεί ςτισ γνωςτικζσ, θκικζσ και εκπαιδευτικζσ (παιδαγωγικζσ)
ανάγκεσ των ιςτορικϊν περιόδων που διατρζχει. Κατά τισ δφο
τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιϊνα, ωςτόςο, οι ποικίλεσ κεωρθτικζσ
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προςεγγίςεισ των λογοτεχνικϊν κειμζνων αξιοποιοφν τα ςφγχρονα
επιςτθμονικά τουσ ερείςματα, για να αντιμετωπίςουν παλαιότερα
προβλιματα. Ρριμοδοτοφν τθ χριςθ του όρου «Λογοτεχνία για
Ραιδιά», κεωρϊντασ ότι αυτόσ δθμιουργεί λιγότερα προβλιματα και,
παρά το ότι δε διαλφει όλεσ τισ αςάφειεσ, αφινει άκικτο το
περιεχόμενο του όρου «Λογοτεχνία», διευρφνοντάσ το ςε ςχζςθ με
τουσ δθμιουργοφσ και εξειδικεφοντάσ το μόνο ςε ςχζςθ με τον
αποδζκτθ τθσ, το παιδί. Ο "νεόκοποσ" όροσ ζρχεται να χαρακτθρίςει τα
με ανάλογθ μορφι και περιεχόμενο αιςκθτικά δικαιωμζνα ζργα
δθμιουργϊν που απευκφνονται ςε παιδιά τθσ προςχολικισ, τθσ
ςχολικισ και τθσ πρϊτθσ εφθβικισ θλικίασ, προκειμζνου να τα φζρει ςε
επαφι με το αιςκθτικό φαινόμενο τθσ τζχνθσ, ενϊ με τθν εμπρόκετθ
διατφπωςθ «για παιδιά», μπορεί να ςυναιρζςει ςε μια ζκφραςθ όλεσ
τισ δυνατζσ (υποκειμενικζσ) εκφορζσ του λόγου που απευκφνεται ςτα
παιδιά, αφοφ δεν αποκλείει τα παιδιά-δθμιουργοφσ ι ακόμθ και
ενθλίκουσ που απευκφνονται ςε άλλουσ ενθλίκουσ, εφόςον τα ζργα
τουσ μποροφν "να καταναλωκοφν" από τα παιδιά. Λκανοποιεί, δθλαδι,
και τθν ανάγκθ φπαρξθσ κατάλλθλων-εφλθπτων αναγνωςμάτων για
παιδιά, προβάλλοντασ τθ διαφοροποίθςι τουσ από τα λογοτεχνικά
αναγνϊςματα, γενικά, ωσ διαφορά βακμοφ και όχι είδουσ ι ποιότθτασ
(Hunt, 1991: 43-45).
Επιπλζον, ο όροσ «Λογοτεχνία για Ραιδιά» φαίνεται ότι
ςυμβάλλει αποτελεςματικότερα, ςε ςφγκριςθ με τον όρο «Ραιδικι
Λογοτεχνία», ςτο διάλογο υπζρ τθσ ιδιαίτερθσ οντότθτασ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων για παιδιά, αφοφ αναγνωρίηει τθν
ιδιαιτερότθτα και ιδιοςυςταςία τθσ παιδικισ θλικίασ, ςτακμίηοντασ
πλζον διαπολιτιςμικά και διαχρονικά τα προςδιοριςτικά ςτοιχεία τθσ.
Υπονοεί, δθλαδι, ότι από τθ ςτιγμι που προςδιορίηουμε ξεχωριςτά τθν
παιδικι θλικία, διαφοροποιοφμε ποιοτικά και τθ λογοτεχνία που τθν
αφορά (Κανατςοφλθ, 1997: 15, 19). Τζλοσ, αντιμετωπίηει ακόμθ και τισ
αρνθτικζσ ςυνδθλϊςεισ τθσ άποψθσ, που κζλει τθ «Λογοτεχνία για
Ραιδιά» ωσ τθ μαηικι προςπάκεια των ενθλίκων να πείςουν τα παιδιά
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ότι οφείλουν να ανταποκρίνονται ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
εκείνοι οραματίηονται τθν παιδικι θλικία (Rose, 1984: 2), εμπλζκοντασ
τα ίδια παιδιά ωσ ενεργοφσ αναγνϊςτεσ ςτισ διαδικαςίεσ που τα
αφοροφν. Ζτςι ςυνδζεται άμεςα με τισ πιο πρόςφατεσ εκδοχζσ τθσ
Κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ, που επικεντρϊνονται ςτον αποδζκτθ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου, ςτον αναγνϊςτθ, και αποκαλφπτουν τθν
προοπτικι που αυτόσ προςδίδει ςε κάκε διαδικαςία ανάγνωςθσ και
διδακτικισ αξιοποίθςθσ των λογοτεχνικϊν κειμζνων (Ρολίτθσ, 1996: 2223).
Άμεςα ςυνυφαςμζνα με τθν προβλθματικι του όρου και τισ
εννοιολογικζσ-κεωρθτικζσ προεκτάςεισ του είναι και τα ηθτιματα
διδακτικισ των λογοτεχνικϊν κειμζνων ςτθ ςχολικι τάξθ, ιδιαίτερα του
Δθμοτικοφ Σχολείου, τα οποία αναφζρονται: ςτθ ςυμπόρευςθ τθσ
Λογοτεχνίασ με τθ Γλϊςςα, ςτουσ καταλλθλότερουσ τρόπουσ
προςφοράσ τθσ ςτο παιδί-μακθτι και ςτισ δυνατότθτζσ του ωσ
αναγνϊςτθ, ςτα όρια και ςτισ δυνατότθτεσ του ρόλου του δαςκάλου.
Οι περιςςότερεσ απόψεισ που ζχουν διατυπωκεί μζχρι τϊρα για
τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ, γενικά, αναδεικνφουν τθ δεοντολογικι
και δυνθτικι φφςθ των ςυναφϊν ηθτθμάτων και, παρά τισ επιμζρουσ
διαφοροποιιςεισ τουσ ωσ προσ τθν ζννοια του όρου «διδαςκαλία» και
κυρίωσ ωσ προσ τα όρια τθσ παρζμβαςθσ του δαςκάλου, εκφράηονται
κετικά για τισ δυνατότθτζσ των διδακτικϊν προςεγγίςεων (Ρολίτθσ,
2005: 66-68)· δεν εξαντλοφνται όμωσ ςτθν ζννοια τθσ «διδαςκαλίασ»,
αλλά επικεντρϊνονται ςτουσ όρουσ τθσ, δθλαδι ςτο δάςκαλο, ςτο
μακθτι, ςτο λογοτεχνικό κείμενο (και ςτισ λειτουργίεσ του).
Κάκε αναφορά ςτθν παρουςία του δαςκάλου κατά τθ «διδαςκαλία»
ενόσ λογοτεχνικοφ κειμζνου κίγει αναπόφευκτα τθ ςθμαςία του
κακοδθγθτικοφ ρόλου που αναλαμβάνει αλλά και το βακμό τθσ
παρζμβαςθσ που επιχειρεί κατά τθ λογοτεχνικι εμπειρία (ΚατςίκθΓκίβαλου, 1995: 65-66). Τονίηεται ο υποκειμενικόσ χαρακτιρασ αυτισ
τθσ παρζμβαςθσ, ενϊ διαφαίνεται θ ανάγκθ οριοκζτθςθσ του
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διαμεςολαβθτικοφ του ρόλου μεταξφ του (λογοτεχνικοφ) κειμζνου και
του μακθτι(-αναγνϊςτθ).
Αν και ο δάςκαλοσ είναι εκείνοσ που κα δθμιουργιςει το κλίμα
μζςα ςτο οποίο κα κινθτοποιθκεί ο μακθτισ, για να προςεγγίςει
ατομικά ζνα λογοτεχνικό κείμενο, δεν μπορεί να αναλάβει μόνοσ του το
βάροσ του εκςυγχρονιςμοφ τθσ «διδαςκαλίασ» των λογοτεχνικϊν
κειμζνων και του επαναπροςδιοριςμοφ των ςτόχων τθσ, μζςα από
πειραματιςμοφσ και πρωτοβουλίεσ που ςπάνια ξεπερνοφν τα όρια τθσ
τάξθσ του (Αποςτολίδου, 1999: 11). Θ ςτάςθ του είναι άμεςα
ςυνυφαςμζνθ με τθν αντιμετϊπιςθ του κάκε μακθτι αποκλειςτικά, θ
υποκειμενικότθτα του οποίου κα πρζπει να γίνεται ςεβαςτι κατά τθ
διδακτικι διαδικαςία και ςε επίπεδο τάξθσ. Κα πρζπει, λοιπόν, ο
μακθτισ αυτόσ να ζχει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ επαφισ του με
το λογοτεχνικό κείμενο, ανάλογα με τισ ατομικζσ του ανάγκεσ και
ςφμφωνα με τα δικά του προςωπικά δεδομζνα, και όχι να
εξαναγκάηεται ςε επιβεβλθμζνουσ ι προκακοριςμζνουσ τρόπουσ
αναγνωςτικισ ςυμπεριφοράσ.
Ραρά το ότι τζτοια ηθτιματα ζχουν μονοπωλιςει για δεκαετίεσ
το ενδιαφζρον κεωρθτικϊν και διδαςκόντων, παρατθρείται μια
ςταςιμότθτα ςτθν επιςτθμονικι επεξεργαςία των δεδομζνων που
καταγράφονται και των παρατθριςεων που διατυπϊνονται. Οι μζκοδοι
και οι τρόποι που προτείνονται για τθν αποτελεςματικότερθ διδακτικι
αξιοποίθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου δεν παρεμβαίνουν εφκολα ςτο
εδραιωμζνο ςφςτθμα διδακτικϊν ςχζςεων και παραμζνουν ςτο
επίπεδο ατομικϊν αλλά και ςυλλογικϊν προςπακειϊν που, τισ
περιςςότερεσ φορζσ, δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να διαςϊςουν τθ
μεταρρυκμιςτικι τουσ πρόκεςθ. Το όλο κζμα ρυκμιηόταν ουςιαςτικά
μζχρι και τθ εκπνοι του 20οφ αιϊνα από τα Αναλυτικά Ρρογράμματα
Μακθμάτων του Δθμοτικοφ Σχολείου (1987), οι επιμζρουσ οδθγίεσ των
οποίων δεν κατάφερναν να ανταποκρίνονται πάντα ςτισ απαιτιςεισ τθσ
πράξθσ.
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Εξετάηοντασ ιςτορικά τθ δομι αυτϊν των Ρρογραμμάτων ςτθν
Ελλάδα, κα διαπιςτϊςουμε ότι, κατά παράδοςθ, είναι «μιμθτικι».
Στθρίηονται ςε αρχζσ και μεκόδουσ διδαςκαλίασ που κεμελιϊκθκαν
κατά το 19ο αιϊνα, ζχουν χαρακτιρα ιςτορικό και εκνικό, ενϊ
επιδιϊκουν τθ μεταβίβαςθ τθσ ελλθνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με
τθ βοικεια ςυγγραφζων ιςτορικά και πολιτιςτικά κακιερωμζνων.
Φςτερα από τθ μεταπολίτευςθ όμωσ, και ιδιαίτερα από τθ δεκαετία του
’80 και μετά, χωρίσ να εγκαταλείπουν ποτζ τθ «μιμθτικι» τουσ διάκεςθ,
ενςωματϊνουν και ςτοιχεία που ςυνιςτοφν μια παράλλθλθ δομι, τθν
«αναλυτικι». Αξιοποιοφν μάλιςτα αρχζσ από τθ Κεωρία τθσ
Λογοτεχνίασ, ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ του
μακθτι (Ρεςκετηι, 1995: 59-60). Για το λόγο αυτό και επθρεάηουν
εμφανζςτερα τισ διδακτικζσ πρακτικζσ, μολονότι επιφυλάςςουν για τθ
Λογοτεχνία ζναν επικουρικό, παρενκετικό ρόλο κατά τθ διδαςκαλία του
γλωςςικοφ μακιματοσ και δεν επιχειροφν “ςυςτθματικι” διδαςκαλία
των λογοτεχνικϊν κειμζνων, θ οποία κα εγκαινιαςτεί πια ςτα πρϊτα
χρόνια τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Κατςίκθ-Γκίβαλου, 1995: 77).
Με τθν αρχι του 21ου αιϊνα, ωςτόςο, τα πράγματα δείχνουν ότι
διαφοροποιοφνται. Τα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (2000), αρχικά, και το Διακεματικό
Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Αναλυτικά Ρρογράμματα
Σπουδϊν: Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ (2002), ςτθ ςυνζχεια, ζρχονται να
αναμορφϊςουν το περιεχόμενο των ςπουδϊν και το φφοσ των
διδακτικϊν προςεγγίςεων, ενϊ αντιμετωπίηουν εξατομικευμζνα τα
γνωςτικά αντικείμενα κατά βακμίδα Εκπαίδευςθσ, αρχίηοντασ από το
Νθπιαγωγείο και καταλιγοντασ ςτο Λφκειο.
Ρροκειμζνου για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, θ Λογοτεχνία
εντάςςεται και πάλι ςτα «Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ Ελλθνικισ
Γλϊςςασ για το Δθμοτικό Σχολείο». Στο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (2002), όπου ενςωματϊνονται τα
προθγοφμενα Ρρογράμματα Σπουδϊν (2000), θ Γλϊςςα «γίνεται» με τθ
βοικεια τθσ Λογοτεχνίασ «όχθμα και αποτζλεςμα αιςκθτικισ
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καλλιζργειασ» (2002:3), ενϊ θ Λογοτεχνία, που κεωρείται ζνασ από
τουσ «άξονεσ γνωςτικοφ περιεχομζνου» του γλωςςικοφ μακιματοσ,
ζχει ωσ βαςικό, γενικό ςτόχο τθσ τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με το
βιωματικό λόγο και με τα γλωςςικά μζςα των λογοτεχνθμάτων (2002:
24). Στα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, που
ακολουκοφν το Διακεματικό, ωσ κφριοι ςκοποί τθσ επαφισ των
μακθτϊν των δφο πρϊτων τάξεων (Αϋ-Βϋ) με αιςκθτικά καταξιωμζνα
λογοτεχνικά κείμενα αναφζρονται θ εξοικείωςι τουσ με το εξωςχολικό
βιβλίο και θ ενκάρρυνςι τουσ να αναπτφξουν τθ δθμιουργικι τουσ
φανταςία (2002: 41). Για τουσ μακθτζσ των μεγαλφτερων τάξεων (ΓϋΣΤϋ) επιδιϊκεται θ ςταδιακι εξοικείωςι τουσ με τθν εκνικι και με τθν
παγκόςμια λογοτεχνία, κακϊσ και με τισ διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ τθσ
γλϊςςασ (2002: 42-43).
Αν και τα λογοτεχνικά κείμενα προςεγγίηονται μζςα ςτο πλαίςιο
τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ και ςτα νζα Ρρογράμματα, για πρϊτθ φορά
«κρίνεται ςκόπιμθ θ μερικι αποςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων από τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ»,
ενϊ προτείνεται θ ςφνδεςι τθσ Λογοτεχνίασ με το παιχνίδι, με τθν
ψυχαγωγία, με τθν καλλιζργεια του ςυναιςκιματοσ και με το διάλογο,
μζςα από ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ (2002: 57-58). Θ κυριαρχία όμωσ τθσ
ςπουδισ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, ζτςι όπωσ αυτι διαφαίνεται ςτα
(Αναλυτικά) Ρρογράμματα, ζρχεται να οριοκετιςει, τελικά, τθν
ιδιαίτερθ λειτουργία τθσ λογοτεχνικισ ζκφραςθσ. Είναι χαρακτθριςτικό
ότι θ «ευαιςκθτοποίθςθ» απζναντι ςτα λογοτεχνικά κείμενα, «ϊςτε τα
παιδιά να τα χαίρονται και να τα αγαπιςουν, για να φτάςουν να
αποηθτοφν από μόνα τουσ τθ ςυντροφιά του καλοφ παιδικοφ βιβλίου»,
αναφζρεται ωσ όγδοοσ (!) ςτόχοσ του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ ςτα
παλιά (Αναλυτικά) Ρρογράμματα (1987: 9), ενϊ ςτα νζα καταλαμβάνει
τθν τζταρτθ κζςθ (2002: 26). Ζτςι, τθν κφρια ευκφνθ τθσ πιο
ολοκλθρωμζνθσ και "ελεφκερθσ" επαφισ του μακθτι με τθ Λογοτεχνία
αναλαμβάνουν και πάλι τα Ανκολόγια Λογοτεχνικϊν Κειμζνων – όπωσ
και παλιότερα το Ανκολόγιο για τα Ραιδιά του Δθμοτικοφ (ςε τρία μζρθ,
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το πρϊτο για τθν Αϋκαι Βϋτάξθ, το δεφτερο για τθν Γϋ και Δϋ, και το τρίτο
για τθν Εϋκαι ΣΤϋ) – πρωταρχικόσ ςτόχοσ των οποίων είναι θ πρϊτθ
γνωριμία των μακθτϊν με τθ λογοτεχνικι εκφορά του λόγου.
Τα νζα Ανκολόγια, και αναφζρομαι κυρίωσ ςε αυτά που
προορίηονται για τισ Γϋ-Δϋκαι Εϋ-Στϋ τάξεισ, δε ςτθρίηονται μόνο ςτισ
αρχζσ και ςτουσ κανόνεσ τθσ ςφγχρονθσ Ραιδαγωγικισ αλλά και ςτισ
κζςεισ τθσ ςφγχρονθσ Κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ, κζτοντασ ωσ κφριουσ
ςτόχουσ τθ διάςωςθ τθσ απόλαυςθσ από τθν ανάγνωςθ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων και τον προςανατολιςμό του αναγνϊςτθμακθτι ςε πιο δθμιουργικοφσ δρόμουσ μζςα από τθ ςχζςθ του με τα
ανκολογοφμενα κείμενα. Λδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ο
αποδζκτθσ αυτϊν των κειμζνων αντιμετωπίηεται με ςαφινεια πρϊτα
ωσ αναγνϊςτθσ και φςτερα ωσ μακθτισ. Θ ςθμαντικότερθ προςφορά
τουσ είναι ότι διαμορφϊνουν μια καινοφργια φιλοςοφικι βάςθ για τθ
κεϊρθςθ τθσ «διδαςκαλίασ» και διευρφνουν, ςε ςφγκριςθ με τα
παλαιότερα Ανκολόγια, το λογοτεχνικό κανόνα για τον αναγνϊςτθ
(Ρεςκετηι, 1995: 71-73). Ανταποκρίνονται ςτθ διαχρονικι
προβλθματικι και, μζςα από ζνα εμπλουτιςμζνο ςϊμα κειμζνων,
προςφζρουν
ςυγκεκριμζνεσ
προτάςεισ-λφςεισ
για
τθν
αποτελεςματικότερθ διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ Λογοτεχνίασ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, υποδεικνφουν τθν αποςφνδεςθ τθσ Λογοτεχνίασ από το
γλωςςικό μάκθμα και προτείνουν το ςυςχετιςμό τθσ με τθν ευρφτερθ
πολιτιςμικι δθμιουργία και λειτουργία του ανκρϊπου, τθ ςαφι
οριοκζτθςθ του ρόλου του δαςκάλου και, κυρίωσ, τθν ανάδειξθ του
ρόλου του μακθτι ωσ αναγνϊςτθ.
Το τελευταίο κεωροφμε ότι ςυναιρεί τθν ουςία όλων των
προβλθματιςμϊν που ζχουν διατυπωκεί για τθ «διδαςκαλία» τθσ
Λογοτεχνίασ, ενϊ παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον ο τρόποσ που
επιχειρείται. Ο αναγνϊςτθσ ζχει τθν ευκαιρία να ςυμμετζχει ςε
"ελεφκερεσ", για τουσ μακθτζσ, και "ενδεικτικζσ", για τουσ δαςκάλουσ,
δραςτθριότθτεσ που υπάρχουν ςτο τζλοσ κάκε κειμζνου. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ, οι οποίεσ δεν είναι άςχετεσ με τθν εμπειρία που
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ζχει ο αναγνϊςτθσ με το κάκε κείμενο, αλλά λειτουργοφν περιςςότερο
ωσ προεκτάςεισ τθσ, του εξαςφαλίηουν μια προςωπικι αίςκθςθ τθσ
λογοτεχνικισ εμπειρίασ και τθν ταυτίηουν με τθν αναγνωςτικι. Κατά
ςυνζπεια, ο αναγνϊςτθσ-μακθτισ είναι ςε κζςθ "να τιμιςει" τθ ςχζςθ
του με το λογοτεχνικό κείμενο, αντιλαμβανόμενοσ χωρίσ
εξαναγκαςμοφσ τισ βακφτερεσ ουςίεσ του και βιϊνοντασ ολοκλθρωμζνα
τθ διαδικαςία που του προτείνεται (Κατςίκθ-Γκίβαλου, 1999: 36).
Θ νζα πρόταςθ που κατακζτουν τα Ανκολόγια ζχει ιδιαίτερθ
ςθμαςία, αφοφ ιδθ ζχουν ςυνδεκεί με τθ ςχολικι πρακτικι και
κρίνονται μάλιςτα κετικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ (μακθτζσ και
εκπαιδευτικοφσ). Θ προβολι, πάντωσ, αυτισ τθσ πρόταςθσ δεν υποτιμά
άλλεσ προςπάκειεσ που είναι προςανατολιςμζνεσ προσ τθν κατεφκυνςθ
αυτι, αν και δεν ζχουν δοκιμαςτεί από τθν επίςθμθ διδακτικι
πρακτικι. Αναφζρομαι ςτισ προςπάκειεσ που καταβάλλει, από το 1994,
θ «Ομάδα Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ» να
επαναδιαπραγματευτεί τθ ςχζςθ Λογοτεχνίασ-Εκπαίδευςθσ και να
αναδείξει τθ Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ ωσ επιςτθμονικό αντικείμενο
(Αποςτολίδου, 1999: 11). Θ «Ομάδα» αυτι προχϊρθςε μάλιςτα και ςτθ
διαμόρφωςθ ενόσ νζου, αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, οργανωμζνου
ςε διδακτικζσ ενότθτεσ, για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν
Ρρωτοβάκμια και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Οι κεωρθτικζσ
αρχζσ και θ όλθ φιλοςοφία αυτοφ του προγράμματοσ ελζγχουν ωσ
ανεπαρκείσ άλλεσ εκδοχζσ, κειμενοκεντρικζσ κυρίωσ, τθσ Κεωρίασ τθσ
Λογοτεχνίασ, που υποβάλλουν τισ διδακτικζσ μασ πρακτικζσ, και
εντάςςονται μζςα ςτο πλαίςιο του ςφγχρονου ενδιαφζροντοσ για τισ
«Ρολιτιςμικζσ Σπουδζσ». Σθματοδοτοφν με τον τρόπο αυτό νζεσ,
εναλλακτικζσ προοπτικζσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ Λογοτεχνία, που
αξιοποιείται ωσ ζνα προνομιακό μζςο για τθ ςυνειδθτοποίθςθ και τθν
κριτικι κατανόθςθ διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν δεδομζνων, μπορεί να
ςυμβάλει ςτθν κατανόθςθ τθσ δικισ μασ εμπειρίασ αλλά κυρίωσ ςτθ
ςυγκρότθςθ μιασ νζασ αναγνωςτικισ υποκειμενικότθτασ. Θ Λογοτεχνία
δεν προβάλλεται πια για τθ Λογοτεχνία τθν ίδια αλλά για τουσ
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αναγνϊςτεσ-μακθτζσ που αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία τθσ για τουσ
εαυτοφσ τουσ και μποροφν να προχωριςουν μακριά από κυρίαρχα
κοινωνικά και πολιτιςμικά ςτερεότυπα ςτθ διαμόρφωςθ μιασ νζασ
υποκειμενικότθτασ, διευρυμζνθσ και βαςιςμζνθσ ςε μια ςυνείδθςθ
διαπολιτιςμικι (Ραςχαλίδθσ, 1999: 320-22).
Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ προςπάκειασ να αλλάξει το κακεςτϊσ τθσ
ανάγνωςθσ και να το προςανατολίςει ςε δραςτθριότθτεσ «πολιτιςμικισ
ερμθνευτικισ», από τθν πλευρά του αναγνϊςτθ, διευρφνει και τον
πάγιο παιδαγωγικό ςτόχο τθσ «εγγραμματοςφνθσ» ςε εκείνον τθσ
«πολιτιςμικισ εγγραμματοςφνθσ», απαιτϊντασ από τουσ αναγνϊςτεσ
να ανακαλφψουν το κοινωνικά προςδιοριςμζνο «αξιακό υπόςτρωμα»
και το «πολιτικό αςυνείδθτο» των λογοτεχνικϊν κειμζνων. Τουσ ηθτά
ακόμθ να απομακρυνκοφν από τθ λογικι του επιβεβλθμζνου
λογοτεχνικοφ κανόνα, να φτάςουν ςε διακειμενικζσ διεργαςίεσ μζςα
από ζνα διευρυμζνο ςϊμα κειμζνων, να αντιλθφκοφν ουςιαςτικά με το
δικό τουσ τρόπο τθν ζννοια, τθν πολυφωνία και τισ λειτουργίεσ τθσ
Λογοτεχνίασ και, τελικά, «να ερμθνεφςουν τθν ερμθνεία τουσ»
(Ραςχαλίδθσ, 1999: 324-27).
Θ εμφανισ "υποκειμενικι" προοπτικι ενόσ τζτοιου
αναγνωςτικοφ προγράμματοσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία και δυναμικι,
αφοφ αναφζρεται όχι μόνο ςτισ πικανζσ αναγνωςτικζσ ερμθνευτικζσ
διεργαςίεσ που τα κείμενα απαιτοφν αλλά και ςτθν ερμθνεία αυτισ τθσ
πικανισ ερμθνείασ. Συνολικά προτείνεται μια βιωματικι-επικοινωνιακι
και ταυτόχρονα μια πιο "ελεφκερθ" επαφι με τθ Λογοτεχνία, που κα
παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να επιλζγουν εκείνοι τα κείμενα
που κα διαβάςουν αλλά και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα τα
προςεγγίςουν, ορίηοντασ ουςιαςτικά οι ίδιοι το λογοτεχνικό κανόνα
που κα διαςϊςει και κα τουσ εξαςφαλίςει τθν αναγνωςτικι απόλαυςθ.
Το λογοτεχνικό κείμενο, αποδεςμευμζνο πλζον από τθ γλωςςικι
διδαςκαλία, δεν καλείται να εξυπθρετιςει προγραμματικοφσ ςκοποφσ
και ςυγκεκριμζνα ιδεολογικά ςχιματα, αλλά να ενεργοποιιςει
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δάςκαλουσ και μακθτζσ ςτθν άρκρωςθ του δικοφ τουσ λόγου (Καπλάνθ,
1999: 362-65).
Μζςα από τζτοιεσ προτάςεισ θ Λογοτεχνία (για Ραιδιά) φαίνεται
ότι διεκδικεί τθ κζςθ που τθσ αναλογεί ςε ζνα αναμορφωμζνο ςχολικό
πρόγραμμα, το οποίο παρουςιάηει τουλάχιςτον τθν πρόκεςθ να
κεραπεφςει τθν "κακοδαιμονία" τθσ αντιμετϊπιςθσ των λογοτεχνικϊν
κειμζνων από τουσ αναγνϊςτεσ-μακθτζσ. Χρειάηεται όμωσ να τουσ
προςφζρει τθ δυνατότθτα αιςκθτοποίθςθσ τθσ αντίδραςισ τουσ και
αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ τθσ, κατανοϊντασ και βιϊνοντασ τθν πράξθ
τουσ ωσ προςωπικι ςχζςθ τουσ με το λογοτεχνικό κείμενο. Για το λόγο
αυτό, ο δάςκαλοσ δεν πρζπει να λθςμονεί τουσ όρουσ του λογοτεχνικοφ
"παιχνιδιοφ" και "να εγκαταλείπει" τουσ μακθτζσ του ςε ςυνειρμικά
παραλθριματα ι ςε περιπλανιςεισ, που τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν
οδθγοφν πουκενά. Τζτοιεσ καταςτάςεισ μποροφν, βζβαια, να
διαςϊςουν τθ μαγεία τθσ λογοτεχνικισ ζκφραςθσ και επαφισ, αλλά
είναι πικανό και να παρερμθνεφςουν ι να αλλοιϊςουν τθν ουςία τθσ. Θ
κατανόθςθ, και κατά ςυνζπεια θ ςυνειδθτοποίθςθ, αυτισ τθσ πράξθσ
δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ για τουσ αναγνϊςτεσ, δάςκαλουσ και
μακθτζσ, επειδι χρειάηεται ζνα βοθκθτικό πλαίςιο αναφοράσ, όπωσ
αυτό που προςπακοφν να μορφοποιιςουν οι πρακτικζσ και οι
προτάςεισ που εκκζςαμε παραπάνω.
Στθ βάςθ αυτϊν των πρακτικϊν γίνεται φανερό ότι υπάρχει
πάντα μια φιλοςοφία, ζνα ςφνολο από αρχζσ εμπνευςμζνεσ ι
δανειςμζνεσ κυρίωσ από λογοτεχνικζσ κεωρίεσ, θ φπαρξθ των οποίων
εγγυάται τθν ολοκλιρωςθ τθσ λογοτεχνικισ εμπειρίασ και προφυλάςςει
τθν αναγνωςτικι διαδικαςία από επιηιμιεσ για τουσ όρουσ τθσ
παρεκτροπζσ. Αρκεί μόνο τα κεωρθτικά δεδομζνα να αξιοποιθκοφν
ςωςτά, ϊςτε θ κεωρία να μθν υπερβαίνει τθ διδακτικι πράξθ και θ
διδακτικι πράξθ να μθν καταργεί τθ κεωρία. Ραρόμοιοι χειριςμοί όμωσ
κζλουν μεγάλθ προςοχι, επειδι τα όρια είναι δυςδιάκριτα και ο ρόλοσ
τθσ κεωρίασ παρεξθγθμζνοσ (Rosenblatt, 21989: 49-50, και Ραςχαλίδθσ,
1999: 328-29). Ωςτόςο, θ κεωρία ιταν πάντα παροφςα ςτο ςχολείο, αν
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και οι κεωρθτικζσ αντιλιψεισ που διαμόρφωναν το διδακτικό πλαίςιο
δεν αποκάλυπταν ςυνικωσ τθν παρουςία και τθν ταυτότθτά τουσ
(Καγιαλισ, 1993: 36). Στθν Ελλάδα τζτοιεσ αντιλιψεισ εξυπθρετοφςαν
κυρίωσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ, κατά τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, και
επικεντρϊνονταν ςτθν ανίχνευςθ τθσ λογοτεχνικότθτασ του κειμζνου,
για να καταλιξουν ςτθν προβολι του ρόλου του δαςκάλου, του
εκπαιδευτικοφ, μζςα από μια αυςτθρά προγραμματιςμζνθ διδακτικι
πορεία (Ρεςκετηι, 1995: 250-51).
Οι νζοι τρόποι κεϊρθςθσ του λογοτεχνικοφ φαινομζνου, οι
οποίοι διαπιςτωμζνα αντανακλοφν γενικότερεσ ιδεολογικζσ επιλογζσ
αλλά και κοινωνικζσ αλλαγζσ, εμπνζονται από τισ ςφγχρονεσ εκδοχζσ
τθσ Κεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ (May, 1995), ςυνδζονται αμεςότερα με
τθν αναγκαιότθτα μιασ διαφορετικισ αξιοποίθςθσ τθσ Λογοτεχνίασ (για
Ραιδιά) και ανταποκρίνονται επαρκζςτερα ςτο διευρυμζνο
περιεχόμενό τθσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ μιασ τζτοιασ αντιμετϊπιςθσ που
εμπλζκει άμεςα τουσ μακθτζσ-αναγνϊςτεσ ςτθ διδακτικι διαδικαςία
δεν είναι να υπαγορεφςει τθ διάκεςι τουσ απζναντι ςτο κείμενο ι να
κακορίςει τθ ςχζςθ τουσ με αυτό, αλλά να προςφζρει μια βάςθ
ενεργοποίθςθσ τθσ αναγνωςτικισ τουσ διάκεςθσ (Nodelman, 1992) και
να αναδείξει τθν προςωπικι αίςκθςθ και τθ μοναδικότθτα τθσ
λογοτεχνικισ εμπειρίασ.
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Μάνοσ Κοντολζων
Συγγραφζασ, κριτικόσ

Η ςθμαςία του βιβλίου ςτθ ηωι μασ και θ ανεξζλεγκτθ επίδραςθ
ποικίλων εντφπων
Οι άνκρωποι επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με πολλοφσ τρόπουσ.
Επικοινωνϊ, ςθμαίνει πωσ μοιράηομαι με άλλουσ ι ςτζλνω ςε κάποιον
ι λαμβάνω από ζναν τρίτο κάποιο μινυμα, ζνα ςυναίςκθμα, μια
πλθροφορία. Ανταλλάςςω απόψεισ και ιδζεσ, επθρεάηω ι
επθρεάηομαι.
Οι άνκρωποι, λοιπόν, επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με πολλοφσ τρόπουσ.
Με χειρονομίεσ – κϋ θ μθτζρα ςιμά του εκρθνοφςε,
με λαχτάρα χτυπϊντασ τα ςτικια (Γ. Ηαλοκϊςτασ).
Με εκφράςεισ του προςϊπου – Κ’ θ Ραναγία χαίρεται,
θ Ραναγία χαμογελά. (Ο. Ελφτθσ).
Με εκφράςεισ των ματιϊν – ζχουν τα μάτια τθσ, όπου γελοφνε,
το χρϊμα ποφναι ςτον ουρανό (Δ. Σολωμόσ).
Με κινιςεισ όλου του ςϊματοσ –Κι ανάμεςό τουσ αρχινάε,
Ξεχωριςμζνθ από τισ άλλεσ,
Τρικυμιςμζνο ζνα χορό,
Λυγιζται, ςζρνεται, πετάει
Κορίτςι δεκαχτϊ χρονϊ
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… και του χοροφ βαςίλιςςα είναι (Κ. Ραλαμάσ)
Με ιχουσ – Ρθδάμε ςτισ βάρκεσ,
λφνουμε τα ςκοινιά
και τραγουδάμε τθ κάλαςςα (Γ. ίτςοσ)
Με εικόνεσ- Ροφ νάςαι, για να δεισ πωσ εμεγάλωςε
τϋ αγιόκλθμα μασ μζςα ςτθν αυλι μασ (. Μποφμθ – Ραππά)
Και με λόγια,
λόγια γραμμζνα – Σου γράφω τθ λφπθ μου ςϋ αυτό το χαρτί
τόςο αλαφριά που να ςτθ φζρει ο άνεμοσ (Ν. Βρεττάκοσ)
λόγια προφορικά - Τηεμιλζ,
ςε τραγουδιςαμε δίπλα ςτθ κάλαςςα,
και ςε γυρζψαμε, και ςε φωνάξαμε,
και δεν ιρκεσ. (Ν. Καρφδθσ)
Οι άνκρωποι, λοιπόν, επικοινωνοφν με πολλοφσ τρόπουσ. Αλλά,
ςίγουρα, ο κυριότεροσ και ο πιο άμεςοσ τρόποσ επικοινωνίασ ιταν και
είναι και –ασ ελπίςουμε πωσ κα είναι– ο λόγοσ. Ο γραπτόσ και ο
προφορικόσ λόγοσ. Ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ μορφζσ επικοινωνίασ μζςω
του λόγου, θ πιο ςθμαντικι, ίςωσ και ουςιαςτικι διαφορά τουσ είναι
ότι ο μεν προφορικόσ λόγοσ υπάρχει για μια ςτιγμι, για λίγα λεπτά, ενϊ
ο γραπτόσ παραμζνει για πάντα.
Πταν ο Αγαμζμνονασ αποφάςιηε να κυςιάςει τθν κόρθ του τθν
Λφιγζνεια, εκείνθ αςφαλϊσ και με κάποια λόγια κα προςπάκθςε να τον
μεταπείςει. Τα λόγια εκείνα, όςο κι αν είχαν τθν αμεςότθτα του πόνου
και το φόβου ενόσ κοριτςιοφ, ακοφςτθκαν για κάποια λίγα λεπτά και
μετά ζμειναν ςτθ μνιμθ όςων ζτυχε να είναι παρόντεσ και να τα ζχουν
ακοφςει. Πταν κι αυτοί πζκαναν, οι παρακλιςεισ τθσ Λφιγζνειασ
ξεχάςτθκαν. Πμωσ τα λόγια που ο Ευριπίδθσ βάηει ςτο ςτόμα τθσ
θρωίδασ του ζργου του Ιφιγζνεια ςτθν Αυλίδα, ακριβϊσ επειδι
γράφτθκαν, είναι γνωςτά ακόμα και ςιμερα, ακόμα και ςιμερα
ςυγκινοφν:
Και για κλαρί ικεςίασ ςτα γόνατά ςου
Κρεμνϊ από ςζνα το κορμί μου… και ικετεφω:
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Θάνατο πρόωρο μθ μου δϊςεισ* είναι
Γλυκό το φωσ να βλζπεισ* μθ με πιζςεισ
Τον κάτω κόςμο να αντικρφςω. (μετάφραςθ Κ. Σταφρου)
«Τα λόγια φεφγουν, τα γραπτά μζνουν» λζει ο λαόσ μασ. Κι αυτό
ςθμαίνει πωσ ςε ό,τι ζχει κάποια ςτιγμι γραφτεί μπορεί να
ξαναγυρίςουμε, να το διαβάςουμε και πάλι και να το κατανοιςουμε
καλφτερα. Ο προφορικόσ λόγοσ είναι πιο άμεςοσ. Ο γραπτόσ
περιςςότερο διαχρονικόσ.
Κάτι που ακοφςαμε, αν τφχει και το ερμθνεφςουμε λάκοσ, πολφ
δφςκολα κάποιοσ κα μασ πείςει για το λάκοσ μασ αυτό. Τα λόγια τα ίδια
ποτζ δε κα ξανακουςτοφν και ό,τι από αυτά κυμόμαςτε είναι και που
κα παραμείνει μζςα ςτθ μνιμθ μασ και κα επθρεάςει ςκζψεισ και
ςυναιςκιματά μασ. Μα ςε ό,τι διαβάςαμε δεν μπορεί να ςυμβεί
εφκολα μια τζτοια παρεξιγθςθ. Οι λζξεισ παραμζνουν πάντα ςτθ κζςθ
τουσ, ζτοιμεσ να επιβεβαιϊςουν τθν αρχικι μασ άποψθ, αλλά και το
ίδιο ζτοιμεσ να μασ διορκϊςουν το τυχόν λανκαςμζνο τρόπο που τισ
αναγνϊςαμε.
Στο γραπτό λόγο βρικαν τον τρόπο να επιβιϊςουν όλεσ οι
γνϊςεισ του ανκρϊπου. Θ ιςτορία και θ επιςτιμθ, θ τζχνθ και οι ιδζεσ,
οι απόψεισ και οι κζςεισ, οι ςχεδιαςμοί και οι αποφάςεισ όλων όςοι
ζηθςαν πριν από εμάσ, μασ γίνονται γνωςτά μζςω του γραπτοφ λόγου.
Αν δεν είχε ο άνκρωποσ εφεφρει τθ γραφι, τότε δε κα μποροφςε να
αφιςει κλθρονομιά τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία των όςων ζηθςε.
Ασ διαβάςουμε κάποιουσ ςτίχουσ του Σεφζρθ από το Ημερολόγιο
καταςτρϊματοσ Β’.
«Δε κζλω τίποτε άλλο παρά να μιλιςω απλά, να μου δοκεί ετοφτθ θ
χάρθ.
Γιατί και το τραγοφδι το φορτϊςαμε με τόςεσ μουςικζσ που ςιγά – ςιγά
βουλιάηει,
Και τθν τζχνθ μασ τθ ςτολίςαμε τόςο πολφ που φαγϊκθκε από τα
μαλάματα το πρόςωπό τθσ
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Κϋ είναι καιρόσ να ποφμε τα λιγοςτά μασ λόγια, γιατί θ ψυχι μασ αφριο
κάνει πανιά»
Ο γραπτόσ λόγοσ κάνει τον άνκρωπο ακάνατο. Από τθν εποχι
εκείνθ όπου κάποιοι πρωτόγονοι άνκρωποι πιραν να χαράηουν
ςχιματα ςε πζτρεσ, μζχρι τισ μζρεσ μασ όπου ότι γράφουμε πάνω ςτο
χαρτί ι το βλζπουμε να ςχθματίηεται ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι μασ
μπορεί αμζςωσ να μεταδοκεί ςε χιλιάδεσ και εκατομμφρια άλλουσ
ςυνανκρϊπουσ μασ, ζχει περάςει πολφσ μα πάρα πολφσ καιρόσ.
Αλφαβιτεσ ζχουν αντικαταςτιςει τα ςχιματα και νζεσ τεχνικζσ
βοθκοφν όχι μόνο ςτθν άνετθ και εφκολθ καταγραφι των γνϊςεων και
των ιδεϊν, αλλά και ςτθν άμεςθ αναμετάδοςι τουσ.
Ο γραπτόσ λόγοσ ακόμα και ςιμερα, τθν εποχι τθσ εικόνασ, όπωσ
λζγουν, εξακολουκεί να παραμζνει ο πρϊτοσ και ο ουςιαςτικότεροσ
τρόποσ επικοινωνίασ. Αλλά υπάρχουν πολλά είδθ γραπτοφ λόγου.
Ανάλογα το τι κζλω να μεταφζρω ςε ζναν άλλο, γράφω και το μινυμά
μου.
Αν κζλω να γράψω μια είδθςθ χρθςιμοποιϊ τον δθμοςιογραφικό
λόγο. Αν κζλω να περιγράψω και να αναλφςω ζνα πείραμα
χρθςιμοποιϊ τον επιςτθμονικό λόγο. Αν κζλω να καταγράψω
ςυναιςκιματα και ιδζεσ, τότε καταφεφγω ςτον λογοτεχνικό λόγο
(πεηογραφικό ι ποιθτικό).
Κα μποροφςαμε ακόμα να ποφμε πωσ υπάρχουν και άλλεσ
πολλζσ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ του γραπτοφ λόγου (γράφουμε
επιςτολζσ, ςθμειϊματα, παραγγελίεσ, νόμουσ, υπθρεςιακά ζγγραφα
κ.λπ). Αλλά, μιασ και εγϊ είμαι ςυγγραφζασ, κα ικελα να μείνω
περιςςότερο ςτον ζντυπο λόγο των βιβλίων και των περιοδικϊν ι των
εφθμερίδων. Ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ ζχει ωσ βαςικό προοριςμό του
να μεταδίδει μια είδθςθ. Ο λογοτεχνικόσ λόγοσ προςπακεί να
περιγράψει ςυναιςκιματα και να δθμιουργιςει ςυγκινιςεισ, αλλά και
να ενεργοποιιςει τθ ςυνείδθςι μασ.
Πταν το 1922 κάθκε θ Σμφρνθ, οι εφθμερίδεσ περιγράψανε το
γεγονόσ: «Η Σμφρνθ πυρπολείται και οι κάτοικοί τθσ ςφάηονται» - ιταν
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ο τίτλοσ του φφλλου τθσ εφθμερίδασ «Κακθμερινι» τθσ Ραραςκευισ, 2
Σεπτεμβρίου 1922.
Με οχτϊ μόλισ λζξεισ ο δθμοςιογράφοσ κατάφερνε και να
ενθμερϊςει, και να ςυγκινιςει. Το ίδιο γεγονόσ ζνασ ςυγγραφζασ κα
χρειαηότανε πολλζσ περιςςότερεσ λζξεισ για να το περιγράψει, αλλά
παράλλθλα κα φϊτιηε και με πιο ζντονο τρόπο τα ςυναιςκιματα
εκείνων που ηοφςαν τον τρόμο τθσ καταςτροφισ.
«Ολόγυρα, όςο μποροφςε κανείσ να δει, ζνα πλικοσ τεράςτιο από
κεφάλια, χζρια και κορμιά, ςυνωκοφνταν προσ τα βράχια ι
ςπρϊχνονταν ςτα ρθχά. Στάχτεσ και κάρβουνα ζπεφταν πάνω τουσ Σα
νάχε εκραγεί θφαίςτειο. Μαφρεσ ςκιζσ που κουβαλοφςαν δοχεία,
πρόβαλαν μζςα ςτον καπνό. Και μια τρομερι ηζςτθ απλϊνονταν
παντοφ, ςα να ξεχυνόταν από το ςτόμιο πυρωμζνου φοφρνου» - μια
περιγραφι που διαβάηουμε ςτο μυκιςτόρθμα Οι ςτάχτεσ τθσ Σμφρνθσ
του ίτςαρντ άινχαρτ (μετάφραςθ: Σ. Κεοδωρόπουλου)
Και ο δθμοςιογραφικόσ λόγοσ και ο λογοτεχνικόσ, όςο κι αν ζχουν
άλλεσ τεχνικζσ, κα πρζπει πάντα να μθ παραπλανοφν. Αλλά υπάρχει μια
διαφορά ανάμεςα ςτο δθμοςιογράφο και ςτο ςυγγραφζα. Ο πρϊτοσ
ζχει υποχρζωςθ να μεταδίδει μόνο τθν είδθςθ. Ο όποιοσ ςχολιαςμόσ
του πρζπει να ςτθρίηεται ςε αντικειμενικά κριτιρια. Και να προςπακεί
να αφινει τον αναγνϊςτθ του να αποκτιςει τθν δικι του γνϊμθ. Ο
δεφτεροσ, ο ςυγγραφζασ, ζχει το δικαίωμα να γράψει τθν υποκειμενικι
του αλικεια, αλλά κι αυτόσ κα πρζπει να ζχει κατά νου πωσ κα πρζπει
να βοθκά τον αναγνϊςτθ του να ςχθματίςει μια ελεφκερθ άποψθ.
Τελικά ςτόχοσ και των δυο κα πρζπει να είναι θ δθμιουργία ενόσ
υπεφκυνου και ευαίςκθτου πολίτθ.
«Διότι, πρζπει να ζχει ο ςτρατιϊτθσ το ςκεπάρνι του, το μικρό
παιδί το βλζμμα του, ο ποιθτισ το ροκάνι του» γράφει ο Νίκοσ
Εγγονόπουλοσ και εκείνο που νομίηω πωσ υπονοεί είναι πωσ πρζπει να
δίνουμε το δικαίωμα ςτουσ ανκρϊπουσ να φτιάχνουν μόνοι τουσ τθ
μοίρα τουσ. Κι ζτςι ο ςτρατιϊτθσ ζχει δικαίωμα ςτθν ειρινθ, ο παιδί ςτο
μζλλον και ο δθμιουργόσ ςτθν ελεφκερθ ζκφραςι του.
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Ζνα γνωςτό και αγαπθμζνο ςφνκθμα τθσ εποχισ μασ λζει «Το
βιβλίο είναι ζνα παράκυρο ςτον κόςμο». Και ζνα άλλο ιςχυρίηεται πωσ
«Με ζνα βιβλίο πετάω». Τα ίδια ςυνκιματα κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφνε και για τθν εφθμερίδα και για το περιοδικό. Με το
γραπτό λόγο ανοίγω ζνα παράκυρο και βλζπω τι ςυμβαίνει μζςα μου
και ζξω από εμζνα. Με τα γραπτά λόγια θ ψυχι μου αποκτά φτερά και
μπορεί να πετάξει ςε άλλουσ κόςμουσ, ςε άλλεσ ιδζεσ.
Ζτςι είναι… Αλλά μπορεί και να μθν είναι. Πλα εξαρτϊνται από το
ικοσ του γραπτοφ λόγου.
Ο Γκουςτάβ Φλωμπζρ, ο μεγάλοσ Γάλλοσ μυκιςτοριογράφοσ του
ου
19 αιϊνα, ζχει γράψει πωσ «το ςυγγραφικό φφοσ αποτελεί ςτάςθ
ηωισ».
Πλοι όςοι γράφουν δεν ζχουν τθν ίδια ςτάςθ ηωισ, μιτε
διακζτουν το ίδιο ικοσ. Και γι’ αυτό οι αναγνϊςτεσ πρζπει να είναι
προςεχτικοί ςε ό,τι διαβάηουν. Συχνά πίςω από τισ πιο όμορφεσ λζξεισ
και τισ πιο ενδιαφζρουςεσ περιγραφζσ, κρφβονται απαίςιεσ ςκζψεισ και
φπουλεσ διακζςεισ.
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΛΕΚΝΘΣ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ ΝΕΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
INTERNATIONALE JUGENDBIBLIOTHEK MUENCHEN
INTERNATIONAL YOUTH LIBRARY

Dr. Christiane Raabe
Διευκφντρια τθσ Διεκνοφσ Βιβλιοκικθσ Νεότθτασ Μονάχου
«Δϊςτε μασ βιβλία, δϊςτε μασ φτερά!»
Θ Διεκνισ Βιβλιοκικθ Νεότθτασ εγκαινιάςτθκε ςτισ 14 Σεπτεμβρίου του
1949, ςε μια βίλα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ του Μονάχου, ωσ θ πρϊτθ
βιβλιοκικθ για τθν παγκόςμια παιδικι και εφθβικι λογοτεχνία.
Λδρφτρια ιταν θ Γερμανοεβραία μετανάςτρια Jella Lepman, που το 1945
επζςτρεψε ςτθ Γερμανία απεςταλμζνθ από τθν αμερικανικι
ςτρατιωτικι κυβζρνθςθ ωσ ςφμβουλοσ για «τα πολιτιςτικά
ενδιαφζροντα των γυναικϊν και των παιδιϊν και τα ενδιαφζροντά τουσ
ςε ηθτιματα διαπαιδαγϊγθςθσ».
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Γι’ αυτιν αποτελοφςε επιτακτικι ανάγκθ το να προςφζρει ςτα
παιδιά και τουσ εφιβουσ, που μεγάλωςαν μζςα ςτον εκνικοςοςιαλιςμό
και τον πόλεμο, βιβλία ωσ ερζκιςμα για τθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ
τουσ και για τθ διαμόρφωςθ μιασ ανοιχτισ αντίλθψθσ για τον κόςμο. Τα
παιδικά βιβλία κα ζχτιηαν γζφυρεσ μεταξφ των λαϊν, κα προωκοφςαν
τθν ανεκτικότθτα, τθ δθμοκρατία, το ςεβαςμό του διαφορετικοφ και κα
ξυπνοφςαν τθν περιζργεια για το «άλλο». Με το ςφνκθμα «Δϊςτε μασ
βιβλία, δϊςτε μασ φτερά», θ Lepman αιτοφνταν δωρεζσ βιβλίων ςε
εκδοτικοφσ οίκουσ διεκνϊσ, και κατάφερε μ’ αυτόν τον τρόπο να
ςυγκεντρϊςει 4.000 βιβλία γραμμζνα ςε πολλζσ γλϊςςεσ. Με τα βιβλία
αυτά διοργάνωςε μια ζκκεςθ βιβλίου το 1946, που ζτυχε μεγάλθσ
ανταπόκριςθσ. Ιταν πολφ κοντά ςτο να βρεκεί μια ςτζγθ για τα βιβλία
αυτά, όμωσ πζραςαν άλλα τρία χρόνια μζχρι να βρεκεί ο κατάλλθλοσ
χϊροσ και να εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ.
Πολφ πιο μπροςτά από τθν εποχι τθσ
Με αξιοκαφμαςτθ γενναιοδωρία ενςωματϊκθκαν παιδιά και νζοι ςτθ
διαδικαςία τθσ διαμόρφωςθσ τθσ καινοφργιασ βιβλιοκικθσ. Θ
δθμοκρατικι ςυγκατάκεςθ απόψεων και μια προοδευτικι αντίλθψθ
για τθ διάδοςθ και τθν προϊκθςθ τθσ λογοτεχνίασ αποτελοφςαν τουσ
οδθγοφσ για τθ δουλειά τθσ βιβλιοκικθσ. Σφμφωνα με το αμερικανικό
πρότυπο, τα βιβλία ιταν τοποκετθμζνα με τζτοιον τρόπο ϊςτε όλοι να
ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ς’ αυτά. Τα παιδιά κάκονταν ςτο πάτωμα,
μπροςτά από τα ράφια, και διάβαηαν. Ρολλοί Γερμανοί βιβλιοκθκάριοι
αντζδραςαν ςε αυτό το ςφςτθμα τουλάχιςτον με απορία. Θ ιδρφτρια
διακιρυςςε: «Πχι τα βιβλία, αλλά τα παιδιά κα πρζπει να αποτελοφν το
κφριο μζλθμα ς’ αυτι τθ βιβλιοκικθ». Ενκάρρυνε ενεργά τα παιδιά
προσ ςυνεργαςία. Ο Erich Kaestner μάλιςτα, διάςθμοσ ςυναγωνιςτισ
τθσ Jella Lepman, χαρακτιριςε τα παιδιά, ςε μια ανοιχτι επιςτολι του,
ωσ «ιδιοκτιτεσ» τθσ βιβλιοκικθσ. Δθμιουργικθκε δε μια επιτροπι
νεότθτασ που εκπροςωποφςε τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν τθσ
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βιβλιοκικθσ και δθμιουργοφςε επαφζσ με ςυνδζςμουσ νζων ςτο
Μόναχο και ςε όλθ τθ Βαυαρία.
Σε ομάδεσ ςυηιτθςθσ γφρω από βιβλία, που ςυχνά
αναμεταδίδονταν από το ςτακμό των νζων τθσ Βαυαρικισ
αδιοφωνίασ, οι νζοι αναγνϊςτεσ ςυηθτοφςαν γφρω από επίκαιρα
παιδικά κι εφθβικά βιβλία. Ο δανειςμόσ καινοφργιων εκδόςεων ιταν
ςυνδεδεμζνοσ με τθ ςφνταξθ μιασ μικρισ βιβλιοκριτικισ από τα παιδιά,
που ςυνόδευε τα βιβλία ςτθν επιςτροφι τουσ. Αυτζσ οι μικρζσ
ςχολιαςμζνεσ περιλιψεισ αποςτζλλονταν ςτουσ αντίςτοιχουσ
εκδοτικοφσ οίκουσ, που με τθ ςειρά τουσ ζκαναν δωρεζσ τίτλων ςτθ
βιβλιοκικθ για να ευχαριςτιςουν. Ρροςκαλοφνταν ςυγγραφείσ βιβλίων
και δίνονταν ςυνεντεφξεισ με πνεφμα κριτικό. Μια ειδικι ομάδα νζων
διεξιγε ςυηθτιςεισ πάνω ςτα δικαιϊματα των παιδιϊν και το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Με αυτζσ τισ απόψεισ για τθ δουλειά μιασ
βιβλιοκικθσ, που κζτει τον νεαρό χριςτθ ςτο επίκεντρο, τον ςζβεται
και του επιτρζπει να ςυμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρφωςι τθσ, θ
βιβλιοκικθ προθγοφνταν τθσ εποχισ τθσ. Ρροοδευτικι ιταν επίςθσ θ
κίνθςθ πρόςκλθςθσ γονζων και παιδαγωγϊν προσ παρακολοφκθςθ
διαλζξεων και ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ παιδαγωγικοφ περιεχομζνου.
Εκδότεσ, βιβλιοκθκάριοι και ειδικοί του χϊρου του παιδικοφ-νεανικοφ
βιβλίου από τθ Γερμανία και το εξωτερικό ςυναντιόνταν ςε ςυνζδρια
και επιςκζπτονταν τισ διεκνείσ εκκζςεισ τα Χριςτοφγεννα.
Σιμερα είναι ζνα παλάτι για τα βιβλία. Από τότε πζραςε πάνω
από μιςόσ αιϊνασ. Θ Διεκνισ Βιβλιοκικθ φϊλιαςε εδϊ και καιρό ςτθ
δυτικι άκρθ τθσ πόλθσ του Μονάχου, ςτο ειδυλλιακό παλάτι του
Blutenburg. Από το αρχικά μικρό ίδρυμα δθμιουργικθκε θ παγκοςμίωσ
ςθμαντικότερθ βιβλιοκικθ για τθ διεκνι παιδικι και νεανικι
λογοτεχνία, με ςχεδόν 600.000 τίτλουσ ςε 130 γλϊςςεσ. Κάκε χρόνο το
περιεχόμενό τθσ αυξάνει κατά 15.000 βιβλία. Μπόρεςε να αποκτιςει
πολφτιμεσ ςυλλογζσ, όπωσ τθν Λςτορικι Συλλογι Ραιδικϊν Βιβλίων του
Karl-Heinz Schulz, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει και το παλαιότερο βιβλίο
τθσ βιβλιοκικθσ, μια ζκδοςθ του Reineke Fuchs από το 1574, ι τθ
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διεκνι ςυλλογι παιδικϊν βιβλίων τθσ Société des Nations, με
εξαιρετικά ςπάνια βιβλία. Αυτζσ οι ςυλλογζσ φυλάςςονται
αρχειοκετθμζνεσ ςτουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ και μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για λόγουσ ζρευνασ. Επιςτιμονεσ απ’ όλο τον κόςμο
ζρχονται ςτα πλαίςια ενόσ προγράμματοσ υποτροφιϊν για πολφμθνθ
παραμονι ςτο βιβλιοπαλάτι, κατακζτοντασ τα κζματα των ερευνϊν
τουσ ςε ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τράπεηασ. Θ Διεκνισ Βιβλιοκικθ
Νεότθτασ του Μονάχου ζχει κακιερωκεί ωσ διεκνζσ κζντρο μελζτθσ και
ζρευνασ.
Ραράλλθλα αποτελεί ςπίτι λογοτεχνίασ για παιδιά, νζουσ,
ςυγγραφείσ, εικονογράφουσ, βιβλιοκθκάριουσ, εκπαιδευτικοφσ, και για
όλουσ τουσ κφκλουσ που ενδιαφζρονται για το παιδικό και εφθβικό
βιβλίο. Εκκζςεισ, βιβλιοπαρουςιάςεισ, κεατρικζσ παραςτάςεισ,
εργαςτιρια, γιορτζσ για οικογζνειεσ, ειδικά φόρουμ και διαλζξεισ,
προςελκφουν κάκε χρόνο πάνω από 35.000 επιςκζπτεσ ςτο παλάτι. Στο
διεκνζσ δανειςτικό τθσ τμιμα τα παιδιά μποροφν να δανειςτοφν νζεσ
κυκλοφορίεσ ςε 13 γλϊςςεσ. Ζνα ατελιζ ηωγραφικισ και άλλοι χϊροι
τθσ χρθςιμοποιοφνται για εργαςτιρια, μακθςιακά τμιματα και
ςεμινάρια. Τα λογοτεχνικά μουςεία τθσ για τον Michael Ende και τον
James Kruess είναι τα πρϊτα ςτο είδοσ τουσ για Γερμανοφσ ςυγγραφείσ
παιδικισ/εφθβικισ λογοτεχνίασ. Ζνα μαγευτικό δωμάτιο ςτθ ςοφίτα
είναι αφιερωμζνο ςτθν εικονογράφο Binette Schroeder. Σε άλλουσ
χϊρουσ τθσ μπορεί κανείσ να επιςκεφκεί διάφορεσ εναλλαςςόμενεσ
εκκζςεισ που αφοροφν ςτο ζργο καταξιωμζνων ςυγγραφζων και
εικονογράφων παιδικϊν βιβλίων ι κεματικζσ εκκζςεισ. Διάφορεσ
λογοτεχνικζσ κοινότθτεσ ζχουν ωσ ζδρα τουσ τθ Βιβλιοκικθ. Ζνα
εςτιατόριο και μια μεςαιωνικι εκκλθςία, που ςυγκαταλζγεται ςτουσ
κθςαυροφσ τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ του Μονάχου, προςελκφουν επίςθσ
πολλοφσ εκδρομείσ ςτο Blutenburg.
Κακικον απζναντι ςτο ιδρυτικό τθσ ςκεπτικό. Ραρότι το προφίλ
και τα πεδία δράςθσ τθσ Διεκνοφσ Βιβλιοκικθσ Νεότθτασ άλλαξαν
δραςτικά τα τελευταία 60 χρόνια, οι ςυνεργάτεσ και ςυνεργάτιδζσ τθσ
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ζχουν κακικον απζναντι ςτθν κλθρονομιά τθσ Jella Lepman. Τα ιδανικά
και οι ςτόχοι τθσ παραμζνουν επίκαιρα και χαρακτθρίηουν τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ. Ζτςι, αφιερϊνεται ιδιαίτερθ προςοχι
ςε βιβλία αγγελιαφόρουσ αξιϊν γενικισ αποδοχισ όπωσ είναι θ
ανεκτικότθτα και θ παγκόςμια αλλθλοκατανόθςθ. Ο διαπολιτιςμικόσ
διάλογοσ προωκείται μζςα από εκκζςεισ, εργαςτιρια και κφκλουσ
ςυηθτιςεων. Οι υπεφκυνοι επιμελθτζσ των γλωςςικϊν τομζων, ειδικοί
για τθ λογοτεχνία των τομζων αυτϊν, επιλζγουν ςε τακτά διαςτιματα
διεκνείσ τίτλουσ γφρω από διαπολιτιςμικά κζματα όπωσ «Δικαιϊματα
παιδιϊν ςε βιβλία για παιδιά», «Εικονογραφθμζνα βιβλία για τθν
ειρινθ και τθν ανεκτικότθτα» ι «Το Λςλάμ αντικατοπτριηόμενο ςτα
παιδικά και εφθβικά βιβλία τθσ Δφςθσ». Θ εκάςτοτε επιλογι βιβλίων
προετοιμάηεται για τθν ζκκεςθ και περιγράφεται ςε ζναν κατάλογο που
τθ ςυνοδεφει. Θ Βιβλιοκικθ επεξεργάηεται το κζμα μζςα από
παρουςιάςεισ βιβλίων από ςυγγραφείσ, εργαςτιρια για ςχολικζσ τάξεισ
και ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ. Για το πρότηεκτ «Ραραδειςζνιεσ
προοπτικζσ – Το Λςλάμ αντικατοπτριηόμενο ςτα παιδικά και εφθβικά
βιβλία τθσ Δφςθσ», για παράδειγμα, οργανϊκθκαν το 2008 από τθ
Βιβλιοκικθ πολλζσ παρουςιάςεισ από Γερμανοφσ και αλλοδαποφσ
ςυγγραφείσ.
Μία εκπαιδευτικόσ εξειδικευμζνθ ςε κζματα πολιτιςμοφ
οργάνωςε ζνα εργαςτιρι με κζμα «Τι πιςτεφεισ εςφ;», που
απευκυνόταν προ πάντων ςε παιδιά τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
με υψθλό ποςοςτό αλλοδαπϊν μακθτϊν. Μετά τθ διεκπεραίωςθ του
πρότηεκτ, θ ζκκεςθ τζκθκε ςτθ διάκεςθ ενδιαφερόμενων ςχολείων και
βιβλιοκθκϊν ωσ περιοδεφουςα. Συνεργάτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ μποροφν
μετά από ςχετικό αίτθμα να επιςκεφκοφν με μια «βιβλιοβαλίτςα» τα
ςχολεία και να διεξαγάγουν το εργαςτιρι τουσ εκεί.
Εκκζςεισ βιβλίων κακ’ οδόν
Ρολλζσ κεματικζσ εκκζςεισ λειτουργοφν και ωσ περιοδεφουςεσ
εκκζςεισ. Είναι περιηιτθτεσ κυρίωσ ςτθν αλλοδαπι και ςυνειςφζρουν
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ςτθν κατοχφρωςθ τθσ διεκνοφσ φιμθσ τθσ Βιβλιοκικθσ. Θ πιο
πετυχθμζνθ περιοδεφουςα ζκκεςθ είναι θ για τρίτθ φορά
επεξεργαςμζνθ ζκκεςθ «Καλθμζρα, αγαπθτζ εχκρζ μου! Βιβλία για τθν
ειρινθ και τθν ανεκτικότθτα» („Hello, dear enemy“), που ζχει
περιοδεφςει ςε πάνω από 100 τόπουσ. Μεγάλθ ηιτθςθ υπάρχει επίςθσ
και για τθν ετιςια επιλογι 250 προτεινόμενων νζων τίτλων από 50
χϊρεσ, τουσ «White Ravens». Αυτι θ μοναδικι επιλογι βιβλίων, για τθν
οποία εκδίδεται ζνασ κατάλογοσ με ςχόλια για το κακζνα ξεχωριςτά,
γίνεται από τθν ομάδα των επιμελθτϊν των γλωςςικϊν τομζων και
αποτελεί πυξίδα για διεκνι βιβλιοπωλεία και βιβλιοκικεσ.
Αντλϊντασ από το «βιβλιοκθςαυρό»
Τθ ματιά πζρα από τον εκνικό ορίηοντα ςτθρίηουν επίςθσ εκκζςεισ που
διαπραγματεφονται τον διεκνι χαρακτιρα λογοτεχνικοφ υλικοφ, όπωσ
είναι τα παραμφκια ι οι μφκοι. Εδϊ οι επιμελθτζσ μποροφν να
αντλιςουν υλικό από το «κθςαυροφυλάκιο» τθσ Βιβλιοκικθσ, να
παντρζψουν το ιςτορικό με το εξωτικό, το γνωςτό με το άγνωςτο, να
ερευνιςουν και να παρουςιάςουν μζςα από διεκνείσ εκδόςεισ τθν
ιςτορία, τθ ςθμαςία και τθν επίδραςθ του λογοτεχνικοφ υλικοφ.
Επιπρόςκετεσ παιγνιϊδεισ ςκθνοκετιςεισ και ειδικά –για τα πλαίςια
τθσ εκάςτοτε ζκκεςθσ– διαμορφωμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα, με
μεγάλθ δόςθ δθμιουργικότθτασ, κινοφν το ενδιαφζρον κυρίωσ των
ςχολείων. Το 2008, για παράδειγμα, εικονογράφοι από 20 χϊρεσ
επαναδιθγικθκαν μζςα από μθ ςυμβατικζσ εικονογραφιςεισ γνωςτά
παραμφκια των αδερφϊν Grimm. Με τθν ανάλογθ γνωςτι ιςτορία ςτο
μυαλό, οι επιςκζπτεσ μποροφςαν να ςυγκεντρωκοφν ςτθν παιγνιϊδθ
αποκωδικοποίθςθ των ςκθνϊν των παραμυκιϊν και να κατανοιςουν
παράλλθλα το πϊσ μποροφν να διευρυνκοφν ςυνθκιςμζνεσ οπτικζσ
γωνίεσ μζςα από αναπάντεχεσ και μζχρι τϊρα άγνωςτεσ ερμθνείεσ.
Διάφορα ςχετικά εξαρτιματα και αντικείμενα τζχνθσ, που ιταν
διάςπαρτα κρυμμζνα ςτο χϊρο, καλοφςαν ςε ζνα παραμυκζνιο ταξίδι
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ανακάλυψθσ μζςα ςε όλο το κάςτρο. Θ ζκκεςθ ςυγκζντρωςε πάνω από
5.000 επιςκζπτεσ.
Οι ςυγγραφείσ και οι εικονογράφοι αποτελοφν πολφ καλοφσ φορείσ
προϊκθςθσ τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ
Οι ςυναντιςεισ με ςυγγραφείσ και εικονογράφουσ ςυνειςφζρουν
επίςθσ ςτθν αποτελεςματικι διάδοςθ και προϊκθςθ τθσ παιδικισ
λογοτεχνίασ. Ρροςκαλοφνται ςε εκκζςεισ, παρουςιάςεισ και
εργαςτιρια με παιδιά και ςχολικζσ τάξεισ, ςε ςυηθτιςεισ και ςε διεκνι
φόρα για το κοινό των ειδικϊν, ςτελεχωμζνα με υψθλοφ κφρουσ
ςυγγραφείσ και εικονογράφουσ. Οι Azouz Begag, Rotraut Susanne
Berner, Quint Buchholz, Klaus Ensikat, Wolf Erlbruch, Amelie Fried, Polly
Horvath, Roberto Innocenti, Dušan Kallay, Ellis Kaut, Paul Maar,
Reinhard Michl, Ali Mitgutsch, Uri Orlev, Gudrun Pausewang, Miriam
Pressler, Otfried Preußler, Jutta Richter, Peter Sis και Tomi Ungerer, για
να κάνουμε μια μερικι αναφορά, ζχουν ιδθ επιςκεφτεί τθ Βιβλιοκικθ.
Διαβάηοντασ, αφθγοφμενοι ι ηωγραφίηοντασ, αφινουν παιδιά και
ενιλικεσ να πάρουν μζροσ ςτθ δουλειά και τισ ιδζεσ τουσ. Γράφοντασ,
παίηοντασ, καυμάηοντασ, κατανοϊντασ:
Δρόμοι προσ το βιβλίο
Για να προςελκφςει κανείσ ςιμερα ζνα παιδί ςε μια βιβλιοκικθ, πρζπει
να καταβλθκοφν ενιςχυμζνεσ προςπάκειεσ που ξυπνοφν τθ διάκεςθ
του παιδιοφ για ανάγνωςθ. Γι’ αυτόν το λόγο, θ προϊκθςθ τθσ
ανάγνωςθσ ςυγκαταλζγεται ςτα ςθμαντικότερα κακικοντα τθσ
Βιβλιοκικθσ. Ο εξζχων περιβάλλων χϊροσ τθσ αποτελεί μεγάλο
πλεονζκτθμα. Το ειδυλλιακό μικρό κάςτρο με το υπόγειο
βιβλιοφυλάκιό του, τα μουςεία ανάγνωςθσ, το εργαςτιρι ηωγραφικισ,
οι εναλλαςςόμενεσ εκκζςεισ του και θ εςωτερικι αυλι του παλατιοφ,
όπου τα παιδιά μποροφν ελεφκερα να εκτονωκοφν, ςυνκζτουν ζναν
ιδανικό εξωςχολικό μακθςιακό χϊρο.
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Πολυάρικμα προγράμματα αφιερϊνονται ςτοχευμζνα ςτθν
προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ.
Από το 2006, θ Διεκνισ Βιβλιοκικθ Νεότθτασ του Μονάχου
ςυνεργάηεται με παιδικοφσ ςτακμοφσ από ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ που δεν
ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ μόρφωςθ και εφαρμόηει το πρόγραμμα
«Early Literacy», διάρκειασ ενόσ ζτουσ. Με τθν επιμζλεια μιασ
παιδαγωγοφ, τα παιδιά εναςχολοφνται ςτθ βιβλιοκικθ και ςτον παιδικό
ςτακμό τουσ, εντατικά, με διάφορεσ ιςτορίεσ. Κακοριςτικό παράγοντα
για τθν επιτυχία του προγράμματοσ αυτοφ αποτελεί θ ςυνεργαςία των
γονιϊν, που εμψυχϊνονται ςε ςυναντιςεισ μαηί τουσ για τθν ανάγνωςθ
βιβλίων ςτα παιδιά τουσ. Τουσ νζουσ προςπακοφμε να τουσ αγγίξουμε
με το εργαςτιρι «Και τι με νοιάηει εμζνα;», που προςφζρεται ςε
ςυνεργαςία με το μνθμείο του ςτρατοπζδου ςυγκζντρωςθσ του
Dachau. Μετά από μια επίςκεψθ ςτο μνθμείο, θ θςυχία του κάςτρου
του Blutenburg προςφζρει ιδανικό χϊρο, ϊςτε να μπορζςουν τα νζα
παιδιά να επεξεργαςτοφν, γραπτά και προφορικά, τθ ςυγκίνθςθ που
μπορεί να προκαλζςει θ ςυνάντθςθ με τθν ιςτορία ενόσ ςτρατοπζδου
ςυγκζντρωςθσ.
Ζνασ πεπειραμζνοσ επιμελθτισ κειμζνων, ςυνεργάτθσ εκδοτικοφ
οίκου, ςυνοδεφει το εργαςτιρι ςυγγραφισ, ςυηθτά με τα παιδιά πάνω
ςτα κείμενα και εξιχνιάηει μορφζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ πραγματικότθτασ.
Οι γιορτζσ παιδικισ λογοτεχνίασ για οικογζνειεσ φζρνουν καινοφργιουσ
αναγνϊςτεσ Στακμοί παιχνιδιοφ, χειροτεχνίασ και αφιγθςθσ, κουίη
βιβλίων, μουςικι, κζατρο και γαςτρονομικζσ βραδιζσ λογοτεχνίασ
φζρνουν ςτο βιβλιοπαλάτι εκατοντάδεσ οικογζνειεσ, από τισ οποίεσ θ
Βιβλιοκικθ κερδίηει πολλοφσ καινοφργιουσ χριςτεσ. Αποκορφφωμα των
εκδθλϊςεων για τθ χρονιά αυτι αποτελεί το φεςτιβάλ «White Ravens»
για τθ διεκνι παιδικι και εφθβικι λογοτεχνία, από τισ 20 μζχρι και τισ
25 Λουλίου του 2010. Για πζντε μζρεσ, ςυγγραφείσ και εικονογράφοι
από όλο τον κόςμο κα διαβάηουν, κα διευκφνουν εργαςτιρια ποικίλου
περιεχομζνου κακϊσ και εργαςτιρια δθμιουργικισ γραφισ, και κα
αναφερκοφν με ομιλίεσ τουσ ςτθ δικι τουσ δουλειά, αλλά και ςε αυτι
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άλλων. Το φεςτιβάλ προςφζρει χϊρο τόςο για καταξιωμζνουσ και
πολυβραβευμζνουσ ςυγγραφείσ όςο και για πρωτοεμφανιηόμενουσ ι
ανερχόμενουσ ςτο χϊρο. Με κομβικά ςθμεία του προγράμματοσ
διεξαγωγισ του από το χϊρο τθσ Βαυαρίασ και τον διεκνι χϊρο,
δθμιουργεί προχποκζςεισ για γεφφρωμα πολιτιςμϊν. Επίκεντρό του κα
αποτελοφν οι ςυναντιςεισ μεταξφ ςυγγραφζων και εικονογράφων με
νεαροφσ αλλά και ενιλικεσ αναγνϊςτεσ τουσ.
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Ανδρζασ Καρακίτςοσ
Κακθγθτισ Τμιματοσ Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, Α.Ρ.Κ

τερεότυπα, προκαταλιψεισ, προτάςεισ δράςεων φιλαναγνωςίασ
Το τοπίο τθσ Φιλαναγνωςίασ παραμζνει και ςτθν ελλθνικι κοινωνία και
ςτο αντίςτοιχο εκπαιδευτικό ςφςτθμα παραμζνει κολό, παρόλο που
ςχεδόν δζκα χρόνια πριν είχε γίνει μια αξιόλογθ προςπάκεια, ςτθν
οποία δεν δόκθκε ςυνζχεια. Δεν ζχει ερευνθκεί επαρκϊσ θ
ςυμπεριφορά του τυπικοφ αναγνϊςτθ (πλθν γενικϊν ερευνϊν πεδίου),
οφτε ζχουν διεξαχκεί ςτοχευμζνεσ ζρευνεσ γφρω από τουσ παράγοντεσ
που ενιςχφουν ι δυςκολεφουν τθ ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων των
παιδιϊν με το βιβλίο, οφτε το ρόλο και τθ ςχζςθ του βιβλίου με τισ
κοινωνικζσ ανιςότθτεσ για παράδειγμα. Αντίκετα το τοπίο κυριαρχείται
από ςτερεότυπεσ απόψεισ ςυνικωσ δθμοφιλείσ ςτα Μ.Μ.Ε.,
επικίνδυνεσ και υπεφκυνεσ για μια ςειρά παιδαγωγικϊν αςτοχιϊν και
λακϊν.
Ζτςι θ άποψθ ότι θ ανάγνωςθ αποτελεί μοχλό και παράγοντα
κοινωνικισ επιτυχίασ που ιςχφει αλλά όχι τόςο απόλυτα όςο θ
ςτερεοτυπία τθσ επιβάλλει, ζχει υιοκετθκεί άκριτα από όλουσ τουσ
φορείσ (γονείσ, ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ, πολιτεία), χωρίσ να
υποςτθρίηεται από εξειδικευμζνεσ μελζτεσ. Ζτςι όμωσ δθμιουργοφνται
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καταπιεςτικζσ ςυμπεριφορζσ από τουσ ενιλικεσ ςε βάροσ των παιδιϊν
ςε διάφορα επίπεδα. Ρρϊτα από όλα καταπιεςτικζσ ςυμπεριφορζσ που
δεν κεωροφνται ςυνειδθτά καταπιεςτικζσ, π.χ. το να διαβάηουν όλα τα
παιδιά το ίδιο βιβλίο, τθν ίδια χρονικι περίοδο και να απαντοφν ςτισ
ίδιεσ ερωτιςεισ. Ρολφ ςκλθρότερο ακόμθ, να ςυμπλθρϊνουν όλα τα
παιδιά το ίδιο χαρτί επικοινωνίασ, που λειτουργεί ωσ ζλεγχοσ και
επιβεβαίωςθ ανάγνωςθσ. Να περιςτζλλεται ζτςι το ουςιαςτικότερο
δικαίωμα τθσ ανάγνωςθσ, δθλαδι θ προςωπικι πρόςλθψθ του
κειμζνου, θ υποκειμενικι διάςταςθ ςτθν προςζγγιςθ του βιβλίου.
Οι γονείσ ζχουν ακόμθ ζναν δφςκολο ρόλο. Χωρίσ να διαβάηουν
οι ίδιοι βιβλία το απαιτοφν από τα παιδιά τουσ. Και κάτι πολφ
χειρότερο: Ραρόλο που ςτθ διάρκεια τθσ προςχολικισ θλικίασ
διαβάηουν μαηί με τα παιδιά και ςτα παιδιά τουσ αρκετζσ ιςτορίεσ,
μόλισ το παιδί τουσ αποκτιςει αυτονομία ςτθν ανάγνωςθ απαιτοφν
από εκείνο αντί να παίξει ι αντί να βλζπει τθλεόραςθ να διαβάςει ζνα
βιβλίο. Το μικρό παιδί αντιλαμβάνεται αυτζσ τισ μορφζσ ςυμπεριφοράσ
τουλάχιςτον ωσ τιμωρία.
Οι αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ ςτο ςχολείο πρζπει να είναι κάτι
πολφ απλό αλλά και κάτι πολφ διαφορετικό με τθν ατμόςφαιρα που
κυριαρχεί ςτισ υπόλοιπεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.
Αρχικά όλεσ οι αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ και οι αντίςτοιχεσ
φιλοαναγνωςτικζσ πρακτικζσ παρακινοφν και οδθγοφν το παιδί να
αγγίξει, να ξεφυλλίςει και να διαβάςει το βιβλίο. Αντί να ποφμε ςτα
παιδιά «εμπρόσ για διάβαςμα», λζμε και πράττουμε «πάμε να
παίξουμε». Επίςθσ αντί να δίνουμε οδθγίεσ, ςυντονιςτικζσ ςυνικωσ, να
ψικυρίςουμε ςε κάποια «δφςκολα» παιδιά «ςε χρειάηομαι» και να του
δϊςουμε ζνα ρόλο ςτθν ομάδα.
Ειδικότερο και ιδιαίτερο ρόλο ςτθ Φιλαναγνωςία διαδραματίηει θ
παιδικι λογοτεχνία λόγω των ειδικϊν τθσ χαρακτθριςτικϊν. Ταιριάηει
ιδανικά ςτισ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ τθσ φιλαναγνωςίασ, κακϊσ
ζχει τθ δυναμικι να προκαλζςει τθ δίψα, τθ διάκεςθ για διάβαςμα και
να οδθγιςει τουσ νεαροφσ αναγνϊςτεσ ςτον κόςμο τθσ λογοτεχνίασ
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(λογοτεχνικόσ εγγραμματιςμόσ) αλλά και να τουσ ειςάγει ςτο χϊρο τθσ
βιβλιολογικισ κουλτοφρασ.
Θ παιδικι λογοτεχνία είναι ποικιλότροπθ. Συμπεριλαμβάνει όλα
τα μυκοπλαςτικά είδθ τθσ αφιγθςθσ, όλα τα είδθ ποιθμάτων.
Συμπεριλαμβάνει όμωσ και βιβλία γνϊςθσ (με ι χωρίσ φανερι
μυκοπλαςία) ακόμθ και βιβλία χωρίσ ι με ελάχιςτο γλωςςικό κείμενο
αλλά με πλοφςια εικονογράφθςθ που υποκακιςτά νομίμωσ και
ευεργετικά για τον αναγνϊςτθ το γλωςςικό κείμενο. Συμπεριλαμβάνει
και όλα τα είδθ γραφισ, λογοτεχνικισ, παραλογοτεχνικισ,
εγκυκλοπαιδικισ κ.λ.π. Θ παιδικι λογοτεχνία ζχει ζνα ρόλο διάχυτα
εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό, απόρροια τθσ ςτενισ ςφνδεςισ τθσ με
τθν ιδεολογία τθσ παιδικότθτασ και τισ προςαρμογζσ τθσ ςτισ
προδιαγραφζσ τθσ παιδικισ θλικίασ.
Θ παιδικι λογοτεχνία είναι τόςο πλοφςια ςε βιβλία και ςε
διάφορα λογοτεχνικά είδθ που ενδεχομζνωσ πάντοτε κα υπάρχει και
ζνα ζργο που κα ενδιαφζρει ζνα παιδί, ακόμθ και εάν πρόκειται για
κάποιο που δεν αγαπάει πραγματικά τα βιβλία. Επομζνωσ κα με βάςθ
αυτιν τθν παρατιρθςθ το κλαςικό ερϊτθμα είναι το παρακάτω: Ρϊσ
κα φζρουμε ςε επαφι το παιδί με εκείνα τα βιβλία που πρζπει και με
εκείνα τα βιβλία που κα κζλει να διαβάςει;
Εννοείται ότι υπάρχουν κάποια παιδιά αναγνϊςτεσ εκλεκτικϊν
βιβλίων που δεν ζχουν τθν ανάγκθ ιδιαίτερου κινιτρου. Υπάρχουν και
κάποια άλλα που ζχουν τθν τάςθ να περιορίηονται φανατικά ςε ζνα
οριςμζνο είδοσ ανάγνωςθσ, ςε ζνα λογοτεχνικό είδοσ ςε μια ςυλλογι.
Κάποια άλλα, ίςωσ και τα περιςςότερα, δεν φτάνουν αυκορμιτωσ ςτθ
Βιβλιοκικθ οφτε πιάνουν και διαβάηουν ζνα βιβλίο αυτομάτωσ. Αυτά
τα παιδιά για να ςυναντιςουν τα βιβλία πρζπει να τα οδθγιςουμε ςτθ
Βιβλιοκικθ του Σχολείου, που δεν υπάρχει, ςτθ γειτονιά, που
υπολειτουργεί, ςτο βιβλιοπωλείο, που ευτυχϊσ αρχίηει να
προςαρμόηεται, γιατί κάτι καταλαβαίνει. Γιατί ςτθ χϊρα μασ τα
Βιβλιοπωλεία ζχουν ςχεδόν υποκαταςτιςει το ρόλο τθσ Βιβλιοκικθσ
και εν μζρει και του Σχολείου.
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Ασ αφιςουμε τισ αδυναμίεσ που εφκολα κανείσ τισ διαπιςτϊνει
αλλά δφςκολα τισ αντιμετωπίηει και ασ δοφμε πωσ εφευρίςκονται
λφςεισ. Και οι λφςεισ είναι οι διάφορεσ φιλαναγνωςτικζσ πρακτικζσ και
δράςεισ, τα παιγνίδια Φιλαναγνωςίασ, οι αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ
μζςα ςτο Σχολείο, ςτθν τάξθ ι ςτθ ςχολικι Βιβλιοκικθ και με άξονα τισ
ιδιαιτερότθτεσ των παιδιϊν που ςυνικωσ δεν αγαποφν το βιβλίο για
διάφορουσ λόγουσ.
Θ βαςικι και κακοριςτικι αρχι αυτϊν των δραςτθριοτιτων όπωσ
προειπϊκθκε είναι απλι: θ ανάγνωςθ των βιβλίων λαμβάνει χϊρα ςε
ζνα πλαίςιο μιασ παιγνιϊδουσ δραςτθριότθτασ, ενόσ παιγνιδιοφ ι και
ςε ζνα κάδρο δραςτθριοτιτων, όπου το παιδί αποκτά μια
υπευκυνότθτα ζναντι των άλλων (π.χ. οι μεγάλοι διαβάηουν τουσ
μικροφσ, οι πιο μεγάλοι παίηουν το ρόλο του μικροφ βιβλιοκθκονόμου
κ.λπ.). Στο τζλοσ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ προτείνουμε ςτα παιδιά, όςα
κζλουν να δανειςτοφν ζνα ι και περιςςότερα βιβλία. Αυτι θ φάςθ είναι
θ πλζον ενδιαφζρουςα, γιατί αυτι ςυγκεκριμενοποιεί τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και τθσ οργάνωςθσ των
φιλαναγνωςτικϊν δραςτθριοτιτων. Και βεβαίωσ οι φιλαναγνωςτικζσ
δραςτθριότθτεσ πρζπει να ζχουν ςχζδιο και κυρίωσ ςυνζχεια.
Ρριν όμωσ ξεκινιςουμε τθν οργάνωςθ και εφαρμογι
οποιαδιποτε φιλαναγνωςτικισ δράςθσ, ασ κυμθκοφμε κάποια βαςικά
ςτοιχεία:
Χρειάηεται πάντοτε ζνασ αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ βιβλίων που να
καλφπτει τισ πικανζσ διαφοροποιιςεισ ςτισ επιλογζσ των παιδιϊν. Ζνα
αλάνκαςτο κριτιριο για τα βιβλία που γοθτεφουν τα παιδιά είναι θ
πρόςβαςθ ςτο φανταςτικό ι ςε άλλουσ μακρινοφσ τόπουσ.
Σεβαςμόσ ςτθν προςωπικι κατανόθςθ του περιεχομζνου του βιβλίου.
Να κυμόμαςτε πάντοτε ότι θ πρόςλθψθ του κειμζνου ςυνδζεται άμεςα
με τισ εμπειρίεσ του κάκε παιδιοφ.
Να προτείνουμε βιβλία αλλά να μθν απαξιϊνουμε τισ επιλογζσ
που κάνουν τα παιδιά. Μια φιλαναγνωςτικι δράςθ πρζπει να
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αποφεφγει ςυνεχϊσ τθ ςχολικι ατμόςφαιρα και κουλτοφρα, κατά
ςυνζπεια να αναπροςαρμόηεται ςτισ επιλογζσ κα απαιτιςεισ των
αναγνωςτϊν παιδιϊν.
Ρροςοχι όμωσ! Δεν υπάρχει ζνασ και μοναδικόσ ελκυςτικόσ
τρόποσ, με τον οποίο προςεγγίηουμε τα βιβλία. Υπάρχουν τόςοι
διαφορετικοί τρόποι όςα και τα βιβλία! Πλα τα παιδιά μοιάηουν αλλά
δεν είναι ίδια, όπωσ και όλα τα βιβλία – επιμζνουν οι ψυχολόγοι και οι
παιδαγωγοί.
Είναι μφκοσ ο μζςοσ όροσ! Θ ζννοια «το παιδί» είναι ςυχνά μια
ζννοια αφθρθμζνθ, μια γενίκευςθ και μια εξιδανίκευςθ. Τα παιδιά των
παιδαγωγικϊν κεωριϊν και των ψυχολογικϊν και εκπαιδευτικϊν
μοντζλων είναι ζνα απρόςωποσ μζςοσ όροσ που δεν υπάρχει πουκενά
παρά μόνο ςτα ψυχομετρικά αποτελζςματα των παραπάνω μοντζλων.
Κάκε απόπειρα εφαρμογισ τουσ ςτα δικά μασ παιδιά αναδεικνφει τθν
τεράςτια δυςκολία τθσ προςαρμογισ ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι
πράξθ, και πολφ περιςςότερο εάν τα μοντζλα αυτά εκκινοφν από χϊρεσ
με διαφορετικι κουλτοφρα, γλϊςςα και με άλλεσ κοινωνικζσ ι
οικονομικζσ δομζσ.
Οι αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ ςτο Σχολείο και ςτθ ςχολικι
Βιβλιοκικθ πρζπει να είναι κάτι πολφ απλό αλλά και κάτι πολφ
διαφορετικό με τθν ατμόςφαιρα που περιγράφεται ςχεδόν ςε όλεσ τισ
ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Αρχικά όλεσ οι αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ και
οι αντίςτοιχεσ φιλοαναγνωςτικζσ πρακτικζσ παρακινοφν και οδθγοφν το
παιδί να αγγίξει, να ξεφυλλίςει και να διαβάςει το βιβλίο. Αντί να
ποφμε ςτα παιδιά «εμπρόσ για διάβαςμα», λζμε και πράττουμε «πάμε
να παίξουμε». Επίςθσ αντί να δίνουμε οδθγίεσ ςυντονιςτικζσ ςυνικωσ
να ψικυρίςουμε ςε κάποια «δφςκολα» παιδιά «ςε χρειάηομαι» και να
του δϊςουμε ζνα ρόλο ςτθν ομάδα.
Ρϊσ κα φζρουμε ςε επαφι το παιδί με εκείνα τα βιβλία που πρζπει και
με εκείνα τα βιβλία που κα κζλει να διαβάςει;
Να κάποια ςυγκεκριμζνα παραδείγματα:
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Παιγνίδια Φιλαναγνωςίασ
1. Ποίθςθ
Ρρϊτα-πρϊτα εφευρίςκουμε ζνα κζμα π.χ. ποιιματα «αςτεία»
(ενδεχομζνωσ ποιιματα από τισ Συλλογζσ τθσ Κζτθσ Χορτιάτθ, του Άρθ
Κοφνα, τθσ Ραυλίνασ Ραμποφδθ), ι ποιιματα «παράξενα»,
(ενδεχομζνωσ του Οδυςςζα Ελφτθ, ι ποιιματα νεοτερικϊν ποιθτϊν με
δυςνόθτο περιεχόμενο ι απλά παράξενα ωσ προσ τθ μoρφι τουσ π.χ.
καλλιγράμματα, ι το περιεχόμενό τουσ, ποιιματα με ζνα ςυγκεκριμζνο
κζμα π.χ. μθτζρα, του Γ. Βιηυθνοφ, ι ζνα ηϊο π.χ. θ γάτα ι κατοικίδια
ηϊα κ.λπ.)
Ρροτείνουμε ςε όλα τα παιδιά να βρουν ζνα ποίθμα που να
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του κζματοσ είτε από το ςπίτι τουσ,
από τθ Βιβλιοκικθ τθσ γειτονιάσ ι του Σχολείου, με απϊτερο ςτόχο τθ
δθμιουργία ζκκεςθσ «ο τοίχοσ τθσ ποίθςθσ», «το δζνδρο τθσ ποίθςθσ»
κ.λπ. Αφοφ το βρουν και το επιλζξουν, να το αντιγράψουν και να το
διαβάςουν ςτθν τάξθ. Τουσ υπενκυμίηουμε να μθν ξεχνοφν το όνομα
του ςυγγραφζα, τον τίτλο του ποιιματοσ, τθσ Συλλογισ και του εκδότθ.
Θ ανάγνωςθ-απαγγελία ςτθν τάξθ του ποιιματοσ είναι μια
ουςιαςτικι πράξθ, εφόςον κατά τθ διάρκειά τθσ θ τάξθ αποφαςίηει εάν
το ποίθμα αξίηει για μια κζςθ ςτον τοίχο τθσ ποίθςθσ με βάςθ τα
κριτιρια που ζχουν τεκεί. Εάν δθλαδι ζχει τισ προχποκζςεισ και τα
χαρακτθριςτικά που ζχουν τεκεί από τθ φφςθ του κζματοσ.
Σε τακτά χρονικά διαςτιματα τα παιδιά διαβάηουν ποιιματα που
βρικαν και θ τάξθ αποφαςίηει, Ραρεμπιπτόντωσ ο τρόποσ ανάγνωςθσ
του ποιιματοσ επθρεάηει κετικά το κοινό και ο δάςκαλοσ επιδεικνφει τα
κζρδθ τθσ ςωςτισ προφοράσ, του ςωςτοφ τόνου, του επιτονιςμοφ και
τθσ καλισ άρκρωςθσ.
Τα επιλεγμζνα ποιιματα μπορεί να γίνουν αντικείμενο
εικονογράφθςθσ από τουσ ειςθγθτζσ και θ τάξθ μπορεί να αποφαςίςει
και να προτείνει για το ςτυλ και τθ φόρμα τθσ τελικισ αντιγραφισ του
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ποιιματοσ αλλά και για το ςτυλ τθσ εικονογράφθςθσ (μοντζρνα
ηωγραφικι, κολλάη, φωτογραφία κ.λ.π.)
Στο τζλοσ ο τοίχοσ τθσ ποίθςθσ αποτελεί ευκαιρία ζκκεςθσ για
τουσ υπόλοιπουσ. Θ εμψφχωςθ αυτι ςυνδυάηει τθν παιγνιϊδθ
διάςταςθ (μικροί ανταγωνιςμοί μζςα ςτθν τάξθ για τθν ζγκριςθ του
ποιιματοσ) και ευχαρίςτθςθ από τθ διαδικαςία τθσ εικονογράφθςθσ. Θ
υπευκυνότθτα ςυνδζεται με τθ δθμοςιοποίθςθ-ζκκεςθ του τοίχου τθσ
ποίθςθσ.
2. Παραλλαγι: Οργανϊνουμε ζνα ποιθτικό αναλόγιο
Ρροτείνουμε ςτα παιδιά να βρουν ποιιματα που να ανταποκρίνονται
ςτο επιλεγμζνο κζμα, να το αντιγράψουν και το απαγγζλλουν ςτθν
τάξθ, όπωσ και πριν.
Σχθματίηουμε ζνα ςϊμα από 15-20 ποιθμάτων τα οποία κα
απαγγελκοφν με διάφορουσ τρόπουσ ςτο πλαίςιο μιασ γιορτισ, με
ςυγκεκριμζνθ ςειρά, με διάφορουσ τρόπουσ (ρυκμικά γριγορα με
επιτονιςμό χαράσ γζλιου, κλάματοσ, με παντομίμα, με μουςικι
επζνδυςθ, με κεατρικι ενίςχυςθ και εικονιςτικι υποςτιριξθ (ντεκόρ),
ακόμθ και με παράλλθλθ υποςτιριξθ προβολϊν, ςτακερϊν και
κινοφμενων διαφανειϊν. Ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ επιλογι των
ποιθμάτων και ο τυπικόσ ςυναγωνιςμόσ ανάμεςα ςτα παιδιά που
προτείνουν και απαγγζλλουν τισ επιλογζσ τουσ.
Μποροφμε να ηθτιςουμε τθ βοικεια ενόσ θκοποιοφ για τθν
εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςτθν απαγγελία των ποιθμάτων. Χρειάηεται
πολλι δουλειά ςτθν ςειρά που κα απαγγελκοφν τα ποιιματα, να
αποκτιςουν μια ςυνοχι ι να προςδίδουν όλα μαηί ζνα κάποιο νόθμα
ςτο κοινό.
3. Πινακοκικθ πορτραίτων
Ρροςφζρουμε ςτθν τάξθ μυκιςτοριματα θ νουβζλεσ και ηθτοφμε από
τα παιδιά να τα διαβάςουν όςα κζλουν για ζνα χρονικό διάςτθμα 6
μθνϊν. Τουσ ανακοινϊνουμε επίςθσ ότι ςτο τζλοσ του εξαμινου κα
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υπάρξει μια ζκπλθξθ. Πταν καταλάβουμε ότι τα βιβλία ζχουν διαβαςτεί
από τα περιςςότερα παιδιά ξεκινάει θ δεφτερθ φάςθ του παιγνιδιοφ.
Ρροτείνουμε ςτα παιδιά ανά δφο να επιλζξουν βιβλία από τα
μυκιςτοριματα μυκιςτορθμάτων ι αφθγιςεων βραχείασ φόρμασ. Τα
παιδιά ανά δυο δανείηονται ζνα μυκιςτόρθμα και το διαβάηουν, χωρίσ
να ξζρει κανείσ άλλοσ το βιβλίο που επζλεξαν. Επιλζγουν ζναν κεντρικό
ιρωα και τα αποςπάςματα ςτα οποία φαίνεται ιδιαίτερα θ
προςωπικότθτα, ο χαρακτιρασ, και τα ψυχικά χαρίςματα του ιρωα.
Κάποια θμζρα, οριςμζνθ από πριν, τα παιδιά παρουςιάηουν τα
πορτραίτα των θρϊων ανά ηεφγθ. Ζνα παιδί διαβάηει τα αποςπάςματα
και το άλλο με παντομίμα με δραματοποιιςεισ μιμείται το
αναφερόμενο πρόςωπο. Εννοείται ότι τα δυο παιδιά προςπακοφν να
αποδϊςουν όςο γίνεται καλφτερα τον ιρωα και τα χαρακτθριςτικά του.
Σκοπόσ του παιγνιδιοφ είναι τα παιδιά να μαντζψουν ποιοσ είναι ο
τίτλοσ του βιβλίου και ποιοσ είναι ο ιρωασ. Στο τζλοσ τθσ παράςταςθσ
του ηεφγουσ οι μακθτζσ λζνε τθν άποψι τουσ για τον τίτλο του βιβλίο
και για τον ιρωα. Θ επιτυχία, δθλαδι θ ανεφρεςθ του τίτλου και του
ιρωα ςυνδζεται με τθν ποιότθτα τθσ ανάγνωςθσ των βιβλίων από τουσ
μακθτζσ.
4. Σο ποντικοφαγωμζνο βιβλίο
Κα ςυμπλθρϊςουμε μιςοτελειωμζνα κείμενα.
 Κα παίξουμε με τισ φράςεισ ενόσ κειμζνου ι ενόσ ποιιματοσ και κα
καλλιεργιςουμε τθ φανταςία μασ και τθ δθμιουργικότθτά μασ.
α. Ανεξάρτθτα από το επίπεδο τθσ ομάδασ ξεκινάμε τθ δράςθ μασ
παρουςιάηοντασ ζνα απόςπαςμα από βιβλία που ζχουν πρωταγωνιςτι
ζνα ποντίκι ι μια γάτα, όπου ο ιρωασ μεταμορφϊνεται τρϊγοντασ τα
βιβλία μιασ βιβλιοκικθσ (υπάρχουν τρία – τζςςερα βιβλία με ανάλογο
κζμα).
β. Δίνουμε ςτα παιδιά φωτοτυπίεσ από κείμενα (ποιιματα, παραμφκια,
μικρζσ ιςτορίεσ, αποςπάςματα από μυκιςτόρθμα κ.λπ., ανάλογα με το
επίπεδο τθσ τάξθσ), λζγοντασ ότι ο ιρωασ ποντίκι ζφαγε κομμάτια από
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το δεξί μζροσ τθσ ςελίδασ. Ο ςτόχοσ μασ είναι να ξαναγράψουμε τισ
λζξεισ ι τισ φράςεισ ςτο κομμάτι τθσ ςελίδασ που λείπει. Θ
δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ςε ηεφγθ ι ομάδεσ.
γ. Κάκε παιδί ι κάκε ομάδα ανακοινϊνει το κείμενο που ςυνζκεςε, ενϊ
μποροφμε να προβάλλουμε προαιρετικά το πρωτότυπο κείμενο για να
ςυγκρίνουμε το αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ μασ με εκείνθ του
ςυγγραφζα.
δ. Συλλζγουμε τα κείμενα και δθμιουργοφμε μία ομαδικι εργαςία με
τίτλο Ραραλλαγζσ ςε ζνα κείμενο: Τα ποντικοφαγωμζνα βιβλία, όπου
περιζχονται το αυκεντικό απόςπαςμα και οι παραλλαγζσ που
ετοιμάςαμε.
5. Σο ντόμινο των βιβλίων
Ο κανόνασ του παιγνιδιοφ είναι απλόσ. Ρροςπακοφμε να βροφμε
τουλάχιςτον ζνα κοινό ςτοιχείο ςτο εξϊφυλλο ανάμεςα ςε μια πλειάδα
βιβλίων Δεν μποροφμε δθλαδι να ςυνδζςουμε ζνα βιβλίο με ζνα άλλο,
εάν δεν ζχουν εμφανϊσ κάτι το κοινό ςτο εξϊφυλλο. Ρ.χ. ίδιοσ εκδότθσ,
ίδιοσ ςυγγραφζασ, ίδια ςυλλογι, εικόνα ίδιου ηϊου ςτο εξϊφυλλο,
ίδιοσ αρικμόσ λζξεων ι ςυλλαβϊν ςτο όνομα του ςυγγραφζα ι ςτον
τίτλο του βιβλίου ι ςτο όνομα του εκδότθ κ.λ.π.
Για να ξεκινιςει το παιγνίδι ο/θ εκπαιδευτικόσ βάηει ζνα
ανοιγμζνο βιβλίο ςτο πάτωμα ι ςε ζνα μακρφ τραπζηι, ζτςι ϊςτε να
φαίνεται το εξϊφυλλο και δίπλα του με τον ίδιο τρόπο, δθλαδι
ανοιγμζνο, τοποκετεί ζνα δεφτερο βιβλίο και ανακοινϊνει: «είναι δυο
βιβλία τθσ ίδιασ Συλλογισ, π. χ. Σπουργιτάκια, Βατόμουρο,
Μελιςςοφλα, Ραραμφκια για παιδιά κ.λ.π.» ι είναι δυο βιβλία γνϊςθσ
του ίδιου ςυγγραφζα ι δυο ποιθτικζσ Συλλογζσ του ίδιου εκδότθ. Στθ
ςυνζχεια ηθτοφμε από τα παιδιά να βρουν ζνα βιβλίο με ζνα
τουλάχιςτον κοινό ςτοιχείο (χαρακτθριςτικό), δθλαδι ςτο όνομα του
ςυγγραφζα, ςτον τίτλο, ςτθ ςειρά κ.λ.π. και να το τοποκετιςουν δίπλα
ςε αυτά τα δυο βιβλία. Ζτςι τα παιδιά μποροφν να καταςκευάςουν
διάφορα ςχιματα, τετράγωνο, ςταυρό, παραλλθλόγραμμο κ.λ.π.
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Για τθ διεξαγωγι αυτοφ του παιγνιδιοφ κα πρζπει ςτθν αρχι ο
εκπαιδευτικόσ να ζχει διαλζξει αυτόσ καμιά πενθνταριά βιβλία και από
αυτά να διαλζγουν τα παιδιά. Στθ ςυνζχεια μπορεί να ορίηει εναλλάξ
ανά δυο παιδιά τα οποία κα ψάχνουν να βρουν ςτθ βιβλιοκικθ τα
κατάλλθλα βιβλία που πρζπει να κολλιςουν δίπλα ςτα προθγοφμενα.
Εννοείται ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ δραςτθριότθτα κρατάει μια ϊρα
περίπου. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ κρατάει όςο κζλουν τα παιδιά. Στο
τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ τα παιδιά μποροφν να δανειςτοφν τα βιβλία
που τουσ εντυπωςίαςαν.
Μια παραλλαγι κα ιταν θ παρακάτω: μαηευόμαςτε όλα τα
παιδιά ςτο κζντρο τθσ Βιβλιοκικθσ και ο εμψυχωτισ πιάνει ςτθν τφχθ
ζνα βιβλίο από το κοντινότερο ράφι. Ηθτάει από τα παιδιά (ζμπειροι
αναγνϊςτεσ) να επιλζξουν ζνα βιβλίο που προφανϊσ ζχουν διαβάςει
και να βρουν ζνα κοινό ςθμείο με το πρϊτο βιβλίο, ςε οποιοδιποτε
επίπεδο (τίτλοσ, ςειρά λογοτεχνικό είδοσ, όνομα ιρωα κ.λ.π). Το
παιγνίδι τελειϊνει όταν κάποιο παιδί δεν μπορεί να βρει το ανάλογο
βιβλίο ι δεν τελειϊνει ποτζ γιατί κάποιοι βοθκοφν τουσ λιγότερο
ζμπειρουσ αναγνϊςτεσ.
6. Επάγγελμα: πωλθτισ βιβλίων
Ηθτοφμε από τα παιδιά να βρουν βιβλία που ζχουν μια ειδικι ςχζςθ με
ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα και δραςτθριότθτεσ και ζχουν μια ειδικι
ςχζςθ με το παιδί, π.χ. το επάγγελμα του οδοντίατρου, δθλαδι βιβλία
που περιγράφουν τον πονόδοντο, τθ ςτοματικι υγιεινι, τα ςιδεράκια
κ.λπ. Τα παιδιά μποροφν να ψάξουν ςε Βιβλιοκικεσ, ςε Βιβλιοπωλεία ι
να επικοινωνιςουν με τουσ εκδοτικοφσ οίκουσ και να τα προμθκευτοφν
ςε καλι τιμι.
Τα μεγάλα παιδιά ξεφυλλίηουν τα βιβλία, τα αξιολογοφν τα
κατατάςςουν ςε κατθγορίεσ, τα μικρά ερμθνεφουν τθν εικονογράφθςθ.
Σχθματίηεται μια μικρι ι μεγάλθ λίςτα διαφόρων βιβλίων, ςτθν οποία
προςκζτουμε και τθν τιμι πϊλθςθσ του κάκε βιβλίου. Στθ ςυνζχεια
επικοινωνοφμε με δθμόςια ιατρεία και γραφεία οδοντίατρων και
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ηθτοφμε να βάλουν κάποια από τα βιβλία μασ ςτθ ςάλα αναμονισ.
Εννοείται ότι όλθ τθ διαδικαςία προϊκθςθσ των βιβλίων
αναλαμβάνουν εξ ολοκλιρου τα παιδιά αλλά απαιτείται μια ςχετικι
επίβλεψθ, γιατί αυτι θ δράςθ αποκτά και άλλεσ διαςτάςεισ.
Εννοείται ότι θ ίδια πρακτικι μπορεί να γίνει και με άλλα επαγγζλματα
και ςε άλλουσ χϊρουσ, Νοςοκομεία, γραφεία ιατρϊν άλλων
ειδικοτιτων κ.λπ.
7. Οι μεγάλοι διαβάηουν τουσ μικροφσ
Αυτι θ δραςτθριότθτα, μπορεί να γίνει με τθ ςυνεργαςία ενόσ άλλου
ςχολείου, αλλά και εντόσ του ίδιου ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ. Ηθτοφμε
από παιδιά, που ςυνικωσ δεν γοθτεφονται από το παιδικό βιβλίο, να
ςυνεργαςτοφν ςε μια δραςτθριότθτα ςτθν οποία τα παιδιά παίρνουν
μια υπεφκυνθ κζςθ και ζναν ανάλογο ρόλο... Στθν ουςία κα διαβάςουν
ζνα άλμπουμ ςε παιδιά που δεν ξζρουν να διαβάςουν…
Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι κα επιςκεφτοφμε μια τάξθ
Νθπιαγωγείου. Εκεί τα μεγάλα παιδιά κα ρωτιςουν τα μικρά παιδιά τι
είδουσ βιβλία προτιμοφν, ποιεσ ιςτορίεσ τα γοθτεφουν, τι βιβλία κα
ικελαν να ζχουν ςτο Σχολείο κ.λ.π. Εννοείται ότι τα μεγάλα παιδιά
κρατοφν ςθμειϊςεισ ςχετικά με τισ απαντιςεισ των μικρϊν παιδιϊν.
Φςτερα από τθν επίςκεψθ τα παιδιά αυτά ψάχνουν ςε Βιβλιοκικεσ και
αλλοφ να βρουν βιβλία που ανταποκρίνονται ςτισ προτιμιςεισ των
μικρϊν παιδιϊν.
Σε ζνα επόμενο ςτάδιο κα προςπακιςουν να κάνουν ειδικζσ
αναγνϊςεισ των βιβλίων που διάλεξαν, να βελτιϊςουν τθν προφορά
τουσ, τθν άρκρωςι τουσ να προςζξουν τουσ επιτονιςμοφσ. Σε ζνα
τελευταίο ςτάδιο κα διαβάςουν τα βιβλία αυτά ςτα παιδιά του
Νθπιαγωγείου.
Για να διαλζξουν τα παιδιά ζνα άλμπουμ κατάλλθλο για τα μικρά
παιδιά, πρζπει να ξεφυλλίςουν αρκετά βιβλία, πράγμα που ςθμαίνει
πωσ ςταδιακά με αυτόν τον τρόπο ανακαλφπτουν το περιεχόμενο τθσ
Βιβλιοκικθσ.
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Στθ ςυνζχεια πριν τα διαβάςουν ςτα νιπια, αςκοφνται ςτθν ορκι
ανάγνωςθ, πάντοτε με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν. Τζλοσ, τα
διαβάηουν και τα μικρά παιδιά τουσ ευχαριςτοφν για τθν ανάγνωςθ.
Είναι ζνα παιγνίδι που είχε πάντοτε επιτυχία και βοθκάει τα μεγάλα
παιδιά να νοιϊςουν μια απίςτευτθ ικανοποίθςθ, θ οποία εκδθλϊνεται
ποικιλοτρόπωσ και κυρίωσ με τθ διάκεςθ να το ξανακάνουν με χαρά.
8. φνδεςθ του βιβλίου με άλλεσ αιςκιςεισ…
Τι μουςικι ςασ προκαλεί το περιεχόμενο του βιβλίου, τι μυρουδιά, τι
γεφςθ…
Ι, εναλλακτικά… εάν αυτι θ εικόνα ιταν χρϊμα, τι χρϊμα κα
διαλζγατε;
Εάν αυτι θ εικόνα ιταν γεφςθ, τι γεφςθ φροφτου κα διαλζγατε;
Εάν αυτόσ ο ιρωασ ιταν φίλοσ ςασ τι μουςικι κα διαλζγατε για δϊρο
γενεκλίων;
Τι ροφχα κα του διαλζγατε;
Συγκεντρϊνουμε τθν προςοχι μασ ςε μια αίςκθςθ, γράφουμε τα
χρϊματα, τισ γεφςεισ τα αρϊματα και ςυνκζτουμε μικρά κείμενα που
ανταποκρίνονται ςε οριςμζνα βιβλία.
9. Πζντε ηωγραφιζσ για ζνα βιβλίο
Ηθτοφμε από μια ομάδα παιδιϊν να κάνουν μια προςεκτικι ηωγραφιά
που τουσ εμπνζει ζνα οριςμζνο βιβλίο που ζχουν διαβάςει ι ζχουν
διαβάςει ςτο ςχολείο. Από όλα αυτά τα ςχζδια επιλζγουμε πζντε τα
οποία παραπζμπουν εφκολα ςτο βιβλία αφετθρίασ – ζμπνευςθσ και
επιτρζπουν μια πιο εφκολθ αναγνϊριςθ του βιβλίο αναφοράσ.
Αυτά τα πζντε ςχζδια- ηωγραφιζσ φωτοτπυποφνται και αναρτϊνται ςε
ζνα πολφ κοινόχρθςτο χϊρο (διάδρομοσ ςχολείου, βιβλιοκικθ, κυλικείο
κ.λ.π. Συνοδεφονται από ζνα κείμενο- επιγραφι: Αυτά τα πζντε ςχζδια
αναδεικνφουν ι ςυνδζονται ποικιλοτρόπωσ με ζνα ςυγκεκριμζνο βιβλίο
που μποροφμε να βροφμε ςτθ Βιβλιοκικθ του Σχολείου ι και ςτθ
Βιβλιοκικθ τθσ γειτονιάσ. Μπορείτε να βρείτε ποιό βιβλίο είναι; Ο
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πρϊτοσ ι θ πρϊτθ κα κερδίςει ζνα βιβλίο τθσ αρεςκείασ του, μια
φανζλα διάςθμου ποδοςφαιριςτι, ζνα αυτόγραφο μιασ διαςθμότθτασ
κ.λ.π.

Για τθ δθμιουργία φιλαναγνωςτικϊν πρακτικϊν
Μεκοδολογία ι μια ςυςτθματοποιθμζνθ ςειρά φάςεων, δράςεων και
πρακτικϊν προςζγγιςθσ του παιδικοφ βιβλίου και τθσ παιδικισ
λογοτεχνίασ ςτο πλαίςιο τθσ φιλαναγνωςίασ
Ο ςτόχοσ των αναγνωςτικϊν εμψυχϊςεων είναι θ άμεςθ επαφι και
προςζγγιςθ του παιδιοφ με το βιβλίο και ταυτόχρονα θ ζμμεςθ
εξοικείωςθ με τα βαςικά ςτοιχεία του λογοτεχνικοφ πολιτιςμοφ και του
βιβλίου ειδικότερα. Ωσ προσ τθν επιλογι των βιβλίων είναι μάταιο να
μιλιςουμε για αντικειμενικά κριτιρια, εφόςον είναι ςχεδόν πάντοτε
δφςκολο να μαντζψουμε ποιο βιβλίο κα μπορζςει να κινθτοποιιςει το
κυμικό των παιδιϊν και με ποιο τρόπο. Αυτό που πάντοτε πρζπει να
ζχουμε υπόψθ είναι ότι ζνα βιβλίο πλοφςιο ςε περιεχόμενο, ςε πράξεισ
θρϊων, ςε αναφορζσ ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ και ςε άλλα βιβλία, με
ιρωεσ ενεργθτικοφσ και κετικοφσ, με αυκεντικζσ αφθγθματικζσ δομζσ,
με ςυμβολιςμοφσ και ςθμαςίεσ και με ενδιαφζρουςα πλοκι και με
δθμιουργικι γλϊςςα και εικονογράφθςθ, είναι πάντοτε μια εξαιρετικι
επιλογι.
1θ φάςθ
Ανάγνωςθ και διερεφνθςθ του βιβλίου
Το πρϊτο κατϊφλι τθσ προετοιμαςίασ για τθν προετοιμαςία μιασ
αναγνωςτικισ εμψφχωςθσ ι μιασ φιλαναγνωςτικισ δράςθσ αποτελεί θ
ςωςτι ανάγνωςθ και εξζταςθ του προτεινόμενου βιβλίου. Αυτι θ
εξζταςθ εξακτινϊνεται ςε όλα τα πικανά επίπεδα ανάγνωςθσ, εφόςον
το παιδικό βιβλίο ζχει και μορφι και περιεχόμενο και αποτελεί εκτόσ
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από ζκφραςθ ζντυπου λόγου και εικόνασ και ζνα μοναδικό πολιτιςτικό
προιόν, φορζα ιδεολογίασ, ςυμβόλων και ςθμαςιϊν. Ο ενιλικοσ
αναγνϊςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει και να διατυπϊςει
ερωτιματα ςχετικά με τθ μορφι του βιβλίου, τθν εικονογράφθςι του,
τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ του (ςυγγραφζασ, εικονογράφοσ, τίτλοσ
βιβλίου, όνομα ςειρά και εκδοτικοφ οίκου. κ. λ. π.) και τζλοσ το
περιεχόμενό του. Τα ερωτιματα διατυπϊνονται χωρίσ τθν πνιγθρι
λογοκριςία, ότι κα πρζπει να προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ των
παιδιϊν. Αντίκετα τα περιςςότερα είναι ερωτιματα ενθλίκων που
ανταποκρίνονται ςε όλεσ τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ των ενθλίκων
αναγνωςτϊν.
Οι ερωτιςεισ μπορεί να είναι ςτοχευμζνεσ ςτον τίτλο του βιβλίου, π. χ.
γιατί ο ςυγγραφζασ επζλεξε αυτόν τον τίτλο;
Ζχει ςχζςθ με το περιεχόμενο του βιβλίου, υπαινίςςεται κάτι;
ι ςτο οπιςκόφυλλο του βιβλίου π.χ. γιατί αναφζρεται αυτό και γιατί το
άλλο; Βοθκάει ςε τι αυτό το περιεχόμενο του οπιςκόφυλλου;
ι ςτθν εικόνα του εξωφφλλου, π.χ. ποιοσ ο ρόλοσ αυτισ τθσ εικόνασ ςτθ
ροι τθσ ιςτορίασ; Γιατί θ οπτικι γωνία αναπαράςταςθσ του ιρωα ζγινε
με αυτόν τον τρόπο; Γιατί π.χ. ο ιρωασ ςτθν εικόνα του εξωφφλλου ι
ςτο εςϊφυλλο ςτο τάδε ςαλόνι μασ κοιτάει ςτα μάτια ι γιατί κοιτάει το
ποδιλατό του;
ι ςτο περιεχόμενο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ, π.χ. γιατί ο ιρωασ επιλζγει
αυτιν τθ δραςτθριότθτα ι γιατί προτιμάει τθ φιλία αυτοφ του
προςϊπου και γιατί όχι του άλλου. Τι γίνεται ςτο τζλοσ και γιατί
επιλζγεται αυτό το τζλοσ, μιπωσ μια κάποια άλλθ εκδοχι κα είχε
περιςςότερο ενδιαφζρον;
ι ςτθ δομι του περιεχομζνου; Ροιοσ μιλάει, ποιοσ βλζπει; Ασ το δοφμε
ςυγκριτικά με τθν εικονογράφθςθ. Ζχουμε διαφορζσ ςτθν οπτικι γωνία
κζαςθσ και αναπαράςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ μεταξφ εικόνασ και
κειμζνου κ.λπ. Ι τι ςασ κυμίηει κάτι το όνομα του ςυγγραφζα, τον
ζχουμε ςυναντιςει ξανά, κ.ο.κ.
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Στο ςθμείο αυτό τθσ ανάγνωςθσ και επεξεργαςίασ των βιβλίων θ
κεωρία των ερωτιςεων (ερωτιςεισ περιεχομζνου, επιφανειακζσ ι
αιτιολογικζσ που απαιτοφν ςυμπεραςματικζσ διαδικαςίεσ και
προβολικζσ ι επζκταςθσ) αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο.
Σχεδόν ςε όλα τα εικονογραφθμζνα βιβλία (εικονοβιβλία,
άλμπουμ) οι ερωτιςεισ μποροφν να εκκινοφν από το εξϊφυλλο, το
εςϊφυλλο, το οπιςκόφυλλο, τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του βιβλίου,
τον τίτλο του βιβλίου, να ςυνεχίηουν με το εςωτερικό του βιβλίου, τισ
ςελίδεσ, όπου υπάρχουν κατά τθ γνϊμθ μασ ςτοιχεία για
προβλθματιςμό που βλζπει και ερμθνεφει πάντοτε ζνασ ενιλικοσ, π.χ.,
μια φωτογραφία δίπλα ςε ζνα φυςικό ντεκόρ, μια ξεχωριςτι
αναπαράςταςθ των ηϊων ι των ανκρϊπων, μια ξεχωριςτι φράςθ,
οτιδιποτε μπορεί να κινθτοποιιςει τθ ςκζψθ μασ ι μα αναδυκεί
κάποιο νόθμα ι ζνασ κρυμμζνοσ ςυμβολιςμόσ.
2θ φάςθ
Αναηιτθςθ και εντοπιςμόσ των απαντιςεων ςτο βιβλίο ι και εκτόσ
του βιβλίου
Πλεσ οι ερωτιςεισ που ζχουμε διατυπϊςει, ζχουν απαντιςεισ που
αναδφονται μζςα από τθν προςεκτικι ανάγνωςθ του βιβλίου και τθ
ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ, ιδίωσ οι αιτιολογικζσ ερωτιςεισ, οι ερωτιςεισ
επιφανειακισ μνιμθσ και οι ερωτιςεισ που ςυνδζονται με τον ορίηοντα
προςδοκίασ των αναγνωςτϊν. Άλλεσ ερωτιςεισ ςυνδζονται με
διάφορεσ ερμθνευτικζσ λογικζσ που αναδφουν και ζναν χαρακτιρα
υποκειμενικότθτασ ι ςυνδζονται με ξεχωριςτοφσ τομείσ του
περιεχομζνου του βιβλίου, για παράδειγμα το χιοφμορ και οι τεχνικζσ
του, ο ςυμβολιςμόσ κάποιων φράςεων και εικόνων ακόμθ και ςθμεία
του κειμζνου που κρατοφν ζνα ειδικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ,
των χαρακτιρων και των επειςοδίων. Ενδεχομζνωσ υπάρχουν και
ερωτιςεισ που υποχρεϊνουν τον/τθν εκπαιδευτικό για ενθμζρωςθ ςε
άλλα βιβλία π.χ. εγκυκλοπαίδειεσ και βιογραφικά ςθμειϊματα
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ςυγγραφζων αλλά και ενθμζρωςθ και εξιγθςθ ειδικϊν όρων που ςυχνά
εμφανίηονται ςτο βιβλίο.
Φςτερα από ςχεδόν μια διπλι ανάγνωςθ, τθ ςυγγραφι
ερωτιςεων και τον εντοπιςμό των απαντιςεων ςε ςυγκεκριμζνθ
ςθμεία του κειμζνου, επιτυγχάνεται μια ουςιαςτικι διερεφνθςθ του
βιβλίου και διαπιςτϊνονται τα βαςικά του χαρακτθριςτικά και
ενδεχομζνωσ εκείνα τα χαρακτθριςτικά που ςυνκζτουν τθν ξεχωριςτι
ταυτότθτα το βιβλίου, αυτό δθλαδι που το κάνει να ξεχωρίηει από τα
υπόλοιπα. Ζτςι ζνα βιβλίο αποτελεί χαρακτθριςτικι εφαρμογι του
αφθγθτι ςε πρϊτο πρόςωπο, ζνα άλλο είναι θ κλαςικι περίπτωςθ μιασ
αφιγθςθσ με αγωνία και αινιγματικι πλοκι, ζνα άλλο ζχει
χαρακτθριςτικζσ και εξόφκαλμεσ παραπομπζσ ςε άλλα βιβλία και
άλλουσ ιρωεσ (διακειμενικότθτα), ζνα άλλο είναι μια κλαςικι
περίπτωςθ ερμθνευτικισ ι αναπαραςτατικισ εικονογράφθςθσ, ζνα
άλλο αποτελεί ευχερζσ παράδειγμα ςπάνιασ μείξθσ οπτικισ γωνίασ
κ.λ.π.
Εννοείται ότι για τθ ςφνταξθ και οργάνωςθ τθσ φιλαναγνωςτικισ
δράςθσ κα πρζπει να επιλζξουμε από κάκε βιβλίο δυο τρία
χαρακτθριςτικά, τα οποία είναι πραγματικά κυρίαρχα και
προςδιοριςτικά και είναι αυτά που κζλουμε να ανακαλφψουν τα
παιδιά. Ασ ποφμε ότι οι περιςςότερεσ διαςκευζσ κλαςικϊν παραμυκιϊν
παρουςιάηουν τυπικζσ αντιφάςεισ ςυγκροφςεων φφςθσ και πολιτιςμοφ,
ανκρϊπων και ηϊων, καλοφ και κακοφ κ.λπ. Επίςθσ οι εικονογραφιςεισ
προςπακοφν άλλοτε να ερμθνεφςουν το κείμενο, άλλοτε να
αναπαραςτιςουν απλά τθν ιςτορία του κειμζνου και άλλοτε να
επιτείνουν κάποιεσ ςθμαςίεσ του κειμζνου και άλλοτε να
υποκαταςτιςουν μερικά ι τμθματικά το κείμενο…
3θ φάςθ
Επεξεργαςία των οδθγιϊν και των ξεχωριςτϊν δραςτθριοτιτων
Στθ φάςθ αυτι το ενδιαφζρον ςτρζφεται εξ ολοκλιρου ςτα παιδιά,
κακϊσ γεννιζται ο προβλθματιςμόσ για τον προςδιοριςμό των οδθγιϊν
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και των δραςτθριοτιτων που κα βοθκιςουν τα παιδιά να κζςουν
ερωτιματα ςε κυρίαρχα κζματα του ζργου και να παρακινθκοφν να
προχωριςουν ςε προςωπικζσ εκτιμιςεισ και ερμθνείεσ. Τϊρα είναι θ
κρίςιμθ ςτιγμι ςτθν οποία θ παράμετροσ κατανόθςθ από τθν πλευρά
των παιδιϊν και θ αντίςτοιχθ προςαρμογι ςτο επίπεδό τουσ και ςτισ
ιδιαιτερότθτζσ τουσ είναι κρίςιμθ και απαραίτθτθ. Ρρζπει οι οδθγίεσ
ςτα παιδιά να είναι ευκρινείσ και αποτελεςματικζσ, πρζπει επίςθσ να
υπάρχει ζνα πλάνο πικανόν απαντιςεων και αντιδράςεων ςε κάποιεσ
ερωτιςεισ ι ςε κάποιεσ προτεινόμενεσ δράςεισ.
Εννοείται ότι ζνασ/μια εκπαιδευτικόσ που γνωρίηει τθν τάξθ του
ξζρει πϊσ να κζςει τα ερωτιματα για να γίνουν κατανοθτά και να
οδθγιςουν ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ. Εννοείται επίςθσ ότι οι
οδθγίεσ ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που κινθτοποιοφν
πλζον τισ υποκζςεισ, τισ ερμθνείεσ και τισ ςκζψεισ γενικά των παιδιϊν.
Για παράδειγμα, να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ που δίνει το κείμενο
και πλθροφορίεσ που δίνει θ εικονογράφθςθ και να γίνει θ ςφγκριςι
τουσ. Ν α γίνει επίςθσ θ ςφγκριςθ των εικονιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν
του ιρωα με το ςφνολο των επικζτων και επιρρθμάτων με τα οποία
προςδιορίηεται.
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Αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ, παιγνίδια φιλαναγνωςίασ και
φιλαναγνωςτικζσ δράςεισ
Ππωσ ζχει τονιςτεί πιο πάνω, ο ευρφσ όροσ φιλαναγνωςία περιζχει και
μια ςειρά πρακτικϊν που επθρεάηουν κακοριςτικά τθ ςχζςθ του
παιδιοφ με το βιβλίο, δθλαδι τισ εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ που παίρνουν διάφορεσ μορφζσ και ζχουν τθ ςχετικι
ευλυγιςία να προςαρμόηονται ςτθν θλικία και ςτα ατομικά
χαρακτθριςτικά του αναγνϊςτθ.
Το να μάκεισ ςτο παιδί να αγαπιςει το βιβλίο είναι μια πάρα
πολφ απλι αλλά και μια πολφ ςφνκετθ υπόκεςθ. Ο γκουροφ τθσ
φιλαναγνωςίασ ςτθ Γαλλία, ο Christian Poslaniec, κεωρεί τθ διαδικαςία
«μακαίνω ποδιλατο» παρόμοια και ανάλογθ με τθ διαδικαςία
«μακαίνω ςτο παιδί τθν απόλαυςθ ι τθν ευχαρίςτθςθ τθσ ανάγνωςθσ».
Ζτςι, όταν το παιδί μακαίνει να οδθγεί ποδιλατο, μακαίνει ζμμεςα και
μια ςειρά τεχνικϊν και εξειδικευμζνων όρων, τιμόνι, πεντάλ, ιςορροπία
κ.λπ. Μάλιςτα, όταν το παιδί μάκει να κάνει ποδιλατο αρχίηει να
αποκτά μια ςειρά από δεξιότθτεσ, του τφπου να ζχει ιςορροπία, να
αναπτφςςει ταχφτθτα, να ςταματά, να αποκτά μια ςχετικι αυτονομία
και ενδεχομζνωσ να ψάχνει και κάτι περιςςότερο, δθλαδι πϊσ
λειτουργεί το ποδιλατο, πϊσ καταςκευάηεται, τι γίνεται με τα άλλα
ποδιλατα πιο εξελιγμζνα από το δικό του κ.λπ. Αναλογικά το ίδιο
ςυμβαίνει και με τθ ςχζςθ του παιδιοφ με τα βιβλία. Αρχικά το βιβλίο
ζχει και αυτό τθ δικι του ορολογία, π.χ. εξϊφυλλο, οπιςκόφυλλο,
ςελίδα, τίτλοσ, εκδότθσ κ.λπ. με τθν οποία εξοικειϊνεται. Σταδιακά
όμωσ, κακϊσ εξελίςςεται ωσ αναγνϊςτθσ, αποκτά τθν αυτονομία του,
ψάχνει τθν εςωτερικι λογικι του βιβλίου, τθν καταςκευι του, τθ
ςφνκεςι του και τισ άλλεσ ιδιότθτεσ. Κα κλείςουμε με τθν παρατιρθςθ
ότι το ποδιλατο δεν ξεχνιζται ποτζ. Θ απόλαυςθ τθσ ανάγνωςθσ
επίςθσ.
Πλεσ οι ζρευνεσ πιςτοποιοφν ότι εκεί όπου ο εκπαιδευτικόσ ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα οργανϊνει αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ,
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παιγνίδια και απλζσ δράςεισ φιλαναγνωςίασ, εκεί τα παιδιά
αναπτφςςουν φιλαναγνωςτικζσ ςυμπεριφορζσ· και μάλιςτα από το
ςφνολο του μακθτικοφ πλθκυςμοφ είναι κυρίωσ τα αδιάφορα παιδιά
που κινθτοποιοφνται και ωφελοφνται περιςςότερο. Αυτό που κεωρείται
ωσ βαςικό εργαλείο ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ (και
αυτό που ενδιαφζρει ςε πρϊτο επίπεδο τον/τθν εκπαιδευτικό ςε
ςχολικό περιβάλλον) είναι θ ςωςτι χριςθ των φιλαναγνωςτικϊν
πρακτικϊν και ιδιαίτερα των αναγνωςτικϊν εμψυχϊςεων.
Οριςμόσ
Μια αναγνωςτικι εμψφχωςθ είναι μια οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ι
δράςθ ι εκπαιδευτικι πρακτικι που ςυμφιλιϊνει τισ ςχζςεισ των
παιδιϊν με το βιβλίο και ενιςχφει τθν ανάγνωςι του. Διαφζρει από
άλλεσ δράςεισ που ζχουν ςχζςθ με το βιβλίο ι τθ λογοτεχνία αλλά δεν
ςτοχεφουν ςτθν επαφι ι ςτθν ανάγνωςθ των βιβλίων. Για παράδειγμα,
όταν ζνασ παραμυκάσ αφθγείται ςε μια ομάδα παιδιϊν μια ςειρά από
παραμφκια με εξαιρετικι ευφράδεια και με ςυνοδεία μουςικισ, τότε
αυτό ςυνιςτά ζνα εξαιρετικό πολιτιςτικό και εκπαιδευτικό γεγονόσ. Εάν
όμωσ ο παραμυκάσ ςτο τζλοσ τθσ αφιγθςθσ, παρουςιάηει μια τςάντα
από βιβλία και τα απλϊνει ςτο τραπζηι και ανακοινϊνει ςτα παιδιά ότι
όλεσ οι ιςτορίεσ που αφθγικθκε υπάρχουν μζςα ςτα βιβλία αυτά και
ότι μποροφν να τα δανειςτοφν και να τα διαβάςουν, τότε ζχουμε μια
πολφ καλι αναγνωςτικι εμψφχωςθ.
Οι αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ και τα παιγνίδια φιλαναγνωςίασ,
που πολφ ςυχνά δεν διαφζρουν ουςιαςτικά αλλά μόνο τυπικά και
ποςοτικά με τισ φιλαναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ ι δράςεισ ακόμθ και
πρακτικζσ αποτελοφν εξειδικευμζνο παιδαγωγικό εργαλείο ςτο
ευρφτερο πεδίο τθσ φιλαναγνωςίασ. Κακοριςτικι και ουςιαςτικι
ςτοχοκεςία οποιαςδιποτε αναγνωςτικισ εμψφχωςθσ είναι θ επαφι και
θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με το βιβλίο ςε όλεσ του τισ διαςτάςεισ
(μορφι περιεχόμενο) και ςε όλα τα χαρακτθριςτικά του
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(εικονογράφθςθ, είδοσ αφθγθτι, δομι τθσ αφιγθςθσ, τρόποι
αναπαράςταςθσ των γεγονότων κ.λ.π).
Θ αναγνωςτικι εμψφχωςθ είναι ςτθν ουςία μια δράςθ
διαμεςολάβθςθσ ανάμεςα ςτο βιβλίο και ςτο παιδί και αποκλείει εξ
οριςμοφ και από τθ φφςθ τθσ τθν υποχρεωτικι και καταναγκαςτικι
ανάγνωςθ. Υπάρχουν δυο χαρακτθριςτικά προςδιοριςτικά ςε
οποιαδιποτε αναγνωςτικι εμψφχωςθ. Ρρϊτα-πρϊτα ο παιγνιϊδθσ
χαρακτιρασ των δράςεων, πράγμα που ςθμαίνει ότι τα βιβλία προσ
ανάγνωςθ και επεξεργαςία προτείνονται πάντοτε ςε ζνα πλαίςιο
παιγνιϊδεσ, όπου βαςικόσ κανόνασ είναι ότι θ ανάγνωςθ βιβλίων
αποτελεί προαπαιτοφμενο για το παιγνίδι. Ρροαπαιτοφμενο και όχι
υποχρζωςθ. Κατά δεφτερο λόγο υπάρχει ο ρόλοσ τθσ κοινωνικισ
υπευκυνότθτασ, πράγμα που ςθμαίνει ότι ςτθ διάρκεια τθσ
φιλαναγνωςτικισ δράςθσ τα παιδιά αναλαμβάνουν ςυγκεκριμζνουσ
υπεφκυνουσ ρόλουσ απζναντι ςτα υπόλοιπα παιδιά που ςυμμετζχουν.
Θ ουςία δθλαδι τθσ αναγνωςτικισ εμψφχωςθσ είναι να προκαλζςει τθ
ςυμμετοχι του παιδιοφ προτείνοντασ ωσ κίνθτρο παιγνίδια ι
υπεφκυνουσ ρόλουσ, κάτι που εναρμονίηεται με τισ προςδοκίεσ των
παιδιϊν.
Ρζρα από αυτά υπάρχει μια άλλθ ξεχωριςτι διαπίςτωςθ που
χρωματίηει οποιαδιποτε φιλαναγνωςτικι δράςθ. Είναι θ απουςία τθσ
επιβολισ τθσ υποχρεωτικισ δράςθσ που κυμίηει ςχολικό κακικον. Εάν
υποχρεϊςεισ ζνα παιδί να διαβάςει ζνα βιβλίο είτε θ υποχρζωςθ
ζρχεται από τουσ γονείσ είτε από το δάςκαλο είτε γενικά από τον
ενιλικο κα ζχεισ το χειρότερο αποτζλεςμα. Βεβαίωσ το καλφτερο είναι
να υπάρχει ζνα εςωτερικό κίνθτρο ςε κάκε παιδί και να το οδθγεί
εφκολα ςτθν ανάγνωςθ βιβλίων. Στισ αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ δεν
υπάρχει ο καταναγκαςμόσ και θ υποχρζωςθ. Υπάρχει όμωσ θ αναγκαία
εξιγθςθ των κανόνων και των προχποκζςεων τθσ αναγνωςτικισ
εμψφχωςθσ. Το παιδί ζχει δικαίωμα να δεχτεί ι να αρνθκεί τθ
ςυμμετοχι του, αλλά εάν κζλει να παίξει ςτο παιγνίδι πρζπει να
καταλάβει ότι ο πρϊτοσ κανόνασ του παιγνιδιοφ και μια τυπικι
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προχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι το διάβαςμα και θ ςχετικι επαφι και
εξοικείωςθ με τα βιβλία.
Στισ περιςςότερεσ όμωσ περιπτϊςεισ ο/θ εκπαιδευτικόσ οφείλει
να εφεφρει ζνα εξωτερικό κίνθτρο που κα εςωτερικεφςουν τα
περιςςότερα παιδιά. Μπορεί ενδεχομζνωσ να εκμεταλλευτεί τθν
παρουςία του παιγνιδιοφ ςε κάκε αναγνωςτικι εμψφχωςθ που είναι
ζνα κακαρό και ιςχυρό κίνθτρο, αλλά υπάρχουν ακόμθ και άλλα
δευτερεφοντα κίνθτρα: το κίνθτρο τθσ γνϊςθσ που αποκομίηει ο
αναγνϊςτθσ από τθν ανάγνωςθ των βιβλίων, κάτι που ενδεχομζνωσ ςε
κάποιουσ μακθτζσ λειτουργεί περιςςότερο και ςε άλλουσ λιγότερο, το
κίνθτρο τθσ γνϊςθσ των γενικϊν και ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν του
βιβλίου και τθσ ανάγνωςθσ. Ρρόκειται για μια ςειρά ςτοιχείων που
ανικουν ςτο πεδίο του βιβλίου, όπωσ το εξϊφυλλο, το πρϊτο
εςϊφυλλο, το οπιςκόφυλλο, θ εικονογράφθςθ, το όνομα του
ςυγγραφζα, του εικονογράφου, θ βιβλιοκικθ, το Βιβλιοπωλείο κ.λ.π.
Πλα αυτά ςυγκροτοφνται ςτο μυαλό του μικροφ παιδιοφ και ςυνιςτοφν
μια μικρι υποδομι που λειτουργεί ωσ βάςθ και αφετθρία για μια
εξαιρετικι φιλαναγνωςτικι ςυμπεριφορά.
Τζλοσ, μια ουςιαςτικι παράμετροσ είναι και θ ευτυχισ ςυγκυρία
κατά τθν οποία το παιδί κα ανακαλφψει το βιβλίο του. Εάν το βιβλίο
που διάβαςε του μιλιςει και το βρει ενδιαφζρον, τότε είναι πολφ
πικανόν να μετατραπεί ςε ζνα κανονικό φιλαναγνϊςτθ.
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Γιάννθσ . Παπαδάτοσ
Λζκτορασ Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ
Σχεδιαςμοφ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, κριτικόσ παιδικοφ βιβλίου

Η μακιτρια / Ο μακθτισ, Η δαςκάλα / Ο δάςκαλοσ
και θ ανάγνωςθ
Για τθν προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ ςε μια τάξθ ι ςε ζνα ςχολείο, οι
άμεςα εμπλεκόμενοι παράγοντεσ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ
αναγνϊςτεσ/αναγνϊςτριεσ,
οι
εκπαιδευτικοί
αναγνϊςτεσ/αναγνϊςτριεσ και το βιβλίο. Βρίςκονται μεταξφ τουσ ςε
μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ, κατά τθν οποία μπορεί το κείμενο να είναι
θ αφορμι, ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ βαςικόσ νοθματοδότθσ του είναι ο
αναγνϊςτθσ ι καλφτερα ο αναγνϊςτθσ-ςυνδθμιουργόσ, με τθν ζννοια
ότι το οποιοδιποτε βιβλίο, ο κάκε αναγνϊςτθσ το προςλαμβάνει εν
πολλοίσ διαφορετικά αφοφ ζχει διαφορετικζσ εμπειρίεσ, αλλά και το
πραγματϊνει πολλαπλϊσ, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του (Jauss,
1982). Άλλωςτε, πλικοσ από παρόμοια περιςτατικά του ςυμβαίνουν, τα
οποία ςυςτοιχίηει ςυνειδθτά ι αςφνειδα με τα δρϊμενα κάποιου
βιβλίου. Κι ζτςι το αρχικό βιβλίο ενόσ ςυγγραφζα κατά τθν πρόςλθψι
του από τον αναγνϊςτθ «μεγαλϊνει», ο αναγνϊςτθσ «δανείηεται»
ςτοιχεία από αυτό το βιβλίο και από άλλα, όπωσ επίςθσ από εμπειρίεσ
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τθσ κακθμερινότθτασ, κι ζτςι δθμιουργεί το «προςωπικό» του άτυπο
βιβλίο. Ζνα «βιβλίο» το οποίο ταυτίηεται «βαδίηοντασ» παράλλθλα με
κεφάλαια του «βιβλίου» τθσ ηωισ του.
Θ ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων περιβάλλεται από μια βακιά
δθμοκρατικότθτα: διάφοροι αναγνϊςτεσ διαβάηουν το ίδιο κείμενο κι
ζτςι «ςυνομιλοφν» μεταξφ τουσ ςτα πλαίςια μιασ ευρείασ άτυπθσ
κοινότθτασ, όπου ο κακζνασ ανάλογα με το βίωμά του και τθν ιδιαίτερθ
κουλτοφρα του αντιδρά, όπωσ ειπϊκθκε, διαφορετικά. Αυτι θ άτυπθ
φανταςτικι κοινότθτα μπορεί να λάβει ςάρκα και οςτά με το
χαρακτιρα τθσ άμεςθσ υπαρκτισ αναγνωςτικισ κοινότθτασ ςτθν τάξθ
(Tompkins, 2006, Nodelman, 1996, Αποςτολίδου, 1997). Σε μια τζτοια
«κοινότθτα» με χαρακτθριςτικά των μελϊν τθν υπευκυνότθτα, το
ομαδοςυνεργατικό πνεφμα, τθν ποικίλθ δθμιουργικι και ενκουςιαςτικι
δραςτθριοποίθςθ, τθν πολυμορφία ςτουσ τρόπουσ και ςτο φφοσ
ανάγνωςθσ, τθν ανεξαρτθςία και τθν αυτονομία μζςα από τθ
ςυνεργαςία ςτισ δραςτθριότθτεσ, ςε ζνα πλαίςιο ιςοτιμίασ και
λειτουργικισ ςυνεργαςίασ μποροφν να ειςζλκουν ο μικρόσ
αναγνϊςτθσ/θ μικρι αναγνϊςτρια αλλά και ο/θ εκπαιδευτικόσ. Και
γιατί όχι και ο γονιόσ. Αλλά και μζςα από μια ζμμεςθ, ευρφτερθ
κοινότθτα και άλλοι παράγοντεσ όπωσ όλο το ςχολείο, οι διάφοροι
εκπαιδευτικοί φορείσ και θ πολιτεία, αναλαμβάνοντασ το ρόλο που
τουσ αναλογεί.
Στο επίπεδο τθσ πράξθσ αυτοί που κα «προκαλζςουν» μια τζτοια
ουςιαςτικι «επικοινωνία» για τθ δθμιουργία τθσ άμεςθσ αναγνωςτικισ
κοινότθτασ είναι οι εκπαιδευτικοί. Είναι απαραίτθτο να κρατιςουν μια
λεπτι ιςορροπία, εκείνθ που τελικά δίνει και τθν ουςία ςτθν
παιδαγωγικι πράξθ και ςτο ςφγχρονο, προπάντων όμωσ ςτο ηθτοφμενο
ςχολείο. Δθλαδι οι εκπαιδευτικοί να είναι ςυγχρόνωσ οι
«κακοδθγθτζσ», οι διευκολυντζσ, οι διαμεςολαβθτζσ, όπωσ κα ζλεγαν ο
Piaget και ο Vugotsky, και κυρίωσ οι εμψυχωτζσ. Αλλά και ιςότιμα μζλθ
τθσ ομάδασ, εν προκειμζνω αυτισ τθσ κοινότθτασ. Ρου κα προωκοφν
ςυνάμα μζςα από ζνα εμψυχωτικό/επικοινωνιακό κλίμα
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χειραφετθτικζσ διαδικαςίεσ και ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ· που κα
εκκινοφν από τισ κεωρίεσ τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ και
πρόςλθψθσ (Iser, 1991, Jauss, 1982), οι οποίεσ κζτουν τον αναγνϊςτθ
ωσ τον κυρίαρχο τθσ αναγνωςτικισ διαδικαςίασ και βζβαια τθσ
αφθγθματολογίασ, των τρόπων δθλαδι που δομείται, παραςταίνεται,
«δρα» ςτο τόπο και ςτο χρόνο ζνα κείμενο (πλοκι, χαρακτιρεσ, οπτικι
γωνία, χωροχρονικό πλαίςιο). Οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ είναι
αναγκαίο να διενεργοφνται ςτο πλαίςιο μιασ απελευκερωτικισ
ςυλλογιςτικισ που αναδφεται και μζςα από το βιβλίο ςε ςχζςθ με τισ
ιςτορικοκοινωνικζσ ςυνκικεσ και τθν εποχι που δθμιουργικθκε, αλλά
και ςε ςχζςθ με τθν εποχι που διαβάςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ
κακθμερινότθτασ και τθσ αναγνωςτικισ ιςτορίασ του μικροφ
αναγνϊςτθ. Τζτοιεσ διαδικαςίεσ προχποκζτουν εκπαιδευτικοφσ
αναγνϊςτεσ οι οποίοι κα βοθκιςουν ϊςτε τα παιδιά να αποκτιςουν
δικζσ τουσ αναγνωςτικζσ εμπειρίεσ, να εμπλουτίςουν τισ
προχπάρχουςεσ, να κζςουν ςε ςυηιτθςθ τισ όμοιεσ και διαφορετικζσ
εμπειρίεσ τουσ ϊςτε να ςχθματοποιιςουν δικζσ τουσ τεχνικζσ και
«ςτρατθγικζσ» και να μθ μζνουν εγκλωβιςμζνα ςτο όποιο κείμενο.
Για να γίνει όμωσ τοφτο, θ δαςκάλα/ο δάςκαλοσ κα πρζπει να εμπνζουν
εμπιςτοςφνθ, να είναι γνϊςτεσ βαςικϊν τουλάχιςτον ςτοιχείων τθσ
λογοτεχνικισ κεωρίασ και αςφαλϊσ να διαφυλάττουν τθν αναγνωςτικι
ιςτορία και τθν κοινωνικι εμπειρία του μακθτι (Rosenblatt, 1978) και
κατάλλθλα, μζςα από εμψυχωτικζσ πρακτικζσ, να τισ εντάςςουν
δθμιουργικά ςτο λογοτεχνικό γεγονόσ. Συνάμα, να τισ διευρφνουν
γνωρίηοντασ και τθν πικανότθτα των διαφορετικϊν ανταποκρίςεων ςτα
κείμενα από τουσ μακθτζσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τουσ τα
προαναφερόμενα ιςτορικά και κοινωνικά πλαίςια.
Επομζνωσ, πολφ μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ ςτάςθ του δαςκάλου/τθσ
δαςκάλασ αλλά και των μακθτϊν/μακθτριϊν απζναντι ςτο βιβλίο και
τθν ανάγνωςθ. Ασ ποφμε, κα είναι θ ςτάςθ που υπάρχει ςτα μακιματα
που προτάςςουν το γνωςτικό ςτοιχείο; Δθλαδι: προςφορά του
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μακιματοσ, διερεφνθςθ-ανακάλυψθ των ςτοιχείων του – ςε κάκε
περίπτωςθ, δθλαδι, όποιοι δρόμοι και να ακολουκθκοφν, το ηθτοφμενο
κα είναι θ προςφορά και θ εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ; Βζβαια ςε ζνα τζτοιο
πλαίςιο ςτο οποίο προτάςςεται θ γνϊςθ, οι μακθτζσ μακαίνουν μζςα
από ςυγκλίνοντα κείμενα.
Τα λογοτεχνικά κείμενα όμωσ εκτόσ του ότι είναι εν πολλοίσ
αποκλίνοντα, δεν προτάςςουν γνωςτικοφσ ςκοποφσ. Ο αποκλειςτικόσ
«ςκοπόσ» τθσ λογοτεχνίασ είναι ο αιςκθτικόσ, θ αναγνωςτικι
απόλαυςθ, θ ευχαρίςτθςθ αλλά και ο ζμμεςοσ προβλθματιςμόσ ςε
ςχζςθ πάντα με τον υπονοοφμενο αναγνϊςτθ. Αλλά και ο ζμμεςοσ
προβλθματιςμόσ και το όποιο γνωςτικό ςτοιχείο «ζρχεται» πολφ μετά,
ανεπαίςκθτα, και πάντωσ είναι αποτζλεςμα τθσ αιςκθτικισ ςυγκίνθςθσ
που κα προκλθκεί από τθν ανάγνωςθ. Γιατί είναι βεβαιωμζνο ότι ζνα
λογοτεχνικό βιβλίο αναπτφςςει και τθ γλωςςικι και τθ γνωςτικι
ανάπτυξθ του παιδιοφ, ςυμβάλλει κιόλασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ
προςωπικότθτάσ του (Καρπόηθλου, 1994). Αλλά όλα αυτά αναδφονται
και μζςα από ζμμεςεσ αναγνωςτικζσ διαδικαςίεσ βιωματικοφ
χαρακτιρα όπου πρωτεφοντα λόγο ζχει θ εμπειρία και θ κατάκεςθ
κακενόσ μακθτι και εξίςου ςθμαντικό λόγο θ εφρεςθ των κοινϊν
τόπων και θ ουςιαςτικι ςυηιτθςθ θ οποία κα προβάλλει τα πικανά
κοινά «ςυμπεράςματα».
Ζνα κείμενο λογοτεχνικό δεν είναι επίπεδο. Ζχει μια «ανάγλυφθ»
μορφι που ςθμαίνει: «λόφοι», «χαράδρεσ», «πεδιάδεσ», «κάλαςςεσ»,
«ουρανοί», «ποτάμια». Με άλλα λόγια ςυναιςκιματα, φωνζσ,
ςυηθτιςεισ, λογισ κόρυβοι, τριξίματα, γζλια, κλάματα, ςυλλογιςμοί,
ιαχζσ, χρϊματα μφρια. Ρϊσ όμωσ αυτά κα αναδειχκοφν; Ρϊσ κα
φζρουμε τον αναγνϊςτθ μασ ςε επαφι με όλα τα παραπάνω; Αςφαλϊσ
και μζςα από τισ εμπειρίεσ του. Και τθν προςπάκεια τθσ δαςκάλασ/του
δαςκάλου να διευρφνουν τον ορίηοντά του.
Ερωτιςεισ και δράςεισ εμψυχωτικζσ που κα λαμβάνουν υπόψθ τθν
εμπειρία του μικροφ αναγνϊςτθ, ατομικζσ, αλλά κυρίωσ ςτο πλαίςιο
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τθσ ομάδασ είναι απαραίτθτεσ. Ράντωσ ςε καμιά περίπτωςθ δε κα
πραγματοποιθκοφν μόνο μζςα από ερωτιςεισ του τφπου:
πεσ το κείμενο που άκουςεσ, τι λζει ςε αυτό ςθμείο, τι κζλει να
πει ο ςυγγραφζασ, βρεσ εκείνο ι το άλλο ςθμείο, χαρακτιριςε το τάδε
πρόςωπο, ποια είναι τα μθνφματα, θ κεντρικι ιδζα, θ περίλθψθ
και άλλεσ παρόμοιεσ ερωτιςεισ κατανόθςθσ, γνωςτικοφ τφπου.
Ερωτιςεισ δθλαδι οι οποίεσ ενϊ είναι χριςιμεσ για τθν κατανόθςθ του
κειμζνου, για τθ ςωςτι εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ, δεν ςυνειςφζρουν από
μόνεσ τουσ ςτθν αιςκθτικι προςζγγιςθ του κειμζνου. Γιατί κάνουν τον
αναγνϊςτθ καταναλωτι του κειμζνου, τον αποξενϊνουν και τον
τοποκετοφν «μακριά» από αυτό, κινθτοποιοφν μζςα του αποκλειςτικά
διαδικαςίεσ μνιμθσ. Καλό είναι ςε παρόμοιεσ ερωτιςεισ να
προςτίκενται ςε μεγαλφτερο ποςοςτό δθμιουργικζσ ερωτιςεισ
ανταπόκριςθσ, κριτικισ ανάγνωςθσ και εμβάκυνςθσ.
Ερωτιςεισ και δράςεισ που κα λαμβάνουν υπόψθ τουσ το ςυγγραφζα,
το κείμενο, το βιβλίο ωσ αντικείμενο και το μικρό αναγνϊςτθ, όπωσ:
αυτό το ςθμείο εςφ πϊσ το καταλαβαίνεισ;, ςου κυμίηει κάτι αυτό το
ςτιγμιότυπο;, χρωμάτιςε τισ παραγράφουσ του κειμζνου, μίλθςε για
τουσ ιχουσ που άκουςεσ ςτο κείμενο, πϊσ ςυνταιριάηεισ τθν τάδε
εικόνα με το ςιμερα;, πεσ το κείμενο από τθν πλευρά του α ι του β
ιρωα, κρίνε τισ αντιδράςεισ των θρϊων, ςφγκρινζ τεσ με τον εαυτό ςου,
εςφ πϊσ κα αντιδροφςεσ;, τι κα ζλεγεσ ςε ζνα ςυμμακθτι ςου αν του
πρότεινεσ αυτό το βιβλίο;, ςυνζχιςε το κείμενο από το τάδε ςθμείο ι
ζνα ςθμείο τθσ αρεςκείασ ςου, εςφ αν ιςουν ςτο κείμενο με ποιο ιρωα
κα ζκανεσ παρζα;, αν ιςουν ςτθ κζςθ αυτοφ του ιρωα πϊσ κα
ςυμπεριφερόςουν;, ςφγκρινε το κείμενο με εικόνεσ τθσ ςθμερινισ
εποχισ, ποιον ιρωα από άλλο κείμενο κα καλοφςεσ να
πρωταγωνιςτιςετε; ποια ςυναιςκιματα προκαλεί το κείμενο; μπορείσ
να πάρεισ ςυνζντευξθ από τον τάδε ιρωα; μπορείσ να πάρεισ μια
φανταςτικι ςυνζντευξθ από το/τθ ςυγγραφζα; κ.ά.
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Επίςθσ δράςεισ όπωσ:
κρφβουμε το κείμενο και βλζποντασ τισ εικόνεσ λζμε μια δικι μασ
ιςτορία, δίνουμε μια απάντθςθ και ηθτάμε από τουσ άλλουσ να βρουν
τθν ερϊτθςθ, χωρίηουμε τα βιβλία ανάλογα με το χρϊμα τουσ ι το
ςυγγραφζα τουσ ι τον εκδότθ ι το περιεχόμενο ι το είδοσ, παίηουμε το
παιχνίδι του βιβλιοπϊλθ, φτιάχνουμε ςταυρόλεξα, εκδίδουμε
ταυτότθτα ςτον αγαπθμζνο μασ ιρωα, φτιάχνουμε τθν ταυτότθτα του
κάκε βιβλίου, φιλοξενοφμε τουσ ιρωεσ ςτο ςπίτι μασ, εικονογραφοφμε
ζνα βιβλίο με δικό μασ τρόπο, παίρνουμε ζνα παλιό βιβλίο και του
βάηουμε χρϊματα και εικόνεσ, διαλζγουμε ζνα βιβλίο ενόσ
εικονογράφου που ζχουμε εικονογραφιςει κι εμείσ και τον καλοφμε ςτο
ςχολείο, διαςκεδάηουμε αλλάηοντασ τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου, κρφβουμε
ζνα βιβλίο και το ψάχνουμε οδθγοφμενοι από διάφορεσ πλθροφορίεσ,
φωτοτυποφμε μια ςελίδα βιβλίου με κείμενο και εικόνα τθ ςκίηουμε, τθ
μοιράηουμε μεταξφ μασ και ςυμπλθρϊνουμε τθν υπόλοιπθ…
και άλλεσ δραςτθριότθτεσ που γειτνιάηουν με άλλεσ μορφζσ
τζχνθσ όπωσ μουςικι, ηωγραφικι, καταςκευζσ, παιχνίδια, κζατρο κλπ.,
κζτουν τον αναγνϊςτθ, από μια διαφορετικι οπτικι περιςςότερο
οικεία, να ανταποκρικεί και να προςλάβει πολλαπλϊσ το κείμενο.
Ραρόμοιεσ ερωτιςεισ κάνουν το μικρό αναγνϊςτθ παραγωγό,
ςυνδθμιουργό του κειμζνου, τον τοποκετοφν πλάι και μζςα ςτο
κείμενο, του κινθτοποιοφν διαδικαςίεσ διακειμενικότθτασ, ανάκλθςθσ
παρόμοιων εμπειριϊν, δθμιουργίασ προςδοκιϊν, επαλθκεφςεων ι
διαψεφςεων, μεταμόρφωςθσ τθσ μνιμθσ του, διαδικαςίεσ ουςιαςτικισ
ανταπόκριςθσ και πρόςλθψθσ, ουςιαςτικισ ταφτιςθσ και ςυνάμα
κριτικισ αποςταςιοποίθςθσ εν τζλει διεφρυνςθσ του αναγνωςτικοφ και
αιςκθτικοφ του ορίηοντα μζςα από τουσ κοινοφσ και ςυνάμα
διαφορετικοφσ τόπουσ των επιμζρουσ αναγνωςτικϊν εμπειριϊν.
Ραρόμοιεσ ερωτιςεισ και δράςεισ ςθμαίνουν ςεβαςμό ςτθν
ιδιαιτερότθτα του μικροφ αναγνϊςτθ, γνϊςθ ςτθν ιδιαίτερθ
αναγνωςτικι του ιςτορία, αβίαςτθ κατάκεςθ τθσ εμπειρίασ του,
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ςυςτοίχιςθ των βιωμάτων του κειμζνου με τα δικά του βιϊματα. Ζτςι,
όπωσ κα ζλεγε και ο Iser, βάηοντασ ο αναγνϊςτθσ ςε κίνθςθ το κείμενο
βάηει ςε κίνθςθ και τον εαυτό του (Iser, 1980). Μια τζτοια
αλλθλεπίδραςθ με το κείμενο ι, όπωσ αναφζρει θ Rosenblatt,
ςυναλλαγι (Rosenblatt, 1978, 1983) είναι που δθμιουργεί τον
δθμιουργικό, τον λειτουργικό, εν τζλει τον εν εξελίξει κριτικό
αναγνϊςτθ (Hunt, 2001) και όχι τον περιςταςιακό ι πακθτικό
αναγνϊςτθ. Εκείνον ςτον οποίο το διάβαςμα κα του είναι απαραίτθτο
και όχι καταναγκαςμόσ ι πεδίο άντλθςθσ γνϊςθσ. Ο μακθτισ
αναγνϊςτθσ καταλαβαίνει ότι ςτθ λογοτεχνία όλοι και όλεσ
εντάςςονται με τισ ερωτιςεισ, τισ απαντιςεισ, ςτισ δράςεισ ςτο
λογοτεχνικό παιχνίδι. Ζτςι ο αναγνϊςτθσ πείκεται, επικοινωνεί και δρα
δθμιουργικά.
Θ ανάγνωςθ, ςε μια τάξθ όπου εφαρμόηονται δθμιουργικζσ πρακτικζσ
με
ζναν
δάςκαλο/δαςκάλα
διαμεςολαβθτι-εμψυχωτι
/
διαμεςολαβιτρια-εμψυχϊτρια, ωσ δυναμικι διαδικαςία μεταξφ
κειμζνου
και
αναγνϊςτθ,
ακολουκϊντασ
διαδρομζσ
τθσ
κακθμερινότθτασ και τθσ εμπειρίασ είτε ωσ ανάγκθ ςυςτοιχιςμζνθ μ’
αυτιν είτε ωσ ςυνειδθτι ι αςφνειδθ ανάκλθςθ των ςθμαινομζνων τθσ,
είναι ζνα μζςο αυτογνωςίασ του μικροφ παιδιοφ, ςτο οποίο εμφυςάται
ζνα αξιακό πλαίςιο που εν δυνάμει εγκλείει ζναν πραγματωμζνο και
ςυνάμα ζναν εξελιςςόμενο ανκρωπιςμό. Θ πράξθ τθσ ανάγνωςθσ
ςφμφωνα με το Βραηιλιανό παιδαγωγό P. Freire (Freire, 1985) είναι μια
ςτάςθ απζναντι ςτον κόςμο.
Λζει ο Οδυςςζασ Ελφτθσ ςτθ Μαρία Νεφζλθ: «Είμαςτε το
αρνθτικό του ονείρου/ γι’ αυτό φαινόμαςτε μαφροι και άςπροι/ και
ηοφμε τθ φκορά/ πάνω ςε μιαν ελάχιςτθ πραγματικότθτα». Τα παιδιά
όμωσ βλζπουν πολφχρωμα το κετικό του ονείρου. Ππωσ και θ τζχνθ.
Λδοφ λοιπόν θ ταφτιςθ τθσ τζχνθσ και τθσ παιδικισ θλικίασ και
ταυτόχρονα θ ςτάςθ του δαςκάλου/τθσ δαςκάλασ οι οποίοι μζςα από
μια «εκδρομι δίχωσ τζλοσ», για να κυμθκοφμε τον Α. Εμπειρίκο
(Ενδοχϊρα), υπερβαίνουν τθ φκορά και μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ
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ανιχνεφουν τθν ομορφιά τθσ τζχνθσ, ειδικότερα τθσ λογοτεχνίασ ςε ζνα
ςχολικό πρόγραμμα το οποίο κα ζπρεπε να «αναγνωρίηει» ουςιαςτικά
τθ λογοτεχνία. Δθμιουργοφν ζναν άλλο τφπο ουςιαςτικοφ, ενεργθτικοφ,
διαπολιτιςμικοφ τελικά κριτικοφ αναγνϊςτθ ςτον οποίο το βιβλίο κα
είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ.
Είναι όμωσ απαραίτθτο ςτθ ςχολικι και κοινωνικι πραγματικότθτα να
βαδίςουμε ςτα χνάρια ενόσ ανκρωπιςτικοφ πολιτιςμοφ, να
δθμιουργιςουμε τζτοιουσ κϊδικεσ επικοινωνίασ εμποτιςμζνουσ με
φανταςία και όραμα, ανάμεςα ςτ’ άλλα και με διάμεςο το βιβλίο.
Επειδι επικοινωνϊντασ με το φανταςιακό πλθκυςμό των βιβλίων, ςαν
μζςα από κακρζφτθ, βλζπουμε ςυνάμα και τον εαυτό μασ να
«κοιτάηει» τα είδωλα των άλλων, κι ζτςι επικοινωνϊντασ αδιόρατα μαηί
τουσ μζςω του βιβλίου γνωρίηουμε βακφτερα τον εαυτό μασ και τον
κόςμο.
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ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ
Οι παρακάτω διαδρομζσ-ςυναντιςεισ με τα παιδιά είναι εντελϊσ
προαιρετικζσ, ενδεικτικζσ και κακόλου δειγματικζσ. Ο/Θ κάκε
ςυνάδελφοσ δρϊντασ ωσ διαμεςολαβθτισ/διαμεςολαβιτρια και
εμψυχωτισ/εμψυχϊτρια ζχει τθν απόλυτθ ευχζρεια να κάνει ςε
ςυνεργαςία με τα παιδιά και δικζσ του/τθσ δράςεισ ι μπορεί να
προςκζςει ςτοιχεία ςε αυτζσ που παρακζτουμε ι ακόμθ και να τισ
αγνοιςει, Τισ παρακζτουμε περιςςότερο για να δείξουμε ότι μποροφμε
ςτθν ϊρα φιλαναγνωςίασ να κάνουμε άπειρα πράγματα, βζβαια λίγα
μα ενδιαφζροντα και διαφορετικά κάκε φορά.
Αν θ κάκε ϊρα τθσ φιλαναγνωςίασ δε μοιάηει με ζνα ακόμθ μάκθμα,
κυρίωσ τθσ γλϊςςασ, αν θ κάκε ϊρα τθσ φιλαναγνωςίασ δεν εντάςςεται
ςτθν ίδια φόρμα, αλλά διαφζρει από τισ ϊρεσ των μακθμάτων –και το
ςπουδαιότερο: διαφζρει ωσ ζνα βακμό κάκε φορά ακόμθ και από τθν
προθγοφμενι τθσ–, τότε είναι βζβαιο ότι τα παιδιά δε κα τθ
ςυςχετίηουν με τα μακιματα, κα τθν περιμζνουν με χαρά γιατί κα ζχει
το ςτοιχείο τθσ ζκπλθξθσ, δε κα βαριοφνται και επίςθσ είναι βζβαιο ότι
βριςκόμαςτε ςε πολφ καλό δρόμο για τθ δθμιουργία ουςιαςτικϊν
αναγνωςτϊν.
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Ζνασ ΡΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ (μπορεί κι από φελιηόλ) ςε κάποιο
εμφανζσ ςθμείο τθσ αίκουςασ που κα ανανεϊνεται είναι απαραίτθτοσ.
Ππωσ επίςθσ ζνα χαλί και μαξιλαράκια ςτο πίςω τθσ αίκουςασ. Επίςθσ
είναι εφκολο να τοποκετθκεί ζνα κιβϊτιο (π.χ. μπορεί να ονομαςτεί ΤΟ
ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΩΝ ΗΩΩΝ με παιχνίδια που μποροφν να φζρουν τα παιδιά
ι είναι δυνατόν να καταςκευάςουν π.χ. ςτθν ϊρα τθσ αιςκθτικισ
αγωγισ) που κα το χρωματίςουν/ηωγραφίςουν τα παιδιά και ίςωσ να
δθμιουργθκεί μια μικρι διςκοκικθ με ψθφιακοφσ δίςκουσ
αγαπθμζνουσ των παιδιϊν (και ςε ςυνεργαςία με τον/τθν εκπαιδευτικό
τθσ μουςικισ αγωγισ.
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45 ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ ΓΙΑ ΣΙ Αϋ- Βϋ- Γϋ ΣΑΞΕΙ
1θ διαδρομι:
Διαβάηουμε ςτα παιδιά ζνα παραμφκι ι μια ςφγχρονθ παραμυκικι
ιςτορία. Το διάβαςμα ςυνοδεφεται από απαλι μουςικι. Στθ ςυνζχεια
ςυηθτάμε για τθν υπόκεςθ. Τα παιδιά αναφζρονται ςε ό, τι τα
εντυπωςίαςε. Αν υπάρχει χρόνοσ μποροφν να ηωγραφίςουν εικόνεσ
από τθν ιςτορία και να τισ αναρτιςουν ςτον ΡΛΝΑΚΑ ΦΛΛΑΝΑΓΝΩΣΛΑΣ.
2θ διαδρομι:
Αφθγοφμαςτε ςτα παιδιά ζνα παραμφκι. Κουβεντιάηουμε γι’ αυτό, λζμε
τισ εμπειρίεσ μασ από άλλα παραμφκια που μπορεί να ζχουν
παρόμοιουσ ιρωεσ και ςτθ ςυνζχεια τα παιδιά μποροφν να το
αφθγθκοφν. Οριςμζνεσ ςκθνζσ τισ αναπαριςτοφν με παντομίμα. Τα
άλλα παιδιά προςπακοφν να μαντζψουν τισ ςκθνζσ.
3θ διαδρομι:
Αφθγοφμαςτε ι επιπλζον οι μεγαλφτερεσ τάξεισ αφθγοφνται ι
διαβάηουν μεγαλόφωνα παραμφκια και ιςτορίεσ που ξζρουν (τα παιδιά
ζχουν φζρει και βιβλία από το ςπίτι που τα ζχουν διαβάςει ι
επιλζγουμε εμείσ από τθ βιβλιοκικθ, αν υπάρχει, του ςχολείου).
Κουβεντιάηουμε για τουσ ιρωεσ, τισ διαδρομζσ τουσ και αν υπάρχει
χρόνοσ ηωγραφίηουμε ςκθνζσ ςε ζνα μεγάλο χαρτί του μζτρου.
Μποροφμε να γράψουμε και λεηάντεσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ
μποροφν να γίνουν ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ. Μουςικι υπόκρουςθ τθ
ςτιγμι των εργαςιϊν είναι απαραίτθτθ.
4θ διαδρομι:
Ραρουςιάηουμε ςτα παιδιά μικρά ζμμετρα ποιιματα. Τα απαγγζλλουμε
αρκετζσ φορζσ. Στθ ςυνζχεια παίρνουμε ςτίχουσ από το κακζνα και
προςπακοφμε να γράψουμε ζνα άλλο ποίθμα. Είναι το ποίθμα τθσ
τάξθσ. Επίςθσ προβαίνουμε ςε διάφορα παιχνίδια: π.χ. λζμε ι
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γράφουμε ζνα άλλο ποίθμα με τουσ τίτλουσ άλλων ποιθμάτων.
Ραίηουμε με τθ ρίμα τουσ. Βρίςκουμε παρόμοιεσ λζξεισ και
προςπακοφμε ςαν ςε παιχνίδι να γράψουμε ςτίχουσ. Τζλοσ μποροφμε
να… ηωγραφίςουμε εικόνεσ των ποιθμάτων και των ςτίχων που ζχουμε
δθμιουργιςει.
5θ διαδρομι:
Διαλζγουμε ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο από τθ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ
ι του ςχολείου. Ρροθγουμζνωσ καλφπτουμε με χαρτί λευκό τισ
ηωγραφιζσ του εικονογράφου. Το διαβάηουμε μαηί με τα παιδιά και ςτθ
ςυνζχεια προτείνουμε ςτα παιδιά να το εικονογραφιςουν ςε χαρτί που
ζχουμε μεριμνιςει, ϊςτε να ταιριάηει ςτο μζγεκοσ των εικόνων που
ζχουμε καλφψει. Στο τζλοσ ςυγκρίνουμε τισ δικζσ μασ ηωγραφιζσ με
αυτζσ του/τθσ εικονογράφου.
6θ διαδρομι:
Ρραγματοποιοφμε τθ δραματοποίθςθ τμθμάτων μιασ ι περιςςότερων
ιςτοριϊν ι ακόμθ και μιασ ολόκλθρθσ ιςτορίασ (από αυτζσ που ζχουμε
πει ι ζχουμε διαβάςει). Είναι απαραίτθτο να ςυμμετάςχουν ςτθ
δραματοποίθςθ όλα τα παιδιά ςε ομάδεσ παρουςιάηοντασ δφο ι και
περιςςότερεσ φορζσ το τμιμα τθσ ιςτορίασ ι όλθ τθν ιςτορία.
7θ διαδρομι:
Ξαναδιαβάηουμε ι αφθγοφμαςτε μία από τισ προθγοφμενεσ ιςτορίεσ με
διαφορετικό τρόπο. Λζμε ςτα παιδιά να τθν αφθγθκοφν ςε
πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ α) από τθν πλευρά ενόσ ιρωα που
παρουςιάηεται από τθν αρχι τθσ ιςτορίασ και β) από τθν πλευρά ενόσ
ιρωα που εμφανίηεται αργότερα. Είναι μια καλι εξάςκθςθ και ζνα
«μάκθμα» αφθγθματολογίασ. Στθ ςυνζχεια λζμε ςτα παιδιά να
κυμθκοφν ιρωεσ από ιςτορίεσ που ξζρουν και να ηωγραφίςουν τουσ
πρωταγωνιςτζσ. Πλεσ αυτζσ οι προςωπογραφίεσ, ςτο τζλοσ,
τοποκετοφνται ςε ζνα φάκελο. Είναι ο φάκελοσ των προςωπογραφιϊν.
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Τα μεγαλφτερα παιδιά μποροφν να γράψουν ζνα μικρό κειμενάκι κάτω
από κάκε προςωπογραφία.
8θ διαδρομι:
Αν υπάρχει βιβλιοκικθ ςτο ςχολείο ι ςτθν τάξθ προβαίνουμε ςε μια
απλι ταξινόμθςθ των βιβλίων: Ραράδειγμα: ταξινομοφμε με τα παιδιά
τα βιβλία ςφμφωνα με το χρϊμα του εξϊφυλλοφ τουσ ι ταξινομοφμε τα
βιβλία ςφμφωνα με το μζγεκόσ τουσ ι ςφμφωνα με τθ ηωγραφιά του
εξϊφυλλου (ηϊα, άνκρωποι κ.ά.). Επίςθσ ξεχωρίηουμε και τα βιβλία
γνϊςθσ, αφοφ εξθγιςουμε ςτα παιδιά το περιεχόμενό τουσ. Τα παιδιά
χωρίηονται ςε ομάδεσ και κάκε μία ομάδα επιλζγει ζνα βιβλίο για να το
διαβάςουμε ςτθν τάξθ τισ επόμενεσ θμζρεσ.
9θ διαδρομι:
Διαβάηουμε εμείσ ι τα παιδιά μια ιςτορία από αυτζσ που επζλεξαν από
τθ βιβλιοκικθ. Στθ ςυνζχεια λζμε ςτα παιδιά να ςυηθτιςουμε για τθν
πλοκι τθσ (πλοκι είναι θ ακολουκία των γεγονότων). Ευνόθτο ότι δεν
αναφζρουμε ορολογίεσ. Βρίςκουμε τισ χαρακτθριςτικζσ ςκθνζσ τθσ
ιςτορίασ και ςτθ ςυνζχεια χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ και θ κάκε μια
ηωγραφίηει τθ δικι τθσ εικόνα ςε μεγάλο χαρτί. Τζλοσ μποροφμε να
γράψουμε και λεηάντεσ και να αναρτιςουμε τθν ιςτορία ςε εικόνεσ
ςτθν τάξθ μασ.
10θ διαδρομι:
Ραίηουμε το ακόλουκο παιχνίδι: τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ των
τεςςάρων και θ κακεμία ομάδα επιλζγει από ζνα γνωςτό παραμφκι. Το
ανακοινϊνουν και το αφθγείται ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ. Στθ ςυνζχεια θ
κάκε ομάδα «δανείηει» τον ιρωά τθσ ςτθν άλλθ ομάδα ϊςτε να τον
χρθςιμοποιιςει ςτθ δικι τθσ ιςτορία αντί για τον πρωταγωνιςτι τθσ.
Για παράδειγμα θ Σταχτοποφτα παίρνει το ρόλο τθσ Κοκκινοςκουφίτςασ
κι θ Κοκκινοςκουφίτςα το ρόλο τθσ Σταχτοποφτασ. Τϊρα θ κάκε ομάδα
αφθγείται τα παραμφκια με αυτόν τον τρόπο ι τα ηωγραφίηει. Τα πιο
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μεγάλα παιδιά μποροφν να τα γράψουν και να τα εικονογραφιςουν, τα
πιο μικρά παιδιά μποροφν να τα αφθγθκοφν και να τα
εικονογραφιςουν. Αν δεν φτάςει ο χρόνοσ μποροφμε να ςυνεχίςουμε
τθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ.
11θ διαδρομι:
Δίνουμε ςτα παιδιά βιβλία με ποιιματα. Διαβάηουν διάφορα ςιωπθρά
και ςτθ ςυνζχεια τα διαβάηουν μεγαλόφωνα. Θ κάκε ομάδα ξεχωρίηει
από ζνα ποίθμα και ςτθ ςυνζχεια τα ςυηθτάμε (ςε τι αναφζρονται
κλπ.). Μποροφμε δε να μιλιςουμε και για τουσ ποιθτζσ. Μάλιςτα
φωτοτυποφμε προςωπογραφίεσ τουσ και τισ αναρτοφμε ςτο ταμπλό
φιλαναγνωςίασ. Κάτω από κάκε ποιθτι αναρτοφμε το ποίθμά του. Θ
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μπορεί να ςυνεχιςτεί και ωσ εξισ: τα
παιδιά γράφουν ςτίχουσ με λζξεισ ι φράςεισ του ποιθτι και επίςθσ
τουσ αναρτοφν κάτω από τθν εικόνα του ποιθτι.
12θ διαδρομι:
Φροντίηουμε ϊςτε ςτθν τάξθ να ζχουμε αποκθκευμζνα διάφορα
παιχνίδια που ζχουν φζρει τα παιδιά από το ςπίτι τουσ. Σε αυτά
προκζτουμε και άλλα που ενδεχομζνωσ να ζχουν καταςκευάςει τα
παιδιά ςτισ ϊρεσ τθσ αιςκθτικισ αγωγισ (προσ τοφτο μποροφμε να
ζχουμε μια ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ (βλ.
ειςαγωγι ΣΕΝΤΟΥΚΛ ΤΩΝ ΘΩΩΝ).
Διαβάηουμε ι αφθγοφμαςτε μια ιςτορία (μπορεί να είναι μία από
τισ επιλεγμζνεσ των παιδιϊν) χρθςιμοποιϊντασ αυτά τα παιχνίδια. Τα
πρόςωπα ι τα διάφορα άλλα αντικείμενα (πχ. ζνα ςπίτι, ζνα καράβι
που υποδθλϊνει λιμάνι, ζνα γαλάηιο γκοφρζ χαρτί που υποδθλϊνει τθ
κάλαςςα κλπ.) παίηουν το ρόλο τθσ ςκθνοκεςίασ και εμπνζουν τουσ
μακθτζσ, ϊςτε να προβαίνουν κι εκείνοι ςε απόλυτα δικζσ τουσ
δράςεισ.
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13θ διαδρομι:
Διαβάηουμε εμείσ ι τα παιδιά μια ιςτορία από αυτζσ που επζλεξαν από
τθ βιβλιοκικθ. Στθ ςυνζχεια λζμε ςτα παιδιά να ςυηθτιςουμε για τουσ
ιρωεσ τθσ ιςτορίασ. Μιλάμε για το χαρακτιρα τουσ. Ηθτάμε από τα
παιδιά να μασ πουν ςε ποια ςθμεία τθσ ιςτορίασ ο τάδε ιρωασ
παρουςιάηεται και τι κάνει. Μποροφμε να ρωτιςουμε τα παιδιά για
παράδειγμα: αν ιςαςταν εςείσ ο ιρωασ τι κα κάνατε; ι νομίηετε, ότι
εςείσ μοιάηετε ςτον ιρωα; ι ο ιρωασ ςασ μοιάηει; Τζλοσ γίνεται
ςυηιτθςθ με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ ι άλλεσ ςχετικζσ ερωτιςεισ.
14θ διαδρομι:
Αποφαςίηουμε ότι τθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ κα
δραματοποιιςουμε παραμφκια. Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ και θ κάκε
ομάδα επιλζγει από τα γνωςτά παραμφκια κάποιο. Στθ ςυνζχεια θ κάκε
ομάδα φτιάχνει πρόςκλθςθ και μια αφίςα για το δικό τθσ παραμφκι.
15θ διαδρομι:
Ιδθ τα παιδιά ζχουν αποφαςίςει ποια από τισ προθγοφμενεσ ιςτορίεσ
κα δραματοποιιςουν ςε ομάδεσ. Θ κάκε ομάδα παρουςιάηει τθν
ιςτορία που ζχει επιλζξει.
16θ διαδρομι:
Αφθγοφμαςτε, διαβάηουμε ι διαβάηουν τα παιδιά ζνα παραδοςιακό
παραμφκι. Στθ ςυνζχεια ηωγραφίηουν διάφορεσ ςκθνζσ του
παραμυκιοφ ςε μικρά μακρόςτενα χαρτόνια. Αυτοφσ πουσ
ςελιδοδείκτεσ τουσ χρθςιμοποιοφν ςτα βιβλία τουσ ι τουσ χαρίηουν ςε
παιδιά άλλων τάξων ι ςτουσ γονείσ τουσ.
17θ και 18θ διαδρομζσ:
Αν ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου ζχουμε κάποιο βιβλίο γνϊςθσ που
αναφζρεται ςτα φυτά, το ξεφυλλίηουμε και το διαβάηουμε ςιγά ςιγά.
Κουβεντιάηουμε για τα φυτά που ξζρουμε αλλά και για τα άλλα. Στο
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τζλοσ αποφαςίηουμε τθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ να κάνουμε τθν
εξισ δράςθ: να υιοκετιςουμε με ζναν παράξενο όςο και ευχάριςτο
τρόπο τα δζντρα τθσ αυλισ μασ ι π.χ. του παρακείμενου πάρκου.
Δθλαδι, παίρνουμε ςτοιχεία για τα φυτά από παραμφκια και ιςτορίεσ
γνωςτζσ μασ ι άλλα βιβλία γνϊςθσ, τα γράφουμε ςε μικρά χαρτόνια,
επίςθσ γράφουμε τα ονόματά μασ και τα ζχουμε ζτοιμα, ϊςτε κάποια
ςτιγμι να τα κρεμάςουμε με μικρζσ κλωςτζσ ςτα δζντρα μασ.
19θ διαδρομι:
Θ παραπάνω δράςθ μπορεί να διευρυνκεί ωσ εξισ: λζμε ςτα παιδιά να
ξεφυλλίςουμε τα βιβλία που ζχουμε ωσ τϊρα διαβάςει. Στθ ςυνζχεια
παίρνουμε τα αποςπάςματα που μασ αρζςουν και τα γράφουμε ςε
μικρά χαρτόνια. Μποροφμε δε και να τα εικονογραφιςουμε. Τζλοσ τα
κρεμάμε ςτα δζντρα τθσ αυλισ. Μια δράςθ που κα προκαλζςει
ευχάριςτθ ατμόςφαιρα ςε όλο το ςχολείο.
20ι διαδρομι:
Διαβάηουμε μια ιςτορία παράγραφο παράγραφο. Κάκε φορά
προκαλοφμε τα παιδιά να μαντζψουν τθ ςυνζχεια. Πταν τελειϊςουμε
τθν ανάγνωςθ καλοφμε τα παιδιά να δϊςουν δικό τουσ τζλοσ. Στθ
ςυνζχεια χωρίηουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ και τουσ λζμε να γράψουν με
λίγα λόγια τθν ιςτορία όπωσ τα ίδια τθ φαντάηονται και ςτθ ςυνζχεια να
τθν εικονογραφιςουν. Θ μιςι ομάδα τθ γράφει κι ι άλλθ μιςι τθν
εικονογραφεί (ςε χαρτάκια κι φςτερα τα κολλάνε ςτο γραπτό κείμενο).
Τζλοσ διαβάηουν τισ ιςτορίεσ τουσ και τισ αναρτοφν ςτο ταμπλό τθσ
φιλαναγνωςίασ. Εννοείται ότι ςτισ πολφ μικρζσ τάξεισ θ δράςθ, όπου
απαιτείται, κα γίνει προφορικά ι ςυνζχεια κα δοκεί με ηωγραφικι.
21θ διαδρομι:
Αν για παράδειγμα ζχουμε επιςκεφτεί με τα παιδιά μασ ζνα μουςείο
λαογραφίασ κι ζχουμε πάρει από αυτό κάποιο διαφθμιςτικό φυλλάδιο
που αναφζρει τθν ιςτορία του ι τα εκκζματά του μποροφμε να
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δθμιουργιςουμε ζνα βιβλίο γνϊςεων, ωσ εξισ: κόβουμε τισ
φωτογραφίεσ από το φυλλάδιο ι βρίςκουμε άλλεσ ςυναφείσ από το
διαδίκτυο. Εδϊ μπορεί να βοθκιςει και ο εκπαιδευτικόσ τθσ
πλθροφορικισ. Ζπειτα βρίςκουμε πλθροφορίεσ για τα εκκζματα. Στθ
ςυνζχεια μετά από ςυηιτθςθ, τα παιδιά μποροφν να ηωγραφίηουν
εικόνεσ από το μουςείο αλλά και δικζσ τουσ από τθν εμπειρία τουσ.
Τζλοσ ςε ζνα τετράδιο με λευκά φφλλα κολλάμε τισ εικόνεσ και
γράφουμε με πζνα ι με τον υπολογιςτι τα κείμενα. Το αυτοςχζδιο
βιβλίο μασ μπορεί να εμπλουτιςκεί με μικρά ςυναφι λογοτεχνικά
κείμενα (π.χ. ζνα ποίθμα για το γεωργό, ζνα μικρό ςχετικό παραμφκι
κλπ). Αν μάλιςτα θ επίςκεψθ ζχει γίνει μαηί με τθν πρϊτθ τάξθ είναι
δυνατό το βιβλίο να δθμιουργθκεί ςυνεργατικά *π.χ. οι μικροί
ηωγραφίηουν και φωτογραφίηουν, οι «μεγάλοι» φωτογραφίηουν,
γράφουν και ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό τθσ πλθροφορικισ
εργάηονται ςτο διαδίκτυο (π.χ. ςτινοντασ το βιβλίο].
22θ εκδρομι:
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και διαλζγουν από ζνα βιβλίο από τθ
βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ ι του ςχολείου ι ζχουν φζρει από το ςπίτι τουσ.
Μπορεί όμωσ να είναι και κάποια από τα βιβλία που ιδθ ζχουμε
διαβάςει. Στθ ςυνζχεια διαβάηουμε τα βιβλία ι αποςπάςματά τουσ υπό
τουσ ιχουσ διάφορων μουςικϊν κομματιϊν. Θ ςυηιτθςθ ςτθ διάρκεια ι
ςτο τζλοσ περιςτρζφεται γφρω από ποιο κομμάτι ταιριάηει ςε κάκε
βιβλίο. Στο τζλοσ ανακθρφςςουμε το καλφτερο κομμάτι και τθν
καλφτερθ ταιριαςτι του μουςικι.
23θ διαδρομι:
Αφθγοφμαςτε ςτα παιδιά μια καινοφργια ιςτορία. Στθ ςυνζχεια
ςυηθτάμε για τουσ ιρωεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ. Αποφαςίηουμε
ςτθ ςυνζχεια να μιλιςουμε και να ηωγραφίςουμε τουσ ιρωεσ και να
ςυμπλθρϊςουμε το άλμπουμ που ιδθ ζχουμε δθμιουργιςει ςε
προθγοφμενθ δράςθ μασ.
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24θ διαδρομι:
ωτάμε τα παιδιά ποιο από τα προθγοφμενα βιβλία που ζχουμε
διαβάςει κα προτιμοφςαν να το ξαναβλζπαμε. Συηθτάμε για τισ
δραςτθριότθτεσ που κάναμε ωσ τϊρα για τα βιβλία μασ. Στθ ςυνζχεια
τουσ προτείνουμε να χωριςτοφν ςε ομάδεσ και να αποφαςίςουν να
κάνουν από μία δραςτθριότθτα θ κάκε ομάδα (π.χ. αφίςα,
δραματοποίθςθ, ηωγραφικι ςκθνϊν, προςωπογραφίεσ θρϊων κλπ.).
Στο τζλοσ τισ παρουςιάηουν και τισ αναρτοφν ςτο ταμπλό ι τισ
παρουςιάηουν αν πρόκειται για δραματοποιιςεισ.
25θ και 26θ διαδρομζσ:
Ζχουμε ςυνεννοθκεί με μια άλλθ τάξθ να ζρκει ζνασ μακθτισ ι μια
μακιτρια και να μασ φζρει ζνα βιβλίο προκειμζνου να το διαβάςουμε,
επειδι του άρεςε. Μασ αναφζρει λίγα λόγια γι’ αυτό. Μασ μιλάει
ιδιαίτερα για τουσ γεωγραφικοφσ χϊρουσ και τισ διάφορεσ τοποκεςίεσ
που διαδραματίηεται θ ιςτορία. Εμείσ ςτθ ςυνζχεια το διαβάηουμε και
βρίςκουμε τουσ ςυγκεκριμζνουσ τόπουσ. Στισ πιο μεγάλεσ τάξεισ
μποροφμε να προβοφμε ςτισ εξισ δράςεισ: βρίςκουμε πλθροφορίεσ για
τουσ τόπουσ ϊςτε να ςυηθτιςουμε για αυτοφσ τθν επόμενθ ϊρα
φιλαναγνωςίασ. Επίςθσ μποφμε να ςυηθτιςουμε για τουσ ιρωεσ και τισ
πράξεισ τουσ. Οι μικρζσ τάξεισ μποροφν να ηωγραφίηουν τουσ τόπουσ
τθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ ςε μικρά παραλλθλόγραμμα
χαρτονάκια, ϊςτε να φτιάξουν ςελιδοδείκτεσ τουσ οποίουσ ςτθ
ςυνζχεια τουσ χαρίηουν ςτθν τάξθ του μακθτι ι τθσ μακιτριασ που
τουσ αφθγικθκε τθν ιςτορία.
27θ διαδρομι:
Κυμόμαςτε προθγοφμενα βιβλία που ζχουμε διαβάςει. Τα
αναδιθγοφμαςτε και αποφαςίηουμε να γράψουμε ι να ηωγραφίηουμε
μθνφματα των θρϊων τουσ που υποτίκεται ότι μασ τα ςτζλνουν. Στθ
ςυνζχεια τουσ ςτζλνουμε κι εμείσ μθνφματα. Οι μικρζσ τάξεισ μποροφν
αντί για μθνφματα να ηωγραφίηουν κάρτεσ με ευχζσ για τουσ ιρωεσ. Οι
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ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ μποροφν να γίνουν υπό τουσ ιχουσ μουςικισ
υπόκρουςθσ. Αν υπάρχει χρόνοσ παίηουμε με αινίγματα: Ρ.χ. Ροιοσ
είναι εκείνοσ που δεν είναι ψθλόσ, κυλάει και …τρϊγεται;
28θ διαδρομι:
Διαβάηουμε ζνα ακόμθ βιβλίο μαηί με τουσ μακθτζσ μασ. Συηθτάμε για
λίγο για τουσ ιρωεσ και τισ πράξεισ τουσ. Στθ ςυνζχεια παίρνουμε χαρτί
του μζτρου και το απλϊνουμε ςτο δάπεδο. Καλοφμε τα παιδιά κι εμείσ
μαηί, να προβοφμε ςε δραςτθριότθτεσ τθσ αρεςκείασ μασ. Άλλοι
μακθτζσ γράφουν κειμενάκια, άλλοι ηωγραφίηουν, άλλοι γράφουν
μθνφματα των θρϊων κλπ. Οι δραςτθριότθτεσ είναι και από τισ δφο
πλευρζσ του χαρτιοφ. Αποφαςίηουμε να αλλάηουμε κάκε δφο μζρεσ ςτο
χαρτί κζςθ για τισ επόμενεσ δφο εβδομάδεσ.
Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να μιλιςουμε με
τα παιδιά για το χρόνο τθσ ιςτορίασ (πότε διαδραματίηονται τα
γεγονότα, πόςο χρόνο κρατοφν κλπ.). Ζτςι οι ηωγραφιζσ τουσ μπορεί να
αλλάξουν π.χ. εποχζσ, άλλθ ϊρα τθσ θμζρασ κλπ.
29θ διαδρομι:
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επιλζγουν από ζνα βιβλίο και το
διαβάηουν ςιωπθρά. Στθ ςυνζχεια ο κακζνασ/θ κακεμία προβαίνει ςε
δραςτθριότθτα τθσ αρεςκείασ του/τθσ.
30ι διαδρομι:
Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν να υποδυκοφν κάποιον ιρωα ο κακζνασ/θ
κακεμία από όποια ιςτορία επικυμεί. Μάλιςτα είναι δυνατόν από τθν
προθγοφμενθ θμζρα να ζχει μαηί του /μαηί τθσ ζνα διακριτικό ςφμβολο
του ςυγκεκριμζνου ιρωα (π.χ. ζνα καπζλο, ζνα ραβδί, ζνα γιλζκο κλπ.).
Στθ ςυνζχεια υποτίκεται ότι ο κάκε ιρωασ επιςκζπτεται τθν τάξθ μασ.
Μασ αφθγείται κάτι από τθν ιςτορία και ςτθ ςυνζχεια μασ λζει κάτι που
επικυμεί να κάνουμε. Για παράδειγμα μπορεί να μασ προτείνει να
διαβάςουμε ζνα βιβλίο που του άρεςε, να μασ προτείνει κάποια
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κινθματογραφικι ταινία, ζνα κεατρικό ζργο, μια επίςκεψθ ςε
βιβλιοπωλείο κλπ.
31θ διαδρομι:
Με αφορμι τθν προθγοφμενθ πρόταςθ ενόσ ι περιςςότερων θρϊων,
επιςκεπτόμαςτε με τθν τάξθ μασ ζνα βιβλιοπωλείο. Ρροθγουμζνωσ
ζχουμε ςυνεννοθκεί με το βιβλιοπϊλθ, ϊςτε να μασ υποδεχτεί. Στθ
ςυνζχεια πθγαίνουμε ςτο βιβλιοπωλείο, περιεργαηόμαςτε τα ράφια με
τα βιβλία, ξεφυλλίηουμε πολλά από αυτά και τζλοσ ςτεκόμαςτε ςτον
πάγκο με τα παιδικά βιβλία. Τα ξεφυλλίηουμε, περιεργαηόμαςτε τα
εξϊφυλλά τουσ, τα οπιςκόφυλλά τουσ, διαβάηουμε αποςπάςματα από
αυτά και γενικά ςυηθτάμε για τα βιβλία ωσ αντικείμενα. Ο βιβλιοπϊλθσ
μπορεί να μασ μιλιςει για τουσ ςυγγραφείσ τουσ εκδοτικοφσ οίκουσ,
τουσ εικονογράφουσ κλπ. Τα παιδιά μποροφν να κρατοφν ςθμειϊςεισ.
32θ διαδρομι:
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ. Θ κάκε ομάδα επιλζγει ζνα βιβλίο
και κάκε μζλοσ τθσ το διαβάηει μεγαλόφωνα και διαφορετικά κάκε
φορά (π.χ. ευχάριςτα, γριγορα, αργά-αργά, με χιοφμορ, κυμωμζνα,
οργιςμζνα κλπ.).
33θ και 34θ διαδρομζσ:
Αποφαςίηουμε με τα παιδιά να διαβάςουμε ζνα βιβλίο προκειμζνου να
καλζςουμε ςτθν τάξθ ζνα ςυγγραφζα. Ρράγματι: διαβάηουμε ςε μια
ϊρα φιλαναγνωςίασ το βιβλίο, κουβεντιάηουμε για αυτό (για τουσ
ιρωεσ, τθν πλοκι, τα ςυναιςκιματα των θρϊων και τα δικά μασ)
χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ προβαίνουμε ςε δράςεισ (ηωγραφίηουμε τουσ
ιρωεσ, τισ ςκθνισ, φτιάχνουμε ςελιδοδείκτεσ, γράφουμε τισ
εντυπϊςεισ μασ για το βιβλίο) και καλοφμε το ςυγγραφζα. Επίςθσ θ
κάκε ομάδα ζχει γράψει και ερωτιςεισ που κα τισ υποβάλλει ςτο
ςυγγραφζα. Τθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ, ο ςυγγραφζασ ζρχεται
ςτθν τάξθ μασ, μάσ μιλάει και εμείσ τον ρωτάμε για το βιβλίο του, αλλά
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και για άλλα πράγματα. Στο τζλοσ του χαρίηουμε τισ δραςτθριότθτζσ
μασ ςε ζνα ντοςιζ.
35θ διαδρομι:
Με αφορμι τθν ανάγνωςθ μιασ ιςτορίασ προβαίνουμε ςτθ
δραματοποίθςι τθσ. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ των
δφο και προβαίνουν ςτθν καταςκευι κόμικσ. Σε χαρτί Α4 ηωγραφίηουν
δφο ςκθνζσ από τθν ιςτορία με ιρωεσ να ςυηθτοφν μεταξφ τουσ. Βάηουν
και ςυννεφάκια και γράφουν μζςα λόγια. Στισ πολφ μικρζσ τάξεισ
μποροφν να αρχίςουν με μία εικόνα και ςτο κάτω μζροσ να γράψουν
μία μικρι λεηάντα.
36θ -37θ διαδρομζσ:
Θ τάξθ χωρίηεται ςε ομάδεσ. Τα παιδιά επιλζγουν μια ιςτορία να
διαβάςουν και ςτθ ςυνζχεια βρίςκουν τουσ ιρωεσ ςτο ςεντοφκι ι τουσ
καταςκευάηουν με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ των
καλλιτεχνικϊν και με κατάλλθλθ μουςικι υπόκρουςθ (ςυνεργαςία
εκπαιδευτικοφ μουςικισ παρουςιάηουν τθν ιςτορία τθν επόμενθ ϊρα
φιλαναγνωςίασ.
38θ διαδρομι:
ωτάμε τα παιδιά να μασ πουν ποια ιςτορία από τισ προθγοφμενεσ κα
κζλαμε να ςυναντιςουμε. Στθ ςυνζχεια κάνουμε ερωτιςεισ π.χ. ποιοσ
είναι ο πρωταγωνιςτισ; πϊσ είναι; ποφ ηει;; ποιοσ είναι ο ρόλοσ του;
ποιο εμπόδιο ςυνάντθςε; πϊσ ξεπζραςε το εμπόδιο; τι ζγινε ςτο τζλοσ;
Ρρόκειται για μια ςπουδι ςε ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ αφιγθςθσ θ οποία
μπορεί να μασ υποδείξει και τθν επόμενθ εναςχόλθςι μασ ςτθν ϊρα
τθσ φιλαναγνωςίασ.
39θ διαδρομι:
Με αφορμι ζνα ςτοιχείο τθσ επικαιρότθτασ (π.χ. μόλυνςθ
περιβάλλοντοσ κλπ.) παρουςιάηουμε ζνα ςχετικό βιβλίο ςτα παιδιά.
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Αφοφ το διαβάςουμε και ςυηθτιςουμε για λίγο (εντυπϊςεισ,
ςυςχετιςμόσ με το προαναφερκζν επίκαιρο ςτοιχείο) προβαίνουμε ςε
δράςεισ. Τα παιδιά ιδθ ζχουν μια ευχζρεια για πολλαπλζσ δράςεισ.
Χωρίηονται ςε ομάδεσ των δφο και ςτθ ςυνζχεια μποροφν να
αςχολθκοφν με δραςτθριότθτεσ όπωσ: ηωγραφικι, καταςκευι αφίςασ,
γραφι διάφορων κειμζνων, μθνφματα των θρϊων προσ τουσ
αναγνϊςτεσ κλπ. (βλ. προθγοφμενεσ δράςεισ), ςτο τζλοσ
καταςκευάηουν ζνα χειροποίθτο πολυβιβλίο. Πλεσ τισ δράςεισ τισ
τοποκετοφν ςε ζνα διπλωμζνο χαρτί Α3 (με τίτλο, οπιςκόφυλλο,
ηωγραφιζσ κλπ.) το οποίο μία από τισ ομάδεσ ιδθ ζχει εικονογραφιςει
ςε εξϊφυλλο.
40ι διαδρομι:
Διαβάηουμε ζνα ςυγκεκριμζνο εικονογραφθμζνο βιβλίο. Ραίηουμε το
ακόλουκο παιχνίδι: τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. Από τθν πρϊτθ
ομάδα κα βγει ο ςυγγραφζασ, από τθ δεφτερθ ο εικονογράφοσ, από τθν
τρίτθ ζνασ δθμοςιογράφοσ κι από τθν τζταρτθ ο αναγνϊςτθσ.
Αφινουμε λίγθ ϊρα να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ για τουσ
ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. Στθ ςυνζχεια θ κάκε ομάδα απευκφνει
ερωτιςεισ ςτθν άλλθ. Εννοείται ότι ςτισ προθγοφμενεσ ϊρεσ
φιλαναγνωςίασ ζχουμε μιλιςει για τουσ ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ.
41θ διαδρομι:
Θ τάξθ χωρίηεται ςε τζςςαρεσ ομάδεσ. Οι δφο ομάδεσ αναλαμβάνουν
να κάνουν ερωτιςεισ ςτισ άλλεσ δφο για τα βιβλία που γνωρίηουν ωσ
τϊρα. Ρ.χ. περιγράφουν το τοπίο ι τον ιρωα και τα άλλα παιδιά
προςπακοφν να μαντζψουν. Οι άλλεσ δφο ομάδεσ παριςτάνουν με
παντομίμα ςτιγμιότυπα των βιβλίων και τα άλλα παιδιά επίςθσ
προςπακοφν να μαντζψουν.
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42θ διαδρομι:
Αφθγοφμαςτε μια ιςτορία. Δίχωσ να ςυηθτιςουμε γι’ αυτιν τα παιδιά
χωρίηονται ςε ομάδεσ και θ κάκε μία ομάδα δθμιουργεί το δικό τθσ
βιβλίο με δραςτθριότθτεσ που θ ίδια κα επιλζξει. Στο τζλοσ θ κάκε
ομάδα παρουςιάηει το δικό τθσ βιβλίο.
43θ διαδρομι:
Από όλα τα βιβλία που διαβάςαμε ποια κα επιλζγαμε για να φτιάξουμε
μια βιβλιοκικθ για παιδιά τθσ θλικίασ μασ; Ηωγραφίηουμε και
γράφουμε γι’ αυτά. Στθ ςυνζχεια ςυντάςςουμε ζναν κατάλογο και τον
ςτζλνουμε ςτο διμαρχο και του προτείνουμε να εμπλουτίςει με αυτά
τθ βιβλιοκικθ του Διμου και τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ τθσ περιοχισ
μασ.
44θ διαδρομι:
Οι μακθτζσ/μακιτριεσ μιλάνε για ζνα βιβλίο που ζχουν διαβάςει ςτο
παρελκόν και τουσ άρεςε για διάφορουσ εξωκειμενικοφσ και
ενδοκειμενικοφσ λόγουσ (π.χ. πότε το διάβαςαν, ποιοσ τουσ το χάριςε,
ςε ποιο μζροσ το διάβαςαν, αν μίλθςαν γι’ αυτό ςε φίλουσ τουσ κλπ.
Επίςθσ μιλάνε για το περιεχόμενο του βιβλίου.
45θ διαδρομι:
Στθν ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΦΛΛΑΝΑΓΝΩΣΛΑΣ καλοφμε τα παιδιά όλου του
ςχολείου και τουσ παρουςιάηουμε δραςτθριότθτεσ από βιβλία που
διαβάςαμε ι γράψαμε (Ζκκεςθ χειροποίθτων βιβλίων, Δραματοποίθςθ,
αινίγματα, παντομίμα, κουκλοκζατρο κ.ά. δραςτθριότθτεσ)
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ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ:
1. Είναι ευνόθτο ότι εάν ςε κάποια διαδρομι δεν επαρκεί ο χρόνοσ είναι
δυνατόν ι να αφαιρεκοφν τμιματά τθσ ι θ διαδρομι μπορεί να
ςυνεχιςτεί και ςτθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ. Αν και αυτό
εξαρτάται και από τθν επικυμία των μακθτϊν, αλλά και από τθ φφςθ
των δραςτθριοτιτων. Για παράδειγμα κάποια δραςτθριότθτα είναι
δυνατόν να ςυνεχιςτεί ςτθν ϊρα των καλλιτεχνικϊν, τθσ πλθροφορικισ
κλπ. (απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τον/τθν αντίςτοιχο εκπαιδευτικό.
2. Είναι πολφ αποδοτικό για τθν καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ δφο ι
τρεισ ι και περιςςότερεσ ϊρεσ ςυνεχόμενεσ ϊρεσ να αφιερϊνονται για
παράδειγμα ςε κάποιο/κάποια ςυγγραφζα (διαβάηουμε βιβλία του ι
αν υπάρχει θ δυνατότθτα τον καλοφμε) ι ςε κάποιο γενικότερο κζμα
(π.χ. φιλία, ςυνεργαςία, διαφορετικότθτα, οικολογία, εκνικζσ γιορτζσ,
ιςτορικά γεγονότα κλπ.).
3. Επίςθσ είναι δυνατόν ςτισ παραπάνω διαδρομζσ να γίνονται και
διάφορα παιχνίδια (π.χ. προςομοίωςθ εκδοτικοφ οίκου, βιβλιοπωλείου
κ.ά). Ππωσ επίςθσ και ολόκλθρθ θ ϊρα φιλαναγνωςίασ μπορεί να
διατεκεί ςε κάποιο από τα παραπάνω παιχνίδια-δραςτθριότθτεσ.
4. Επίςθσ είναι ευνόθτο ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ εάν δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα αγοράσ από τθ ςχολικι επιτροπι πολλϊν αντιτφπων ενόσ
βιβλίου, θ δράςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με 4-5 διαφορετικά βιβλία,
ζνα για κάκε ομάδα.
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46 ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ ΓΙΑ ΣΙ Δϋ- Εϋ- Σϋ ΣΑΞΕΙ
1θ διαδρομι:
Συηθτάμε γενικά για τα βιβλία. Μιλάμε για αυτά που ζχουμε διαβάςει,
για τουσ ιρωζσ τουσ, για το πϊσ ι ποφ, αν κυμόμαςτε, τα διαβάςαμε,
ποιοσ μασ χάριςε το πρϊτο βιβλίο, αν ζχουμε επιςκεφτεί βιβλιοπωλεία,
βιβλιοκικεσ, εκκζςεισ βιβλίων. Μοιραηόμαςτε τισ εμπειρίεσ μασ, λζμε
τισ απόψεισ μασ για το βιβλίο και αποφαςίηουμε για τι περίπου
κζλουμε να κάνουμε τισ επόμενεσ εβδομάδεσ κατά τθν ϊρα τθσ
φιλαναγνωςίασ. Ρ.χ. ανάγνωςθ-αφιγθςθ ιςτοριϊν, διάβαςμα
μυκιςτορθμάτων, ηωγραφικι, κόμικσ, γράψιμο ιςτοριϊν, κεατρικι
μετατροπι κειμζνων, δραματοποιιςεισ, ζκδοςθ περιοδικοφ, επίςκεψθ
ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ, επίςκεψθ ςε βιβλιοπωλείο, επίςκεψθ ςε
εκδοτικό οίκο, κάλεςμα ενόσ ςυγγραφζα, δθμιουργία ι αναδιοργάνωςθ
τθσ βιβλιοκικθσ του ςχολείου ι τθσ τάξθσ κ.ά. ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ.
2θ διαδρομι:
Διαβάηουμε μια εικονογραφθμζνθ ιςτορία. Συηθτάμε για τθν πλοκι και
τθ δράςθ τθσ. Τα παιδιά αναφζρονται ςτα ςυναιςκιματα και ςτουσ
χαρακτιρεσ των θρϊων. Βρίςκουμε αναλογίεσ με τθν κακθμερινότθτα.
Αν κζλουμε και υπάρχει χρόνοσ μποροφμε να ηωγραφίςουμε τα
ςυναιςκιματα των θρϊων μασ. Ο δάςκαλοσ/Θ δαςκάλα τθσ
ηωγραφικισ μπορεί να υποβοθκιςουν δθμιουργικά ςε τζτοιεσ
δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ μποροφμε να μιλιςουμε και για το ςκθνικό τθσ
ιςτορίασ (χϊροσ και χρόνοσ) και για το πόςο ςθμαντικά είναι αυτά τα
δφο ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ των γεγονότων (ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ:
ηωγραφικι τοποκεςιϊν τθσ ιςτορίασ ι αλλαγι τοποκεςίασ, ϊρασ των
γεγονότων κλπ.).
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3θ διαδρομι:
Ζχουμε φωτοτυπίεσ από παρουςιάςεισ βιβλίων ςε διάφορα περιοδικά.
Με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ πλθροφορικισ ψάχνουμε
ςτο διαδίκτυο για διάφορα παιδικά βιβλία. Φτιάχνουμε με τα παιδιά
ζνα μικρό κατάλογο βιβλίων από εικονογραφθμζνα βιβλία,
μυκιςτοριματα, βιβλία γνϊςεων, βιογραφιϊν, βιβλία ποιθμάτων που
κα κζλαμε ναι διαβάςουμε. (Δεν είναι απαραίτθτο να ακολουκθκεί
κατά γράμμα ο ςυγκεκριμζνοσ κατάλογοσ). (Ο κατάλογοσ
ςυμπλθρϊνεται και από ζνα αγαπθμζνο βιβλίο κάκε μακθτι που κα το
πρότεινε, ϊςτε να το διαβάςουν και τα άλλα παιδιά).
4θ διαδρομι:
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και αποφαςίηουν να επιλζξουν
τζςςερα βιβλία από το ςυγκεκριμζνο κατάλογο. Είναι για παράδειγμα
μία εικονογραφθμζνθ ιςτορία, δφο μυκιςτοριματα, ζνα βιβλίο
ποιθμάτων και ζνα βιβλίο γνϊςεων. Ρροτείνουν ςτο Διευκυντι του
ςχολείου να τα αγοράςει (δεν είναι πάντωσ απαραίτθτο εάν τα
ςυγκεκριμζνα βιβλία υπάρχουν ιδθ ςτθ βιβλιοκικθ του ςχολείου).
Αποφαςίςουμε ότι κα τα διαβάηουμε μόνοι, ςτο ςπίτι μασ και όταν
είμαςτε ζτοιμοι κα τα παρουςιάςουμε ςτθν τάξθ μασ. Κουβεντιάηουμε
για λίγο τισ δραςτθριότθτεσ που κα προβεί θ κάκε ομάδα. ίχνονται
ιδζεσ. Δε δεςμεφονται οι ομάδεσ.
5θ διαδρομι:
Τα παιδιά με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ πλθροφορικισ ςτινουν
ςτο διαδίκτυο μια ιςτοςελίδα (πικανόν παράρτθμα τθσ ιςτοςελίδασ του
ςχολείου τουσ) του βιβλίου. Τθσ δίνουν και όνομα: π.χ. Το πλοίο των
βιβλίων. Σε αυτό με τθν ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν δθμοςιεφουν
πλθροφορίεσ για το βιβλίο, δραςτθριότθτεσ που κάνουν, προτείνουν
βιβλία ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, αναρτοφν εικαςτικζσ δθμιουργίεσ με
αφορμι το διάβαςμα βιβλίων κλπ. Τθ ςυγκεκριμζνθ ϊρα
φιλαναγνωςίασ ςυηθτοφν και αποφαςίηουν για τθ ςελίδα.
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6θ και 7θ διαδρομζσ:
Τα παιδιά επιλζγουν ζνα παραμφκι και αναλαμβάνουν να το
παρουςιάςουν ςτθν Ρρϊτθ Δθμοτικοφ. Δθλαδι, αναλαμβάνουν να το
αφθγθκοφν, να το δραματοποιιςουν και να το παρουςιάςουν ςε
πίνακεσ ηωγραφικισ. Τθν πρϊτθ ϊρα φιλαναγνωςίασ ετοιμάηουν τα
προαναφερόμενα και τθ δεφτερθ ϊρα φιλαναγνωςίασ τα παρουςιάηουν
ςτθν αντίςτοιχθ ϊρα τθσ Ρρϊτθσ Δθμοτικοφ.
8θ διαδρομι:
Δίνουμε ςτα παιδιά να ξεφυλλίςουν ζνα βιβλίο με ποιιματα. Επιλζγουν
κάποια ποιιματα και τα διαβάηουν δυνατά. Διαβάηουν και τθ
βιογραφία του ςυγγραφζα. Στθ ςυνζχεια προχωροφν ςτθν εξισ
δραςτθριότθτα: ξεχωρίηουν λζξεισ ι φράςεισ από τα ποιιματα και
δθμιουργοφν ζνα δικό τουσ ποίθμα (ανά ζνασ μακθτισ ι χωρίηονται ςε
ομάδεσ και ςτο τζλοσ διαβάηουν τα ποιιματα).
9θ διαδρομι:
Τα παιδιά αναλαμβάνουν να ταξινομιςουν τα βιβλία τθσ βιβλιοκικθσ
τθσ τάξθσ τουσ. Συηθτάμε μαηί τουσ για τα διάφορα είδθ,
παρουςιάηουμε ζνα ζνα τα βιβλία –πολλά από αυτά ιδθ τα γνωρίηουν
τα παιδιά, βοθκοφνται και από το μζγεκοσ, το κείμενο του
οπιςκόφυλλου κλ.π- και ςτθ ςυνζχεια προβαίνουν ςτισ ακόλουκεσ
ταξινομιςεισ τισ οποίεσ και καταγράφουν:
Ταξινόμθςθ κατά λογοτεχνικό είδοσ (παραμφκι, διιγθμα,
μυκιςτόρθμα, ποίθςθ, κζατρο, γνϊςεων, βιογραφίεσ, άλμπουμ,
εγκυκλοπαίδειεσ κλπ.), ταξινόμθςθ κατά κεντρικό κζμα (ιςτορία,
μυκολογία, φφςθ-οικολογία, επιςτθμονικι φανταςία κλπ.). Επίςθσ
προβαίνουν και ςε μια ταξινόμθςθ που μπορεί να ζχει ςχζςθ και με τα
μακιματά τουσ.

115

Καινοτόμεσ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ|Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ»

10θ -11θ διαδρομζσ:
Πλα τα παιδιά ξεφυλλίηουν διάφορα βιβλία γνϊςεων. Συηθτοφν γι’
αυτά, ξεχωρίηουν τα δφο είδθ τουσ (βιβλία με κακαρζσ γνϊςεισ, βιβλία
όπου θ γνϊςθ προςφζρεται μζςα από μυκοπλαςία) και με αφορμι
κάποιο μάκθμα αποφαςίηουν να γράψουν το δικό τουσ βιβλίο γνϊςθσ.
Σθμειϊνουν ςε ζνα χαρτί και ςτθ ςυνζχεια με τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τθσ πλθροφορικισ ςυγκεντρϊνουν υλικό (κείμενα με
πλθροφορίεσ, κείμενα δικά τουσ, εικόνεσ) το οποίο παρουςιάηουν κατά
τθ δεφτερθ ϊρα φιλαναγνωςίασ προβαίνοντασ και ςτθ ςφνκεςθ των
βιβλίων τουσ.
12θ -20ι διαδρομζσ:
Τα παιδιά με αφορμι το μάκθμα τθσ ιςτορίασ ι το μάκθμα τθσ φυςικισ
ι τθσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ επιλζγουν ζνα ιςτορικό μυκιςτόρθμα (π.χ.
για τθν αρχαία Ελλάδα ι το Βυηάντιο ι τθν ελλθνικι επανάςταςθ) ι ζνα
οικολογικό μυκιςτόρθμα κλπ.. Στθ ςυνζχεια αποφαςίηουν να το
διαβάηουν μεγαλόφωνα τισ επόμενεσ οκτϊ με εννζα ϊρεσ
φιλαναγνωςίασ. Διαβάηοντάσ το κατά διαςτιματα ςταματοφν και
ςυηθτοφν. Γίνονται και οι αναγκαίεσ αναφορζσ ςτο ιςτορικό πλαίςιο (ι
το οικολογικό). Μια ομάδα αναλαμβάνει να το παρουςιάςει. Μια άλλθ
ομάδα αναλαμβάνει να ερευνιςει για άλλα μυκιςτοριματα με
παρόμοιο κζμα. Οι ςυηθτιςεισ κάκε φορά περιςτρζφονται γφρω από
τθν πλοκι, τουσ χαρακτιρεσ, το χωροχρονικό πλαίςιο με ερωτιςεισ π.χ.
αυτό το ςθμείο εςφ πϊσ το καταλαβαίνεισ;
 ςου κυμίηει κάτι αυτό το ςτιγμιότυπο;
 χρωμάτιςε τισ παραγράφουσ του κειμζνου, μίλθςε για τουσ ιχουσ
που άκουςεσ ςτο κείμενο, πϊσ ςυνταιριάηεισ τθν τάδε εικόνα με το
ςιμερα;
 πεσ το κείμενο από τθν πλευρά του α ι του β ιρωα, κρίνε τισ
αντιδράςεισ των θρϊων, ςφγκρινζ τεσ με τον εαυτό ςου, εςφ πϊσ κα
αντιδροφςεσ;
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 τι κα πεισ ςε ζνα ςυμμακθτι ςου αν του πρότεινεσ αυτό το βιβλίο;,
ςυνζχιςε το κείμενο από το τάδε ςθμείο ι ζνα ςθμείο τθσ αρεςκείασ
ςου, εςφ αν ιςουν ςτο κείμενο με ποιο ιρωα κα ζκανεσ παρζα;, αν
ιςουν ςτθ κζςθ αυτοφ του ιρωα πϊσ κα ςυμπεριφερόςουν;
 ςφγκρινε το κείμενο με εικόνεσ τθσ ςθμερινισ εποχισ, ποιον ιρωα
από άλλο κείμενο κα καλοφςεσ να πρωταγωνιςτιςετε; ποια
ςυναιςκιματα προκαλεί το κείμενο;
 μπορείσ να πάρεισ ςυνζντευξθ από τον τάδε ιρωα;
21θ και 22θ διαδρομζσ:
Μετά το πζρασ τθσ ανάγνωςθσ και των πολλαπλϊν ςυηθτιςεων τα
παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και αναλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ. Ρ.χ. θ
πρϊτθ ομάδα αναλαμβάνει να εικονογραφιςει το μυκιςτόρθμα ι να το
μετατρζψει ςε κόμικσ. Θ δεφτερθ ομάδα αναλαμβάνει να γράψει
υποκετικζσ ςυνεντεφξεισ που παίρνουν τα μζλθ τουσ από τουσ ιρωεσ. Θ
τρίτθ ομάδα αναλαμβάνει να αναφερκεί ςτα ςυναιςκιματα των θρϊων
και να τα ςυςχετίςει με τα ςυναιςκιματα των αναγνωςτϊν. Θ τζταρτθ
ομάδα αναλαμβάνει να δραματοποιιςει ςκθνζσ του ζργου. Θ πζμπτθ
ομάδα αναλαμβάνει να γράψει πικανζσ εκδοχζσ του μυκιςτοριματοσ.
Θ ζκτθ ομάδα αναλαμβάνει να διαςκευάςει κάποιεσ ςκθνζσ του
μυκιςτοριματοσ ςε ςεναριακι μορφι Κατά τθ δεφτερθ ϊρα
φιλαναγνωςίασ οι ομάδεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ. Κατά τθ
διάρκεια των εργαςιϊν μπορεί να ακοφγεται μουςικι.
23θ διαδρομι:
Επίςκεψθ ςτθ βιβλιοκικθ του Διμου. Τα παιδιά ενθμερϊνονται για τθ
βιβλιοκικθ, τθν ιςτορία τθσ, τον τρόπο ταξινόμθςθσ των βιβλίων. Αν θ
βιβλιοκικθ είναι και δανειςτικι όςα παιδιά επικυμοφν μποροφν να
δανειςτοφν και από ζνα βιβλίο.
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24θ διαδρομι:
Αποφαςίηουμε να γράψουμε ζνα δικό μασ παραμφκι και επίςθσ να το
εικονογραφιςουμε. Κάνουμε τθν αρχι απαντϊντασ ςτισ ερωτιςεισ:
Ροιο είναι το όνομα του ιρωα; Ρϊσ είναι; Ρου δρα; Ροιοσ είναι ο ρόλοσ
του; Ροιο εμπόδιο ςυναντά; Ρϊσ ξεπερνάει το εμπόδιο; Ροια είναι θ
λφςθ τθσ ιςτορίασ; Αν απαντιςουμε ζχοντασ ςτο νου μασ δφο γνωςτζσ
ιςτορίεσ, τότε ταξιδεφοντασ ανάμεςά τουσ φτιάχνουμε μια τρίτθ, δικι
μασ. Ρ.χ. Θ Σταχτοποφτα ςυνάντθςε ςτο δάςοσ το λφκο. ζμενε ςτο
δάςοσ κι εκεί πιγε να τθ βρει ο πρίγκιπασ. Αλλά ςτο δρόμο πλζχτθκε κι
θ γιαγιά κλπ., κλπ. Μποροφμε μάλιςτα να χρθςιμοποιιςουμε και
υποκζςεισ βιβλίων που κάναμε ςτισ ϊρεσ φιλαναγνωςίασ.
25θ διαδρομι:
Αξιοποιοφμε τθν ιςτοςελίδα μασ ςτο διαδίκτυο με ζνα διαφορετικό
τρόπο. Με τα παιδιά αντίςτοιχθσ τάξθσ άλλο ςχολείου ανταλλάςουμε
πλθροφορίεσ και γενικά νζα για το βιβλίο (ςχετικά με τθ δράςθ μασ).
Ρροχωροφμε και ςτθν εξισ δράςθ που ςυηθτοφμε και αποφαςίηουμε γι’
αυτιν ςτθν ϊρα φιλαναγνωςίασ. Μάλιςτα δθμιουργοφμε και τθν αρχι
τθσ. Δθλαδι, ξεκινάμε τθ ςυγγραφι ενόσ βιβλίου. Γράφουμε εμείσ τθν
αρχι και οι ςυμμακθτζσ μασ του άλλου ςχολείου ςυνεχίηουν, για να
ξαναπάρουμε κάποια άλλθ μζρα εμείσ τθ ςκυτάλθ. Αυτό μπορεί να
ςυνεχιςτεί για αρκετό καιρό.
26θ διαδρομι:
Καλείται ςτθν τάξθ ζνασ ςυγγραφζασ. Ρ.χ. καλοφν το ςυγγραφζα του
οποίου διάβαςαν το μυκιςτόρθμα τισ προθγοφμενεσ ϊρεσ
φιλαναγνωςίασ. Θ πείρα από τισ δραςτθριότθτεσ ιδθ υπάρχει ϊςτε να
ςυηθτιςουν μαηί του διάφορα κζματα του βιβλίου του και άλλα που
αφοροφν γενικά το βιβλίο και τθ ςυγγραφικι δράςθ. Ρροθγουμζνωσ
είναι δυνατόν να προβοφν τα παιδιά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ: να
ςυλλζξουν πικανζσ ςυνεντεφξεισ του ςυγγραφζα και να τισ διαβάςουν,
να φτιάξουν ζνα χρονολόγιο του ζργου του κλπ.
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27θ -28θ -29θ διαδρομζσ:
Επιλζγουμε να αςχολθκοφμε με μια εικονογραφθμζνθ βιογραφία.
Διαβάηεται το βιβλίο και μετά από ςυηιτθςθ τα παιδιά χωρίηονται ςε
δφο μεγάλεσ ομάδεσ. Θ πρϊτθ ομάδα ςυγκεντρϊνει υλικό από το
διαδίκτυο και θ δεφτερθ από εγκυκλοπαίδειεσ. Τθ δεφτερθ ϊρα γίνεται
ςυγκριτικι προςζγγιςθ των πλθροφοριϊν του βιβλίου και των
πλθροφοριϊν που ςυνελζγθςαν. Εντοπίηονται οι διαφορζσ. Κατά τθν
τρίτθ ϊρα οι μακθτζσ μποροφν να γράψουν κείμενα με κζμα τθ γνϊμθ
τουσ για το βιογραφοφμενο, για το αν θ δράςθ του είναι επίκαιρθ, για
το αν αποτελεί πρότυπο για μίμθςθ ι ςε τι ωφζλθςε θ δράςθ του ςτο
κοινωνικό ςφνολο.
30ι διαδρομι:
Τα παιδιά ςυγκεντρϊνουν ό, τι χειροπιαςτό ζχουν δθμιουργιςει ωσ
τϊρα ηωγραφικι, κολάη, κείμενα τα ταξινομοφν και τα εκκζτουν ςε
κρανία ςτο περικϊριο τθσ τάξθσ για μία εβδομάδα, ϊςτε να τα δουν και
οι άλλεσ τάξεισ.
31θ διαδρομι:
Με ζνα από τα προθγοφμενα βιβλία τα παιδιά παίηουν το ακόλουκο
παιχνίδι. Υποκζτουν ότι τουσ καλοφν ςε μια εκπομπι τθσ τθλεόραςθσ
γα να μιλιςουν για τα βιβλία που ζχουν διαβάςει. Τι κα πουν; Μία
ομάδα που υποτίκεται ότι κα είναι οι δθμοςιογράφοι ετοιμάηουν τισ
ερωτιςεισ και τα άλλα παιδιά οι αναγνϊςτεσ απαντοφν. Θ όλθ
ςυηιτθςθ που μπορεί να παραςτακεί ςτθν τάξθ μετά από κατάλλθλθ
διαμόρφωςθ τθσ αίκουςασ και, βζβαια, αν υπάρχει θ δυνατότθτα,
μπορεί να βιντεοςκοπθκεί, ϊςτε να τθν δουν τα παιδιά.
32θ διαδρομι:
Ωσ ςυνζχεια τθσ παραπάνω εκδιλωςθσ-προςωμοίωςθσ τθλεοπτικισ
εκπομπισ μπορεί να γίνει το εξισ: Τα παιδιά χωρίηονται ςε τζςςαρεσ
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ομάδεσ. Τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ παίρνουν το ρόλο του ςυγγραφζα
ενόσ βιβλίου (από αυτά που ζχουν διαβάςει/ςυηθτιςει), του
εικονογράφου, του αναγνϊςτθ και του δθμοςιογράφου και
υποβάλλουν ερωτιςεισ ο ζνασ ςτον άλλο. Κάτι ςα ςυηιτθςθ
ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ με αφορμι ζνα βιβλίο.
33ι – 37θ διαδρομζσ:
Ιδθ από τθν
4θ διαδρομι ζχουν επιλεγεί κάποια βιβλία για
παρουςίαςθ από τισ ομάδεσ των παιδιϊν. Στισ επόμενεσ διαδρομζσ οι
ομάδεσ παρουςιάηουν με το δικό τουσ τρόπο (ιδθ ζχουν αποκτιςει
εμπειρία) το κάκε βιβλίο. Στο τζλοσ το υλικό των παρουςιάςεων
απαρτίηει και τα χειροποίθτα βιβλία των ομάδων.
38θ διαδρομι:
Θ τάξθ αποφαςίηει να διαβάςει ζνα μικρό εικονογραφθμζνο βιβλίο.
Χωρίηεται ςε πζντε ομάδεσ. Αφοφ το διαβάςουν θ κάκε ομάδα
αναλαμβάνει να το μετατρζψει ςε κόμικσ. Σε ζνα χαρτί Α4 χωριςμζνο
ςτα τζςςερα επιλζγουν τισ ηωγραφιζσ που κα φτιάξουν και ςτθ
ςυνζχεια ςχεδιάηουν τα γνωςτά ςυννεφάκια όμωσ δίχωσ λόγια.
Ακολοφκωσ αλλάηουν μεταξφ τουσ οι ομάδεσ τα χαρτιά και βάηουν τα
λόγια που νομίηουν ότι αναπαριςτοφν οι εικόνεσ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ.
39θ -40ι διαδρομζσ:
Θ τάξθ χωρίηεται ςε ομάδεσ. Τα παιδιά επιλζγουν μια ιςτορία να
διαβάςουν και ςτθ ςυνζχεια βρίςκουν τουσ ιρωεσ ςτο ςεντοφκι ι τουσ
καταςκευάηουν με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ των
καλλιτεχνικϊν και με κατάλλθλθ μουςικι υπόκρουςθ (ςυνεργαςία
εκπαιδευτικοφ μουςικισ) παρουςιάηουν τθν ιςτορία τθν επόμενθ ϊρα
φιλαναγνωςίασ.
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41θ διαδρομι:
Τα παιδιά αποφαςίηουν να εκδϊςουν τθ Μικρι Επικεϊρθςθ Βιβλίου.
Ρρόκειται για φωτοτυπθμζνο φυλλάδιο ςτο οποίο κα αναγράφονται
ειδιςεισ για το βιβλίο και το οποίο κα μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ τθσ
τάξθσ. Οι ειδιςεισ ςυνίςτανται π.χ. ςτθν επίςκεψθ ενόσ ςυγγραφζα
ςτθν περιοχι τουσ, ςτθν ζκδοςθ ενόσ καλοφ λογοτεχνικοφ βιβλίου που
το διάβαςε κάποιοσ μακθτισ/κάποια μακιτρια, ςε πλθροφορίεσ για το
βιβλίο παρμζνεσ από τον ζντυπο ι τον θλεκτρονικό κλπ. Επομζνωσ ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ϊρα ςυηθτοφν, αποφαςίηουν και δθμιουργοφν το υλικό
για τθν πρϊτθ Μικρι Επικεϊρθςθ Βιβλίου.
42θ διαδρομι:
Θ τάξθ χωρίηεται ςε τζςςαρεσ ομάδεσ. Οι δφο ομάδεσ αναλαμβάνουν
να κάνουν ερωτιςεισ ςτισ άλλεσ δφο για τα βιβλία που γνωρίηουν ωσ
τϊρα. Ρ.χ. περιγράφουν το τοπίο ι τον ιρωα και τα άλλα παιδιά
προςπακοφν να μαντζψουν. Οι άλλεσ δφο ομάδεσ παριςτάνουν με
παντομίμα ςτιγμιότυπα των βιβλίων και τα άλλα παιδιά επίςθσ
προςπακοφν να μαντζψουν.
43θ διαδρομι:
Αποφαςίηουμε να «καλζςουμε» τουσ ιρωεσ των βιβλίων που ζχουμε
διαβάςει ζωσ τϊρα. Συηθτάμε γι’ αυτοφσ και βρίςκουμε τισ ομοιότθτεσ
και τισ διαφορζσ τουσ. Απαντάμε και ςτθν ερϊτθςθ: Αν είμαςτε εμείσ
ςτθ κζςθ τουσ τι κα κάναμε; Στθ ςυνζχεια τουσ υποδυόμαςτε
κρατϊντασ ςτο χζρι μασ μια ηωγραφιά ι ζνα διακριτικό τουσ ςτοιχείο
(π.χ. ζνα καπζλο, ζνα αντικείμενο κλπ.) και ςυηθτάμε όχι μόνο για τισ
υποκζςεισ των βιβλίων που διαβάςαμε, για τα ςυναιςκιματά τουσ
αλλά και για τθ ςθμερινι κατάςταςθ ςτθν κακθμερινότθτά μασ και
γενικά ςτθν κοινωνία.
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44θ διαδρομι:
Θ προθγοφμενθ δραςτθριότθτα μπορεί να ςυνεχιςτεί και ωσ εξισ: Τα
παιδιά χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ. Οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ
αναλαμβάνουν με τον προθγοφμενο τρόπο να παραςτιςουν το ίδιο
βιβλίο. Θ τρίτθ ομάδα παρατθρεί και καταγράφει διαφορζσ και
ομοιότθτεσ και τζλοσ όλοι μαηί ςυηθτοφν.
45θ διαδρομι:
Οι μακθτζσ/μακιτριεσ μιλάνε για ζνα βιβλίο που ζχουν διαβάςει ςτο
παρελκόν και τουσ άρεςε για διάφορουσ εξωκειμενικοφσ και
ενδοκειμενικοφσ λόγουσ (π.χ. πότε το διάβαςαν, ποιοσ τουσ το χάριςε,
ςε ποιο μζροσ το διάβαςαν, αν μίλθςαν γι’ αυτό ςε φίλουσ τουσ κλπ.
Επίςθσ μιλάνε για το περιεχόμενο του βιβλίου.
46θ διαδρομι:
Τα παιδιά αποφαςίηουν να παρουςιάηουν ςτhν ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΛΛΑΝΑΓΝΩΣΛΑΣ δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ ςτα άλλα παιδιά τθσ
τάξθσ ι ςτουσ γονείσ τουσ. Χωρίηονται ςε ομάδεσ και επιλζγουν
δράςεισ: Οριςμζνεσ μπορεί να είναι οι εξισ: δραματοποιιςεισ
αποςπαςμάτων βιβλίων, βιντεοςκοπιςεισ ςυηθτιςεων ι από τθν
πρόςκλθςθ του ςυγγραφζα, διάφορα κουίη, μικρζσ απαγγελίεσ
ποιθμάτων γνωςτϊν ποιθτϊν αλλά κυρίων δικϊν τουσ κλπ. κλπ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Είναι ευνόθτο ότι εάν ςε κάποια διαδρομι δεν επαρκεί ο χρόνοσ είναι
δυνατόν ι να αφαιρεκοφν τμιματά τθσ ι θ διαδρομι μπορεί να
ςυνεχιςτεί και ςτθν επόμενθ ϊρα φιλαναγνωςίασ. Αν και αυτό
εξαρτάται και από τθν επικυμία των μακθτϊν, αλλά και από τθ φφςθ
των δραςτθριοτιτων. Για παράδειγμα κάποια δραςτθριότθτα είναι
δυνατόν να ςυνεχιςτεί ςτθν ϊρα των καλλιτεχνικϊν, τθσ πλθροφορικισ
κλπ. (απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τον/τθν αντίςτοιχο εκπαιδευτικό.
2. Είναι πολφ αποδοτικό για τθν καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ δφο ι
τρεισ ι και περιςςότερεσ ϊρεσ ςυνεχόμενεσ ϊρεσ να αφιερϊνονται για
παράδειγμα ςε κάποιο/κάποια ςυγγραφζα (διαβάηουμε βιβλία του ι
αν υπάρχει θ δυνατότθτα τον καλοφμε) ι ςε κάποιο γενικότερο κζμα
(π.χ. φιλία, ςυνεργαςία, διαφορετικότθτα, οικολογία, εκνικζσ γιορτζσ,
ιςτορικά γεγονότα κλπ.).
3. Επίςθσ είναι δυνατόν ςτισ παραπάνω διαδρομζσ να γίνονται και
διάφορα παιχνίδια (π.χ. προςομοίωςθ εκδοτικοφ οίκου, βιβλιοπωλείου
κ.ά).. Ππωσ επίςθσ και ολόκλθρθ θ ϊρα φιλαναγνωςίασ μπορεί να
διατεκεί ςε κάποιο από τα παραπάνω παιχνίδια-δραςτθριότθτεσ.
4. Επίςθσ είναι ευνόθτο ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ εάν δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα αγορά από τθ ςχολικι επιτροπι πολλϊν αντιτφπων ενόσ
βιβλίου θ δράςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με 4-5 διαφορετικά βιβλία,
ζνα για κάκε ομάδα.
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