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προσανατολισμένη στην ανταπόκριση 

του αναγνώστη (reader response-based 
instruction): Πολυαισθητηριακές στρατηγικές 

πρόσληψης

Μιχαήλ Δ. Χρυσός, Αικατερίνη Κ. Μπούζα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά την ομολογουμένως ανεκτίμητη προσφορά του, το λογοτεχνικό βιβλίο 
δεν έχει στην εποχή μας την αναμενόμενη ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό 
και μάλιστα ο αριθμός των ελλήνων αναγνωστών, παιδιών και ενηλίκων, μει-
ώνεται ολοένα και περισσότερο. Από την άλλη, η Λογοτεχνία για παιδιά και 
νέους, ή αλλιώς Παιδική Λογοτεχνία, εξελίσσεται διαρκώς και καταξιώνεται 
ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος, σε σημείο που πολλοί στις μέρες μας 
να μιλούν κυριολεκτικά για «βιομηχανία παιδικού βιβλίου»1. Ωστόσο, η ανά-
γνωση του παιδικού βιβλίου, ως συνήθεια (έθος), φαίνεται ότι ξεκινάει και τε-
λειώνει στο σχολείο, το οποίο όμως με τον τρόπο που διδάσκει ή προωθεί τη 
λογοτεχνία καταστρέφει την αγάπη γι’ αυτήν. Τα παιδιά διαβάζουν και γρά-
φουν όλο και πιο λίγο «όχι [απαραιτήτως] γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί απλώς 
δε θέλουν» (Brozo & Simpson, 1995: 266).

Η προβληματική αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη μιας στέρε-
ης φιλαναγνωστικής μαθητικής ενασχόλησης (reading engagement) με το λο-
γοτεχνικό βιβλίο μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και στρατηγικές, οι οποίες 
θα αξιοποιούν ταυτόχρονα το γνωστικό δυναμικό (μνήμη, αντίληψη, αναλυ-
τική σκέψη, λογικά συμπεράσματα, οπτικοποίηση), τα εννοιολογικά σχήματα 
(γνώση του θέματος, του λεξιλογίου, κειμενική γνώση, γνώση στρατηγικών 
κατανόησης και μεταγνώσης, εμπειρίες) και τα παρωθητικά χαρακτηριστι-
κά των μικρών αναγνωστών (στάση, ενδιαφέρον, κίνητρα) (Snow, 2002: 13).

Η διαμόρφωση μιας τέτοιας σχέσης αγάπης του παιδιού με το βιβλίο δε 
μεταδίδεται κληρονομικά ούτε αποτελεί μια έμφυτη λειτουργία, αλλά συ-

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΚΕΒΙ (2006), το παιδικό βιβλίο αποτελεί το 25% της 
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, σημειώνοντας αύξηση 13.9% συγκριτικά με το 2005 και 61.6% συγκριτικά 
με το 2001 https://el.wikipedia.org.
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νιστά τον επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας 
και την προώθηση νέων στρατηγικών ανάγνωσης. Νεότεροι, μάλιστα, με-
λετητές στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους στις απα-
ντήσεις με τις οποίες τα ίδια τα παιδιά περιγράφουν τη δική τους, προσω-
πική ανταπόκριση στη λογοτεχνία, ακολουθώντας έτσι τις λογοτεχνικές θε-
ωρίες της «Πρόσληψης» (Reception Theory) και της «Αναγνωστικής Ανταπό-
κρισης» (Reader Response Theory).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Όταν, παλιότερα, ο Zarillo (1989) παρατηρούσε τη διδασκαλία της λογοτε-
χνίας σε δεκαπέντε τάξεις, διαπίστωσε ότι κοινό και βασικό χαρακτηριστι-
κό όλων αυτών ήταν η μαθητική ανταπόκριση (response) στα λογοτεχνικά 
κείμενα. Οι δάσκαλοι αυτών των τάξεων έθεταν ερμηνευτικού τύπου ερω-
τήσεις στους μαθητές αμέσως μετά την ακρόαση ή ανάγνωση ενός βιβλί-
ου. Οι ανοιχτού τύπου ανταποκρίσεις των μαθητών τούς διευκόλυναν στην 
ανταλλαγή προσωπικών ενδιαφερόντων, ερωτήσεων και ερμηνειών, που 
προέκυπταν με την αισθητική αναγνωστική εμπειρία του βιβλίου. Η αντα-
πόκριση αυτή διαχέεται στη συναλλαγή του αναγνώστη με το κείμενο, αντι-
κατοπτρίζει ουσιαστικά το είδος της λογοτεχνικής εμπειρίας του αναγνώστη 
και της μοναδικής πρόσληψης του κειμένου (Rosenblatt, 1994), γι’ αυτό και, 
από παιδαγωγική και διδακτική άποψη, το εν λόγω διδακτικό σενάριο θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί μια διδασκαλία λογοτεχνίας προσανατολισμέ-
νη στην ανταπόκριση του αναγνώστη (reader response-based instruction).

Παλιότερες εμπειρικές μελέτες προσπάθησαν να αναλύσουν το περιεχό-
μενο των αναγνωστικών εμπειριών, σχηματίζοντας έτσι περιγραφικές κα-
τηγορίες ανταποκρίσεων που παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες και 
διαφορές (Marshall, 2000). Πιο πρόσφατες μελέτες μετέφεραν το ενδιαφέ-
ρον στη διαδικασία αυτή καθαυτή και τα επιμέρους στάδια της έκφρασης, 
σύνθεσης, εμβάθυνσης και διαπραγμάτευσης της αναγνωστικής ανταπό-
κρισης. Σύμφωνα με τους Benton και Fox (1990: 2-18), τέσσερα (4) βήματα 
συνθέτουν την ανταπόκριση του αναγνώστη, α) η πρόβλεψη/ανασκόπηση 
(anticipating/retrospecting) της ενδεχόμενης εξέλιξης ή τέλους της ιστορί-
ας και των γεγονότων που δικαιολογούν τα παραπάνω, β) η αισθητοποίηση 
(picturing) των εικόνων που διαγράφονται νοερά μέσα από τη διαγραφή των 
χαρακτήρων ή σκηνών της ιστορίας, γ) η αλληλεπίδραση (interacting) και 
διείσδυση στον κόσμο της ιστορίας (χαρακτήρες, γεγονότα, κ.τ.λ.), διαμορ-
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φώνοντάς την σύμφωνα με τις εμπειρίες του και δ) η αποτίμηση (evaluating) 
της συγγραφικής ικανότητας του δημιουργού, της σπουδαιότητας της ιστο-
ρίας, εδραιώνοντας έτσι ή όχι την απόφασή του να τη διαβάσει. Τέλος, προ-
σανατολισμένη στη διαδικασία φέρεται τόσο η τετραμερής ακολουθία της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης της Langer (1995), όσο και η αντίστοιχη δι-
άκριση σε τέσσερις (4) φάσεις/στάδια που προτείνουν οι Καλογήρου και 
Βησσαράκη (2005): α) προετοιμασία περιβάλλοντος, β) αρχική ανταπόκρι-
ση, γ) τελειοποίηση της ανταπόκρισης και δ) έκφραση της ανταπόκρισης.

Η αναγνωστική ανταπόκριση διαφοροποιείται αναλόγως το κείμενο που 
διαβάζεται, τον αναγνώστη και το χωροχρόνο της αναγνωστικής πράξης 
(Lewis, 1999). Παράλληλα, η αναγνωστική ανταπόκριση μπορεί να διαφέρει 
λόγω φύλου του αναγνώστη (Flynn, 1986), πρότερης λογοτεχνικής εμπειρί-
ας (Moje, Dillon, & O’Brien, 2000) και αναγνωστικής στάσης ή κινήτρου του 
αναγνώστη (Golden & Guthrie, 1986). Τέλος, το πολιτισμικό περιβάλλον της 
αναγνωστικής πράξης και, κυρίως, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, η μί-
μηση προτύπου και οι διδακτικές πρακτικές επηρεάζουν τις ανταποκρίσεις 
και ερμηνείες των αναγνωστών (Marshall, Smagorinsky, & Smith, 1995). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜβΑΣΗ

Η διδακτική παρέμβαση απετέλεσε μέρος μιας ευρύτερης «ημι-πειραμα-
τικής» έρευνας που σκόπευε να διερευνήσει την επίδραση ενός εκπαιδευ-
τικού προγράμματος σε δύο βασικές συνιστώσες του αναγνωστικού κινή-
τρου στο πεδίο της αφηγηματικής ανάγνωσης. Το διδακτικό σενάριο, διάρ-
κειας εννέα δίωρων συναντήσεων, περιελάμβανε την καθοδηγούμενη ανά-
γνωση τριών μικρών διηγημάτων και ενός μυθιστορήματος μαθητών της 
ΣΤ΄ τάξης δύο δημοτικών σχολείων της Καλαμάτας. Το εκπαιδευτικό πακέτο 
παρέμβασης βασίστηκε αφενός στην ανταπόκριση του αναγνώστη, στην 
αυθόρμητη δηλαδή έκφραση που βιώνει αρχικά ο ίδιος για το κείμενο έως 
τον αναστοχασμό και τη διαμόρφωση των τελικών θέσεών του σε κοινό-
τητες (συν)αναγνωστών, και αφετέρου στην εξοικείωση και χρήση πολυαι-
σθητηριακών στρατηγικών (βλέπω-διαβάζω, ακούω-μιλάω, σχεδιάζω-υπο-
δύομαι-γράφω) πρόσληψης του κειμένου στην α’ φάση «πριν από την ανά-
γνωση», αλλά κυρίως στη β’ φάση «της κυρίως ανάγνωσης».

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι τα παιδιά προσλαμβάνουν, επεξεργάζο-
νται, οργανώνουν νοητικά και αφομοιώνουν τις καινούργιες πληροφορίες 
με διαφορετικό τρόπο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι καλύτερα, όταν 
κάθε μαθητής εργάζεται (προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις πληροφορί-
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ες) σύμφωνα με το δικό του τρόπο (στυλ) ή την προτίμηση ή εμπειρία μά-
θησης, δηλαδή οπτικά, ακουστικά και/ή κιναισθητικά/απτικά (Bradway & 
Hill, 1994. Prashnig, 2006), αλλά και με το συνδυασμό αυτών για την προ-
ώθηση της σύνθεσης των αναγκαίων στοιχείων (Flynn, 1986). Η αισθητη-
ριακή προδιάθεση του ατόμου είναι εμφανής από πολύ νωρίς. Στην προ-
σχολική ηλικία, τα νήπια μαθαίνουν νέα πράγματα, όταν τα βιώνουν (κιναι-
σθητικά). Κατόπιν, νιώθουν την ανάγκη να αγγίξουν όσα αντικείμενα γύρω 
τους κινούν την περιέργειά τους (απτικά), ενώ τα παιδιά της σχολικής ηλι-
κίας αρχίζουν να αναπτύσσουν μια ισχυρή προτίμηση για τα οπτικά ερε-
θίσματα του περιβάλλοντος χώρου (οπτικά). Στην πρώιμη εφηβεία, πολλά 
παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν καλύτερα και να θυμούνται πιο εύκολα πλη-
ροφορίες που έχουν ακούσει (ακουστικά). Ωστόσο, η πλειοψηφία των παι-
διών του Δημοτικού παραμένουν κιναισθητικά ή απτικά. Η αξιοποίηση λοι-
πόν πολυαισθητηριακού υλικού βοηθάει ιδιαίτερα στην κατανόηση περιε-
χομένου, γιατί το αισθητηριακό σύστημα αναπληρώνει αρκετά την πληρο-
φορία, κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών και μειώνει σημαντικά την 
έλλειψη συγκέντρωσης.

Η β’ φάση της «κυρίως ανάγνωσης» περιλάμβανε την αρχική, ατομική 
ανταπόκριση κάθε παιδιού, την περαιτέρω επεξεργασία και νοηματοδότη-
ση πτυχών της ιστορίας σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες και τη συλλογική 
κοινοποίηση των νοημάτων και αποτίμηση της αξίας του έργου. Αναλυτι-
κότερα, μετά την αρχική αυθόρμητη έκφραση κάθε αναγνώστη μέσα από 
διαφορετικές κατηγορίες ανταποκρίσεων (ελεύθερους συνειρμούς, προ-
βλέψεις, απορίες, συναισθήματα, προσωπικές συνδέσεις, νοερές εικόνες), 
τα παιδιά κλήθηκαν να οργανώσουν αυτές τις συγκεχυμένες πρώτες αντι-
δράσεις, να τις προεκτείνουν, επιβεβαιώσουν ή και να τροποποιήσουν μέ-
σα από τις αντίστοιχες των συναναγνωστών, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά 
στην εξερεύνηση μιας σειράς πιθανών, φανερών ή υπόρρητων νοημάτων 
του κειμένου (Rosenblatt, 1980). Στο τελευταίο στάδιο, οι μαθητές (κυρί-
ως συλλογικά) πρόβαλαν ποικιλοτρόπως τη δική τους αναγνωστική εμπει-
ρία και εξήγησαν τις τελικές τους θέσεις (μία ή περισσότερες) για τη νοη-
ματοδότηση πτυχών του κειμένου, ως μια προσπάθεια μετασχηματισμού 
της προϋπάρχουσας λογοτεχνικής τους εμπειρίας.

Στο πρώτο μισό (ανάγνωση διηγημάτων) της παρέμβασης και πριν ακο-
λουθήσει η συζήτηση των παιδιών σε μικρές ομάδες ή την ολομέλεια της 
τάξης, κάθε αναγνώστης είχε την ευκαιρία να καταγράψει τη δική του ακα-
τέργαστη φωνή στο «ημερολόγιο ανταπόκρισης του αναγνώστη» (reader 
response journal), αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη της δικής του ανάγνω-
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σης. Η στρατηγική αυτή συνιστά γενικά μια απόδειξη της συναλλαγής του 
αναγνώστη με το κείμενο, προσφέρει δηλαδή τη δυνατότητα σύλληψης των 
σκέψεων του, όπως αυτές εμφανίζονται πριν-στη διάρκεια-μετά το αναγνω-
στικό γεγονός (Hancock, 2008). Η μορφή και το περιεχόμενο τέτοιων ημερο-
λογίων ποικίλλει (π.χ. dialogue journals, double-entry journals, κ.τ.λ.) ανα-
λόγως τη σκοπιμότητα της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Για υποστηρικτικούς 
λόγους, οι μαθητές ξεναγήθηκαν σε ενδεικτικές ερωτοαποκρίσεις ανοικτού 
τύπου για διαφορετικές συνιστώσες του περιεχομένου της αρχικής αντα-
πόκρισης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε 
μορφή καταχώρησης και αναπαράστασης της αρχικής τους ανταπόκρισης. 
Με την πάροδο του χρόνου, ζητήθηκε από αυτούς να εκφράζουν την αρ-
χική λογοτεχνική τους εμπειρία με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης 
(συστήματα σημείων)2 (δοκιμιακά, ποιητικά, περιγραφικά, διαλογικά, με εν-
νοιολογικούς χάρτες, ιστογράμματα πλοκής ή διαγραφής χαρακτήρων, πί-
νακες, πλέγματα σχέσεων, σκίτσα ή σχέδια που συνοδεύονται από σχόλια, 
οπτικές εικόνες, κ.τ.λ.). Οι Short, Kauffman και Kahn (2000) έχουν περιγρά-
ψει τέτοιου είδους παραδείγματα λογοτεχνικής αναγνωστικής ανταπόκρι-
σης μέσω πολλαπλών συστημάτων σημείων (sign systems) (εναλλακτικών 
τρόπων αναπαράστασης) σε δημοτικά σχολεία και έχουν υπογραμμίσει τη 
νοηματοδότηση του κειμένου που ανέπτυξαν οι μαθητές, μεταφέροντας 
την προσωπική τους κατανόηση από σημείο σε σημείο (π.χ. από την ομι-
λία στις τέχνες ή τα μαθηματικά ή τη μουσική).

Στο δεύτερο μισό (ανάγνωση μυθιστορήματος) της παρέμβασης, οι μα-
θητές, εξοικειωμένοι πια με την πολυμορφία της αρχικής ανταπόκρισης, 
κλήθηκαν να συζητήσουν προφορικά τις αρχικές τους αντιδράσεις σε δο-
μημένες ομάδες αναγνωστών, να τα επεξεργαστούν και να ζητήσουν διευ-
κρινήσεις, να εξερευνήσουν τα κειμενικά νοήματα και να επιχειρηματολο-
γήσουν για τις ερμηνείες τους, ώστε να ανταποκριθούν στη συνέχεια στο 
«ημερολόγιο ανταπόκρισης του αναγνώστη» με πιο αναλυτικο-συνθετικό 
και στοχαστικο-κριτικό τρόπο. Τα ημερολόγια αυτά, τα οποία εμπεριέχουν 
μια αυθεντική, διαρκή καταγραφή των αρχικών εντυπώσεων του αναγνώ-
στη και της προσωπικής νοηματοδότησης του λογοτεχνικού έργου, μπο-

2. Στη σημειωτική, «σημεία» (signs) είναι μονάδες σημασίας που παίρνουν τη μορφή λέξεων, εικόνων, 
ήχων, ενεργειών ή αντικειμένων που μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο νόημα. Κάθε σημείο αναλύεται σε 
«σημαίνον» (signifier), το οποίο είναι η μορφή (αυτό που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε, ακουμπάμε 
κ.τ.λ.) και «σημαινόμενο» (signified), το οποίο είναι η ιδέα, η έννοια που μας μεταφέρει το σημαίνον, η 
έννοια δηλαδή που έχουμε στο κεφάλι μας, συνδέεται, αναπαρίσταται και ανακαλείται απ’ αυτήν τη 
μορφή.
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ρούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης του στην αναγνω-
στική ικανότητα (Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich, Taboada, Davis, 
Scafiddi, & Tonks, 2004) και να αναπτύξουν ένα αίσθημα ιδιοκτησίας. Η συ-
στηματική θετική ανατροφοδότηση της αρχικής ανταπόκρισης και προ-
σωπικής κειμενικής νοηματοδότησης των μαθητών, οι οποίοι κρατούν κα-
θημερινά ημερολόγια, μπορεί να ενισχύσει την αναγνωστική απορρόφη-
ση και προσκόλλησή τους (Hancock, 2008).

Όπως αναφέρθηκε, οι μικρές ομάδες συζήτησης αντικαταστάθηκαν με 
μεγαλύτερες, πιο οργανωμένες ομάδες των 4-6 ατόμων, τους «Κύκλους Λο-
γοτεχνίας» (Literature Circles). Σύμφωνα με τον Daniels (2002), οι «κύκλοι 
λογοτεχνίας» συνιστούν μια αποτελεσματική στρατηγική υποβοήθησης 
των μαθητών να οικειοποιηθούν την ανάγνωσή τους και να αυξήσουν έτσι 
το αναγνωστικό τους κίνητρο. Οι κύκλοι αυτοί επιτρέπουν στους μαθητές 
να επιλέγουν μεταξύ διακριτών ρόλων (συνδέω, εικονογραφώ, διαφωτίζω, 
σκηνοθετώ, συνοψίζω, κ.τ.λ.) και να ορίζουν χρονοδιαγράμματα ομαδικής 
συζήτησης ή προσωπικού αναστοχασμού. Ακόμη, οι μαθητές αναπτύσ-
σουν επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχειρίζονται διαφωνίες, αναλαμβάνουν 
υπευθυνότητα, προσκαλούν τα άλλα μέλη να συνεισφέρουν και παρακο-
λουθούν τη σκοπιμότητα των απόψεών τους στη διαπραγμάτευση του νο-
ήματος (Noe & Johnson, 1999). Ως εκ τούτου, η ανάγνωση, ως μια πολυ-
σχιδής διαδικασία νοηματοδότησης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σχο-
λική τάξη, η οποία μετατρέπεται σε αυθεντικό περιβάλλον κοινότητας (Κα-
λογήρου, 2007: 387-388). Τα δύο, βέβαια, συνηθέστερα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στους «κύκλους λογοτεχνίας», έγκεινται 
στο σχεδιασμό ερωτήσεων (ανά ρόλο) και την ολοκλήρωση του ανατιθέ-
μενου έργου εντός του διαθέσιμου χρόνου. Η αξιοποίηση λοιπόν ενδεικτι-
κών ερωτήσεων ή δραστηριοτήτων και η προετοιμασία συμπληρωματικού 
υλικού σε σχέση με το συγκεκριμένο αφήγημα που διάβαζαν κάθε φορά 
οι μαθητές κρίθηκαν απαραίτητα στην αντιμετώπιση των παραπάνω πιθα-
νών προβλημάτων. Τέλος, οι «κύκλοι λογοτεχνίας» δεν πρέπει να ταυτίζο-
νται με τις «λέσχες (βιβλιο)ανάγνωσης» (book clubs), διότι αυτές οι λέσχες 
εμφανίζουν αφενός μια πιο χαλαρή δομή στη διεξαγωγή της ομαδικής συ-
ζήτησης και αφετέρου δεν προχωρούν αυστηρά σε λογοτεχνική ανάλυση 
της μορφής-περιεχομένου του βιβλίου που διαβάστηκε.

Επίσης, σε μικρότερη έκταση αξιοποιήθηκαν δύο επιμέρους αναγνωστι-
κές στρατηγικές ερμηνευτικής απόδοσης της μορφής/ περιεχομένου των 
επιλεγμένων αφηγημάτων, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές 
να διευρύνουν τη δεξαμενή άντλησης εναλλακτικών ερμηνευτικών αναπα-
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ραστάσεων σε μεταγενέστερα αναγνωστικά γεγονότα. Το «Θέατρο Αναγνω-
στών» (Readers Theatre) αποτελεί μια δραματοποιημένη αναγνωστική στρα-
τηγική, μια μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, η 
οποία βοηθά τους μαθητές να μεταφέρουν την προσωπική νοηματοδότη-
ση ενός αναγνώσματος μέσω της έκφρασης και του επιτονισμού (Young & 
Vardell, 1993. Young & Rasinski, 2009. Sloyer, 1982. Post, 1974). Η έμφαση 
δίνεται αφενός στις επανειλημμένες αναγνώσεις αυτοσχέδιων σεναρίων, 
οι οποίες βελτιώνουν την αναγνωστική ευχέρεια, κατανόηση, κίνητρο και 
αφετέρου στην προφορική ερμηνεία αυτών των σεναρίων, χωρίς την απα-
ραίτητη ενδυματολογική ή σκηνική προετοιμασία ή την απομνημόνευση 
των ρόλων του σεναρίου, εκτός αν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές θέλουν 
να τα συμπεριλάβουν. Το Θέατρο Αναγνωστών συμβάλλει στην ανάπτυξη 
των μαθητών σε δεξιότητες συγγραφής, ανάγνωσης, ακρόασης και ομιλί-
ας. Το Ινστιτούτο Θεάτρου Αναγνωστών (Readers Theatre Institute) (2004) 
τονίζει ότι η συγκεκριμένη μορφή θεάτρου παρωθεί τους μαθητές να ενερ-
γοποιούν πρότερα σχήματα και δημιουργικότητα σε πλαίσιο συνεργασίας, 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους.

Η παρεμφερής αναγνωστική, εικαστικής φύσεως, στρατηγική «Σκιτσά-
ρω για να Διευρύνω το νου» (Sketch to Stretch) (Daniels & Zemelman, 2004. 
Harste, Short & Burke, 1988) ενθάρρυνε τους μαθητές να μεταφέρουν τις 
ανταποκρίσεις τους από το γλωσσικό κώδικα στον κώδικα των τεχνών με 
την οπτικοποίηση (visualizing), δηλαδή την αισθητοποίηση (sensory imaging) 
νοερά εικόνων που αντιπροσώπευαν την προσωπική σύλληψη και εμπει-
ρία τους με το κείμενο. Οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα σκί-
τσο (ένα πρόχειρο γραφικό σχέδιο και όχι μια εικονογράφηση της ιστορί-
ας) στο οποίο θα αντανακλάται η προσωπική τους ερμηνευτική φωνή για 
τη σημασία του λογοτεχνικού έργου. Η οπτική αυτή αναπαράσταση προκύ-
πτει από την κινητοποίηση των περισσοτέρων αισθήσεων, την «έκκληση» 
προσωπικών συγκινήσεων και στηρίζεται στην πρότερη γνώση του ανα-
γνώστη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες βλέπουν τα χρώματα, ακούν 
τους ήχους, μυρίζουν και γεύονται τα αρώματα που αναδύονται από την 
αφήγηση της ιστορίας, με αποτέλεσμα να βιώνουν, να απολαμβάνουν και 
να ερμηνεύουν προσωπικά το κείμενο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παράλληλη ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων (βλέπω-διαβάζω, ακού-
ω-μιλάω, σχεδιάζω-υποδύομαι-γράφω) με κατάλληλες στρατηγικές (τι θα 
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κάνω, πώς & γιατί) στη διάρκεια της «κυρίως ανάγνωσης» διευκόλυνε τους 
μαθητές, με/χωρίς δυσκολίες ανάγνωσης, ως προς την αρχική ανταπόκρι-
ση, τη νοηματοδότηση και τη κοινοποίηση της ερμηνείας των αφηγηματι-
κών ιστοριών. Οι R. T. Vacca και J. A. L. Vacca (2005) υποστηρίζουν ότι, όταν 
οι αναγνώστες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τέτοιες στρατηγικές, τότε 
αποκτούν εμπιστοσύνη και αυξάνουν την προσωπική αίσθηση ικανότητας. 
Ομοίως, οι Guthrie και Wigfield (2000) τονίζουν ότι η ενσωμάτωση κατάλ-
ληλων στρατηγικών ανάγνωσης μπορεί να βελτιώσει την περαιτέρω ανα-
γνωστική τους ενασχόληση. 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση πολυαισθητηριακών στρατηγικών πρόσλη-
ψης (Guthrie & Wigfield, 2000. Guthrie, Wigfield & Von Secker, 2000. Vacca & 
Vacca, 2005) σε συνδυασμό με την προεπιλογή ενδιαφέροντος αναγνωστι-
κού υλικού διαβαθμισμένης δυσκολίας (McCabe & Margolis, 2001. Ferrara, 
2005) φαίνεται ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αναγνωστικής αυτοαπο-
τελεσματικότητας. Τα παιδιά, ωστόσο, θα επιθυμούσαν να έχουν περισσότε-
ρες ευκαιρίες προσωπικής επιλογής των αφηγηματικών έργων ή του είδους 
των προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων (π.χ. εικαστικές αναπαραστάσεις). 
Επίσης, η έκφραση της μοναδικής αναγνωστικής εμπειρίας σε αυθεντικές 
μαθησιακές καταστάσεις (Καλογήρου-Βησσαράκη, 2005) παρακίνησε τους 
μαθητές να συνθέσουν διαφορετικά σημεία της ιστορίας και να ανατρέξουν 
περισσότερο στην πρότερη γνώση (Cole, 2003. Rosenblatt, 2005. Schiefele, 
1999). Τέλος, η διαπραγμάτευση του νοήματος και αποτίμησης της αξίας 
του αφηγήματος σε κοινότητες αναγνωστών (Atwell, 1998. Gambrell, 2001. 
Pressley, 1998) συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη θετικότερων δια-
μαθητικών και δασκαλομαθητικών σχέσεων.
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AbstrAct

The gradual familiarization of children with their initial response, meaning 
making and final interpretation of a narrative work in conjunction with the 
use of appropriate reading strategies can contribute to the development 
of a solid reading engagement behavior. This study presents in detail the 
implementation of a reader response-based intervention through various 
multi-sensory comprehension, processing and evaluation strategies that 
sixth grade students used during the reading act of narrative texts. The 
intervention program effectiveness and good practices are highlighted. 
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Παραμύθι, λαϊκή παράδοση 
και διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση

Β. Δ. Αναγνωστόπουλος

Ότι η ιστορία της σύγχρονης εποχής, κυρίως κατά τις δύο τελευταίες δεκαε-
τίες, δε γράφεται από εθνικούς ιστορικούς συγγραφείς αλλά υπαγορεύεται 
από γεγονότα με παγκόσμια εμβέλεια, όπως η παγκοσμιοποίηση της οικο-
νομίας, η μετανάστευση, η υψηλή τεχνολογία, η δημιουργία μεγάλων πολιτι-
κών και κοινωνικών σχηματισμών και άλλα παρόμοια, είναι αλήθεια και πραγ-
ματικότητα μη αναστρέψιμη. Ότι, επίσης, οι λαοί επικοινωνούν με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο ουσιαστικότερα και καλλιεργούν σχέσεις ειρηνικότερες, εί-
ναι επίσης αλήθεια. Ότι, τέλος, ο πολιτισμός, υλικός και πνευματικός, ενώνει 
τους ανθρώπους είναι επίσης αλήθεια. 

Όμως τα δύο θεμελιώδη στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού που διαρ-
ρέουν, όπως οι ποταμοί μια πεδιάδα, την ψυχή και τη μνήμη όλων, αθόρυ-
βα και δημιουργικά, είναι το παραμύθι και η λαϊκή παράδοση. Γεννήματα κα-
θώς είναι της μακραίωνης ιστορίας των λαών, είναι φυσικό να εκφράζουν και 
να διατηρούν ακμαία τη λαϊκή ψυχή. Μια ψυχή κατά κανόνα απαλλαγμένη 
από φανατισμό, ρατσιστικές και εθνικιστικές διαθέσεις, θετική και καταφα-
τική στην ξενότητα, ως ανθρώπινη περιπέτεια. Τόσο το παραμύθι όσο και η 
λαϊκή παράδοση συνδέονται με το φαινόμενο της διαπολιτισμικότητας, ένα 
φαινόμενο όχι μόνο σημερινό, αλλά παλαιότατο. Σήμερα ζούμε σε κοινω-
νίες πολυπολιτισμικές που επιθυμούμε να γίνουν διαπολιτισμικές, θέλουμε 
να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και αποδοχή τους «άλλους», να επιλύσου-
με μαζί τις δυσκολίες και τα προβλήματα συνύπαρξης θετικά και αισιόδοξα.

Όπως γνωρίζουμε, είναι πλούσια η βιβλιογραφία που αναφέρεται στη γέ-
νεση και στη διάδοση των παραμυθιών, των φανταστικών δηλαδή ιστοριών 
που κινούνται έξω από το χρόνο, έξω από τον τόπο, που δεν υπακούουν σε 
λογικές κατηγορίες και τα πάντα είναι πιθανά και δυνατά. Γεγονός πάντως εί-
ναι ότι το λαϊκό παραμύθι -είτε το καθαυτό παραμύθι είτε το διηγηματικό, η 
νουβέλα, είτε το παραμύθι για ζώα, είτε οι ευτράπελες ιστορίες- αποτελεί για 
όλους, μικρούς και μεγάλους, γοητευτικό ακρόαμα και ανάγνωσμα. Και παρά 
τη ραγδαία εξέλιξη των συνθηκών ζωής, εξακολουθεί να ζει στην καρδιά και 
τα χείλη του σύγχρονου ανθρώπου. Ως κατ’ εξοχήν ανθρωπολογικό αφηγη-
ματικό είδος ικανοποιεί τη βαθύτατη ανάγκη του καθενός και όπου γης για 
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παρηγοριά κι ελάφρυνση της ψυχής από τον καθημερινό βιοτικό μόχθο, αλ-
λά και για διασκέδαση και προειδοποίηση για τους κινδύνους στη ζωή. 

Πάντοτε ο υπεριστορικός άνθρωπος, όπου γης, θα αισθάνεται όπως αισθα-
νόταν από την πρώτη εμφάνισή του στον πλανήτη, έντονη την ανάγκη να ονει-
ρεύεται έναν καλύτερο κόσμο, να πολεμάει το κακό και ν’ ανταμείβει το καλό, 
να πιστεύει στην αίσια έκβαση σε ό,τι επιχειρεί, παρά τις παντοειδείς δοκιμασί-
ες και εμπόδια, που συναντά στο δρόμο του. Το παραμύθι από την άποψη αυ-
τή καθίσταται μια διεθνής γλώσσα, υπερτοπική, υπερχρονική και πανανθρώ-
πινη. Ενώνει λαούς και ανθρώπους, γίνεται γέφυρα επικοινωνίας και βαθύτε-
ρης γνωριμίας, αφού στην παραμυθιακή ιστορία αποτυπώνονται στοιχεία της 
ζωής, που ισχύουν παντού και πάντα, όπως η πείνα, η ατεκνία, η τεμπελιά, ο 
έρωτας, η εξουσία, η απληστία, η πονηριά, η ανοησία, το κακό και το καλό κ.ά. 

Ανιχνεύοντας πραγματολογικά ένα λαϊκό παραμύθι οδηγούμαστε στην 
κρυμμένη πλευρά της εθνικής και διεθνικής μας ταυτότητας, στην αποκάλυψη 
πολιτισμικών και άλλων στοιχείων, όπως διαστρωματώσεις, επιδράσεις και αφο-
μοιώσεις ξενικών στοιχείων. Κάτω από την κρούστα των λέξεων και των απλών 
ή απλοϊκών νοημάτων ανακαλύπτουμε σε λανθάνουσα κατάσταση τον πολι-
τισμό μας. Έτσι, με την αναδίφηση αυτή, μια λέξη μπορεί να γίνεται παράθυρο 
ανοικτό ή μεγάλη πύλη που μας οδηγεί στον κόσμο του μύθου και της μυθο-
λογίας, στο χώρο της ιστορίας και της παράδοσης, στο χθες και στο σήμερα. 

Θα επαναλάβω εδώ ό,τι εισαγωγικά σημειώνω στο βιβλίο μου Λαϊκή Παρά-
δοση: Επιβίωση και αναβίωση, προβλήματα και προβληματισμοί. 

«…Μιλώντας για την παράδοση ουσιαστικά μιλάμε για το «εμπράγματο» πα-
ρελθόν: τον βιωμένο άμεσα ή έμμεσα χώρο και χρόνο, τις ιδέες, τις αξίες και τα πρω-
ταρχικά ριζώματα και όνειρα, γλώσσα, θρησκεία, ήθη κι έθιμα, τη μουσική την αρ-
χιτεκτονική, τη γλυπτική, την πνευματική δημιουργία, τα πολιτισμικά κατορθώμα-
τα του λαού. Είναι ό,τι έχει περάσει ως βαθύτερο, υποστασιακό γνώρισμα στο DNA 
του λαού, ως συνήθεια και δύναμη ζωής. Είναι οι πρόγονοί μας που ξαναζούν στη 
φωνή μας, στα «σουσούμια» του σώματος, στην ψυχή, στις προοπτικές μας.

Η λαϊκή παράδοση μοιάζει με ένα βαθύρριζο και πολύκλαδο δέντρο. Ο κορ-
μός του με διακριτά διαζώματα και στρώματα συμβολίζει την ιστορία μας: Τα αρ-
χαία χρόνια, τα βυζαντινά, την τουρκοκρατία και το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Λα-
οί που δεν φροντίζουν το δέντρο της παράδοσης αργά ή γρήγορα σβήνουν από 
το προσκήνιο της ιστορίας.

Μην εμπιστεύεστε όσους περιφρονούν την παράδοση. Είναι άνθρωποι αστό-
χαστοι και επιζήμιοι για το λαό. 

Όλοι λοιπόν οι λαοί έχουν παράδοση προφορική και γραπτή, στην οποία περι-
λαμβάνεται ό,τι παραδίδεται διαδοχικά από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά ».
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Συνεχίζοντας την παρουσίαση της λαϊκής παράδοσης με δέντρο θα πρό-
σθετα μια παροιμία του λαού μας: «όταν οι ρίζες σαπίζουν, το δέντρο πέφτει». 
Σήμερα η παράδοση κινδυνεύει ή όχι και αν ναι από τι και από ποιον κινδυ-
νεύει; Θα ήταν επιπόλαιη η απάντησή μου με ένα ναι ή ένα όχι. Συνήθως τα 
περισσότερα πράγματα στη ζωή έχουν διπλή όψη, όπως τα νομίσματα. Εί-
ναι γεγονός, κατά τη γνώμη μου, ότι η λαϊκή παράδοση δείχνει κατά τα τε-
λευταία χρόνια να υποχωρεί και να καταλαμβάνουν το χώρο που ελευθερώ-
νεται η παγκοσμιοποίηση και ο μοντερνισμός ή και ο μεταμοντερισμός. Και 
λέω δείχνει γιατί από μια άλλη οπτική γωνία βλέπουμε κάτι άλλο και όχι μό-
νο στη χώρα μας αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ενω-
μένης Ευρώπης. Παρατηρείται έντονη στροφή όχι τόσο προς απολαυστική 
θέαση όσο προς στοχαστική μελέτη της λαϊκής παράδοσης. Συνειδητοποι-
είται ότι είναι η κιβωτός με τις αναλλοίωτες παρακαταθήκες της ιστορίας και 
συνακόλουθα της ταυτότητας του λαού και του έθνους. 

Όλοι οι λαοί στρέφονται προς το πολιτιστικό παρελθόν και ιδιαίτερα προς 
τη λαϊκή παράδοση για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να 
εμβαθύνουν στη γνώση του εαυτού τους, αναγκαίος ηθικός εξοπλισμός για 
τη συνέχιση της δημιουργικής παρουσίας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, αλλά 
και ηθικός εξοπλισμός μπρος στη φοβική παγκοσμιοποίηση. Η επιβίωση της 
λαϊκής παράδοσης ενισχύεται με την ανάλογη γνώση, όπως, θα υποστήρι-
ζα επίσης, και με την αναβίωση ξεχασμένων μορφών πολιτισμού. Εδώ όμως 
ελλοχεύει ο κίνδυνος του φτηνού φολκλόρ, να γίνει τουριστικό θέαμα για οι-
κονομικούς λόγους. Η διαπολιτισμικότητα δεν υπονομεύει αλλά ενισχύει και 
εμπλουτίζει την εθνική μας παράδοση, όπως η γνωστική και συναισθηματι-
κή προσέγγιση του γειτονικού περιβάλλοντος δημιουργεί εχέγγυα ασφάλει-
ας και αγαστής συνύπαρξης μεταξύ των γειτόνων. 

Διαπολιτισμικότητα σημαίνει διάλογος, συνομιλία μεταξύ των πολιτισμών 
αλλά και ταυτόχρονα νέα πολιτισμική εικόνα μιας κοινωνίας. Είναι φανερό 
ότι οδηγούμαστε αργά ή γρήγορα σε σύνθεση διάφορων και διαφορετικών 
στοιχείων μέσω της διαπολιτισμικότητας. Η ανάμειξη, η αφομοίωση και η μί-
μηση -κυρίως η παραγωγική και όχι η παθητική- πολιτιστικών στοιχείων με-
ταξύ των λαών πάντοτε και παντού παρατηρούνται. Να θυμίσω την αλληλε-
πίδραση μεταξύ των λαών της Ανατολής, των Ασυρίων και Βαβυλωνίων και 
των πολιτισμών της Δύσης, των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Και ο πολιτισμός 
της Ευρώπης πολλά οφείλει στον αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό πολιτισμό, η 
πρόσληψη του οποίου επιτεύχθη μέσω του Ανθρωπισμού και της Αναγέννη-
σης, το 15ο και 16ο μ.Χ. αι. Ιδιαίτερα ο πολιτισμός των Βαλκανίων έχει επηρε-
αστεί και από λαούς οι οποίοι κατέκλυσαν τη Βαλκανική ήδη από το 7ο μ.Χ. 



502

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

αι., όπως οι Σλάβοι, ή την υπέταξαν για αιώνες μετά την πτώση της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας το 1453 μ.Χ., όπως οι Τούρκοι. 

Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη νόμιμη και λαθραία 
μετανάστευση, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιμετωπίζεται από τον ΟΗΕ αλ-
λά και την Ενωμένη Ευρώπη ως φαινόμενο που εγκυμονεί κινδύνους, αν δεν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν το σταυροδρόμι μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια θετική διάδραση 
μεταξύ των γειτονικών πολιτισμών. Άλλωστε επηρεάζουν και μεταβάλλουν 
τον πολιτισμό και την παράδοση όχι μόνο οι μεταναστεύσεις των λαών αλ-
λά και τα ταξίδια και οι πόλεμοι και οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως και η 
εμφάνιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες της παγκοσμιοποίησης, που ξεκίνη-
σε ως οικονομικό φαινόμενο, με την κόκα-κόλα και το τζην και πέρασε στη 
βιομηχανία του θεάματος και των άλλων μορφών πολιτισμού. Η συνείδηση 
για την πολυπολιτισμική κοινωνία (multi-kulti) είναι γέννημα της εποχής μας 
και περιλαμβάνει το χρέος να κατανοούμε την κοινή μοίρα των ανθρώπων 
και να δείχνουμε αλληλεγγύη και ανθρωπιά. «Έγινε ο κόσμος γειτονιά και η 
οικουμένη σπίτι» θα πει ο ποιητής. 

Όπως είναι φυσικό στην αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας εμπλέκε-
ται και η εκπαίδευση, πραγματοποιώντας τη διαθεματικότητα, την προσέγ-
γιση της γνώσης μέσα από διάφορα και διαφορετικά γνωστικά πεδία. Είναι 
γνωστό ότι ο χώρος της Εκπαίδευσης, από τη φύση του, είναι χώρος όπου 
συναντώνται όλα τα ρεύματα της ιστορίας και της ζωής, δημιουργώντας τη 
δυναμική της μόρφωσης και των γνώσεων που αφορούν τους νέους και τα 
παιδιά. Έτσι, με αφορμή λ.χ. σχολικές ή θρησκευτικές γιορτές μπορεί να αξι-
οποιούνται διαφορετικά αλλά ομόλογα πολιτιστικά στοιχεία και οι μαθητές 
με τον τρόπο αυτό να κατανοούν και το διαφορετικό και τη διαφορετικότη-
τα. Κάθε αλλοδαπός όπως κάθε γηγενής, είναι φορέας πολιτισμού. Κουβαλά-
ει μνήμες από την ιστορία του τόπου του και των προγόνων και συμμετέχει 
στη νέα πατρίδα του με την κληρονομημένη πολιτισμική προίκα. Η ξενότη-
τα, λοιπόν, μπορεί να καταπολεμηθεί μέσα από την αξιοποίηση της διαπολι-
τισμικότητας, της λαϊκής παράδοσης και του λαϊκού παραμυθιού.

Μέσα από μια συνεχή διαπάλη και αγωνιστικότητα πνευματικού και ηθι-
κού χαρακτήρα αναμένουμε το νέο πρόσωπο του πολιτισμού και της κοινω-
νίας μας, εκείνο που δίνει το στίγμα της εποχής. Και αν συμπεριέλαβα στον 
τίτλο της εισήγησης δύο φαινομενικώς αντιφατικές έννοιες, τη Λαϊκή παρά-
δοση και τον Πολυπολιτισμό με αναφορά στη σύγχρονη Εκπαίδευση, είναι 
για να προβληματιστούμε και να διερευνήσουμε το θέμα, δηλαδή, πόσο δυ-
νατή είναι αυτή η συνοίκηση, η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο; Υπάρχουν τρό-
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ποι σύζευξης, υπάρχουν γέφυρες, που μπορεί ο εκπαιδευτικός να τις εκμεταλ-
λευτεί στην εκπαιδευτική πράξη και τα νέα προγράμματα; Και, τελικά, μπο-
ρούμε να δούμε θετικά τη νέα πραγματικότητα;

Μία σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με τον ιδανικό τύπο που ανα-
δύεται μέσα από την εκπαίδευση κάθε εποχής νομίζω είναι απαραίτητη. Γνω-
ρίζουμε ότι κατά τους κλασικούς χρόνους το ιδανικό που επικρατούσε ήταν 
ο « καλός καγαθός» πολίτης, στους ρωμαϊκούς χρόνους ο ρωμαίος πολίτης, 
στο Βυζάντιο ο ευσεβής χριστιανός, ο homo universalis κατά την Αναγέννη-
ση, μετά το Διαφωτισμό προβλήθηκαν ιδέες, έθνος και εθνικότητα που τό-
σα δεινά επισώρευσαν κατά το 19ο και 20ο αι. Η βιομηχανική επανάσταση 
και η επικράτηση της μηχανής οδήγησαν σε νέα αναθεώρηση των αξιών της 
ζωής και της εκπαίδευσης. Σήμερα μιλούν για homo oeconomicuς, homo 
teleopticus κ.λπ. Νιώθουμε την ανάσα της υψηλής τεχνολογίας και της πα-
γκοσμιοποίησης και μένουμε ενεοί μπροστά στην κατάρρευση του υπαρ-
κτού σοσιαλισμού με παράλληλη επικράτηση ενός εξοντωτικού οικονομικού 
ανταγωνισμού. Τα τείχη γκρεμίστηκαν, τα σύνορα διεθνοποιήθηκαν ή είναι 
διάτρητα και τα κύματα των οικονομικών κυρίως μεταναστών σαν πλημμυ-
ρίδα κατακλύζουν την πατρίδα μας, μειώνοντας τις ελπίδες για μια άμπωτη 
απαλλαγής. Ζούμε το απόγειο της παγκοσμιοποίησης και του κοσμοπολιτι-
σμού. Το internet κοινή πατρίδα όλων των ανθρώπων, έγινε κοινή μοίρα, ευ-
λογία και κατάρα μαζί, η κοινωνία της πληροφορίας και των εθνών. Έγινε το 
διεθνές πανεπιστήμιο, το διεθνές καφενείο, αλλά και σπουδή στο έγκλημα. 

Αν ξεκινώ έτσι, ζωγραφίζοντας δηλαδή με αδρά και κάπως ζοφερά χρώ-
ματα το σήμερα, είναι για να πω ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει μπρο-
στά σ’ αυτή την κατάσταση αμέτοχη και ασυγκίνητη. Και δείχνει τη κατανό-
ησή της εκπονώντας και εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα, στα 
οποία απεικονίζονται το σήμερα και το αύριο, η αγωνία και οι προοπτικές 
που ανοίγονται, τα νέα οράματα για μια καλύτερη εκπαίδευση κ.λπ. Εννοού-
με ότι οφείλει να αντιμετωπίζει όχι μόνο αυτό που είναι σήμερα, αλλά κι αυ-
τό που θα έρθει αύριο. Και είμαστε σίγουροι ότι έρχεται το μέλλον φοβερό 
και μάλλον απειλητικό.

Είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι, όταν το έθνος απειλήθηκε οποθενδή-
ποτε, τότε στράφηκε προς τη λαϊκή παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό, όπου 
και τα θεμέλια της ύπαρξής του. Ο Ελύτης εκφράζει αυτή την αλήθεια με το 
δικό του τρόπο: Μνήμη του λαού μου

σε λένε Πίνδο
και σε λένε Άθω…
Δηλαδή πατρίδα και ορθοδοξία.
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Θυμίζω επίσης ότι ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήσαμε κατά της θε-
ωρίας του Fallmerayer τον περασμένο αιώνα ήταν η λαογραφία και η λαϊκή 
μας παράδοση. Τα άλλα ήταν η γλώσσα και η ιστορία μας. Εκεί ανακαλύψα-
με τον βαθύτερο και όχι επιφανειακό εαυτό μας, την εθνική ταυτότητά μας 
και τα στηρίγματα της ψυχής. Και πάλι, κατά τον μεσοπόλεμο, αλλά και μετά 
τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, όταν το κράτος μετρούσε ερείπια υλικά και 
ηθικά, προς την παράδοση στράφηκαν και οι εκπαιδευτικοί και οι συγγρα-
φείς και η εκπαίδευση.

Δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα στην Ε.Ε. ανάλογα ρεύματα παρατηρού-
νται. Έτσι, σε δημοσκόπηση που έγινε στη Γαλλία πριν από λίγα χρόνια με 
κυρίαρχο ερώτημα: Γάλλος ή Ευρωπαίος η απάντηση ήταν αδιαμφισβήτη-
τη: Γάλλος και μετά Ευρωπαίος. Όπως όλα τα λοιπά μέλη –κράτη της Ε.Ε. εν-
διαφέρονται για την ιδιοπροσωπία τους και την εθνική τους ταυτότητα, έτσι 
και η Ελλάδα οφείλει να ενδιαφέρεται συνδυάζοντας εκείνα τα συστατικά 
στοιχεία και τις πλευρές της ταυτότητας που περιλαμβάνουν τη γλώσσα, την 
ιστορία, τη θρησκεία, την παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό, αναδεικνύοντας τις 
αρετές και τις ικανότητες του νεοέλληνα και καταπολεμώντας μέσα του τον 
κακό δαίμονα του διχασμού, τον φανατισμό, τη φιλαρχία, τον ατομικισμό. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οφείλουν στα σχολικά προγράμματα να είναι 
ενταγμένες ανάλογες δραστηριότητες, που λειτουργούν ως κοίτη ποταμού 
πολύτιμης γνώσης για τους αρχάριους της ζωής. Εκεί να αναβαθμίζονται και 
να καθρεφτίζουν τον εαυτό τους. Οι απόψεις που εκφράζονται ότι καλλιερ-
γείται έτσι ξενοφοβικό κλίμα, ρατσιστικές συμπεριφορές και νοοτροπίες απο-
κλεισμού και περιχαράκωσης, μπορεί να έχουν κάποια βάση, όμως δεν είναι 
ικανές και επαρκείς αιτιολογίες, ώστε να μη σκεφτόμαστε ως Έλληνες. Ο φό-
βος είναι κάκιστος σύμβουλος. Η καθαρή γνώση είναι το αντίδοτο του φόβου.

Η λαϊκή παράδοση, λοιπόν, περνώντας στη δικαιοδοσία της εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών μπορεί να δημιουργήσει τα αντισώματα που θα προ-
φυλάξουν τους νέους ανθρώπους από τους κακούς ιούς της υψηλής τεχνο-
λογίας και της παγκοσμιοποίησης. Πουθενά στη λαϊκή παράδοση δεν εκφρά-
ζεται η μισαλλοδοξία και ο ρατσισμός, αντίθετα επικρατούν ανθρωπολογικές 
αξίες, ο σεβασμός σε κάθε άνθρωπο, δικό τους ή ξένο. Η ξενότητα δεν δημι-
ουργεί πρόβλημα, όταν αντιμετωπίζεται ανθρωπολογικά και οι Έλληνες, λα-
ός διαχρονικά απόδημος, γνωρίζει τι θα πει μετανάστης και ξένος. Να θυμη-
θούμε τους αρχαίους Έλληνες που λάτρευαν ιδιαίτερα τον Ξένιο Δία, για να 
δείξουν ότι ο ξένος είναι πρόσωπο ιερό και σεβαστό. Σε κάθε, άλλωστε φιλο-
ξενούμενο χάριζαν «ξένια δώρα». Εξάλλου, στην εκκλησιαστική υμνογραφία 
μας τη Μεγάλη Πέμπτη κατά τη μεταφορά του Επιταφίου ακούμε το συγκι-
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νητικότατο τροπάριο: «Δος μοι τούτον τον ξένον τον ξενίζοντα πάντα…». Η 
παράδοσή μας δηλαδή, ελληνική και χριστιανική, δεν αφήνει περιθώρια για 
ρατσιστικές συμπεριφορές, αντίθετα αναδεικνύει τον πολιτισμό της ψυχής.

Κι ερχόμαστε στην πράξη, στο καθημερινό πρόγραμμα των σχολείων που 
βασίζεται στις εγκυκλίους της πολιτείας, αλλά εφαρμόζεται από τον εκπαι-
δευτικό –το δάσκαλο, τη δασκάλα, τον καθηγητή, την καθηγήτρια- γιατί δεν 
αρκούν οι καλές προθέσεις, χρειάζεται να πιστεύουμε σ’ αυτό που επιχειρού-
με να εφαρμόσουμε. Κι εδώ δοκιμάζεται ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού, 
το παιδαγωγικό τακτ, η ηθικότητα και η ευελιξία του. Τα σχολειά μας σιγά σι-
γά γίνονται διαπολιτισμικά, πολυπολιτισμικά. Είναι πραγματικότητα, που δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό για το μέλλον. Και 
οι γνωστικές περιοχές, που δημιουργούν προβλήματα δεν είναι οι φυσικές 
επιστήμες, τα μαθηματικά, πληροφορική κ.ά., αλλά τα ανθρωπιστικά μαθή-
ματα, ο πολιτισμός, η θρησκεία, η ιστορία, οι έννοιες, έθνος, καταγωγή κ.ά. 

Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ ότι αντιφάσκω προς όσα μέχρις εδώ ανέ-
πτυξα, θα πω ότι η λαϊκή παράδοση μέσα σε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση 
βγαίνει κερδισμένη, νιώθω ότι δημιουργείται μια άμιλλα ευγενής μεταξύ των 
ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτό που χτίζουν 
μέσα σε κοινή πατρίδα. Όλα οφείλουν να μεγαλώνουν σε κοινή πατρίδα και 
να μορφώνονται σε κοινή πατρίδα. Οι συγκρούσεις των πολιτισμών θα πε-
ριοριστούν σε ανεκτά επίπεδα, μόνο εάν αρχίσει η συνεργασία και ο αλλη-
λοσεβασμός από την παιδική ηλικία, τότε δηλαδή που γαλουχούνται οι νέες 
γενιές με αρχές και αξίες ζωής. Και δεν κερδίζουμε τίποτε ξυπνώντας με το 
φανατισμό μας φαντάσματα και μορμολύκεια του παρελθόντος.

Το σχολείο οφείλει με παιδαγωγικούς και διδακτικούς χειρισμούς να πο-
δηγετήσει όλους τους μαθητές, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, στον αμοιβαίο 
σεβασμό και στην αλληλοκατανόηση, οι έλληνες μαθητές να δέχονται το ξέ-
νο στοιχείο και οι ξένοι να μη φοβούνται. Ο πολυπολιτισμός είναι πρόκληση 
για την εκπαίδευσή μας η οποία μπορεί να αξιοποιήσει και να γεφυρώσεις 
τις διαπολιτισμικές διαφορές και από τα πράγματα επωμίζεται το βάρος και 
την ευθύνη της κοινής κουλτούρας στο σχολικό χώρο. Κάθε μαθητής είναι 
φορέας πολιτισμού και πηγή πληροφόρησης. Μεταξύ των μαθητών υπάρ-
χει διάδραση και αλληλεπίδραση ως προς η γλώσσα, τη συμπεριφορά, τα 
ήθη και τα έθιμα. Και τους ενώνει πρωτίστως το παιχνίδι, γιατί εδώ λειτουρ-
γούν πέρα από διαφορισμούς καταγωγής, πλούτου ή κοινωνικού επιπέδου. 

Αυτό το «δούναι και λαβείν» στο παιχνίδι γίνεται όχημα διαπολιτισμικό, 
ώστε να νιώθει στην ιδανική περίπτωση κάθε μαθητής φορέας κοσμοπολι-
τισμού, πολίτης που ανήκει παντού και πουθενά. Συνήθως, αν δεν συμβαίνει 
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αυτό – και σήμερα δε συμβαίνει σε μεγάλη έκταση – παρατηρούμε μια επι-
θυμητή προσέγγιση με τη λείανση των μεταξύ τους σχέσεων μέσω δραστη-
ριοτήτων, παιδαγωγικών και πολιτιστικών. Η από κοινού, λοιπόν, παιγνιώδης 
προσπάθεια καλλιεργεί αγαθές σχέσεις και υπηρετεί ευχερέστερα την ενσω-
μάτωση στη σχολική κοινότητα.

Η διαθεματικότητα, επίσης, ως διδακτική μέθοδος και ο σχεδιασμός έρευ-
νας (project) ενός παραδοσιακού τοπίου, όπου συναντώνται οι πολιτισμοί 
όπως είναι οι γιορτές, τα παιχνίδια, τα τραγούδια, τα παραμύθια κ.λπ., δίνουν 
την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές:

α) να γνωρίσουν τον πολιτισμό και των άλλων λαών.
β) να καλλιεργήσουν τη φιλία, το σεβασμό και την κατανόηση, 
γ) να αποβάλουν τον εθνικισμό και φανατισμό,
δ) να απαλλαγούν από φοβικά σύνδρομα, 
ε) να προωθήσουν πολλαπλασιαστικά αυτό το πνεύμα της συνοίκησης 

των πολιτισμών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αναμφίβολα το θαυ-
ματουργό κλειδί στα χέρια του δασκάλου για την αντιμετώπιση πολλών σχε-
τικών προβλημάτων, είναι το λογοτεχνικό βιβλίο, καλύτερα το διαπολιτισμι-
κό παιδικό βιβλίο.

Έτσι κάθε νέος γαλουχείται με την εθνική λαϊκή παράδοση μέσα στην οι-
κογένειά του και παράλληλα δοκιμάζει τις αντοχές του μέσα σε ένα πολυπο-
λιτισμικό περιβάλλον, αποκτώντας ιδέες κοσμοπολιτισμού.

Ο ρόλος της παράδοσης σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι 
ουσιαστικός ως συνεκτικός δεσμός μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, 
όπου κάθε μετανάστης είναι φορέας του δικού του πολιτισμού αλλά και κοι-
νωνός μιας νέας πολιτισμικής πραγματικότητας.

Η λαϊκή παράδοσή μας με τον καιρό θα αφομοιώσει τα στοιχεία του πολι-
τισμού των μεταναστών, γιατί χρειάζεται το νέο αίμα στις ρίζες της. Θα προ-
έλθει μια καινούργια κοινωνία, που σιγά σιγά και με το χρόνο θα αποκτήσει 
δικά της χαρακτηριστικά, όπως αυτό επιβεβαιώνεται ιστορικά στους Αλεξαν-
δρινούς χρόνους και εν συνεχεία στους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς. Η ιστο-
ρία με τους δικούς της ρυθμούς αναχωνεύει, αναμειγνύει και ανακαμινεύει 
ετερόκλητα στοιχεία και αποδίδει καινούρια εικόνα στην κοινωνία. Το μπόλια-
σμα είναι αναπόφευκτο. Και οι ρίζες του δέντρου της παράδοσης με τους αέ-
ρηδες των καιρών ολοένα θα βαθαίνουν και θα γίνεται αυτό βαθμιαία χωρίς 
φωνασκίες και άκαιρα κηρύγματα ότι χάνουμε την ταυτότητά μας κ.λπ. Ίσα 
ίσα βλέπω το αγλαόκαρπο δέντρο της παράδοσης να εμπλουτίζεται και να 
βαθαίνει. Το ελληνικό πνεύμα ήταν ανοιχτό και ανεκτικό σε κάθε καινούργιο 
και οι Έλληνες μιμούνταν ξενικά στοιχεία, από άλλους δηλαδή πολιτισμούς, 
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τα οποία όμως «κάλλιον εις τέλος απεργάζοντο», δηλαδή τα τελειοποιούσαν 
καθώς μας λέει ο ψευδοπλάτων στις Επινομίδες.

Επανερχόμενοι στο βασικό ερώτημα για τη συνοίκηση της λαϊκής μας πα-
ράδοσης και του πολυπολιτισμού στο χώρο του σχολείου, θα ήθελα να την 
αντιμετωπίσουμε τη σχέση αυτή όχι ως αναγκαίο κακό, αλλά ως ευκαιρία 
για τη δημιουργία ενός καινούργιου κόσμου, όπου ο δρόμος της δημιουρ-
γίας περνάει από το σχολείο μας, τον προνομιακό χώρο της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Αυτό είναι μια μεγάλη δύναμη στα χέρια μας. Στην περίπτω-
ση αυτή ο εκπαιδευτικός και τα καινοτόμα προγράμματα είναι οι καταλύ-
τες που θα διαδραματίσουν τον πρώτο ρόλο στο μετασχηματισμό του ατό-
μου και της κοινωνίας ευρύτερα. Οι νέες ιδέες και η εφαρμογή τους στην εκ-
παιδευτική διαδικασία θα δοκιμαστούν στη λυδία λίθο της θέλησης και του 
πραγματικού ενδιαφέροντος για την καινούργια μέρα που έρχεται. Θα δο-
κιμαστούν στη λυδία λίθο της ενσυναίσθησης και της ανθρωπιάς. Θα δοκι-
μαστούν στη λυδία λίθο της επαρκούς γνώσης και παιδείας. Σημαντικό είναι 
ο εκπαιδευτικός να διαθέτει θέληση και ενδιαφέρον, ενσυναίσθηση και αν-
θρωπιά, γνώση και παιδεία προκειμένου να πάμε τούτο τον τόπο «λίγο ψη-
λότερα, λίγο ψηλότερα». 

Νομίζω γίνεται κατανοητό πλέον ότι η λαϊκή παράδοση και το λαϊκό πα-
ραμύθι συμβάλλουν ουσιαστικά στη σύσφιξη των φιλικών σχέσεων και στην 
απάμβλυνση των όποιων διαφορών. Προβάλλουν κοινά ανθρωπολογικά στοι-
χεία και συρρικνώνουν ιδεολογικές και θρησκευτικές διαφορές και διαφορο-
ποιήσεις. Και ας μην τρέφουμε αυταπάτες η έννοια της εθνικής ταυτότητας 
υπάρχει και σε καμία περίπτωση δε μιλάμε για εκπτώσεις πατριωτισμού και 
μνήμης ιστορικής, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι μέσα σε μια διαπολιτισμική 
και παγκόσμια κοινωνία να συνυπάρξουμε όχι μόνο για το καλό το δικό μας 
αλλά για το καλό όλων προβάλλοντας και αναδεικνύοντας εκείνα που μας 
ενώνουν, όπως το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, το όραμα της ειρήνης και 
η καταδίκη του πολέμου, η τεχνολογία και η κατάκτηση του ηλεκτρονικού 
αλφαβητισμού, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ο αμοιβαίος σεβα-
σμός και τόσα άλλα. Όχημα ασφαλές και τελεσφόρο αποτελούν το λαϊκό πα-
ραμύθι και η λαϊκή παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια διαπολι-
τισμική ειρήνη, που θα φέρει τη γενικότερη κοινωνική ειρήνη και ευημερία. 

Θα ήθελα να κλείσω τη σύντομη ομιλία μου με το ακόλουθο ποίημα:
Τ’ ακροκέραμα

Ο παππούς, η γιαγιά, η μάνα,
ο πατέρας, τ’ αδέρφια, τα ξαδέρφια,
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οι φίλοι, οι συγγενείς, οι πρόγονοι,
όλοι ακροκέραμα της ψυχής.
Αυτά τ’ ακροστόλια –με τα παράξενα μεγάλα μάτια
κι άγρυπνα βλέμματα, ήρεμα και αγριωπά –
κοιτάζουν ανύσταχτα, παρατηρούν και καταγράφουν.
Χαίρονται ή μελαγχολούν, μας γνέφουν με τον τρόπο τους.
Μετακινούνται, ομορφαίνουν,
σπάζουν, σπαράζουν ή γιγαντώνουν
κοσμώντας τη στέγη του ναού
μέσα μας.

Πήλινα, έγχρωμα, εγχάρακτα, περίτεχνα,
ανάγλυφα, βαμμένα κόκκινα ορθοκέραμα.
Όλα προστάτες και τιμωροί
και Εστιάδες κι αντιστύλια ζωής.
Τ’ ακροκέραμα της ψυχής.
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AbstrAct

Fairytale and folk tradition are connected with the, modern as well as age-
old, phenomenon of interculturalism. Today we live in multicultural societies 
and we wish to make them intercultural, we want to treat “others” inclusively 
and respectfully, to solve together the difficulties and coexistence problems 
in a positive and optimistic manner. Tracing the facts in a folk tale, we are 
led to the hidden side of our national and transnational identity, we uncover 
cultural and other factors, such as stratifications, influences and assimilation 
of alien elements. Beneath the crust of words and of simple or simplistic 
meanings, we discover our culture in a latent state. So with this research, 
a word can become an open window or a large gate that leads us into the 
world of myth and mythology, into the field of history and tradition, into 
Yesterday and Today.
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Το παραμύθι ως διαχρονικό και σύγχρονο μέσο 
αγωγής 

Ελένη Ζαχαριά 

Η σχέση του παραμυθιού με την εκπαίδευση στη διάρκεια των τελευταίων 
αιώνων (19ος, 20ός, 21ος) δεν παρουσιάζει μία σταθερή εξέλιξη. Αλληλο-
συγκρουόμενες απόψεις, αμφισβητήσεις, παλινωδίες και ταλαντεύσεις χα-
ρακτήρισαν τη χρήση του παραμυθιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 
δίλλημα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Ωφελεί το λαϊκό παραμύθι ή βλά-
πτει; Είναι διδακτικά και παιδαγωγικά ωφέλιμο; Ή είναι βλαπτικό, όπως δι-
ατείνονται μερικοί; 

Το παραμύθι μαζί με τα συναφή είδη του, το μύθο, τη μυθολογία, την ευ-
τράπελη διήγηση, και τη θρησκευτική διήγηση είναι οι γνήσιοι εκφραστές 
της λαϊκής λογοτεχνίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενός λαού και του 
πολιτισμού του. Ασφαλώς ο πλούτος αυτός δεν μπορεί να αγνοηθεί από 
ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Το αντίθετο, οφείλει να τον τιμή-
σει ανάλογα και να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξάλ-
λου το παραμύθι αποτελεί την πρώτη επαφή του παιδιού με τη λογοτεχνία, 
«μια λογοτεχνία που μας συναρπάζει κατά τα πρώτα χρόνια μας και τροφοδο-
τεί τον πόθο μας για το θαυμαστό» (Danilewitz, 1991: 87).

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία λέξη «παραμύθιον» που 
αποσκοπούσε στην παρηγοριά, την ανακούφιση και την ενθάρρυνση. Στα-
διακά έλαβε τη σημασία της φανταστικής ιστορίας που λεγόταν με τον ίδιο 
σκοπό. Το παραμύθι παρουσιάζει τον κόσμο με τον δικό του ξεχωριστό 
τρόπο. Με τη χρήση του μαγικού και του υπερφυσικού οδηγεί τον ακρο-
ατή του έξω από την πραγματικότητα, στη σφαίρα της φαντασίας. Η από-
δραση αυτή τον ψυχαγωγεί, τον ηρεμεί και τον ανακουφίζει. Ο κορυφαίος 
Αμερικανός παραμυθιολόγος Smith Thompson (1885-1976) χαρακτήρισε 
το παραμύθι ως «μια αφήγηση με κάποιο μήκος, η οποία εμπεριέχει διαδοχή 
μοτίβων ή επεισοδίων. Κινείται σε ένα πλαστό, χιμαιρικό κόσμο, χωρίς συγκε-
κριμένη τοπογραφική αναφορά και χωρίς κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε 
πρόσωπο» (Thompson, 1946: 8). Στον κόσμο του παραμυθιού, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει ο Μαλαφάντης «επικρατεί ο πανψυχισμός και η μεταμόρφω-
ση» (Μαλαφάντης, 2006: 24). Όλα είναι μαγικά, ζώα μιλάνε και πράγματα 
ζωντανεύουν. Άνθρωποι, αντικείμενα και ζώα μεταμορφώνονται ώστε να 
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εξυπηρετηθεί ο ήρωας και η πορεία της αφήγησης. Ο Γ. Α. Μέγας γράφει 
ότι «ο κόσμος του παραμυθιού είναι φανταστικός, εντελώς ιδιόρρυθμος, αυ-
τόχρημα ονειρώδης, δεν έχει σχέσιν με την πεζότητα της ζωής. Τον χαρακτη-
ρίζει η παιδική αντίληψις, δηλαδή παρουσιάζει τα γεγονότα, όπως τα βλέπει η 
φαντασία του παιδιού που στερείται της πείρας της ζωής» (Μέγας, 1967: 171).

Κατά το 18ο αιώνα, το πνεύμα του Διαφωτισμού θέτει πολλές ενστά-
σεις για τα παραμύθια και τους θρύλους. Θεωρεί ότι στερούνται ανθρω-
πιστικού πνεύματος και δεν συνάδουν με τη στροφή προς τη λογική και 
τον ορθό λόγο. Στην Ευρώπη κυριαρχεί η πολεμική του Jean – Jacques 
Rousseau κατά των παραμυθιών. Στο χώρο του σχολείου επικρατούν οι 
απόψεις του Johann Amos Comenious που υποστηρίζει ότι δεν πρέπει οι 
δάσκαλοι να χρησιμοποιούν τα παραμύθια στην εκπαίδευση. Κατά τον 19ο 
αιώνα, εξακολουθούν, να εκφράζονται αρκετές αμφιβολίες για τη μορφω-
τική αξία των παραμυθιών ώστε να θεωρείται ακόμη και επιζήμιο για τα μι-
κρά παιδιά. Ανάλογες απόψεις μεταφέρθηκαν και στην Ελλάδα. Ο παιδα-
γωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου τάσσεται εναντίον της εισαγωγής των παρα-
μυθιών στο σχολείο. Εκτός από το πνεύμα του Διαφωτισμού, που κυριαρ-
χείται από τον «ορθό λόγο» (ο οποίος λείπει παντελώς από το παραμύθι), 
κριτική και αρνητική στάση απέναντι στο παραμύθι έχει και η «ψυχαναλυ-
τική προσέγγιση». Υποστηρίζει ότι ορισμένα παραμύθια είναι επικίνδυνα 
για την ψυχολογία του παιδιού γιατί επιδρούν παραμορφωτικά στην ψυχι-
κή του υπόσταση. Για παράδειγμα ο Bettelheim απορρίπτει ως ακατάλλη-
λο το παραμύθι του Andersen «Το ασχημόπαπο», γιατί έχει την άποψη ότι 
μπορεί το παιδί να επηρεαστεί και να πιστέψει ότι ανήκει σε ένα διαφορε-
τικό είδος. (Bettelheim, 1995: 152-153). Επίσης, η ψυχολογία του βάθους 
λαμβάνει ακόμη πιο ακραία άποψη, ότι οι ρίζες του παραμυθιού βρίσκο-
νται στη εποχή όπου η ανθρωπότητα ήταν βίαιη και υποανάπτυκτη. Θεω-
ρεί τον κόσμο του παραμυθιού ως προϊόν καταχθόνιας και νοσηρής φαντα-
σίας. Ισχυρίζεται ότι οι φρικιαστικές ιστορίες δημιουργούν άγχος και φόβο, 
κλονίζουν την εμπιστοσύνη στους συνανθρώπους και τέλος διαστρεβλώ-
νουν και παραμορφώνουν την πραγματικότητα. Η μητριά είναι πάντα κα-
κιά και θέλει να βλάψει το θετό παιδί της, η βασιλοπούλα αφήνει τους υπο-
ψήφιους γαμπρούς να αποκεφαλίζονται εάν δεν απαντήσουν σωστά στις 
ερωτήσεις – γρίφους της. 

Χάρη στους Γερμανούς αδερφούς Grimm στις αρχές του 19ου αιώνα το 
1812, αποκαθίσταται το περιφρονημένο αυτό λογοτεχνικό είδος. Συγκε-
ντρώνουν και δημοσιεύουν τα λαϊκά παραμύθια της χώρας τους, και προ-
σπαθούν ταυτόχρονα να ερμηνεύσουν την καταγωγή τους. Έτσι δίνουν το 
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έναυσμα για την έρευνα της λογοτεχνικής και παιδαγωγικής αξίας του πα-
ραμυθιού. Οι Γερμανοί αγάπησαν θερμά το έργο αυτό των αδελφών Grimm 
που το ονόμασαν ακόμα και «Βίβλο» του γερμανικού λαού (Μερακλής, 1999: 
186). Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τα παραμύθια των αδελφών Grimm 
ενοχοποιούνται για την αγριότητα του ναζισμού και οι δυνάμεις κατοχής 
απαγορεύουν την κυκλοφορία τους. Η ακραία και αντιεπιστημονική αυ-
τή άποψη εγκαταλείπεται γρήγορα. Το 1952 δημοσιεύεται νέα έκδοση της 
συλλογής των Grimm και αποκαθίσταται ραγδαία, ιδιαίτερα στην Ανατολι-
κή Γερμανία, το παραμύθι ως φορέας λαϊκής παράδοσης, πολιτιστικής ταυ-
τότητας. Επίσης, εισάγεται δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όσον αφορά την ελληνική, λαϊκή παράδοση του παραμυθιού, κατά τον 
20ό αιώνα έγιναν συστηματικές μελέτες από Έλληνες λαογράφους και παι-
δαγωγούς όπως ο Ν. Γ. Πολίτης, ο Γ. Α. Μέγας, ο Στίλπων Π. Κυριακίδης, ο 
Δ. Σ. Λουκάτος, ο Δ. Οικονομίδης, ο Μ. Γ. Μερακλής, ο Ανδρέας Μιχαηλί-
δης-Νουαρός κ.ά. Το ρόλο του παραμυθά στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο 
το έπαιζαν οι γιαγιάδες και οι παραμάνες. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
έγινε μέσο έκφρασης της κοινωνικής πραγματικότητας. Στις μέρες μας βέ-
βαια με την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών (αστικοποίηση-καπιταλιστι-
κή ανάπτυξη) νέες μορφές ψυχαγωγίας εμφανίστηκαν (ραδιόφωνο-τηλε-
όραση-διαδίκτυο) και εξοστράκισαν το αυθεντικό, λαϊκό παραμύθι. Υπάρ-
χουν εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και επιστήμονες που απορρίπτουν a priori 
τα παραμύθια, διότι θεωρούν ότι δεν αντανακλούν τη ζωή όπως είναι στην 
πραγματικότητα. Πιστεύουν ότι είναι οπισθοδρομικά και ξεπερασμένα για-
τί απευθύνονται στην προ-καπιταλιστική και μη καταναλωτική κοινωνία.

Όλοι οι επικριτές όμως, ξεχνούν ότι η ηλικία του παραμυθιού είναι μια 
εξωπραγματική ηλικία που τη χαρακτηρίζει η αγάπη προς το φανταστικό, 
το ονειρικό και το μαγικό. Ο Τομασίδης [όπως παρατίθεται στον Μαλαφά-
ντη (2006)] αναφέρει «Το παραμύθι, εμπλουτίζοντας και διεγείροντας τη φα-
ντασία του παιδιού, ικανοποιεί σε φανταστικό επίπεδο τις πιο βαθιές επιθυ-
μίες και ανάγκες του. Μέσω του παραμυθιού το παιδί ανακουφίζεται από τις 
εντάσεις που βιώνει, ηρεμεί και γαληνεύει». Το παραμύθι αποτελεί μια σύν-
θετη πνευματική τροφή, όπως χαρακτηριστικά έχει τονίσει ο Ε. Π. Παπα-
νούτσος (1980):…Για όλες τις ψυχικές λειτουργίες προνοεί: οδηγεί την αντί-
ληψη, τρέφει τη μνήμη, διεγείρει τη φαντασία, αλλά και την κρίση γυμνάζει 
και το συναίσθημα καλλιεργεί με απώτερο σκοπό να προπονήσει τη βούλη-
ση, καθώς αυτή ετοιμάζεται να αποτολμήσει το μεγάλο άλμα: από το ενστιγ-
ματικό να πηδήσει και να κινηθεί στο συνειδησιακό επίπεδο της ζωής. (Πα-
πανούτσος, 1980: 118-119).
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Η εισαγωγή του παραμυθιού στην ελληνική εκπαίδευση γίνεται αργά και 
διστακτικά. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου του 1977, 
το παραμύθι εισάγεται βοηθητικά στον κύκλο του γλωσσικού μαθήματος 
με στόχους αποκλειστικά γλωσσικούς. Στη συνέχεια στο Πρόγραμμα του 
1982, φαίνεται να διευρύνονται οι στόχοι χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το 
γλωσσικό μάθημα και την επικοινωνία. Στα επόμενα Αναλυτικά Προγράμ-
ματα (του 1987, του 1989, του 1991) για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, 
γίνεται μια προσπάθεια γενικότερης αξιοποίησης του παραμυθιού με στό-
χους αισθητικούς αλλά και νοητικής ανάπτυξης. Στα νέα Αναλυτικά Προ-
γράμματα, από το σχολικό έτος 2006-2007, που ακολουθούν το «Διαθεμα-
τικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στην «Ευέλι-
κτη Ζώνη» του «Ολοήμερου Σχολείου» καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το 
παραμύθι να ενταχθεί δυναμικά και να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, γίνεται σύνδεση της λογοτεχνίας 
με το παιχνίδι και μπορούν τα κείμενα αυτά να συνοδεύονται από παιγνι-
ώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, τόσο στην τάξη, όσο και στο χώρο 
της βιβλιοθήκης, ή όπου αλλού προσφέρεται, με απώτερο σκοπό την ψυ-
χαγωγία και την καλλιέργεια του συναισθήματος (Μαλαφάντης, 2011: 150-
165). Παρόλα αυτά το παραμύθι δεν αποτελεί ξεχωριστή θεματική ενότητα 
στα Αναλυτικά Προγράμματα με την απαραίτητη ευρυχωρία και ανάδειξή 
του. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου θέτουμε τα εξής ερωτή-
ματα: Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η επιλογή των κατάλληλων διδα-
κτικά και παιδαγωγικά παραμυθιών; Και, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι 
αρχές της επιτυχημένης αφήγησης ενός παραμυθιού;

Κατά την εκτίμησή μας, πολλά και σημαντικά είναι τα οφέλη για το παι-
δί από το παραμύθι. Ικανοποιεί την περιέργειά του, τη φαντασία του και τα 
όνειρά του, ενισχύει τη συγκέντρωση της προσοχής του, βοηθά στη νοητι-
κή και γλωσσική του ανάπτυξη. Ακόμα καλλιεργεί το συναισθηματικό κό-
σμο του παιδιού (συμπάσχει με τον ήρωα), το αισθητικό του κριτήριο (το 
παραμύθι είναι λογοτέχνημα), την ηθική του υπόσταση (ο καλός αμείβεται, 
ο κακός τιμωρείται). Με το παραμύθι μπορούμε να δημιουργήσουμε ατμό-
σφαιρα ψυχικής αγαλλίασης και δημιουργικότητας. 

Εκείνο που απασχολεί πάντοτε τους εκπαιδευτικούς είναι η επιλογή των 
κατάλληλων παραμυθιών. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των παραμυθιών 
είναι η ηλικία, τα ενδιαφέροντα και η αναγνωστική ικανότητα των παιδιών, 
το θέμα, οι ήρωες, η μορφή και η εικονογράφηση του βιβλίου (αν υπάρ-
χει). Το παραμύθι γοητεύει περισσότερο όπως εξάλλου και το παιχνίδι, τα 
παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (4-7 ετών). Στις ηλικίες 

Ελένη Ζαχαριά
Το παραμύθι ως διαχρονικό και σύγχρονο μέσο αγωγής



514

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

των 8 και άνω ετών τη θέση των παραμυθιών πρέπει να πάρουν άλλες δι-
ηγήσεις που βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα όπως είναι εκεί-
νες που αναφέρονται σε ταξίδια, εξερευνήσεις και περιπέτειες. Όπως λέ-
ει ο καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής, από άποψη ηλικίας έχουμε δύο κατηγορί-
ες παιδικού κοινού. Στις μικρές ηλικίες, προτείνει να δίνεται το λαϊκό παρα-
μύθι όπως μας έχει παραδοθεί, χωρίς μεταβολές και επεμβάσεις. Για τα με-
γαλύτερα παιδιά προτείνει το παραμύθι να προσφέρεται διασκευασμένο, 
ανανεωμένο, με στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας που θα το κά-
νουν ελκυστικό και οικείο στα παιδιά. 

Ο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος κατατάσσει το προσφερόμενο παραμυθια-
κό υλικό ως ακολούθως: 

Για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας

1. Παραμύθια με πρωταγωνιστές ζώα
2. Παραμυθιακές αστείες ιστορίες
3. Παραμύθια επαναληπτικά ή κλιμακωτά
4. Παραμύθια με νεράιδες
5. Ιστορίες από τον κόσμο της μυθολογίας
6. Μύθους, θρύλους και παραδόσεις (εθνικές, τοπικές, θρησκευτικές 

κ.ά.)
7. Μύθοι για τα ζώα και τα φυτά 
  
Για μεγαλύτερα παιδιά 

1. Παραμύθια με ήρωες παιδιά και ζώα μαζί
2. Παραμύθια με ενήλικες πρωταγωνιστές
3. Παραμύθια με νεράιδες
4. Παραμύθια μαγικά
5. Παραμύθια περιπετειακά – διηγηματικά 
6. Χιουμοριστικές παραμυθιακές ιστορίες
7. Παραμύθια λαϊκότροπα
8. Παραμύθια διασκευασμένα
9. Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις κ.ά.
10. Ιστορίες από τη μυθολογία
11. Κλιμακωτά
12. Αινιγματικά 
13. Θρησκευτικά κ.ά.
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14. Λαϊκά παραμύθια άλλων χωρών
15. Παραμύθια Ελλήνων λογοτεχνών
16. Παραμύθια ξένων λογοτεχνών (Αναγνωστόπουλος, 1997: 211 – 212).
Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά συναρπάζονται και εντυπωσιάζονται από τα 

παραμύθια. Υπάρχει όμως μια πληθώρα παραμυθιών με μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων που διαφέρουν στο περιεχόμενο, στη πλοκή, στη μορφή αλλά και 
στον τρόπο αφήγησης. Κατά την επιλογή των παραμυθιών αυτό πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, ότι πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο μια μορφή «λογοκρι-
σίας» που θα απαλείψει ορισμένα στοιχεία του παραμυθιού (όπως σκληρές 
περιγραφές σκηνών ή ενεργειών) και θα προσαρμόζει, χωρίς να το αλλοιώ-
νει, το παραμύθι στις ανάλογες κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες που βιώ-
νει το παιδί. Ας μην ξεχνάμε ότι το παραμύθι απευθύνεται σε μικρά παιδιά 
που ακόμη δεν έχουν την κρίση να ερμηνεύσουν οριακές και ακραίες κα-
ταστάσεις. Παρότι υπάρχουν παιδαγωγοί που υποστηρίζουν ότι το λαϊκό 
παραμύθι θα πρέπει να προσφέρεται χωρίς επεμβάσεις, γιατί ακόμα και οι 
ακραίες περιγραφές του δίνονται με τρόπο «μυθικό», ώστε να μην συντα-
ράσσουν τον ψυχισμό του παιδιού, φρονούμε ότι είναι ανάγκη η επιλογή 
να γίνεται με κριτήρια όπως τα παρακάτω: 

1. Να αποφεύγονται οι σκηνές αγριότητας, τρόμου, φρίκης και οι μα-
κάβριες εικόνες που δημιουργούν φόβους και εφιάλτες στα παιδιά. 

2. Να αποφεύγονται οι γλωσσικές βιαιότητες και βωμολοχίες.
3. Να μην προτρέπουν και υποβάλουν σε παραβατικές και ανήθικες 

πράξεις. 
4. Να μην καλλιεργούν τον ρατσισμό, τις φυλετικές και εθνικές διακρί-

σεις όπως και τις ορμέμφυτες τάσεις.
5. Να είναι απλά στην αφήγηση, με σύντομες περιγραφές, συνοχή και 

διαδοχή των επεισοδίων.
6. Να είναι κατανοητά χωρίς γλωσσικές ακρότητες και ασάφειες.
7. Η πλοκή να είναι τέτοια ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον του παι-

διού αμείωτο από την αρχή έως το τέλος. Δηλαδή, να μην είναι μο-
νότονα και στερεότυπα.

8. Να μην είναι ιδιαίτερα εκτενή και σύνθετα διότι δημιουργούν κού-
ραση και υπερένταση. 

9.  Να μην προσβάλλουν αυτονόητες αξίες της ζωής όπως η τιμιότητα, 
η δικαιοσύνη, ο σεβασμός προς τον άνθρωπο κ.ά., καθώς και αγαθά 
πρόσωπα (μητέρα, πατέρας, ιερεύς, παππούς, γιαγιά κ.λπ.).

10. Να καλλιεργούν την ελπίδα και να δημιουργούν αισιοδοξία για το 
μέλλον των αδύναμων και αδικημένων ανθρώπων. 
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Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαμε να τα συμπληρώσουμε με τρεις βα-
σικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί κάθε παραμύθι, όπως ανα-
φέρει ο Μαλαφάντης:

1. Να έχει καλή αρχή, για να μπορέσει να εξασφαλίσει εξαρχής την απαι-
τούμενη συναισθηματική αποδοχή του από τα παιδιά και τη διέγερ-
ση της προσοχής και του ενδιαφέροντός τους.

2. Να έχει ομαλά κλιμακούμενη εξέλιξη, ώστε να κατορθώνει να ανα-
θερμαίνει και να τροφοδοτεί συνεχώς το ενδιαφέρον των παιδιών. 
Γι’ αυτό σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η παραστατικότητα, η ζωντά-
νια, η γλαφυρότητα και η φυσικότητα της αφήγησης, η οποία προ-
ϋποθέτει έντονη και ολόψυχη βίωση του περιεχομένου του παρα-
μυθιού εκ μέρους του αφηγητή.

3. Να έχει ικανοποιητική έκβαση και αίσιο τέλος, δηλαδή τη νίκη του κα-
λού και την ηθική δικαίωση των αδικημένων (Μαλαφάντης, 2006: 279).

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο λαϊκό παραμύθι. Σ’ αυτό είναι 
αποτυπωμένη η ψυχή του λαού, είναι κειμήλια λαϊκού πολιτισμού και οφεί-
λουμε να τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά και υπεύθυνα. Έχουμε υποχρέωση να 
μεταβιβάσουμε στις νεότερες γενιές αυτή την πολύτιμη λαϊκή κληρονομιά. 
Το παραμύθι είναι λογοτέχνημα και κατά την επιλογή μας πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη η αισθητική του αξία αλλά και οι αισθητικές-ψυχολογικές-παι-
δαγωγικές ανάγκες των παιδιών στα οποία απευθύνεται. Έτσι, λοιπόν, απαι-
τείται πολύ καλή γνώση του αντικειμένου από τους εκπαιδευτικούς που ανα-
λαμβάνουν αυτό το έργο. Για μια επιτυχή, λοιπόν, διδασκαλία παραμυθιού το 
πρώτο που χρειάζεται είναι μια επιλογή παραμυθιού βάσει κριτηρίων. Επί-
σης δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι τα παραμύθια είναι κατάλλη-
λα παιδαγωγικά μέσα μόνο εφόσον επιλέγονται ανάλογα με την ηλικία και 
τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

Το παραμύθι διεσώθη διά μέσου των αιώνων με την προφορική αφήγη-
ση. Ο λαϊκός αφηγητής-παραμυθάς διέσωσε, καλλιέργησε και παρέδιδε, κάθε 
φορά, στην επόμενη γενιά το λαϊκό αυτό πλούτο. Αφήγηση δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη παραμύθι αλλά χωρίς αφήγηση δεν μπορεί να νοηθεί. Σύμφωνα με 
έναν ορισμό που έχει δοθεί από τον Ricoeur (1990) [όπως παρατίθεται στον 
Μαλαφάντη]: «αφήγηση είναι η έκθεση ιστορικών ή φανταστικών γεγονότων, 
που γίνεται προφορικά ή γραπτά από ιστορικούς, μυθιστοριογράφους, θεατρι-
κούς συγγραφείς και παραμυθοποιούς» (Μαλαφάντης, 2006: 102). Η δομή της 
αφήγησης του παραμυθιού είναι απλή και τυπική. Έχει αρχή, μέση και τέλος. 
Είναι μία καλλιτεχνική αισθητική δραστηριότητα για την αισθητική απόλαυση 
και τέρψη των παιδιών. Είναι μια τελετουργία, χωρίς διακοπές και παρεμβολές.
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Μια επιτυχημένη αφήγηση απαιτεί να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. 
Να προετοιμάζονται τα παιδιά ψυχολογικά για την αφήγηση. Να υπάρχει 
συγκεκριμένος χώρος «γωνιά της αφήγησης» όπου θα γίνεται η αφήγηση 
του παραμυθιού. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της αφήγησης να μην 
διασπάται η προσοχή των παιδιών και γενικά η ατμόσφαιρα του παραμυ-
θιού να διατηρείται αδιατάρακτη. Η αφήγηση βέβαια δεν είναι ανάγνω-
ση, είναι ένα βιωματικό, διαπροσωπικό και διαδραστικό γεγονός ανάμεσα 
στον αφηγητή και τον ακροατή. Με την ανάγνωση η προσοχή του αφηγητή 
κατευθύνεται στο κείμενο, έτσι δημιουργείται κενό δυσαναπλήρωτο ανά-
μεσα στον πομπό και τον δέκτη. Ο ίδιος ο αφηγητής θα πρέπει να ευχαρι-
στιέται την ιστορία για να ενθουσιάσει τα παιδιά να ταξιδέψουν μαζί του.

Ο αφηγητής-παραμυθάς λαϊκός ή όχι με τη φωνή του, τις κινήσεις του 
και όλη του την παρουσία πρέπει να ζωντανέψει όσα αφηγείται. Να δώ-
σει δηλαδή μια θεατρική παράσταση, να γίνει ηθοποιός. Όπως αναφέρει 
ο Μαλαφάντης: «Ο αφηγητής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα αφηγηματικά 
προσόντα και γενικότερα εκφραστικά χαρίσματα: επικοινωνιακό ύφος, καθα-
ρότητα, χρωματισμό και διακυμάνσεις φωνής, κατάλληλες συνοδευτικές κινή-
σεις και εκφράσεις του προσώπου, των χεριών και ολόκληρου του σώματος». 
(Μαλαφάντης, 2006: 299). 

Ο εκπαιδευτικός που έρχεται σε επαφή με μικρά παιδιά θα πρέπει να 
έχει πολλά εφόδια για να καταστεί παράδειγμα προς μίμηση από τους μα-
θητές του. Πρέπει να είναι φιλαναγνώστης, να διαβάζει ωραία, να έχει σω-
στή άρθρωση και ομιλία για να καλλιεργήσει στους μαθητές του τη φαντα-
σία και την αγάπη για τη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης θα πρέ-
πει να είναι ενθουσιώδης, να προσέχει το λεξιλόγιο, να είναι άμεσος, πιστι-
κός, απλός και μιμητικός. Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει σκηνοθετικά το 
χώρο όπου γίνεται η αφήγηση και να έχει οπτική επαφή με όλα τα παιδιά. Η 
χρήση εικόνων-εποπτικού υλικού, ανάγνωσης ή μουσικής κατά τη διάρκεια 
της αφήγησης θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο ώστε να μην 
βλάπτεται η ποιητική ατμόσφαιρα και μαγεία του παραμυθιού. 

Η αφήγηση, λοιπόν, είναι τέχνη και όπως κάθε τέχνη καλλιεργείται και 
μαθαίνεται. Η επιτυχία της εξαρτάται από την προσωπικότητα του εκπαι-
δευτικού, την ορθή χρήση της γλώσσας, την προφορά, την ορθοφωνία και 
ευφωνία. Η αφηγηματική τέχνη μπορεί να κατακτηθεί με τη θέληση, το ζή-
λο, τη συστηματική μελέτη και τη συνεχή εξάσκηση. Η αφήγηση, κατά την 
Elizabeth Nesbitt, …δίνει τη δυνατότητα στον αφηγητή, μέσω του προφορι-
κού λόγου, να αποκαλύψει στο παιδί τη γοητεία και τα διακριτικά υπονοούμενα 
των ήχων, των λέξεων, όλη τη φευγαλέα ομορφιά που πηγάζει από τους συν-
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δυασμούς των λέξεων και από το ρυθμό, την άμπτωτη και την παλίρροια του 
ρυθμικού πεζού λόγου που δύσκολα ξεχνιέται. Προσεγγίζουμε το σημαντικό, 
το σπουδαίο, το απέραντο, με τη βοήθεια ενός νου περισσότερο διεισδυτικού, 
περισσότερο καθαρού από το δικό μας. Αυτή είναι η λειτουργία κάθε τέχνης 
[…] Αυτή είναι η τέχνη της αφήγησης, όταν ασκείται σωστά. (Κουλούμπη-Πα-
παπετροπούλου, 1992: 35). 

Ο εκπαιδευτικός δίνει ζωντανά γλωσσικά μαθήματα στους γοητευμέ-
νους, συνεπαρμένους και καθηλωμένους από τη φωνή του μαθητές του. 
Τους αποκαλύπτει το θαυμαστό κόσμο του παραμυθιού, τον καταγράφει 
στη μνήμη τους ώστε να τους συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή τους. 

Μετά τις αμφισβητήσεις και τις αντιμαχόμενες απόψεις του παρελθό-
ντος, στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι γενικά παραδεκτή 
και αποδεκτή η μεγάλη παιδαγωγική σημασία της διδασκαλίας του παρα-
μυθιού. Τα παραμύθια διαθέτουν απεριόριστες παραστατικές δυνατότη-
τες, τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εκμεταλλευτούν σε παιχνίδια 
ρόλων, παραστάσεις παραμυθιών, εικαστικές αναπαραστάσεις κ.ο.κ. (Τσι-
τσλεσπέργκερ, 1999· Μαλαφάντης, 2011: 254-269). 

Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι «Τα παιδιά χρειάζονται παραμύθια» σύμ-
φωνα με το ομώνυμο βιβλίο του Bettelheim (1980). Αρκεί να φροντίζου-
με ώστε τα παραμύθια που επιλέγουμε να είναι απλά, σύντομα, κατανοη-
τά και συναρπαστικά, να έχουν ευχάριστο και διδακτικό περιεχόμενο. Να 
κρατούν το ενδιαφέρον του παιδιού ζωντανό ως το τέλος, να έχουν εντυ-
πωσιακές, παραστατικές και ζωηρές εικόνες με ανιμιστικά στοιχεία. Να εί-
ναι αισιόδοξα και να προτρέπουν σε αγώνα και δημιουργία. Να παροτρύ-
νουν τα παιδιά σε αυτενέργεια και συνεργασία, να εμπεδώνουν τις αρχές 
της φιλίας, της αγάπης, της τιμιότητας, της δικαιοσύνης και της παγκόσμι-
ας συναδέλφωσης. Όλα αυτά μαζί με μια πετυχημένη αφήγηση όπου οι λέ-
ξεις παίρνουν ζωή και τα παιδιά με τη φαντασία τους ονειρεύονται και αισι-
οδοξούν. Έτσι, στοχεύουμε στον ιδανικό διδακτικό και παιδαγωγικό στόχο, 
να γίνουν τα παιδιά ευτυχισμένα. Και ασφαλώς, ένας κόσμος με παιδιά ευ-
τυχισμένα είναι ένας καλύτερος κόσμος.
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Tales generally express the local literature and culture of every nation. 
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Η συμβολή του σχολικού χώρου 
στην κατάκτηση της δομής των παραμυθιών 

στο συνεργατικό νηπιαγωγείο

Ελένη Ζησοπούλου

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά, 
η λογοτεχνική ανάγνωση, είναι μια διαδικασία που συμβάλλει στην αλλα-
γή και στην ανάπτυξή του. Το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να θέσει σε κί-
νηση τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του παιδιού μέσα από το παι-
χνίδι και τη συνδιαλλαγή του με το κείμενο. Τα μικρά παιδιά ζουν σε ένα 
κόσμο πολύ προσωπικών και συγκεκριμένων εικόνων. Είναι ένας κόσμος 
χωρίς χρόνο, όπου οι παρουσίες και οι ταυτότητες εύκολα αλλάζουν και οι 
αντιθέσεις υπάρχουν ανενόχλητα η μια δίπλα στην άλλη, ένας ανιμιστικός 
κόσμος όπου οι ήρωες των ιστοριών είναι τόσο αληθινοί όσο και η βροχή, 
οι κύβοι, ένας σύντροφος στο παιχνίδι (Appleyard, 1991: 26). Τα παραμύ-
θια, υποστηρίζει ο Bettelheim (1995) αναδεικνύουν στα παιδιά, μέσα από 
φανταστικές μορφές και σχήματα, τις βαθύτερες ανάγκες τους και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν (αδερφική ζήλεια, παιδική εγκατάλειψη, φό-
βο αποχωρισμού από τους γονείς, προβλήματα σχετικά με την ταυτότητά 
τους, την απογοήτευση και τη ματαίωση, τις φοβίες τους, κ.ά.) και μέσα από 
τη χώρα της φαντασίας τα βοηθάνε να τα βιώσουνε και να τα διαχειριστού-
νε. Ο αναγνώστης μπορεί να παραδοθεί στη φαντασία γνωρίζοντας ότι εί-
ναι μόνο μια ιστορία και όσο ζωντανή και αν είναι η αίσθηση της εμπλοκής, 
αυτός που ακούει είναι πάντοτε θεατής όσο και συμμετέχων και έχει πά-
ντοτε τον έλεγχο του επιπέδου εμπλοκής (Appleyard, 1991: 40). Για να κυ-
ριαρχήσει το παιδί στα συναισθήματα του αυτά, χρειάζεται τη δύναμη τη 
φαντασίας. Κατά τον Bettelheim η φαντασία είναι η μόνη γλώσσα που επι-
τρέπει στο παιδί να κατανοήσει τον κόσμο, προτού να ολοκληρωθεί η δι-
ανοητική του ωρίμανση.

Το παραμύθι σύμφωνα με τα νέα Α.Π.Σ. που διαμορφώνονται σύμφω-
να με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλούς τομείς. Θεωρείται 
ως το προσφορότερο μέσον για την ηθική διαπαιδαγώγηση του παιδιού 
και την καλλιέργεια του γνωστικού τομέα, καθώς μέσα από τα παραμύ-
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θια τα παιδιά εκφράζουν αυθόρμητα τις απόψεις τους και τα συναισθήμα-
τά τους, αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη, απελευθερώνονται ψυχι-
κά, συναισθηματικά και σωματικά και με τη βοήθεια των άλλων τεχνών (ει-
καστικά, μουσική και δραματική τέχνη), αναπτύσσουν την προσωπικότη-
τά τους και με τις ποικίλες συμμετοχικές δραστηριότητες κοινωνικοποιού-
νται. Και επειδή στην νηπιακή ηλικία το παραμύθι προσελκύει εύκολα την 
προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών και αποτελεί την πιο ευχάριστη 
ψυχαγωγία, οι στόχοι που θέτει το σχολείο επιτυγχάνονται πιο εύκολα με 
την ένταξη και τη χρησιμοποίησή του στο καθημερινό σχολικό πρόγραμ-
μα (Μαλαφάντης, 2011: 160).

Η πορεία της διδασκαλίας του παραμυθιού μπορεί να ακολουθήσει τα 
εξής στάδια (τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς το περιεχό-
μενο και την ονομασία):

•	 Αφόρμηση. Το παραμύθι από μόνο του, με το «μια φορά και ένα και-
ρό», προετοιμάζει το κλίμα και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαι-
ρα. Ο εκπαιδευτικός για να δημιουργήσει ανάλογο κλίμα, μπορεί να 
αναδιοργανώσει μόνος του ή με τα παιδιά το χώρο. 

•	 Αφήγηση. Η αφήγηση γίνεται με σκοπό την αισθητική απόλαυση και 
τέρψη των παιδιών. Πρέπει να είναι συνεχής χωρίς διακοπές και πα-
ρεμβάσεις για επεξεργασία. 

•	 Ανάλυση-επεξεργασία. Μετά την αφήγηση τα παιδιά εκφράζουν 
σχόλια, απόψεις και κρίσεις για όποια σημεία τους έκαναν ιδιαίτερη 
εντύπωση, θετική ή αρνητική. 

•	 Εφαρμογή-εμπέδωση. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να γίνουν πολλές 
δημιουργικές δραστηριότητες με τη συνδρομή των εικαστικών, της 
μουσικής, του θεατρικού παιχνιδιού και της δραματοποίησης. Τα 
παιδιά μπορεί να εκφραστούν μέσα από τη μουσική, την κίνηση, το 
τραγούδι, τη ζωγραφική, τη μίμηση και το θεατρικό παιχνίδι. Η παι-
γνιώδης μορφή, που μπορεί να πάρει αυτή η φάση, επιδρά καταλυ-
τικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και συμβάλλει στην επίτευξη 
παιδαγωγικών και άλλων στόχων. 

•	 Αξιολόγηση. Σε αυτό το στάδιο γίνεται αξιολόγηση των εργασιών 
των ομάδων και της επίτευξης των στόχων (Μαλαφάντης, 2011· Τρι-
λιανός, 1998). 

Η ΣΥΝΕΡγΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η συνεργατική μάθηση, από παιδαγωγική άποψη, είναι ένα σύστημα με-
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θόδων μάθησης, στο οποίο οι μαθητές εργάζονται με αλληλεπίδραση και 
αλληλεξάρτηση μέσα σε μικρές ομάδες μεικτής ικανότητας (2-4 ατόμων), 
για την επίτευξη των κοινών στόχων και τη μεγιστοποίηση της μάθησης τό-
σο των ίδιων όσο και των συμμαθητών τους (Johnson & Johnson, 1999). Οι 
μορφές συνεργατικής μάθησης είναι τρεις: η τυπική (formal), η άτυπη (in-
formal) και οι ομάδες συνεργατικής βάσης (cooperative base groups). Στο 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε τυπική συνεργατική μάθηση. Οι ομάδες ήταν 
ανομοιογενείς και παρέμεναν σταθερές σε όλη τη διάρκεια του προγράμ-
ματος. Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες συνεργατικές τεχνικές (συνεργατικά παι-
χνίδια, κατανομή ρόλων, παράφραση, διαδοχική συμμετοχή). Η λειτουργία 
των ομάδων ήταν συνδυασμένη με την παιδαγωγική αξιοποίηση του χώ-
ρου. Παιδιά και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να αναδιοργανώνουν το 
χώρο και να τον προσαρμόζουν στις επιθυμίες και στις ανάγκες της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά μέσα από πολλές και ποικίλες δράσεις και 
μέσω των σημειολογικών μεταλλάξεων δημιουργούσαν τους δικούς τους 
τόπους. Η δημιουργία «τόπων» οδήγησε στη σύνδεση του χώρου με τη μά-
θηση και στην αφομοίωση της δομής των παραμυθιών.

Η ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΤΟΥ ΧώΡΟΥ ώΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑγώγΗΣ

Ο χώρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, λειτουργώντας ως υλικό πεδίο αγωγής. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα 
των διαπροσωπικών σχέσεων (Ματσαγγούρας, 2007). Αποτελεί πεδίο έκ-
φρασης και παρέμβασης του παιδιού στο υλικό και πολιτισμικό περιβάλ-
λον και συντελεί στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ωρίμανση 
του παιδιού καθώς το βοηθά να αναπτύξει ικανότητες συμβολικής έκφρα-
σης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων (Weinstein, 1993). Η λει-
τουργία του χώρου μέσα από την αλληλεπίδραση με τα προσωπικά χαρα-
κτηριστικά των μαθητών συνδέεται με τη δημιουργία στάσεων και συμπε-
ριφορών σχετικών με τη μάθηση (Συγκολλίτου, 2000). Η στάση των μαθη-
τών απέναντι στην εκπαίδευση είναι άμεση αντανάκλαση του περιβάλλο-
ντος μάθησής τους (Sanoff, 2000).

Ένας χώρος λειτουργεί ως υλικό πεδίο αγωγής όταν παρέχει, στα άτο-
μα που τον βιώνουν, ποικιλόμορφα ερεθίσματα και δυνατότητες ευέλικτης 
και δημιουργικής χρήσης του. Συνδέεται έτσι και με τη διαδικασία μάθη-
σης, καθώς τα ερεθίσματα που προσφέρει, αποτελούν από μόνα τους πη-
γή γνώσεων για το παιδί. Επιπλέον, η οργάνωσή του δεν πλαισιώνει απλώς, 
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αλλά υποστηρίζει και εξελίσσει τις δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχει 
το παιδί κι έτσι το ίδιο οδηγείται στην απόκτηση γνώσεων και στη μάθηση 
(Γερμανός, 1998· Williams, Brown, 2012· Dudek, 2005). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο χώρος ενσωματώνεται ολοκληρωτικά στον 
κόσμο του παιχνιδιού. Επενδύοντας υλικά τις δραστηριότητες του παιχνι-
διού το παιδί συμμετέχει στις πρακτικές αναπαραγωγής, παραβίασης ή και 
αναθεώρησης των δεδομένων της πραγματικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται 
χάρη στην ευελιξία και στην προσαρμοστικότητα που έχουν τα δεδομένα 
του χώρου και κάνουν εφικτή την απρόσκοπτη επικοινωνία και τη συνερ-
γασία. Ο χώρος αποτελεί το υλικό στήριγμα ανάπτυξης του παιχνιδιού ενώ 
το παιχνίδι επηρεάζει σημαντικά τις μορφές και τους στόχους παρέμβασης 
στο χώρο, που συνήθως εκφράζονται με διαδικασίες προσωρινής και άτυ-
πης αναδιοργάνωσης του (Γερμανός, 1998). 

Η σημασία των σημειολογικών μεταλλάξεων 

Το παιδί έχει την τάση να επενδύει τα αντιληπτικά ερεθίσματα του χώρου 
με δικά του χαρακτηριστικά, που παραπέμπουν κυρίως στο συναισθημα-
τικό του κόσμο και την κουλτούρα του. Με αυτή τη διεργασία τα δεδομένα 
του χώρου αποκτούν πολλές διαφορετικές «ταυτότητες», δηλαδή σημασί-
ες για το παιδί, μέσα από την ανάπτυξη «σημειολογικών μεταλλάξεων», οι 
οποίες αφορούν τα πράγματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της εμπειρίας 
και της συμπεριφοράς του. Ο Βίννικοτ (1980) υποστηρίζει ότι το παιδί κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού του, κατέχει ένα χώρο στον οποίο συσσωρεύει 
αντικείμενα ή φαινόμενα από την εξωτερική πραγματικότητα και τα προ-
σαρμόζει στη δική του πραγματικότητα κάνοντας συνεχείς μεταλλάξεις. Το 
παιδί με τη φαντασία του μεταμορφώνει τα δεδομένα του χώρου σύμφω-
να με το σενάριο της δραστηριότητας του παιχνιδιού, ωστόσο δεν ταυτίζει 
μόνιμα αυτές τις μεταλλάξεις που το ίδιο επιλέγει να κάνει με την πραγμα-
τικότητα. Χρησιμοποιεί αυτές τις μεταλλάξεις για συγκεκριμένο χρόνο και 
για να καλύψει τις ανάγκες του παιχνιδιού του ή της δραστηριότητας στην 
οποία συμμετέχει (Μπότσογλου, 2010).

Χάρη στη δυνατότητα να δημιουργεί σημειολογικές μεταλλάξεις, το υπο-
κείμενο-παιδί ανατρέπει τις τοπολογικές σχέσεις που υπάρχουν στο χώρο 
και προσδίδει στα χαρακτηριστικά τους νέες, υποκειμενικές σημασίες, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η άτυπη αναδιοργάνωση του χώρου και των 
στοιχείων του. Αλλάζει, δηλαδή, η σημειολογική τους ποιότητα και γίνεται 
δυνατή η ενσωμάτωση του χώρου σε ένα πλαίσιο δυναμικό και εξελικτικό, 
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επικεντρωμένο στον κόσμο του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί-
ται μια υποκειμενική, παράλληλη πραγματικότητα, που ευνοεί την ανάπτυ-
ξη παιδαγωγικών διαδικασιών εναρμονισμένων με τα χαρακτηριστικά της 
παιδικής ηλικίας. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι μια άτυπη αναδι-
οργάνωση του υλικού περίγυρου σε ένα νέο, δυναμικό «τόπο», επικεντρω-
μένο στο παιδί και με υποκειμενικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργί-
ας, ο οποίος, ως μορφή του προσωποποιημένου χώρου του υποκειμένου, 
αποτελεί στήριγμα και έκφραση των πολιτισμικών αξιών του. Τα δεδομέ-
να του χώρου καθώς δέχονται την ψυχολογική και πολιτισμική «επένδυση» 
από το παιδί, μπορούν να αποκτήσουν πολλές διαφορετικές «ταυτότητες» 
και να ενσωματωθούν με μεγάλη ποικιλία μορφών στις παιδικές δραστη-
ριότητες (Γερμανός, 1998). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟγΙΑ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και το 
δείγμα ήταν 46 παιδιά, νήπια και προνήπια. Η έρευνα είχε διάρκεια 4 μήνες. 
Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η εκπαιδευτική έρευνα δράση.

Η εκπαιδευτική έρευνα δράση είναι σύνθετη, προσαρμοσμένη στη δυ-
ναμική του ερευνητικού πεδίου, επειδή η διαδικασία με την οποία αναπτύσ-
σεται είναι κυκλική και ανοικτή. Η ολοκλήρωση ενός κύκλου οδηγεί στον 
επόμενο και μέσα από τον αναστοχασμό μπορεί να προκαλέσει τον επανα-
προσδιορισμό του σχεδίου δράσης. Είναι μια ανοικτή, κυκλική και με σπει-
ροειδή μορφή διαδικασία, η οποία αποτελεί και το σημαντικότερο χαρα-
κτηριστικό της (Stinger, 1999: 19).

Επίσης χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από το μοντέλο της J. McNiff, (Κατσα-
ρού, Τσάφος, 2003· McNiff, Whitehead, 2009). Σε αυτό το μοντέλο υπάρχει 
ένα βασικό θέμα που διερευνάται αλλά ταυτόχρονα ο ερευνητής διερευ-
νά και δευτερεύοντα ζητήματα χωρίς να χάνει τη θέαση του κεντρικού. Η 
έρευνα περιλάμβανε συμμετοχική παρατήρηση όπου ο ερευνητής ήταν 
πλήρως συμμετέχων (complete participant) (Hay, 2000).

Τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων ήταν:
•	 ο οδηγός παρατήρησης,
•	 η φωτογράφιση,
•	 αφήγηση των παραμυθιών από τα παιδιά.
Τα στοιχεία του οδηγού παρατήρησης αφορούσαν τους τρόπους ορ-

γάνωσης και χρησιμοποίησης του χώρου καθώς και τις αναδιοργανώσεις 
χώρου από τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά και τη σχέση τους με τη μαθη-
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σιακή διαδικασία, τις δραστηριότητες των παραμυθιών και τη λειτουργία 
των ομάδων.

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος θεματικής ποιοτικής ανάλυσης περιεχο-
μένου (Denzin & Linkoln, 2000· Bos & Tarnai, 1999· Mayring, 2014). Ο λό-
γος που τη χρησιμοποιήσαμε είναι ότι συγκροτείται από ένα σύνολο διερ-
γασιών που επιτρέπουν τη συστηματική ποιοτική διερεύνηση των δεδομέ-
νων (Mayring, 2000), τη διερεύνηση των μεταβολών που επήλθαν στη λει-
τουργία του χώρου ως υλικού πεδίου αγωγής και στις πρακτικές των δρώ-
ντων υποκειμένων. 

Σ’ αυτή τη μορφή επεξεργασίας δεδομένων, η κατανόηση της ταυτότη-
τας και της σημασίας των φαινομένων που ερευνώνται βαρύνει πολύ πε-
ρισσότερο από τη μέτρησή τους (Ghiglione & Matalon, 1999). Γι’ αυτό και 
στην ανάλυση των ευρημάτων προβήκαμε σε πολύ περιορισμένες ποσο-
τικοποιήσεις, μόνο στις περιπτώσεις που έπρεπε να δώσουμε την εικόνα 
της βαρύτητας των ερμηνειών.

Η ανάλυση της δομής των παραμυθιών

Ως δομή ορίζουμε τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται μεταξύ τους 
τα διάφορα μέρη του έργου, τα μοτίβα όπως τα ονομάζουμε. Εξαρτάται 
από την επανάληψη ή τη διαφοροποίηση όμοιων ή διαφορετικών μοτίβων, 
συνεπώς οι τρόποι οργάνωσής τους θα μετρήσουν θετικά ή αρνητικά για 
το έργο και για τη λογοτεχνική του ποιότητα. Για παράδειγμα, στο γνωστό 
παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας τα μοτίβα είναι: αναχώρηση της Κοκκι-
νοσκουφίτσας από το σπίτι της, συνάντηση με το λύκο στο δάσος, ξεχωρι-
στή αποχώρηση και των δύο, καταβρόχθιση της γιαγιάς από το λύκο, κα-
ταβρόχθιση και της Κοκκινοσκουφίτσας., εμφάνιση του κυνηγού και σωτη-
ρία των δύο γυναικών (Κανατσούλη, 2002: 33). 

Η δομή του παραμυθιού οργανώνεται σε τρία βασικά μέρη
Α) σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση π.χ. αρχή του παραμυθιού, καλημέ-

ρα της αφεντιάς σας,
Β) τη διήγηση που αποτελεί και το κύριο μέρος του παραμυθιού και συ-

ντίθεται από διάφορα μοτίβα. Μοτίβα ή πυρήνες του παραμυθιού είναι τα 
διάφορα επεισόδια που το συνθέτουν,

Γ) το τέλος που είναι τυπικό π.χ. και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Η πιο επιτυχημένη ανάλυση της δομής των παραμυθιών έγινε από τον 

Ρώσο Vladimir Propp. Σύμφωνα με αυτόν, πίσω από τα πολλά και μεταβλη-
τά στοιχεία των παραμυθιών, ξεχωρίζουν κάποια σταθερά και αμετάβλητα. 
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Αυτά τα ονομάζει λειτουργίες και βρίσκει συνολικά 38 βάσει κάποιων εξ αυ-
τών οργανώνεται η δομή των λαϊκών παραμυθιών. Για παράδειγμα υπάρ-
χει η λειτουργία της παραβίασης μιας απαγόρευσης. Το μοτίβο αυτό υπάρ-
χει σε πολλά παραμύθια. 

Μελετήσαμε τα παραμύθια που προσεγγίζουμε στο ερευνητικό μας πε-
δίο και δημιουργήσαμε τα μοτίβα για τα πέντε παραμύθια που επεξεργα-
στήκαμε κατά την ερευνητική παρέμβαση. Τα μοτίβα ήταν 12 σε κάθε πα-
ραμύθι και αυτό μας βοήθησε στην επεξεργασία των δεδομένων. 

Η ΟΡγΑΝώΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα βασικά συστατικά της συνεργατικής μεθόδου που διαμορφώθηκε και 
εφαρμόστηκε στο ερευνητικό πεδίο ήταν:

•	 οργάνωση του χώρου ώστε να υποστηρίζει και να προάγει τους συ-
νεργατικούς αλλά και τους γνωστικούς στόχους,

•	 σύνθεση των ομάδων οι οποίες είναι ανομοιογενείς και κατανομή 
ρόλων,

•	 καθορισμός των γνωστικών και των συνεργατικών στόχων,
•	 εξήγηση του τρόπου εργασίας από τον εκπαιδευτικό και του τρό-

που αξιολόγησης,
•	 διανομή των πηγών και του εκπαιδευτικού υλικού,
•	 εργασία των ομάδων με αλληλεξάρτηση όπου ενθαρρύνεται η προ-

φορική επικοινωνία, η συμμετοχή, η αλληλοϋποστήριξη,
•	 παρακολούθηση των εργασιών των ομάδων από τον εκπαιδευτικό 

που βοηθά και εμψυχώνει,
•	 πραγματοποίηση ομαδικών εργασιών και παρουσίαση τους στην 

τάξη,
•	 αξιολόγηση του έργου των ομάδων από τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές, καθώς και της ποιότητας της συνεργασίας, 
•	 συζήτηση για τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας.
Πριν από την έναρξη της κάθε συνεργατικής δραστηριότητας ο εκπαι-

δευτικός έδινε οδηγίες για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας σε όλη την 
ομάδα-τάξη, γνωστοποιούσε τους στόχους, τον γνωστικό και τον συνερ-
γατικό και τον τρόπο αξιολόγησης των ομάδων. Επίσης, όπου ήταν ανα-
γκαίο, καθόριζε και την συνεργασία ανάμεσα σε όλες ή σε κάποιες ομάδες 
για το κοινό έργο. Έδινε συμπληρωματικούς ρόλους στα μέλη της ομάδας. 

Η οργάνωση των δραστηριοτήτων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρ-
χει επιμερισμός του μαθησιακού έργου. Το κοινό έργο επιμεριζόταν στα 
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μέλη και το τελικό προϊόν αποτελούσε τη σύνθεση των ατομικών. Αν δεν 
μπορούσε να γίνει επιμερισμός έργου εξασφαλιζόταν η συμμετοχή όλων 
με άλλες τεχνικές (όπως της διαδοχικής συμμετοχής και της τυχαίας αντι-
προσώπευσης, του καταιγισμού ιδεών κ.ά.) Οι πηγές πληροφόρησης, τα υλι-
κά, οι εικόνες, το εκπαιδευτικό υλικό, επιμεριζόταν στην ομάδα και με αυ-
τό τον τρόπο εξασφαλιζόταν η αλληλεξάρτηση και η επικοινωνία ανάμε-
σα στους μαθητές. Η διομαδική συνεργασία επιτυγχάνονταν με τη συνερ-
γασία των ομάδων για το κοινό αποτέλεσμα. Η παρουσίαση του συλλογι-
κού έργου, είτε με τη μορφή της προφορικής παρουσίασης, είτε μιας κατα-
σκευής, μιας εργασίας, παρουσιαζόταν στην τάξη ως κοινό έργο και όχι ως 
ατομική προσπάθεια. Έτσι καλλιεργούνταν το ομαδικό πνεύμα και η συλ-
λογική ευθύνη (παρουσίαση των εικονογραφήσεων, των σκηνικών χώρων, 
των αφηγήσεων κ.λπ.). Στο τέλος της δραστηριότητας τα μέλη παρακινού-
νταν να συζητήσουν σχετικά με την πορεία της συνεργασίας τους, την επί-
τευξη των στόχων και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας 
αλλά και της απόδοσής τους. 

Στην παρέμβασή μας υπήρχε συνδυασμός και εναλλαγή των συνερ-
γατικών τρόπων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα οι τρόποι που εργαζόταν οι 
ομάδες ήταν:

•	 όλες οι ομάδες δούλευαν την ίδια εργασία (ενδοομαδική εργασία),
•	 όλες οι ομάδες δούλευαν διαφορετικό τμήμα της κοινής εργασίας 

και στο τέλος γινόταν σύνθεση των επιμέρους εργασιών (συνδυα-
σμός ενδοομαδικής και διομαδικής εργασίας). 

Η επιλογή των παραμυθιών και η οργάνωση των δραστηριοτήτων 

Τα παραμύθια προσφέρουν ευκαιρίες για ενσωμάτωση και χρησιμοποί-
ηση του χώρου, δημιουργία «τόπων» μέσω των σημειολογικών μεταλλά-
ξεων και μέσω συνεργατικών διαδικασιών. Είναι πολύ αγαπητά στα παιδιά 
και παρέχουν ευκαιρίες για πολλές και ποικίλες δράσεις. 

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέξαμε τα συγκεκριμένα παραμύθια για την 
έρευνα μας ήταν:

•	 να είναι εμφανή τα στοιχεία δόμησης της ιστορίας,
•	 να έχουν πλούσιες αναφορές στις έννοιες του χώρου, δάση, παλά-

τια, δρόμοι, πλατείες, λίμνες κ.λπ.,
•	 να περιέχουν τα λειτουργικά στοιχεία του παραμυθιού,
•	 το κείμενο να είναι σχετικά σύντομο με γρήγορες εναλλαγές των κα-

ταστάσεων στο χώρο και στο χρόνο,
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•	 να προσφέρεται για θεατρικοποίηση, δραματοποίηση, θεατρικό 
παιχνίδι, συμβολικό παιχνίδι αλλά και παιγνιώδεις δραστηριότητες,

•	 να έχει αίσιο τέλος για να ανακουφίζει με τη λύση που δίνει.
Επιλέξαμε πέντε κλασσικά λαϊκά παραμύθια, που έχουν γίνει πια διεθνώς 

κλασσικά. Του Περό την Ωραία Κοιμωμένη, τον Κοντορεβιθούλη, τον Πα-
πουτσωμένο γάτο και των αδερφών Γκριμμ, τις Δώδεκα πριγκίπισσες που 
χόρευαν και τη Χιονάκη με τους επτά νάνους. Είναι αγαπημένα παραμύθια 
των παιδιών και συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε 
κριτήρια επιλογής. 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν με στόχο να βοηθή-
σουν τα παιδιά να κατακτήσουν το παραμύθι και τα στοιχεία του μέσα από 
συνεργατικές διαδικασίες και τη λειτουργία του χώρου ως υλικού πεδίου 
αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργατική οργάνωση των δραστηριοτήτων 
εμπεριείχε τα βασικά στοιχεία της συνεργατικής μάθησης όπως αναφέρ-
θηκαν στο θεωρητικό μέρος και έδιναν τις ευκαιρίες στα παιδιά να πρωτα-
γωνιστήσουν στην χρησιμοποίηση του χώρου, να τον ενσωματώσουν στο 
παιχνίδι τους και μέσα από τις αναδιοργανώσεις και τη χρήση του να κα-
τακτήσουν τους γνωστικούς και συνεργατικούς στόχους. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούσαν ήταν της παρουσίασης, της αφήγησης, της συζήτησης, 
του καταιγισμού ιδεών, της δραματοποίησης, του παιχνιδιού στα πλαίσια 
της συνεργατικής προσέγγισης και της εργασίας στις ομάδες.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τα μοτίβα των τεσσάρων παραμυθιών ήταν 12 και του Κοντορεβιθούλη 
13. Χωρίσαμε την κατάκτηση και περιγραφή των μοτίβων σε τέσσερα μέ-
ρη για να κατηγοριοποιήσουμε τη χρήση τους από τα παιδιά. Στην πρώ-
τη κατηγορία ανήκουν όσα παιδιά αναφέρανε από 0-4 μοτίβα, στη δεύτε-
ρη 4-8 και στην τρίτη 8-12. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που 
αναφέρουν ελάχιστα έως λίγα στοιχεία του παραμυθιού και είναι αυτά που 
δεν μπορούν να το αφηγηθούν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παι-
διά που μπορούν να αφηγηθούν το παραμύθι, παραλείπουν όμως αρκετά 
στοιχεία στη διήγησή τους και τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα παι-
διά που έχουν κατακτήσει τη δομή και μπορούν να αφηγηθούν το παραμύ-
θι και παραλείπουν ένα ή δύο μοτίβα. Δημιουργήσαμε και μια μεικτή κατη-
γορία όπου κάποια παιδιά δεν εντάσσονται στην ίδια κατηγορία σε όλα τα 
παραμύθια. Στην παραπάνω ανάλυση δε συμπεριλάβαμε το λόγο των παι-
διών γιατί αυτό δεν αφορά τη δική μας έρευνα. 
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Στην πρώτη κατηγορία, που περιλαμβάνει αναφορά από τα παιδιά 0-4 μο-
τίβα, δεν υπάρχουν παιδιά. Η συνεργατική οργάνωση των δραστηριοτήτων 
συνέβαλε στο να συμμετέχουν όλα τα παιδιά και δεν υπήρχαν περιθώρια 
κάποιος να αδιαφορήσει και να μη συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Τα παιδιά είχαν όλα τις ευκαιρίες να συμμετέχουν, να μιλήσουν, να αλ-
ληλεπιδράσουν και μέσα από τους ρόλους να επιτελέσουν ένα έργο. Οι τε-
χνικές που χρησιμοποιήσαμε βοήθησαν και έκαναν τα παιδιά πιο υπεύθυνα 
και για την ατομική τους μάθηση αλλά και για την μάθηση των άλλων. Ένα 
άλλο στοιχείο που συντέλεσε σε αυτό το αποτέλεσμα ήταν και η γνωστο-
ποίηση των στόχων με την έναρξη της δραστηριότητας και η αξιολόγηση 
στο τέλος. Όλα τα παραπάνω, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν σε ένα μονοδιάστατο και μη ευέλικτο χώρο. Η λει-
τουργία του χώρου ως υλικού πεδίου αγωγής παρείχε τις ευκαιρίες και τις 
δυνατότητες όλα τα παιδιά να παρεμβαίνουν στο χώρο για να τον διαμορ-
φώνουν ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων και το περιεχόμενο 
των παραμυθιών, να τον χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τη δράση των 
παραμυθιών και όλη αυτή η λειτουργία συνέβαλε στο να κατακτούν στοι-
χεία από την δομή των παραμυθιών. Για παράδειγμα όλα συμμετείχαν για 
να δημιουργήσουν τον τόπο της δράσης τους όπως φαίνεται και στη φω-
τογραφία 1 όπου τα παιδιά δημιουργούν την αίθουσα του θρόνου στο πα-
λάτι για να παραστήσουν το επάγγελμα του γελωτοποιού.

Εικόνα 1. Τα παιδιά δημιουργούν την αίθουσα του θρόνου

Ελένη Ζησοπούλου
Η συμβολή του σχολικού χώρου στην κατάκτηση της δομής των παραμυθιών στο …



530

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που μπόρεσαν να αφηγη-
θούν το παραμύθι αναφέροντας 4-8 μοτίβα και φτάνουν περίπου στο 20%. 
Μια γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο εί-
ναι ότι υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
αλλά δυσκολεύονται να κατακτήσουν τους στόχους. Τα παιδιά αυτά είναι 
λίγα και μέσα από την οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης μπόρεσαν 
να συμμετέχουν και να νιώσουν ικανοποίηση κατακτώντας κάποιους από 
τους στόχους. Στη φωτογραφία 2 βλέπουμε τα παιδιά που παρουσιάζουν 
τους τόπους από το παραμύθι της Χιονάτης στην ομάδα τάξη και συνδέ-
ουν κάθε χώρο με την πλοκή του παραμυθιού. Υπάρχουν παιδιά που θέ-
λουν περισσότερη βοήθεια και ενίσχυση για να τα καταφέρουν και να κα-
τακτήσουν τους στόχους. 

Εικόνα 2. Οι ομάδες παρουσιάζουν τους τόπους και τους συνδέουν 
με τη δράση των ηρώων του παραμυθιού.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που μπόρεσαν να αφηγηθούν 
το παραμύθι αναφέροντας 8-12 μοτίβα. Περίπου το 70% των παιδιών της 
κάθε τάξης μπόρεσαν να αφηγηθούν τα παραμύθια χρησιμοποιώντας όλα 
σχεδόν τα μοτίβα που ορίσαμε. Η οργάνωση του προγράμματος έδινε τις 
ευκαιρίες όλα τα παιδιά να αναδιηγηθούν τα παραμύθια, να βάλουν τις ει-
κόνες στη σειρά και να τις περιγράψουν, να συζητήσουν για σκηνές, πρό-
σωπα και συναισθήματα για να τα ζωγραφίσουν, να δημιουργήσουν τους 
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χώρους για να δραματοποιήσουν τα παραμύθια, να επέμβουν στο χώρο για 
να τον διαμορφώσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το περιεχόμενο των 
παραμυθιών. Όλες οι παραπάνω συνθήκες υπήρχαν και λειτούργησαν θετι-
κά και κινητοποίησαν όλα σχεδόν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και αυ-
τό είχε αντίκτυπο και την κατάκτηση της δομής για το σύνολο των παιδιών. 

Εικόνα 3. Τα παιδιά στη μικρή ομάδα βάζουν τις εικόνες στη σειρά

Στην τέταρτη κατηγορία, την μεικτή, όπως την ονομάσαμε, ανήκουν τα 
παιδιά που μπόρεσαν να αφηγηθούν τρία παραμύθια, αναφέροντας 8-12 
μοτίβα και δύο παραμύθι αναφέροντας 4-8 μοτίβα. Η οργάνωση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας διασφάλιζε, σε μεγάλο βαθμό, τη συμμετοχή όλων των 
παιδιών και τον έλεγχο της κατάκτησης των στόχων. Όλα τα παιδιά έχουν 
τις δυνατότητες να τα καταφέρουν αρκεί να τους δοθούν μέσα στο σχολι-
κό περιβάλλον οι κατάλληλες ευκαιρίες. Στόχος μας είναι το κάθε παιδί να 
αναπτύξει το δυναμικό του στο βαθμό που μπορεί και αυτό προσπαθήσα-
με να πετύχουμε μέσα από τον τρόπο που οργανώσαμε τη διδακτική μας 
παρέμβαση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρατήρηση πεδίου αλλά και οι φωτογραφίες συνηγορούν στο ότι, κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων από τα παιδιά, υπήρχε ένα θετικό κλί-
μα στην τάξη και τα παιδιά αντλούσαν ευχαρίστηση από τη διαδικασία. Τα παι-
διά ολοκληρώνανε αυτό που κάνανε, ήταν συγκεντρωμένα, γνώριζαν τους στό-
χους των δραστηριοτήτων και υπήρχε άμεση ανατροφοδότηση, ήταν «απορ-
ροφημένα» και είχανε τον έλεγχο των πράξεων και κινήσεων τους. Το κάθε παι-
δί, μέλος της ομάδας, συμμετείχε ενεργά, είχε προσωπική εμπλοκή και βρισκό-
ταν σε μια κατάσταση… «ροής», κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης σε αυ-
τό που κάνει και κατά συνέπεια σε μια κατάσταση εσωτερικής κινητοποίησης 
(Csikszentmihalyi, M, 1990). Επιτυγχάνεται, έτσι, ο στόχος της σύνδεσης της μά-
θησης με την ευχαρίστηση. 

Τα παιδιά αντλούσαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα τους ευχαρίστηση, όταν με 
την ομάδα τους αλλάζανε το χώρο και τον διαμορφώνανε όπως θέλανε, όταν 
δημιουργούσαν σκηνικούς χώρους για να παίξουν σκηνές από τα παραμύθια, 
όταν ολοκληρώνανε το κοινό έργο με την ομάδα τους.

Ο πανηγυρισμός των ομάδων, που γινόταν μετά το τέλος της παρουσίασης του 
κοινού έργου, ήταν πηγή ευχαρίστησης για τα παιδιά. Η ευχαρίστηση στη μάθη-
ση είναι ένας από τους στόχους της σύγχρονης εκπαίδευσης. Όσο περισσότερο 
μαθαίνουμε τόσο πιο ευχαριστημένοι νιώθουμε τονίζει ο Csikszentmihalyi (1990). 

Η οργάνωση και η λειτουργία της υλικής και κοινωνικής δομής της τάξης συ-
νέβαλε στην ανάπτυξη ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη. Το θε-
τικό ψυχολογικό-κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής τάξης επιδρά στη μάθη-
ση και στην ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τις σχέσεις και τις αλληλεπιδρά-
σεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους μαθητές, στους μαθητές και στους εκ-
παιδευτικούς και στις σχέσεις που αναπτύσσονται με το υλικό περιβάλλον. Η 
οργάνωση των μαθητών σε ομάδες εργασίας ευνόησε τη συνεργατική ερευ-
νητική διαδικασία μάθησης και η επιτυχία της ομάδας ενίσχυσε θετικά όλα τα 
μέλη. Η θετική συναισθηματική κατάσταση της ομάδας, συνέπεια της επιτυχί-
ας της ομάδας, δημιούργησε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα, ενίσχυσε την επίδοση 
όλων των μελών της ομάδας και μείωσε τις συγκρούσεις ανάμεσα στα παιδιά. 
Σε ένα θετικό ψυχολογικό και παιδαγωγικό κλίμα τα παιδιά αισθάνονται ασφά-
λεια και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες ως προκλήσεις. 

Μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες τα παιδιά προσλάβανε ποικί-
λες εμπειρίες συνειδητά και ασυνείδητα. Η ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι εί-
ναι βαθιά ριζωμένη μέσα του και το παιδί όταν παίζει μαθαίνει χαρούμενα και 
δημιουργικά. Η αναδιήγηση των παραμυθιών που γινόταν μέσα από παιγνι-
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ώδεις δραστηριότητες και καθώς τα παιδιά τοποθετούσαν τη δράση στο χώ-
ρο και τη συνδέανε με τους τόπους που τα ίδια είχαν δημιουργήσει, συνέβαλε 
στο να μπορούν να αφηγούνται τα παραμύθια και να αναφέρουν τα περισσό-
τερα μοτίβα – επεισόδια. Επίσης ο εξελισσόμενος χαρακτήρας του υλικού πε-
δίου αγωγής επέτρεπε τη διαμόρφωση εμπειρίας χώρου και ισχυροποίησε τη 
συμβολική σύνδεση του παιδιού με τον κόσμο της φαντασίας. Οι αναδιαμορ-
φώσεις του χώρου σχετίζονταν πάντα με τον κόσμο και το χώρο των παραμυ-
θιών, εξυπηρετούσαν και προωθούσαν δράσεις και συνδεόταν σε πραγματικό 
και συμβολικό επίπεδο με τις δραστηριότητες του παραμυθιού. 

Η ευέλικτη χρησιμοποίηση του χώρου διευκόλυνε την εκμάθηση της δομής 
των παραμυθιών και την αφήγηση τους. Το εξελισσόμενο υλικό πεδίο αγωγής 
λειτούργησε ως μια πλαισίωση του κόσμου της φαντασίας κατά την εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες τα παιδιά έχουν αποκτή-
σει διευρυμένες δυνατότητες μάθησης γιατί έχουν ασκηθεί στο διάλογο, στην 
ενεργητική μάθηση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στις κοινωνικές δεξιότη-
τες, στην επίλυση προβλημάτων και στην εξεύρεση στρατηγικών. Η λειτουργία 
του χώρου ως υλικού πεδίου αγωγής λειτούργησε θετικά σε δύο επίπεδα. Στην 
απόκτηση συγκεκριμένων γνωστικών-συναισθηματικών-κοινωνικών δεξιοτή-
των σε σχέση με τα παραμύθια και στο να φέρει το παιδί σε μία ποιοτικά ανώ-
τερη αφετηρία που θα συμβάλλει θετικά στην μάθηση και στην ανάπτυξη του. 
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AbstrAct

The aim of this paper is to demonstrate the contribution of the space’s function 
as a material field of education in order to conquer the structure of fairytales 
in the collaborative kindergarten. 

Research was conducted in two different kindergarten schools of 
Thessaloniki. The method that has been followed was the educational action 
research. Useful tools of the research have been the observation and the 
photography. Data analysis was transacted with the method of qualitative 
content analysis.

Important results came out of this research. Positive interactions were 
developed between children as well as energetic participation of the children in 
both big and small teams. This participation has been reinforced by the flexible 
and creative use of space. Everything above contributed to the conquest of the 
fairytales’ structure from the majority of the children. 
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Εφαρμογή της μορφολογικής προσέγγισης 
του propp στη διδασκαλία ενός παραμυθιού: 

μια διδακτική πρόταση

Σοφία Σκλείδα

ΕΙΣΑγώγΗ

Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 
που ακολουθούν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 
μπήκαν σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2006-2007 και ισχύουν έως σήμε-
ρα, το παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί σε ποικίλους τομείς. Αφενός εντάσ-
σεται λειτουργικά στο γλωσσικό μάθημα, για την επίτευξη του εγγραμμα-
τισμού, και αφετέρου λειτουργεί ως αφόρμηση για την εφαρμογή σχεδίων 
εργασίας σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου 
και στην ενότητα Παιδί και Γλώσσα τα παιδιά «ενθαρρύνονται να αφηγού-
νται ένα παραμύθι, παροτρύνονται να συσχετίζουν τις ιστορίες που ακούν με 
τη δική τους ζωή και με τις δικές τους εμπειρίες καθώς και να συνθέτουν ιστορί-
ες με ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισμούς». Ακόμη το παραμύθι μπορεί να 
ικανοποιήσει στόχους και στην ενότητα Παιδί και Μαθηματικά, αφού μέσα 
από αυτό τα παιδιά μπορούν «να ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να επι-
σημαίνουν απλές χρονικές σχέσεις όπως η διάρκεια, η χρονική ακολουθία κ.ά.» 
(Μαλαφάντης, 2011: 150-165. ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο, ΦΕΚ 304 /13-3-
2003: 593, 599. http://depps_neapaideia.doc. http://dipe-dytik.att.sch.gr/
lulu/11-92015LeitoyrgiaOloimerwnNipiagwgeiwn.pdf).

Στο δημοτικό σχολείο το μέσο επαφής με τα παραμύθια είναι κυρίως 
τα ανθολόγια που ξεκινούν από την Α’ τάξη και φτάνουν μέχρι την ΣΤ’ και 
περιλαμβάνουν παραμύθια νεότερα, αλλά και λαϊκά. Ωστόσο, ο ίδιος ο δά-
σκαλος έχει την ελευθερία να επιλέξει το λογοτέχνημα που επιθυμεί να δι-
δάξει και να μυήσει τα παιδιά στο λαϊκό πολιτισμό. Ξεχωριστές, δηλαδή 
δημιουργικές διδακτικές δυνατότητες, προσφέρει η διδασκαλία του πα-
ραμυθιού στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες 
μπορούν να τροφοδοτήσουν και μια διαφοροποιημένη, εναλλακτική, ελ-
κυστική διδακτική πολλών σχολικών μαθημάτων. Έτσι το παιδί μπορεί να 
μαθαίνει ευχάριστα και εποικοδομητικά, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμέ-
νες δραστηριότητες. Άλλωστε οι έννοιες της ταύτισης, της προβολής, του 
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παιχνιδιού, της δημιουργικότητας, της ενεργοποίησης φαντασιώσεων και 
φαντασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα παραμύθια. Έτσι, αυτά μπο-
ρούν να γεφυρώνουν τον κόσμο που προβάλλουν με αυτόν της καθημερι-
νής εμπειρίας του παιδιού. Σύμφωνα άλλωστε με τις κοινωνικογνωστικές 
θεωρίες μάθησης, ο άνθρωπος δεν παραμένει παθητικός δέκτης των εξω-
τερικών ερεθισμάτων, αλλά με βάση τις γνωστικές του λειτουργίες προ-
σλαμβάνει, οργανώνει, κωδικοποιεί, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επι-
λεκτικά τις πληροφορίες, δημιουργώντας γνωστικές δομές και όχι απομο-
νωμένες συνεξαρτήσεις. Τα παραμύθια δεν εισάγουν το παιδί μόνο στην 
ιστορία του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και στην προσωπική του ιστορία, 
ώστε να αποτελούν εξαίρετη πνευματική τροφή των παιδιών γι’ αυτό. Το γε-
γονός αυτό αναδεικνύει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για 
το είδος, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει 
στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες (Ντούλια, 2010. Κολιάδης, 1991: 37). Το πα-
ραμύθι εισάγει με αυτό τον τρόπο το παιδί στην κατανόηση του κόσμου, 
αλλά ενισχύει παράλληλα την ψυχική του εκτόνωση, καθώς ενθαρρύνεται 
να διευρύνει τους ορίζοντές του και να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις 
(Danilewitz, 1991: 91). Τα παραμύθια επιπρόσθετα, συμβάλλουν στο να οι-
κοδομηθεί ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, 
διότι «επιτρέπουν στα παιδιά να εισέλθουν με τη φαντασία τους σε προσωπι-
κότητες και καταστάσεις που υπάρχουν μέσα στον κόσμο του παραμυθιού και 
μετά τους επιτρέπουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στον πραγματικό τους κό-
σμο» (Thomas, 1999: 42). Γενικά, με το παραμύθι τρέφεται η φαντασία και 
φαντασία σημαίνει ανάπτυξη συμβολικής λειτουργίας. Μέσα από το ζω-
ογόνο και διηθητικό φίλτρο της φαντασίας και των αισθήσεων, τα παιδιά 
προσεγγίζουν τον κόσμο, αποκτούν κοινωνικοποιημένη σκέψη και τονώ-
νουν την αυτοπεποίθησή τους. Επιπλέον, το παραμύθι βοηθά το παιδί να 
ξεπερνά τη φυσική, σωματική του ατέλεια και κατωτερότητα, σε σχέση με 
τους ενηλίκους, να συμφιλιώνεται με το σώμα του και να αποκτά εμπιστο-
σύνη στον εαυτό του. Του δίνει την ευκαιρία να ταυτιστεί με τον ήρωα του, 
να αναπτύσσεται η νοημοσύνη του και να βλέπει τις συγκινήσεις του, να 
ανταποκρίνεται στις αγωνίες και τις εμπνεύσεις του, να συνειδητοποιεί τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει υπαγορεύοντάς του λύσεις στα προβλήμα-
τα που το απασχολούν, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποκτήσει εμπιστο-
σύνη στον εαυτό του και στο μέλλον του (Αναγνωστοπούλου, 2002: 87-90. 
Κυριακοπούλου & Λάζαρη, 2010). Τέλος, σύμφωνα με πορίσματα μελετών 
φαίνεται ότι θέματα που επηρεάζουν και θέλγουν την ψυχοσύνθεση του 
παιδιού έχουν σχέση με το ακατάληπτο και μυστηριώδες. Η περισσότερο 
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προσφιλής θεματολογία παραμυθιού είναι αυτή που αναφέρεται στη μα-
γεία και στο μυστήριο, μετά έρχεται το παιδί- δυσκολίες και, τέλος, το παι-
δί- οικογενειακές σχέσεις (Ντοροπούλου, 2013: 187).

Η ΜΟΡφΟΛΟγΙΚΗ ΠΡΟΣΕγγΙΣΗ ΤΟΥ ProPP

Η κατηγοριοποίηση των παραμυθιών με βάση τη μορφολογική προσέγ-
γιση του Ρώσου μελετητή Vladimir Propp έδωσε έμφαση στη μελέτη της 
μορφής του παραμυθιού αποσυναρμολογώντας το στα συστατικά του μέ-
ρη. Ο Propp θεωρεί ότι δεν υπάρχει ακριβής κατανομή τους, ενώ συχνά 
αυτή είναι πλασματική. Πιο συγκεκριμένα διαιρεί τα παραμύθια σε τέσσε-
ρις κατηγορίες, με βάση τα ζεύγη πάλη-νίκη και πρόβλημα-λύση και έτσι 
οδηγείται στην ταξινόμηση: 1) αν η εξέλιξη του θέματος γίνεται μέσω του 
ζεύγους πάλη-νίκη, 2) αν η εξέλιξη λαμβάνει χώρα μέσω του ζεύγους πρό-
βλημα-λύση, 3) αν η εξέλιξη συμβαίνει μέσω και των δυο ζευγών, και 4) αν 
η εξέλιξη γίνεται χωρίς τα δυο αυτά ζεύγη. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθούν μέρη που μεταβάλλονται (τα δρώντα πρόσωπα) 
και μέρη που παραμένουν σταθερά (ενέργειες, λειτουργίες) στην αφήγη-
ση. Έτσι εισάγεται η έννοια της λειτουργίας που είναι «η ενέργεια ενός δρώ-
ντος προσώπου, που ορίζεται από την άποψη της σημασίας της για την πορεία 
της δράσης». Με αυτόν τον τρόπο παρατήρησε ότι σε μία ορισμένη κατη-
γορία παραμυθιών παραμένουν αμετάβλητες ορισμένες λειτουργίες. Εκεί-
να που μεταβάλλονται από παραμύθι σε παραμύθι είναι τα ονόματα των 
δρωσών δυνάμεων και οι ιδιότητές τους , οι τόποι, ο τρόπος με τον οποίο 
επιτελείται η λειτουργία και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες συμβαίνει. 
O Propp απαρίθμησε τριανταμία λειτουργίες από τις οποίες οι περισσότε-
ρες επαναλαμβάνονται σχεδόν σταθερά στα περισσότερα από τα παρα-
μύθια και επιτελούνται σε διαφορετικές φάσεις του μύθου από διαφορε-
τικά δρώντα πρόσωπα. Μερικές από αυτές είναι η απομάκρυνση, η στιγ-
μάτιση, η απαγόρευση, η νίκη, η παράβαση, η απαλλαγή από τη συμφο-
ρά ή την αρχική έλλειψη, η έρευνα ή διερεύνηση, η επιστροφή του ήρωα, 
η προδοσία, η καταδίωξη, η παγίδα ή η εξαπάτηση, η συνενοχή, η έλλει-
ψη ή η δολιοφθορά, οι αξιώσεις του ψεύτικου ήρωα, η μεσολάβηση στον 
ήρωα, η συναίνεση του ήρωα, η εκτέλεση του άθλου (λύση), η αντίδραση 
του ήρωα, η τιμωρία του ανταγωνιστή, η μετακίνηση του ήρωα, ο αγώνας 
ανάμεσα στον ήρωα και τον ανταγωνιστή του (πάλη) κ.ά. Βέβαια δεν υπάρ-
χουν και οι τριανταμία λειτουργίες σε όλα τα παραμύθια και πολλές φορές 
κάποιο παραμύθι μπορεί να ξεκινά με την πρώτη ή με οποιαδήποτε άλλη 
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λειτουργία ή μπορεί να παρατηρηθούν συνοψίσεις ή συνενώσεις τους μέ-
σα στα πλαίσια όμως της γενικότερης γραμμής (Προπ, 1987: 13, 26, 27-29, 
96-97, 87-91). Με αυτό τον τρόπο η αξία της μορφολογικής προσέγγισης 
διαφαίνεται σε πολλά επίπεδα, γιατί συνδέεται με το διδακτικό χαρακτή-
ρα του ίδιου του παραμυθιού και τα μηνύματα που περνά στα παιδιά, αλλά 
και στους μεγάλους και ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες 
διαθεματικές δραστηριότητες προκειμένου να καλλιεργηθούν όλοι οι το-
μείς, σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο (για περισ-
σότερες πληροφορίες βλ. Bloom & Krathwohl, 1986. 1991) και με αυτό τον 
τρόπο να καλλιεργηθούν βασικές νοητικές και συναισθηματικές δεξιότη-
τες στα παιδιά, με προεξέχουσα αυτή της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο 
Daniel Goleman (1995) ορίζει την συναισθηματική νοημοσύνη ως μια ικα-
νότητα η οποία παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, κατανο-
εί και χρησιμοποιεί πληροφορίες συναισθηματικής φύσεως (οι οποίες ανα-
φέρονται στον εαυτό του ή στους άλλους) με τρόπο ώστε να οδηγείται σε 
αποτελεσματική ή και εξαιρετική επίδοση. Είναι η ικανότητα της αντίληψης 
του εαυτού μας, αλλά και των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων. Είναι 
η ενσυναίσθηση, η κοινωνικότητα, η ικανότητα επίλυσης των προβλημά-
των, αλλά και η υγιής μαχητικότητα. Επιπρόσθετα, η ενσυναίσθηση αναφέ-
ρεται στην κατανόηση του άλλου όχι μόνο στο νοητικό επίπεδο, αλλά και 
στο συναισθηματικό. Είναι η συμμετοχή στην ποιότητα των συναισθημά-
των. Το συναίσθημα από την άλλη είναι ένα αίσθημα που προκαλεί συγκε-
κριμένες σκέψεις, ψυχολογικές καταστάσεις και τάσεις για δράση. Καταλή-
γοντας, η αυτογνωσία σχετίζεται άμεσα με την ικανότητά μας να αναγνω-
ρίζουμε τα συναισθήματά μας και να κατανοούμε τους λόγους των διαφο-
ρετικών συναισθημάτων μας, ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπί-
ζουμε. (Παρασκευόπουλος, 1985: 30. Goleman, 2011: 423. Goleman, 1995: 
28. Plummer, 2012: 139). 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ γΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡώΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εφαρμογή της  μορφολογικής προσέγγισης  του Propp στη διδασκα-
λία του παραμυθιού οι γεωμετρούληδες 1

Σχέδιο Εργασίας 
Το συγκεκριμένο σενάριο, με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπου-
δών, το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα νέα 
σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημάτων, προτείνει το συνδυασμό διαφό-
ρων διδακτικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων για την ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική εφαρμογή διδασκαλίας του εν λόγω παραμυθιού σε 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, στο νηπι-
αγωγείο με βάση το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, θα μπορούσε να 
ενταχθεί δημιουργικά στην ενότητα Παιδί και Γλώσσα, στην ενότητα Παιδί 
και Μαθηματικά, καθώς και στο πλαίσιο των αυθόρμητων δραστηριοτήτων 
και των παιδαγωγικών παιχνιδιών. Στο Δημοτικό σχολείο θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί διαθεματικά σε συνδυασμό με τα διδακτικά αντικείμενα των 
Λογοτεχνικών Κειμένων, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Θρησκευτι-
κών, της Ιστορίας, της Φυσικής Αγωγής, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των 
Εικαστικών και της Μουσικής.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε το γεγονός ότι η άσκηση των μαθητών 
στην προφορική διατύπωση των σκέψεών τους είναι πολύ βασική. Θα πρέ-
πει να γίνεται με απόλυτη σαφήνεια και συντομία, να στηρίζεται στον πο-
λιτισμένο διάλογο  και να ενισχύεται με κάθε τρόπο από τους δασκάλους.

Μέσα και υλικά: Αφίσες, σχεδιαγράμματα, κάρτες, φωτογραφίες, μουσι-
κά όργανα (συμβατικά και μη συμβατικά), Σχολικά Εγχειρίδια, Τηλεόραση, 
βίντεο, Προβολέας, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο, Οπτικό υλικό, 
CD, λογισμικά κ.ά. Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου δεν μπορεί να καθο-
ριστεί επακριβώς, διότι , κατά τη γνώμη μας, η σωστή οργάνωσή του απαι-
τεί ποικίλες δραστηριότητες καθώς και τον σωστό προγραμματισμό τους.

1.  Πρόσφατα δημοσιευμένο παραμύθι της Σοφίας Σκλείδα (2016). Αθήνα: Εκδόσεις το βιβλίο.
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Στόχοι 
Α. γνωστικοί: Οι μαθητές να οργανώνουν τις προηγούμενες, αλλά και 

τις νέες γνώσεις, να κατηγοριοποιούν, να διατυπώνουν προφορικά και γρα-
πτά τις απόψεις τους, να μπορούν να συσχετίζουν, να συγκρίνουν. Να ανα-
γνωρίζουν και να εντοπίζουν γεωμετρικά σχήματα στο περιβάλλον τους, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Β. Ικανοτήτων: να οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα του σώματος για να εκφράσουν πολλαπλά συναισθήματα. 

γ. Στάσεων: να διερωτώνται για τους λόγους που συντελούν σε μια δη-
μιουργία και καλλιτεχνική έκφραση, να υιοθετούν δημιουργικά και να οι-
κειοποιούνται θετικά πρότυπα συμπεριφοράς και αξίες, να ενθαρρύνουν 
τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση παίρνοντας την κατάλληλη ανα-
τροφοδότηση από τον καταρτισμένο εκπαιδευτικό- εμψυχωτή- σύμβουλο.

Αφόρμηση - Συναισθηματική προετοιμασία και δημιουργία κατά-
στασης δεκτικότητας - Παρουσίαση

Σε αυτή τη φάση, ο δάσκαλος μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των μαθητών βάζοντας να ακούσουν το τραγούδι του χειμώνα του Διονύ-
ση Σαββόπουλου (Στίχοι: Γιώργος Μυζάλης, Μουσική: Ευριπίδης Ζεμενίδης) 
εστιάζοντας στις λέξεις που παραπέμπουν σε γεωμετρικά σχήματα. Με αυ-
τόν τον τρόπο συνδέει τους μαθητές με τη στοχευμένη εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα, προσκαλώντας τους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπει-
ρίες και γνώσεις. Μετά τη χαλάρωση των μαθητών και την καλλιέργεια θε-
τικού συναισθηματικού κλίματος μέσω της μουσικής, ο δάσκαλος μπορεί 
να προχωρήσει στην ανάγνωση του συγκεκριμένου παραμυθιού. 

Ενδεικτική Διαθεματική Προσέγγιση- Σύνδεση με τα επιμέρους δι-
δακτικά αντικείμενα στις Α΄, Β΄, γ΄& Δ΄ τάξεις του Δημοτικού

Α΄ τάξη: 
 ¾ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων: Σύνδεση με την ενότητα 5: Ο 

χιονάνθρωπος (για την α΄και β΄τάξη)
 ¾ γλώσσα: Σύνδεση με την ενότητα 4: Tο σύννεφο έφερε βροχή
 ¾ Μαθηματικά: Σύνδεση με το κεφάλαιο 1: Προσανατολισμός στο χώ-

ρο ή με κεφάλαιο 2: Γεωμετρικά σχήματα
 ¾ φυσική Αγωγή: Σύνδεση με την ενότητα της ψυχοκινητικής Αγω-

γής (για την α΄& β΄τάξη)
 ¾ Μελέτη Περιβάλλοντος: Σύνδεση με τις ενότητες Το σπίτι μου & Οι 

ανάγκες του ανθρώπου
 ¾ Εικαστικά: Σύνδεση με ενότητα A: Mορφές από γραμμές, σχήμα-

Σοφία Σκλείδα
Εφαρμογή της μορφολογικής προσέγγισης του propp στη διδασκαλία ενός παραμυθιού …



542

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

τα και χρώματα ή εναλλακτικά ενότητα Γ: Άλλες ιδέες για δημιουργία 
(για την α΄& β΄τάξη)

 ¾ Μουσική: Σύνδεση με ενότητα 14: Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε 
να λιώσει ή με τις Ηχοϊστορίες 

Β΄ τάξη: 
 ¾ γλώσσα: Σύνδεση με ενότητα 5: Πάμε για ψώνια; ή ενότητα 13: Μες 

στο μουσείο
 ¾ Μαθηματικά: Σύνδεση με ενότητα 1: Λύνω προβλήματα με ζωγρα-

φική και παιχνίδια & Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου ή εναλλακτι-
κά με ενότητα 2: Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα ή ενότητα 3: Γνωρίζω 
καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

 ¾ Μελέτη Περιβάλλοντος: Σύνδεση με ενότητα 3: Προσανατολισμός 
ή ενότητα 11: Έχουν ζωή… δεν έχουν ζωή, ενότητα ή ενότητα 5: οι 
ανάγκες και τα δικαιώματά μου

 ¾ Μουσική: Σύνδεση με ενότητα 7: Σε ρωτάω και απαντάς ή ενότητα 
19: Χρώματα και σχήματα

γ΄ τάξη: 
 ¾ Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων: Σύνδεση με ενότητα 1 (κεί-

μενα για τη φύση και την οικολογία): Μάνος Κοντολέων, Το πορτο-
κάλι και μια ηλιαχτίδα ή Λέο Μπουσκάλια, Η πτώση του φύλλου που 
το έλεγαν Φρέντυ (για γ΄ & δ΄ τάξη)

 ¾ γλώσσα: Σύνδεση με ενότητα 8: Ιστορίες του χειμώνα (Ο χιονάνθρω-
πος και το κορίτσι, Κάτω απ' το χιόνι, Ο εγωιστής Γίγαντας)

 ¾ Μαθηματικά: Σύνδεση με την ενότητα 1: Γεωμετρικά σχήματα και 
στερεά σώματα ή ενότητα 2: Στερεά σώματα – Αναπτύγματα

 ¾ Μελέτη Περιβάλλοντος: Σύνδεση με την ενότητα 1 (Ζούμε μαζί) ή 
ενότητα 2 (Ο τόπος μας)

 ¾ Ιστορία: Σύνδεση με την ενότητα 1: Η δημιουργία του κόσμου
 ¾ Θρησκευτικά: Σύνδεση με το κεφάλαιο Γ': Η ζωή θέλει αγάπη και 

προσπάθεια ή με το κεφάλαιο E': Η χαρά στη ζωή & το κεφάλαιο ΣΤ': 
Η ζωή με τους γύρω μας

 ¾ Εικαστικά: Σύνδεση με ενότητα Α: Mορφικά στοιχεία ή ενότητα Γ: 
Tέχνη και τεχνικές (για γ΄ & δ΄ τάξη)

 ¾ Μουσική: Σύνδεση με ενότητα 3: Aναζητώντας τον ρυθμό της μουσι-
κής ή ενότητα 14: Ένα παραμύθι γίνεται τραγούδι & ενότητα 19: Μου-
σική και ποίηση (για γ΄ & δ΄ τάξη)

Δ΄ Τάξη:
 ¾ γλώσσα: Σύνδεση με ενότητα 13: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι
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 ¾ Μαθηματικά: Σύνδεση με ενότητα 5: Maθαίνω για τα πολύγωνα 
 ¾ Μελέτη Περιβάλλοντος: Σύνδεση με κεφάλαιο 9: Πώς κατασκευά-

ζεται ένα έργο ή εναλλακτικά με κεφάλαιο 5: Πάγος, νερό, υδρατμοί: 
Tι μένει ίδιο, τι αλλάζει; ή κεφάλαιο 4: Επαγγέλματα που προσφέρουν 
υπηρεσίες

 ¾ Ιστορία: Σύνδεση με την ενότητα Γεωμετρικά χρόνια: Η ποίηση και 
η Θρησκεία των Ελλήνων ή με τα Αρχαϊκά χρόνια: H τέχνη της Αρχα-
ϊκής εποχής

 ¾ Θρησκευτικά: Σύνδεση με ενότητα 4: Συνεχίζουμε όλοι μαζί
Είναι σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι οι προηγούμενες διδακτι-

κές αναφορές είναι εντελώς ενδεικτικές και ο κάθε δάσκαλος μπορεί να επι-
λέξει και να συνδυάσει τις ενότητες που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι δυνατόν να 
κεντρίσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών του ,με βάση και τη 
γενικότερη σκοποθεσία του αναλυτικού προγράμματος και των μαθημά-
των , με τη υιοθέτηση των κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας.

Ανάλυση- Επεξεργασία
Η ανάγνωση γίνεται από το διδάσκοντα. Στη συνέχεια οι μαθητές καλού-
νται να αναφέρουν τα πρόσωπα του κειμένου καθώς και κάποια συναισθή-
ματά τους για την ιστορία του παραμυθιού και κατόπιν γίνεται δημιουργι-
κή αναδιήγησή του από τους ίδιους. Επισήμανση του τόπου και του χρό-
νου των διαδραματιζομένων και των προσώπων που συμμετέχουν στη 
δράση. Προσδιορισμός των νοηματικών ενοτήτων και των επιμέρους θε-
ματικών πυρήνων του παραμυθιού με τη δημιουργική συνεργασία δασκά-
λου και μαθητών. Επιδιώκεται συσχέτιση των καταστάσεων και γεγονότων 
με τα συμβαίνοντα στη σημερινή εποχή για την ανάπτυξη της κριτικής και 
αξιολογικής ικανότητας των μαθητών.

Θεματικά κέντρα του παραμυθιού: Οι γεωμετρούληδες
Η αγάπη των ηρώων για τη ζωή και τη φύση
Η δημιουργική ομαδική συνεργασία για την παραγωγή και ολοκλήρω-

ση έργου
Η διαφορετικότητα και η λύτρωση του ήρωα μέσα από την έκφραση 

των συναισθημάτων του, την ενσυναίσθηση και την αλληλοκατανόηση.
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Η ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΗΣ ΜΟΡφΟΛΟγΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕγγΙΣΗΣ ΤΟΥ ProPP ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Οι γεωμετρούληδες*

Λειτουργίες που επιτελούνται στο παραμύθι Οι γεωμετρούληδες

1. Απομάκρυνση

2. Απαγόρευση

3. Παράβαση

4. Έρευνα ή διερεύνηση

5. Προδοσία ή εκχώρηση

6. Συνενοχή

7. Βλάβη ή έλλειψη

8. Μεσολάβηση

9.  Αγώνας ανάμεσα στον ήρωα και τον ανταγωνιστή

10.  Ο σημαδεμένος ήρωας (στιγμάτιση)

11. Συναίνεση του ήρωα

12.  Ο ήρωας υποβάλλεται σε δοκιμασία

13. Αντίδραση του ήρωα

14. Μετακίνηση του ήρωα

15.  Η απαλλαγή από συμφορά ή αρχική έλλειψη

16.  Αναγνώριση του ήρωα

17.  Μεταμόρφωση του ήρωα

Η κάθε λειτουργία από μόνη της προσφέρει στα παιδιά πλούσια ερε-
θίσματα, γιατί απευθύνεται στον προσωπικό τους κόσμο, τους φέρνει στο 
μυαλό τις εμπειρίες που έχουν τα ίδια από την οικογένεια τους, τι τους απα-
γορεύεται να κάνουν και κατανοούν τα όρια ελευθερίας που έχουν ως μέ-
λη μιας κοινωνίας (Ροντάρι, 1985: 100).
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Χαρακτηριστικά 

Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με προτεινόμενες ελεύθερες ή κα-
τευθυνόμενες κοινωνικές, συνεργατικές και δημιουργικές δραστηριότητες, 
όπως ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδυση ρόλων, πειραματισμοί, πα-
ρατηρήσεις, δραστηριότητες αναδυόμενου αλφαβητισμού και μαθηματι-
κών, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, ποικίλα Παιδαγωγικά Παι-
χνίδια σε σχέση με τη γλώσσα, τα μαθηματικά, την περιβαλλοντική Αγωγή, 
την Αγωγή Υγείας, την ηθική, θρησκευτική, κοινωνική Αγωγή, το Κουκλο-
θέατρο, τη Μουσική, τη Σωματική Αγωγή, το Δράμα, το Θεατρικό Παιχνίδι, 
την Κίνηση, την Ποίηση, την Ψυχαγωγία κ.ά. Οι δραστηριότητες και οι ερ-
γασίες που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να είναι ειδικά μελετημένες 
και στοχοθετημένες, να εμπλέκουν ουσιαστικά και δημιουργικά όλους τους 
μαθητές και να έχουν λάβει υπόψη το νοητικό δυναμικό όλων, καθώς και τις 
ιδιαίτερες κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και τις τυχόν αδυναμί-
ες τους. Πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, θέμα, ύφος παραμυθιού είναι μερι-
κά από τα στοιχεία που μπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει στη διδα-
σκαλία. Σημαντική θεωρείται όμως και η αξιοποίηση της εικονογράφησης 
ενός παραμυθιού. Το παιδί μέσα από την εικόνα ή και το κείμενο παράλ-
ληλα ενεργοποιεί όλο το ψυχοδιανοητικό του δυναμικό. Η μουσική αγωγή 
επίσης, αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και 
της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις 
δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης. Ο μουσικός ρυθμός 
μας κρατάει και μας καθοδηγεί στην επαφή με τους γύρω, σαν μια παγκό-
σμια κοινή διάλεκτος, που γνωρίζουμε όλοι υποσυνείδητα. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός, ότι ο ρυθμός προϋπήρχε της γέννησής μας και θα υπάρχει με-
τά από εμάς (Περακάκη, 2008: 15. Κessler-Κακουλίδη, 2011: 41).

Παράλληλα, στη νηπιακή ηλικία ,σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget, κυ-
ριαρχεί το συμβολικό παιχνίδι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διαφο-
ροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας είναι κατάλληλη διευ-
θέτηση για τους μαθητές που μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και με 
διαφορετικό ρυθμό και που έχουν διαφορετικά ταλέντα και ενδιαφέροντα. 
Ο όρος διαφοροποιημένη διδασκαλία αναφέρεται σε μια συστηματική προ-
σέγγιση, στο σχεδιασμό του συνόλου ης διδασκαλίας με επίκεντρο το μα-
θητή και το αναλυτικό πρόγραμμα. Τέλος, για την ολοκλήρωση και επιτυ-
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χία των δραστηριοτήτων κάθε είδους απαιτείται ο συντονισμός και η άψο-
γη συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και η δημιουργική ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών. Σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτη-
ριστικά της ομάδας θεωρείται η αλληλεξάρτηση και ο βαθμός της επιτυ-
χίας εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των μελών της (Καζέλα, 2009: 43. 
Cattanach, 2003: 28. Παρασκευόπουλος, 1985: 116. Tomlinson, 2010: 18. 
Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008: 7).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
Οι γΕωμΕτρΟύλΗΔΕΣ

1. «Καταιγισμός ιδεών»: αφού ακούσουν το παραμύθι Οι γεωμετρούληδες 
καλούνται τα παιδιά να διατυπώσουν τις πρώτες σκέψεις τους. Στη συ-
νέχεια, τις απόψεις τους για τα συναισθήματα των ηρώων: π.χ. πώς νιώ-
θει ο καθένας. Τους λέμε να εκφράσουν με ζωγραφιές αυτά τα συναι-
σθήματα, να τα  σχεδιάσουν και τις κολλάμε όλες σε μεγάλο χαρτόνι.  
Αυτόματο θέατρo: θα μπορούσαν να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματά τους με αυθόρμητους ρόλους και ελεύθερα. 
Κινήσεις- περπατήματα: οδηγίες για εκτέλεση ελεύθερων κινήσεων ή 
κατευθυνόμενων: σηκωθείτε όρθιοι, περπατήστε ελεύθερα, σαν να εί-
στε γέροι, σα να φοράτε ψηλά τακούνια, σαν να σας τραβάει ένα σκυλί, 
σαν να βουλιάζετε στο χιόνι, σαν να κατρακυλάτε στο χιόνι, σαν να κου-
βαλάτε βαριές τσάντες, κ.ά.  

2. Δραστηριότητα: Ο χιονάνθρωπος που λιώνει. Τα παιδιά φαντάζονται 
ότι είναι χιονάνθρωποι, με τα χέρια κολλημένα στο σώμα. Στη συνέ-
χεια ότι βγήκε ο ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ώσπου λιώνουν και 
γίνονται λιμνούλες στο πάτωμα. Έπειτα έρχονται τα σύννεφα, χαλάει 
ο καιρός, πέφτει χιόνι και ξαναγίνονται χιονάνθρωποι. Συζήτηση και 
έκφραση συναισθημάτων.

3. Δραστηριότητα: Παιχνίδι του ψαρέματος: Mέσα από ένα σάκο τα παι-
διά ψαρεύουν και καλούνται να αναγνωρίσουν διάφορα γεωμετρικά 
σχήματα στηριζόμενα στη αφή τους. 

4. Δραματοποίηση της ιστορίας του παραμυθιού οι γεωμετρούληδες με 
βάση τα χαρακτηριστικά των ηρώων. 

5. Δραστηριότητα: Κυνήγι του θησαυρού: Τα παιδιά επιλέγουν από το πε-
ριβάλλον τους αντικείμενα διαφόρων σχημάτων και στη συνέχεια ρω-
τώνται από το δάσκαλο να πουν τι σχήμα έχουν, σε ποιο μοιάζουν κ.ά. 
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6. Δείχνουμε γράμματα της αλφαβήτου σε καρτέλες και διάφορα σχέ-
δια και τους προτρέπουμε να αναγνωρίσουν διάφορα γεωμετρικά 
σχήματα.

7. Αξιοποιούμε διδακτικά διάφορα έργα τέχνης (π.χ. που σχετίζονται 
με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη γελοιογραφία, την τέχνη που εκ-
φράζεται σε δημόσιους χώρους κ.ά.) σε σχέση με τους νοηματικούς 
άξονες του παραμυθιού οι γεωμετρούληδες (π.χ. τη διαφορετικότη-
τα, τη φύση, την κατανόηση μαθηματικών εννοιών, τη δημιουργική 
συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και αλληλοκατανόηση κ.ά., βλ. πα-
ράρτημα) και τη διαθεματική προσέγγιση. Για παράδειγμα καλού-
με τα παιδιά να παρατηρήσουν τον πίνακα του Θεόφιλου Χατζημι-
χαήλ Η άρκτος χορεύουσα και συζητάμε για την αιχμαλωσία και την 
εκμετάλλευση της αρκούδας, που απαγορεύτηκε πια στη χώρα μας. 
Προτεινόμενες ερωτήσεις: Γιατί επέλεξε ο ζωγράφος να ασχοληθεί με 
την αλυσοδεμένη αρκούδα που χορεύει; Πώς είναι η έκφρασή της; Εί-
ναι λυπημένη, χαρούμενη, θυμωμένη; Πώς κατόρθωσε ο ζωγράφος να 
αποδώσει τη σκηνή; (για τη διδακτική αξιοποίηση επιπλέον προτει-
νόμενων έργων τέχνης, βλ. παράρτημα στο τέλος της εργασίας). 
Εναλλακτικά: καλούμε τα παιδιά να παρατηρήσουν τον πίνακα του 
Καντίνσκι ή του Πικάσο και να εντοπίσουν σε αυτόν βασικά γεωμε-
τρικά σχήματα κ.ά. 

8. Ταυτόχρονα, θα μπορούσαμε να .τους πούμε: “Γίνε κι εσύ ποιητής!: 
Αφού επιστρατεύσεις τη φαντασία σου και τη δημιουργικότητά σου, να 
δημιουργήσεις τους δικούς σου στίχους- παραμύθι! Θα είναι σίγουρα 
υπέροχο, αφού θα αποτελεί το δικό σου, μοναδικό έργο!”

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο και τους δίνονται μαλακά αντικείμενα 
σε σχήμα γεωμετρικών σχημάτων (μπάλες, μαξιλαράκια κ.ά.) και τις 
πετάνε ο ένας στον άλλο (σπάσιμο πάγου και ενεργοποίηση ομάδας)

2. Σχεδιασμός σε χαρτί των γραμμάτων των ονομάτων τους, εντοπι-
σμός διαφόρων σχημάτων και χρήση τους για τη δημιουργία μιας 
ζωγραφιάς.

3. Δημιουργία εμβλήματος της ομάδας δίνοντας στα παιδιά ποικίλα 
υλικά όπως χρώματα, μαρκαδόροι, πινέλα, μικρά χαρτονάκια σε διά-
φορα σχήματα, εφημερίδες κ.ά. 

4. Δραστηριότητα: Ο τυφλός και ο μουγγός: Διαλέξτε κάποιον για ζευγά-
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ρι σας, ο ένας θα κλείσει τα μάτια του με ένα μαντήλι και θα πάρει το ρό-
λο του τυφλού. Ο άλλος θα έχει το ρόλο του μουγγού, επομένως δεν θα 
μιλάει, και θα οδηγήσει τον τυφλό σε έναν περίπατο. Στο τέλος ερώτη-
ση: πώς ζήσατε τον κάθε ρόλο; 

5. Δραστηριότητα: To μετάλλιο: Προτείνω να σχεδιάσετε για τον εαυτό 
σας ένα μετάλλιο για κάτι που πιστεύετε ότι αξίζετε πραγματικά.

6. Δραστηριότητα: Το γλυπτό: Άσκηση σε ζευγάρια. Ο ένας θα ξαπλώ-
σει στο πάτωμα και θα αφεθεί χαλαρός και ο άλλος θα τον χρησι-
μοποιήσει σαν εύπλαστη ύλη, σαν να είναι πηλός και θα φτιάξει ένα 
γλυπτό με τη φαντασία του σε όποια φόρμα θέλει. 

7. Δραστηριότητα: Παραμύθι με δύο λέξεις: χωρισμός σε ομάδες, η κά-
θε ομάδα θα πει δύο λέξεις άσχετες μεταξύ τους και με τη σειρά ξε-
κινώντας από την πρώτη λέξη αρχίζει ο πρώτος να πλάθει ένα πα-
ραμύθι αυθόρμητα και όταν «κολλήσει» θα τη συνεχίσει ο επόμενος 
της ομάδας μέχρι να ολοκληρωθεί. Το ίδιο θα κάνουν όλες οι ομά-
δες. Επακολουθεί συζήτηση και ανάλυση ιδεών και συναισθημάτων. 
Επίσης, στο πλαίσιο αυτό μπορούν να καταγραφούν ή να μαγνητο-
φωνηθούν τα παραμύθια που δημιούργησαν τα παιδιά και να δημι-
ουργηθεί ένα βιβλίο ή ένα cd που θα εικονογραφηθεί από τα ίδια. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να δραματοποιήσουν τα παραμύθια 
ή την ιστορία που δημιούργησαν με τη σύνθεση μουσικής ή ακό-
μη να την παίξουν σε κουκλοθέατρο ή με μαριονέττες που θα κα-
τασκευάσουν τα ίδια. 

8. Δραστηριότητα: Οι ρόλοι μου και τα σημαντικά πρόσωπα. Με κολάζ 
και ζωγραφική φτιάχνουμε διάφορους ρόλους που έχουμε στη ζωή 
μας και τα σημαντικά άτομα που εμπεριέχει αυτή. Συζήτηση.

9. Δραστηριότητα: Οι δύο όψεις του εαυτού μου. Ζωγραφίζουμε τον εαυ-
τό μας σε ένα χαρτόνι: στη μια πλευρά όπως τον βλέπουμε εμείς και 
στη άλλη όπως νομίζουμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι.

10. Δραστηριότητα: Η ζωή μου τώρα-όπως θα την ήθελα. Σε μορφή κο-
λάζ χωρίζουμε ένα χαρτί στη μέση και στη μια μεριά κολλάμε εικό-
νες που συμβολίζουν τη ζωή μας τώρα και στην άλλη εικόνες που 
συμβολίζουν πώς θα θέλαμε να είναι.

11. Δραστηριότητα: Ο δούλος και ο αφέντης. Εξερεύνηση ρόλων εναλλάξ, 
του δούλου και του αφέντη. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.

12. Δραστηριότητα: Μουσικές ζωγραφιές. Ο συντονιστής του παιχνιδιού 
βάζει επιλεγμένες μουσικές με διαφορετικό ρυθμό και ύφος και τα 
παιδιά ζωγραφίζουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό.
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13. Δραστηριότητα: Αν τα συναισθήματα ήταν χρώματα. Συζήτηση με τα 
παιδιά και σύνδεση χρωμάτων με τα συναισθήματά τους: π.χ., Σή-
μερα είμαι μπλε χρώμα, γιατί είμαι ήρεμος ή λυπημένος, σήμερα είμαι 
κόκκινο χρώμα γιατί είμαι γεμάτος ενέργεια κ.ά. 

14. Eπίσκεψη σε ένα Μουσείο Παιδικής Τέχνης ή στο Μουσείο λαϊκών 
οργάνων στην Πλάκα (διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας και 
σύνδεση με το παραμύθι) στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ανακα-
λύψουν βιωματικά την ιστορία και την τέχνη των παιδικών μουσικών 
οργάνων και με απλές οδηγίες να φτιάξουν τα δικά τους, να κατα-
νοήσουν καλύτερα τα σχήματά τους, καθώς και τον κόσμο των ορ-
γάνων και της μουσικής και να τα συνδέσουν με τα διάφορα γεω-
μετρικά σχέδια. Ταυτόχρονα, να αντιληφθούν τα όργανα που χρη-
σιμοποιούσαν τα παιδιά σε παλιότερες εποχές σε διάφορες κοινω-
νικές εκδηλώσεις ή τα συντρόφευαν στα παιχνίδια τους. (Αρχοντά-
κη & Φιλίππου, 2003. Plummer, 2012: 106. Τσούτσια-Λουλάκη & Αρ-
γυρίου, 2014: 12. Γρόσδος & Ντάγιου, 2003: 326).

15. Χρήση προβολικού παιχνιδιού: μπορεί να οριστεί ως εμπειρίες, συ-
ναισθήματα, σκέψεις και ευχές που προβάλλονται πάνω σε διάφο-
ρα παιχνίδια και μέσα , όπως η άμμος, η μπογιά και το νερό. Το παι-
δί επιλέγει παιχνίδια πάνω στα οποία μπορεί να προβάλλει τις εμπει-
ρίες του και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτά τα αντικείμενα για να 
υποδυθεί τους ρόλους και τις σχέσεις που επιθυμεί να εξερευνήσει.

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Γίνεται ερμηνευτική ανάγνωση του παραμυθιού και των στίχων του από 
το διδάσκοντα με σκοπό τη συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών. Οι 
μαθητές καλούνται να αντλήσουν από αυτό μηνύματα για την προσωπι-
κή τους ζωή.

ΑΝΑΤΡΟφΟΔΟΤΗΣΗ

Μια πρόταση θα ήταν η ανάγνωση του ποιήματος Το χιόνι του Κώστα Κα-
ρυωτάκη (http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2016/01/blogpost_11.
html) ή εναλλακτικά η ακρόαση ενός τραγουδιού για τα γεωμετρικά σχή-
ματα (https://www.youtube.com/watch?v=vMkyXGlvn34). Η χρήση οπτι-
κοακουστικού υλικού μπορεί εύστοχα να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοή-
σουν βαθύτερα και να αντιληφθούν καλύτερα το νόημα του διδασκόμενου 
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παραμυθιού, επιλέγοντας ο εκπαιδευτικός κατά περίπτωση την κατάλληλη 
χρονική στιγμή που θα το εντάξει στο διδακτικό προγραμματισμό του, σύμ-
φωνα πάντα και με τη γενικότερη σκοποθεσία και στοχοθεσία που έχει θέ-
σει. Επίσης, η διαδικασία αυτή βοηθά και τους μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες, γιατί μπορούν να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν ευκολότερα 
τα μηνύματα που προέρχονται από συνδυασμό ήχου και εικόνας.

ΑξΙΟΛΟγΗΣΗ

Η επιλογή του παραμυθιού για νοηματική αξιοποίηση και διδασκαλία θα 
πρέπει να έχει σχέση με τα καθημερινά βιώματα των παιδιών και να αντα-
ποκρίνεται στην περιέργεια και τα ενδιαφέροντά τους, γιατί με αυτόν τον 
τρόπο έτσι κερδίζεται η προσοχή τους και επιτυγχάνεται η κατανόησή τους. 
Με άλλα λόγια πέρα από τον κοινωνικοποιητικό, επικοινωνιακό και εκπο-
λιτιστικό του χαρακτήρα, το παραμύθι έχει και ειδικότερα παιδευτικό και 
ψυχοκινητικό σκοπό. Η ένταξή του άρα στο σχολικό πρόγραμμα και η ενα-
σχόληση με αυτό, όταν γίνεται με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, μπο-
ρεί να βοηθήσει τους μαθητές στη γλωσσική ανάπτυξη και γραπτή έκφρα-
ση, στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης, στην εξά-
σκηση λογικομαθηματικών δεξιοτήτων κ.ά. Τα παιδιά παράλληλα, μέσα από 
την τέχνη και την εφαρμογή της συνεργατικής μορφής διδασκαλίας μπο-
ρούν να καταστούν ικανά να σκέφτονται και να αποφασίζουν για τον εαυ-
τό τους και αντιλαμβανόμενοι (εποπτικά, λογικά και αισθητικά) τον κόσμο 
σαν μορφή και περιεχόμενο να τον νοηματοδοτούν αυτόνομα και αποτε-
λεσματικά. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται η ερευνητική τους διάθεση, η κριτική 
και δημιουργική τους σκέψη και εξοικειώνονται με βιωματικές και ανακα-
λυπτικές διαδικασίες μάθησης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης η σύνδεση των τεχνών με τη στοχα-
στική και κριτική διάθεση των μαθητών μοιάζει μακρινή, καθώς αυτές δεν 
αποτελούν το κύριο εκπαιδευτικό μέλημα. Η θέση αυτή μπορεί να έρχεται 
σε αντίθεση με κάποιους από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμά-
των, τα οποία αναφέρονται στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργι-
κής σκέψης της μαθητικής κοινότητας (Κόκκος et al., 2011: 21).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σημαντική θεωρείται η δυσκολία οργάνωσης του χρόνου διδασκαλίας, με 
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην ολο-
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κληρωθεί η μαθησιακή διαδικασία και κατ’ επέκταση να μη μπορέσουν οι 
μαθητές να συλλάβουν  και να οικειοποιηθούν τα βαθύτερα νοήματα του 
διδαχθέντος παραμυθιού με δημιουργικό, στοχαστικό και ολοκληρωμένο 
τρόπο. Τίθεται επίσης, το ερώτημα κατά πόσο τα παιδιά που δεν έχουν εξοι-
κειωθεί με τα έργα τέχνης είναι δυνατό να αποκτήσουν συναισθηματική και 
διανοητική πρόσβαση στην κατανόησή τους και στην επεξεργασία τους. Η 
χρήση οπωσδήποτε του έργου ως εικονικής προβολής και ανάλυσης συ-
ναισθημάτων θα βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, σε σχέση πά-
ντα και με την ηλικία και τα βιώματα των παιδιών. Γι΄αυτό κατά τη διδασκα-
λία και εφαρμογή του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου θα πρέπει ο εκ-
παιδευτικός να έχει οργανώσει από πριν πολύ καλά το χρόνο του, έτσι ώστε 
να μπορέσουν οι μαθητές να οικειοποιηθούν και να βιώσουν δημιουργικά, 
βιωματικά, πολυπρισματικά και συνεργατικά το μεγαλείο του παραμυθιού.
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AbstrAct

In the new Curricula of the Obligatory Education fairytales can be very 
useful in various ways. This study attempts to present important methods 
of teaching such as the application of the morphological approach of 
Propp in teaching a fairytale to preschool and primary school children. 
The main aim is to make students organizing better their previous and 
new knowledge, to categorize, to express themselves orally and in writing, 
to correlate, to compare. Also, to recognize and identify geometric shapes 
in the environment, the characteristics, their similarities and differences. 
Furthermore, the art and the collaborative form of teaching may make 
children able to think and decide for themselves independently and 
efficiently. At last, their willing for learning is cultivated, as well as their 
critical and creative way of thinking.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ: 
Ο ρόλος του σχολείου 

και της σχολικής βιβλιοθήκης
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Νίκος Σβορώνος: «Μόλις άρχισα να εκπολιτίζομαι, 
διάβαζα τα πάντα…» Η πνευματικότητα και 

το αναγνωστικό ήθος, μέσα από την «ανάγνωση» 
μιας προσωπικής βιβλιοθήκης 

(Ένα σχέδιο εργασίας)

Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού

Βιβλιοθήκη Σβορώνου: Μια πνευματική κληρονομιά
«Για να είναι η βιβλιοθήκη τα πεπραγμένα μιας γραφής 
της ζωής, ο κάτοχός της πρέπει πρωτίστως να είναι υπο-
κείμενο, ιστορία εν ενεργεία».

Henry Meschonnic

Pro captu lectoris, habent sua fata libelli- αυτός ο στίχος (1286) του Ter-
entianus Maurus, φαίνεται, με πολλαπλές αναγνώσεις να εκφράζει τη μοί-
ρα των βιβλίων, τόσο από την πλευρά τοα κατόχου τους, όσο και από την 
πλευρά των μελλοντικών αναγνωστών τους. Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση θα αναφερθούμε στη βιβλιοθήκη του διεθνούς κύρους Λευκαδίτη ιστο-
ρικού Νίκου Σβορώνου (1911-1989) (Ασδραχάς, 2003: 253-297), ένα μνη-
μείο πνευματικότητας, ερευνητικής τεκμηρίωσης, αναγνωστικού και επι-
στημονικού πάθους, που συνιστά το πλέον έγκυρο τεκμήριο των πολύπλο-
κων διαδρομών της σκέψης του, της ανήσυχης και αυστηρής ερευνητικής 
του περιπέτειας, της αναλυτικής και συνθετικής, της επαγωγικής ικανότη-
τάς του στο πεδίο της ιστοριογραφίας. Αλλά και της βαθύτατα πνευματι-
κής, της βιβλιοφιλικής του φύσης, που προϋπάρχει ως ουσιώδες χαρακτη-
ρολογικό του συστατικό και θα υπαγορεύσει μελλοντικά την όλη του πνευ-
ματική-επιστημονική περιπέτεια (Κοψιδά-Βρεττού, 2012: 171-190). Η βιβλι-
οθήκη, η οποία δωρήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας από τον ανε-
ψιό του Δημήτρη Σιδηρόπουλο, εξαιτίας της αγάπης του ιστορικού προς 
τον γενέθλιο τόπο, περιλαμβάνει το σύνολο περίπου των βιβλίων, χειρο-
γράφων, αρχειακού υλικού, σπάνιων εκδόσεων, μεταφερμένων από το Πα-
ρίσι και την Αθήνα (Παπαγαλάνη, 1999: 13-14, Κοψιδά-Βρεττού, 2012). Συ-
γκεκριμένα: α. Αρχειακό υλικό: 

Έγγραφα
Αποκόμματα εφημερίδων
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Σπάνια φυλλάδια και εφημερίδες της δεκαετίας του 40 (αντίσταση, εμ-
φύλιος, παράνομος τύπος, κ.λπ.)
Φυλλάδια και εφημερίδες της περιόδου του αντιδικτατορικού αγώνα 
(1967-1974)
Αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές
Βιβλία και περιοδικά:
Περιοδικά ξένα
Περιοδικά ελληνικά
Βιβλιογραφίες
Λεξικά, επετηρίδες, στατιστικές
Συνέδρια
Βιβλία και εργασίες Νίκου Σβορώνου
Βιβλία Τέχνης
Πηγές-Κείμενα
Αδημοσίευτες διδακτορικές διατριβές
Βιβλία για τον Εμφύλιο και την Αντίσταση
Σπάνια φυλλάδια και έντυπα του Εμφυλίου Πολέμου
Ιστορικά βιβλία στην Ελληνική γλώσσα
Βιβλία στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες
Βιβλία στις σλαβικές και τη ρουμάνικη γλώσσα
Βιβλία και περιοδικά τουρκολογίας
Δίκαιο και Ιστορία των Θεσμών
Βιβλία που ενδιέφεραν ιδιαίτερα τον Νίκο Σβορώνο
Βιβλία με αξιοσημείωτες αφιερώσεις

ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ: «Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ»

Ο χώρος της προσωπικής βιβλιοθήκης συνιστά το νοητικό, ψυχικό και συ-
ναισθηματικό σύμπαν ενός ατόμου (Πολίτης, 1987: 133-135), το ένυλο και 
πνευματικό πεδίο χαρτογράφησης των νοητικών του διαδρομών, την εγκι-
βωτισμένη εμπειρία του ως κατάθεση του προσωπικού του πολιτισμού, της 
ερμηνείας των αναζητήσεων και των προσδοκιών του, τη μαρτυρία της χα-
ράς και της αγωνίας του. Τα βιβλία μιας βιβλιοθήκης παρουσιάζονται ως ζώ-
σες οντότητες, των οποίων η φαινομένη αταξία στην ταξινόμηση αποτελεί 
μια πρόκληση τακτοποίησης της ζωής μέσα στο χρόνο. Η δημογραφία της 
βιβλιοθήκης δεν συμπίπτει με τα δημογραφικά δεδομένα και την πορεία 
του κατόχου της μέσα στον χρόνο. Απαιτείται ένας διαφορετικός οδηγός 
πλοήγησης με βάση τα χρονολόγια, τις δραστηριότητες, την επαγγελματι-
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κή ανέλιξη, την περιοδολόγηση των θεματικών ενδιαφερόντων. Κι ακόμα, 
η αποκωδικοποίηση της χρονικής διαδρομής από την παιδική, εφηβική 
ηλικία στις ηλικίες της ωρίμανσης και των αναγνωστικών της καταθέσεων. 
Εδώ συνδέεται το παρελθόν με το παρόν, εδώ το άτομο-κάτοχος της βιβλι-
οθήκης αποκτά τη βεβαιότητα της αθανασίας-όπως είναι η αθανασία του 
πνεύματος-, αλλά και την προκλητική χειρονομία γνωριμίας με την αυθε-
ντικότερη πτυχή της αληθινής του φύσης, καθώς η περιέργεια αυτή εναρ-
μονίζει το συναίσθημα με την ευφυϊα, (Farge, 2004: 26) και παράγει μιαν άλ-
λη «ιστορία», αφήγηση που ενέχει στοχασμό και αναψηλάφηση των συμ-
βεβηκότων του νου.

Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο και αποκτούν μεγαλύτερο αν-
θρωπολογικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον (Ιser, 1989. Μαλαφάντης, 2005), 
όταν πρόκειται για την επιστημονική βιβλιοθήκη μιας σημαίνουσας προ-
σωπικότητας, στην οποία έχει εγκατασταθεί το σύνολο περίπου των ερευ-
νητικών, επιστημονικών, συγγραφικών και συλλεκτικών του «αφηγήσεων». 
Το τελευταίο αφορά τους φακέλους των αρχειακών του συλλογών-αυτό το 
ταξινομημένο σχολαστικά ή κάποτε και αταξινόμητο υλικό ένζωων μαρτυ-
ριών ζωής, που δεν αποκαλύπτονται σε ροή συνεχούς ζωής, αν δεν υπο-
βάλουμε στο άφωνο σώμα τους τα δικά μας ερωτήματα. Η βιβλιοθήκη του 
ιστορικού Νίκου Σβορώνου, έχει να επιδείξει αυτήν ακριβώς τη συναρπα-
στική βιογραφία: το «οπτικό αφήγημα» (Meschonnic, 2009: 171) των βιβλί-
ων στα ράφια της, που στο πρώτο απλό ερώτημα του ευαίσθητου επισκέ-
πτη, έχουν να εκδιπλώσουν πολύ περισσότερα κεκρυμμένα και άρρητα απ’ 
ό,τι η οποιαδήποτε κλασική βιογραφία. Είναι θα μπορούσαμε να πούμε, η 
«γλώσσα των γλωσσών», όπως χαρακτηριστικά μας διαβεβαιώνει ο Henri 
Meschonnic. «Και τη γλώσσα αυτή την αποκρυπτογραφούμε τόσο συγκε-
χυμένα και με τόση βεβαιότητα, όσο ένα πρόσωπο ή μια πλάτη». Και συνε-
χίζει προσφυώς: «Πρόκειται για μεταφορά της ανάγνωσης, της περιπέτειας 
του νοήματος. Διαβάζουμε βιβλία, διαβάζουμε, άλλως, μια βιβλιοθήκη… 
Πρόκειται για συσσωρευμένο χρόνο, για ένα απόθεμα, κάποιο μέλλον. Για 
υποκειμενικό χρόνο και υποκειμενικό τόπο. Το γεγονός ότι τα βιβλία είναι 
των άλλων δεν περιβάλλει διόλου τη βιβλιοθήκη μας με απρόσωπο ένδυ-
μα… Κάθε βιβλιοθήκη είναι μοναδική… Γι’ αυτό η βιβλιοθήκη έχει τον δι-
κό της ονειρισμό. Δεν περιορίζεται στην αφύπνιση ορισμένων διαθέσεων. 
Έχει δημιουργήσει ένα λογοτεχνικό γένος» (Meschonnic, 2009: 171-172).

Κάτω από αυτό το πρίσμα θα θεωρήσουμε τη Βιβλιοθήκη Σβορώνου ως 
μια μελέτη περίπτωσης (case-study), αναδεικνύοντας μια διαφορετική προ-
σέγγιση της βιβλιοθήκης και εγείροντας τη φαντασιακή περιέργεια ώστε 
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να αποκωδικοποιηθεί η σχέση του προσώπου με τα βιβλία του, η διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας με το πολιτισμικό περιβάλλον και κυρίως την 
ανάγνωση, η σχέση της ανάγνωσης με τον ατομικό χρόνο (γιατί η βιβλιο-
θήκη προηγείται και έπεται κάθε νοητικής δραστηριότητας). Αυτή η έμμε-
ση προσωπογραφία, που προκύπτει από τη διαφορετική «ξενάγηση» στο 
χώρο της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, συνιστά ταυτόχρονα και ένα ιδιαί-
τερο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας (project) (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2008: 27-34. 
Κοψιδά-Βρεττού, 2011) από το οποίο προκύπτουν οι συνάφειες προσωπι-
κότητας-περιβάλλοντος, η πολιτισμική δηλαδή γένεση της προσωπικότη-
τας, αλλά και η κυκλική σχέση περιβάλλοντος και προσωπικότητας, όπως 
και μια προβληματική αυτογνωσίας για τους επισκέπτες-μαθητές. 

«ΜΟΛΙΣ ΑΡχΙΣΑ ΝΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙζΟΜΑΙ…» ΤΟ ΠΑΙδΙ ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Τα σημαντικότερα στοιχεία γνωριμίας με την προσωπικότητα και τον χαρα-
κτήρα του Νίκου Σβορώνου, με έμφαση στην παιδική του ηλικία, εκπορεύ-
ονται από αφηγήσεις του ίδιου, σε εκτενείς συνεντεύξεις του σε διάφορα 
έντυπα (Διαβάζω, 1979: 40-45. Κανέλλη, 1985. Σκουζέ-Πετρίδη, 1993: 107-
129. Ασδραχάς, 2000) ή –λιγότερο– σε τηλεοπτικά κανάλια. Εκεί, ανατρέ-
χει πάντοτε στις ρίζες, στον γενέθλιο τόπο, στις πρώτες εικόνες, στα πρώτα 
ακούσματα, τα διαβάσματα, στο οικογενειακό περιβάλλον, στην πνευματι-
κή και πολιτισμική παράδοση-την επτανησιακή παράδοση και τις ιδιαιτε-
ρότητές της στο νησί της Λευκάδας: στο οποίο ο ίδιος έζησε τις δύο πρώ-
τες δεκαετίες της ζωής του (1911-1928). Διαβάζουμε χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα από τη σοβαρότερη και πληρέστερη συνέντευξή του (Αλιβιζά-
τος & Πεσμαζόγλου, 1988: 36-71. Δημαράς & Σβορώνος, 1995: 85-168): «…
παιδί ακόμη στο δημοτικό σχολείο, η πρώτη επαφή που είχα με τη λογοτε-
χνία ήταν ο Ερωτόκριτος και η Θυσία του Αβραάμ. Στα νυχτέρια που έκα-
ναν σπίτι μου πλέκοντας δίχτυα, διάβαζα, εις επήκοον τεσσάρων ή πέντε 
γυναικών που δούλευαν, τη Θυσία του Αβραάμ και τον Ερωτόκριτο (Σβο-
ρώνος, 2011: 117-124). Ερχόμουνα έτσι σε επαφή μ’ έναν λαϊκό πολιτισμό, 
ο οποίος ήταν πολύ υψηλός. Δεύτερον, στην πλατεία, στο Μποσκιέτο της 
Λευκάδας, στον κήπο της Λευκάδας, παίζαν Μπετόβεν. Η Φιλαρμονική έπαι-
ζε Μπετόβεν. Εκτός από τις εισαγωγές ιταλικών μελοδραμάτων, ακούγαμε 
και την Ποιμενική… «Και τα παραμύθια της γιαγιάς τα θυμάμαι ακόμα… 
Μόλις άρχισα να «εκπολιτίζομαι, διάβαζα τα πάντα. Έχω διαβάσει ακόμα 
και ολόκληρο τον Νατ Πίνκερτον και όλα τα αστυνομικά-ληστρικά μυθι-
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στορήματα (Δερμεντζόπουλος, 1997): το Λήσταρχος Κακαράπης και Ντα-
βέλης, ήταν κάτω από τα θρανία μας, όταν μας έκαναν γαλλικά… Έχω δια-
βάσει επίσης την Εσμέ την Τουρκοπούλα και όλα τα λαϊκοφανή μυθιστο-
ρήματα» (Μερακλής, 1988).

Συνεχίζοντας, θα ανατρέξει με αγάπη στο σχολικό περιβάλλον και στις 
γνωστικές εμπειρίες που αντλεί απ’αυτό. Αναφερόμενος στην κλασική του 
παιδεία, τονίζει την καλή γνώση αρχαίων ελληνικών και λατινικών, που είχε 
από το δευτεροβάθμιο σχολείο της Λευκάδας αποκομίσει: «Και τα αρχαία 
και τα λατινικά τα έμαθα στο σχολείο… Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Δημοσθέ-
νη Κουνιάκη (Σκλαβενίτης & Σκλαβενίτης, 2006). Τον είχαμε καθηγητή και 
μελετήσαμε μαζί του και θέατρο. Μαζί μας ήταν και ο Παναγής Λεκατσάς, 
με τον οποίο ήμασταν συμμαθητές… Φθάσαμε στο σημείο να επιχειρή-
σουμε να μεταφράσουμε στη δημοτική έργα, μεταξύ άλλων του Βασιλειά-
δη, για να το παίξουμε στο θέατρο… Κάναμε ακόμη και απαγγελίες. Επίσης 
βγάλαμε περιοδικό στο σχολείο. Το λέγαν Ο Νέος Δρόμος…

Άλλες αναγνωστικές εμπειρίες: Όντας παιδί της Εκπαιδευτικής Μεταρ-
ρύθμισης, αναφέρεται στο Αλφαβητάρι με τον ήλιο, σΤα Ψηλά Βουνά του Ζα-
χαρία Παπαντωνίου και σε ένα τρίτο, για το οποίο εκφράζει τον θαυμασμό 
του: «…δεν θυμάμαι τον τίτλο-θυμάμαι ότι αποτελούνταν από δύο μέρη. Στη 
Δ’, την τελευταία δηλαδή τάξη του Δημοτικού. Το πρώτο μέρος ήταν Πρόας 
ο Νικίου, που είναι το γνωστό γαλλικό μυθιστόρημα του Α. Laurie για την 
αρχαία Ελλάδα, το οποίο παρακολουθούσα με πάθος και, αν δεν κάνω λά-
θος, ήταν μετάφραση του Παλαμά. Ήταν η Γλυκέρα, η οποία έκανε ζωγρα-
φική, ζωγράφιζε αγγεία. Ο Πρόας, το χωριατόπαιδο που ήλθε στην Αθήνα 
να σπουδάσει. Ο κακός παράσιτος μιας πλούσιας οικογένειας. Ο Ευφορί-
ων, ο καλός, ο ωραίος, που πέθανε νέος. Υπήρξαν φίλοι μου, όπως και φί-
λοι όλων των συμμαθητών μου. Το τι με συγκινούσε αυτό το βιβλίο, το πώς 
το ζούσαμε αυτό το βιβλίο. Το βρήκα στη Γαλλία. Το έχω στη Γαλλία…Έδι-
νε στο παιδί ολόκληρη την έννοια της αρχαίας Ελλάδας, ενώ Τα Ψηλά βουνά 
μας έδωσαν ολόκληρο τον νεότερο ελληνισμό. Ήταν μια παρέα παιδιά που 
πάει στο βουνό, και δημιουργεί μια κατασκήνωση-κοινότητα. Ο Φάνης, με 
τον οποίο αισθανόμουνα τη μεγαλύτερη ταύτιση, ονειροπαρμένος, διανο-
ούμενος. Ο Ανδρέας, ο αρχηγός. Το τρίτο μεγάλο μάθημα πολιτισμού ήταν 
οι επιστολές του Ξενόπουλου: «Σας ασπάζομαι, Φαίδων». Επιμένει στην 
αναγνωστική επήρεια που άσκησε στον ίδιο και στη γενιά του η Διάπλασις 
των Παίδων (Αναγνωστόπουλος, 2008. Μαλαφάντης, 2001. Πάτσιου, 1995. 
Ταρσούλη, 1979: 511-513), περιοδικό που το διασυνδέει ταξικά με τα με-
σαία και ανώτερα αστικά στρώματα της πόλης και τις αναγνωστικές εμπει-
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ρίες των παιδιών της αστικής τάξης, ενώ ο ίδιος, από τα μικροαστικά στρώ-
ματα προερχόμενος (ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης), σημειώνει ότι το διά-
βαζε στο βιβλιοπωλείο- τα βιβλιοπωλεία λειτουργούσαν προπολεμικά και 
τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες ως μικρά σπουδαστήρια- ή το δανει-
ζόταν από εύπορους συμμαθητές του. Για τη συναισθηματική σχέση του 
(Athey, 1985: 527. Mαλαφάντης, 2005: 16) με συγκεκριμένα αναγνώσματα, 
θα αναφερθεί ιδιαίτερα στη Διονυσία, κοινωνικό μυθιστόρημα, μεταφρα-
σμένο από τα γαλλικά (ή τα αγγλικά, ασαφής προσδιορισμός), και δημοσι-
ευμένο στη Διάπλαση και για το οποίο θα πει χαρακτηριστικά «με τάραξε». 
Αλλά η Διάπλαση υπήρξε ένα μοναδικό αποθησαύρισμα ποικίλων αναγνω-
στικών ερεθισμάτων, που συνδύαζε τις γνωστικές με τις συναισθηματικές 
λειτουργίες της ανάγνωσης. «Εκεί διάβασα και το πρώτο αστυνομικό μυ-
θιστόρημα που θυμάμαι, Το παιδί της μαύρης μάσκας, και τον πρώτο Ιούλιο 
Βερν, Η Σφιγξ των πάγων… (Πάτσιου, 2008: 43-54). Και από κει και πέρα διά-
βαζα ό,τι περνούσε από τα χέρια μου. Από τη Χαλιμά και τον Ιούλιο Βερν 
και τον Ντοστογιέφσκι και τον Βίκτορα Ουγκώ. Εξάλλου, όπως όλοι οι νέ-
οι, έγραφα και στίχους, ποιήματα…» (Αλιβιζάτος, Πεσμαζόγλου, 1988: 39).

Απομονώνοντας αυτές τις αυτοβιογραφικές πληροφορίες του ιστορι-
κού Νίκου Σβορώνου, που αφορούν την παιδική και εφηβική του ηλικία, 
μπορούμε να αντλήσουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό για τη συγκρότηση 
μιας πραγματικότητας της ανάγνωσης, που αφορά το υποκείμενο της ανά-
γνωσης, την ίδια την ανάγνωση (στάσεις, προτιμήσεις, συνήθειες) (Κοψι-
δά-Βρεττού, 2011. Μαλαφάντης, 2005), το περιβάλλον και τις μεταξύ τους 
συνάφειες (Κοψιδά-Βρεττού, 2012: 171-190). Επισημαίνουμε: Α. Τη λειτουρ-
γία -και τη συναισθηματική- της λαϊκής λογοτεχνίας και γενικότερα του λα-
ϊκού πολιτισμού, ο οποίος «ενδημεί» τόσο στο κοινωνικό περιβάλλον του 
τόπου όσο και μέσα στην οικογένεια (Κυριακίδου-Νέστορος, 1993: 29-34. 
Μερακλής, 1984: 47-57). Πρόκειται για τον ύστερο περίπου, παρατεταμέ-
νο απόηχο του προφορικού πολιτισμού και την πνευματική του απήχηση 
στα λαϊκά στρώματα, αλλά και στη λόγια δημιουργία (Puchner, 1995: 53-65. 
Roth, 1995: 13-24. Σβορώνος, 2011: 117-124. Wolf, 1995: 43-52). Και εξαι-
ρετικά στην παιδική σκέψη και στον παιδικό ψυχισμό, κατεξοχήν δεκτικό 
του παραμυθικού, εξωλογικού, φανταστικού και περιπετειώδους στοιχεί-
ου που εμπεριέχει και που εξάπτει την παιδική φαντασία και ενεργοποιεί 
το συναίσθημα (Μερακλής, 1993: 73-206. Mερακλής, 2001). Β. Τη συνοχή 
της οικογένειας, τη μέθεξη του παιδιού στις λειτουργίες της οικογενειακής 
ζωής και την αμοιβαιότητα μιας πνευματικής-πολιτισμικής επικοινωνίας. Γ. 
Τις αναγνωστικές δυνατότητες, τις προτιμήσεις, τις αναγνωστικές στάσεις 
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και συνήθειες. Δ. Την ταξικότητα της ανάγνωσης Ε. Έμμεσα (αναρωτιόμα-
στε για) τις διαφοροποιήσεις φύλου σχετικά με τις αναγνωστικές προτιμή-
σεις. Στ. Τη συναισθηματική διάσταση της ανάγνωσης. Ζ. Την επήρεια του 
σχολείου. 8. Το είδος των αναγνωσμάτων 9. Τα εγγενή στοιχεία του υποκει-
μένου και τη διαλεκτική της ατομικής φύσης με το περιβάλλον.

ΕΝΑ ΣχΕδΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ θΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς άξονες υλοποίησης ενός θε-
ματικού προγράμματος φιλαναγνωσίας μέσα στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη 
(Κοψιδά-Βρεττού, 2011) και έναν πρωτότυπο, ενεργό και βιωματικό τρόπο 
επικοινωνίας μαθητών με μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, η οποία ενδεχο-
μένως δεν θα είχε καμιά επικοινωνιακή δυναμική πάνω τους, καθώς το πε-
ριεχόμενό της, κατά το μάλλον, έχει για τους μαθητές έναν ανοίκειο, απρό-
σιτο στις γνωστικές τους εμπειρίες, ακαδημαϊκό χαρακτήρα.

Γιατί ωστόσο επιλέγεται η Βιβλιοθήκη Σβορώνου για την υλοποίηση ενός 
σχεδίου εργασίας με θέμα την ανάγνωση;

Αποτελεί καταρχήν ένα δυναμικό, απαιτητικό και αυθεντικό περιβάλλον 
μάθησης, μέσα στο οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν προηγούμενες γνώ-
σεις, εμπειρίες, δεξιότητες, να ανακληθούν δημιουργικά αναμνήσεις των 
μαθητών από δικά τους βιώματα ή του οικείου περιβάλλοντός τους και να 
διασταυρωθούν με νέα γνώση και εμπειρία. Προσφέρεται ως ιδανικό πε-
δίο συναισθηματικής πρόσληψης του βιβλίου, ενεργητικής μάθησης και 
βιωματικής συμμετοχής στην αγωγή της ανάγνωσης (Κατσίκη-Γκίβαλου, 
2007. Μαλαφάντης, 2015).

Συνιστά επιπλέον περιβάλλον κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 
1978), που παρέχει στους μαθητές μια πλούσια σε βιβλιοφιλικά ερεθίσμα-
τα, παραγωγική και συνεργατική ατμόσφαιρα μάθησης. Διασυνδέει τη μα-
θησιακή ενδοσχολική διαδικασία με πνευματικό φορέα της ευρύτερης κοι-
νότητας, τον μαθητή (Αραβανής, 2000) με την πνευματικότητα των βιβλίων 
στο αυθεντικό τους περιβάλλον. Και έμμεσα τον μαθητή με τη σημαντική 
παράδοση του τόπου του, στην οποία και ο ίδιος ανήκει οργανικά.

Και τέλος, αξιοποιείται ως ένα εργαστήρι εφαρμοσμένης γνώσης, καθώς 
οι διάφορες εμπειρίες των μαθητών από τα γνωστικά αντικείμενα του σχο-
λείου (γεωγραφία, οικονομία, λογοτεχνία, και ιδιαίτερα την ιστορία: τις πη-
γές, τα εργαλεία της, το αρχείο, το επιστημονικό βιβλίο, το επιστημονικό πε-
ριοδικό) προσφέρονται για πρακτικές δραστηριότητες (παρατηρήσεις, κρι-
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τικές επισημάνσεις, συζητήσεις, συνθετικές εργασίες), οι οποίες αφορούν 
την ανάγνωση, με αναφορές στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Επίσης, την έν-
νοια και τα συστήματα ταξινόμησης, τη χρήση των καταλόγων, των δελτί-
ων, την ανεύρεση των βιβλίων, την κατασκευή βιβλιογραφιών, το έργο του 
βιβλιοθηκονόμου και του αρχειονόμου (Ντελόπουλος, 2006), κ.λπ. Το γε-
γονός καθιστά την όλη διαδικασία ζωντανή, όχι απρόσωπη και αποστασι-
οποιημένη, όπως θα ήταν μια οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική βιβλιοθή-
κη. Εκεί οι μαθητές ανακαλύπτουν τα βιβλία και μαζί τον άνθρωπο που έζη-
σε τη χαρά, την αγωνία, την αβεβαιότητα, τη δημιουργία, την επαγγελματι-
κή και ακαδημαϊκή καταξίωση-τη ζωή εντέλει μαζί τους.

ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές που θα επισκεφτούν τη Βιβλιοθήκη Σβορώνου έχουν προετοιμαστεί 
κατάλληλα από τον καθηγητή που θα τους συνοδέψει (φιλόλογο, ιστορικό). Γνω-
ρίζουν τον χώρο που θα επισκεφτούν, κάποια βασικά στοιχεία για τον ιστορικό 
Νίκο Σβορώνο και το έργο του, και έχουν απαντήσει σε ένα πολύ σύντομο ερω-
τηματολόγιο, που εστιάζει στις προσδοκίες τους από την επίσκεψη αυτή.

Η πρώτη εμπειρία των μαθητών στη Βιβλιοθήκη αρχίζει με την ελεύθερη πε-
ριήγησή τους στα ράφια και στους πάγκους της Βιβλιοθήκης, όπου έχουν τοπο-
θετηθεί επιλεκτικά, βιβλία από διάφορες κατηγορίες του περιεχομένου της: βι-
βλία του ιστορικού στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, ενδεικτικές βιβλιογραφι-
κές πηγές, φάκελοι αρχείου εφημερίδων, φάκελοι αρχειακού υλικού, δευτερογε-
νείς πηγές σε διάφορες γλώσσες: ρουμανικά, αραβικά, τουρκικά, κουτσοβλάχι-
κα… Και σε χωριστό πάγκο, επιλογή από όλες τις κατηγορίες παιδικών και εφη-
βικών λογοτεχνικών αναγνωσμάτων του ιστορικού, αυτοτελών ή σε συνέχειες, 
σε περιοδικά της εποχής. Επίσης, βιβλία με αφιερώσεις. Από τα ράφια οι μαθη-
τές αφήνονται να επιλέξουν και να ξεφυλλίσουν όποιο βιβλίο ελκύει το ενδιαφέ-
ρον τους. Ενθαρρύνονται να κρατούν σημειώσεις με τις απορίες, τις σκέψεις, τις 
παρατηρήσεις τους. Σε πρώτη φάση συζητούν μεταξύ τους, σχολιάζουν, υπο-
βάλλουν γενικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης και στον καθηγητή 
τους. Πολλές απαντήσεις θα πάρουν κατά την προβολή ντοκιμαντέρ, που απο-
τυπώνει το βιογραφικό και εργογραφικό χρονικό του ιστορικού. Μ’ αυτό τον τρό-
πο έχει επιτευχθεί ένα θετικό κλίμα που θα επιτρέψει τη μετάβαση στη δεύτερη 
φάση του προγράμματος με τη συναίνεση των μαθητών.

Σε δεύτερη φάση, κι αφού έχουν μια πρώτη εξοικείωση με το χώρο και τη 
θαυμαστή ποικιλία των βιβλίων, την ιδιαιτερότητα του περιεχομένου της βιβλιο-
θήκης αλλά και με τις δυνατότητες έρευνας που παρέχει, οι μαθητές τοποθετού-
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νται κατά ομάδες στους πάγκους εργασίας. Μοιράζονται φύλλα εργασίας, στα 
οποία υπάρχει ένα κοινό κείμενο και διαφορετικά θέματα προς διερεύνηση και 
επεξεργασία. Το κείμενο είναι απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Σβορώ-
νου, που αναφέρεται στην παιδική και σχολική ηλικία, τις πολιτισμικές του εμπει-
ρίες, τη σχολική ζωή και τα αναγνώσματά του. Συνιστά ένα κλειδί αποκρυπτογρά-
φησης της προσωπικής μυθολογίας του υποκειμένου της ανάγνωσης, καθώς δι-
εισδύει στον προσωπικό του χώρο και χρόνο, και έμμεσα στις μυστικές αναζητή-
σεις της ψυχής του μέσα στα βιβλία. Κατά ομάδες τα παιδιά θα εντοπίσουν και θα 
ασχοληθούν με διαφορετικά θέματα, τα οποία και αναφέρονται στο φύλλο ερ-
γασίας της κάθε ομάδας. α. Η πραγματικότητα της ανάγνωσης κατά τη δεύτερη 
και τρίτη δεκαετία του εικοστού αιώνα: τι βιβλία κυκλοφορούν, πώς τα προμη-
θεύονται τα παιδιά, οι αναγνωστικές προτιμήσεις του συγκεκριμένου υποκειμέ-
νου, πώς λειτουργεί το οικογενειακό περιβάλλον, πώς λειτουργεί ο τοπικός πο-
λιτισμός, η κοινωνική διαστρωμάτωση, η διαφορά φύλου, τα γενικά χαρακτηρι-
στικά του ως αναγνώστη, β. Ανάγνωση και συναισθήματα: Πώς το βιβλίο επιδρά 
συναισθηματικά στο παιδί- αναγνώστη Νίκο Σβορώνο, πώς το συναίσθημα λει-
τουργεί ως σημαντικό κίνητρο για την παιδική και εφηβική ανάγνωση, πώς το 
συγκεκριμένο υποκείμενο κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους μέσω των συ-
ναισθημάτων που βιώνει από την ανάγνωση. Γνώση και -(ή)- συναίσθημα. Σχο-
λικό και εξωσχολικό (ψυχαγωγικό) βιβλίο. «Πληροφοριακή» και «αισθητική» ανά-
γνωση (Μαλαφάντης, 2005: 20-21. Rosenblatt, 1995), γ. Αναγνωστικά ενδιαφέρο-
ντα, αναγνωστικές στάσεις και συνήθειες, δ. Το σχολείο και η ανάγνωση: Ασκεί 
και πώς το σχολείο μιαν αναγνωστική αγωγή; Η σχολική επίδοση του μαθητή Νί-
κου Σβορώνου και η ανάγνωση, ε. Από το παιδί- Νίκο Σβορώνο στον ερευνητή 
ιστορικό Νίκο Σβορώνο: Θα μπορούσε να διαγνωστεί και να ερμηνευτεί η δια-
νοητική ανάπτυξη και η επιστημονική - πνευματική πορεία του ιστορικού, μέσ’α-
πό την κατάθεση εμπειριών της παιδικής του ηλικίας και του αναγνωστικού του 
ήθους; Αναγνωστικές -ή άλλες- τεκμηριώσεις, στ. Από το αναγνωστικό έθος στο 
αναγνωστικό ήθος: Αποκρυπτογραφώντας τα «marginalia» (Καλογήρου, 2008: 
41), τους δείκτες της συμμετοχικής, ενεργητικής συμπεριφοράς του αναγνώστη 
απέναντι στο βιβλίο (σημειώσεις και σχόλια στο περιθώριο, υπογραμμίσεις, εύ-
γλωττα σημεία στίξης: ερωτηματικό, θαυμαστικό, μουντζούρες, «ταλαιπωρη-
μένες» ή τσακισμένες σελίδες κ.λπ.). Ερμηνεύοντας τις αφιερώσεις βιβλίων στον 
ιστορικό Νίκο Σβορώνο (ποιος, είδος της αφιέρωσης, έκφραση συναισθημάτων, 
προθέσεων, ανθρώπινων χαρακτήρων) ζ. Συγκρίνοντας την εποχή των παιδικών 
χρόνων του Νίκου Σβορώνου με το παρόν: Η σημασία της ανάγνωσης σήμερα, 
οι αναγνωστικές δυνατότητες, οι πηγές, η τεχνολογία και η ανάγνωση, η οικογέ-
νεια, το σχολείο και η ανάγνωση, ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις στην 
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αναγνωστική αγωγή και τη βιβλιοφιλία. Πώς αντιμετωπίζουμε το φυσικό δεδο-
μένο της προσωπικότητας του κάθε παιδιού σε σχέση με την ανάγνωση. Μπο-
ρεί το κάθε παιδί να γίνει αναγνώστης;

Τα παιδιά επεξεργάζονται κατά ομάδες τα παραπάνω θέματα, προχωρώντας 
από το ειδικό στο γενικό, από το συγκεκριμένο υποκείμενο και τις αναγνωστι-
κές του εμπειρίες στον εαυτό τους, από το παρελθόν στο παρόν. Συζητούν με-
ταξύ τους, κρατούν σημειώσεις, προβληματίζονται, αλληλεπενεργούν και κρα-
τούν σε σημειώσεις τα ερωτήματα που θα θέσουν στην ολομέλεια, στην οποία 
θα συμμετέχουν ενεργά και οι υπεύθυνοι ενήλικες (καθηγητές, υπεύθυνος βι-
βλιοθήκης, κ.λπ.).

Σε τρίτη φάση, οι μαθητές συζητούν στην ολομέλεια. Η κάθε ομάδα αναπτύσ-
σει το θέμα της, εκθέτει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, τις απορίες της 
και αναπτύσσει τα συμπεράσματά της. Διεξάγεται διάλογος μεταξύ των ομάδων, 
στον οποίο διακριτικός αλλά αποφασιστικός είναι ο ρόλος των ενηλίκων συνο-
δών και του υπεύθυνου της Βιβλιοθήκης. Συντίθενται οι απόψεις των ομάδων, 
αποδελτιώνονται τα βασικά σημεία και τα συμπεράσματα.

Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως του λυκείου, ανάλογα με 
τον διαθέσιμο χρόνο, μπορούν, επιπλέον, να υλοποιήσουν ένα μικρό project in 
situ, ιστορικής έρευνας, αξιοποιώντας δειγματικά πρωτογενές υλικό που υπάρ-
χει ταξινομημένο σε φακέλους στη Βιβλιοθήκη Σβορώνου.

Με βάση όλη τη διαδικασία οικείωσης με την πνευματική και πολιτισμική 
ατμόσφαιρα της εποχής του ιστορικού, την προσωπική του εκπαιδευτική, ερευ-
νητική και επιστημονική ανέλιξη, σκιαγραφείται το αναγνωστικό πορτρέτο του 
και συντίθενται κάποια τελικά συμπεράσματα.

Τέλος, ο κάθε μαθητής καλείται να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο, που συ-
γκροτεί το δικό του αναγνωστικό προφίλ. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις, καλεί-
ται να σκεφτεί πάνω στην προσωπική του συμπεριφορά απέναντι στο βιβλίο, τις 
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις αναγνωστικές του εμπειρίες, τα συναι-
σθήματα, τα κίνητρα που τον ωθούν στην ανάγνωση, το ρόλο των μελών της οι-
κογένειάς του, τον ρόλο του σχολείου κ.λπ. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να αξιο-
ποιηθεί ως εργαλείο για την εφαρμογή σχετικού προγράμματος φιλαναγνωσί-
ας στο σχολείο.

Με σύντομο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνουν οι μαθητές μετά την ολο-
κλήρωση του προγράμματος, αξιολογούν την επίσκεψη, τις γνωστικές και συναι-
σθηματικές, τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, σε σχέση με τις αρχικές τους προσ-
δοκίες. Συντάσσουν προτάσεις για βελτίωση ή συμπλήρωση του προγράμματος.
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H βιβλιοθήκη συνιστά ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης και ειδικότερα ένα 
περιβάλλον ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στην ανάγνωση. Η πο-
σοτική διάσταση, η ποικιλία και οι ποιότητες μιας προσωπικής, επιστημονικής 
βιβλιοθήκης αισθητοποιούν στον μαθητή τη μακρόχρονη διαδικασία πρόσκτη-
σης της γνώσης, την επίμοχθη ατομική και συλλογική προσπάθεια για την κα-
τάκτησή της, την ηθική και κοινωνική σημασία της έρευνας, την υφή της πνευ-
ματικής φύσης του ανθρώπου. 

Μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον της προσωπικής βιβλιοθήκης του 
ιστορικού Νίκου Σβορώνου, οι μαθητές προσλαμβάνουν ευχερέστερα και αμε-
σότερα τη σημασία της ανάγνωσης, όχι μόνον ως χρηστική ή ψυχαγωγική δι-
εργασία αλλά περισσότερο ως την υψηλή πραγμάτωση της πνευματικής φύ-
σης του ανθρώπου. Μέσω της γνωριμίας με το υποκείμενο-κάτοχο της βιβλι-
οθήκης, έχουν την άμεση και εναργή, προσωποποιημένη εμπειρία της ανά-
γνωσης: των αναγνωστικών στάσεων και συνηθειών, των αναγνωστικών ενδι-
αφερόντων, τη μετάβαση από τη σχολική υποχρεωτική ανάγνωση, στην αβί-
αστη βιβλιοφιλική συμπεριφορά, και από εκεί στην επαγγελματική-επιστημο-
νική, ενεργητική ανάγνωση και την παραγωγή νέας γνώσης. Αυτό επιτυγχάνε-
ται αφενός με τα υλικά τεκμήρια που τους παρέχει η βιβλιοθήκη όσο και με τη 
μεταποίησή τους σε πνευματικό-παραγωγικό έργο, το οποίο υπάρχει πραγμα-
τωμένο μέσα στη βιβλιοθήκη. Και μάλιστα, σε μια αναμονή για διάλογο μαζί 
του και σε αγωνιώδη προσμονή για τη συνέχισή του στο μέλλον, όπως και κά-
θε ανθρώπινο πνευματικό δημιούργημα άλλωστε.

Από την «ανάγνωση» και την ανάλυση των σημείων της αυτοβιογραφικής 
αφήγησης του ιστορικού, κυρίως των αναμνήσεων της παιδικής και σχολικής 
του ηλικίας, προκύπτει, με σειρά επαγωγικών σκέψεων και συλλογισμών, η σχέ-
ση ανάμεσα στο περιβάλλον-γεωγραφικό, ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμι-
κό-και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Όπως και η ιδιαίτερη σημασία 
του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος, θεωρημένου μέσα στα πλαί-
σια της ιστορικότητας. Η μετάβαση της σκέψης από το γενικό στο ατομικό (και 
ειδικό), από τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία γενικά, στη βιβλιοθήκη και στα βιβλία 
του ιστορικού Νίκου Σβορώνου, και από εκεί στη διερεύνηση του εαυτού σχε-
τικά με την ανάγνωση: τις προσωπικές στάσεις και τα ενδιαφέροντα, τις προτι-
μήσεις, τα κριτήρια, τη σχέση σχολικής επίδοσης και ανάγνωσης, τη σχέση φύ-
λου και ανάγνωσης ή τη σχέση κοινωνικής προέλευσης και ανάγνωσης, οι μα-
θητές συνειδητοποιούν όλα τα παραπάνω εναργέστερα και διατυπώνουν κρι-
τικές σκέψεις για τη σημασία και το ρόλο της ανάγνωσης, που κανένας διδα-
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κτισμός γύρω από το βιβλίο, δεν θα μπορούσε να τους προσφέρει. Διερευνώ-
ντας επιπλέον τις εμπειρίες ανάγνωσης του συγκεκριμένου υποκειμένου μέ-
σα από το υλικό σώμα των βιβλίων και τη σημειολογία τους, και «ακούγοντας» 
παράλληλα τη φωνή του (στη συνέντευξη), συγκροτούν όχι μόνον τη ζωντα-
νή προσωπογραφία του, αλλά και τη βίωση των συναισθημάτων που τα βιβλία 
ανακινούν στον αναγνώστη τους, τις μεταβολές ή τις αναγκαιότητες των ανα-
γνωστικών του προτιμήσεων, καθώς παρακολουθούν και συντελούν στη στα-
διακή του ωρίμανση μέσα στον ατομικό χρόνο.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, μαθαίνουν τον τρόπο κωδικοποίησης και ταξινό-
μησης των βιβλίων και τη διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης των τίτλων που 
αναζητούν, παράλληλα με την έμμεση ξενάγηση στο έργο και τον επαγγελ-
ματικό ρόλο του βιβλιοθηκονόμου και στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας. 
Έχουν την εμπειρία των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και συνειδητο-
ποιούν τη σύνθετη, κριτική διεργασία μετατροπής της πληροφορίας των πη-
γών σε ιστορική γνώση ή σε λογοτεχνική μυθοπλασία με ιστορικό περιεχόμε-
νο (ιστορικό μυθιστόρημα, θέατρο, ποίηση κ.λπ.). Αν μάλιστα-ανάλογα με την 
τάξη και τον διαθέσιμο χρόνο-, εκπονήσουν ενδεικτικά ένα σύντομο project, 
μυούμενοι στον τρόπο εργασίας του ιστορικού ερευνητή, δηλαδή στην πο-
ρεία ανασύνθεσης ενός γεγονότος από τις πηγές και την παραγωγή ιστορικής 
γνώσης: πώς αναγιγνώσκεται η πηγή, τα υποδόρια μυστικά της, τα ερωτήμα-
τα που της θέτει ο ερευνητής, τις πολλαπλές της φωνές, τον κριτικό έλεγχο που 
της ασκεί κ.λπ., τότε μπορούν να κατανοήσουν οι μαθητές την πολυπλοκότη-
τα της ιστορικής σκέψης και τη σημασία της κριτικής προσέγγισης των εννοι-
ών. Αλλά και τη γοητεία της έρευνας, που πότε διαψεύδει, πότε επιβεβαιώνει 
τις «υποψίες» (υποθέσεις του ιστορικού), όπως ακριβώς στην περιπέτεια των 
γρίφων της αστυνομικής λογοτεχνίας.

Εκτός από τα μετρήσιμα οφέλη μιας οργανωμένης μαθητικής επίσκεψης 
(και εργασίας) στη Βιβλιοθήκη Σβορώνου (ή σε όποια άλλη αξιόλογη προσω-
πική βιβλιοθήκη), ό,τι περισσότερο συνιστά αγωγή στην ανάγνωση είναι τα 
κεκρυμμένα και άρρητα της βιβλιοθήκης: της σιωπηλής συνομιλίας των βιβλί-
ων με τον άφαντο, αλλά πανταχού παρόντα “ιδιοκτήτη” της (η μόνη ιδιοκτη-
σία, που παρά τον ένυλο χαρακτήρα της, είναι μια πνευματική ιδιοκτησία). Κι 
αυτή η συνομιλία, την οποία οι μαθητές αποκωδικοποιούν με την ενεργό τους 
παρουσία στον χώρο, είναι εκείνη που τελικά μεταμορφώνει την ύλη σε πνεύ-
μα, τον σεμνό χαρακτήρα του βιβλίου, σε εύγλωττη πνευματικότητα, την απλή 
επικοινωνία μαζί του, σε ήθος ανάγνωσης: που εξευγενίζει, συγκινεί, διδάσκει, 
ηθικοποιεί, λυτρώνει και παιδαγωγεί.
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Abstract
 

This work constitutes a form of decryption of the spiritual nature, of 
reading preferences and reading ethos of the distinguished historian Nikos 
Svoronos, endorsed as a case study on the relationship between personality 
and cultural environment, on using the library as a literary and scientific 
tool of reception. Through the "reading" of his personal-scientific library, 
especially of the literary readings of his childhood and teenage years, the 
special mental and emotional qualities of his thought in connection with the 
cultural environment are detected, which will then determine his research- 
academic work. This "indirect portrait", derived from an original «tour» of 
students in Svoronos Library, constitutes simultaneously a "philanagnosia 
project”, a respect for education and love for books, a respect lesson in 
cultural genesis of personality, and a self-diagnosis and self-awareness 
learning for students.
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Μαριάννα Μίσιου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθώς ο κόσμος μας εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, αναδύεται η ανάγκη 
αναδιαμόρφωσης του σημερινού σχολείου. Ο εγγράμματος άνθρωπος του 
21ου αιώνα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της επιλογής, και όχι της γνώ-
σης ούτε της πληροφόρησης. Από το πλήθος των πληροφοριών που έχει 
στη διάθεσή του καλείται να επιλέξει ποιες είναι οι σημαντικές, πώς θα επι-
λέξει και με ποιο σύστημα πληροφόρησης. Στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συ-
στήματα αποκλειστική απασχόληση δεν είναι η παροχή γνώσεων, αλλά οι 
διαδικασίες που επιτρέπουν στο παιδί να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρ-
φωση της μαθησιακής διαδικασίας. Το παιδί, που τοποθετείται πλέον στο 
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανακαλύπτει το ίδιο τη γνώση και 
αναπτύσσει τις ικανότητες εξεύρεσης λύσεων, ενώ ο ρόλος του/της εκπαι-
δευτικού περιορίζεται στην ενίσχυση της αυτονομίας και της δημιουργικό-
τητας τόσο του παιδιού όσο και της ομάδας (∆ερβίσης, 1999: 156-157). Η 
παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση θεωρείται σήμερα από τις πλέον εν-
δεδειγμένες για τις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις. Στο παιδοκεντρι-
κό μοντέλο μάθησης ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν το ενδιαφέρον και ο 
σεβασμός για τα ψυχολογικά δεδομένα των παιδιών της σχολικής ηλικίας, 
τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ανάγκες και ικανότητές του. (Ματσαγγούρας, 
19962: 303). Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία, αυτό-μορφώ-
νεται και θεωρείται ένα άτομο που σκέφτεται, ενεργεί και δραστηριοποιεί-
ται. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη οι σημερινοί μαθητές να ξεχωρίζουν τι εί-
ναι σημαντικό, ορθό, έγκυρο, αξιόπιστο. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικές βι-
βλιοθήκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Μεταξύ των στόχων που ορίζονται για τις σχολικές βιβλιοθήκες, οι τέσ-
σερεις μπορούν να προσεγγιστούν ταυτόχρονα μέσα από την ανάγνωση 
κόμικς. Αυτοί είναι: η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών, η στή-
ριξη των ενδιαφερόντων των μαθητών που δεν έχουν σχέση με το μάθη-
μα π.χ. μουσική, αεροπλάνα κ.λπ., η καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής και 
η διαμόρφωση πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Οικονό-
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μου, 1998: 86-87). Πιο συγκεκριμένα, η φιλαναγνωσία ως δράση προσφέ-
ρεται κατάλληλα για πρακτικές που έχουν ως άμεσο στόχο το ίδιο το πεδίο 
των κόμικς, χωρίς να τα εργαλειοποιούν, όπως γίνεται συνήθως στην εκ-
παίδευση. Τα κόμικς τα διαβάζουμε, εξάλλου γι’ αυτό δημιουργούνται, εκ-
δίδονται και κυκλοφορούν. Επιπλέον, επιτρέπουν ευέλικτες προσπελάσεις 
στο βιβλίο, ένα πήγαινε-έλα ανάμεσα στις εικόνες και το κείμενο. Αποτε-
λούν λοιπόν ένα μέσο για να προσεγγίσουμε το βιβλίο, να παίξουμε με το 
βιβλίο, να το οικειοποιηθούμε, να το απολαύσουμε.

Η εργασία αυτή εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν το άνοιγμα των σχο-
λικών βιβλιοθηκών στα κόμικς, στις δυσκολίες, στα προβλήματα αλλά και 
στα οφέλη της ενέργειας αυτής. Θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν ερω-
τήματα και να καταγραφούν κάποιοι δισταγμοί που έχουν να κάνουν με την 
κουλτούρα των κόμικς στην Ελλάδα, τις εκδόσεις, τη διακίνησή τους, την 
αξιολόγησή τους αλλά και τις επιφυλάξεις της σχολικής κοινότητας (π.χ. «σο-
βαρό» ή όχι ανάγνωσμα, λογοτεχνία ή σκύβαλο, λιγοστές ελληνικές εκδό-
σεις για παιδιά, αμηχανία στον τρόπο διδακτικής προσέγγισης: εικαστικά 
ή λογοτεχνία κ.ά.). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται πρόταση δράσης φιλανα-
γνωσίας στη σχολική βιβλιοθήκη με θέμα τα κόμικς, και στόχο οι μαθητές/
τριες να καλλιεργήσουν τη στάση τους ως αναγνώστες λογοτεχνίας, να συ-
νειδητοποιήσουν την αξία των κόμικς ως σύγχρονη πολιτισμική δημιουρ-
γία, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους ώστε να εί-
ναι σε θέση να ερμηνεύουν, να αναγνωρίζουν τις πηγές, να τις επιλέγουν 
και να μετασχηματίζουν τη γνώση για τις δικές τους ανάγκες. 

θΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΕΣ

Αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης του 21ου αιώνα είναι η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των μαθητών όπως οι δεξιότητες συλλογισμού και ανταλλα-
γής γνώσεων, καθώς και η χρήση πηγών και εργαλείων που θα τους επι-
τρέψουν να προοδεύουν σε ένα περιβάλλον σύνθετης πληροφόρησης και 
πολλαπλών γραμματισμών (AASL/ALA, 2007. ACRL/ALA, 2000). Το Υπουρ-
γείο Παιδείας καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών 
(Γ7/128800/19-11-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1784 τ. Β`), σύμφωνα με το οποίο η 
σχολική βιβλιοθήκη λειτουργεί «ως σημείο πρόσβασης στην πληροφορία 
[…]» και σκοπό έχει να συμβάλλει ενεργά, μεταξύ άλλων: «στη συγκέντρω-
ση, οργάνωση και απόδοση της γνώσης και της πληροφορίας που ενδιαφέρει 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς», και στην «άσκηση του [μαθητή] στην 
κριτική σκέψη που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία».
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Οι μαθητές προσφεύγουν στη βιβλιοθήκη για να αντλούν πληροφορίες, 
να μελετούν και να ερευνούν ένα θέμα µέσω του υλικού της ή να τη χρησι-
μοποιούν για να διαβάζουν για την προσωπική τους ευχαρίστηση και από-
λαυση. Καθώς οι έννοιες του βιβλίου και της παιδείας είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένες, η βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει «µια προωθημένη μορφή σχο-
λικής τάξης µε διευρυμένες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δυνατότητες» (Αρ-
βανίτη, 2007: 430-431). Η σχολική βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει δυναμικό κέ-
ντρο μάθησης για τα σχολεία της εποχής της Πληροφορίας και μπορεί να 
συντελέσει ώστε οι μαθητές να μάθουν να εκτιμούν την πληροφορία κριτι-
κά και αποτελεσματικά, να αναπτύξουν τις δυνατότητες και τη σκέψη τους.

Αν θεωρήσουμε ότι το βιβλίο είναι θεμέλιο της μάθησης και της πνευμα-
τικής καλλιέργειας, τότε η σχολική βιβλιοθήκη ανάγεται σε πυρήνα εκπαί-
δευσης και σημαντικό χώρο διάδοσης του βιβλίου και του ρόλου του στη 
μόρφωση. Από την άλλη πλευρά, τα κόμικς είναι ένα δυναμικό μέσο που 
μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
πολιτισμού και γραμματισμού (Μίσιου, 2012). Μάλιστα, τα τελευταία χρό-
νια η αξιοποίησή των κόµικς στην εκπαίδευση συνεχώς διευρύνεται (Μίσι-
ου, 2010: 275-286). Ωστόσο, τα κόμικς δέχονται, δυσανάλογα σε σχέση με 
τα υπόλοιπα βιβλία, επιθέσεις από κύκλους κυβερνητικών, θρησκευτικών, 
παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων. Μάλιστα, οι βιβλιοθηκονό-
μοι και οι εκπαιδευτικοί ήταν από τους πρώτους κατήγορους των κόμικς, 
καθώς εμπλέκονται στην καθοδήγηση των παιδιών, σε ό,τι αφορά στα κεί-
μενα που διαβάζουν (προωθούν την «κακή» λογοτεχνία, καθυστερούν την 
ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων, απειλούν την ηθική με τις σκηνές βί-
ας και σεξ κ.ά.). Αφού λοιπόν δεν θεωρούνταν λογοτεχνία, δεν ήταν κατάλ-
ληλα να μπουν στη συλλογή μιας βιβλιοθήκης. Επιπλέον κυκλοφορούσαν 
στα περίπτερα μαζί με άλλες εφήμερες δημοσιεύσεις (εφημερίδες και πε-
ριοδικά) και ήταν προορισμένα να διαβάζονται γρήγορα και να πετιούνται, 
άρα ήταν ευτελή. Όπως αναφέρει ο Groensteen, τα κόμικς θεωρούνται εγ-
γενώς επιβλαβή, επειδή τείνουν να πάρουν τη θέση του «πραγματικού» βι-
βλίου, στάση που αποκρυσταλλώνει μια διπλή σύγκρουση: ανάμεσα στο 
γραπτό λόγο και τον κόσμο των εικόνων, από τη μία πλευρά, ανάμεσα στη 
λογοτεχνία και την καθαρή ψυχαγωγία από την άλλη (2006: 23-31).

Η αντίθεση βιβλιοθηκονόμων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα κόμικς 
στη βιβλιοθήκη και στην τάξη γίνεται κατανοητή στο ευρύτερο πλαίσιο 
της συζήτησης για τα κόμικς, που αναπτύχθηκε, τουλάχιστον στην Αμερι-
κή και στην Ευρώπη (Γαλλία, Βέλγιο) από την εμφάνισή τους στα μέσα της 
δεκαετίας του 1930. Σχεδόν από την πρώτη του εμφάνιση, τα κόμικς θεω-
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ρούνταν ως προβληματική μορφή νεανικής παραλογοτεχνίας, παρά το γε-
γονός ότι ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των αμερικανικών και γαλλοβελγι-
κών εφημερίδων, που απολάμβαναν παιδιά και ενήλικες. Το 1949 στη Γαλ-
λία και το 1954 στην Αμερική, η κίνηση εναντίων των κόμικς κορυφώθηκε 
με την έκδοση ρυθμιστικών κωδίκων στη βιομηχανία των κόμικς και των 
παιδικών αναγνωσμάτων. Υιοθετήθηκε ένας αυστηρός ρυθμιστικός κώδι-
κας που σκοπό είχε να «εξυγιάνει» τα κόμικς από σκηνές βίας, τρόμου και 
σεξ. Ο κώδικας αυτός, στην Αμερική, παρέμεινε σε ισχύ για 50 χρόνια (Ny-
berg, 1998) ενώ στη Γαλλία, ο νόμος εξακολουθεί να τυπώνεται στα βιβλία 
(αν και σε αδράνεια) (Wachsmann, 1999: 7-14).

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές, και οι βιβλι-
οθηκονόμοι δεν βρίσκονται πλέον σε αντιπαράθεση με την αξία των κόμικς, 
αλλά θεωρούν δεδομένη και εξέχουσα τη θέση τους. Η σταδιακή αλλαγή 
στην επικρατούσα αρνητική στάση απέναντι στην ανάγνωση κόμικς έλαβε 
χώρα στη δεκαετία του 1970 και του 1980. Όπως υποστηρίζει ο Hatfield η 
στροφή προς την αυξανόμενη αποδοχή της μαζικής κουλτούρας από τον 
ακαδημαϊκό κόσμο, ο επαναπροσδιορισμός της επίδρασης των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης και ειδικά της τηλεόρασης, και οι αλλαγές στην παιδαγω-
γική προσέγγιση της ανάγνωσης άλλαξε το τοπίο ως προς τα κόμικς (2005: 
35). Και παρόλο που τα κόμικς διδάσκονται πλέον σε πανεπιστημιακές σχο-
λές και αντιμετωπίζονται με θετική στάση, παραμένουν ακόμη ορισμένες 
επιφυλάξεις στην ευρύτερη ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως 
έγραψε ο Hatfield τα κόμικς παραδοσιακά εξακολουθούν να θεωρούνται 
ως απολύτως χρηστικά, και σαφώς διαφορετικά από τη «σπουδαία λογοτε-
χνία» (2005: 35). Ο Groensteen από την πλευρά του τονίζει ότι τα κόμικς απο-
τελούν το τελευταίο οχυρό εναντίον του αναλφαβητισμού (1998: 15). Πολύ 
περισσότερο όταν σήμερα η πράξη της ανάγνωσης σήμερα απειλείται κυ-
ρίως από την τηλεόραση, τον υπολογιστή, τα tablets και κάθε λογής οθόνη.

Και άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στην εκ διαμέτρου αλλαγή της στά-
σης απέναντι στα κόμικς. Ερευνητές έχουν επισημάνει ότι έχει αλλάξει η δο-
μή στην εκδοτική βιομηχανία των κόμικς και έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός 
των καταστημάτων που εμπορεύονται αποκλειστικά κόμικς. Ταυτόχρονα 
σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι δημογραφικές αλλαγές στο αναγνωστικό κοι-
νό, η επιτυχία των ταινιών που διασκεύασαν κόμικς, καθώς και η συνειδη-
τοποίηση της ποικιλίας του υλικού που μπορεί να βρεθεί μέσα σε ένα κό-
μικς. Επίσης, η εισαγωγή του όρου graphic novel (εικονογραφημένο μυθι-
στόρημα) συνέβαλε στην αναθεώρηση της αξίας των κόμικς, καθώς αντι-
μετωπίζονται ως βιβλίο.
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Επιπλέον, τα κόμικς έχουν πλέον μπει και στα ελληνικά αναλυτικά προ-
γράμματα. Και αυτό οφείλεται αφενός μεν στον τρόπο με τον οποίο τα ση-
μερινά παιδιά λαμβάνουν και ερμηνεύουν την πληροφορία και αφετέρου 
στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν. Με την αύξηση των οπτικών ερεθισμά-
των στην καθημερινή ζωή, η εστίαση στο λεκτικό τρόπο πληροφόρησης δεν 
είναι αρκετά ελκυστική, όπως είναι οι πληροφορίες στα πολυτροπικά κείμε-
να, που παρουσιάζονται στα πολυμέσα. Σήμερα λοιπόν, δεν τίθεται ζήτημα 
για το αν πρέπει η όχι να περιλαμβάνονται τα κόμικς στις βιβλιοθήκες, αλ-
λά ποια κόμικς θα συμπεριληφθούν στη συλλογή τους. Και ενώ οι επιλογές 
και τα είδη των κόμικς που κυκλοφορούν στο εξωτερικό είναι πολυπληθείς, 
στην Ελλάδα η σκηνή των κόμικς είναι περιορισμένη. Βέβαια, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σήμερα υπάρχει στην Αθήνα η πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη κό-
μικς στην Ελλάδα, η Athens comic library. Οι βιβλιοθηκονόμοι καλούνται λοι-
πόν να εμπλουτίσουν τις βιβλιοθήκες με κόμικς, ώστε τα παιδιά να αποκτή-
σουν μεγαλύτερο πρόσβαση στο μέσο αυτό. Ωστόσο οφείλουν να κατανο-
ούν αυτό που αγοράζουν και να αναζητούν τίτλους πέρα   από τον κατάλογο 
των προτεινόμενων τίτλων του Υπουργείου Παιδείας. Για να γίνει αυτό, βιβλι-
οθηκονόμοι και εκπαιδευτικοί χρειάζεται να μελετήσουν την προέλευση των 
κόμικς, την ιστορική τους εξέλιξη, τα αφηγηματικά τους μέσα, τους δημιουρ-
γούς και τα είδη τους. Τότε μόνο θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για την επιλογή των κατάλληλων κόμικς για κάθε αναγνώστη.

Η δύναμη της εικόνας καθιστά τα κόμικς πλεονεκτικά σε σχέση με άλλες 
διδακτικές μεθόδους, καθώς είναι γνωστό ότι η οπτικοποίηση της πληροφο-
ρίας προσθέτει στη γνώση, διευκολύνει τη μάθηση και απομνημόνευση. Τα 
κόμικς είναι πολυτροπικό μέσο έκφρασης, ενώ η σύνθετη διαδικασία ταυτό-
χρονης πρόσληψης εικόνων και λέξεων απαιτεί αυξημένο βαθμό συμμετοχι-
κότητας του αναγνώστη. Ο McCloud αναφέρεται μάλιστα εκτενώς στο σύνθε-
το τρόπο με τον οποίο λέξη και εικόνα αλληλεπιδρούν και την γνωστική δια-
δικασία που χρειάζεται για να διαβάσει κανείς κόμικς (1993). Επιπλέον, τα παι-
διά διαθέτουν την αναγνωστική εµπειρία αυτής της µορφής έκφρασης (Πα-
σχαλίδης, 2000). Ως εκ τούτου, μέσα από τα κόμικς τα παιδιά μπορούν να εκ-
παιδευτούν στην αποκωδικοποίηση οπτικών μηνυμάτων, στην ικανότητα να 
σκέφτονται δημιουργικά, κριτικά και συνθετικά. Η πληροφορία στα κόμικς εί-
ναι συμπυκνωμένη, ενώ το λεκτικό τους κείμενο χαρακτηρίζεται από ελλει-
πτικότητα και αφαιρετικότητα. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμ-
ματισμών και των πολλαπλών μεθόδων, τα κόμικς αποτελούν ουσιαστικό κί-
νητρο και εκπαιδευτικό εργαλείο (Μίσιου, 2010: 298-303).
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Στην ελληνική πραγματικότητα, ως σχολικές βιβλιοθήκες αναγνωρίζονται 
οι 757 του ΕΠΕΑΕΚ 1 και 2, που ιδρύθηκαν το διάστημα 2000-2006 μέσω 
του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει τη λειτουργία τους (Φ19/204787/Φ2/15-
12-2015/ΥΠΠΕΘ), οι σχολικές βιβλιοθήκες «αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της σχολικής μονάδας, και εξυπηρετούν τη σχολική κοινότητα σε πολλα-
πλό επίπεδο». Και ενώ λειτουργούσαν με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς 
και ήταν ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, σή-
μερα λειτουργούν «από δύο (2) έως έξι (6) ώρες την εβδομάδα», με «έναν (1) 
ή δύο (2) κατάλληλους μόνιμους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για συμπλήρω-
ση ωραρίου, εφόσον έχουν καλυφθεί όλες οι αναθέσεις των ειδικοτήτων τους 
στη σχολική μονάδα όπου ανήκουν καθώς και σε σχολικές μονάδες του οικεί-
ου ΠΥΣΔΕ». Προβλέπεται επίσης ότι «στην περίπτωση έλλειψης προσωπι-
κού, η Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ λειτουργεί με ευθύνη του Διευθυντή ή του 
Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, τουλάχιστον δύο (2) ώρες την εβδομά-
δα.». Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο θεσμός βρίσκεται σε φθίνουσα πο-
ρεία, καθώς σε πολλές από τις βιβλιοθήκες αυτές δε διατέθηκε προσωπικό 
για να τις στελεχώσει ούτε διατέθηκαν κονδύλια για τον εμπλουτισμό τους.

Σε ότι αφορά το υλικό των βιβλιοθηκών, σε όλες τις σχολικές βιβλιοθή-
κες που ανήκουν στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 1 υπάρχουν ακριβώς οι ίδιοι τίτ-
λοι (εκτός από τις προσκτήσεις τίτλων που έγιναν κατά τη διάρκεια των χρό-
νων λειτουργίας τους και που προφανώς είναι διαφορετικοί για κάθε βιβλι-
οθήκη ξεχωριστά). Από τους 6.000 αρχικούς τίτλους, τα κόμικς της βιβλιο-
θήκης, που αγοράστηκαν και στάλθηκαν από το ΥΠΕΠΘ κατά την έναρξη 
της λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης, είναι τα παρακάτω πέντε:

•	 Η ιστορία της χημείας σε κόμικς (Cinzia Ghigliano και Luca Novelli)
•	 Τα πάντα για τη γενετική σε κόμικς (Larry Gonick και Mark Wheelis)
•	 Χημεία με κόμικς (Τζώρτζης Μήλιας και Γιώργος Κούβακας)
•	 Οικολογία με κόμικς (Τζώρτζης Μήλιας και Γιώργος Κούβακας)
•	 Οργανική Χημεία με κόμικς (Τζώρτζης Μήλιας και Γιώργος Κούβακας)
Στο EΠΕΑΕΚ 2 (2006), το ΥΠΕΠΘ είχε προτείνει λίστα με 10.000 βιβλία 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να προτείνουν ανάλογα με την ειδικότη-
τά τους τίτλους βιβλίων. Το ΥΠΕΠΘ θα αγόραζε τους 5.000 τίτλους για κά-
θε βιβλιοθήκη και τελικά αγοράστηκαν 2.500 τίτλοι για κάθε βιβλιοθήκη. 
Ενώ όπως είπαμε οι βιβλιοθήκες του ΕΠΕΑΕΚ 1 έχουν όλες τους ίδιους τίτ-
λους, αυτές του ΕΠΕΑΕΚ 2 έχουν μεταξύ τους διαφορετικούς τίτλους. Και 
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αυτό επειδή η επιλογή έγινε από τους τότε εκπαιδευτικούς του κάθε σχο-
λείου με βάση λίστα του υπουργείου. Σ’ αυτές, βρίσκει κανείς ελάχιστα κό-
μικς. Ενδεικτικά, εκτός από τα προαναφερόμενα, υπάρχουν τα κλασικά ει-
κονογραφημένα που αποτελούνται από 10 τόμους, οι γνωστές διασκευές 
του Αριστοφάνη και του Ευρυπίδη σε κόμικς, από τον Τάσο Αποστολίδη, 
και μερικά τεύχη του Αρκά.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, την ανάγκη για τον εμπλουτισμό των σχολι-
κών βιβλιοθηκών με κόμικς, που ως σύγχρονη μορφή τέχνης και πολυτρο-
πικό μέσο, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού και της σύγχρονης 
έννοιας των πολυγραμματισμών (Μίσιου, 2009). 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σε ό,τι αφορά την είσοδο των κόμικς στις σχολικές βιβλιοθήκες, η εκπαι-
δευτική κοινότητα καλείται να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα και ενδε-
χομένως να ξεπεράσει μερικούς δισταγμούς. Ο πρώτος έχει να κάνει με την 
ποιότητα των κόμικς και το ερώτημα «τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό κό-
μικς». Σε αξιολογικό επίπεδο, τα καλύτερα κόμικς είναι αυτά που χρησιμο-
ποιούν αποτελεσματικά την τέχνη της αφήγησης. Και σ’ αυτά είναι που θα 
βρούμε υλικό για ανάγνωση, ανάλυση, μελέτη, παραγωγή. Ωστόσο, πολ-
λοί από τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να δουλέψουν με τα κόμικς, 
νιώθουν αμηχανία. Και αυτό γιατί γενικά δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλ-
τούρα κόμικς στην Ελλάδα, και τα ράφια των βιβλιοπωλείων συνήθως δεν 
συμπεριλαμβάνουν κόμικς, με εξαίρεση ορισμένα μαγαζιά μεγάλων πόλε-
ων. Επιπλέον, δεν διαφημίζονται οι νέοι τίτλοι με το εύρος που διαφημίζο-
νται άλλα είδη (π.χ. το μυθιστόρημα), ενώ η παραγωγή σύγχρονων ελληνι-
κών κόμικς που να απευθύνονται σε παιδικό/εφηβικό κοινό είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη. Σε αναλογία με την πληθώρα των κόμικς που κυκλοφορούν για 
ενήλικες, δεν υπάρχουν αρκετές νέες προτάσεις που να απευθύνονται σε 
μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά. Εδώ υπάρχει μια αντινομία: ενώ τα κόμικς 
κατηγορούνται ως παιδικό ανάγνωσμα, δεν υπάρχει στην ουσία ελληνική 
παραγωγή παιδικών κόμικς. Τα πιο γνωστά κόμικς είναι η Φρουτοπία, των 
Τριβιζά και Μαρουλάκη και  οι διασκευές των αρχαίων τραγωδιών και κω-
μωδιών του Τάσου Αποστολίδη. Όμως, είναι πιθανό ούτε οι μαθητές μας να 
γνωρίζουν τίτλους και εκπροσώπους από το χώρο των κόμικς, ενώ μπορεί 
να μην έχουν διαβάσει καθόλου κόμικς, ή ακόμα και να μην διαβάζουν γε-
νικά. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθη-
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τές να ανακαλύψουν από κοινού τις νέες παραγωγές της Ένατης Τέχνης και 
να δημιουργηθεί μια κοινή κουλτούρα. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέ-
πει να βοηθήσουν όλοι όσοι σχετίζονται με την παραγωγή και τη διακίνη-
ση των κόμικς, δημιουργοί και εκδότες. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επιλο-
γής, δεν θα πρέπει τα κόμικς να επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο τι αρέ-
σει στον εκπαιδευτικό, αλλά με κριτήριο την αναγνωρισιμότητα του κάθε 
δημιουργού, τη θέση τους στην ιστορική και καλλιτεχνική εξέλιξη του μέ-
σου, τα μορφολογικά (σχέση εικόνας και κειμένου), αισθητικά (καλλιτεχνι-
κή αρτιότητα), καθώς και ψυχοπαιδαγωγικά κριτήρια (ψυχικές και νοητικές 
ικανότητες και ανάγκες των παιδιών). Όπως ακριβώς γίνεται και με τα βι-
βλία που θεωρούνται ότι ανήκουν στον λογοτεχνικό κανόνα.

Άλλη δυσκολία είναι η επιλογή των κόμικς, καθώς τίθενται τα ερωτή-
ματα «ποια κόμικς θα βάλω στη σχολική βιβλιοθήκη;» ή «με ποια κόμικς 
θα διδάξω κόμικς;». Το να ανακαλύψει κανείς ότι τα κόμικς είναι δημοφιλές 
ανάγνωσμα είναι σχετικά απλό. Ωστόσο, ο προσδιορισμός των τίτλων που 
έχουν αξία είναι πολύ δύσκολο. Σ’ αυτό μπορεί να βοηθήσουν τα εκδοτικά 
και συγγραφικά παρακειμενικά στοιχεία, και ιδιαίτερα ο αριθμός των ανα-
τυπώσεων ενός κόμικς, η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του, οι μετα-
φράσεις του. Θα μπορούσε επίσης να συνταχθεί ένας κατάλογος, από το 
Μίκυ Μάους του Disney στο Μάους του Spiegelman, το καθένα με τη δική 
του αξία και το δικό του ενδιαφέρον. Αλλά τότε είναι σαν να δημιουργού-
με ένα λογοτεχνικό κανόνα για τα κόμικς, ενώ τα ίδια εξακολουθούν να εί-
ναι εκτός λογοτεχνικού κανόνα. Εξάλλου, η μεγάλη ανομοιογένεια των κό-
μικς (είδος δια-κωδικό, δια-μεσικό, ποικίλες θεματικές κ.ά.) καθιστά έναν 
τέτοιο κανόνα εξαιρετικά δύσκολο στη σύλληψή του. Τα κόμικς δεν έχουν 
μια και μοναδική μορφή, αλλά πολλαπλές, ποικίλες, που ενίοτε εκπλήσ-
σουν. Θα είχε ωστόσο ενδιαφέρον η σύνταξη ενός καταλόγου που θα πα-
ρουσίαζε μια αντανάκλαση της συνολικής παραγωγής των κόμικς που εκ-
δίδονται και κυκλοφορούν.

Ένα άλλο θέμα που ενδεχομένως να βάζει σε αμηχανία τους εκπαιδευτι-
κούς σχετίζεται με τις «αγκυλώσεις» της εκπαίδευσης. Τα κόμικς έχουν την 
ιδιότητα «να δείχνουν». Και ενώ στις κινούμενες εικόνες του κινηματογρά-
φου ή της τηλεόρασης οι εικόνες είναι φευγαλέες, οι εικόνες στα κόμικς εί-
ναι στατικές και δυνατές, και η πληροφορία συμπυκνωμένη. Έτσι, μια βίαια 
σκηνή, όταν εκφράζεται εικονιστικά, προκαλεί εντονότερα από την λεκτική 
της περιγραφή. Πόσο περισσότερο όταν κρίνει κανείς τα κόμικς απομονώ-
νοντας ένα μεμονωμένο καρέ και αποκόβοντάς το από τα συμφραζόμενά 
του. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη σκηνή του βιασμού της Αστραδενής 
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στο ομώνυμο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου. Το συγκλονιστικό τέλος περι-
γράφει με ρεαλισμό την τραγική μετάβαση του κοριτσιού από την παιδι-
κότητα στην σκληρή πραγματικότητα των μεγάλων. Αν η σκηνή αυτή απο-
δίδονταν με τον ίδιο ρεαλισμό σε οπτική μορφή, τότε το κόμικς θα θεω-
ρούνταν αυστηρώς ακατάλληλο. Να σημειωθεί ότι η Αστραδενή περιλαμ-
βάνεται στους καταλόγους των σχολικών βιβλιοθηκών. Επιπλέον, μια άλ-
λη παρεξήγηση δημιουργείται από την εσφαλμένη θεώρηση ότι τα κόμικς 
είναι μόνο παιδικά αναγνώσματα και απευθύνονται μόνο σε παιδιά. Έτσι, 
καθώς κάποια κόμικς (όπως και κάποια βιβλία), που απευθύνονται στους 
μεγάλους, περιέχουν ακατάλληλο λεξιλόγιο, σεξουαλικές σκηνές ή γυμνό-
τητα θεωρούνται όλα ανεξαιρέτως εξοβελιστέο υλικό από τις σχολικές βι-
βλιοθήκες. Αυτό που χρειάζεται είναι οι μαθητές να οδηγηθούν στο να μά-
θουν να απολαμβάνουν τα κόμικς ως τέχνη που έχουν καλλιεργήσει κατα-
ξιωμένοι κομίστες, να μάθουν να την αποτιμούν, να την εκτιμούν στο σύ-
νολό τους και όχι με βάση μεμονωμένες εικόνες ή λέξεις. Εκπαιδευτικοί και 
βιβλιοθηκονόμοι οφείλουν τα μάθουν στα παιδιά να επιλέγουν τα κατάλ-
ληλα βιβλία για αυτά, χωρίς αποκλεισμούς, και να διαβάζουν κόμικς μαζί 
τους ώστε να εξηγούν και να τα ωθούν στην κριτική σκέψη.

Το διακύβευμα για τους βιβλιοθηκονόμους και τους εκπαιδευτικούς εί-
ναι αν τα κόμικς θα εισαχθούν στις βιβλιοθήκες και στις τάξεις με ίσους 
όρους όπως και τα υπόλοιπα βιβλία. Ο ρόλος τους είναι να τροφοδοτούν 
την αναγνωστική κουλτούρα των παιδιών και ιδίως να τους δώσουν τα μέ-
σα να αναπτύξουν αυτήν την κουλτούρα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ντελό-
πουλο, η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει ποικιλία υλικού, τόσο στη 
διδασκαλία όσο και στη μάθηση (2005: 16-19). Οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν 
την ευθύνη να επιλέξουν τα κόμικς αλλά και να παροτρύνουν τους μαθη-
τές να τα ανακαλύψουν.

Η επόμενη πρόκληση για τους βιβλιοθηκονόμους είναι να αποφασίσουν 
σε ποιο σημείο της βιβλιοθήκης θα τα τοποθετήσουν, ώστε να υπάρχει δια-
χειρίσιμη επισκεψιμότητα, εκμετάλλευση του χώρου, αύξηση της ζήτησης. 
Υπάρχουν δύο βασικές απόψεις σχετικά με την τοποθέτηση των κόμικς στη 
βιβλιοθήκη (Nyberg, 2010: 26). Η πρώτη υποστηρίζει ότι τα κόμικς θα πρέ-
πει να είναι συγκεντρωμένα σε κάποιο ξεχωριστό τμήμα της βιβλιοθήκης, 
κατά προτίμηση σε σημείο που να είναι ιδιαίτερα προσβάσιμο και οπτικά 
διακριτό. Ωστόσο, η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι τα κόμικς θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν στη τακτική συλλογή, έτσι ώστε η παρουσία τους να 
ενθαρρύνει τους αναγνώστες και να διευκολύνει την επαφή τους με την 
υπόλοιπη συλλογή της βιβλιοθήκης. Στο σύστημα ταξινόμησης Dewey τα 
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κόμικς τοποθετούνται μαζί με τα μη μυθοπλαστικά βιβλία. Ο Kat Kan τάσ-
σεται με την πρώτη άποψη, ότι δηλαδή τα κόμικς θα πρέπει να εκθέτο-
νται σε ένα ξεχωριστό τμήμα της βιβλιοθήκης, επισημαίνοντας ότι οι έφη-
βοι σπάνια περιηγούνται στην ενότητα της μη μυθοπλασίας (όπως αναφέ-
ρεται στο Nyberg, 2010: 36). Επίσης, και o Steve Raiteri (όπως αναφέρεται 
στο Nyberg, 2010: 36) τέθηκε κατά της άποψης να συμπεριληφθούν τα κό-
μικς σε άλλη ενότητα της βιβλιοθήκης, αφού αυτό θα δυσκολέψει περισ-
σότερο την πρόσβαση αλλά και την περιήγηση στη συλλογή των κόμικς. 
Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «τα κόμικς δεν χρειάζονται την υποστήριξη άλλου 
λογοτεχνικού υλικού για να αναδειχθούν, έχουν τη δική τους αδιαμφισβήτητη 
αξία και παρουσία, ώστε να βρίσκονται σε ξεχωριστή ενότητα της βιβλιοθή-
κης». Ωστόσο, δεν συμφωνεί με την άποψη να τοποθετηθούν όλα τα κό-
μικς μαζί, επισημαίνοντας ότι η τοποθέτηση του υλικού που είναι προορι-
σμένο για ενήλικες αναγνώστες μαζί με κόμικς για μικρότερες ηλικίες μπο-
ρεί να αποβεί προβληματική.

ΕΝδΕΙΚΤΙΚΗ δΡΑΣΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ

Μια δράση προώθησης της φιλαναγνωσίας στη σχολική βιβλιοθήκη περι-
λαμβάνει δραστηριότητες με λογοτεχνικό χαρακτήρα και εξοικείωσης των 
μαθητών με τα κόμικς. Όλες οι δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν 
από τον υπεύθυνο της σχολικής βιβλιοθήκης, και να υλοποιηθούν μέσα 
στη βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η δράση μπορεί να 
ονομαστεί «Εβδομάδα κόμικς». Είναι ευνόητο ότι το γεγονός αυτό απαιτεί 
μια ευελιξία εκ μέρους της σχολικής κοινότητας. Ενδεχομένως θα πρέπει 
να αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα ή η διάταξη των θρανίων στην τάξη. 
Αλλά αυτή ακριβώς η αλλαγή θα διευκολύνει και την προσέγγιση των κό-
μικς, αφού θα αναδυθεί καλύτερα το γεγονός.

Αρχικά υλοποιούμε δραστηριότητες, όπως: 
•	 επίσκεψη σε έκθεση κόμικς, στην βιβλιοθήκη των κόμικς (αν υπάρ-

χουν) 
•	 επαφές με δημιουργούς κόμικς, με εκδότες κόμικς (μέσω skype για 

τα απομακρυσμένα μέρη) 
•	 επίσκεψη στα ράφια-κόμικς των βιβλιοπωλείων 
•	 φέρνουμε ό,τι κόμικς έχει ο καθένας στο σπίτι του
•	 κατεβάζουμε κόμικς από το διαδίκτυο.
Αυτή η αναζήτηση αποτελεί την καρδιά αυτής της λογοτεχνικής και πο-

λιτισμικής περιπέτειας. Οι επαφές, οι επισκέψεις συμβάλλουν στο να δώ-
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σουμε από τη μια αξία και νόημα στη μάθηση, από την άλλη στο να εξα-
σφαλίσουμε την προσέγγιση σ’ αυτό το μέσο. Παράλληλα προσφέρεται η 
δυνατότητα να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των μαθητών. Σε ό,τι αφορά τις 
επισκέψεις, αυτές αποτελούν ένα σημαντικό μοχλό που θα κινητοποιήσει 
την προσοχή των παιδιών αλλά επίσης και ένα μέσο στο να ανοίξει το σχο-
λείο προς την κοινωνία.

Τις παραπάνω δραστηριότητες ακολουθούν φάσεις ανάγνωσης κόμικς, 
παραγωγής κόμικς από τα παιδιά, ομαδικές συζητήσεις κ.ά. Προϋπόθεση εί-
ναι να έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά κόμικς, ώστε τα παιδιά να μπορούν 
να τα αγγίζουν, να τα ξεφυλλίζουν, να τα διαβάζουν, να μιλούν γι’ αυτά. Αυ-
τό βοηθάει στην ενδυνάμωση της ανακάλυψης, της έκφρασης, της ανταλλα-
γής ιδεών και σκέψεων, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται η λογοτεχνική ανα-
γνωστική τους στάση. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι 
τα κόμικς προσεγγίζονται ως ολότητα, με την αισθητική τους αξία αλλά και 
την αφηγηματική τους αξία, είτε αυτή εκφράζεται μέσα από τις εικόνες μό-
νο, είτε μέσα από το συνδυασμό λέξεων και εικόνων. Απαραίτητη επίσης εί-
ναι μια φάση εξοικείωσης με τα κόμικς, ώστε να μυηθούμε στην κουλτού-
ρα τους. Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να αναδυθούν τα μοναδικά χαρα-
κτηριστικά των κόμικς. Δηλαδή, να παρατηρήσουμε συνολικά τα κόμικς, να 
δούμε τα θέματά τους, την αφηγηματική τους δομή, το μέγεθός τους κλπ. 
Να αναγνωρίσουμε και να προσδιορίσουμε τις εκφραστικές τους τεχνικές, 
να μυηθούμε στην αισθητική τους. Είναι χρήσιμο να μάθουμε το λεξιλόγιό 
τους, π.χ. σελίδα, καρέ, βινιέτα, λεζάντα, ονοματοποιία, πλάνο κ.λπ., να πα-
ρατηρήσουμε π.χ. τη λειτουργία των χρωμάτων και της γωνίας λήψης, ώστε 
να αναδείξουμε το αφηγηματικό ρόλο των κωδίκων και των τεχνικών τους. 
Είναι σημαντικό να οδηγήσουμε τα παιδιά στο να αντιληφθούν ότι τα σχεδι-
αστικά χαρακτηριστικά των κόμικς υπηρετούν την αφήγηση και ότι αποτε-
λούν αδιαμφισβήτητα αφηγηματικά και ρητορικά στοιχεία. Η ανάλυση ενός 
κόμικς δεν θα πρέπει να πριμοδοτεί ούτε μόνο το κείμενο ούτε μόνο το σχέ-
διο. Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι τα κόμικς λειτουργούν 
με τα δικά τους συγκεκριμένα μέσα. Η ανάγνωση κόμικς είναι μια δραστηρι-
ότητα που απαιτεί να διαβάζουμε λέξεις, να κατανοούμε εικόνες, να συνθέ-
τουμε τις πληροφορίες που απορρέουν από τους κώδικες, να δομούμε αιτι-
ατές σχέσεις και να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα, όλα απαραίτητα για να 
αρθρώσουμε τις βινιέτες και να αποκαταστήσουμε τη συνέχεια του λόγου. 
Αλλά το να διαβάζουμε κόμικς δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθούμε 
από κάθε άλλη ανάγνωση. Το ενδιαφέρον είναι να φτιάξουμε με τους μαθη-
τές μας γέφυρες που ενώνουν τα κόμικς με άλλα είδη έκφρασης.
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Στη συνέχεια μπορούμε να παίξουμε πάνω στον άξονα της σύμπραξης 
κειμένου-εικόνας. Τέτοιες δραστηριότητες είναι, για παράδειγμα, να σβή-
σουμε το περιεχόμενο των μπαλονιών και των λεζαντών, να μπερδέψου-
με τη σειρά των βινιετών, να δημιουργήσουμε τους δικούς μας χαρακτή-
ρες με λέξεις και εικόνες, και γενικότερα να δουλέψουμε πάνω σε διαδρο-
μές που προωθούν τη φιλαναγνωσία (Κατσίκη-Γκίβαλου & Πολίτης, 2013), 
προσαρμοσμένες ωστόσο στα κόμικς (Μίσιου, 2010: 309-346).

Τέλος μπορούμε να προτρέψουμε τα παιδιά στο να δημιουργήσουν το 
δικό τους κόμικς. Φυσικά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η παραγω-
γή κόμικς από τα παιδιά είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που χρειάζεται σο-
βαρή προετοιμασία. Ωστόσο, μπορούν να παίξουν και να πειραματιστούν 
σε ένα απλό επίπεδο, της δημιουργίας για παράδειγμα 3-4 βινιετών, όπως 
εξάλλου συνηθίζεται, είτε στο χαρτί, είτε στον υπολογιστή.

Στο τέλος της «Εβδομάδας κόμικς», όλες οι ομάδες των μαθητών παρου-
σιάζουν ό,τι έχουν υλοποιήσει. Ενδιαφέρον θα είχε αν ο κάθε μαθητής κρα-
τούσε ένα ημερολόγιο όλων των δράσεων που πραγματοποιούνται. Επίσης, 
μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες και να τις αναρτήσουμε σε έναν τοί-
χο της βιβλιοθήκης, δημιουργώντας έτσι «αναμνήσεις κόμικς». 

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Πολλές είναι οι προσπάθειες που πρέπει ακόμα να γίνουν, ώστε οι σχολικές 
βιβλιοθήκες να ανοίξουν τις πόρτες τους στα κόμικς. Θα πρέπει κατ’ αρχάς 
να γίνει μια προσπάθεια, ώστε η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζο-
νται τα κόμικς στο σχολείο να μετατραπεί σε ενδιαφέρον γι’ αυτήν τη μορ-
φή έκφρασης, να την κάνει οικεία, να της δώσει αξία. Εμείς που ασχολούμα-
στε με το βιβλίο οφείλουμε να δημιουργήσουμε αναγνώστες κόμικς. Αλλά 
μια τέχνη εξελίσσεται, όταν αυτοί που την εκτιμούν εξελίσσονται μαζί της. 
Έτσι λοιπόν, μαζί με τους μαθητές μας, θα πρέπει να μελετάμε τα κόμικς 
στην ιστορική τους εξέλιξη, να ερχόμαστε σε επαφή με όλα τα είδη τους, με 
τα σημαντικά τους έργα και δημιουργούς, με την ποικιλία των σύγχρονων 
αισθητικών εκφράσεών τους. Να γνωρίσουμε το εύρος της θεματολογίας 
τους, τη γοητεία της πλοκής, το ρόλο των χαρακτήρων και του σκηνικού. 
Ειδικά οι μαθητές να έχουν επαφή με το τι συμβαίνει στο χώρο των κόμικς, 
να διαμορφώσουν την προσωπική τους άποψη, την αρέσκεια και την απα-
ρέσκειά τους, ώστε να αποκτήσουν μια κουλτούρα που θα τους επιτρέψει 
να γίνουν πραγματικοί αναγνώστες κόμικς, και εν τέλει, να αναπτύξουν και 
διευρύνουν την αναγνωστική τους στάση και κουλτούρα. Φυσικά, δεν θα 
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πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα καλά διαμορφωμέ-
νη κουλτούρα κόμικς στην Ελλάδα. Για να υπάρξει ένα είδος τέχνης χρειάζε-
ται να εγγραφεί στην πολιτιστική ιστορία, να πατάει στην ιστορική της μνή-
μη, να καταγράψει την τοπική και υπερ-τοπική της κληρονομιά, να γονιμο-
ποιείται μέσα από την αισθητική της αξιολόγηση, να υπάρξει ανάλυση των 
έργων της με επιστημονικά εργαλεία, να γίνονται συνέδρια και συζητήσεις 
γύρω από την τέχνη αυτή, να υπάρχουν ειδικά βιβλιοπωλεία, εκδότες του 
χώρου και περιοδικά που να δημοσιεύουν και να διακινούν έργα. Για να πα-
τήσουν γερά τα κόμικς στο σχολείο, πρέπει όλοι οι παράγοντες που ασχο-
λούνται με αυτά να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη διεύρυνση αυτής της 
κουλτούρας κόμικς. Οι σχολικές βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να διαδραμα-
τίσουν αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο, και να κερδίσουν πολλά οφέλη.
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AbstrAct

Some indicative objectives of school libraries are the cultivation of love for 
learning, the cultivation of aesthetic education and the promotion of critical 
thinking. These objectives may be reached through the use of comics. 
However, it is vital that certain questions be addressed and doubts overcome, 
which have to do with the culture of comics in Greece, (publications, their 
circulation, their evaluation). The present paper focuses on issues related 
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to the opening of school libraries in comics, the difficulties, the problems 
as well as the benefits of this action. It also puts forward a proposal for a 
project promoting the love of reading through comics in the school library, 
to enable students to cultivate their attitude as literature readers and realize 
the value of contemporary cultural creations.
Keywords: comics, school libraries, love of reading.
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Χριστιάνα Πιερουλλή-Πισιήα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας, στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η μόνη σταθερά εί-
ναι η συνεχής αλλαγή. Οικονομικοί όροι όπως «πελάτες», «ανταγωνισμός», 
«αποδοτικότητα» εισβάλλουν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα/ διαδι-
κασία. Πολλές χώρες πρωτοπορούν λαμβάνοντας μέτρα για σύνδεση εκ-
παίδευσης-παραγωγικότητας (Μούτσιος, 2004). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
«ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης προσδιορίζεται όλο και περισσότερο σε 
σχέση με τη συμβολή της στη δημιουργία της “οικονομίας της γνώσης” και 
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής» (Ματθαίου, 2007: 365). Στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής προωθείται η αποκέντρωση, οι σχολικές μονά-
δες αποκτούν σχετική αυτονομία και εστιάζουν στην απόδοση των μαθη-
τών/-τριών σε Θετικές Επιστήμες και αγγλική γλώσσα (εξεταζόμενα μα-
θήματα). Άρα, διαφαίνεται πως ο παιδαγωγικός λόγος προσανατολίζεται 
στις υψηλότερες μαθητικές επιδόσεις, στην προώθηση αξιολογικών μη-
χανισμών και στη σύνδεση προγραμμάτων σπουδών για διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας (Pedula et al., 2003∙ Clarke et al., 2002). 
Άρα, η έμφαση στις Θετικές Επιστήμες παραγκωνίζει τη διδασκαλία της 
Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας, Μουσικής, Τέχνης, κ.λπ. (ουμανιστι-
κές επιστήμες). Ως γνωστόν, οι ουμανιστικές επιστήμες αναπτύσσουν τη 
φιλοσοφική διάσταση του ανθρώπου, «το ήθος, τις ιδέες και το χαρακτή-
ρα» και συμβάλλουν στην αυτονόμηση, μετασχηματισμό, απελευθέρω-
ση, εξανθρωπισμό του ατόμου. Επιτυγχάνουν τη διαμόρφωση ατόμων με 
απελευθερωτική, ανθρωποκεντρική (μετα)γνώση, καθώς διαμορφώνουν 
ανθρώπους με αναλυτικοσυνθετική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλη-
μάτων, ικανότητα κριτικής διερεύνησης της πραγματικότητας, συνεχούς 
αναζήτησης και κριτικής/δημιουργικής θεώρησης της γνώσης, αυτογνω-
σία και δημοκρατικές αρετές. Στη βάση τέτοιας παιδαγωγικής ταυτότητας, 
το άτομο μπορεί να πετύχει ταχύρυθμη επαγγελματική εξειδίκευση, οπό-
τε, η «συναίρεση» των πανανθρώπινων αξιών με το επιστημονικό πνεύμα 
ίσως να είναι το ζητούμενο στις μέρες μας.
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Ως εκ των πιο πάνω, κύρια και ουσιαστική στόχευση των εκπαιδευτι-
κών οργανισμών είθισται να είναι η προσεκτική φροντίδα ανάπτυξης της 
ρυθμιστικής διάστασης του εκπαιδευτικού λόγου (ηθικοκοινωνικός λό-
γος), με ταυτόχρονη έμφαση στη διδακτική διάσταση (παροχή ποικίλων 
δεξιοτήτων), έτσι όπως ο εκπαιδευτικός λόγος ορίζεται από τον Bernstein 
(Bernstein, 2000). Δηλαδή, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναμένεται να ενδι-
ατρίβουν στην ειδοποιό διαφορά κάθε παιδιού, να συνδυάζουν την κατά-
κτηση της προβλεπόμενης για την ηλικία επιστημονικής γνώσης οικοδο-
μώντας, ταυτόχρονα, γέφυρες συναίρεσης των πανανθρώπινων αξιών με 
το επιστημονικό πνεύμα. Στο πλαίσιο αυτό, η ακόλουθη σχολική εφαρμογή 
τροχοδρομείται ως μια προσπάθεια αντιστάθμισης του γνωσιοκεντρικού 
προσανατολισμού συγκεκριμένου κυπριακού δημοτικού σχολείου. Πρόκει-
ται για προσπάθεια μύησης των παιδιών στη φιλαναγνωσία με αξιοποίηση 
της σχολικής βιβλιοθήκης, για πνευματική καλλιέργεια και γαλούχηση των 
παιδιών με πανανθρώπινες αξίες. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣχΟΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξετάζονται οι υποστηρικτικές συνθήκες στην τάξη και στο σχολείο για ανά-
πτυξη φιλαναγνωσίας, και, ειδικότερα, ο ρόλος τον οποίο δύναται να δια-
δραματίζει ο/η εκπαιδευτικός. Κατά την εφαρμογή, ο/η εκπαιδευτικός προ-
σαρμόζει το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, καθώς υπηρετεί τους στόχους 
ανάπτυξης φιλαναγνωσίας, στη βάση των τεσσάρων αξόνων τους οποίους 
προκρίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (ΥΠΠ) στο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας (ΥΠΠ, 2012). Οι τέσσερις αυτοί άξονες εί-
ναι: Λογοτεχνία και φύση, Λογοτεχνία και κοινωνία/ανθρώπινες σχέσεις, 
Λογοτεχνία και ιστορία/πολιτισμική παράδοση, Λογοτεχνία και φαντασία.

2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας-Θεματικοί άξονες

Ειδικότερα, οι θεματικοί άξονες «… υποδιαιρούνται σε θεματικές ενότητες 
(πτυχές θέματος). Η κατανομή των θεματικών ενοτήτων ανά επίπεδο τάξεων 
είναι ενδεικτική και γίνεται κατά λογική ακολουθία από το στοιχειώδες στο πιο 
σύνθετο. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών να προσαρμό-
σουν-συνδυάσουν τα θέματα, ανάλογα με το επίπεδο και το δυναμικό της τά-
ξης. … [και] την ωριμότητα των μαθητών» (ΥΠΠ, 2012), να αξιοποιήσουν το 
διδακτικό χρόνο του μαθήματος των Ελληνικών για να καλύψουν τους στό-
χους του Αναλυτικού Προγράμματος Λογοτεχνίας. 
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2.2. Αναγκαιότητα εφαρμογής

Η εφαρμογή/μικροέρευνα αναδύεται ως ανάγκη, στο πλαίσιο του Σχολεί-
ου. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκπαιδευτικός διαπιστώνει έντονη αρ-
νητική διάθεση και στάση όσον αφορά στην ανάγνωση λογοτεχνικών βι-
βλίων, παρά τις πολλές δυνατότητες και ελεύθερο χρόνο των παιδιών για 
ανάπτυξη φιλαναγνωσίας. Μόνο ένα παιδί από την τάξη είναι δεινός φιλα-
ναγνώστης. Πρόσθετα, το μορφωτικό επίπεδο και η ανύπαρκτη διάθεση/
δυνατότητα των γονέων να πείσουν ή/και να υποστηρίξουν τα παιδιά να 
γίνουν φιλαναγνώστες/-στριες, δημιουργεί αγκυλώσεις. Ταυτόχρονα, πολ-
λά παιδιά παρουσιάζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά. Οπότε, η εκπαι-
δευτικός ανιχνεύει τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης και προβαίνει στην 
εισαγωγή αλλαγής/καινοτομίας (Fullan, 1991) για αναβάθμιση και βελτίω-
ση της κατάστασης (ΜacBeath et al., 2005). Υπό αυτές τις περιστάσεις, απο-
φασίζεται η εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης για ανάπτυξη φιλανα-
γνωσίας με αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. 

2.3. Σκοπός και στόχοι εφαρμογής

Η εφαρμογή αποσκοπεί στη μύηση των παιδιών στη φιλαναγνωσία αβία-
στα και με ευχάριστο τρόπο. Στην απόκτηση εσωτερικών κινήτρων ώστε 
τα παιδιά να αποζητούν επαφή με τη Λογοτεχνία και εκτός σχολείου (ΥΠΠ, 
2012). Προσβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ως προσωπικό-
τητες, ώστε να συνδυάζουν πανανθρώπινες αξίες και επιστημονικό πνεύ-
μα προς όφελος των ιδίων και της κοινωνίας. Τέλος, υπηρετεί τους στόχους 
του ΥΠΠ για τη Λογοτεχνία, μια σύνοψη των οποίων ακολουθεί. Τα παιδιά:

•	 Να αλληλεπιδρούν με το λογοτεχνικό κείμενο και να χρησιμοποι-
ούν την ενσυναισθητική και επινοητική τους ικανότητα με δημι-
ουργική πρόθεση.

•	 Να βλέπουν τη διαφορετικότητα στην ανθρωπολογική-κοινωνική δι-
άσταση (όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί). Να συνειδητοποιούν την αξία 
της φιλίας, ανεκτικότητας, ανθρώπινης συνεργασίας, αλληλεγγύης.

•	 Να λειτουργούν ως κοινότητα αναγνωστών καλλιεργώντας το κοι-
νό γούστο, αλλά και να συνειδητοποιούν τις υποκειμενικές κλίσεις 
ή προτιμήσεις τους για τα κείμενα που διαβάζουν.

•	 Να αποκτήσουν εσωτερικά κίνητρα ώστε να αποζητούν επαφή με 
τη Λογοτεχνία και εκτός σχολείου.
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2.4. Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις

Με αυτές τις σκέψεις η μικροέρευνα κινείται στη βάση των ακόλουθων 
ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς διατυπώνονται και οι σχετικές υποθέσεις: 

1. Πώς ο/η εκπαιδευτικός δύναται να πετύχει μύηση των παιδιών στη φι-
λαναγνωσία αβίαστα και με ευχάριστο τρόπο και να θεμελιώσει θετικές στά-
σεις στα παιδιά για αξιοποίηση ποιοτικών αναγνωσμάτων δια βίου; Ποιες 
πρακτικές ακολουθεί;

2. Ποια χαρακτηριστικά του/της εκπαιδευτικού υποστηρίζουν μιαν τέ-
τοια στόχευση; 

Η Υπόθεση 1 είναι ότι οι πρακτικές του/της εκπαιδευτικού όσον αφορά 
στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας δύναται να συμβάλλουν στη βελτίωση των 
στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών και ότι υποστηρίζουν σθεναρά την 
ανάπτυξή της. Ως κύριες πρακτικές του/της εκπαιδευτικού, σε πρώτη φά-
ση, ορίζονται (α) η ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου στην τάξη, κάθε Δευ-
τέρα, για περίπου είκοσι λεπτά, σιωπηρά σε ατομικό επίπεδο παιδιών και 
(β) κάποιες μέρες της εβδομάδας, η κατ’ οίκον εργασία αντικαθίσταται με 
ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου1. 

Η Υπόθεση 2 είναι ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του/της εκπαιδευ-
τικού δύναται να υποστηρίζουν την ανάπτυξη φιλαναγνωσίας. Δηλαδή, αν 
ο/η εκπαιδευτικός ενστερνίζεται τη φιλαναγνωσία, στοχεύει σταθερά στην 
ανάπτυξή της, κινείται ευέλικτα όσον αφορά στο σχολικό πρόγραμμα και εί-
ναι πειστικός/-ή, τότε, δύναται να αξιοποιεί τη σχολική βιβλιοθήκη στο μέ-
γιστο δυνατό βαθμό και να αναπτύσσει τη φιλαναγνωσία.

2.5. Συγκείμενο σχολικής μονάδας

Η μικροέρευνα πραγματοποιείται σε παιδιά έκτης τάξης κυπριακού δημο-
τικού σχολείου (σχολική χρονιά 2015-2016). Πρόκειται για σχολείο ημια-
στικής περιοχής, δυναμικότητας 185 παιδιών και είκοσι εκπαιδευτικών. Η 
Διευθυντική Ομάδα λειτουργεί με σύμπνοια, ενώ οι εκπαιδευτικοί εργάζο-
νται άοκνα εφαρμόζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα χωρίς να συνεργάζο-
νται στενά μεταξύ τους ή να έχουν ιδιαίτερη επαγγελματική οικειότητα. Κά-
θε εκπαιδευτικός εργάζεται ελεύθερα και αυτόνομα, στο πλαίσιο των Νό-

1. Οι πρακτικές (α) και (β) θα αναφέρονται στο εξής ως «οι δύο κύριες πρακτικές», επειδή με αυτές 
αρχίζει η εφαρμογή. Είναι απλές, σαφείς και παρατηρήσιμες, καθώς γίνονται άμεσα αντιληπτές και 
κατανοητές από τα παιδιά.
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μων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία Σχολείων Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή/μικροέρευνα υλοποι-
είται χωρίς να αλλάξει ή να αναστατώσει την εύρυθμη λειτουργία της σχο-
λικής μονάδας. 

2.6. Ενέργειες εκπαιδευτικού πριν/κατά την εφαρμογή

Κατ’ αρχήν, η εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί την κατάσταση σχετικά με το 
ζήτημα. Ελέγχει και οργανώνει τη Σχολική Βιβλιοθήκη. Μεριμνά για εμπλου-
τισμό2 με σύγχρονες και ενδιαφέρουσες εκδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τα 
αναγνωστικά επίπεδα και ενδιαφέροντα των παιδιών. Συζητά, ενθαρρύνει 
και εξηγεί στα παιδιά πώς μπορούν να οργανωθούν (στην τάξη και στο σπί-
τι) για να γίνουν φιλαναγνώστες/-στριες. Ταυτόχρονα, με αφορμή τα ανθο-
λογημένα αποσπάσματα των σχολικών εγχειριδίων, παρουσιάζει τα ολο-
κληρωμένα λογοτεχνικά έργα. Πρόσθετα, δίνει την ευχέρεια στα παιδιά να 
επικοινωνούν και με άλλους/-ες εκπαιδευτικούς του Σχολείου και να δανεί-
ζονται λογοτεχνικά βιβλία από τις βιβλιοθήκες των τάξεών τους. Τα παιδιά 
κάνουν ελεύθερα τις επιλογές τους, καθώς η εκπαιδευτικός μεριμνά το κά-
θε παιδί να δανείζεται και να διαβάζει βιβλία συνεχώς και ανελλιπώς, σύμ-
φωνα πάντα με τους προσωπικούς του ρυθμούς και δυνατότητες. Από την 
άλλη, ουδέποτε απαιτεί ή ζητά από τα παιδιά να κάνουν οποιανδήποτε γρα-
πτή/προφορική εργασία σχετική με τα βιβλία που διαβάζουν, εκτός αν, αυ-
τά το επιθυμούν. Πρώτο μέλημα της εκπαιδευτικού είναι τα παιδιά ν’ αγα-
πήσουν/απολαύσουν και αντιληφθούν την προστιθέμενη αξία της ενασχό-
λησης με τη Λογοτεχνία.

Παιδιά και εκπαιδευτικός συμφωνούν ότι το λογοτεχνικό βιβλίο θα βρί-
σκεται πάντα στη σχολική τσάντα, άρα πάντα στη διάθεσή τους. Από τότε, η 
εκπαιδευτικός δίνει χρόνο στα παιδιά να διαβάσουν μέρος του βιβλίου στη-
ν/-ο τάξη/σχολείο ή/και στο σπίτι, εφαρμόζοντας τις δύο κύριες πρακτικές.

Επιπλέον, επισημαίνεται το δικαίωμα κάθε παιδιού να διαβάζει όποια 
ώρα της μέρας βρίσκει ελεύθερο χρόνο. Αυτό βοηθά τα παιδιά να οργα-
νώσουν τον προσωπικό τους χρόνο, ώστε να διαβάζουν λογοτεχνικό βι-
βλίο. Παράλληλα, η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και εμψυχώνει τα παιδιά. 
Ενημερώνει τους γονείς σχετικά, καθώς ζητεί από τα παιδιά να τους κρα-
τούν ενήμερους για το περιεχόμενο του βιβλίου που διαβάζουν κάθε φο-
ρά. Στην ουσία, επιχειρείται σύμπνοια και αλληλοϋποστήριξη εκπαιδευτι-

2. Εξασφάλιση σχετικών κονδυλίων από αρμόδια αρχή (Σχολική Εφορεία) και αλλού για αγορά βιβλίων.
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κού-γονιών-παιδιών, οι οποίες υποστηρίζουν σθεναρά τις σχολικές στοχεύ-
σεις (Coleman, 1998).

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτικός αξιολογεί τη σχολική 
εφαρμογή, μέσ’ από διάφορες πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα οργανώνο-
νται, μελετώνται και αναλύονται όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

3. ΜΕθΟδΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα σχολική εφαρμογή ως μικροέρευνα στο πλαίσιο της καθημε-
ρινής λειτουργίας του σχολείου τείνει να έχει χαρακτηριστικά Μελέτης Πε-
ρίπτωσης (Creswell, 2007∙ 2009∙ Yin, 2009) μέσω της οποίας αναζητείται το 
υποκειμενικό νόημα στο κάθε τι που τεκταίνεται και αφορά στο ρόλο του/
της εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας σε παιδιά κυπριακού δη-
μοτικού σχολείου. Λαμβάνονται ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις προς 
το τέλος της εφαρμογής καθώς και ομαδική συνέντευξη από τα παιδιά. Επί-
σης, τα παιδιά συμπληρώνουν «Αναστοχαστικά Σημειώματα». Πρόσθετα, 
γίνεται άμεση μη-συμμετοχική παρατήρηση (πρωτογενής) «νατουραλιστι-
κή ή φυσική» (Eliot, 1991: 92) καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Ταυτό-
χρονα, τηρείται Ημερολόγιο Ερευνήτριας3. Ισχυρά δεδομένα συλλέγονται 
απ’ ευθείας από το ερευνητικό πεδίο, στο φυσικό πλαίσιο του ζητήματος. 
Ταυτόχρονα, με την άμεση/ απ’ ευθείας επαφή ερευνήτριας-υποκειμένων, 
τα δεδομένα παρατηρούνται, συλλέγονται και καταγράφονται στο πλαίσιο 
και μέσα στο ερευνητικό πεδίο (Creswell, 2007∙ 2009). Ως εκ των πιο πάνω, 
διασφαλίζεται η δυνατότητα συνεχούς διαδικασίας εξαγωγής συμπερασμά-
των και επαλήθευσης, ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας των συμπερα-
σμάτων μέσα από τα δεδομένα, κάθε στιγμή. Κατά τη συλλογή και ανάλυση 
των συγκεκριμένων ποιοτικών δεδομένων, ακολουθείται το μοντέλο των 
Miles και Huberman (1994) «Συνιστώσες δεδομένων: Διαδραστικό Μοντέ-
λο» («Components of Data Analysis: Interactive Model»).

Στην τάξη4 διεξαγωγής της μικροέρευνας φοιτούν δεκατρία παιδιά. Ένα 
παιδί εντάσσεται στην Ειδική Μονάδα του Σχολείου (παιδί με Σύνδρομο 
Down) και δε συμμετέχει στην έρευνα. Οπότε, δεδομένα λαμβάνονται από 
δώδεκα παιδιά, επτά αγόρια και πέντε κορίτσια. Η όλη προσπάθεια διαρκεί 

3.  Κώδικας Μέσων συλλογής δεδομένων: Αναστοχαστικό Σημείωμα παιδιού (ΑνΣ), Ατομική Συνέντευξη 
(ΑΣ), Ομαδική Συνέντευξη (ΟΣ), Παρατήρηση (Π), Ημερολόγιο Ερευνήτριας (ΗΕ). Συμμετέχοντες/-
ουσες: Μαθητής/Μαθήτρια (Μ1, Μ2, Μ3, κ.ο.κ.)
4. Ονόματα παιδιών ή/και σχολείου δεν αναφέρονται προς διασφάλιση ανωνυμίας των 
συμμετεχόντων/-ουσών.
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από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο, μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Η 
υπεύθυνη εκπαιδευτικός διδάσκει στην τάξη δεκατέσσερις διδακτικές πε-
ριόδους εβδομαδιαίως.

Μέσ’ από την ανάλυση, ανακύπτουν χαρακτηριστικά και πρακτικές τα 
οποία δύναται να αξιοποιεί ο/η εκπαιδευτικός, ώστε τα παιδιά να υποστη-
ρίζονται στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, στο πλαίσιο τάξης/σχολείου. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται η περίπτωση της συγκεκριμένης τάξης στην οποία 
έλαβε χώρα η εφαρμογή, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα συγκεκριμέ-
να εμπειρικά δεδομένα.

3.1. Αποτελέσματα

Η ανάλυση των δεδομένων της μικροέρευνας δείχνει ότι το 65% των παι-
διών βοηθείται να αναπτύξει φιλαναγνωσία είτε γιατί δίνεται χρόνος για 
ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου δεκαπέντε ή είκοσι λεπτών κάθε Δευτέρα 
στην τάξη είτε γιατί κάποιες μέρες, αντί κατ’ οίκον εργασία, τα παιδιά είχαν 
να διαβάσουν, τουλάχιστον, είκοσι σελίδες λογοτεχνικό βιβλίο. Οι δύο αυ-
τές διαπιστώσεις είναι προφανείς από τα λεγόμενα πολλών παιδιών, όπως, 

«Έκανες πολλά πράγματα όπως όταν μας άφηνες δεκαπέντε λεπτά 
κάθε Δευτέρα για να διαβάζουμε λογοτεχνικό και ότι κάποιες φορές, 
αντί για μαθήματα, μας έβαζες είκοσι σελίδες Λογοτεχνικό. Αυτά με 
βοήθησαν πολύ και σε ευχαριστώ από καρδιάς!» (Μ1, ΑνΣ)

και
«Κάθε Δευτέρα στο σχολείο η κυρία μας άφηνε γύρω στα δεκαπέντε 
με είκοσι λεπτά να διαβάζουμε. Κάτι άλλο είναι ότι δε σταματούσε να 
μας έλεγε “Διάβασε είκοσι σελίδες λογοτεχνικό μέχρι αύριο.” Όταν χω-
ριζόμασταν [στις άλλες τάξεις λόγω απουσίας κάποιου/-ας εκπαιδευ-
τικού], μάς έλεγε να διαβάσουμε [λογοτεχνικό βιβλίο]. Όλα αυτά με 
βοήθησαν να γίνω φιλαναγνώστρια.» (Μ10, ΑνΣ).

Πέρα από τις δύο αυτές πρακτικές, οι οποίες φαίνεται να υποστήρι-
ξαν τα παιδιά καθ’ όλη την προσπάθεια, κι άλλοι παράγοντες διαδραμάτι-
σαν κάποιο ρόλο. Συγκεκριμένα, τα μισά από τα παιδιά δήλωσαν εμφαντι-
κά ότι η δασκάλα τα «έπεισε» ή τα προώθησε να διαβάσουν βιβλία. «Μου 
είπες κάποια χρυσά λόγια και με έπεισες.» (Μ11, ΑνΣ) και «Με έπεισες με τον 
τρόπο να μου λέεις συνεχώς να διαβάζω βιβλία αλλά επίσης μας έλεγες πως 
όσα πιο πολλά βιβλία διαβάσουμε τόσο πιο καλό για μένα και για όλους.» (Μ7, 
ΑνΣ) είναι πολύ χαρακτηριστικές δηλώσεις παιδιών. Αυτές και πολλές άλ-
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λες δηλώσεις (ΑνΣ, ΑΣ, ΟΣ, Π) δείχνουν τον καταλυτικό ρόλο τον οποίο δι-
αδραματίζει η εκπαιδευτικός, ώστε τα παιδιά να πειστούν, να δοκιμάσουν 
και να βάλουν την ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου στην καθημερινή ή/
και εβδομαδιαία τους ρουτίνα. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι, ενώ 
κάποια παιδιά (16,6%) δήλωσαν ότι ήταν δύσπιστα ή/και δυσκολεύτηκαν 
στην αρχή να λάβουν μέρος στη διαδικασία, στο τέλος πείστηκαν κι αυτά. 
Συγκεκριμένα, ειπώθηκε:

«Στην αρχή μου είπες να διαβάζω, προσπαθούσες να μας πείσεις με 
διάφορα επιχειρήματα, έλεγα “Εντάξει” αλλά τα διάβαζα [τα βιβλία] 
γιατί έπρεπε και όχι γιατί ήθελα. Σιγά σιγά, όμως άρχισαν να μου αρέ-
σουν και, τότε, κατάλαβα τι μας έλεγες και το προσπάθησα και τα κα-
τάφερα.» (Μ6, ΑνΣ). 

Τα λόγια του Μ6, πιθανόν, να κρύβουν μια δόση «πίεσης»5, για ν’ αρχίσει η 
διαδικασία και να συνεχίσει με επιτυχία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από λόγια 
άλλου παιδιού, το οποίο λέει: «Με πίεζαν συνέχεια και μόλις άρχισα να διαβά-
ζω μου άρεσε πολύ και συνέχισα.» (Μ4, ΑνΣ). Είναι προφανές πως, ενώ η εφαρ-
μογή αποσκοπεί στη μύηση των παιδιών στη φιλαναγνωσία αβίαστα και με 
ευχάριστο τρόπο, η ανάλυση των δεδομένων αφήνει ενδείξεις ότι, στην αρ-
χή της προσπάθειας, τα παιδιά υποκινήθηκαν5 για να μπουν στη διαδικασία. 
Εκ των πραγμάτων, με τη συναπόφαση παιδιών-εκπαιδευτικού για υλοποίη-
ση της εφαρμογής, ορίστηκε η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ως συμβα-
τική υποχρέωση των παιδιών. Ωστόσο, κάποια παιδιά, παρόλο που συμφώ-
νησαν, όταν μπήκαν στη διαδικασία αντιμετώπισαν δυσκολίες και έτειναν να 
εγκαταλείψουν την προσπάθεια, ως ήταν φυσικό και αναμενόμενο. «Ήθελα, 
αλλά εβαριούμουν πολλά. …» (Μ10, ΟΣ). Αυτήν ακριβώς την κρίσιμη καμπή, 
η εκπαιδευτικός «πιέζει» τα παιδιά να συνεχίσουν. Δηλαδή, η εκπαιδευτικός 
επιμένει σταθερά στις κύριες πρακτικές, ενθαρρύνει και εμψυχώνει. Έτσι, « 
… Μετά, έβλεπα τζιαι τους άλλους τζιαι εδοκίμασα. Μου άρεσε. Εβαριούμουν, 
αλλά σιγά σιγά άρεσε μου. Εδιάβασα και θα συνεχίσω να διαβάζω.» (Μ10, ΟΣ).

Όσον αφορά δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην όλη 
προσπάθεια, το 50% των παιδιών δηλώνει ότι σε «τίποτα» δε δυσκολεύτη-
κε για να γίνει φιλαναγνώστης/-στρια. Πρόσθετα, το 42% δηλώνει πως αντι-

5.  «Πίεσης», με την έννοια ότι η εκπαιδευτικός επιμένει στην ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου. Υπάρχει 
έλεγχος όσον αφορά στις δύο κύριες πρακτικές. Στη βάση των δεδομένων, το «Με πίεζαν» ερμηνεύεται 
ως η επιβολή διεκπεραίωσης μιας δραστηριότητας, την οποία τα παιδιά δεν είχαν προηγουμένως ως 
ρουτίνα/πρακτική μελέτης και τώρα καλούνται να την ενσωματώσουν ως μια διαφορετική προσέγγιση 
της κατ’ οίκον εργασίας.
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μετώπιζε δυσκολία με κάποιες άγνωστες ή/και δυσνόητες λέξεις και το 8% 
δηλώνει ότι «νευρίαζε» που έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ χα-
ρακτηριστικά ένα παιδί δηλώνει ότι: «Στην αρχή του χρόνου, όταν άρχισα να 
διαβάζω το πρώτο μου βιβλίο [πολυσέλιδο] χρειάστηκε να διαβάζω την κάθε 
πρόταση δυο και τρεις φορές ενώ τώρα όχι.» (Μ10, ΑνΣ). Ένα άλλο παιδί λέει 
πώς: «… Το μόνο που με δυσκολεύει είναι όταν έχει κάποιες λέξεις που δεν κα-
ταλαβαίνω και τις διαβάζω πολύ αργά.» (Μ5, ΑνΣ). Από αυτές τις δηλώσεις, 
φαίνεται η επιμονή των παιδιών να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν για να διαβάσουν το βιβλίο που επιλέγουν.

Το πιο αξιοσημείωτο, ίσως, αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι, σχεδόν όλα 
τα παιδιά (92%) δηλώνουν πως, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και αντι-
μετωπίζουν την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων αλλάζει κατά πολύ στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς. Ενώ στην αρχή της χρονιάς αρκετά παιδιά δυ-
σκολεύονται ή διαβάζουν βιβλία επειδή το λέει ή/και το ορίζει η εκπαιδευ-
τικός, στο τέλος, δηλώνουν ότι, η συνεχής επαφή με τα βιβλία είναι πια δι-
κή τους επιλογή. Σχεδόν όλα δηλώνουν εμφαντικά ότι τώρα θέλουν να δια-
βάζουν βιβλία και πως αντλούν ευχαρίστηση από την ανάγνωση. Χαρακτη-
ριστικά, ένα παιδί δηλώνει ότι:

«Στην αρχή του χρόνου δεν ήθελα να ανοίξω βιβλίο. Βασικά βαριό-
μουνα, όμως, η κυρία με έπεισε με τον δικό της τρόπο και έτσι το πρώ-
το μου βιβλίο [λογοτεχνικό] στο σχολείο ήταν ένα με εκατό περίπου 
σελίδες. Το διάβασα όλο, έτσι άρχισα να διαβάζω με περισσότερες 
σελίδες γιατί μου άρεσαν και μου αρέσουν.» (Μ7, ΑνΣ).

 
Ένας συμμετέχοντας στην έρευνα (ένα παιδί) διαπιστώνει και διατυπώ-

νει ουσιαστική αλλαγή στη στάση όλων των παιδιών σχετικά με τη φιλα-
ναγνωσία και κάνει μια πολύ χαρακτηριστική και καταλυτική τοποθέτηση: 
«Στην αρχή του χρόνου οι περισσότεροι [μαθητές/-τριες της τάξης] εβαριού-
νταν [βαριόντουσαν] να διαβάζουν βιβλία. Τωρά, άμα βαριούνται, διαβάζουν 
βιβλία.» (Μ2, ΟΣ). Η συγκεκριμένη διαπίστωση, ως απόσταγμα της όλης προ-
σπάθειας μύησης στη φιλαναγνωσία εμπερικλείει την ουσία των πραγμά-
των. Ότι, δηλαδή, τα παιδιά άλλαξαν άρδην τη στάση τους. Στην ουσία, τα 
παιδιά αναθεώρησαν την αντίληψη που είχαν για τη φιλαναγνωσία. Η θέ-
ση αυτή υποστηρίζεται και από άλλες παρόμοιες δηλώσεις, όπως: «Στην αρ-
χή εδιάβαζα βιβλία με πολλές εικόνες τζιαι λίγα λόγια. Σιγά σιγά η δασκάλα με 
έπεισε και πήρα άλλο με πιο πολλά λόγια. … Η βιβλιοθήκη μας έχει ωραία βι-
βλία.» (Μ6, ΟΣ). Επιπρόσθετα, άλλο παιδί εξηγεί ότι:

«Εδιάβαζε μου η μάμα μου από μικρή. Διάβαζα βιβλία, αλλά λεπτά. 
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Χοντρά [βιβλία με πολλές σελίδες] πήρα μόνο όταν ήρθα στην έκτη 
τάξη. Άρχισα με την “Αστραδενή”. Στην αρχή δε μου άρεσε. Η δασκά-
λα επέμενε…» (Μ9, ΟΣ). «… Τωρά διαβάζω βιβλία με περισσότερες 
σελίδες, πιο γρήγορα και, μερικές φορές, χωρίς εικόνες…» (Μ9, ΑνΣ). 
«… Φαντάζομαι εγώ τους χαρακτήρες όταν τα βιβλία δεν έχουν ει-
κόνες.» (Μ9, ΟΣ).

Προχωρώντας με την ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται πως τα παιδιά, 
από κάποια στιγμή και μετά, δείχνουν να κινούνται σε επίπεδο αυτορρύθμι-
σης με την έννοια ότι τα ίδια πείθουν τον εαυτό τους να διαβάζουν βιβλία. 
Η εκπαιδευτικός ενστερνίζεται και υποστηρίζει σθεναρά τη φιλαναγνωσία, 
τα παιδιά επιλέγουν ελεύθερα και αυτόβουλα το ανάγνωσμά τους, το δια-
βάζουν και το απολαμβάνουν. Ωστόσο, η αλλαγή και η μετάλλαξη, η μετά-
βαση από το να μη διαβάζουν βιβλία ή από το να διαβάζουν ελάχιστα στο 
να γίνουν φιλαναγνώστες/-στριες δεν είναι εύκολη υπόθεση, αν το άτομο 
δεν πειστεί να λειτουργήσει αυτόβουλα. Σχετικά μ’ αυτό, πολύ χαρακτη-
ριστική είναι η συζήτηση της ερευνήτριας μ’ ένα παιδί, το οποίο δηλώνει:

«Έπεισα το εαυτό μου να το διαβάσει [το βιβλίο που δανείστηκε από 
τη βιβλιοθήκη]. Ας πούμε αν [καθώς διάβαζα] επήαινα να σταματή-
σω, ελλάουν[έλεγα] του εαυτού μου “Όι, [Όχι]έν [δε] θα σταματή-
σεις.” και εδιάβαζα άλλες δέκα [σελίδες] τζιαι [και] μετά να σταματή-
σω.» (Μ7, ΟΣ). 

Στη διευκρινιστική ερώτηση της ερευνήτριας «Πού έβρισκες τη δύναμη 
να συνεχίζεις;», η Μ7 απαντά αφοπλιστικά και εμφαντικά: «Που σένα, που σέ-
να που μας έπεισες. Έλεες [Έλεγες] μας να πάρουμε κι άλλο βιβλίο, “είκοσι σελίδες 
ως αύριο να διαβάσετε”, επροχωρούσαμε …» (Μ7, ΟΣ). Αυτή και όλες οι παρό-
μοιες δηλώσεις αφήνουν να διαφανεί ο καταλυτικός ρόλος της επιμονής της 
εκπαιδευτικού. Της ξεκάθαρης, σαφούς και πειστικής καθοδήγησης των παι-
διών, της διασφάλισης του χρόνου και του «χώρου» στα παιδιά. Ταυτόχρονα, 
διαφαίνεται ότι η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά και δίνει προοπτική για 
ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, καθώς δημιουργεί συνθήκες και προϋπο-
θέσεις για ανάπτυξη φιλαναγνωσίας στα συγκεκριμένα παιδιά.

Πρόσθετα, πολύ χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση ότι, πολλές φορές, 
τα παιδιά αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους ή/και αλληλομεντορεύονται 
για ανάπτυξη φιλαναγνωσίας (Π). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κά-
ποια παιδιά πήραν ξανά βιβλίο που έτυχε να απορρίψουν αρχικά, είτε λόγω 
δεύτερης/ πιο ώριμης σκέψης είτε γιατί τους έγινε πρόταση από συμμαθη-
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τές/-τριές τους. Χαρακτηριστικός διάλογος κατά τον οποίο παιδί συστήνει 
βιβλίο σε άλλο παιδί της τάξης (Π) είναι όταν η Μ12 αναφέρει στη Μ7 ότι 
πήρε ένα συγκεκριμένο βιβλίο για να το διαβάσει στην αρχή του χρόνου. 
Διάβασε λίγες σελίδες, δεν της άρεσε και το παράτησε. Η Μ7, στο άκουσμα 
αυτής της τοποθέτησης, κάνει έναν μορφασμό σαν να παραξενεύεται από 
τα λεγόμενα της Μ12 και λέει:

Μ7: «Κόρη, μα τούτο; Τι λαλείς; Εν πολλά ωραίο.» 
Μ12: «Άτε, κόρη, αλήθκεια; Εμένα έν[δεν] μου άρεσε.» 
Τότε, η Μ7 εξηγεί στη Μ12 πως, όταν η ίδια άρχισε να διαβάζει το βι-

βλίο, αρχικά, της φάνηκε και αυτής λίγο ανιαρό, αλλά, στη συνέχεια,το 
βρήκε πολύ ενδιαφέρον. Εκείνη τη στιγμή, η Μ12 φαίνεται να πείθεται. 
Δανείζεται εκ νέου το βιβλίο. Τελικά, οι δηλώσεις της Μ12 (ΟΣ) δείχνουν 
ότι διάβασε το βιβλίο και συμφώνησε με την άποψη της Μ7. Επομένως, η 
Μ12 ενώ απορρίπτει το βιβλίο στην αρχή, στη συνέχεια και μετά από αλ-
ληλομεντορισμό, το διαβάζει, το απολαμβάνει και το δηλώνει (ΑΣ). Ταυ-
τόχρονα, διαφαίνεται ότι αλλάζει αντιλήψεις για το πώς αντιμετωπίζει 
ένα βιβλίο (ΟΣ).

Άλλο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα είναι ότι τα ίδια τα παιδιά γίνονται μέ-
ντορες της εκπαιδευτικού για ανάπτυξη φιλαναγνωσίας. Δηλαδή, τα παι-
διά προτείνουν πρακτικές. Ο Μ2 εξηγεί στην εκπαιδευτικό πώς να υποστη-
ρίζει κάθε παιδί στην αρχή της προσπάθειας: «Να βρεις ένα βιβλίο που εν 
του γούστου του καθενός, να του το δώσεις και, άμα το διαβάσει, εν να [θα] 
του αρέσει.» (ΟΣ). Επίσης, η Μ7 εξηγεί στην εκπαιδευτικό ότι είναι πολύ 
σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά για επαφή/γνωριμία με βι-
βλία. Αυτό, υποστηρίζει η Μ7, βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν να προσεγ-
γίζουν τα βιβλία με θετικό τρόπο και διάθεση. Το εν λόγω παιδί υποστη-
ρίζει τη θέση του λέγοντας: «Ενόμιζα ότι όλα τα βιβλία έν [δε] θα μου αρέ-
σκουν [αρέσουν]… αλλά πρέπει να πιάσεις ένα βιβλίο που νιώθεις ότι εν να 
σου αρέσει για να θέλεις να το διαβάσεις.» (Μ7, ΟΣ).

Τέλος, διαφαίνεται ότι, η διαδικασία βοήθησε τα παιδιά ν’ αναπτύξουν 
ενσυναίσθηση και να διευρύνουν τις γνώσεις και οπτικές τους σε πολλά 
ζητήματα. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις παιδιών όπως, «Η ανάγνω-
ση του βιβλίου με βοηθά στην [ρέουσα] ανάγνωση. Με βοηθά επίσης να φα-
ντάζομαι άλλους κόσμους και ανθρώπους και να νιώθω όπως νιώθουν κι αυ-
τοί.» (Μ9, ΑνΣ) και «… με βοηθά να χαλαρώσω και … να ταξιδέψω μέσα σε 
αυτό.» (Μ7, ΑνΣ). Επίσης, «… [με βοηθά] να ταξιδεύω σε τόπους μαγικούς 
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και μακρινούς.» (Μ2, ΑνΣ) και «… ο Μέλιος6 έγινε το πρότυπό μου!» (Μ1, ΟΣ).

3.2. Συμπεράσματα-Συζήτηση

Παρόλη τη μικρή έκταση της έρευνας, τα αποτελέσματα νοηματοδοτούν 
τον ρόλο, τον οποίο δύναται να διαδραματίζει ο/η εκπαιδευτικός στη μύ-
ηση των παιδιών της έκτης τάξης δημοτικού στη φιλαναγνωσία. Συγκεκρι-
μένα, οι δύο κύριες πρακτικές φαίνεται να υποστηρίζουν σθεναρά την ανά-
πτυξη φιλαναγνωσίας στα συγκεκριμένα παιδιά, σύμφωνα πάντα με τα συ-
γκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα (ΑΣ, ΑνΣ, ΟΣ, Π, ΗΕ). Στη βάση των απο-
τελεσμάτων, η Υπόθεση 1 φαίνεται να επαληθεύεται, στο πλαίσιο του χρό-
νου της σχολικής αυτής εφαρμογής. Δηλαδή, οι πρακτικές του/της εκπαι-
δευτικού αλλάζουν/ βελτιώνουν τις στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών και 
υποστηρίζουν σθεναρά την ανάπτυξη φιλαναγνωσίας σε μεγάλο βαθμό.

Ωστόσο, για να επέλθει η συγκεκριμένη αλλαγή στις στάσεις των παιδιών, 
πολύ πιθανόν να έχουν επηρεάσει θετικά κι άλλοι παράγοντες. Η ανάλυση 
των δεδομένων αναδεικνύει την επιμονή της εκπαιδευτικού ως σημαντικό 
παράγοντα για καθημερινή ενασχόληση όλων των παιδιών με λογοτεχνι-
κό βιβλίο, στοιχείο το οποίο διαφαίνεται μεσ’ από τα λεγόμενα πολλών παι-
διών (ΑΣ, ΑνΣ, ΟΣ, Π). Επιμονή με σταθερότητα, με ευελιξία άμεσης αναπρο-
σαρμογής ανάλογα με τις δυνατότητες και ικανότητες κάθε παιδιού. Η αλ-
λαγή τρόπου σκέψης επέρχεται, τελικά, και στα πιο δύσπιστα παιδιά. Πρό-
σθετα, η μέριμνα, με την οποία η εκπαιδευτικός στηρίζει και υποστηρίζει 
τα παιδιά, έτσι ώστε αυτά να αντιληφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
ότι αυτό που κάνουν είναι επωφελές πρώτα-πρώτα για τα ίδια [τα παιδιά], 
είναι σημαντική. Τέλος, η συνεχής επικοινωνία εκπαιδευτικού παιδιών και 
η συνεχής ενθάρρυνση είναι δύο ακόμα πρακτικές οι οποίες προέκυψαν 
από την ερευνητική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι οι πρακτικές αυ-
τές αλλάζουν από μόνες τους τη στάση και τις αντιλήψεις των παιδιών, έτσι 
όπως διαμορφώνονται στο τέλος της εφαρμογής. Πιθανόν να συντρέχουν 
άπειροι άλλοι παράγοντες σε πολλά επίπεδα και διαστάσεις, οι οποίοι χρή-
ζουν περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να διασφα-
λιστεί ότι, αυτή η αλλαγή είναι μόνιμη και θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου.

Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικού, τα οποία φαίνεται ότι συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας, είναι η διατήρηση ανοικτής επικοινωνίας 

6.  «Μέλιος»: ήρωας βιβλίου «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα», Μενέλαου Λουντέμη.
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με παιδιά και γονείς, η συνεχής και αφειδώλευτη ενθάρρυνση, η ατέρμο-
νη υποστήριξη και η πειθώ για ενασχόληση με λογοτεχνικά αναγνώσματα 
(ΑνΣ, ΑΣ, ΟΣ, ΗΕ). Από την άλλη, η εκπαιδευτικός διαχειρίζεται ευέλικτα το 
όλο πρόγραμμα της τάξης, Αναλυτικό και Ωρολόγιο, καθώς πείθει ακόμα 
και τα πιο δύσπιστα παιδιά να αξιοποιήσουν δεόντως τη σχολική βιβλιοθή-
κη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ειδικότερα, εξετάζοντας τον ρόλο της εκπαι-
δευτικού σε σχέση με τις δυσκολίες των παιδιών και πώς αυτά τις διαχειρί-
ζονται, διαφαίνεται διαφοροποίηση της στάσης τους στην αρχή και στο τέ-
λος της εφαρμογής. Με την επιμονή της εκπαιδευτικού επιτυγχάνεται και η 
επιμονή των ίδιων των παιδιών να αλλάξουν. Έτσι, πολλές δυσκολίες τυγχά-
νουν διαχείρισης και υπερπηδούνται. Συνεπώς, η σχολική εφαρμογή υλο-
ποιείται με επιτυχία και βοηθά τα παιδιά ποικιλοτρόπως. Όπως δηλώνουν 
τα παιδιά, φαίνεται να υποστηρίζονται δια της εφαρμογής να αλλάζουν και 
αυτοαντιλήψεις. Συγκεκριμένα, δηλώνουν εμφαντικά ότι, όταν αντιλήφθη-
καν την αξία της ανάπτυξης φιλαναγνωσίας, έγιναν καλύτεροι φιλαναγνώ-
στες/-στριες. Επομένως, μια τέτοια αντίληψη των παιδιών, πιθανόν, να εί-
ναι ένας από τους παράγοντες αλλαγής και αυτοπαρώθησης για ανάπτυξη 
φιλαναγνωσίας, ο οποίος χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Ταυτόχρονα με όλα αυτά, ο συνεχής αναστοχασμός στον οποίο προβαί-
νει η εκπαιδευτικός (ΗΕ και Π) καταδεικνύει ότι, η ίδια αναπροσαρμόζει τις 
πρακτικές και το ρόλο της κάθε στιγμή, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, τις 
δυνατότητες και ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά, καθώς και όλης της 
τάξης, ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, η εκπαιδευτικός κινείται ευέλικτα και 
με ευαισθησία στη βάση των δυνατοτήτων κάθε παιδιού για να πετύχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αυτογνωσία, αυτοαντίληψη, η ελεύθερη 
βούληση των παιδιών να επιλέξουν το βιβλίο της αρεσκείας τους, ο σεβα-
σμός στους προσωπικούς ρυθμούς του/της καθενός/ καθεμιάς και η αυ-
τορρύθμιση κάθε παιδιού είναι ζητούμενα για να αποτελέσουν εφαλτήριο 
στην ανάπτυξη φιλαναγνωσίας και ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι κατα-
λυτικός. Οπότε, η Υπόθεση 2, φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Συνεπώς, υπό παρόμοιες περιστάσεις, αν ο/η κάθε εκπαιδευτικός δια-
θέτει τέτοια χαρακτηριστικά και ακολουθεί τέτοιες πρακτικές, δύναται να 
παρέμβει και να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις. Δύναται να κάμψει την 
αρχική αντίσταση λόγω ανασφάλειας που νιώθει το άτομο, επειδή βλέπει 
την αλλαγή (συχνή ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων) ως απειλή της ρουτί-
νας, της «βόλεψή[ς]» του (Ράπτης, 2006: 33) και δρα  αμυντικά για να υπε-
ρασπιστεί τη δεδομένη/ προϋπάρχουσα κατάσταση (Carnall, 1990). Η κα-
ταλυτική παρέμβαση και η επιμονή της εκπαιδευτικού άλλαξε τις αυτοα-
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ντιλήψεις (Carr & Kemmis, 2002) και στάσεις των παιδιών. Άρα, η μικροέ-
ρευνα δείχνει ότι υπάρχουν προοπτικές για τον/την εκπαιδευτικό και ενα-
πόκειται σε αυτόν/αυτήν, αν επιθυμεί, να κάνει τη διαφορά στις ζωές των 
παιδιών μέσω της εκπαίδευσης που τους παρέχει, έτσι όπως προκρίνει η 
Harris (2008). Είναι προφανές πως αν ο/η εκπαιδευτικός παρέχει δυνατότη-
τα στους/στις μαθητές/μαθήτριες να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν με-
ταγνωστικές πρακτικές και δεξιότητες, τους/τις ενθαρρύνει και δίνει προο-
πτική να αναπτύξουν και οι ίδιοι/-ες δικές τους πρακτικές για να μαθαίνουν 
(Porter & Brophy, 1988). Οι προοπτικές, απλές και υλοποιήσιμες στο συγκεί-
μενο της έκτης τάξης κυπριακού δημοτικού σχολείου, δύναται να εφαρμο-
στούν και να υλοποιηθούν σε άλλα συγκείμενα, τα οποία υπό τις περιστά-
σεις έχουν παρόμοιες συνθήκες, χαρακτηριστικά και δεδομένα με την ομά-
δα εστίασης της παρούσας μικροέρευνας. Εναπόκειται, λοιπόν, στις στο-
χεύσεις του/της εκπαιδευτικού να κινηθεί στα περιθώρια της διακριτικής 
του ευχέρειας, έχοντας ως εφαλτήριο το Αναλυτικό Πρόγραμμα και να επι-
χειρήσει την αλλαγή των πρακτικών των παιδιών της τάξης του/της σχετι-
κά με τη φιλαναγνωσία.

Συνεπώς, όσο σημαντικές είναι οι ψηλές επιδόσεις στα μαθησιακά απο-
τελέσματα (βαθμοί διαγωνισμάτων - απόκτηση γνώσεων) άλλο τόσο ση-
μαντικές είναι η καλλιέργεια της πολλαπλής νοημοσύνης, η αυτογνωσία 
και η κοινωνική ωριμότητα (Harris & Lambert, 2003ˑ Lambert, 2003). Κα-
τά συνέπεια, οι μαθητές/-τριες εντρυφούν στη μεταγνώση μιας απελευθε-
ρωτικής ανθρωποκεντρικής παιδαγωγικής ταυτότητας, καθώς υπηρετούν 
τις στοχεύσεις του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου, όπως π.χ. «Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 2020» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009) 
και προετοιμάζονται δεόντως ως εν δυνάμει πολίτες του αύριο. Αν σκεφτεί 
κανείς ότι το 80% των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα θα εί-
ναι ξεπερασμένες σε δέκα χρόνια, τότε, πιθανόν να είναι άτοπη η παροχή 
κατάρτισης και «εκπαίδευση[ς] για την αγορά εργασίας» (MacBeath et al., 
2005: 147). Άρα, η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη παιδιών 
με «δεξιότητες ζωής» (MacBeath et al., 2005: 148). Δηλαδή, εκπαίδευση για 
την αγορά εργασίας δεν είναι ο μόνος και πρωταρχικός σκοπός της εκπαί-
δευσης, μιας και «η εκπαίδευση επεδίωκε πάντα ευρύτερους προσωπικούς, 
κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς στόχους» (MacBeath et al., 2005: 149). Οπό-
τε, κάθε σχολείο δυνατό να δώσει προοπτική σε μια πιο ολιστική ανάπτυ-
ξη των παιδιών, μέσω παρόμοιων εφαρμογών.
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AbstrAct

The paper presents the findings of a case study which took place in the sixth 
grade of a Cypriot primary school. The main focus of the research was the 
educator’s role (educator's practices and traits) in the development process 
of encouraging children to enjoy/love reading literature through the use 
of the school library. Data were collected through individual and group 
interviews as well as observation, etc. The results illustrate the catalytic 
role of the educator in reading literature books/texts, effortlessly and in 
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a pleasant manner. It was especially evident, that specific educator traits, 
for instance, consistent goals, flexibility, cogency and endorsing the love 
for reading, support this process to a great extent. Additionally, certain 
educational practices such as persistence in reading literature books, 
ensuring the appropriate time and “space” for students, encouragement, 
praise, and close cooperation with parents support this process too.
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Η λογοτεχνία στο Δημοτικό

Αικατερίνη Αθανασίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λογοτεχνία, ως ένα είδος δημιουργίας, σκοπό έχει να βοηθήσει το άτο-
μο στην αναζήτηση του κόσμου γύρω του (Κουτσουβάνου, Ε., 2006: 96). Η 
παιδική λογοτεχνία είναι ένα από τα είδη της λογοτεχνίας, απευθύνεται σε 
παιδιά και με τρόπο απλό και αισιόδοξο διαπραγματεύεται διάφορες ιστο-
ρίες με σκοπό την απόλαυση αλλά και τη διδαχή (Nodelman, 1992: 78-89). 
Η αξία της έχει τονιστεί από πολλούς θεωρητικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, 
γιατί βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό 
και κοινωνικό. Το Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, γνωρίζοντας την αξία της παιδι-
κής λογοτεχνίας στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των μαθητών, καθιε-
ρώνει ώρα προαιρετικής ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων και προτείνει 
ποικίλες δραστηριότητες και για τη διδασκαλία της Φιλαναγνωσίας (ΔΕΠ-
ΠΣ, 2003β: 2, 7). 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να τονίσει το πώς μπορεί ο δάσκα-
λος να κάνει τους μαθητές του να αγαπήσουν την ανάγνωση παιδικών βι-
βλίων, μέσα από την παρουσίαση ενός σχεδίου εργασίας στα πλαίσια του 
προγράμματος της Φιλαναγνωσίας. 

Οι συγκεκριμένοι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Σχολείου εκπόνησαν το 
πρόγραμμα: «Η εικόνα της μητέρας», με σκοπό την καλλιέργεια των ανα-
γνωστικών δεξιοτήτων τους και την εμβάθυνση και ανάλυση κειμένων με 
θέμα τη μητέρα.

Η εργασία αναπτύσσεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, περι-
γράφεται η αξία του μαθήματος της Φιλαναγνωσίας για τους μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου όπως διατυπώνεται από διάφορους θεωρητικούς αλλά 
και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται αναλυ-
τικά ένα σχέδιο εργασίας όπως ακριβώς εκπονήθηκε από μαθητές της ΣΤ΄ 
Τάξης. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά στα κείμενα που επιλέχτηκαν και 
που ήταν ανάλογα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών, περι-
γράφονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε οι μα-
θητές να εισαχθούν στο συγκεκριμένο θέμα, να ανατρέξουν σε προηγούμε-
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νες εμπειρίες τους, να αναζητήσουν νέες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν 
στην ολοκλήρωση του μαθήματος. Επίσης, παρουσιάζονται τα Φύλλα ερ-
γασίας και οι δραστηριότητες που έγιναν από τους μαθητές. 

Τέλος, η όλη προσέγγιση του προγράμματος ήταν διαθεματική και η βο-
ήθεια των ΤΠΕ ήταν σημαντική, προκειμένου αυτό να παρουσιαστεί πολύ-
πλευρα και να οδηγήσει τους μαθητές στην ανακαλυπτική μάθηση. 

Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΣΤο ΔΗμοΤΙΚο 

Η παιδική λογοτεχνία περιλαμβάνει ένα σύνολο κειμένων που σύμφωνα με 
τη Βαλάση (2001: 17), έχουν γραφτεί για παιδιά και είτε είναι έργα κατεξοχήν 
για παιδιά είτε είναι διασκευές έργων προσαρμοσμένες στην παιδική ηλικία. 
Αναπτύσσουν τη φαντασία των παιδιών, αυξάνουν την παραστατικότητά και 
την κριτική τους σκέψη, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (Καλλέργης, 1995: 
222) και ταυτόχρονα τους διασκεδάζουν, τους ψυχαγωγούν και εξετάζουν 
παράλληλα και κοινωνικά θέματα (Κατσίκη-Γκιβάλου,1995: 57-60). 

Η ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας αρχίζει το 18o αιώνα (Δελώνης, 1990: 
12). Από τότε μέχρι σήμερα, ένα πλήθος από ποιήματα, πεζογραφήματα, δι-
ηγήματα, παραμύθια διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της και υπηρετούν αι-
σθητικά, γλωσσικά και ψυχαγωγικά τα Ελληνόπουλα. 

Ο όρος Φιλαναγνωσία παραπέμπει στη θετική σχέση που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο, αλλά περιλαμβάνει και όλες τις δραστηρι-
ότητες που γίνονται προκειμένου να αναπτύξουν τη γλωσσική καλλιέργεια 
των παιδιών, τις αισθητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες (Καρακίτσιος, 2011: 
57-72). Έτσι, βοηθά το παιδί να έρθει σε επαφή με την παιδική λογοτεχνία, 
να την αγαπήσει και να ανακαλύψει τα μυστικά της. Παράγοντες που βοη-
θούν στην ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας θεωρούνται το σχολείο, οι γονείς, 
οι σχολικές βιβλιοθήκες, οι εκθέσεις λογοτεχνικών βιβλίων, οι επισκέψεις λο-
γοτεχνών στο σχολείο, οι ετήσιες εκδηλώσεις που γίνονται είτε στο χώρο του 
σχολείου είτε σε πνευματικά κέντρα για την ανάδειξη του παιδικού βιβλίου. 

Στο σχολικό πρόγραμμα, το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό αποσκο-
πεί στην άσκηση των μαθητών τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό 
λόγο. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών, στόχοι του 
μαθήματος της Γλώσσας είναι η κατανόηση του γραπτού και προφορικού 
λόγου, η ανάπτυξη της έκφρασης, της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, 
η ανάγνωση κειμένων για ευχαρίστηση και μάθηση. Το Διαθεματικό Πλαίσιο 
Σπουδών, λοιπόν, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μαζί με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα αναγνωρίζοντας την αξία της Λογοτεχνίας και τη θετική προ-
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σφορά της στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν καθιερώσει ώρα προαιρε-
τικής ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002) στο πλαίσιο της 
Ευέλικτης Ζώνης ή ενός πολιτιστικού προγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό η Λογοτεχνία επεκτείνεται και πέρα του γλωσσικού 
μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με δημιουργικές δραστηριότητες, με 
το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, την απόλαυση (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002). Ιδιαίτερα τα 
κείμενα του Ανθολογίου των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων συνδέουν τη λογοτεχνία με 
τη δημιουργικότητα (Πολίτης, 2008: 59-65) και βοηθούν το παιδί να κατανο-
ήσει και να απολαύσει τα λογοτεχνικά κείμενα.

Για να αγαπήσουν οι μικροί αναγνώστες το διάβασμα, ο δάσκαλος, με 
μεράκι και ευαισθησία, (Χαλκιαδάκη, 2008: 137-224), γνωρίζοντας τα ενδια-
φέροντά τους επιλέγει βιβλία και προσφέρει τα κίνητρα εκείνα που θα τους 
ωθήσουν στην ανάγνωσή τους. Παράλληλα, μέσα από ποικίλες δραστηριό-
τητες (όπως μουσική, χορό θεατρικό παιχνίδι, σχέδια εργασίας, ζωγραφιές, 
γωνιές ανάγνωσης στην τάξη) δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για να εμπλα-
κούν οι μαθητές ενεργητικά στην αναγνωστική διαδικασία. Έτσι, οι μαθητές 
αποκτούν μια σχέση οικειότητας με τα βιβλία και επίσης αλληλεπιδρούν με 
τους άλλους γύρω τους (Gambrell, 1996: 20).

Συγκεκριμένα, τα σχέδια εργασίας στηρίζονται στη βιωματική μάθηση και 
βοηθούν στην ανάπτυξη των πρωτοβουλιών, της έμπνευσης, της έκφρασης 
των παιδιών ως προς τις δράσεις που θα εφαρμοστούν κατά την ανάγνωση 
παιδικών βιβλίων. 

Συμπερασματικά, τα παιδιά βοηθιούνται μέσα από προγράμματα Φιλα-
ναγνωσίας και με σχέδια εργασίας που γίνονται στο σχολείο να αγαπήσουν 
τα βιβλία, να γίνουν καλοί αναγνώστες.

ΣχΕΔΙο ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΕΙΚοΝΑ ΤΗΣ μΗΤΕΡΑΣ»

Το Σχέδιο εργασίας: «Η εικόνα της μητέρας» που παρουσιάζεται, εκπονή-
θηκε, από μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Σχολείου, με σκοπό την καλλιέργεια 
των αναγνωστικών δεξιοτήτων τους και την εμβάθυνση και ανάλυση κει-
μένων με θέμα τη μητέρα. Ως γνωστικό αντικείμενο επιλέχτηκε το Ανθο-
λόγιο ΣΤ΄ Τάξης και συγκεκριμένα το ποίημα: «Η μητέρα μου στην εκκλη-
σία». Ο χρόνος ανάπτυξης του σχεδίου ήταν τρεις διδακτικές ώρες και μια 
ώρα επιπλέον που αφιερώθηκε για την ενδεικτική ανάγνωση των περιλή-
ψεων του βιβλίου που διάβασαν.

Έχοντας, ως αφετηρία την ανάπτυξη της αυτενέργειας των μαθητών, 
της βιωματικότητας σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας και της σύνδεσης 
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του σχεδίου με τις καθημερινές εμπειρίες τους οι διδακτικοί στόχοι ήταν 
οι ακόλουθοι: 

Γενικοί σκοποί
•	 Να διευρύνουν το γνωστικό τους επίπεδο.
•	 Να μάθουν να συνεργάζονται.
•	 Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο.
•	 Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να τις υποστηρίζουν με επι-

χειρήματα.
•	 Να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με νέους τρόπους 

διδασκαλίας και μάθησης και να κατανοήσουν τη δύναμη 
που έχει η εικόνα στη διαδικασία της μάθησης.

Επιμέρους Στόχοι
•	 Να γνωρίσουν πίνακες μεγάλων ζωγράφων με θέμα τη μητέρα.
•	 Να διαβάσουν ποιήματα και κείμενα για τη μητέρα.
•	 Να καλλιεργηθεί πνεύμα αυτοπεποίθησης και συμμετοχής ακόμα 

και σε μαθητές που είναι αδύναμοι.
Η μέθοδος για την υλοποίηση του προγράμματος που επιλέχτηκε ήταν 

η μέθοδος project.
Επιμέρους μεθοδολογικές προσεγγίσεις - Εκπαιδευτικές τεχνικές Καται-

γισμός ιδεών, Συζήτηση, Εισήγηση, Μελέτη εικόνων, Δραματοποίηση, Πα-
ντομίμα.

Στην αρχή ως εκπαιδευτική τεχνική επιλέχτηκε ο καταιγισμός των ιδεών 
προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, να ενι-
σχύσει την ενεργητική συμμετοχή, να αποτρέψει την ανία, αλλά και να διε-
ρευνηθούν οι τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν. Ο εννοιολογικός χάρτης και η 
συμπλήρωσή του μέσα από ερωτήσεις-απαντήσεις, που έχουν το χαρακτή-
ρα της εμψύχωσης, τους βοήθησε στο να καταγράψουν λεπτομερώς ό,τι 
σχετίζεται με τη μητέρα και τέλος να εμπλουτίσουν το χάρτη με νέες γνώ-
σεις. Επίσης, αφού κατανόησαν το θέμα, απάντησαν σε ερωτήσεις, έγρα-
ψαν κείμενα και ποιήματα για τη μητέρα, έφτιαξαν ακροστιχίδες. 

Μέθοδος διδασκαλίας
Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόστηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική, 

η βιωματική. Η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Επίσης, 
η διδασκαλία ήταν διαθεματική αφού έγινε και διασύνδεση του μαθήμα-
τος με τη Γλώσσα, τη Μουσική και τα Εικαστικά. 

Από τη Γλώσσα επιλέχτηκαν τα κείμενα του Ανθολογίου της Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης από την ενότητα : Η οικογένειά μας . Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και 
κείμενα από την 11η ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας της ΣΤ΄ Τάξης.
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Στη Μουσική έμαθαν τραγούδια για τη μητέρα. 
Στα Εικαστικά ασχολήθηκαν με κατασκευές για τη μητέρα και ήρθαν σε 

επαφή με ζωγραφικούς πίνακες με ανάλογο θέμα.
Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων
Αφίσες, Έργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας, Θεατρικά δρώμενα, Παρου-

σίαση των εργασιών τους σε γιορτή για τη μητέρα.
Πορεία σεναρίου – Περιγραφή
Στην αρχή οι μαθητές με προβολή (power point) γνώρισαν πίνακες ζω-

γράφων με θέμα τη μητέρα (Pablo Picasso, «Μητρότητα», ζωγρ. πίνακας, 
Τα πρώτα βήματα, Γ. Ιακωβίδης), συζήτησαν επάνω σε αυτούς, προσπάθη-
σαν να βάλουν ένα δικό τους τίτλο που να ταιριάζει, κατέγραψαν στον πί-
νακα λέξεις-κλειδιά και απάντησαν στις ερωτήσεις του 1ου Φύλλου εργασί-
ας. Στη συνέχεια διάβασαν τα ποιήματα από το Ανθολόγιο: «Η μητέρα μου 
στην εκκλησία», «Η μάνα μου» τα επεξεργάστηκαν, απάντησαν στις ερω-
τήσεις και βρήκαν ομοιότητες και διαφορές με τους πίνακες που είχαν ήδη 
δει. Έπειτα, τους δόθηκε το κείμενο: «Η μητέρα μου» του Ν. Καζαντζάκη, για 
μεγαλύτερη κατανόηση και επεξεργασία. Επιπλέον, σε εισήγηση, έγινε μια 
ιστορική αναδρομή για την καθιέρωση της γιορτής της μητέρας. Για να εί-
ναι η εισήγηση αρκετά αποτελεσματική και να κρατήσει αμείωτο το ενδια-
φέρον των μαθητών, μοιράστηκαν εκ των προτέρων φυλλάδια με τα κύρια 
σημεία της, ήταν ολιγόλεπτη και ακολουθήθηκε η δομή: πρόλογος, κύριο 
θέμα, επίλογος. Έχοντας πια έρθει σε επαφή με το θέμα και αναλύοντας το 
με τις παραπάνω δραστηριότητες, έφτιαξαν ένα ποίημα για τη μητέρα, με 
βάση το ποίημα του Ανθολογίου: «Η μάνα μου» και το έγραψαν στο φύλλο 
εργασίας που τους δόθηκε, ενώ έγραψαν και ένα ποίημα «Λίμερικ» (ένα εί-
δος ποίησης, με χαρακτηριστική, σύντομη, σύσταση μίας στροφής). Όταν 
ολοκλήρωσαν τη συγγραφή των ποιημάτων, διάβασαν την περιγραφή, που 
κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης για τη μητέρα και με βάση τα βήματα που εί-
χαν μπροστά τους για την περιγραφή των προσώπων περιέγραψαν τη δική 
τους μητέρα. Ως επιπλέον δραστηριότητα, έφτιαξαν και τη δική τους ακρο-
στιχίδα με το όνομα της μητέρας τους.

Κατόπιν, διάβασαν σε ομάδες τα κείμενα του Ανθολογίου από σελίδα 
18-46 και τα παρουσίασαν στην τάξη, ενώ έμαθαν και τραγούδι για τη μη-
τέρα και ζωγράφισαν μια κάρτα για τη γιορτή της. Αφού ολοκλήρωσαν τη 
ζωγραφική, σε ομάδες, διάλεξαν και έπαιξαν σε θεατρικό παιχνίδι και πα-
ντομίμα κάποιο κομμάτι από τα μαθήματα που διάβασαν. Αυτό τους δια-
σκέδασε, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους και εξέφρασαν αβίαστα τα 
συναισθήματά τους. 

Αικατερίνη Αθανασίου
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Στο τέλος, όλα αυτά που έφτιαξαν, τα συγκέντρωσαν, τα παρουσίασαν 
στην ολομέλεια και με τη βοήθεια της δασκάλας έφτιαξαν μια παρουσίαση 
στον υπολογιστή, την οποία και παρουσίασαν σε γιορτή για τη μητέρα τους. 

Επέκταση – Συμπληρωματικές δραστηριότητες
Για περισσότερη … ανάγνωση διάβασαν το βιβλίο: «Το άδειο μπουκά-

λι» της Ειρήνης Μάρρα και έγραψαν την περίληψη.
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για το σχέδιο εργασίας ήταν: χαρ-

τιά Α4, μολύβια, χρώματα, σβήστρες, Η/Υ, προτζέκτορας, χαρτόνια κανσόν. 
Είναι αλήθεια, ότι ο Η/Υ και ο διαδραστικός πίνακας οργανώνουν και διευ-
κολύνουν την όλη επεξεργασία του σχεδίου εργασίας και κεντρίζουν το εν-
διαφέρον των μαθητών, ενώ η χρήση του Power-Point, των φύλλων εργα-
σιών βοηθούν στη σύνδεση της θεωρίας με τη δημιουργική άσκηση. Επί-
σης οι χειροτεχνικές κατασκευές ενθουσιάζουν τα παιδιά και αναπτύσσουν 
ολόπλευρα τη δημιουργικότητά τους.

ΕΠΙΛοΓοΣ

Η αδιαμφισβήτητη αξία της παιδικής λογοτεχνίας δίνει την ώθηση σε δα-
σκάλους και γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να την αγαπήσουν. Κυ-
ρίως όμως, στο σχολείο, ο δάσκαλος αξιοποιεί τα Προγράμματα της Φιλα-
ναγνωσίας και με σχέδια εργασίας που εκπονεί, φέρνει σε επαφή τους μι-
κρούς μαθητές του με τα λογοτεχνικά βιβλία.

 Έτσι, ο μαθητής παύει να είναι πια παθητικός αναγνώστης και με την αυ-
τενέργεια και τις πρωτοβουλίες που παίρνει, μέσα από τα σχέδια εργασίας, 
συμμετέχει ενεργητικά και ουσιαστικά στην ανάγνωση βιβλίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗμΑ

Φύλλο εργασίας 1
1.Τι παρουσιάζει ο πίνακας που βλέπετε;
2.Γιατί διάλεξε αυτό το θέμα;
3.Ποια χρώματα χρησιμοποιεί;
4.Πώς αισθάνονται τα παιδιά γύρω από τη μητέρα ;
5.Γράψε κάτω από κάθε λέξη τα συναισθήματα που στο δημιουργούνται 

από τους πίνακες που παρατήρησες:
Μητέρα Παιδί

6.Γράψε μια φράση που σου έρχεται στο μυαλό βλέποντας τους πίνα-
κες αυτούς.

Φύλλο εργασίας 2
∆ιαβάστε το κείμενο: «Η μητέρα μου» και απαντήστε στις ερωτήσεις:
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(Το κείμενο είναι απόσπασμα από το τελευταίο μυθιστόρημα του Νίκου 
Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο»).

 Ερωτήσεις:
1.Να βρεις στο κείμενο τα χωρία που δείχνουν τη σχέση μητέρας και 

παιδιού.
2.Πώς ήταν το τοπίο γύρω όταν καθόταν με τη μητέρα του;
3.Γιατί λέει ότι οι ώρες που περνούσε ήταν μυστήριο;
4.Για ποια πράγματα μιλούσαν μεταξύ τους;
5.Πως περιγράφει τη μητέρα του;
6.Γράψε με δικά σου λόγια το σημείο που ταυτίζει τη μητέρα του με νε-

ράιδα.
7.Χώρισε το κείμενο σε δυο ενότητες και βάλε τίτλο.

Φύλλο εργασίας 3 
Φτιάχνω το δικό μου ποίημα
Η μάνα μου φοράει……….………...
σαν………………………………..…
Παίρνει ……………………………...
και …………………………………...
και…………………………………....
……………………………………….
Φτιάξε το δικό σου λίμερικ
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Φύλλο εργασίας 4 
Δίνεται το κείμενο με την περιγραφή της μητέρας του Μάνου Χατζηδάκη.
Περιγραφή προσώπου (Βήματα που ακολουθούμε)
Σκέφτομαι και γράφω: Περιγράφω τη μητέρα μου.

Φύλλο εργασίας 5
Η ακροστιχίδα για τη μάνα.

Φύλλο εργασίας 6
Τραγούδια για τη μητέρα
Στη γιορτή της Μητέρας
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Παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου
Χάρη Σακελλαρίου-Α. Καψάσκη
Το τραγούδι περιέχεται στο cd «Αν όλα τα παιδιά της γης»
Παραγωγή: Μικρή Πολιτεία, 2011
(Τα παιδιά έμαθαν να το τραγουδούν και το έπαιξαν σε θεατρικό παιχνίδι)

Φύλλο εργασίας 7
Χειροτεχνία για τη μητέρα.

Φύλλο εργασίας 8 (για περισσότερη …ανάγνωση)
Διάβασε το βιβλίο: Το άδειο μπουκάλι της Ειρήνης Μάρρα και γράψε 

την περίληψη.

Résumé

Ce travail, mettant l'accent sur la valeur de Filanagnosia (d΄ aimer lire des 
livres) pour les élèves de l'école primaire decrit un plan (project), qui tra-
vail a été élaboré avec les élèves de ma classe pour la fête de mère et pré-
sente leurs activités.

En effet, le rôle et l'importance des textes littéraires sont très importants, 
car ils aident les étudiants à faire la connaissance des écrivains importants 
et leur oeuvre et à être sensibilisés sur sujets différents.

Αικατερίνη Αθανασίου
Δασκάλα ΠΕ70, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Ρούσβελτ 41, 121 34 Περιστέρι
Τηλ.: 2105737954, 6940779311

E-mail: Katerina_a8anasiou@hotmail.com
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Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αλεξάνδρα Γερακίνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς η Λογο-
τεχνία μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να κατανοήσουμε τον κόσμο 
και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητα μας. Η Λογοτεχνία αποτελεί 
ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από τον συ-
νεχή διάλογο ανάμεσα στον συγγραφέα, το κείμενο και τους εκάστοτε ανα-
γνώστες στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Βασικοί στόχοι της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας είναι η συνειδητοποί-
ηση της σχέσης της Λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία, η ανασύστα-
ση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας αναγνωστών και τελικά η δημι-
ουργία ενός «έθνους αναγνωστών», αφού το μάθημα της Λογοτεχνίας μπο-
ρεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της φιλαναγνωσίας (Πιλοτι-
κό πρόγραμμα σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο: 22). Σε μια επο-
χή μάλιστα που οι ανθρωπιστικές σπουδές βάλλονται πανταχόθεν, το θέ-
μα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας αποκτά βαρύνουσα αξία και σημασία.

Δυστυχώς, η Λογοτεχνία βγαίνει πολλές φορές τραυματισμένη μέσα από 
τη διαδικασία της διδασκαλίας της και τα αποτελέσματα είναι απογοητευτι-
κά. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποί-
ων συγκαταλέγονται η έλλειψη προγραμματισμού και οι συνεχείς και ευ-
καιριακές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα αναλυτικά προγράμ-
ματα, η επιλογή των συγκεκριμένων κειμένων και σχολικών εγχειριδίων, ο 
τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης και ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 
του ελληνικού σχολείου.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων παραγόντων το μάθημα της Λο-
γοτεχνίας ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει χάσει τη λάμψη του 
και έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μάθημα στείρας γνώσης από το οποίο 
απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό η κριτική και η δημιουργική σκέψη. Ας μην ξε-
χνάμε άλλωστε ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας χαρακτηρίζεται από μια ιδι-
ομορφία. Δεν είναι ένα απλό μάθημα γνώσης που περιορίζεται στα στεγα-
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νά των φιλολογικών αναλύσεων και της εξεταστικής διαδικασίας αλλά ένα 
αντικείμενο που μεταφέρει μηνύματα και συναισθήματα και έχει έναν επι-
πλέον στόχο: την καλλιέργεια της αγάπης για τη Λογοτεχνία, τη δημιουργία 
των αυριανών πολιτών που θα αναζητούν τις απαντήσεις για τα προβλή-
ματα τους στο καλό ποιοτικό βιβλίο και όχι σε ευτελή προϊόντα υποκουλ-
τούρας (Δερμιτζάκης, 1997).

Επιπλέον η εμμονή των αναλυτικών προγραμμάτων στην αποσπασμα-
τική διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα 
από αφηγηματικές ή ποιητικές συνθέσεις και μέσα από παρωχημένα πολ-
λές φορές σχολικά εγχειρίδια δεν προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές να 
έρθουν κοντά στο αντικείμενο της Λογοτεχνίας και να το αγαπήσουν. Και 
δεν υπάρχει καμία περίπτωση βέβαια με τον τρόπο αυτό να γίνει κάποιος 
φιλαναγνώστης ή απλώς επαρκής αναγνώστης (Ακρίβος, 2010).

Επομένως η στροφή του ενδιαφέροντος των μαθητών στην ανάγνω-
ση λογοτεχνικών βιβλίων τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι αποτελεί μια 
πραγματική πρόκληση και ένα στοίχημα για τον εκπαιδευτικό που θέλει να 
καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία μέσα από τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ο εκπαιδευτικός λοιπόν που καλεί-
ται να βρει λύσεις και να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα στους μαθη-
τές ώστε να μυήσει τους μαθητές στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας, να 
τους παρασύρει να απολαύσουν το κείμενο, να αισθανθούν συγκίνηση, να 
αφοσιωθούν σε αυτό ή ακόμα και να εκστασιαστούν και να ταξιδέψουν σε 
μια άλλη πραγματικότητα (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2011).

Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Ο όρος φιλαναγνωσία ταυτίζεται περισσότερο με τον όρο aimer lire ενώ 
διαφοροποιείται από τον αγγλικό όρο literacy και αυτό είναι φυσιολογικό 
καθώς ο όρος literacy έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα με τους όρους 
γραμματισμός και εγγραμματισμός (Καρακίτσιος, 2011). Ωστόσο ο όρος 
φιλαναγνωσία χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση ως ένα σύνθετο φαι-
νόμενο που από τη μια εξαρτάται από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτι-
κούς και πολιτιστικούς παράγοντες και από την άλλη περιλαμβάνει ποικί-
λες δράσεις που αποσκοπούν να εκφράσουν την πολυδιάστατη σχέση του 
παιδιού με το βιβλίο.

Ο όρος φιλαναγνωσία παραπέμπει στη θετικά προσδιορισμένη σχέση 
του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση της γρα-
πτής ύλης και εμπεριέχει ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δρα-
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στηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέ-
σα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων κυρίως αλλά και 
κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων (Markidis, 2011). Πρόκει-
ται για έναν περιγραφικό ορισμό που προσδιορίζει τόσο τη σχέση του παι-
διού με το βιβλίο όσο και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για να ευ-
δοκιμήσει η σχέση αυτή (Τσιρώνη, 2014: 25).

Η έννοια της φιλαναγνωσίας συνδέεται επίσης με τον όρο του κοινωνι-
κού εγγραμματισμού που είναι ένας γενικά αποδεκτός όρος από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Η σύνδεση των δύο όρων θα μπορούσε να πραγματοποιη-
θεί υπό το πρίσμα της λογικής ότι η διαμόρφωση της θετικής σχέσης του 
υποκειμένου με τη γραπτή ύλη διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένες 
κοινωνικές πρακτικές εγγραμματισμού οι οποίες αναπτύσσονται τόσο σε 
θεσμικά περιβάλλοντα(σχολεία, βιβλιοθήκη) όσο και σε άτυπα εκπαιδευ-
τικά περιβάλλοντα(οικογένεια, ομάδες ομηλίκων, λέσχες ανάγνωσης) (Κα-
ρακίτσιος, 2011).

Η φιλαναγνωσία μάλιστα τοποθετημένη στο πλαίσιο των θεωριών της 
πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης που κάνουν την εμφάνι-
ση τους μετά το 1970 (Iser, 1991∙ Jauss, 1995) και μετατοπίζουν το ενδια-
φέρον από τον συγγραφέα και το κείμενο στον αναγνώστη, μπορούν να 
ενισχύσουν τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη βάση της 
θεώρησης του λογοτεχνικού βιβλίου ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθη-
μερινότητας των μαθητών. Ο Πολάσνιεκ υποστηρίζει ότι σημαντικό βήμα 
προς την προσέγγιση της φιλαναγνωσίας από τους μαθητές είναι η ευκαιρία 
που θα τους δοθεί να συναντήσουν το βιβλίο που τους εκφράζει (Πολάσνι-
εκ, 1992: 16-17). Ίσως τότε ο μαθητής κατακτήσει αυτό που ο ίδιος ερευνη-
τής αποκαλεί λογοτεχνική ανάγνωση, η οποία μεταφέρει την αναγνωστική 
πρακτική και έξω από το σχολείο και την επεκτείνει σε συναισθηματική και 
πνευματική ικανοποίηση. Είναι εκείνη η ανάγνωση που συμπληρώνει τα κε-
νά και τις ελλείψεις, που συνδέει το κείμενο με άλλα κείμενα και οδηγεί τον 
αναγνώστη να ανακαλύπτει τα βασικά στοιχεία των λογοτεχνικών έργων 
(Καρακίτσιος, 2011: 53). Σε μια τέτοια ανάγνωση ο αναγνώστης αναδύεται 
ως ο σημαντικότερος και αποφασιστικότερος παράγοντας νοήματος στο 
λογοτεχνικό έργο, δικαίωμα που εξασφάλισε στο αναγνώστη ο Barthes με 
το περίφημο δοκίμιο του Ο θάνατος του συγγραφέα (1968), ανοίγοντας πλέ-
ον τους ασκούς του αναγνωστικού Αιόλου (Βαγενάς, 2005).

Αν λάβουμε υπόψη μας και την αντίληψη των πολιτισμικών σπουδών 
για τη Λογοτεχνία η οποία πρεσβεύει ότι η Λογοτεχνία είναι ένα προνομια-
κό πεδίο για να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε αξίες, ιδέες και ανα-
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παραστάσεις και να επαναπροσδιορίσουμε τη δική μας πραγματικότητα 
με την έννοια ότι τα κείμενα αποτελούν ερμηνείες και οι ερμηνείες κείμενα 
(Πασχαλίδης, 1999: 324-325), τότε αντιλαμβανόμαστε την πρόσθετη αξία 
της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Είναι φανερό ότι οι μαθητές ερμηνεύ-
οντας τα κείμενα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, ερμη-
νεύουν και κατανοούν τον εαυτό τους και συγκροτούν την υποκειμενικό-
τητα τους (Καλασαρίδου, 2016). 

Βέβαια η σχολική τάξη έχει τους δικούς της κανόνες και τα δικά της χα-
ρακτηριστικά. Στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης συνυπάρχουν μαθητές-α-
ναγνώστες με διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβα-
θρο, με διαφορετικό χαρακτήρα και ανομοιογενές γλωσσικό και μαθησι-
ακό επίπεδο. Ο κάθε μαθητής διαβάζει το κείμενο ατομικά και διαμορφώ-
νει τη δική άποψη αλλά και όλοι μαζί οι μαθητές ανταλλάσσουν αναγνω-
στικές ιδέες, θέσεις και εμπειρίες και διασταυρώνουν δημιουργικά τον ανα-
γνωστικό τους μικρόκοσμο (Γερακίνη, 2016). Ο Γ. Παπαδάτος υποστηρίζει 
ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων περιβάλλεται από μια βαθιά δημοκρατι-
κότητα: διάφοροι αναγνώστες διαβάζουν το ίδιο κείμενο κι έτσι «συνομιλούν» 
μεταξύ τους στα πλαίσια μιας ευρείας άτυπης κοινότητας, όπου ο καθένας ανά-
λογα με το βίωμά του και την ιδιαίτερη κουλτούρα του αντιδρά όπως ειπώθη-
κε διαφορετικά (Παπαδάτος, 2011). Το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα εί-
ναι ένα κείμενο διαφορετικό από το αρχικό κείμενο που διάβασαν, αποτέ-
λεσμα της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της ομάδας που σύμφωνα με την 
αντίληψη των πολιτισμικών σπουδών θα χρήζει της δικής του ερμηνείας.

Σε όλη αυτό το αναγνωστικό ταξίδι ο εκπαιδευτικός καλείται να γίνει συ-
ναναγνώστης, εμψυχωτής και διαμεσολαβητής, εξασφαλίζοντας το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο οι μαθητές θα επιλέγουν ελεύθερα τα βιβλία τους (Lock-
wood, 2008: 12) και θα εκφράζουν ελεύθερα και άφοβα τις απόψεις τους 
και τις επιθυμίες βιώνοντας στιγμές ελευθερίας και δημιουργικότητας. Οι 
αναγνωστικές δράσεις που θα σχεδιάσει ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να προωθούν το ομαδικό πνεύμα, την υπευθυνότητα, την ελευθερία, την 
αυτονομία και την ποικιλία στον τρόπο προσέγγισης των βιβλίων ώστε να 
εμπλουτίζονται και να διευρύνονται οι αναγνωστικές εμπειρίες των μαθη-
τών, φέροντας τους στο προσκήνιο της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Ας μην 
ξεχνάμε άλλωστε τα δικαιώματα του αναγνώστη εκ των οποίων μερικά εί-
ναι να ταξιδεύει μέσα από τα βιβλία σε όποιον τόπο και σε όποια εποχή 
θέλει (στο πα ρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον), να απολαμβάνει το βιβλίο 
του σε έναν χώρο χωρίς τηλεόραση, υπολογιστή ή ο ποιοδήποτε άλλο μέ-
σο τού αποσπά την προσοχή, να παίζει με τους ήρωες των βιβλίων, να φτιά-
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χνει με τη φαντασία του νέες περιπέ τειες, να γράφει τα δικά του βιβλία, να 
έχει τα εφόδια να κρίνει τα βιβλία που διαβάζει και να μπορεί να τα αξιο-
λογεί (Ηλιόπουλος, 2015).

ο ΡοΛοΣ ΤοΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚοΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑ-
ΓΝΩΣΙΑΣ

Χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές 
για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, θεωρούμε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να διαθέτει στο οπλοστάσιο του τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξι-
ότητες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια του να φέρει τον έφηβο μαθη-
τή κοντά στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων.

Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας προϋποθέτει πάνω απ’ όλα της γνώση 
της θεωρίας της Λογοτεχνίας, η οποία αποτελεί ίσως και την πιο ουσιαστι-
κή παράμετρο της. Η λογοτεχνική θεωρία είναι αυτή που επιτρέπει την εμ-
βάθυνση στο λογοτεχνικό κείμενο και την προσέγγιση των διαφορετικών 
πλευρών θέασης του λογοτεχνικού αντικειμένου (Δερμιτζάκης, 1997). Η 
θεωρία μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως απαραίτητο συμπλήρωμα της 
διδακτικής και ως ενίσχυση των παιδαγωγικών θεωριών αλλά κυρίως ως 
φορέας μετασχηματισμού και μετεξέλιξης του ίδιου του γνωστικού αντι-
κειμένου (Λαμπρόπουλος, 2006). Ήδη από το 2011 και ύστερα με τα πιλο-
τικά προγράμματα σπουδών η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνί-
ας αναμορφώνεται από τις θεωρίες Λογοτεχνίας που στρέφουν το βλέμ-
μα τους στον αναγνώστη, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Σε συνδυασμό μάλι-
στα με την είσοδο του κριτικού γραμματισμού στη διδασκαλία της Λογο-
τεχνίας (Παπαρούση, 2014) και τη δημιουργική διδασκαλία (Best & Thom-
as, 2007) η γνώση της λογοτεχνικής θεωρίας μπορεί να οδηγήσει σταδια-
κά στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.

Ο εκπαιδευτικός που θέλει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσί-
ας δεν θα μπορέσει να μεταγγίσει στους μαθητές του τη χαρά και την από-
λαυση της ανάγνωσης, αν ο ίδιος δεν αγαπάει το διάβασμα και αν δεν εί-
ναι ο ίδιος αναγνώστης. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός 
έρχεται αντιμέτωπος με πρόσθετες δυσκολίες όπως είναι ο ελάχιστος ελεύ-
θερος χρόνος των μαθητών, η φροντιστηριοποίηση και η απόλυτη κυριαρ-
χία της τεχνολογίας και του κινητού τηλεφώνου στη ζωή των μαθητών. Αν 
ο εκπαιδευτικός δεν διαβάζει βιβλία, δεν ενημερώνεται για την τρέχουσα 
λογοτεχνική παραγωγή και δεν επιμορφώνεται σε θέματα φιλαναγνωσίας, 
τότε δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του.
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Η προσκόλληση στον λογοτεχνικό κανόνα είναι ένα κάτι που ο εκπαιδευ-
τικός καλείται να επανεξετάσει και κυρίως να αναθεωρήσει, αν θέλει πραγ-
ματικά να συναντήσουν οι μαθητές του τον μαγικό κόσμο των βιβλίων. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι διδάσκοντες είναι και θα είναι παιδιά κάποιου κα-
νόνα και έχουν διαμορφώσει τις αναγνωστικές τους αντιλήψεις βάσει των 
βιβλίων που μελέτησαν κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπου-
δών (Βλαχοδήμος, 2013: 138). Και δεν είναι ούτε αρνητικό ούτε παρωχημέ-
νο να μιλήσουμε για λογοτεχνικά έργα που διαπνέονται από καθολική και 
διαχρονική αξία επειδή λογοτεχνικά έργα κάποιας συγκεκριμένης εποχής 
κατόρθωσαν να ανταποκριθούν στον ιστορικό και κοινωνικό ορίζοντα των 
αναγνωστών άλλων εποχών, κατοχυρώνοντας έτσι της λογοτεχνική τους 
αξία (Πεσκετζή, 2008). Είναι αρνητική ωστόσο η εμμονή στον λογοτεχνικό 
κανόνα που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται μύθοι και προκαταλή-
ψεις για τη Λογοτεχνία με αποτέλεσμα αυτή να είναι ελάχιστα πια ελκυστι-
κή για τα παιδιά (Χοντολίδου, 2000). Η διάκριση των λογοτεχνών σε σημα-
ντικούς και μη σημαντικούς, η μονοδιάστατη επιλογή βιβλίων που διάβα-
ζαν παλαιότερες γενιές, η παντελής απουσία ενημέρωσης για την τρέχου-
σα λογοτεχνική παραγωγή και η ηχηρή απουσία της ξένης λογοτεχνίας εί-
ναι παράγοντες που ασφαλώς ευνοούν τη διαιώνιση του λογοτεχνικού κα-
νόνα (Γρόσδος, 2011: 66-67). Η λογοτεχνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται 
ως ένα μουσειακό είδος αλλά ως ένας χώρος που συνεχώς ανανεώνεται με 
βασικό χαρακτηριστικό την πολιτισμική, κοινωνική και ειδολογική ποικιλία 
και την ελευθερία στην επιλογή της ανάγνωσης. Η ελευθερία στην επιλογή 
της ανάγνωσης φαίνεται πως οδηγεί στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
και στη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης (Βλαχοδήμος, 2013: 138).

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπο-
ρεί να απαιτεί από τους έφηβους μαθητές του να αγαπήσει το διάβασμα 
ξεκινώντας από δύσκολους ποιητές και συγγραφείς κείμενα των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια της νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας όπως είναι ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Βιζυηνός και ο Παπαδιαμάντης. Για 
να φτάσει στο σημείο ο μαθητής να προσεγγίσει λογοτεχνικά αυτά τα βι-
βλία θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από κάποιο άλλο σημείο και να έχει χαρά-
ξει μια αναγνωστική διαδρομή που θα του επιτρέψει να αγαπήσει το διά-
βασμα. Άρα καλό είναι να συναντήσουμε τους μαθητές εκεί που βρίσκονται 
και όχι εκεί που νομίζουμε ότι βρίσκονται (Γουλής & Γρόσδος, 2011: 59). Αν 
θέλει ο μαθητής να ξεκινήσει από ένα βιβλίο φαντασίας, αστυνομικής πε-
ριπέτειας, comics ή graphic novel ας το κάνει γιατί η ανάγνωση αυτού του 
βιβλίου μπορεί να του χαράξει νέους δρόμους και να του επιτρέψει αργό-
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τερα να προσεγγίσει και άλλα διαφορετικά βιβλία και να μη μείνει μόνο σ’ 
αυτά από τα οποία ξεκίνησε.

Ένα πνεύμα ελευθερίας και ευελιξίας λοιπόν πρέπει να χαρακτηρίζει κά-
θε προσπάθεια εφαρμογής ενός φιλαναγνωστικού προγράμματος, αν θέ-
λουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Βασική προϋπόθεση πάντως παρα-
μένει η προσέγγιση ολόκληρων λογοτεχνικών κειμένων (Γερακίνη, 2016). 
Μέχρι το 2011 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η διδασκαλία της Λογοτε-
χνίας μέσα από αποσπασματικά κείμενα θεωρούνταν δεδομένη. Από το 
2011 και ύστερα με τα νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών παρατηρείται 
μία σημαντική στροφή στη διδασκαλία του μαθήματος αφού αυτά συνι-
στούν τη χρήση μιας ποικιλίας κειμένων, κάποια από τα οποία μπορεί να 
προέρχονται από τα σχολικά ανθολόγια, μαζί με ολόκληρα λογοτεχνικά 
βιβλία αλλά και άλλα είδη «κειμένων» τα οποία, ευρισκόμενα στις παρυ-
φές της λογοτεχνίας, κτίζουν ένα γόνιμο διάλογο μαζί της, ενώ ταυτόχρο-
να μπορούν να ελκύσουν τους νεαρούς αναγνώστες και να τους ασκήσουν 
σε νέους γραμματισμούς (visual, media, computer literacy) όπως κόμικς, 
κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια(Πιλοτικά προγράμματα σπουδών 
για τη Λογοτεχνία, 2011: 25). Τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών εφαρ-
μόστηκαν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα και πο-
τέ δεν απέκτησαν καθολική ισχύ παρά τον αρχικό προγραμματισμό. Φέ-
τος, πέντε χρόνια μετά, το θέμα της φιλαναγνωσίας επανέρχεται στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση και σύμφωνα με τις νέες οδηγίες συνιστάται ο 
προγραμματισμός της διδασκαλίας να μην εστιάζει σε μεμονωμένα κεί-
μενα, αλλά να οργανώνεται σε ομάδες κειμένων με βάση κριτήρια όπως 
είναι το θέμα, το είδος και η ιστορική περίοδος. Παράλληλα προτείνεται η 
διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου και δίνεται ένας ενδεικτικός 
σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας που στηρίζεται σε τρεις φά-
σεις: πριν την ανάγνωση, ανάγνωση και μετά την ανάγνωση (Οδηγίες για 
τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το σχολικό 
έτος 2016-2017: 45-47).

Σε όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις καλό θα ήταν να προσθέ-
σουμε και τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες ώστε οι μαθητές να 
αναζητήσουν με άνεση το βιβλίο που τους ταιριάζει και τους εκφράζει κα-
λύτερα. Επειδή συνήθως οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι πολύ περιορισμέ-
νες μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις δυ-
νατότητες που τους παρέχει το διαδίκτυο. Οι μαθητές στην εφηβεία είναι 
πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και γοητεύονται 
από τη χρήση του διαδικτύου επομένως μπορούμε να «εκμεταλλευτού-
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με» το γεγονός αυτό και να τους ωθήσουμε στη διαδικτυακή αναζήτηση 
και εύρεση βιβλίων μέσα από μια πληθώρα λογοτεχνικών αναγνωσμάτων.

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡοΒΑθμΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το πρόγραμμα σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ασφυκτικό 
πολλές φορές και ο χρόνος εξαντλείται στην κάλυψη της ύλης. Το πρόβλη-
μα είναι λιγότερο έντονο στο Γυμνάσιο και περισσότερο έντονο στο Λύκειο 
κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές προετοιμάζονται για τις πανελλα-
δικές εξετάσεις. Ωστόσο πάντοτε υπάρχουν οι ευκαιρίες για να στρέψουμε 
τους μαθητές στην ανάγνωση βιβλίων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας συζητούμε με τους μαθη-
τές και τους αναθέτουμε την ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου 
δικής τους επιλογής στο σπίτι. Η ανάγνωση θα συνοδευτεί από δημιουρ-
γία δελτίου ανάγνωσης, από δημιουργικές εργασίες και από παρουσιάσεις 
στην τάξη στο σύνολο των μαθητών. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι όλοι 
οι μαθητές θα επιλέξουν ένα βιβλίο ή θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν 
το βιβλίο που επέλεξαν. Είναι όμως μια αρχή που μπορεί να παρασύρει και 
τους υπόλοιπους μαθητές που διστάζουν ή δυσκολεύονται να διαβάσουν 
ένα βιβλίο. Ένα επιπλέον κίνητρο που θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές 
είναι η παρουσίαση των εργασιών τους σε εκδήλωση που θα παρουσιαστεί 
στο σύνολο του σχολείου και η συμμετοχή σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς που έχουν ως βασικό στόχο να δώσουν το απαραίτητο έναυ-
σμα στους μαθητές για να διαβάσουν βιβλία. Με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα παιδικού βιβλίου για παράδειγμα το σχολείο μπορεί να πραγματο-
ποιήσει εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας οι ίδιοι οι μαθητές παρου-
σιάζουν στους συμμαθητές τους τα βιβλία που διάβασαν. Πέρυσι στο 3ο Γυ-
μνάσιο Καβάλας στις 2 Απριλίου παρουσιάσαμε μια τέτοια εκδήλωση στην 
οποία οι μαθητές είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο (Εικόνα 1). Παράλληλα ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και 
διαγωνισμούς φιλαναγνωσίας που οργανώνονται κάθε χρόνο. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τον διαγωνισμό φιλαναγνωσίας που διοργανώνεται από την 
Ευαγγελική σχολή Σμύρνης σταθερά τα τελευταία χρόνια καθώς και τους 
μαραθώνιους ανάγνωσης που διοργανώνει ο εκδοτικός οίκος Μεταίχμιο. 
Ο μαραθώνιος ανάγνωσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 ήταν αφιερω-
μένος στην Άλκη Ζέη και οι μαθητές κλήθηκαν ανάλογα με την τάξη τους 
να διαβάσουν συγκεκριμένα βιβλία της Αλκης Ζέη και να συμπληρώσουν 
ερωτηματολόγια. Στο 3o Γυμνάσιο Καβάλας τα δύο τελευταία σχολικά λά-
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βαμε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς φιλαναγνωσίας με μεγάλη επιτυ-
χία και με βραβεία. Ωστόσο δεν είναι το βραβείο ο στόχος αλλά η διαδικα-
σία της ανάγνωσης και η χαρά, η ικανοποίηση για τους μαθητές ότι ταξίδε-
ψαν στον μαγικό κόσμο του βιβλίου και ότι το τέλος της ανάγνωσης ενός 
βιβλίου σηματοδοτεί το ξεκίνημα της ανάγνωσης ενός καινούριου βιβλίου.

Εικόνα 1

Σχεδιάζουμε με τους μαθητές μας την ανάγνωση ολόκληρου λογοτε-
χνικού έργου στην τάξη, στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου. Προτείνουμε 
βιβλία τόσο εμείς όσο και οι μαθητές μας. Με την βοήθεια του διαδικτύου 
επισκεπτόμαστε ηλεκτρονικές βάσεις βιβλίων, διαβάζουμε τους τίτλους και 
τα ονόματα των συγγραφέων, βλέπουμε το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο 
του βιβλίου, αξιοποιούμε οπτικοακουστικό υλικό, αν υπάρχει και συναπο-
φασίζουμε για το βιβλίο που θα διαβάσουμε. Στο δίλημμα ανάγνωση στο 
σπίτι ή ανάγνωση στην τάξη, καλό είναι να συνδυάσουμε και τις δύο πρα-
κτικές. Η ανάγνωση στο σπίτι εξασφαλίζει την προσωπική απόλαυση και 
την εξοικονόμηση χρόνου αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές διάβα-
σαν πραγματικά το βιβλίο. Από την άλλη, η ανάγνωση στο σχολείο «θυσιά-
ζει» την προσωπική απόλαυση, είναι χρονοβόρα αλλά εξασφαλίζει την ανά-
γνωση του βιβλίου από το σύνολο των μαθητών (Γερακίνη, 2016). Για την 
ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στην τάξη χρειαζόμαστε οπωσ-
δήποτε έναν πολύ καλό σχεδιασμό και δημιουργία τόσο ενός διαγράμμα-
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τος-σκελετού του βιβλίου όσο και ενός φύλλο εργασίας με συγκεκριμένες 
ερωτήσεις-δραστηριότητες, ορίζοντας παράλληλα και ένα χρονοδιάγραμ-
μα προετοιμασίας και παράδοσης των εργασιών. 

Όσον αφορά το φύλλο εργασίας, καλό θα είναι οι ερωτήσεις-δραστηρι-
ότητες να ευνοούν δύο διαφορετικούς τύπους μαθητών: τους μαθητές κρι-
τικούς που αναλύουν, ερμηνεύουν και γράφουν την κριτική τους με όρους 
λογοτεχνικούς και τους μαθητές δημιουργούς που εκπονούν δραστηριότη-
τες δημιουργικής γραφής όπως συγγραφή διαφορετικού τέλους στην ιστο-
ρία που διάβασαν, αλλαγή εστίασης, σύνταξη επιστολής προς έναν χαρα-
κτήρα του κειμένου, δημιουργία εξωφύλλου για το βιβλίο που διάβασαν 
(Ζερβού, 1999: 140-144). Η δημιουργική γραφή είναι ένα πολύτιμο εφόδιο 
που έχουμε στη διάθεση μας για να ενισχύσουμε την καλλιέργειά της φιλα-
ναγνωσίας, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα των μαθητών 
(Καρακίτσιος, 2012) και απελευθερώνει τη φαντασία τους. Κατά τα σχολι-
κά έτη 2014-2015 και 2015-2016, στο 3o Γυμνάσιο Καβάλας, προχωρήσα-
με στην ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων τόσο στη Β΄ όσο και 
στη Γ΄ Γυμνασίου. Διαβάσαμε λοιπόν τα βιβλία Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκ-
κα της Μαρούλας Κλιάφα, Οι φύλακες των αστεριών της Ελένης Πριοβόλου, 
Οι εννέα καίσαρες του Βασίλη Παπαθεοδώρου, Ο άνεμος στα μαλλιά της της 
Ελένης Δικαίου, εκπονήσαμε δραστηριότητες, συνεργαστήκαμε στην τάξη 
και στο διαδίκτυο και επικοινωνήσαμε με τους συγγραφείς.

Ένα άλλο εφόδιο που έχουμε στη διάθεση μας είναι η τεχνολογία. Οι μα-
θητές είναι λάτρεις της τεχνολογίας αλλά συνήθως την αξιοποιούν με λαν-
θασμένο τρόπο. Μπορούμε λοιπόν να τους δείξουμε και την εκπαιδευτι-
κή αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων που τόσο πολύ αγαπούν (Γερακί-
νη, 2015) και να δημιουργήσουμε μία ασύγχρονη πλατφόρμα επικοινωνί-
ας στην οποία μπορούμε θα μπορούμε να συζητάμε και εκτός αίθουσας, 
να συγκεντρώνουμε το υλικό μας, να αναρτούμε τις εργασίες μας. Ας μην 
ξεχνάμε ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν νέες δυνατότητες στη διδακτι-
κή της Λογοτεχνίας και συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των δημι-
ουργικών αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών (Νέζη, 2000). Αξιοποι-
ώντας τις ευκαιρίες που μας δίνει, στο 3o Γυμνάσιο Καβάλας επικοινωνή-
σαμε το 2015 με την κυρία Κλιάφα και το 2016 με την κυρία Δικαίου μέσω 
Skype (Εικόνα 2). Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα τους και να αποκτήσουν μια συνο-
λική εικόνα του κειμένου.
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Εικόνα 2

Τέλος, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια λέσχη ανάγνω-
σης ως εξωσχολική δραστηριότητα. Μια λέσχη ανάγνωσης θα μπορούσε 
να λειτουργήσει και ως θέμα ενός πολιτιστικού προγράμματος στο πλαί-
σιο των σχολικών δραστηριοτήτων που είναι θεσμοθετημένες στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός συντονιστής 
συγκεντρώνει τα παιδιά που ενδιαφέρονται, διαβάζουν μαζί, συζητούν για 
το βιβλίο και προχωρούν σε δημιουργικές δραστηριότητες για το βιβλίο 
που διάβασαν. Στο πλαίσιο της λέσχης ανάγνωσης, οι μαθητές επισκέπτο-
νται βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία, γνωρίζουν συγγραφείς και εικονογρά-
φους και οργανώνουν εκθέσεις βιβλίου αλλά και εκδηλώσεις στις οποίες 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δράσεων τους (Λέσχες ανάγνωσης 
παιδιών και εφήβων).

Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα σπου-
δών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θέτει περιορισμούς, ο εκπαιδευτικός 
πάντα έχει στη διάθεση του τρόπους ώστε να μεταδώσει στους έφηβους 
μαθητές του την αγάπη για το βιβλίο, συμβάλλοντας έτσι στη δραστηριο-
ποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας του, στην ανάπτυξη της 
κριτικής και της δημιουργικής του σκέψης, στον εμπλουτισμό της αισθητι-
κής του καλλιέργειας, στην καλλιέργεια της γλωσσικής του έκφρασης και 
εν τέλει στην ολόπλευρη συγκρότηση της προσωπικότητας του. 
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AbstRAct

The role of books and reading is determining for the personal and scientific 
creation of the human, his socialization, his acquaintance both with himself 
and with others, his development of emotional intelligence and aesthetics 
culture. However, although it is very important for the pupil to have contact 
with literary, in our country there are serious problems in reading policy, 
especially in secondary education. But at critical and crucial teenage years 
the student will develop those reading skills that will allow him to become 
an adequate reader as an adult. This paper therefore focuses on how 
secondary education can support reading books in and outside school 
hours. From the strengthening of school libraries, the reading of quality 
literature books at home, the participation in competitions of reading, the 
reading of entire literary works within school hours to the communication 
of students with writers, secondary education can provide real solutions 
and develop actions that strengthen love reading. 
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Προγράμματα Φιλαναγνωσίας από το Σχολείο 
στο μουσείο

Άλκηστις-Κυριακή Γεωργούλη

Αν ρωτούσαμε μαθητές Δημοτικού ποια είναι η γνώμη τους για τα Μου-
σεία, η πλειοψηφία θα απαντούσε ότι είναι βαρετά. Αν πάλι τους ρωτού-
σαμε αν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους, θα μας 
έλεγαν ότι προτιμούν να παίξουν. Και αν τους προτείναμε να επισκεφθούν 
ένα Μουσείο και εκεί να διαβάσουν ένα παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο αρχαι-
ογνωστικού περιεχομένου; Σίγουρα θα μας έλεγαν ότι αυτό είναι ακόμα πιο 
βαρετό. Ας τους αποδείξουμε, λοιπόν, ότι η επίσκεψη σε ένα Μουσείο και 
η προσέγγισή του μέσα από τέτοιου περιεχομένου βιβλία μπορεί να οδη-
γήσει σε ένα ταξίδι στο παρελθόν και σε ένα παιχνίδι εξερεύνησης, ταξίδια 
στα οποία όλα μπορούν να συμβούν.

Τις τελευταίες δεκαετίες τα Μουσεία, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν 
προς την κοινωνία, αλλάζουν νοοτροπία και αντίληψη για το τι είναι Μου-
σείο και μεταθέτουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους στον κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Από μαυσωλεία, όπως τα είχε χαρακτη-
ρίσει ο Δ. Κωνστάντιος, πρώην διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου, και σκοτεινές αποθήκες, μετατρέπονται σε χώρους πολιτισμού 
και ζωντανά σχολεία, που απευθύνονται σε όλους (Κωνστάντιος, 2007: 3). 
Πέρα από τον διαφορετικό τρόπο έκθεσης των τεκμηρίων του πολιτισμού, 
η οποία οφείλει να επιτρέπει στον επισκέπτη να αφουγκραστεί τις ιστορί-
ες που αφηγούνται τα εκθέματα, μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται και στον 
τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά και 
σχολικές ομάδες. Ως εκ τούτου ο ρόλος του Μουσείου ως χώρου μάθησης 
και αγωγής εδραιώνεται όλο και περισσότερο. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Μουσείου και βασικό χαρακτηριστικό της 
μάθησης σε αυτό είναι η εκπαιδευτική αξία του πολιτισμού και πιο συγκε-
κριμένα η παιδευτική αξία των Εκθεμάτων-Αντικειμένων. Η μάθηση μέσω 
των Αντικειμένων μετατρέπεται σε μια δυναμική εκπαιδευτική διαδικασία, 
στην οποία βαρύνοντα ρόλο παίζει η ενεργοποίηση των αισθήσεων. Η υλι-
κότητα, η αυθεντικότητα και η αισθητική των Εκθεμάτων είναι αυτές που κα-
θορίζουν τους τρόπους αξιοποίησής τους και τις μεθόδους μάθησης. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά προσφέρουν εποπτικότητα, πρόσβαση σε μια άλλη επο-
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χή, ενώ παράλληλα δίνουν το κίνητρο για ένα ταξίδι στον χρόνο και στον 
χώρο (Νικονάνου, 2010: 78-80). Αυτό απαιτεί βέβαια προσωπική εμπλοκή 
και ενεργοποίηση της σκέψης και της φαντασίας, προκειμένου να αποκω-
δικοποιηθούν τα μηνύματα που κρύβουν τα Εκθέματα. Έτσι μέσα από κα-
τάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν 
τα Αντικείμενα παρατηρώντας, περιγράφοντας, κάνοντας υποθέσεις για πι-
θανές ερμηνείες και νοήματα (Τσιτούρη, 2005: 22-25). Ακρογωνιαίος λίθος 
επομένως της Μουσειακής Αγωγής είναι η βιωματική προσέγγιση του υλι-
κού πολιτισμού από τα παιδιά και η αλληλεπίδρασή τους με αυτόν. Στόχος, 
λοιπόν, της μάθησης στο Μουσείο είναι η πρόκληση νέων εμπειριών, μέσω 
των ερεθισμάτων που προσφέρουν οι αισθήσεις, και η προαγωγή δεξιοτή-
των προσέγγισης και αξιοποίησης των Μουσείων, όπως η δημιουργικότη-
τα, η συνεργασία, η παρατηρητικότητα, η κριτική σκέψη και η κατασκευή 
νοημάτων ή αλλιώς η «ανάγνωση» των Αντικειμένων, που θα οδηγήσει σε 
διαφορετικές ερμηνείες και αφηγήσεις (Black, 2009: 196-211· Νάκου, 2006).

Το ερώτημα όμως που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι το πώς θα κατα-
φέρουμε ως εκπαιδευτικοί να μιλήσουμε αποτελεσματικά στα παιδιά για 
το παρελθόν, το οποίο φαντάζει στα μάτια τους πολύ μακρινό, αφηρημένο 
και ξεκομμένο από την δική τους καθημερινή ζωή. Τα Μουσεία, όπως και οι 
Αρχαιολογικοί χώροι παρουσιάζουν ένα προτέρημα, καθώς προσφέρουν 
μια τρισδιάστατη αντίληψη της αρχαιότητας και υλικές μαρτυρίες (Μπουλώ-
της, 2012: 221-222∙ Νάκου, 2002: 115-124). Πέρα από το σύνολο του Μου-
σειακού χώρου, που αποτελεί τον καμβά των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, οι Εκθέσεις σχηματίζουν εικόνες του παρελθόντος και τοποθετούν τα 
Αντικείμενα σε συγκεκριμένα χρονικά, ιστορικά και κοινωνικοπολιτισμικά 
πλαίσια, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το παρελθόν πιο προσιτό στα παιδιά 
(Νικονάνου, 2015: 89-93∙ Γκαζή, 2012: 233-251). Έτσι τα Μουσεία ανοίγουν 
μπροστά στα παιδιά μια πόρτα για τον πολιτισμό του παρελθόντος και τους 
επιτρέπουν να τον ανακαλύψουν και να συνομιλήσουν μαζί του. Δεν αρκεί 
όμως μονάχα αυτό. Απαιτείται η κατάλληλη προσέγγιση μέσω των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, ώστε ο χώρος του Μουσείου να αποτελέσει το 
περιβάλλον στο οποίο θα προκληθούν νέες εμπειρίες και βιώματα. Όταν 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από καταρ-
τισμένους Μουσειοπαιδαγωγούς τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Τι γίνεται 
όμως όταν ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο του εμψυχω-
τή κατά την επίσκεψη στο Μουσείο; Αφενός γνωρίζει την δυναμική και τις 
ιδιαιτερότητες της ομάδας του, αφετέρου δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με 
τον χώρο και τους τρόπους αξιοποίησης των Εκθεμάτων.
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Σημαντικά βοηθητικά εργαλεία στα χέρια του εκπαιδευτικού μπορούν 
να αποτελέσουν τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία αρχαιογνωστικού ή μουσει-
ακού περιεχομένου. Πρόκειται για ένα είδος βιβλίων που κινούνται μεταξύ 
των βιβλίων γνώσεων1 και των λογοτεχνικών βιβλίων (Παπαντωνάκης, Κώ-
τη, 2010). Αλλού τα συναντάμε ως αφηγηματικά-πραγματογνωστικά βιβλία 
και αλλού ως βιβλία μυθοπλασίας, στα οποία παρεμβάλλεται και αρχαιολο-
γικό υλικό, όπως τα περιγράφει η Μαρίζα Ντεκάστρο (Ράπτου, Βέμη, 2011: 
211-217). Το είδος αυτών των βιβλίων πρωτοεμφανίσθηκε κατά τη δεκαε-
τία του 1980 και συμπίπτει χρονικά με την περίοδο αναπροσαρμογής των 
Μουσείων στις απαιτήσεις τις κοινωνίας και ανάπτυξης μιας συνεργατικής 
σχέσης μεταξύ Μουσείων και Σχολείων με τον σχεδιασμό ανάλογων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων (Ράπτου, Βέμη, 2011: 211-217). 

Χαρακτηριστικό των βιβλίων αρχαιογνωστικού περιεχομένου είναι η σύ-
ζευξη τεκμηριωμένων πληροφοριών με την μυθοπλασία. Κατά κύριο λόγο 
η πλοκή εκτυλίσσεται μέσα σε Μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ένα ή περισσότερα Εκθέματα ζωντανεύουν και μετα-
τρέπονται σε ήρωες, όπως συμβαίνει στο βιβλίο Η Αριάδνη στο Νέο Μου-
σείο της Ακρόπολης (Κάντζου, 2015) και στο Άγαλμα που κρύωνε (Μπουλώ-
της, 1998). Σε άλλα οι ήρωες είναι παιδιά που περιγράφουν τις περιπέτειές 
τους και αποκαλύπτουν πτυχές της αρχαιολογίας και πραγματικά γεγονότα 
που αφορούν τα Μουσεία, όπως γίνεται στο βιβλίο Όταν έφυγαν τα αγάλμα-
τα (Δαρλάση, 2015) και Η Αλίκη στην χώρα των μαρμάρων (Ζέη, Ζαραμπού-
κα, 2014) ή αναπλάθουν μια εποχή, όπως συμβαίνει στο βιβλίο Ένα κορί-
τσι φτερουγίζει στον Κεραμεικό (Μπουλώτης, 2011). Άλλοτε δίνεται περισ-
σότερη έμφαση στην μυθοπλασία και άλλοτε στην παρουσίαση ενός αρ-
χαιολογικού θέματος. Επιπλέον, χαρακτηριστικά αυτών των βιβλίων είναι 
η παιδοκεντρική αντίληψη, το παιχνίδι με τον χρόνο, η μυθοπλαστική δι-
άσταση και τα παραμυθιακά στοιχεία, τα οποία όμως έχουν ως αφετηρία 
την επιλογή κάποιων Εκθεμάτων, μιας θεματικής ή γενικότερα μιας εποχής 
(Ντεκάστρο, 2010).

1. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος συγκεκριμένος ορισμός των βιβλίων γνώσης. Οι ορισμοί είναι 
κυρίως περιγραφικοί και εστιάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά αυτών των βιβλίων. Τα βιβλία 
γνώσης είναι μια κατηγορία μη λογοτεχνικών βιβλίων, τα οποία έχουν ως στόχο να μεταδώσουν 
στα παιδιά επιστημονικές πληροφορίες σε απλοποιημένη μορφή. Τα βιβλία αυτά οφείλουν να 
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, οργάνωση του περιεχομένου σε θεματικές, το ύφος πρέπει να είναι 
κατανοητό και ενδιαφέρον και η εικονογράφηση να λειτουργεί συμπληρωματικά και επεξηγηματικά 
ως προς το κείμενο (Παπαντωνάκης, Κώτη-Παπαντωνάκη, 2010).
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Στόχος των βιβλίων αυτών δεν είναι τόσο η μεταφορά γνώσεων, όσο η αι-
σθητική καλλιέργεια, η τέρψη και ακόμα περισσότερο η ενεργητική εμπλο-
κή του αναγνώστη και η βιωματική μάθηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
αποτελούν μια μορφή διαμεσολάβησης μεταξύ του Μουσείου και του παι-
διού-επισκέπτη. Το παιδί κρατώντας στα χέρια του το βιβλίο περιδιαβαίνει 
στις αίθουσες του αντίστοιχου Μουσείου, αναζητά, ανακαλύπτει Εκθέμα-
τα και συμπληρώνει τις ιστορίες τους. Έτσι το βιβλίο γεφυρώνει το παρελ-
θόν με το παρόν και το παιδί-αναγνώστης μεταφέρεται σε χώρους πολιτι-
σμικής αναφοράς (Ράπτου, Βέμη, 2011: 211-215). Τα Μουσεία και οι Αρχαι-
ολογικοί χώροι αποτελούν τον καμβά και την αφετηρία της Ιστορίας, προ-
σφέροντας αυθεντικά σκηνικά, ενώ η μυθοπλασία, η φαντασία και τα υπό-
λοιπα λογοτεχνικά εργαλεία είναι το όχημα για να προσεγγίσει ο αναγνώ-
στης παλαιότερες μορφές ζωής και να πραγματοποιήσει ένα μοναδικό παι-
δευτικό ταξίδι στο παρελθόν (Μπουλώτης, 2012: 221-230). Και καθώς η μυ-
θοπλασία είναι διάχυτη και συνυφαίνεται με την Αρχαιολογία, τα Μουσεία 
μετατρέπονται σε χώρους θαυμαστούς, όπου όλα μπορούν να συμβούν: 
τα αγάλματα του Μουσείου της Ακρόπολης ζωντανεύουν όταν κλείνουν οι 
πόρτες και αυτοπαρουσιάζονται στο Νύχτες χωρίς την Κάρυ (Δόλλη, 2015), 
ένα σκύλος στο Μουσείο της Θήβας ανεβαίνει στο φεγγάρι στο βιβλίο Ο 
Κάδμος, η σκυλίτσα και το φεγγάρι (Μπουλώτης, 1996), και το προσφυγά-
κι του Αρχαιολογικού Μουσείου κάνει ένα μαγικό ταξίδι στην πατρίδα του 
στο βιβλίο Το άγαλμα που κρύωνε (Μπουλώτης, 1998). Με αυτόν τον τρό-
πο δίνουμε στο παιδί τα ερεθίσματα, πέρα από το να διαβάσει ένα βιβλίο, 
να αγαπήσει τον χώρο του Μουσείου, μπαίνοντας στο ρόλο του ήρωα και 
ζωντανεύοντας παράξενες ιστορίες. Αυτό επιτυγχάνεται φυσικά μέσω της 
συνάντησης τριών ξεχωριστών επιστημονικών κλάδων: της Αρχαιολογίας, 
λόγω του θέματος των βιβλίων, της Λογοτεχνίας, καθώς οι συγγραφείς επι-
στρατεύονται λογοτεχνικά εργαλεία για να κάνουν το θέμα πιο ελκυστι-
κό, και της Παιδαγωγικής. Καθοριστική όμως θεωρείται και η συμβολή της 
Μουσειοπαιδαγωγικής, η οποία δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
αξιοποίηση των βιβλίων σύμφωνα με μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές (Ρά-
πτου, Βέμη, 2011: 224).

Παράλληλα με την Μουσειακή αγωγή ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότη-
τα να αξιοποιήσει τα βιβλία μουσειακού περιεχομένου με σκοπό την καλλι-
έργεια της Φιλαναγνωσίας. Με αφορμή την επίσκεψη σε ένα Μουσείο μπο-
ρεί να δουλέψει με τους μαθητές του πάνω σε ένα σχετικό βιβλίο μουσεια-
κού περιεχομένου, προσεγγίζοντάς το με διαθεματικές και παιγνιώδεις δρα-
στηριότητες. Στόχος θα είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην 
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ανάγνωση και η δημιουργική επαφή τους με το βιβλίο (Γκίβαλου, 2005: 20-
23). Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, πέρα από την Μουσειακή Αγωγή 
και την Φιλαναγνωσία, εφικτό είναι να καλλιεργηθούν παράλληλα άλλες δε-
ξιότητες, όπως ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, η δημιουργική και κρι-
τική σκέψη, η φαντασία, η εφευρετικότητα, η λήψη πρωτοβουλιών, η συ-
νεργασία, δηλαδή δεξιότητες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 
(Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2007: 170-173). Έμμεσα και ευχάριστα οι μαθητές 
αποκτούν γνώσεις και προσλαμβάνουν νέες εμπειρίες και με αυτό τον τρό-
πο αρχίζουν να συνδέονται συναισθηματικά με το βιβλίο και την ανάγνω-
ση. Εξάλλου είναι γνωστό ότι βασική αρχή της Φιλαναγνωσίας είναι η ευ-
χαρίστηση (Καλλέργης, 1995: 220-222). Μονάχα όταν το βιβλίο μετατρα-
πεί σε σύντροφο στο παιχνίδι, τα παιδιά θα αγαπήσουν την ανάγνωση, θα 
αναζητήσουν και άλλα βιβλία και θα εξελιχθούν σε συνεπείς αναγνώστες 
(Καρακίτσιος, 2013).

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν παραδείγματα από ένα ενδεικτικό σε-
νάριο αξιοποίησης ενός βιβλίου με στόχο την προώθηση της Φιλαναγνω-
σίας και της Μουσειακής Αγωγής. Η διαδικασία διακρίνεται σε τρεις φά-
σεις: δραστηριότητες προετοιμασίας πριν από την επίσκεψη, κατά την δι-
άρκειά της και μετά από αυτήν. Το βιβλίο που αξιοποιείται είναι Η Αριάδνη 
στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης (Κάντζου, 2015) (εικ. 1). Πρόκειται για ένα 
βιβλίο-ξεναγό, στο οποίο η ηρωίδα, μια μικρή πλαγγόνα, αναζητά έναν φί-
λο για να παίξει. Μέχρι να συμβεί αυτό, βρίσκει παρηγοριά πλάι σε άλλα 
Εκθέματα του Μουσείου. 

Κατά την προετοιμασία οι μαθητές περιεργάζονται το βιβλίο, δίχως να 
διαβάσουν την ιστορία. Ο εκπαιδευτικός τους δίνει φωτοτυπημένο το εξώ-
φυλλο, στο οποίο δεν θα φαίνεται το όνομα του Μουσείου, και οι μαθητές 
θα κληθούν να υποθέσουν για ποιο πρόκειται με τη βοήθεια της εικονο-
γράφησης.

Η δεύτερη δραστηριότητα έχει ως στόχο να εκφραστούν τα παιδιά ελεύ-
θερα και να γράψουν γύρω από τον τίτλο του βιβλίου ό,τι νομίζουν ότι θα 
ακούσουν στην ιστορία. Ποια είναι η Αριάδνη, τι κάνει στο Μουσείο κτλ 
(εικ. 2).

Στην τρίτη δραστηριότητα με την μέθοδο της ιδεοθύελλας οι μαθητές 
εκφράζουν αυθόρμητα τις ιδέες τους αναφορικά με την λέξη «Μουσείο». 
Τι είναι Μουσείο, τι έχει μέσα, γιατί, ποια Μουσεία έχουν επισκεφθεί, τι αι-
σθάνονται όταν επισκέπτονται ένα Μουσείο. Στόχος αυτής της δραστηριό-
τητας είναι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου γύρω από την έννοια του Μου-
σείου (εικ. 3). 
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Μια ακόμα δραστηριότητα για την καλλιέργεια της παρατηρητικότη-
τας μπορεί να αποτελέσει ένα γρήγορο ξεφύλλισμα του βιβλίου, στο τέλος 
του οποίου οι μαθητές θα πουν ποιες εικόνες συγκράτησαν και ποιες τους 
έκαναν εντύπωση (εικ. 4).

Η φάση της προετοιμασίας ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη της ηρω-
ίδας. Η Αριάδνη στέλνει στους μαθητές ένα γράμμα με το οποίο τους προ-
σκαλεί στο σπίτι της, δηλαδή στο Μουσείο της Ακρόπολης, για να τους 
γνωρίσει και να τους ξεναγήσει η ίδια (εικ. 5). Σε ομάδες οι μαθητές ανα-
ζητούν πληροφορίες για το Μουσείο και κάνουν μια εικονική περιήγηση 
μέσω της ιστοσελίδας του (εικ. 6). 

Μέχρι τώρα οι μαθητές έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή με το βιβλίο 
και πολύ ομαλά με παιγνιώδη τρόπο έχουν μια εικόνα για το Μουσείο που 
πρόκειται να επισκεφθούν. Το στοιχείο της έκπληξης μάλιστα αναμένεται 
ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον τους και θα αυξήσει την περιέργεια τό-
σο για να διαβάσουν το βιβλίο, όσο και για να επισκεφθούν το Μουσείο, 
όπου τους περιμένει η Αριάδνη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί η ανάγνωση του 
βιβλίου σε συγκεκριμένα σημεία, κοντά στα εκθέματα που αναφέρονται 
στην ιστορία, και θα συνοδεύεται από δραστηριότητες. Πριν από την εί-
σοδο στο Μουσείο ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα αντί-
γραφο πλαγγόνας, την Αριάδνη, η οποία έκτοτε θα τους ακολουθεί. Οι μα-
θητές θα παρατηρήσουν την πλαγγόνα, τον τρόπο κατασκευής της, τη δι-
ακόσμηση, τον ήχο που κάνει και θα δημιουργήσουν την ταυτότητά της 
στο Τετράδιο δραστηριοτήτων Φιλαναγνωσίας (εικ. 7).

Στο ισόγειο μπορεί να ξεκινήσει η ανάγνωση του βιβλίου. Οι επόμε-
νες εφτά στάσεις, στις οποίες θα συνεχίζεται η ανάγνωση, θα είναι κοντά 
στο άγαλμα του Μοσχοφόρου, της Πεπλοφόρου, της Κόρης με το Κυδώνι 
και τα κόκκινα παπούτσια, της Θεάς Αθηνάς, στους ίππους και στις Καρυ-
άτιδες. Ο δάσκαλος θα δίνει κάθε φορά στους μαθητές μια κάρτα με την 
φωτογραφία του αγάλματος και όλη η ομάδα θα προσπαθεί να το εντο-
πίσει (εικ. 8).

Αφού διαβαστεί το αντίστοιχο απόσπασμα, οι μαθητές θα πλησιάσουν 
και θα παρατηρήσουν τον Μοσχοφόρο. Στη συνέχεια στο Τετράδιο κα-
θένας μπορεί να ζωγραφίσει τον εαυτό του σαν άγαλμα πάνω σε έναν κί-
ονα (εικ. 9). 

Στο άγαλμα της Πεπλοφόρου οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου 
παρατηρούν τα χρώματα που διακρίνονται ακόμα. Με αυτή την αφορμή 
μαθαίνουν ότι παλιά τα αγάλματα ήταν έγχρωμα και κάνουν υποθέσεις 
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για την προέλευση του χρώματος (εικ. 10). Κοντά σε αυτό το έκθεμα μπο-
ρούν να δουν τα πετρώματα και τα αντίστοιχα χρώματα που προέκυπταν 
από το καθένα. Επίσης σε αυτό το σημείο οι μαθητές με την καθοδήγη-
ση του εκπαιδευτικού παρατηρούν το αρχαϊκό μειδίαμα και το μιμούνται.

Επόμενη στάση είναι η Κόρη με το κυδώνι. Οι μαθητές μελετούν τον 
χιτώνα και με ένα άσπρο ύφασμα ντύνουν μια από τις συμμαθήτριές τους 
προσπαθώντας και αυτοί να πετύχουν τις πτυχώσεις, όπως τις έχει απο-
δώσει και ο γλύπτης του αγάλματος (εικ. 11).

Μπροστά από το άγαλμα της Αθηνάς οι μαθητές, αφού διαβάσουν 
τον σχετικό μύθο, χωρισμένοι σε ζευγάρια παίζουν παγωμένη εικόνα. Ο 
ένας θα υποδύεται την Θεά Αθηνά και ο δεύτερος τον Εγκέλαδο (εικ. 12). 

Στην επόμενη στάση και μετά την ανάγνωση του αντίστοιχου απο-
σπάσματος ο εκπαιδευτικός αποκαλύπτει στους μαθητές ότι όλα αυτά τα 
αγάλματα αποτελούσαν τα δώρα των πιστών προς την Θεά Αθηνά. Οι Κό-
ρες μάλιστα κρατούσαν συνήθως στα χέρια ένα κυδώνι, ρόδι ή περιστέ-
ρι ως προσφορά για την Θεά. Εδώ μπορεί να γίνει ένας παραλληλισμός 
με τα «δώρα» που προσφέρουν οι πιστοί άλλων θρησκειών, ώστε να δι-
αφανεί η διαχρονικότητα της σχέσης του ανθρώπου με το θείο (εικ. 13).

Σε αυτή την πτέρυγα του Μουσείου υπάρχουν αρκετά αγάλματα ίπ-
πων. Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν λίγη ώρα, για να βρουν όσα 
περισσότερα μπορούν (εικ. 14). 

Η προτελευταία στάση γίνεται στις Καρυάτιδες. Αφού οι μαθητές πουν 
ό,τι γνωρίζουν για αυτές, χωρίζονται σε δυο ομάδες και αναλαμβάνουν 
να εξηγήσουν τι σημαίνουν οι φράσεις «η ελπίδα δεν τελειώνει ποτέ» και 
«οι κούκλες πρέπει να παίζουν με παιδιά» (εικ. 15).

Τελευταία στάση είναι το αναγνωστήριο του Μουσείου, το οποίο έχει 
θέα προς τις Καρυάτιδες. Εκεί ολοκληρώνεται η ανάγνωση του βιβλίου. 
Στο Τετράδιο Φιλαναγνωσίας οι μαθητές γράφουν σε δυο στήλες παλιά 
και σύγχρονα παιχνίδια. Όσον αφορά στα παλιά, μπορούν να αναζητή-
σουν μερικά από αυτά ανάμεσα στις εικόνες του βιβλίου, όπως τη σβού-
ρα, την ίυγγα και το άθυρμα. Στη συνέχεια μπορούν να τα συγκρίνουν και 
να παρατηρήσουν την εξέλιξή τους στον χρόνο (εικ. 16). 

Επόμενη δραστηριότητα είναι ένα memory card, στην οποία τα παιδιά 
πρέπει να συνδυάσουν το κάθε άγαλμα με το δώρο που προσέφερε στην 
Αριάδνη. Η δραστηριότητα αυτή θα συνοδεύεται και από την ερώτηση: Αν 
οι μαθητές βρίσκονταν στη θέση των αγαλμάτωτι θα χάριζαν στην πλαγ-
γόνα; Καθένας μπορεί να ζωγραφίσει το δώρο που σκέφτηκε και στη συ-
νέχεια όλοι οι μαθητές θα τα ενώσουν σε ένα μεγάλο κολάζ (εικ. 17-18). 
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Τελευταία δραστηριότητα πριν φύγουν είναι να γράψουν σε πολύχρω-
μα χαρτάκια συνθήματα για την φιλία, τα οποία θα κρεμάσουν από ένα 
σκοινί στην τάξη τους (εικ. 19).

Μετά την επίσκεψη και την ανάγνωση οι μαθητές εκφράζουν τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά τους και οι δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας συ-
νεχίζονται. Μάλιστα η συγγραφέας του βιβλίου στις τελευταίες σελίδες προ-
τείνει μερικές.

Πρώτη δραστηριότητα που μπορεί να γίνει στο σχολείο είναι να φτιά-
ξουν οι μαθητές τη συνταγή της φιλίας (εικ. 20). Ποια υλικά θα ήταν απα-
ραίτητα για μια καλή φιλία; Στη συνέχεια μπορούν να φτιάξουν τα βραχιο-
λάκια της φιλίας και να τα ανταλλάξουν.

Δεύτερη δραστηριότητα είναι να παρατηρήσουν τις λέξεις που είναι 
γραμμένες πάνω στα αγάλματα και να τις βάλουν στη σωστή σειρά προ-
κειμένου να σχηματιστεί η φράση (εικ. 21).

Επόμενη δραστηριότητα είναι ένα κρυπτόλεξο, στο οποίο κρύβονται οι 
λέξεις: Καρυάτιδα, ίππος, σβούρα, πλαγγόνα, Μοσχοφόρος, ρόδι (εικ. 22). 

Στην τέταρτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα 
γράμμα στην Αριάδνη ή στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οποίο θα εκθέ-
τουν τις εμπειρίες της επίσκεψής τους, τα συναισθήματά τους μετά την ανά-
γνωση του βιβλίου και πιθανές ερωτήσεις προς την Αριάδνη κτλ (εικ. 23).

Στη πέμπτη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν τον 
νέο σελιδοδείκτη του Μουσείο της Ακρόπολης (εικ 24). 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι η κατασκευή πήλινων παιχνιδιών, απο-
μιμήσεις παλαιότερων εποχών. Με οδηγίες οι μαθητές θα πλάσουν από πηλό 
πλαγγόνες, σβούρες, βόλους, κουμπιά και άθυρμα. Αφού τα ζωγραφίσουν, 
μπορούν να τα εμψυχώσουν και να παίξουν με αυτά κουκλοθέατρο (εικ. 25). 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές των δύο 
πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Στόχο έχουν να ασχοληθούν οι μαθητές με 
γόνιμο τρόπο με το λογοτεχνικό βιβλίο και παράλληλα μέσα από αυτό να 
προσεγγίσουν τα εκθέματα του Μουσείου. Οι δραστηριότητες δεν έχουν 
μόνο γνωστικό χαρακτήρα, αλλά επιδιώκουν να βοηθήσουν τα παιδιά να 
εκφραστούν λεκτικά, κινητικά και καλλιτεχνικά, να έρθουν σε επαφή με αξί-
ες, να ευαισθητοποιηθούν και φυσικά να περάσουν ευχάριστα. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά χρειάζο-
νται τα κατάλληλα μέσα και τις μεθόδους, για να κατανοήσουν το παρελ-
θόν (Γκαζή, 2012: 233). Τα Μουσειακά Αντικείμενα που βρίσκονται μπρο-
στά τους δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό από μόνα τους. Πρέπει οι μα-
θητές να μπορούν να καλύψουν το κενό μεταξύ των Αντικειμένων και των 
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ιστοριών που κρύβουν και αφηγούνται, έτσι ώστε να αποκτήσουν νόημα. 
Η ανάπλαση του παρελθόντος, λοιπόν, μέσα από την μυθοπλασία και την 
φαντασία μπορεί να καλύψει το κενό αυτό και να συγκινήσει, να ευαισθητο-
ποιήσει τους μαθητές (Ντεκάστρο, 2010). Επομένως, τα λογοτεχνικά βιβλία 
μουσειακού περιεχομένου μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού 
του στόχου, βοηθώντας τα παιδιά να προσεγγίσουν την πραγματικότητα 
μιας παλιότερης εποχής. Τα βιβλία αυτά εκτός από το ότι λειτουργούν ως 
ξεναγοί, παρέχουν εναύσματα για περαιτέρω αναζήτηση και ενασχόληση. 
Εκτός από βιβλία δηλαδή είναι και «παιχνίδια», που καθιστούν εφικτή την 
ενεργητική και βιωματική μάθηση (Ντεκάστρο, 2010). Παράλληλα οι μαθη-
τές εμπλέκονται στο παιχνίδι της ανάγνωσης, δημιουργούν μια γόνιμη σχέ-
ση με το βιβλίο και αποκτούν κίνητρα Φιλαναγνωσίας.
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AbstRAct

The objective of this paper is to attempt to connect the love of reading 
with Museum Education. The aim of Primary Education is the study and 
pursuit of Literature. The objective is to cultivate a variety of reading 
dexterities, to create systematic readers and to induce the love of reading. 
Furthermore, the goal of teaching literature is to deal with literature as a 
cultural product that enables us to understand the social, historical and 
cultural factors that shaped our identity. So, the development of an essential 
relationship between students and culture is sought. The aim of Museum 
Education is similar to the one above. That is the children's contact with 
cultural heritage in a creative and entertaining manner. Since the 1980's 
museums have focused on providing educational services through the 
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planning of educational activities and projects that are addressed mostly to 
school-aged children. This was done in an endeavor to open up to society 
and to contribute to the spreading of knowledge. So, the love of reading 
is cultivated in the school environment, whereas Museum Education is 
cultivated in a museum. It is very likely though, that the love of reading 
and Museum Education can be combined and cultivated through children's 
literature that focuses on museums, archaeological sites or specific exhibits.

Άλκηστις-Κυριακή Γεωργούλη
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Ε.Ε. Σταυρού 4, Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Τηλ.: 2671024916

Ε-mail: geor.alkistis@gmail.com
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι διασυνδέσεις της φιλαναγνωσίας, της λογοτεχνίας και των άλλων τεχνών, επι-
χειρήθηκαν με διάφορους τρόπους στα προγράμματα σπουδών του ελληνικού 
σχολείου των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, η ανασκόπηση των προσπαθειών 
αυτών, καταλήγει μάλλον σε αποθαρρυντικά αποτελέσματα. Παρά τις θεωρητι-
κές διακηρύξεις, η φιλαναγνωσία και η λογοτεχνία, ουδέποτε εντάχθηκαν οργα-
νικά στη διδακτική διαδικασία, παρά μόνο με τη μορφή άτυπων και εθελοντικών 
προγραμμάτων (Κατσίκη-Γκίβαλου, κ.ά., 2008∙ Παπαδάτος, 2009∙ Αρτζανίδου, κ.ά. 
2011∙ Κατσουλάρης, 2012). Το αίτημα, επίσης, διασύνδεσης των τεχνών με άλλα 
διδακτικά αντικείμενα, παρά την εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) από το 2003, παραμένει ακόμη ανεκπλή-
ρωτο στο ελληνικό σχολείο (Βλάχος, 2008). Τα ερωτήματα που αναδύονται είναι 
κρίσιμα: Είναι δυνατή στις υπάρχουσες χωροχρονικές συνθήκες του ελληνικού 
σχολείου η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα συνδέουν τη φι-
λαναγνωσία και τη λογοτεχνία με τις άλλες τέχνες και θα οριοθετούν σε συστη-
ματικότερη βάση τις συνεργασίες των εκπαιδευτικών μεταξύ τους; Πόσο εφι-
κτή είναι η τυπική ένταξη των προγραμμάτων αυτών, στο υπάρχον πρόγραμμα 
σπουδών και με ποιες μεθόδους μπορούν να οργανωθούν και να αποτιμηθούν;

Αντιμετωπίζοντας τα ερωτήματα αυτά στην καθημερινή σχολική πράξη 
και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγι-
κής ευθύνης των Δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς μας, σχεδιάσαμε διε-
τές πιλοτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας και τέχνης με τίτλο: «Μαθητικές δρά-
σεις συνέργειας του λόγου και της τέχνης (μουσικής, θεατρικής και εικαστι-
κής έκφρασης)»1. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζουμε τις διαδικα-

1. Εγκρίθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ./Γενική Δ/νση Σπουδών, Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης με το υπ. αρ. 
Φ.14/1859/196725/Δ1/3-12-2015 και από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με το 
πρακτικό υπ. αρ. 46/15-09-2015.
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σίες εφαρμογής του προγράμματος, τα αποτελέσματα και την αξιολόγησή 
του κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του (2015-2016).

1.θΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ μΕθοΔοΛοΓΙΚΕΣ ΠΡοϋΠοθΕΣΕΙΣ ΤοΥ ΠΙΛοΤΙ-
ΚοΥ ΠΡοΓΡΑμμΑΤοΣ

Οι θεωρητικές προϋποθέσεις του πιλοτικού προγράμματος σχετίζονται με 
νεότερα επιστημολογικά δεδομένα, που αφορούν στη συμβολή της τέχνης 
στην ανάδυση της γνώσης και στους τρόπους ένταξης των τεχνών στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η τέχνη, στην ενο-
ποιημένη και ολιστική της διάσταση (εικαστική αναπαράσταση, μουσική, 
χορός), εκτός από έκφραση, ανάγεται και σε γνωστική διαδικασία χρήσι-
μη όχι μόνο στο στάδιο της αναπαράστασης της γνώσης, αλλά και ως ερ-
γαλείο έρευνας, δηλ. στα στάδια της συλλογής, ανάλυσης, ερμηνείας και 
αναπαράστασης των γνωστικών δεδομένων, πεδία τα οποία παραδοσια-
κά ανήκαν μόνο στην επιστήμη (Efland, 2002∙ Leavy, 2009∙ Barone & Eis-
ner, 2011∙ Γραίκος, 2015). 

Οι νεότερες αυτές επιστημολογικές εξελίξεις, επηρεάζουν άμεσα τους 
τρόπους με τους οποίους οι τέχνες διασυνδέονται με την εκπαίδευση. Σε 
σχέση με παλαιότερες προσεγγίσεις, στις οποίες η τέχνη χρησιμοποιούνταν 
«εικονογραφικά», ως θεραπαινίδα της γνωστικής διαδικασίας μέσω της εκ-
μετάλλευσης των αναπαραστατικών της ιδιοτήτων, σήμερα αναγνωρίζεται 
ο σημαντικός της ρόλος στην καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργι-
κής σκέψης των παιδιών (Perkins, 1994), στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 
πολλαπλών διαστάσεων της νοημοσύνης τους (Armstrong, 2009∙ Gardner, 
1999, 2006, 2011), στην ενσυνείδητη οικειοποίηση της πολιτισμικής τους 
κληρονομιάς και της κατανόησης της διαφορετικότητας και της διαπολιτι-
σμικής ποικιλίας (Chalmers, 1996). 

Στο πλαίσιο αυτών των δυνατοτήτων η τέχνη μπορεί επίσης να συμβάλ-
λει καθοριστικά στο αίτημα για ενοποίηση των διδακτικών αντικειμένων 
του σχολείου. Τα ενοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που διασυνδέ-
ουν τις τέχνες με τα άλλα διδακτικά αντικείμενα και βασίζονται στις συνερ-
γασίες των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, έχουν αναπτυχθεί σε διά-
φορες χώρες, με πολύ θετικά αποτελέσματα (Wineburg & Grossman, 2000∙ 
Efland, 2002∙ Parsons, M., 2008∙ McLean & Kelly, 2010∙ Goldberg, 2012). Για 
γίνει όμως αυτό θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το αποπλαισιωμένο 
μοντέλο χρήσης της τέχνης, ως διακριτού μαθήματος «ειδικής διδακτικής» 
στο σχολείο, που στοχεύει απλώς στην εκμάθηση κανόνων και καλλιτεχνι-
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κών δεξιοτήτων και να οδηγηθούμε στην τέχνη, ως ανοιχτό εκπαιδευτι-
κό εγχείρημα (Βάος, 2008) και ως λυδία λίθο διασύνδεσης των διδακτικών 
αντικειμένων σε ενοποιημένους κύκλους μαθημάτων, που μπορούν να ανα-
πτύξουν πλήθος επιμέρους γραμματισμών, αλλά και πολυεστιακών μορ-
φών γραμματισμού (πολυτροπικό, οπτικοακουστικό κ.ά.) (Cope & Kalantzis, 
2000∙ Jewitt & Kress, 2003∙ Binder & Kotsopoulos, 2011) με τη συνεργασία 
(συνδιδασκαλίες) όλων των εκπαιδευτικών. 

Ωστόσο, για να αποτελέσει η τέχνη, πραγματικά, τη λυδία λίθο ενοποί-
ησης των επιμέρους γραμματισμών του σχολείου, είναι αναγκαία η χρήση 
εκπαιδευτικών πρακτικών, που θα βοηθούν στην ανάδυση των πολλαπλών 
δεξιοτήτων των παιδιών. Στην πιλοτική μας εφαρμογή προτείνουμε την εκ-
παιδευτική πρακτική της «μαθητικής δράσης» (Γραίκος, 2011), η οποία τίθε-
ται ως βασική εκπαιδευτική «ιδέα» (Lewin, 1997: 145-147) και η οποία σχετί-
ζεται με την αρχή ότι η μάθηση συντελείται σε συμμετοχικά περιβάλλοντα 
που λειτουργούν ως «κοινότητες πρακτικής και μάθησης» (Wenger, 1999). 
Οι «μαθητικές δράσεις» προϋποθέτουν την κινητοποίηση των μαθητριών/
τών στην παραγωγή έργου που έχει νόημα για αυτές/ούς, διατηρώντας το 
ενδιαφέρον τους σ' όλα τα στάδια εξέλιξης της δράσης, δηλαδή της επι-
λογής του έργου που πρόκειται να παραχθεί, του σχεδιασμού του, της πα-
ραγωγής, της συλλογικής επεξεργασίας και της παρουσίασής του με βάση 
την ύπαρξη επικοινωνιακών στόχων, όπως η παρουσίαση του παραγόμε-
νου λογοτεχνικού λόγου στην κοινότητα του σχολείου, η έκθεση των ζω-
γραφικών έργων, η θεατρική παράσταση κ.ά. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα βασίζεται στη συνέργεια όχι μόνο των διδακτι-
κών αντικειμένων του σχολείου με τις τέχνες, αλλά και στην ουσιαστική συ-
νεργασία των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στα στάδια της θεωρη-
τικής ανασκόπησης, της κατανόησης των δεδομένων του πεδίου εφαρμο-
γής, του σχεδιασμού, της πράξης, του αναστοχασμού, της αποτίμησης των 
αποτελεσμάτων και της κοινωνικής διάχυσης. Με αυτήν την έννοια ανα-
πτύσσεται σύμφωνα με τις αρχές της συμμετοχικής έρευνας-δράσης (ac-
tion research) (Carr & Kemmis 1986∙ Atweb et al., 1998∙ Elliott, 2001∙ Cohen 
et al., 2008: 385-410), στην οποία οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί λειτουρ-
γούν ως εμψυχωτές των παιδιών και συγχρόνως ως αναστοχαστικοί ερευ-
νητές (reflective practioners) (Schön, 1983) των δικών τους εκπαιδευτικών 
εγχειρημάτων. Η διαρκής, επίσης, παρουσία του υπεύθυνου ερευνητή στον 
φυσικό χώρο της τάξης, για μεγάλο χρονικό διάστημα και η άμεση εμπλοκή 
του στις διδασκαλίες δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για αυτό-εθνογραφικού 
τύπου παρατήρηση και συλλογή δεδομένων (Graham, 1991). 
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚο ΔΕΙΓμΑ

Η επιλογή των σχολείων και των σχολικών τμημάτων εφαρμογής του προ-
γράμματος έγινε με βάση κοινωνικο-πολιτισμικά και εκπαιδευτικά δεδομέ-
να. Επιλέχθηκαν τέσσερα (4) τμήματα από δύο (2) σχολεία της πόλης της 
Κατερίνης και της περιφέρειας. Επιλέχθηκαν, συγκεκριμένα, τα δύο τμήμα-
τα της Στ΄ τάξης από το ολοήμερο και 12/θ, 3o Δημοτικό Σχολείο Κατερί-
νης (Δ.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργούσε με βάση το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρό-
γραμμα Σπουδών μέχρι το σχολικό έτος 2015-2016 και τα δύο τμήματα της 
Δ΄ τάξης, από το ολοήμερο και 8/θ, Δημοτικό Σχολείο Βροντούς (Δ.Σ.Β.), 
το οποίο βρίσκεται σε αγροτική και ημιορεινή περιοχή του νομού Πιερίας.

Οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων που συμμετείχαν εθελοντικά στο 
πρόγραμμα ήταν εννέα (9), από τις οποίες οι τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί των 
τάξεων (ΠΕ70), πέντε (5) άλλων ειδικοτήτων (Θεατρικών Σπουδών, Καλλι-
τεχνικών Μαθημάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής). Συμμετείχαν επίσης, ο 
Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ70), ένας (1) εκπαιδευτικός Μουσικής ως εξωτερι-
κός συνεργάτης και ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής της Παράλληλης Στή-
ριξης ως μουσικός. 

3. ΣΚοΠοθΕΣΙΑ 

Βασικοί σκοποί του πιλοτικού προγράμματος είναι η ανάδειξη της δημιουρ-
γικότητας των παιδιών με βάση τη συμμετοχή τους σε δράσεις συνέργειας 
όλων των τεχνών και η συνεργασία των εκπαιδευτικών όλων των ειδικο-
τήτων στον σχεδιασμό, πραγμάτωση και αποτίμηση των δράσεων αυτών. 

Ειδικότεροι σκοποί: 
1. Η διασύνδεση των διδακτικών αντικειμένων της φιλαναγνωσίας και 

της λογοτεχνίας και των άλλων τεχνών (μουσικής, θεατρικής και ει-
καστικής αγωγής) με βάση πολυτροπικές μαθητικές δράσεις.

2. Η μετατροπή της τάξης σε ζωντανό εργαστήριο δημιουργικότητας 
με τη βελτίωση των σχολικών χώρων και του εξοπλισμού.

Ειδικότεροι σκοποί για τα παιδιά: 
(α) Να νιώσουν με την καρδιά και τις αισθήσεις τους, το λογοτεχνικό κεί-

μενο και το βιβλίο στην ολότητά τους, ως πολιτισμικό και αξιακό περιεχόμε-
νο, ως γλωσσικό καλλιτέχνημα και ως πολυτροπικό και υλικό αντικείμενο. 

(β) Να εμψυχωθούν στην παραγωγή λογοτεχνικού λόγου και καλλιτε-
χνικών δράσεων.

(γ) Να ασκηθούν σε κιναισθητικές και ψυχοκινητικές τεχνικές, που θα τα 
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βοηθήσουν να αναπτύξουν ισορροπημένες προσωπικότητες.
Ειδικότεροι σκοποί για τους εκπαιδευτικούς: 
(α) Να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικούς, ανταλλάσοντας γόνι-

μες εκπαιδευτικές εμπειρίες και οργανώνοντας συνδιδασκαλίες.
(β) Να αναστοχαστούν τα εκπαιδευτικά τους εγχειρήματα βελτιώνοντας 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡοϋΠοθΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤο 
ΩΡοΛοΓΙο ΠΡοΓΡΑμμΑ

Βασική ερευνητική προϋπόθεση της πιλοτικής εφαρμογής ήταν η ολόψυχη 
και εθελοντική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών των τμη-
μάτων και η συγκατάθεση των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων. Σημα-
ντικές ερευνητικές προϋποθέσεις ήταν η τήρηση του διδακτικού και του ερ-
γασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, ο σεβασμός των υφισταμένων διδα-
κτικών αρμοδιοτήτων της κάθε ειδικότητας και η διατήρηση των διδακτικών 
ωρών που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. Σημαντική επίσης ερευνητική προ-
ϋπόθεση ήταν η συμμετοχή όλων των παιδιών στις δραστηριότητες, ακόμη 
και στην τελική θεατρική παράσταση, χωρίς αποκλεισμούς των μη «ταλαντού-
χων». Επιδιώχθηκε, δηλαδή, η πιλοτική εφαρμογή να πραγματωθεί σε «τοπο-
θετημένες συνθήκες» (Lave & Wenger 1991∙ Baynham, 2002), εντός των πραγ-
ματικών εκπαιδευτικών και κοινωνικο-πολιτισμικών συμφραζομένων των τά-
ξεων και των σχολείων.

Το πρόγραμμα εξελίχθηκε στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και των μαθημά-
των τέχνης (Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική). Περιστασιακά χρησιμοποι-
ήθηκαν ώρες από το μάθημα της Γλώσσας, ενώ στο τελευταίο στάδιο εφαρ-
μογής, κατά την προετοιμασία των θεατρικών παραστάσεων, χρησιμοποιήθη-
καν κάποιες ώρες από το υπόλοιπο ωρολόγιο πρόγραμμα. Μετά από απόφαση 
των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα 
ωρολόγια προγράμματα των συγκεκριμένων τμημάτων εφαρμογής, οι οποί-
ες αφορούσαν στην οργάνωση των συνδιδασκαλιών. 

Οι ώρες συνδιδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους για τα ΣΤ1 και ΣΤ2 τμήματα του Δ.Σ.Κ. ήταν διακόσιες τριάντα 
έξι (236) δ.ω. και για τα Δ1 και Δ2 τμήματα του Δ.Σ.Β. εκατόν δεκαεπτά (117) δ.ω.

5. ΑΡχΙΚΕΣ οΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Μετά τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών και των Συλλόγων Διδασκόντων 
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για την εθελοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις διαρρυθμίσεις 
του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος ξεκίνησε η εφαρμογή με βά-
ση την πρακτική της «διδακτικής ενότητας» (Αποστολίδου κ.ά., 2011: 28) 
και την επιλογή της θεματολογίας από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

Στις αρχικές συζητήσεις, οι βασικοί στόχοι ήταν να αισθανθούν τα παι-
διά ότι οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν δεν θα έχουν το χα-
ρακτήρα των συνηθισμένων καθημερινών εργασιών, αλλά θα είναι δημι-
ουργικές δράσεις, που θα παρουσιαστούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο 
σχολείο και στους γονείς με διάφορες μορφές, όπως εκθέσεις, βιβλιοπα-
ρουσιάσεις, ανακοινώσεις και θεατρική παράσταση. Η ύπαρξη επικοινωνι-
ακών στόχων σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας αύξησε το ενδιαφέ-
ρον και την περιέργεια των παιδιών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ-
μα. Έτσι, στη συνέχεια, αποφασίστηκε από την τάξη, η θεματολογία του 
προγράμματος, η οποία περιστράφηκε γύρω από την έννοια της «φιλίας».

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή και την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, των δραστηριοτήτων και των ανατρο-
φοδοτικών συναντήσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, συμφωνήθηκε να συντα-
χθεί ένα αρχικό σχέδιο δράσεων από τον συντονιστή Σχολικό Σύμβουλο, το 
οποίο στην πορεία αναμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες του προγράμματος. 

Το ασφυκτικό πλαίσιο του σχολικού χρόνου περιόριζε κατά πολύ τις δυ-
νατότητες συνάντησης όλης της ομάδας των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, εκτός 
από τις άτυπες συναντήσεις, οργανώθηκαν τρία (3) ανατροφοδοτικά σεμι-
νάρια, στο πλαίσιο των τυπικών επιμορφωτικών δυνατοτήτων του Σχολι-
κού Συμβούλου. Συνεργασία ζητήθηκε επίσης από τους Σχολικούς Συμβού-
λους Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής. 

Το τελικό σχέδιο του προγράμματος αρθρωνόταν σε δύο επίπεδα δρά-
σεων και γραμματισμού. Σε ένα πρώτο «οριζόντιο» επίπεδο, συμπεριλαμ-
βάνονταν οι φιλαναγνωστικές και οι καλλιτεχνικές δράσεις και στο «κάθε-
το» επίπεδο, ήταν οι δράσεις που διασύνδεαν τα γνωστικά αντικείμενα.

6. ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕχΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

6. 1. Λογοτεχνικός γραμματισμός και φιλαναγνωστικές δράσεις

Οι δράσεις σε αυτό το επίπεδο εμψυχώθηκαν από τις/τους εκπαιδευτικούς 
ΠΕ70 (εκπαιδευτικούς τάξεων και Σχολικό Σύμβουλο) και περιλάμβαναν την 
επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων, τις αναγνωστικές δραστηριότητες, την 
επεξεργασία και την παραγωγή λογοτεχνικού λόγου. 
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Η επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων έγινε από τις/τους εκπαιδευτικούς 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις προτιμήσεις των παιδιών (Μαλα-
φάντης, 2005). Τα βασικά κριτήρια επιλογής των κειμένων ήταν η ηλικία, 
τα γνωστικά και κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα των παιδιών (Αποστολί-
δου, 1997), οι λογοτεχνικές τους προτιμήσεις, η κριτική ανταπόκριση στον 
«λογοτεχνικό κανόνα» (Χοντολίδου, 2015) και το συναφές αξιακό περιεχό-
μενο με το γενικό θέμα του προγράμματος που ήταν η «φιλία». Τα κείμενα 
που επιλέχθηκαν ήταν ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία που αναγνώσθηκαν 
σε συνέχειες και αποσπάσματα ποιητικών συλλογών και βιβλίων. 

Οι αναγνώσεις πραγματοποιήθηκαν στην τάξη, η οποία διαμορφώθηκε 
καταλλήλως. Τα θρανία παραμερίστηκαν και τα παιδιά κάθονταν (σε ειδικό 
επίστρωμα δαπέδου ή στα καθίσματα) σε κύκλο, ο οποίος «έδενε» την ομά-
δα, «ανοικείωνε» το συνηθισμένο χώρο της τάξης και βοηθούσε στη δημι-
ουργία ενσυναισθητικής ατμόσφαιρας (Galda et al., 1993). 

Τα βιβλία παρουσιάζονταν στα παιδιά στην υλική και πολυτροπική τους 
μορφή. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγιζαν τα βιβλία με όλες τους τις αισθή-
σεις και κατανοούσαν το νόημα των εκδοτικών τους χαρακτηριστικών, της 
εικονογράφησης, αλλά και των τρόπων προβολής και διάδοσής τους στο 
αναγνωστικό κοινό. 

Η εμβάθυνση στο λογοτεχνικό, αξιακό και πολιτισμικό περιεχόμενο των 
κειμένων και γενικότερα η προσέγγιση των βιβλίων γινόταν με συζητήσεις 
κι όχι με τυπικές δραστηριότητες ή φύλλα εργασίας. Οι συζητήσεις αναπτύσ-
σονταν σε ενσυναισθητικό κλίμα, το οποίο ενισχύονταν από τα λογοτεχνικά 
και οπτικοακουστικά διακείμενα, διευρύνοντας έτσι την προσληπτικότητα 
των κειμένων (Galda et al., 1993). Στόχος των συζητήσεων ήταν η έκφραση 
από τα παιδιά των προσωπικών τους αισθημάτων, η διατύπωση λύσεων ως 
προς την εξέλιξη της πλοκής και γενικότερα η μετατροπή της τάξης σε ενερ-
γητική και «συναλλακτική» αναγνωστική ομάδα που νοηματοδοτείται από τα 
κείμενα με βάση τις προσωπικές εμπειρίες (Rosenblatt, 1978∙ Langer, 1995). 

Ένας από τους βασικούς φιλαναγνωστικούς στόχους ήταν η παραγωγή λο-
γοτεχνικού λόγου, η οποία υποστηρίχθηκε από τη συμμετοχή των παιδιών σε 
εργαστήριο δημιουργικής γραφής (Σουλιώτης, 2012) στο Δ.Σ.Κ. Στο πλαίσιο 
του εργαστηρίου τα παιδιά ασχολήθηκαν με την παραγωγή λογοτεχνικού λό-
γου εμπνεόμενα είτε από τα κείμενα που διάβαζαν είτε από τις επισκέψεις που 
πραγματοποίησαν στην ύπαιθρο και σε αρχαιολογικούς χώρους της Πιερίας. 

Οι διακειμενικές διασυνδέσεις (Kristeva, 1980) πραγματοποιούνταν στη 
διάρκεια των αναγνώσεων και αφορούσαν κειμενικά και πολυτροπικά δι-
ακείμενα, τα οποία διασυνδέονταν με τα κύρια λογοτεχνικά κείμενα, από 
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την άποψη του θέματος, του αξιακού και κοινωνικο-πολιτισμικού περιεχο-
μένου και της αισθητικής πολυσημίας προτείνοντας διαφορετικές ρυθμι-
κές, μορφικές και τονικές εκδοχές της λογοτεχνικής αφήγησης. 

6.2. Αυτόνομες δράσεις στις τέχνες και καλλιτεχνικός γραμματισμός 
(εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή) 

Τα διακριτά μαθήματα των Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής 
Αγωγής διατηρήθηκαν. Ωστόσο, στην εφαρμογή της Στ΄ τάξης του Δ.Σ.Κ. 
ένα ποσοστό 15% περίπου του συνολικού διδακτικού χρόνου των μαθη-
μάτων αυτών αφορούσε συνδιδασκαλίες. 

Οι κυριότερες αυτόνομες δραστηριότητες στις τέχνες ήταν η γνωριμία 
με εικαστικές, θεατρικές και μουσικές τεχνικές, όπως το θεατρικό παιχνίδι, 
η γνωριμία με υλικά ζωγραφικής, η παραγωγή ζωγραφικών έργων (εικονο-
γραφήσεων με αφορμή τις ιστορίες που ανέγνωσαν τα παιδιά, αφισών κ.ά.), 
η άσκηση στο τραγούδι κ.ά. 

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΦΗΓΗμΑΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΑΙΣθΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ψΥχοΚΙΝΗΤΙΚΕΣ 

Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώθηκε στην άσκηση των 
παιδιών σε τεχνικές αφηγηματικής έκφρασης, κιναισθητικού ελέγχου και 
αυτορρύθμισης. Οι δραστηριότητες αυτού του επιπέδου είχαν «κάθετο» 
χαρακτήρα, αφού διασύνδεαν τα λογοτεχνικά κείμενα με τη μουσική, την 
κίνηση, τον ρυθμό και την αφηγηματική έκφραση. 

Οι αφηγηματικές τεχνικές είχαν ως στόχους την καλλιέργεια της αφηγη-
ματικής έκφρασης των παιδιών, η οποία θα τα βοηθούσε στην αναγνωστι-
κή κατανόηση του λογοτεχνικού περιεχομένου και στην αποτελεσματικό-
τερη ανταπόκριση στις θεατρικές δράσεις (Τσιλιμένη, 2011). Ήταν κυρίως 
ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης, άρθρωσης, επιτονισμού, κατανόησης 
των παύσεων και των σιωπών και διασύνδεσης με τη σωματική έκφραση 
και τον μουσικό ρυθμό (Tomatis, 1999). 

Οι κιναισθητικές και οι ψυχοκινητικές τεχνικές (Χατζόπουλος, 2012: 503-
528) στόχευαν στην άσκηση των παιδιών σε πρακτικές επίγνωσης της σω-
ματικής τους κίνησης στον χώρο (Johnstone, 1989), ελέγχου των αναπνοών, 
αυτορρύθμισης των συναισθημάτων (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005), καλλι-
έργειας της ενσυναίσθησης, πολυαισθητηριακής κατανόησης του λογοτε-
χνικού ρυθμού και του κειμένου και ανάπτυξης της θεατρικής τους έκφρα-
σης (Wooland, 1999). 
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8. μΑθΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠοΥ ΠΑΡΗχθΗΣΑΝ

Η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα οργανώθηκε με βάση τις αρχές 
της «μαθητικής δράσης», με έμφαση στην παραγωγή ατομικού ή ομαδικού 
έργου, που έχει επικοινωνιακό στόχο και προσωπικό νόημα γι’ αυτά. Οι ερ-
γασίες που πραγματοποίησαν τα παιδιά στη διάρκεια του προγράμματος 
κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: παραγωγή λογοτεχνικού και πολυτρο-
πικού λόγου, έργα ζωγραφικής και θεατρικές παραστάσεις. 

Η παραγωγή λογοτεχνικού και πολυτροπικού λόγου αφορούσε μικρά 
κείμενα που παρήγαν τα παιδιά (ατομικά ή ομαδικά) στη διάρκεια των φι-
λαναγνωστικών δραστηριοτήτων και κυρίως στο πλαίσιο του εργαστηρί-
ου δημιουργικής γραφής στο Δ.Σ.Κ. Εκδόθηκαν δύο βιβλία που περιείχαν 
φωτογραφίες, ποιήματα (κυρίως λίμερικ και χαϊκού) και πεζά, με όλες τις 
προϋποθέσεις μιας έκδοσης (επιμέλεια, εκτυπωτικά χαρακτηριστικά, σε-
λιδοποίηση, εικονογράφηση, παραγωγή, διανομή, βιβλιοπαρουσίαση στο 
σχολείο). Σε ατομικό επίπεδο παρήχθησαν μικρές ιστορίες, κόμικς και ποι-
ήματα. Ένας από τους στόχους της παραγωγής λογοτεχνικού λόγου ήταν 
και η ανίχνευση των ιδιαίτερων λογοτεχνικών ικανοτήτων των παιδιών και 
για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε σε μικρό αριθμό αντιτύπων το διήγημα μα-
θήτριας με ιδιαίτερο λογοτεχνικό ταλέντο. 

Πολλές ήταν οι εργασίες παραγωγής πολυτροπικού λόγου, όπως εικα-
στικές αναπαραστάσεις εμπνευσμένες από την εικονογράφηση των λο-
γοτεχνικών κειμένων, αφίσες, κόμικς, κολάζ με εννοιολογικούς χάρτες και 
φωτογραφίες κ.ά. Τα έργα ζωγραφικής των παιδιών εκτέθηκαν στο σχο-
λείο στη διάρκεια των εκδηλώσεων παρουσίασης του προγράμματος τον 
Ιούνιο του 2016. 

Τα τέσσερα τμήματα οργάνωσαν αντίστοιχες θεατρικές παραστάσεις τον 
Ιούνιο του 2016. Οι παραστάσεις, παρόλο που αποτελούσαν ένα μέρος των 
δράσεων του προγράμματος, κατείχαν κεντρική θέση από την άποψη της 
επικοινωνιακής τους δυναμικής και της συμμετοχής όλων των παιδιών, εν-
σωματώνοντας τους περισσότερους επιμέρους γραμματισμούς του προ-
γράμματος, όπως τον θεατρικό, τον κιναισθητικό, τον ψυχοκινητικό, τον 
αφηγηματικό, τον μουσικό, τον λογοτεχνικό κ.ά. Οι παραστάσεις περιλάμ-
βαναν αφηγήσεις, θεατρικούς διαλόγους, τραγούδια και προβολές διαφα-
νειών. Ο χώρος της σκηνής διαμορφώθηκε στο μέσον περίπου της αίθου-
σας, έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότητα με τους θεατές και το δάπεδό επι-
στρώθηκε με ειδικό πλαστικό. Προστέθηκε θεατρικός φωτισμός, ενώ λιτό-
τητα χαρακτήριζε την σκηνογραφική και την ενδυματολογική επιμέλεια. Οι 
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παραστάσεις βιντεοσκοπήθηκαν και τα βίντεο διανεμήθηκαν στα παιδιά. 

9. ΑΞΙοΛοΓΗΣΗ ΤοΥ ΠΡοΓΡΑμμΑΤοΣ

9.1. Ερευνητικά εργαλεία και ανάλυση των δεδομένων

Όπως προαναφέραμε, το πρόγραμμα εξελίχθηκε με τη μορφή της συμμε-
τοχικής έρευνας-δράσης (action research) και της εθνογραφικής παρατή-
ρησης και ως εκ τούτου, η αξιολόγησή του ήταν πολυμεθοδική. Τα ερευνη-
τικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είχαν πολλαπλές μορφές και συμπε-
ριλάμβαναν ερωτηματολόγια (εκπαιδευτικών και μαθητριών/ών), αυτό-ε-
θνογραφικές καταγραφές και προσωπικές απόψεις των εμπλεκόμενων εκ-
παιδευτικών, οπτικοακουστικές καταγραφές, απόψεις ειδικών εξωτερικών 
παρατηρητών και αναλύσεις των μαθητικών εργασιών που παρήχθησαν. 
Με τον τρόπο εαυτό επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό η τριγωνοποίηση 
(triangulation) (Cohen et al., 2008: 189-195) των δεδομένων. 

Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε μεγάλο βαθ-
μό, στο διαδραστικό μοντέλο ποιοτικής ανάλυσης των Miles & Huberman 
(Miles et al., 2013) με βασικές αναλυτικές συνιστώσες συλλογής των δεδο-
μένων την απλοποίηση (data reduction), την αναπαράσταση (data display) 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων (conclusions: drawing/verifying). 

Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν σε πίνακες (Data accounting log) (Miles 
et. al., 2013: 122-123) και με βάση αυτή τη κωδικοποίηση διαμορφώθηκαν 
οι παρακάτω τέσσερις επαγωγικές κατηγορίες ανάλυσης και ερμηνείας: (α) 
φιλαναγνωστική αποτελεσματικότητα, (β) ανάπτυξη δεξιοτήτων, (γ) διασύν-
δεση των διδακτικών αντικειμένων και αλλαγών στο ωρολόγιο πρόγραμ-
μα, (δ) επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

9.2. Φιλαναγνωστική αποτελεσματικότητα

Οι γενικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών των τάξεων (ΠΕ70), ως προς τη 
φιαλαναγνωστική αποτελεσματικότητα του προγράμματος ήταν υψηλές 
(93,8%.). Υψηλές ήταν και οι ειδικότερες εκτιμήσεις, ως προς την επιλογή 
των κειμένων και των βιβλίων, τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποι-
ήθηκαν οι αναγνώσεις, τις διακειμενικές διασυνδέσεις με άλλες τέχνες και 
άλλα κείμενα και το αισθητικό, λογοτεχνικό και αξιακό περιεχόμενο των κει-
μένων. Τις φιλαναγνωστικές δράσεις γνώριζαν επίσης πολύ καλά και οι εκ-
παιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους 
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στο ερωτηματολόγια. Ωστόσο διακυμάνσεις υπήρξαν ως προς τις εκτιμή-
σεις των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων για την παραγωγή κειμένων από 
τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ.Κ. εκτίμησαν ως υψηλή την παραγωγή 
κειμένων στις τάξεις τους κι αυτό οφειλόταν κυρίως στην αποτελεσματι-
κότητα του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής που λειτούργησε εκεί, σε 
αντίθεση με το Δ.Σ.Β. στο οποίο η παραγωγή κειμένων ήταν μέτρια εξαιτί-
ας της έλλειψης αντίστοιχου εργαστηρίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ζήτημα της αποδοχής των κειμέ-
νων του προγράμματος από τα παιδιά και οι ενδείξεις για την ανάπτυξη φι-
λαναγνωστικών δεξιοτήτων και δημιουργίας «αναγνωστικής κοινότητας» 
(Langer, 1995). Όπως προαναφέραμε, η επιλογή των κειμένων έγινε κυρί-
ως από τις/τους εκπαιδευτικούς με βάση τον ευρύτερο «λογοτεχνικό κα-
νόνα» και τις προτιμήσεις των παιδιών. Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε 
από τις απαντήσεις των παιδιών στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολο-
γίου, η αποδοχή των κειμένων αυτών ήταν πολύ μεγάλη στη Δ΄ τάξη (στα 
παιδιά κατά Μ.Ο. άρεσαν τα 9 από τα 11 κείμενα) και μέτρια στην Στ΄ τάξη 
(Μ.Ο. 5,2 από τα 10 κείμενα). Υψηλή θέση στις προτιμήσεις κατείχαν κείμενα, 
όπως «Ο Βάρτζακ Πο» (S.F. Said), «Ο Μικρός Πρίγκιπας» (Antoine de Saint-
Exupery), «Ο Χιονάνθρωπος και το κορίτσι» (Ε. Τριβιζά), που συνδύαζαν δυ-
νατό αξιακό περιεχόμενο, ενσυναισθητικές έννοιες, όπως της αγάπης και 
της φιλίας και κυρίως «μυστηριώδη» πλοκή και λογοτεχνικές «εκπλήξεις». 

Τα παιδιά συμμετείχαν με ενδιαφέρον στις συζητήσεις, που αναπτύσσο-
νταν μετά τις αναγνώσεις, οι οποίες πολλές φορές εξελίσσονταν σε πραγ-
ματική διαδικασία λογοτεχνικού γραμματισμού, ως προς την κατανόηση 
της λογοτεχνικής προθετικότητας, της λογοτεχνικής δομής και των κοινω-
νικο-πολιτισμικών προϋποθέσεων των κειμένων, αλλά και γραμματισμού 
στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών. Οι φιλαναγνωστικές 
δεξιότητες μπορούν να εκτιμηθούν όχι μόνο με βάση τη συμμετοχή των 
παιδιών στις συζητήσεις, αλλά και στην οικειοθελή ανάγνωση των κειμέ-
νων στο σπίτι. Ήταν πραγματική έκπληξη για μας, να βλέπουμε παιδιά (κυ-
ρίως αγόρια) με δύσκολες προϋποθέσεις, να αγοράζουν χωρίς καμία πίεση 
και να διαβάζουν στο σπίτι τα βιβλία που προσεγγίζαμε ή άλλα των ίδιων 
συγγραφέων και να μεταφέρουν στην αναγνωστική ομάδα τις λιτές, αλλά 
τόσο ενδιαφέρουσες εντυπώσεις τους. 

Γενικότερα η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού εκτιμήθηκε πολύ θε-
τικά από τις εκπαιδευτικούς, κυρίως σε σχέση με την πολυτροπική του μορ-
φή και τη διακειμενική δυναμική του. Ανεπάρκειες επισημάνθηκαν, όσον 
αφορά στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό των σχολείων και στη γενικότε-
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ρη διαρρύθμιση του σχολικού χώρου, ωστόσο με αφορμή το πρόγραμμα 
αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του εξοπλι-
σμού των σχολείων (πλαστικά δάπεδα, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.ά.).

9.3. Ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια θετικών στά-
σεων και συμπεριφορών 

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων σχετικών με τις τέχνες και την αφήγηση εκτιμήθηκε γενικά ως αρκε-
τά υψηλή από τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Ενδιαφέρουσες, 
όμως, διαφορές σημειώθηκαν ως προς τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών 
ΠΕ70 και των εκπαιδευτικών μαθημάτων τέχνης. 

Η γενική εκτίμηση των εκπαιδευτικών ΠΕ70 για την ανάπτυξη δεξιοτή-
των σχετικών με τις τέχνες ήταν υψηλή. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ.Β. 
εκτίμησαν σχετικά χαμηλότερα την ανάπτυξη ειδικότερων δεξιοτήτων μου-
σικής και εικαστικών, εξαιτίας της έλλειψης αντίστοιχων εκπαιδευτικών ει-
δικοτήτων στο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί μαθημάτων τέχνης, ενώ έκριναν σχετικά υψηλή την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς την ανάπτυξη γενικών 
δεξιοτήτων σχετικών με τις τέχνες, είχαν επιφυλακτικότερες απαντήσεις 
στην ερώτηση για την ανάπτυξη ειδικότερων δεξιοτήτων σχετικών με το 
δικό τους αντικείμενο. Ωστόσο, η συνεκτίμηση των απόψεων αυτών με τα 
δεδομένα του διδακτικού χρόνου που αφιέρωσαν στο πρόγραμμα, σε σχέ-
ση με τον συνολικό χρόνο του αντικειμένου τους, καταλήγει σε ενδιαφέ-
ρουσες ερμηνείες. Για παράδειγμα μία εκπαιδευτικός ειδικότητας έκρινε ως 
αρκετά υψηλό το βαθμό των δεξιοτήτων που απέκτησαν τα παιδιά σε σχέ-
ση με το αντικείμενό της δηλώνοντας συγχρόνως ότι αφιέρωσε ένα μέτριο 
ποσοστό του διδακτικού της χρόνου γι’ αυτές. 

Παρόμοιες διαφορές, ανάμεσα στις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ειδικοτή-
των τέχνης, καταγράφουμε και στις εκτιμήσεις τους, ως προς την αποτελε-
σματικότητα των τελικών θεατρικών παραστάσεων. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 
δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένες από την αποτελεσματικότητα των θεα-
τρικών παραστάσεων και από την ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, ενώ 
οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ήταν περισσότερο επιφυλακτικές στις αντί-
στοιχες εκτιμήσεις τους. Πολύ θετικές απόψεις για την αποτελεσματικότη-
τα των θεατρικών παραστάσεων διατυπώθηκαν από τους εξωτερικούς πα-
ρατηρητές και μάλιστα κάποιες από τις κρίσεις τους συνδυάζονταν με ευ-
ρύτερες αναστοχαστικές παρατηρήσεις για περαιτέρω εκπαιδευτική αξιο-
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ποίηση των αποτελεσμάτων. Συνυπολογίζοντας τα προηγούμενα δεδομέ-
να και αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολύ θετικές εκτιμήσεις των 
εκπαιδευτικών που ενεπλάκησαν αμεσότερα στις διαδικασίες ανάπτυξης 
των διαφόρων δεξιοτήτων, θα λέγαμε ότι οι θεατρικές παραστάσεις είχαν 
υψηλή εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και αποκάλυψαν τις προόδους 
των παιδιών στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. Καταγράφηκαν πολύ ση-
μαντικές βελτιώσεις ιδιαίτερα σε παιδιά, τα οποία έδειχναν εξαρχής ανέτοι-
μα να παρακολουθήσουν τις αναγνώσεις, να συγκεντρωθούν στην ακρόα-
ση έστω και τριών λεπτών κλασικής μουσικής, να ελέγξουν τις σωματικές 
τους κινήσεις στις δραματοποιήσεις και να αφηγηθούν έστω και ελάχιστες 
γραμμές χωρίς να γελάσουν ή να «κοροϊδέψουν». Ο βαθμός ενσυναισθη-
τικής ανταπόκρισης, κιναισθητικού ελέγχου και αφηγηματικής αποτελε-
σματικότητας, που καταγράφηκε στις παραστάσεις, παρά τις όποιες ελλεί-
ψεις, ξεπερνούσε κάθε προσδοκία μας και αναγνωρίστηκε και από τα ίδια 
τα παιδιά στις καταγραφές τους στα ερωτηματολόγια.

Αντίστοιχες παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε και για το ζήτημα της 
ανάπτυξης θετικών στάσεων και συμπεριφορών και της απόκτησης κιναι-
σθητικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 εκτίμησαν 
ότι σε πολύ υψηλό βαθμό αναπτύχθηκαν οι κιναισθητικές δεξιότητες και 
καλλιεργήθηκαν διάφορες αξίες, ενώ σε κάπως χαμηλότερο βαθμό -ωστό-
σο το ίδιο υψηλό- βελτιώθηκε ο αυτοέλεγχος, οι ατομικές συμπεριφορές 
και το πνεύμα συνεργασίας στην τάξη. Ιδιαίτερα στις δύσκολες περιπτώ-
σεις της Στ΄ τάξης, στις οποίες διακρίναμε πολλά στοιχεία εκφοβιστικής συ-
μπεριφοράς, η ανάπτυξη ενσυναισθητικών δεξιοτήτων που ήταν αποτέλε-
σμα των ποικίλων λογοτεχνικών προσεγγίσεων του θέματος της «φιλίας», 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος των τμημάτων. Είναι 
γνωστό στη βιβλιογραφία (Haynes et al., 1997), ότι το πρόβλημα των αρ-
νητικών συμπεριφορών και της επιθετικότητας στα σχολεία είναι κατεξο-
χήν θέμα προβληματικών σχέσεων, οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν σε 
θετικό ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον, το οποίο δίνει τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να αναπτύξουν συνεργασίες, να βελτιώσουν το αξιακό 
τους απόθεμα και να εκφραστούν δημιουργικά. Άλλωστε και στα σχόλια 
πολλών παιδιών μπορούμε να εντοπίσουμε αυτήν την αίσθηση της προό-
δου που ένιωσαν στις συμπεριφορές τους και στην απόκτηση δεξιοτήτων, 
αφού πολλά από αυτά ανέφεραν ότι το πρόγραμμα τα βοήθησε να κατα-
νοήσουν βαθύτερα το νόημα της φιλίας και της συνεργασίας. 
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9.4. Το εγχείρημα της διασύνδεσης των διδακτικών αντικειμένων, των 
συνδιδασκαλιών και των αλλαγών στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

 
Το ζήτημα της ανάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων στα παιδιά σχετίζεται άμε-
σα με το ζήτημα της πραγματικής συνέργειας των διδακτικών αντικειμέ-
νων, της αποτελεσματικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών όλων των ειδι-
κοτήτων και των συνδιδασκαλιών. 

Όπως προαναφέραμε στην περίπτωση του Δ.Σ.Κ. το οποίο λειτουργού-
σε το σχολ. έτος 2015-16 με βάση το Ε.Α.Ε.Π.Σ. τα μαθήματα τέχνης (Εικα-
στικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής) διατηρήθηκαν, ωστόσο, ένα ποσο-
στό 15% περίπου του συνολικού διδακτικού χρόνου των μαθημάτων αυ-
τών αφορούσε συνδιδασκαλίες. Στο Δ.Σ.Β., το οποίο λειτουργούσε με βά-
ση το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα της Αισθητικής Αγω-
γής ενοποιήθηκαν κατά το ήμισυ με την Ευέλικτη Ζώνη και πραγματοποι-
ήθηκαν συνδιδασκαλίες των εκπαιδευτικών των τάξεων και του Σχολικού 
Συμβούλου.

Οι γενικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα 
των διασυνδέσεων ανάμεσα στη λογοτεχνία και στις άλλες τέχνες και των 
συνδιδασκαλιών κυμαίνονται από αρκετά υψηλές έως υψηλές. Γενικά, οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ70 εκτίμησαν σχετικά ψηλότερα τις διασυνδέσεις αυτές, 
από τις εκπαιδευτικούς μαθημάτων τέχνης, ωστόσο, οι τυπικές αλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν στα ωρολόγια προγράμματα των τάξεων εκτι-
μήθηκαν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές από τις εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των μαθημάτων τέχνης, οι οποί-
ες εκτίμησαν ως σχετικά χαμηλή τη συνεργασία τους με τις/τους άλλους/
ες εκπαιδευτικούς, έκριναν αναγκαίες ακόμα περισσότερες τυπικές ώρες 
συνδιδασκαλιών. 

 
9.5. Προεκτάσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων έκριναν ότι η γενική πορεία που 
ακολούθησε το πρόγραμμα ήταν πολύ καλή, ωστόσο υπήρξαν επιμέρους 
παρατηρήσεις ως προς την ανάγκη αύξησης των ανατροφοδοτικών επιμορ-
φωτικών συναντήσεων, οι οποίες για λόγους ερευνητικούς θα έπρεπε να 
πραγματοποιούνται μόνο εντός του εργασιακού ωραρίου και με δεδομένα 
τα προβλήματα μετακινήσεων των εκπαιδευτικών μαθημάτων τέχνης από 
σχολείο σε σχολείο. Παρά τις τυπικές δυσκολίες, οι απόψεις των εκπαιδευ-
τικών, για την επιμορφωτική δυναμική που είχε το πρόγραμμα στην επαγ-
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γελματική τους ανάπτυξη και ιδιαίτερα για τη βελτίωση των σχέσεών τους 
με τα παιδιά και την ανάπτυξη αισθημάτων προσωπικής και επαγγελματι-
κής ικανοποίησης (Hargreaves, 1994∙ Palmer, 1998) ήταν ιδιαίτερα θετικές. 
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι όλες οι εκπαιδευτικοί δεν επέλεξαν 
αρνητική απάντηση στο ερώτημα, για το εάν θα επιθυμούσαν να συμμετά-
σχουν στο μέλλον σε παρόμοιο πρόγραμμα, στοιχείο το οποίο σε συνδυα-
σμό με τα ελεύθερα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, παραπέμπει σε θε-
τική εκτίμηση για την επιμορφωτική δυναμική του προγράμματος. 

ΣΥμΠΕΡΑΣμΑΤΑ, ΣΥζΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡοΤΑΣΕΙΣ 

Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του προγράμματος, θεωρούμε ότι οι βα-
σικοί του στόχοι, που ήταν η εμψύχωση της δημιουργικότητας των παιδιών 
με τη συμμετοχή τους σε δράσεις συνέργειας όλων των τεχνών και η συ-
νεργασία των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στον σχεδιασμό, πραγ-
μάτωση και αποτίμηση των δράσεων αυτών, επιτεύχθηκαν σε υψηλό βαθ-
μό. Σε σχέση, επίσης, με τους ειδικότερους σκοπούς του προγράμματος θα 
μπορούσαμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα και προτάσεις.

(α) Η ενοποίηση των διδακτικών αντικειμένων του σχολείου σε «κύκλους 
γραμματισμών» με βάση τις τέχνες, μπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσμα-
τική στην ορθολογικότερη αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμά-
των σπουδών. Σε πρακτικό επίπεδο, η ενοποίηση μπορεί να οργανωθεί με 
βάση προγράμματα τέχνης κι άλλων διδακτικών αντικειμένων σε πραγ-
ματικές περιστάσεις επικοινωνίας και θέματα που θα εμπνέουν τα παιδιά, 
όπως η φιλία, η αγάπη, η διαφορετικότητα, τα δικαιώματα, το περιβάλλον 
κ.ά. Ωστόσο, η επιτυχής κι όχι πλασματική πραγμάτωση της ενοποίησης, 
προϋποθέτει συνδιδασκαλίες και ενοποιημένο διδακτικό χρόνο. 

(β) Τα εκπαιδευτικά οφέλη από τα ενοποιημένα προγράμματα τέτοιας 
μορφής, μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα ευεργετικά στην ανάπτυξη πολλα-
πλών γραμματισμών (πολυτροπικό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό κ.ά.), όπως 
επίσης και στην καλλιέργεια ενός μεγάλου φάσματος δεξιοτήτων στα παι-
διά που σχετίζονται με τις τέχνες, την κιναισθητική, τον αυτοέλεγχο, τις αξί-
ες και τις συμπεριφορές. Μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για την 
οργάνωση αποτελεσματικότερων πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα βασίζονται σε συμμετοχικές και αυτό-ε-
θνογραφικές έρευνες-δράσης.

(γ) Η αποτελεσματική πορεία του πιλοτικού προγράμματος ήδη από το 
πρώτο έτος εφαρμογής αποδεικνύει την εφικτότητά του στις παρούσες 
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χωροχρονικές συνθήκες του σχολείου με κάποιες προσαρμογές στη δομή 
των ωρολογίων προγραμμάτων και στην οργάνωση των συνδιδασκαλιών. 

(δ) Το ερώτημα των τρόπων αποτίμησης των προγραμμάτων, που βασί-
ζονται στις συνέργειες της λογοτεχνίας και της τέχνης, μπορεί να απαντηθεί 
με βάση πολυεστιακά μοντέλα, που συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά δε-
δομένα. Αξιολογικοί δείκτες αποτελεσματικότητας είναι η αίσθηση προσω-
πικού καλλιτεχνικού νοήματος, που θα αποκτήσουν τα παιδιά, από τη συμ-
μετοχή τους στο πρόγραμμα, η οποία εμφαίνεται στην πολυτροπική ποικι-
λία, την επικοινωνιακή δυναμική και την καλλιτεχνική ποιότητα των μαθη-
τικών δράσεων που θα παράγουν. Εξίσου σημαντικοί αξιολογικοί δείκτες 
είναι η επαγγελματική πληρότητα και η προσωπική ικανοποίηση, που μπο-
ρούν να αισθανθούν οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στα προγράμματα 
αυτά και η δύναμη και το κουράγιο που αποκτούν, για να σχεδιάσουν νέα 
και δυναμικότερα εκπαιδευτικά εγχειρήματα στο μέλλον (Palmer, 1998) πα-
ρά τις ολοένα και δυσκολότερες επαγγελματικές τους συνθήκες. 
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AbstRAct

In Greece, over the last decade, many attempts have been made to change 
the curricula with the aims of integrated the teaching objectives and the 
systematic introduction of literature and the other arts in educational process. 
However, the results of these efforts are disappointing. Addressing this 
problem into everyday reality of school, I designed a two-year pilot training 
program (2015-2017) with the goal for more effective interconnection of 
literature and the other arts in school and better cooperation of teachers. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής σχεδίων εργα-
σίας, αναφορικά με την Φιλαναγνωσία στα πλαίσια του γνωστικού αντικει-
μένου της Γλώσσας. Καταγράφεται ένα σχέδιο εργασίας με ενσωματωμέ-
νες εκπαιδευτικές δράσεις, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες δεξιότητες του κά-
θε μαθητή ατομικά και συνολικά όλης της τάξης. Αναφέρεται η θεωρητική 
θεμελίωση του σχεδίου εργασίας με βάση την Φιλαναγνωσία και κατόπιν 
το εμπειρικό μέρος αυτής. Αυτό το σχέδιο εργασίας αποτελεί καταγραφή 
μιας καινοτόμου παρουσίασης της γνωστικής ύλης με γνώμονα την ποιο-
τικότερη παραγωγή και προσωπική οικοδόμηση της γνώσης. 

θΕΩΡΗΤΙΚο ΠΛΑΙΣΙο

Η διαχείριση της σχολικής τάξης αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα, γοη-
τευτικά και ταυτόχρονα απαιτητικά θέματα που οφείλει να αντιμετωπίσει 
κάθε εκπαιδευτικός. Οι μαθητές έρχονται σε αλληλεπίδραση με διαφορε-
τικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στόχο έχουν την κινητοποίηση του ενδια-
φέροντος τους, την ενεργή συμμετοχή τους στα δρώμενα της σχολικής τά-
ξης, την ανάπτυξη της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους και γενικότερα την 
ολόπλευρη και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

Η κάθε επαφή μαθητή-εκπαιδευτικού γεννάει εκατοντάδες αλληλεπι-
δράσεις και ανάλογες ευκαιρίες απόκτησης καινούριων πληροφοριών. Οι 
μαθησιακές αυτές αλληλεπιδράσεις με την σειρά τους καλλιεργούν και ανα-
πτύσσουν κίνητρα για μάθηση, περιέργεια και μια έντονη επιθυμία κατα-
νόησης αυτού που μαθαίνουν. Η διαμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς 
των κατάλληλων συνθηκών μάθησης για μια πιο ελκυστική και ενθαρρυ-
ντική παρουσίαση της γνώσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας 
μας, καθώς οι μαθητές κατακλύζονται από πληθώρα πληροφοριών, εικό-
νων και γνώσεων (Stephen N. Elliott et al, 2008).



670

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

Ευφροσύνη ζαρωτιάδου, Ανέστης Ευφραιμίδης
Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στο Δημοτικό …

Η πολυπολιτισμική σημερινή κοινωνία μας χρειάζεται ανθρώπους με 
υπευθυνότητα, ελευθερία, δημιουργική, συλλογική και κριτική σκέψη, δι-
άθεση για διαφύλαξη και προαγωγή του πολιτισμού, της γνώσης γύρω από 
την τέχνη, της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας ως μια μορφή τέχνης (Χατζη-
δήμου, 2010). Η επαφή των μαθητών με εναλλακτικούς τρόπους παρου-
σίασης και προσέγγισης της γνώσης δύναται να εξασφαλίσει τα παραπά-
νω χαρακτηριστικά- εφόδια του αυριανού πολίτη της κοινωνίας μέσω των 
προγραμμάτων που αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες στα πλαίσια της 
Ευέλικτης Ζώνης.

Με το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, προσεγγίζεται διαθεματικά η 
γνώση και αναπτύσσεται αποτελεσματικά η προβληματική της ζητούμενης 
καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης του μαθητή προς την κατεύθυνση της 
δημιουργικής μάθησης. Κινείται στα πλαίσια των δημιουργικών μεθόδων 
διδασκαλίας με την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, στα οποία σχέδια εργασί-
ας μαθητές και εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δράσεις και συμπράξεις δικής 
τους επιλογής, προσαρμοσμένα στις συνθήκες που επικρατούν στο σχο-
λείο και στην κάθε τοπική κοινωνία (Αλαχιώτης, Π.Ι.).

Στα πλαίσια λοιπόν, της Ευέλικτης Ζώνης και με αφορμή το γνωστικό 
αντικείμενο της Γλώσσας, αναπτύσσεται ένα σχέδιο εργασίας το οποίο 
εντάσσεται στο πεδίο της Λογοτεχνίας και αφορά την Φιλαναγνωσία και 
πώς οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν. Σύμφωνα με τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠ-
ΠΣ, τα λογοτεχνικά κείμενα ενσωματώνονται στο πεδίο της γλωσσικής δι-
δασκαλίας, καθώς η λογοτεχνία συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική 
καλλιέργεια του ατόμου, στην ευαισθητοποίηση του απέναντι στη ζωή και 
ταυτόχρονα προσφέρει πεδία στοχασμού και κριτικού προβληματισμού 
(ΦΕΚ ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ, 2003).

Τα λογοτεχνικά κείμενα που προσφέρονται και παρουσιάζονται στην 
ώρα της ελεύθερης ανάγνωσης μπορούν να συνδυαστούν με παιγνιώδεις 
δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, όπως 

•	 παρουσίαση βιβλίου είτε από τον δάσκαλο είτε από τους μαθητές
•	 σύνδεση λογοτεχνικών κειμένων με δραστηριότητες θεατρικής έκ-

φρασης
•	 δραστηριότητες που αφορούν το εικονογραφημένο βιβλίο
•	 δημιουργικό γράψιμο
•	 προσκλήσεις συγγραφέων (ΦΕΚ ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ, 2003).
Η Φιλαναγνωσία αναφορικά με τον ορισμό της παραπέμπει σε μια θετική 

σχέση αναγνώστη-βιβλίου, θεωρώντας το βιβλίο, ως κύριο εκφραστή της 
γραπτής ύλης το οποίο ενσωματώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
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στοχεύουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και αι-
σθητικών δεξιοτήτων των μαθητών (Καρακίτσιος, ΕΣΠΑ 2007-2013). Για την 
υλοποίηση των στόχων θα αξιοποιηθούν η βιωματική μάθηση, η ομαδική 
εργασία, η ανάπτυξη του διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η 
σύνδεση με την καθημερινή πραγματικότητα και το άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία. Το πρόγραμμα θα στηριχθεί στις αρχές της ανακαλυπτικής 
μάθησης, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά 
γίνονται πρωταγωνιστές, εργάζονται σε ολιγομελείς ομάδες, συμμετέχουν 
σε οργανωμένα σχέδια εργασίας και συνεργάζονται για την επίτευξη των 
στόχων. Αξιοποιούνται οι αντιλήψεις, η προϋπάρχουσα γνώση και τα βιώ-
ματα των παιδιών. Η γνώση προσεγγίζεται διαθεματικά και δίνεται έτσι η 
δυνατότητα στους μαθητές να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων.

Η παιδική λογοτεχνία ιδιαίτερα είναι ένα ευαίσθητο μονοπάτι πάνω στο 
οποίο θα περπατήσει το παιδί και θα διαμορφώσει αξίες και συμπεριφο-
ρές που θα εκφράσει στο περιβάλλον του. Απολαμβάνοντας την ανάγνω-
ση τέτοιων κειμένων το παιδί θα αναπτυχθεί πνευματικά, ψυχικά, αισθητι-
κά και θα διαμορφώσει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Φυ-
σικά το παιδί πρέπει να αποκτήσει φιλική σχέση με το βιβλίο, να το αγαπή-
σει και αυτό θα επιτευχθεί τότε και μόνο τότε όταν το βιβλίο είναι ευχαρί-
στηση και όχι καταναγκασμός.

Στο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο η διαθεματική προσέγγιση αφο-
ρά το μάθημα της Γλώσσας, στο οποίο εντάσσεται η Λογοτεχνία και η Φι-
λαναγνωσία, ως εκπαιδευτική δραστηριότητα και επέκταση του μαθήμα-
τος, καθώς και το μάθημα της Πληροφορικής-ΤΠΕ.

Η διδασκαλία της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο στοχεύει στην καλλιέρ-
γεια της ικανότητας των μαθητών για διαχείριση του προφορικού και γρα-
πτού λόγου δημιουργικά, υπεύθυνα, συνειδητά και με επάρκεια, με απώ-
τερο στόχο την ενεργή συμμετοχή στη σχολική, αλλά και γενικότερα στην 
ευρύτερη πραγματικότητα (ΦΕΚ, ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ, 2003).

Σε ένα σχολικό πλαίσιο οι νέες τεχνολογίες μπορούν με τη δημιουρ-
γία κατάλληλων περιβαλλόντων και διαδραστικών εφαρμογών να δημι-
ουργήσουν ευκαιρίες μάθησης, προσέγγισης και κατάκτησης των γνωστι-
κών αντικειμένων. Ο υπολογιστής λοιπόν, λειτουργεί διττά. Από τη μία, εί-
ναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την επίτευξη διδακτικών στόχων μέσα 
από εναλλακτικά πλαίσια μάθησης και από την άλλη οι μαθητές ασκούνται 
και κατακτούν δεξιότητες τέτοιες, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της «κοινωνίας της πληροφόρησης», ως αυριανοί πολίτες 
(Παπαστεργίου, 2014).
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χΡοΝοΔΙΑΓΡΑμμΑ – ΣΥμΕΤΕχοΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καρίτσας Πιε-
ρίας με τη συμμετοχή 37 μαθητών (15 Γ΄ τάξη και 22 Δ΄ τάξη). Η διάρκειά 
του ήταν 8μηνη και ολοκληρώθηκε με τη γιορτή παιδικού βιβλίου που ορ-
γανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤοΥ ΠΡοΓΡΑμμΑΤοΣ

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας πάντα ήταν ένας από τους βασικούς μας 
στόχους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παροτρύνοντας έτσι τους 
μαθητές μας ώστε να αποκτήσουν καλή επαφή με το βιβλίο, προσπαθού-
σαμε μέσα από αυτή τη σχέση να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, τα 
συναισθήματά τους, τη φαντασία τους ταυτιζόμενοι ή και προβληματιζό-
μενοι πολλές φορές με τους ήρωες των βιβλίων. Έτσι έχοντας σα στόχο την 
αγάπη και την καλή σχέση του παιδιού με το βιβλίο, σκεφτήκαμε να δημι-
ουργήσουμε μια σειρά από μαθητικές δράσεις στο χώρο του σχολείου βα-
σισμένες σε δύο άξονες. Το ένα μέρος των δράσεων θα αφορούσε τις τάξεις 
μας (Γ΄ - Δ΄) και το δεύτερο όλα τα παιδιά του σχολείου. Για να λειτουργήσει 
δημιουργικά ο δεύτερος άξονας αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια γιορ-
τή βιβλίου, χρονικά κοντά στην Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου καλώ-
ντας και τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ρένα Ζαΐρη-Ρώσση.

Στόχοι του προγράμματος 

•	 Η αγάπη του παιδιού για το βιβλίο – καλλιέργεια φιλαναγνωσίας.
•	 Να μάθει το παιδί να ερευνά, να σκέπτεται, να στοχάζεται.
•	 Ανάπτυξη συνεργατικής και επικοινωνιακής ικανότητας των παιδιών 

δύο διαφορετικών τάξεων για την επιτυχία ενός στόχου.
•	 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από τη διαδικασία παρουσίασης 

κάθε βιβλίου, προφορική έκφραση και ανταλλαγή απόψεων μέσα 
στην τάξη για κάθε βιβλίο. 

•	 Γνωριμία με το έργο συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας.
•	 Έκφραση συναισθημάτων μέσα από την παραγωγή κειμένων και ει-

κονογράφησης.
•	 Δημιουργία δράσεων με συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου.
•	 Οργάνωση εκδήλωσης για το βιβλίο στο χώρο του σχολείου.
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Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την κατασκευή ενός βιβλιόδεντρου μέσα στις 
τάξεις μας. Τα παιδιά δανείζονταν κάποιο βιβλίο από τη σχολική βιβλιοθή-
κη και αφού το διάβαζαν συμπλήρωναν στο φυλλαράκι που έπαιρναν μα-
ζί με το βιβλίο κάποιες πληροφορίες όπως: τον τίτλο, το συγγραφέα, τους 
ήρωες και ένα μικρό σχόλιο για το περιεχόμενο του βιβλίου που διάβασαν 
και το καρφίτσωναν στο βιβλιόδεντρο. Έτσι όποια στιγμή ήθελε κάθε παι-
δί της τάξης μπορούσε να συμβουλευτεί τα καρφιτσωμένα φυλλαράκια 
και να πάρει πληροφορίες για κάποιο βιβλίο που διαβάστηκε έτσι ώστε να 
μπορεί να το δανειστεί την επόμενη φορά. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε το 
κίνητρο των μαθητών που συμπλήρωναν το φυλλαράκι ήταν μεγάλο, για-
τί μέσα από ένα μικρό κείμενο μετέφεραν πληροφορίες και προσπαθού-
σαν να εξάψουν τη φαντασία των υπολοίπων για να διαβάσουν και εκείνοι 
το βιβλίο που τους άρεσε.

 

Εικόνα 1
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Εικόνα 2

Κάθε βδομάδα σε καθορισμένη μέρα τα παιδιά επισκέπτονταν τη σχολι-
κή βιβλιοθήκη, διάλεγαν βιβλία, τα δανείζονταν και αντάλλασαν απόψεις. Η 
εμπειρία των παιδιών να βρεθούν σε μια βιβλιοθήκη και με ποιο τρόπο να 
λειτουργήσουν σ' αυτήν ήταν μεγάλη, γιατί κατάλαβαν πως αυτός ο χώρος 
δεν είναι μόνο στο να δανειστείς ένα βιβλίο αλλά και χώρος μελέτης και έρευ-
νας και απαιτείται η πρέπουσα ησυχία. Τα παιδιά που δεν είχαν ολοκληρώσει 
την ανάγνωση του βιβλίου που είχαν δανειστεί, μπορούσαν να ξεφυλλίσουν 
βιβλία για να εντοπίσουν το επόμενο που θα ήθελαν να δανειστούν. Υπήρ-
χε υπεύθυνος μαθητής που κατέγραφε το δανεισμό και έλεγχε σε πια κατά-
σταση ήταν τα βιβλία. Έτσι ολοκληρωνόταν η επίσκεψή μας στη βιβλιοθήκη.

Ευφροσύνη ζαρωτιάδου, Ανέστης Ευφραιμίδης
Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στο Δημοτικό …



675

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔο ΤΑΞΗΣ

1. Δικαιώματα του μικρού αναγνώστη

Τα παιδιά από την αρχή της χρονιάς δούλευαν σε ομάδες και αυτό βοήθησε 
πολύ στο να συνεργάζονται σε ομαδικές εργασίες συλλογής πληροφοριών. 
Μέσα από συζήτηση στην τάξη φάνηκε ότι ο αναγνώστης έχει κάποια δικαι-
ώματα τα οποία έπρεπε να τα ανακαλύψουμε. Τα παιδιά μετά από έρευνα 
στο διαδίκτυο έφεραν πλούσιο υλικό, το οποίο αφού το επεξεργαστήκαμε 
και έγινε η απαραίτητη συζήτηση αποφασίστηκε τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας για τα δικαιώματα του μικρού αναγνώστη να αναρτηθούν σε 
ένα ταμπλό την ημέρα της γιορτής του βιβλίου.

Εικόνα 3

2. Παραγωγή κειμένου και εικονογράφηση βιβλίου

Για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου καλεσμένη στο σχολείο μας ήταν η 
συγγραφέας Ρένα Ζαΐρη-Ρώση. Για το λόγο αυτό κάθε τάξη επέλεξε ένα βιβλίο 
της. Η Γ΄ τάξη διάλεξε το βιβλίο «Το ψαράκι που μπορούσε να ευχηθεί» και η Δ΄ 
το βιβλίο «Η άτακτη γοργόνα». Τα βιβλία διαβάστηκαν χωρίς να δείξουμε την ει-
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κονογράφηση στα παιδιά και αυτά στη συνέχεια με βάση το κείμενο τα εικονο-
γράφησαν. Στη συνέχεια και οι δύο τάξεις σε συνεργασία δημιούργησαν ένα και-
νούριο βιβλίο με τον τίτλο «Ο Κόλι το μυστικό του και η παρέα του» εμπλέκοντας 
τους ήρωες των προηγούμενων δύο βιβλίων που είχαμε διαβάσει. Αφού ολο-
κληρώθηκε ο στόχος με επιτυχία, τα παιδιά πρότειναν τα τρία αυτά βιβλία να τα 
παρουσιάσουμε σε ηλεκτρονική μορφή σε συνδυασμό εικόνας και ήχου. Αν και 
δυσκολευτήκαμε αρκετά στο τέλος τα καταφέραμε με όμορφο αποτέλεσμα.

Εικόνα 4

Εικόνα 5
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Εικόνα 6

3. Δημιουργία αφίσας

Η παρουσίαση των δράσεων αποτέλεσε μια άλλη δημιουργική διαδικασία 
καθώς οι μαθητές ετοίμασαν την αφίσα της εκδήλωσης. Κάθε εκδήλωση 
έχει την αφίσα της για να προωθήσει το μήνυμά της σ’ ένα ευρύτερο κοινό. 
Στα παιδιά δόθηκαν γενικές κατευθύνσεις (θέση μηνύματος αφίσας, έντο-
να χρώματα, μέγεθος γραμμάτων) και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα να 
τη δημιουργήσουν με τον παιδικό τους αυθορμητισμό. 

Εικόνα 7
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4. Κατασκευή πρόσκλησης

Ένας από τους στόχους μας ήταν η δημιουργία δράσεων με συμμετοχή όλων 
των τάξεων του σχολείου και για το λόγο αυτό έπρεπε να δημιουργήσουμε προ-
σκλήσεις. Η πρόσκληση αποφασίστηκε να μην είναι κείμενο αλλά ποίημα. Τα 
παιδιά έγραψαν κατά ομάδες αρκετά τετράστιχα και στο τέλος επέλεξαν αυτό 
που τους άρεσε περισσότερο και με βάση αυτό φιλοτέχνησαν την πρόσκληση.

Εικόνα 8

5. Δημιουργία πινακίδων για τις ομάδες δραστηριοτήτων της ημέρας 
της γιορτής του παιδικού βιβλίου

Για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών των άλλων τάξεων του σχολεί-
ου έπρεπε να δημιουργήσουμε δράσεις στο χώρο της εκδήλωσης οι οποίες θα 
ήταν δημιουργικές και ενδιαφέρουσες έτσι ώστε να φέρουν τα παιδιά σε μια 
όμορφη διάθεση για έκφραση. Μετά από αρκετή συζήτηση καταλήξαμε στις 
παρακάτω δράσεις.

1. Γράψε ένα ποιηματάκι για το βιβλίο
2. Ανακάλυψε τι είδους αναγνώστης είσαι.
3. Ζωγράφισε τον αγαπημένο σου ήρωα.
4. Γράψε τις εντυπώσεις σου.
5. Φτιάξε το σελιδοδείκτη σου.
6. Ψήφισε το αγαπημένο σου βιβλίο.
Δημιουργήθηκαν έξι ομάδες παιδιών για τις παραπάνω δράσεις, οι οποίες 

θα καθοδηγούσαν τα παιδιά του υπόλοιπου σχολείου. Σκεφτήκαμε όμως ότι 
έπρεπε να υπάρχουν πινακίδες που θα δήλωναν τις δράσεις αυτές και έτσι η κά-
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θε ομάδα δημιούργησε με το μοναδικό της τρόπο την πινακίδα της δράσης της.

Εικόνα 9

6. Επίσκεψη σε τυπογραφείο

Το βιβλίο για να φτάσει στα χέρια ενός αναγνώστη περνάει από κάποια στάδια. 
Ένα από αυτά τα στάδια είναι και η τύπωσή του. Με τα παιδιά των τάξεών μας 
επισκεφτήκαμε ένα τυπογραφείο για να παρακολουθήσουν πως τυπώνεται ένα 
βιβλίο. Επιλέχθηκε μάλιστα σαν ημέρα επίσκεψης, η ημέρα που θα τυπωνόταν 
το περιοδικό που εξέδιδε το σχολείο μας, για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
τα παιδιά γιατί θα έβλεπαν και κάποια από τα δικά τους κείμενα να τυπώνονται.

7. Επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο

Η επόμενη στάση του βιβλίου πριν φτάσει στον αναγνώστη μετά το τυπο-
γραφείο είναι το βιβλιοπωλείο. Επισκεφτήκαμε ένα τοπικό βιβλιοπωλείο 
όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον και με 
απόλυτο σεβασμό στο χώρο να ξεφυλλίσουν βιβλία, να διαβάσουν βιβλία 
για αρκετό χρόνο ή και να αγοράσουν βιβλία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔο ΣχοΛΕΙοΥ

1. Επίσκεψη συγγραφέα

Το χώρο του σχολείου που οργανώθηκε η γιορτή του παιδικού βιβλίου επι-
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σκέφτηκε στις 5 Απριλίου η συγγραφέας Ρένα Ζαΐρη-Ρώση. Στην εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε παρουσία όλου του σχολείου παρουσιάστηκαν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα τρία βιβλία (δύο της συγγραφέα που εικονογράφησαν 
και ένα αυτό που δημιούργησαν και εικονογράφησαν τα παιδιά) και στο τέλος 
της τα χαρίσαμε σε έντυπη μορφή. Τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις και πραγματι-
κά υπήρξε μια καλή επικοινωνία με τη συγγραφέα που εντυπωσίασε τα παιδιά.

2. Γιορτή βιβλίου - Δράσεις στο σχολείο

Την ημέρα της γιορτής του παιδικού βιβλίου οι μαθητές των τάξεών μας (Γ΄ 
και Δ΄) ξεκίνησαν την υλοποίηση του δεύτερου άξονα των δράσεων που 
περιελάμβανε τη συμμετοχή όλων των παιδιών του σχολείου. Η διάρκεια 
ήταν πέντε ημέρες και τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο συνεργασίας και 
επικοινωνίας με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είχαν ενεργή συμμετοχή σε 
όλες τις δράσεις. Κάθε τάξη με το δάσκαλό της επισκέπτονταν το χώρο της 
εκδήλωσης παίρνοντας μέρος στη γιορτή χωρίς περιορισμό χρόνου για να 
μπορέσουν τα παιδιά μέσα από τις δράσεις να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο 
και να το αγαπήσουν. Φυσικά στις δράσεις μας πήρε μέρος και το νηπιαγω-
γείο που συστεγαζόταν στο χώρο του σχολείου μας. Τα νήπια ανταποκρίθη-
καν θετικά, φυσικά με τη βοήθεια των υπεύθυνων ομάδων των δράσεων. 

Δημιουργήθηκε χώρος έκθεσης όπου τα παιδιά μόνα τους (η κάθε ομά-
δα δράσης ανάλογα με τη δραστηριότητα που ήταν υπεύθυνη) τοποθετού-
σαν τις εργασίες για να μπορούν όλοι να τις απολαύσουν.

 
Εικόνα 10

Όλα τα παιδιά επέλεγαν όποια δράση ήθελαν για να εκφραστούν ελεύ-
θερα. Η δημιουργικότητα, η έκφραση, η χαρά, η ευχαρίστηση των παιδιών 
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έδειξαν πως οι στόχοι του προγράμματός μας επιτεύχθηκαν. Και θα κλείσου-
με με κάτι που έγραψε μια μαθήτρια της Α΄ τάξης στο βιβλίο εντυπώσεων.

«Εδώ περνάω καλά»

ΕΠΙΛοΓοΣ

Η ασχολία των παιδιών με ψυχαγωγικού και δημιουργικού περιεχομένου 
δράσεις με βάση το βιβλίο, βοηθάει τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στα βι-
βλία και να τ’ αγαπήσουν. Όταν το βιβλίο ξεφεύγει από το μαθησιακό περι-
βάλλον και το αξιοποιούμε δημιουργικά και με πολλή φαντασία μπορεί να 
πετύχει στόχους εκπαιδευτικούς. Με τις δράσεις μας είχαμε στόχο να ενι-
σχύσουμε τη φιλαναγνωσία και την αγάπη για το βιβλίο όχι μόνο των τάξε-
ών μας αλλά και όλων των μαθητών του σχολείου μας. Διαπιστώσαμε επί-
σης όταν τα παιδιά δεν πιέζονται συμμετέχουν και ανταποκρίνονται με χα-
ρά και δημιουργικότητα σε ότι τα εκφράζει και τα γεμίζει. Το πρόγραμμα 
αποτέλεσε για τα παιδιά μια σημαντική ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα βι-
βλία. Πρόσφερε ένα περιβάλλον διεύρυνσης και επέκτασης των γνώσεών 
τους, δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και ανα-
πτύχθηκαν μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας. 
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AbstRAct

The purpose of this paper is to provide a detailed description of a teaching 
scenario entitled "I travel with the book", which was developed in order 
to strengthen the concept of loving to read and provide alternative ways 
for its promotion. Designed within the framework of the Flexible Zone, 
it started at the beginning of the school year and was completed with 
its presentation to the whole school body at the end of the same year. It 
constitutes a diversified teaching proposal which encourages all students 
to participate energetically, offering them more attractive ways that lead 
to knowledge and cultivation of the love-to-read spirit.
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