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Διαπιςτώςεισ

•Το εξωσχολικό διάβασμα -ανέκαθεν φιλόδοξος στόχος 
της εκπαίδευσης- παραμένει και σήμερα μια ελιτίστικη 
ενασχόληση ελάχιστων  μαθητών

•Στην εποχή μας προσφέρεται για τα παιδιά πληθώρα 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων που φαίνονται 
ελκυστικότερες από το διάβασμα και δεν απαιτούν 
πνευματική εγρήγορση 

•Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας του λογοτεχνικού 
βιβλίου δεν επιτυγχάνει ούτε το στόχο της φιλαναγνωσίας 
αλλά ούτε και τον βραχυπρόθεσμο στόχο της μελέτης και 
αφομοίωσης ενός λογοτεχνικού βιβλίου
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Διαπιςτώςεισ

Παράμετροι όπως 

• το κατάλληλο κοινωνικό και οικογενειακό 
περιβάλλον και 

• οι ξεχωριστές εμπειρίες 

επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά του 
αναγνώστη 

είναι πολύ πιθανόν άτομα της ίδιας ηλικίας 
και του ίδιου ψυχοπνευματικού επιπέδου 
ανάπτυξης να έχουν διαφορετικό προφίλ 
αναγνώστη
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Η «λογοτεχνική εκπαίδευση» του νέου ανθρώπου 
εξαρτάται από δύο παράγοντες:

α) την οικογένεια, που είναι βασικός φορέας των 
περισσότερων μορφών «άτυπης» εκπαίδευσης του παιδιού, 

β) το σχολείο που είναι ο κύριος “διεκπεραιωτής” της 
«τυπικής» εκπαίδευσης του νέου ανθρώπου. 

Άρα, σε μεγάλο βαθμό, οι φιλαναγνωστικές πρακτικές ή 
συνήθειες είναι ήδη διαμορφωμένες όταν τα παιδιά 
φτάνουν στη Μέση Εκπαίδευση, αφού εκτός της 
οικογένειας προηγείται και η Δημοτική Εκπαίδευση, 

καλούμαστε επομένως να ενισχύσουμε μια σχέση που 
είναι ήδη ελλιπής ή προβληματική.

Διαπιςτώςεισ
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• κεηαμχ καζεηψλ 15 ρξνλψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ (ησλ πην 
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ), οι Έλληνερ μαθηηέρ καηέσοςν 
πλέον ηην 1η θέζη ζηο εξωζσολικό διάβαζμα παξνπζηάδνληαο 
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ.

• ην 60,5% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη δηαβάδεη κε δηθή ηνπ 
πξσηνβνπιία "αξθεηέο θνξέο ην κήλα" ή "αξθεηέο θνξέο ηελ 
εβδνκάδα" πεξηνδηθά θαη αθνινπζνχλ νη εθεκεξίδεο ζε πνζνζηφ 
42,8%, ηα θφκηθο ζε πνζνζηφ 24,7%, ηα ινγνηερληθά βηβιία ζε 
πνζνζηφ 21,5%. 

•ζε ζρέζε κε ην 2000 νη Έιιελεο εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά 4,5 
κνλάδεο ελψ ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ 
δηαβάδνπλ γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κεηψζεθε ζε 63,8% ην 
2009 απφ 68,8% ην 2000. 

Έρευνα του ΟΟΣΑ – εφ. Ελεσθεροτσπία/Ιανοσάριος 2011
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•Ξνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα δηθή 
ηνπο επραξίζηεζε:

Ελλάδα 82,50% Ρνπξθία 77,10% Κεμηθφ 76,20% Ρζερία 75,00% 
Νπγγαξία 74,50% Θαλαδάο 68,90% Λέα Εειαλδία 68,70% Ξνισλία 
67,80% Φηλιαλδία 67,00% Γαλία 66,40% Ηηαιία 66,10% Ηζξαήι 
65,50% Ξνξηνγαιία 64,80% Απζηξαιία 63,30% Πνπεδία 62,70% 
Ηζιαλδία 62,00% Λφηηα Θνξέα 61,50% Δζζνλία 61,40% Γαιιία 
61,20% Ηζπαλία 60,40% Βξεηαλία 60,40% Σηιή 60,30% Πινβελία 
60,20% Λνξβεγία 60,00% Πινβαθία 59,10% Γεξκαλία 58,70% 
Ηξιαλδία 58,10% ΖΞΑ 58,00% Ηαπσλία 55,80% Βέιγην 55,60% 
Διβεηία 55,40% Ινπμεκβνχξγν 51,80% Νιιαλδία 51,40% Απζηξία 
50,00% 

Παπά ηην ππωηιά, ηα δοκίμια και
η λογοηεσνία θαίνεηαι να αποηελούν
ηιρ ηελεςηαίερ επιλογέρ ηων μαθηηών 
μεηαξύ ηων εξωζσολικών βιβλίων

Έρευνα του ΟΟΣΑ

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7+%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=R-azITnrsHZ8WM&tbnid=lmlsYjSaUsydXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.unitedreporters.gr/news/GR/reportage_S/reportage_C/Leshi_anagnosis_astynomikon&ei=qRUZUbiiGofEtQb91oAQ&bvm=bv.42080656,d.Yms&psig=AFQjCNF74z4fNlaVth-8ckuSz1MLYilrdg&ust=1360684743669999
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Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε

Γλσζηηθά, απηφ πνπ νλνκάδνπκε ινγνηερληθή αλάγλσζε δελ 
πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ.

Ππλδέεηαη θπξίσο κε ηελ απόρηεζε ηεο δεμηόηεηαο από ην 
παηδί-αλαγλώζηε ώζηε λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη, πέξα 
θαη πάλσ από ηε ζεκαζία θαη ην λόεκα ηνπ ινγνηερληθνύ 
έξγνπ, ηνλ ηξόπν ζύλζεζεο θαη θαηαζθεπήο ελόο ηέηνηνπ 
έξγνπ. Ξξφθεηηαη γηα κηα κνξθή αλάγλσζεο ζηελ νπνία ν 
αλαγλψζηεο είλαη επαπκήρ, έκπεηξνο θαη ηθαλφο.
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Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε

Δηδηθφηεξα ινγνηερληθή αλάγλσζε ππνρξεψλεη ή θαζνδεγεί 
ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθαιύπηεη:

• ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, 

• ην ρηίζηκφ ηνπο,

• ηνπο αξκνχο θαη ηηο ηερληθέο (αθφκε θαη ηνπο θαλφλεο θαη 
ηηο αξρέο) πνπ ηα ζπλδένπλ, ηα ζπλζέηνπλ θαη 
νινθιεξψλνπλ ηε γξαθή ηνπο. 

Τα εξγαιεία ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο έξρνληαη ζην 
πξνζθήλην καδί κε ηε γλώζε ζηνηρεησδώλ ελλνηώλ:

• ην είδνο ηνπ αθεγεηή, 

• ηεο νπηηθήο γσλίαο, 

• ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ.
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Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο

Tν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

• δέρεηαη πηα ηελ επηξξνή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο κέζν 
πξναγσγήο ηεο θηιαλαγλσζίαο

Ρν θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

• ηελ εηζάγεη σο κέξνο ηεο ινγνηερληθήο αγσγήο 

(έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ) 
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Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο

• θηιαλαγλσζία,                      δχν βαζηθνί ππιψλεο 

• δεκηνπξγηθή γξαθή               δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο 

Ζ θηιαλαγλσζία επηηξέπεη ζην παηδί λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ 
ζνβαξφ αλαγλψζηε θαη

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ηνπ θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε 
ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ
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Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο

Οσηώ (8) ππακηικέρ για να αγαπήζοςν 
οι έθηβοι ηο διάβαζμα…

1. Έλα «βαξεηφ» βηβιίν είλαη πνιχ ρεηξφηεξν απφ έλα 
«ηνικεξφ» βηβιίν. 

Ρν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο ινγνηερληθνχ 
βηβιίνπ γηα κεγάια παηδηά θαη εθήβνπο θαίλεηαη λα είλαη 
ε έληαζε αθνχ παηδηά θαη έθεβνη δνπλ κέζα ζε ζπλερή 
έληαζε. 

Έλα βηβιίν επίπεδν, γεκάην «νξζφηεηα» θαη «θαλνληθφηεηα», 
πηζαλφλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ ηειεφξαζε, ή ζην 
Γηαδίθηπν. 
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2. Νη ελήιηθεο έρνπκε ηελ ηάζε λα θαηαδηθάδνπκε ακέζσο 
εθείλα ηα βηβιία πνπ ζπλαξπάδνπλ ηα παηδηά: πεξηπέηεηαο, 
θαληαζίαο, θφκηθο, αηζζεκαηηθά κπζηζηνξήκαηα ζε 
ζπλέρεηεο θιπ. Κε απηή ηελ αληηκεηψπηζε κάιινλ θφβνπκε 
θάζε επαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εθήβνπ. 

Αληί λα θαηαδηθάδνπκε, αμηνπνηνχκε ηα γνχζηα ηνπ, ψζηε λα 
ηνπ πξνηείλνπκε έλα βηβιίν θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ, 
ην νπνίν ζα ηνπ αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηελ αλάγλσζε θαη 
θαηλνχξγηα παξάζπξα ζηνλ θφζκν. Θαηά ζπλέπεηα…

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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3. Ππλαληάκε ηα παηδηά εθεί πνπ βξίζθνληαη (θαη φρη εθεί πνπ 
λνκίδνπκε φηη ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη). Θαλέλα παηδί δελ 
μεθίλεζε λα αγαπά ην δηάβαζκα κε ηνλ Πεθέξε, ηνλ 
Ξαπαδηακάληε, ηνλ Κπαιδάθ.

Γηα λα αγαπήζεη έλα παηδί ή έλαο έθεβνο ην δηάβαζκα θαη 
ηνπο θιαζηθνχο ινγνηέρλεο, πξέπεη θαη’ αξράο λα βξνχκε:

• ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, 

• ηηο αγσλίεο ηνπ, 

• ηα γνχζηα ηνπ, 

• ηνπο θφβνπο ηνπ αιιά θαη 

• ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο πνπ έρεη πξαγκαηηθά.

Έλα βηβιίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη αξηζηνχξγεκα, κπνξεί γηα 
ηνλ έθεβν λα είλαη έλαο νγθψδεο, βαξεηφο 
θαηαλαγθαζκφο.

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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4. Ξιεζψξα, πνηθηιία θαη άλεζε: Ν λεαξφο αλαγλψζηεο δελ 
κέλεη θνληά ζην βηβιίν ρσξίο απηά, πξέπεη λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ςάμεη αλάκεζα ζε πνιιά βηβιία, ρσξίο 
κεγάιε πξνζπάζεηα θαη κε άλεζε ρξφλνπ. 

Νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ ζπρλά δελ
είλαη ελεκεξσκέλεο. Ζ λεαληθή ινγνηερλία γλσξίδεη 
έθξεμε ηα ηειεπηαία ρξφληα              κεγάιε πνηθηιία ηίηισλ 
γηα θάζε γνχζην. 

Ξξφζβαζε ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ απηέο ηηο 
δπλαηφηεηεο (κεγάια βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.), 

Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν λα 
αλαδεηήζνπλ πιεζψξα ηίηισλ θαη λα ηνπο παξαγγείινπλ,

ή γηα λα θαηεβάζνπλ e-books.

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο



Φεβροσάριος - Μάρηιος 2013 15

Νη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζε απηή ηελ 
πξνζπάζεηα, ψζηε: 

• λα αζθήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηελ θξηηηθή 
ηνπο ηθαλφηεηα (ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα 
πξνηείλνπλ) αιιά θαη 

• λα επηβεβαηψζνπκε φηη ην βηβιίν, εθηφο απφ εκπνξηθφ 
πξντφλ, είλαη θαη θνηλσληθφ αγαζφ.

Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο βηβιίσλ θαη ε 
ελεκέξσζε γηα ηε ζύγρξνλε βηβιηνπαξαγσγή νδεγεί ζηελ 
αλαγλσζηηθή απηνπεπνίζεζε.

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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5. Ρα βηβιία δελ έρνπλ πξνθαηαιήςεηο, νη αλαγλψζηεο φκσο 
έρνπλ. Νη πξνηηκήζεηο δηαθέξνπλ. 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζπλερίζνπκε λα 
ηξνθνδνηνχκε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κεηά ην πξψην 
βηβιίν πνπ ηνπο άξεζε, ψζηε ε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε λα 
ζπλερηζηεί απξφζθνπηα θαη λα αλζήζεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν.

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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6. πνζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν ηε θηιαλαγλσζία ζηνπο 
ρψξνπο ηεο.         

Ξψο γίλεηαη απηφ; 

πάξρνπλ ρψξνη (δεκνηηθέο, ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο) φπνπ 
πνιιά θαη θαιά βηβιία γηα θάζε είδνπο πξνηίκεζε είλαη 
εχθνια πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη παξ’ φια απηά κέλνπλ 
ζηα ξάθηα ηνπο.   

Ρη ιείπεη; 

Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εκπιέμνπλ άκεζα ηνπο δπλάκεη 
αλαγλψζηεο κε ηα βηβιία πνπ βξίζθνληαη αλάκεζά ηνπο

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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7. Νη έθεβνη εληππσζηάδνληαη απφ ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ, φρη 

φκσο ζηα βηβιία. Νη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη είλαη 
εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζηε δχλακε ησλ ιέμεσλ. Πήκεξα, 
απηνί πνπ γξάθνπλ θξπθά πνηήκαηα ή ζηέιλνπλ επηζηνιέο 
ζε πεξηνδηθά είλαη ιηγφηεξνη, δελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε 
φηη ηα λέα παηδηά επηθνηλσλνχλ ζηηο κέξεο καο κε εμίζνπ 
έληνλνπο ηξφπνπο: ζηηο πξνθνξηθέο ηνπο ζπλνκηιίεο, ζην 
Γηαδίθηπν (Facebook, Twitter, δεκηνπξγία blogs), κε SMS
θ.ά. 

Αο ηνπο βνεζήζνπκε λα αλαθαιχςνπλ φηη ε δχλακε ηνπ ιφγνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ παξάγεη 
αλάινγε επραξίζηεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάγλσζεο 
ελφο βηβιίνπ.

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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8. Γηα λα πξνηείλεηο θάηη, πξέπεη θη εζχ λα ην ’ρεηο δνθηκάζεη!

Γηα λα κπνξέζεη έλαο ελήιηθνο λα κεηαδψζεη ηε ραξά ηεο 
αλάγλσζεο, πξέπεη πξψηα θαη ν ίδηνο λα ηελ έρεη 
αλαθαιχςεη (ή λα ηελ έρεη μαλαβξεί). Γηα λα απνηειεί ν 
εθπαηδεπηηθφο κηα θαιή γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηα θαιά 
βηβιία πξέπεη λα είλαη δξαζηήξηνο θαη ελεκεξσκέλνο. 

Γη’ απηφ ινηπφλ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, 
δξάζεηο θαη εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 
αλαπηχμνπλ απηφλ ηνλ ξφιν ηνπο, ψζηε θαη νη ίδηνη λα 
απνηειέζνπλ έλα παξάδεηγκα ελεκεξσκέλνπ αλαγλψζηε.

Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο
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Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο

Ξξψηνο ζηφρνο θαη πνιιέο θνξέο ν κνλαδηθφο ηεο 
ζπλάληεζεο θεηκέλνπ θαη παηδηνχ: η απόλαςζη ηηρ 
ανάγνωζηρ.

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ αλάγλσζε, είηε 
πεξηιακβάλεη απιέο δξαζηεξηφηεηεο είηε ζρέδηα εξγαζίαο, 
ζα ήηαλ θαιφ λα έρεη παηγληψδε κνξθή θαη ηα παηδηά λα 
ηελ απνιακβάλνπλ. 

Δπηιέγνπκε κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ νη 
νπνίεο έρνπλ θνξκαιηζηηθφ ή ξεηνξηθφ ραξαθηήξα 
(παξαηήξεζε, θαηαλφεζε πεξηερνκέλνπ, πεξηγξαθή θα 
ζρνιηαζκφο ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, πεξηιήςεηο).

Νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα έρνπλ 
επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα.
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Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο

Ρα παηδηά βξίζθνληαη θάζε θνξά κπξνζηά ζε έλα πξφβιεκα 
ζην νπνίν θαινχληαη λα δψζνπλ ιχζε, αηνκηθά ή νκαδηθά, 
εκπιέθνληαο ην θείκελν.

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ-αλαγλψζηε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 
ηνπ αλάκεημε είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 
(αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ηωλ εξώωλ, ζύλδεζε κε 
πξνζωπηθέο εκπεηξίεο, κπζνπιαζηηθή ηθαλόηεηα).
Ραπηφρξνλα ηα παηδηά εξεπλνχλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ 
ηάμε (εξεπλεηηθέο εξγαζίεο-δηαζεκαηηθέο 
πξνεθηάζεηο) παξάγνπλ ιφγν πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ 
(δεκηνπξγηθή γξαθή), ζπλδένπλ ην θείκελν κε άιιεο 
ηέρλεο (ηα εηθαζηηθά, ηε κνπζηθή, ηελ θίλεζε, ην 
ζεαηξηθό παηρλίδη), δεκηνπξγνχλ (δωγξαθίδνπλ, 
θαηαζθεπάδνπλ, θηλνύληαη, παίδνπλ απηνζρέδηα 
δξώκελα), αλαπηχζζνπλ θξηηηθή θαη απνθιίλνπζα 
ζθέςε. 

Δλίνηε δελ νξγαλψλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Δηαβάδνπκε θαη 
απνιακβάλνπκε. Ρα ινγνηερληθά θείκελα «κηινχλ» κφλα 
ηνπο ζηα παηδηά-αλαγλψζηεο ή ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηα 
ίδηα δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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Δίλαη ρξήζηκεο νη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζηελ ηάμε από ηα 

παηδηά;

Νη απιέο ιεθηηθέο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ απφ ηηο νκάδεο ησλ 
παηδηψλ  ζηελ ηάμε ή ε ζπκπιήξσζε θαξηέιαο κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα βαξεηή, 
ρσξίο ελδηαθέξνλ δηαδηθαζία αλ επαλαιακβάλεηαη 
δηαξθψο. 

Αλ ηελ αθνινπζήζνπκε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη παξσζεηηθά γηα 
ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη ηα βηβιία, πξέπεη λα 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ

Ωο εθ ηνχηνπ ε παξφηξπλζε ζηηο νκάδεο, νη νπνίεο 
παξνπζηάδνπλ βηβιία ζηελ ηάμε, κπνξεί λα είλαη ε 
παξνπζίαζε απηή λα έρεη πξσηφηππν ραξαθηήξα. Ξ.ρ. 
παξνπζηάζηε ρσξίο λα κηιάηε, κφλν κε εηθφλεο, θηλήζεηο 
θαη ήρνπο/κνπζηθή ή δεκηνπξγήζηε κηα ηειενπηηθή 
εθπνκπή.

Ζ παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
εθδειψζεηο αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο νπνίεο  ζα 
νξγαλψζνπλ νη καζεηέο.
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Άιιεο πξαθηηθέο

Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκάησλ 
αηζζεηηθήο παηδείαο (π.ρ. εηθαζηηθά, κνπζηθή). 

Πρεδηάζηε (απφ θνηλνχ) θαη πινπνηήζηε (έζησ ζε 
δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο) θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε 
αθνξκή ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. 

Ρν ινγνηερληθφ θείκελν αμηνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ 
πιηθφ ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε κνξθή ηεο 
δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο π.ρ. ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα 
ινγνηερληθά βηβιία γηα πεξηβαιινληηθά ή άιια θνηλσληθά 
ζέκαηα. 

Νηηδήπνηε θη αλ ζρεδηάζνπκε πνηέ δελ μερλάκε ηελ 
αλάγλσζε-απφιαπζε.
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Άιιεο πξαθηηθέο

Θαζηεξψλνπκε π.ρ. ην «δεθάιεπην ηεο ινγνηερλίαο».

Δλδεηθηηθά:

Θάζε Ξαξαζθεπή, ζην ηειεπηαίν (ή ζην πξψην) δηδαθηηθφ 
δεθάιεπην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ινγνηερλίαο, 
καζεηήο/καζήηξηα ηεο ηάμεο δηαβάδεη έλα απφζπαζκα 
απφ βηβιίν πνπ έρεη επηιέμεη πξνζσπηθά θαη λνκίδεη φηη 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο. 

Έπεηηα απφ ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία ηα αλαγλψζκαηα έρνπλ 
έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. ρηνχκνξ. Πην μεθίλεκα 
επηιέγεη θαη δηαβάδεη ν θαζεγεηήο.
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Πώο ζα εκπινπηίζσ ηε βηβιηνζήθε κε βηβιία ρσξίο 

θόζηνο;

Ξξνηείλεηαη κφληκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πην 
θνληηλήο βηβιηνζήθεο. Θάζε κήλα έλαο αξηζκφο βηβιίσλ κε θνηλφ 
ζέκα κεηαθέξεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ζην ζρνιείν. 

Ξ.ρ. φηαλ πξαγκαηεχεζηε ζηελ ηάμε ηελ ελφηεηα ηεο Νηθνινγίαο, 
φια ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε θαη είλαη ζρεηηθά κε 
ην ζέκα κεηαθέξνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη 
δαλείδνληαη ζηα παηδηά. 

Ρνλ επφκελν ηξίκελν ηα βηβιία επηζηξέθνληαη θαη επηιέγεηαη άιιν 
ζέκα. Μεθηλά ε «βηβιηνζήθε ηνπ δηαιείκκαηνο». Θακηά δεθαξηά 
βηβιία απιψλνληαη ζηελ απιή ή ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ 
πάλσ ζε κεξηθά ζξαλία πνπ έρνπλ ελσζεί θαη έρνπλ θηηάμεη έλα 
κεγάιν ηξαπέδη. Πην δηάιεηκκα ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο 
μεθπιιίδνπλ ηα βηβιία. Ξιεζηάδνπλ ίζσο θαη ηα παηδηά ησλ άιισλ 
ηάμεσλ. Θαλείο δελ ηα εκπνδίδεη λα μεθπιιίζνπλ ηα βηβιία, λα 
δηαβάζνπλ θάπνην απφζπαζκα, λα ελεκεξσζνχλ ή απιά λα ην 
δηαζθεδάζνπλ.
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

-Ξξφθιεζε ζεαηξηθήο έθθξαζεο

-Γξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ/ηεο ηζηνξίαο

-Σξήζε ράξηηλεο θνχθιαο/Ρερληθή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ

-Γεκηνπξγία ελφο πνηήκαηνο, πνπ λα βαζίδεηαη ζην βηβιίν πνπ 
δηαβάδνπλ, ζε ειεχζεξν ζηίρν, ζε κνξθή ρατθνχ ή κε 
νκνηνθαηαιεμία αλ ην κπνξνχλ, δίλνληάο ηνπο θάπνηεο 
ιέμεηο. 

Ρα παηδηά 

- καληεχνπλ απφ ην εμψθπιιν θαη γξάθνπλ ηζηνξίεο.

- γξάθνπλ ηζηνξίεο κε εξέζηζκα ηηο εηθφλεο ελφο βηβιίνπ
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

-θαηαγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηελ 
αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ, δσγξαθίδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη 
δεκηνπξγνχλ πνηήκαηα.

-δεκηνπξγνχλ ηε δηαθεκηζηηθή αθίζα ελφο βηβιίνπ ε νπνία 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηθφλα, θείκελν θαη ζιφγθαλ 
(ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή θξάζε, θαηαλνεηή, επξεκαηηθή, 
πξσηφηππε θαη εληππσζηαθή, ηελ νπνία εχθνια 
απνκλεκνλεχνπκε)

-μεθπιιίδνπλ ιεπθψκαηα κε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ. Πηε 

ζπλέρεηα πξνηείλνπλ εηθαζηηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
είλαη εμψθπιια ζε βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη, ηα 
εμψθπιια-αξηζηνπξγήκαηα. Γηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο 
ηνπο.
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

- γξάθνπλ κηα ηζηνξία μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ 
θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ ηειεπηαία

- «δσληαλεχνπλ» ηηο εηθφλεο ησλ βηβιίσλ αλαπαξηζηψληαο ηηο πηζηά 
κε ηα ζψκαηά ηνπο. Θάπνηα παηδηά κηκνχληαη ηηο αλζξψπηλεο 
κνξθέο θαη άιια ηα άςπρα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο παληά 
ή θνξδέιεο γηα θφλην. Πηε ζπλέρεηα ε «δσληαλή» εηθφλα 
θσηνγξαθίδεηαη θαη ηα παηδηά ζπδεηνχλ ζε πνην βαζκφ 
θαηάθεξαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θαξέ

- γξάθνπλ θαη εηθνλνγξαθνχλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία παξακχζηα

- γξάθνπλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία εηθφλεο βηβιίσλ

- εηθνλνγξαθνχλ παξακχζηα ή άιιεο ηζηνξίεο αλαπαξάγνληαο 
ηερλνηξνπίεο δσγξάθσλ
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

-ελψλνπλ ηηο ηζηνξίεο απφ δηάθνξα βηβιία πνπ έρνπλ 
παξνπζηαζηεί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζ’ απηνχο 
πξνεγνπκέλσο θαη γξάθνπλ κηα δηθή ηνπο

-παξνπζηάδνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξσα (ινγνηερληθνχ 
βηβιίνπ) ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (δξάζε, εκθάληζε, 
ραξαθηήξα). Πηε ζπλέρεηα ζε νκάδεο ηα παηδηά 
απνθαζίδνπλ γηα ην πξνθίι ελφο ήξσα φπσο ηνλ 
θαληάδνληαη θαη ηνλ ηνπνζεηνχλ ζε έλα αθεγεκαηηθφ 
πιαίζην

-κειεηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ηζηνξηψλ πνπ δηάβαζαλ, 
ηαπηίδνληαη καδί ηνπο ή ηνπο απνξξίπηνπλ, δεκηνπξγνχλ 
λένπο ήξσεο θαη κπαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ ηζηνξία
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

- παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία 
πνπ δηάβαζαλ. Πε έλα επφκελν κάζεκα παξνπζηάδνπλ ηελ 
ηζηνξία ηελ νπνία έρνπλ αιιάμεη ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο 
επεκβαίλνληαο ζηελ πινθή ηεο. Ρα ππφινηπα παηδηά 
θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκεία ηεο πινθήο πνπ 
θξάηεζαλ νη ζπκκαζεηέο-ζπγγξαθείο απφ ηελ παιηά 
ηζηνξία

- έρνληαο δηαβάζεη έλα βηβιίν ηεο αξεζθείαο ηνπο 
μαλαπιάζνπλ ηελ ηζηνξία, πξνθνξηθά ή γξαπηά, 
κεηαβάιινληαο ηνλ ζθεληθφ ρψξν ή ρξφλν 

- πξνηείλνπλ βηβιία πνπ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηαζσζνχλ 
γηα ηηο επφκελεο γεληέο ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη ζα 
έπξεπε λα κεηαθέξεη έλα δηαζηεκφπινην κε απνζηνιή ηελ 
αλαδήηεζε άιισλ πνιηηηζκψλ ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη 
αμίδεη λα δηαζσζνχλ έπεηηα απφ κηα ππξεληθή θαηαζηξνθή 
ηεο γεο θαη δηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

-Σσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δχν νκάδεο θαη ηνπο αλαζέηνπκε ηελ 
αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Όηαλ ην έρνπλ 
δηαβάζεη βάδνπκε ηηο νκάδεο αληηθξηζηά θαη ηα παηδηά ηεο 
κίαο νκάδαο θάλνπλ εξσηήζεηο ζηελ άιιε νκάδα θαη ην 
αληίζεην. Κε βάζε ηηο απαληήζεηο, πξνζπαζνχλ νκαδηθά 
λα ζπλζέζνπλ πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ ηζηνξία. Πην ηέινο 
νη ηζηνξίεο δηαβάδνληαη θαη γίλνληαη ζπγθξίζεηο. 

-Αλ ην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ ηα παηδηά ππάξρεη ζε ηειενπηηθή 
ή θηλεκαηνγξαθηθή δηαζθεπή ελζαξξχλνληαη λα ην 
παξαθνινπζήζνπλ. Ρα παηδηά εληνπίδνπλ θαη 
θαηαγξάθνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν κέζσλ (νπηηθή γσλία ηνπ 
ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζθελνζέηε, ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη 
αληίζηνηρεο  νπηηθέο εηθφλεο θ.ά.). Ζ δξαζηεξηφηεηα 
κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε βηβιία πνπ έρνπλ γίλεη 
ζεαηξηθά  έξγα, εηθνλνγξαθεκέλα-θφκηθο, θηλνχκελα 
ζρέδηα θ.ά.
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε

-Ρα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο θηηάρλνπλ έλα 
ηζηνιφγην (blog) θξηηηθήο θαη παξνπζίαζεο βηβιίσλ ζην 
νπνίν ζπδεηνχλ γηα ηα βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Ζ 
ζπδήηεζε είλαη αλνηρηή: κηιάκε γηα βηβιία πνπ καο άξεζαλ 
ή δελ καο άξεζαλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμεγήζνπκε 
ηνπο ιφγνπο.

-Ρα παηδηά θηηάρλνπλ εθεκεξίδα κε «εηδήζεηο» απφ βηβιία 
πνπ δηάβαζαλ. Δπηιέγνπλ απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία πνπ 
δηάβαζαλ θαη αθνχ πξψηα ηνπο παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα 
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, 
επηρεηξνχλ λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θείκελν 
εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. (π.ρ. ε παξνπζίαζε ηνπ 
ζαημπεξηθνχ Οσκαίνο θαη Ηνπιηέηα ζα κπνξνχζε λα ιάβεη  
ηε κνξθή κηαο είδεζεο κε ηίηιν «Ρξαγηθή απηνθηνλία 
δεπγαξηνχ ζηε Βεξφλα».
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EKEBI: φιλαναγνωσία- καινοηόμες δράζεις ενίζτσζης ηης 

θιλαναγνωζίας ηων μαθηηών http://www.philanagnosia.gr/index.php

Βιβλιογραφία

http://www.philanagnosia.gr/index.php
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Γξάκκα ζ’ έλα παηδί γηα ηε Φηιαλαγλσζία
ΧΑΡΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟ

Γιατί να διαβάζει λογοτεχνία ένα παιδί;

Γιατύ να θϋλει να ταξιδϋψει με το υποβρύχιο του Κϊπταιν Νϋμο 20.000 λεύγεσ 
κϊτω από τη ςκοτεινό, μαύρη θϊλαςςα, ό να διαςχύςει με ποταμόπλοιο τον 
γεμϊτο αλιγϊτορεσ Μιςςιςςιππό παρϋα με τον αναμαλλιαςμϋνο και 
αθυρόςτομο Τομ Σόγιερ; Γιατύ να θϋλει να πολεμόςει με τον Ιβανόη, ό τον Ντ’ 
Αρτανιϊν εναντύον όλων των κακών, ύπουλων εχθρών του κόςμου; Γιατύ να 
θϋλει, όπωσ ο Πότερ Παν να πετϊξει ςτον ουρανό ό να πηδόξει με τη Μαύρη 
Πόππινσ μϋςα ςε μια ζωγραφιϊ και να βρεθεύ ξαφνικϊ ςτη χώρα του Ποτϋ ό ς’
ϋναν υπϋροχο κόπο με πιγκουύνουσ να του ςερβύρουν παγωτό ςοκολϊτα; Γιατύ 
να κοιμηθεύ ςτη γλυκιϊ αγκαλιϊ μιασ αρκούδασ, όπωσ ο Μόγλησ ςε εκεύνη του 
Μπαλού, ό ν’ ανϊψει φωτιϊ ςτο ςτομϊχι μιασ φϊλαινασ, όπωσ ϋκανε ο 
ψευτϊκοσ ο Πινόκιο; Γιατύ να επιχειρόςει τον γύρο του κόςμου ςε 80 ημϋρεσ, 
ταξιδεύοντασ ςαν μικρόσ Φιλϋασ Φογκ, ακόμη και με αερόςτατο, πϊνω από 
επικύνδυνεσ, χιονιςμϋνεσ βουνοκορφϋσ; Γιατύ να ακούςει τισ ςυμβουλϋσ ενόσ 
πϊνθηρα, ενόσ γρύλλου ό μιασ μικρόσ νερϊιδασ που ακούει ςτο παρϊξενο
όνομα Τύνκερ Μπελ; Γιατύ να θϋλει να κονταροχτυπηθεύ με ανεμόμυλουσ ό να 
καταδιώκει τον Μόμπυ Ντικ επύ μόνεσ ςτισ τρικυμιςμϋνεσ θϊλαςςεσ; 
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Γιατύ να βγει βόλτα ςτο δϊςοσ με επτϊ νϊνουσ ό να κρυφθεύ ςτο 
καμπαναριό μιασ μεγϊλησ εκκληςύασ μ’ ϋναν καλοκϊγαθο
καμπούρη, που οι φύλοι του, κϊτι παρϊξενα πϋτρινα ανθρωπϊκια, 
τον φωνϊζουν Κουαςιμόδο;

Γιατύ να θϋλει να φανταςτεύ ότι εύναι ο Μικρόσ Πρύγκιπασ, ο Σεβϊχ ο 
θαλαςςινόσ, ο Αλαντύν, η Σταχτοπούτα, ο Όλιβερ Τουύςτ, ο Δον 
Κιχώτησ, η Ποκαχόντασ, η γοργόνα Άριελ, ο Χϊρρυ Πότερ; Ότι 
μπορεύ να ςυνομιλεύ με αετούσ, ιππόκαμπουσ, τύγρεισ; Ακόμη και με 
φαντϊςματα, ξωτικϊ και τζύνια; Γιατύ να θϋλει ν’ ανακαλύψει το 
μυςτικό που κρύβει βαθιϊ μϋςα του καθώσ τα μϊτια του τρϋχουν 
πϊνω ςτισ λϋξεισ του βιβλύου; Ότι εύναι ϋνα μοναδικό, υπϋροχο 
παιδύ, που όμοιό του δεν θα υπϊρξει ποτϋ ξανϊ. Που ς’ αυτόν τον 
νϋο κόςμο που απλώνεται τώρα μπροςτϊ του, όμορφο, μυςτηριώδη 
αλλϊ κι επικύνδυνο, όλα όςα ϋχει φανταςτεύ και θελόςει μπορεύ να 
ςυμβούν, φτϊνει να ϋχει τη δύναμη να ςυνεχύζει, όταν τελειώςει το 
διϊβαςμα, να εύναι ο εαυτόσ του. Που ςημαύνει να δώςει κι αυτό μια 
μϊχη, όπωσ όλοι οι όρωϋσ των βιβλύων του, εναντύον ςε οτιδόποτε 
προςπαθεύ να του αποδεύξει ότι η ζωό εύναι μια πληκτικό, 
προβλϋψιμη, πεζό ιςτορύα.

Πηγό: http://www.philanagnosia.gr/index.php

http://www.philanagnosia.gr/index.php
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Επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο!


