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Περίληψη 

 

Αρκετοί ενήλικες ίσως θεωρούν το διάβασμα βιβλίων κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους ως μια ανιαρή και ανούσια διαδικασία. Ίσως η παιδική ηλικία είναι αυτή 

που διαμόρφωσε την αποστροφή προς το βιβλίο. Η παρούσα εργασία προτείνει 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εντός της σχολικής τάξης 

αλλά και εκτός αυτής κατά την επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη. Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε ήταν η παρέμβαση (4 διδακτικές ώρες εντός σχολικής τάξης και 2 

ώρες στη βιβλιοθήκη) σε μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Σκοπός της 

παρέμβασης ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές ότι το βιβλίο αποτελεί ένα φαντασιακό 

ταξίδι γι’ αυτό και η διαδικασία της ανάγνωσης πρέπει να είναι ενεργητική και η 

ενασχόλησή τους με το βιβλίο δεν πρέπει να αποτελεί μια ανιαρή διαδικασία ή 

καταναγκαστική ενέργεια. Στην παρέμβαση αξιοποιήθηκαν λογοτεχνικά κείμενα, 

διήγημα, παραμύθι, ποίημα, μυθιστόρημα και επιλέχθηκαν δραστηριότητες όπως η 

δραματοποίηση για να ικανοποιηθεί ο παραπάνω σκοπός.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, ενεργητικοί αναγνώστες, 

κίνητρα για το διάβασμα βιβλίων. 
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Abstract 

 

Many adults may consider reading books in their free time as a dull and 

meaningless process. Perhaps their childhood is a fact that shaped their aversion to the 

book. This paper proposes activities that could take place within and beyond the 

classroom when visiting a library. The method followed was the intervention (4 credit 

hours in the classroom and two hours in the library) for students of the fifth grade of 

primary school. The aim of the intervention was that students understand that the 

book is an imaginary journey that is why the process of reading must be active and 

their involvement with the book should not be a tedious process. Intervention utilized 

literary texts, story, tale, poem, novel and selected activities as the dramatization to 

meet the above objective. 

 

 

 

Keywords: activities in libraries, engaged readers, motivation for reading books 
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Θεωρητικό μέρος 

 

Το πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας 

 

i. Πως ορίζεται ο όρος ‘Φιλαναγνωσία’ 

Η «φιλαναγνωσία» σύμφωνα με τον Markidis (2011) «παραπέμπει στη θετικά 

προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση 

της γραπτής ύλης και εμπεριέχει ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέσα από την 

ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων κυρίως, αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων 

και αισθητικών κριτηρίων» (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2014, 2). Ο όρος 

«φιλαναγνωσία» εμπεριέχει ένα ευρύ πεδίο σημασιών, δράσεων και αξιών που 

συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις παιδιού και βιβλίου. Φαίνεται ότι ο όρος 

αυτός ταυτίζεται με το γαλλικό όρο ‘aimer lire’ (αγάπη για ανάγνωση) ή βιβλιοφιλία 

(Καρακίτσιος, 2011, 20- 21, 57-72, Χαλκιαδάκη, 2008, 150). Το κεντρικό στοιχείο 

της φιλαναγνωσίας είναι η ανάγνωση. Ο ορισμός της άλλοτε σχετίζεται με μια 

σύνθεση νοητική διαδικασία που αφορά την αποκωδικοποίηση μηνυμάτων και 

άλλοτε σχετίζεται με μια σύνθετη νοητική διαδικασία που βασίζεται στην ψυχαγωγία 

και τη διασκέδαση (Καρακίτσιος, 2011, 25, Σπινκ, 1990, 23). 

 

ii. Η σκοποθεσία και η στοχοθεσία της Φιλαναγνωσίας 

Σκοπός της φιλαναγνωσίας είναι η εξοικείωση του μικρού μαθητή με το 

βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το 

λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτή η σχέση θα το βοηθήσει να αναπτύξει την κριτική και 

δημιουργική του σκέψη, να δραστηριοποιήσει τη φαντασία του και την 

εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει την αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα 

συναισθήματά του, αναπτύσσοντας έτσι τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να 

καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν 

κατακλείδι να συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του (E.KE.BI.). Ο όρος 

‘φιλαναγνωσία’ παραπέμπει στην αγάπη για το βιβλίο. Η αγάπη για το βιβλίο δεν 

είναι έμφυτη. «Καθετί που προσφέρεται αγαπιέται μόνο όταν διεγείρει το ενδιαφέρον 

και προκαλεί ευχαρίστηση» (Οικονόμου, 1989, 35). 



[10] 
 

Μέσα όμως από τη διαδικασία της φιλαναγνωσίας επιτυγχάνονται και 

επιμέρους στόχοι, όπως:  

• καλλιέργεια αναγνωστικής απόλαυσης, 

•άσκηση της δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης και ως εκ τούτου 

πρόληψη φαινομένων διάσπασης προσοχής, όταν δεν οφείλεται σε παθογόνα 

αίτια,  που είναι πολύ συχνή στις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου, 

•καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή 

καταστάσεων, 

• ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου, 

• ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας, 

• ανάπτυξη αφηγηματικής ικανότητας, 

• εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων, 

•δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην 

τάξη, η οποία σταματά να αποτελεί ένα άθροισμα μεμονωμένων μαθητών 

αλλά γίνεται μια «κοινότητα αναγνωστών» (E.KE.BI.). 

 

 

Φιλαναγνωσία και Εκπαίδευση  

 

i. Η Φιλαναγνωσία στα Προγράμματα Σπουδών 

Με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, όπως διαμορφώθηκαν το 

2002, για πρώτη φορά η προσέγγιση ενός κειμένου ή ενός λογοτεχνικού έργου στην 

τάξη διαφοροποιείται σε σχέση με ό, τι ίσχυε μέχρι τότε. Η Λογοτεχνία αποσυνδέεται 

μερικώς από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται 

η σύνδεσή της με το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, την απόλαυση, τη συναισθηματική 

καλλιέργεια, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα τα νέα Ανθολόγια των 

τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού στηρίζονται στις θέσεις της σύγχρονης 

Θεωρίας της Λογοτεχνίας, θέτοντας ως στόχο την απόλαυση της ανάγνωσης και τον 

προσανατολισμό του αναγνώστη – μαθητή σε πιο δημιουργικούς δρόμους στη σχέση 

του με τα κείμενα (Πολίτης, 2008, 59-65). Ο συγκεκριμένος στόχος διευρύνθηκε και 

εμπλουτίστηκε και με το πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας, το οποίο εφαρμόζεται στα 960 

ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα, από το 

σχολικό έτος 2011 – 2012 και προώθησε με συγκεκριμένες δράσεις την καλλιέργεια 
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της φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη ποικίλων σχέσεων ανάμεσα στο μαθητή-

αναγνώστη, στο κείμενο και στο συγγραφέα.  

 

ii. Πως η Φιλαναγνωσία επιτυγχάνεται μέσω της θεσμοθετημένης 

εκπαίδευσης 

Όλοι οι ερευνητές (Atwell, Miller, Mullis, Ross et al) συμφωνούν στο ότι δε 

φτάνει ο μικρός αναγνώστης να είναι ικανός να κάνει ανάγνωση ενός κειμένου ή 

βιβλίου αλλά και να αγαπά το διάβασμα. Οι περισσότερες έρευνες συμπεραίνουν ότι 

οι άνθρωποι γίνονται αναγνώστες, διαβάζοντας συχνά και εκτενώς, ενώ το 

σημαντικότερο κίνητρο για το νεοφώτιστο αναγνώστη είναι η απόλαυση που αυτός 

αντλεί από την ίδια την αναγνωστική εμπειρία1 (Lifelong Readers, 4, Ποσλάνιεκ, 

1991, 19-23, Σπινκ, 1998, 90). Προσπαθώντας να εξηγήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι 

διαβάζουν περισσότερο στον ελεύθερο τους χρόνο απ’ ότι κάποιοι άλλοι, ερευνητές 

και εκπαιδευτικοί καταδεικνύουν τη σημασία του αναγνωστικού κινήτρου. Οι Guthrie 

και Wigfield, για παράδειγμα, αναγνωρίζουν την αξία του και ορίζουν το 

αναγνωστικό κίνητρο ως «τους προσωπικούς στόχους, αξίες και πιστεύω του ατόμου 

για τα θέματα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της ανάγνωσης» (Lifelong 

Readers, 5). Ο όρος «reading engagement» είναι ευρύτερη έννοια, η οποία εμπεριέχει 

το αναγνωστικό κίνητρο, καθώς και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως την ανάγνωση 

ποικίλου έντυπου υλικού και τις θετικές αναγνωστικές στάσεις. Αυτά είναι και τα 

κύρια συστατικά του όρου φιλαναγνωσία. Οι Baker et al (2000) υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές είναι «engaged readers» όταν διαβάζουν τακτικά, με βάση τα δικά τους 

ενδιαφέροντα, για προσωπική ευχαρίστηση αλλά και για μάθηση2. Αυτοί οι μαθητές 

είναι φιλαναγνώστες και στην ανάπτυξη τέτοιων μαθητών στοχεύουν τα 

προγράμματα φιλαναγνωσίας. Παρά ταύτα, στην πράξη η πλειοψηφία των 

                                                           
1 Αναγνωστική εμπειρία είναι αυτό που είχε αναφέρει ο Marcel Proust «Στην πραγματικότητα ο 

αναγνώστης την ώρα που διαβάζει είναι αναγνώστης του εαυτού του» (Κατσίκη – Γκίβαλου, 2012). 

Αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη εμπειρία του αναγνώστη επηρεάζει τα μηνύματα που εκλαμβάνει 

από το βιβλίο.  
2 Κατά τη θεωρία της Rosenblatt για την πρόσληψη ανάμεσα στα άλλα έγραψε ότι υπάρχουν δύο 

τρόποι ανάγνωσης: η απαγωγός και η αισθητική. Στον πρώτο, ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για το 

μήνυμα του κειμένου που διαβάζει, ενώ για τον δεύτερο, ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα που 

αναδύονται από το βιβλίο (Καρπόζηλου, 1999, 36), πράγμα που διαφοροποιείται από τη θεωρεία των 

Baker et al, καθώς η φιλαναγνωσία έχει ως στόχο την απόλαυση της ανάγνωσης ενός βιβλίου αλλά και 

τη μάθηση.  
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εκπαιδευτικών διδάσκει στα παιδιά μόνο το πώς να διαβάζουν και όχι το πώς να 

αγαπήσουν το διάβασμα3 (Lifelong Readers, 6). 

Πολλοί ερευνητές αναγνωρίζουν τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους 

πρέπει να εστιάζουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία: 

1. Να ενδυναμώνουν την αυτοαντίληψη των μαθητών - αναγνωστών, παρέχοντάς 

τους πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό που παρουσιάζει προκλήσεις γι’ αυτούς αλλά 

είναι βατό. 2. Να ενθαρρύνουν την αίσθηση αυτονομίας των μαθητών - αναγνωστών, 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να επιλέγουν βιβλία που να ανταποκρίνονται στα 

προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 3. Να ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν σε μία 

αναγνωστική κοινότητα, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για συζήτηση αυτών που 

διαβάζουν με άλλους (Lifelong Readers, 4-8). Η Gambrell (1996, 20) αναφέρει την 

ανάγκη συνύπαρξης όλων των πιο κάτω: α) ένας εκπαιδευτικός που να αποτελεί 

πρότυπο αναγνώστη, β) την πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που είναι πλούσιο σε 

έντυπο υλικό, γ) τις ευκαιρίες για ελεύθερη επιλογή αναγνωσμάτων, δ) την 

εξοικείωση με τα βιβλία, ε) την κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους για τα βιβλία, 

στ) τα κίνητρα που αντανακλούν την αξία του διαβάσματος4. Οι περισσότεροι 

μελετητές όπως και ο Lockwood προκρίνουν συγκεκριμένα στάδια δράσης της 

φιλαναγνωσίας και αυτά είναι τα εξής: 1. Το σχηματισμό ομάδας πρωτοβουλίας -> 2. 

Τη διασφάλιση της συμμετοχής όλου του προσωπικού -> 3. Την ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση του προσωπικού -> 4. Τν διερεύνηση των υφιστάμενων αναγκών -> 5. 

Τον καθορισμό των στόχων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας -> 6. Τον 

καταρτισμό και την εφαρμογή πλάνου/ σχεδίου δράσης -> Την τελική αξιολόγηση 

του σχεδίου δράσης. Ο Lockwood (2008, 18) επισημαίνει ότι για να επιτύχει το όποιο 

σχέδιο, θα πρέπει να εμπλέκει ενεργά τέσσερις βασικούς εταίρους: το προσωπικό, τα 

παιδιά, τους γονείς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία (Lifelong Readers, 8-11) 

 

 

                                                           
3 Για τον Πόσλανιεκ το πιο καθοριστικό βήμα προς τη φιλαναγνωσία είναι η συνάντηση του παιδιού 

με ένα βιβλίο που να νιώσει ότι το εκφράζει σε βαθμό που θα μπορούσε να είχε γραφεί από το ίδιο. 

Πολλές ευκαιρίες για βιβλιοσυναντήσεις, καθώς και εμψυχώσεις φιλαναγνωσίας που να βοηθούν τα 

παιδιά να ανακαλύψουν τα δικά τους κίνητρα για διάβασμα αποτελούν τα κύρια συστατικά της 

προσέγγισης του Πόσλανιεκ (Πόσλανιεκ, 1991, 151). 
4 Οι Ross, McKechnie και Rothbauer (2006) επισημαίνουν ότι σχολεία, βιβλιοθήκες και κοινότητες 

που υποστηρίζουν τη φιλαναγνωσία επιτυχώς: α) διευκολύνουν την πρόσβαση στα βιβλία, β) βοηθούν 

τους αναγνώστες να επιλέξουν βιβλία, γ) προβάλλουν αναγνωστικά πρότυπα, δ) γιορτάζουν την αγάπη 

για το διάβασμα και ε) σχηματίζουν αναγνωστικές κοινότητες. 
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Παράγοντες που προωθούν τη φιλαναγνωσία 

 

i. Η σχέση της οικογένειας με τη φιλαναγνωσία και η επίδρασή της στο νέο 

αναγνώστη 

«Ο δρόμος που μας οδηγεί στο βιβλίο ξεκινάει από την οικογένεια» σύμφωνα 

με τον Αναγνωστόπουλο και το Δελώνη (1988). Η οικογένεια ασκεί σημαντική 

επίδραση στο παιδί για μεγάλη χρονική διάρκεια. Το παιδί παρακολουθεί το γονέα 

και ασυνείδητα μιμείται τις κινήσεις του. Όταν βλέπει ότι οι γονείς έχουν βιβλία και 

τα διαβάζουν με ευχαρίστηση, ‘ξυπνά’ η περιέργεια μέσα τους και σταδιακά 

αποκτούν συνείδηση για την αξία του βιβλίου. Άλλωστε οι γονείς αποτελούν πρότυπο 

για τα παιδιά τους. Έτσι, όπως διαβάζουμε και στον Οικονόμου (1998, 23): «τα 

παιδιά που αναπτύσσονται σε μια ατμόσφαιρα διαβάσματος, συνηθίζουν το βιβλίο πριν 

ακόμη μάθουν να διαβάζουν5». Ακόμη πιο σημαντικό είναι οι γονείς να διαβάζουν 

βιβλία μαζί με τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν τη δυνατότητα για πολλές 

συζητήσεις, εκφράζουν τον τρόπο σκέψης τους, με αποτέλεσμα την εδραίωση μιας 

γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ γονέα - παιδιού αλλά και τη δημιουργία ενός 

αισθήματος αγάπης και ασφάλειας για το παιδί. Όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί 

αίσθημα ευχαρίστησης, ενδυναμώνει τη σχέση γονέα - παιδιού δημιουργώντας τα 

πρώτα κίνητρα του παιδιού για το διάβασμα (Οικονόμου,1998, 23, 62, Καρπόζηλου, 

1999, 23).  

Υπάρχουν παιδιά, τα οποία δεν έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες όπως αυτά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε κάποια παιδιά δεν έχουν δοθεί τέτοιου είδους 

κίνητρα και έχουν αρνητική στάση απέναντι στην ανάγνωση ενός βιβλίου. Αυτό ίσως 

συμβαίνει διότι οι γονείς τους υποχρέωσαν να διαβάζουν ένα βιβλίο το οποίο δεν 

τους αντιπροσώπευε. Εάν η πρώτη επαφή ενός παιδιού με την ανάγνωση γίνει κατ’ 

αυτό τον τρόπο, το παιδί θα αποστρέφεται το διάβασμα, διότι η πρώτη του επαφή με 

την έντυπο λόγο βασίζεται σε καταναγκασμό. Όπως έχει διαπιστωθεί ακόμη και στις 

πρώτες τάξεις του δημοτικού, πολλά παιδιά έχουν θετική στάση απέναντι στο 

διάβασμα και το βιβλίο και άλλα όχι. Παρόλα αυτά, στόχος του σχολείου είναι να 

                                                           
5 Σημειώθηκε ταχύτερη γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά που τους διάβαζαν συχνά ιστορίες από μικρή 

ηλικία αλλά και η σχολική επίδοση ήταν καλύτερη ανάμεσα σε παιδιά που από μικρή ηλικία είχαν την 

ευκαιρία συχνά και συστηματικά να ακούσουν και να δουν βιβλία με ιστορίες και εικόνες και στα 

παιδιά που δεν είχαν παρόμοια εμπειρία. Και μάλιστα η μεγαλόφωνη ανάγνωση λειτουργεί ενισχυτικά 

(Καρπόζηλου, 1999, 47-51).  
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κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο αλλά και να μετατρέψει την αρνητική στάση 

των παιδιών για την ανάγνωση σε θετική. Επίσης, η υπερβολική φιλοδοξία των 

γονέων για τη μάθηση του παιδιού μπορεί να γίνει ανασταλτικός παράγοντας για το 

ίδιο το παιδί, καθώς η επίμονη προσπάθεια του γονέα προκαλεί αισθήματα  άγχους 

στο παιδί. Είναι προτιμότερο οι γονείς να παρακολουθούν το διάβασμα με φιλική 

στάση και να ενθαρρύνουν το παιδί για το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων 

(Οικονόμου, 1998, 62). Σύμφωνα με το Glaser, το περιβάλλον καθορίζει 

αποφασιστικά τη σχέση αναγνώστη και βιβλίου ιδίως στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού όπου εκεί δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της ανάγνωσης και 

κατανόησης (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 11-12). 

 

ii. Η σχέση των εκπαιδευτικών με τη φιλαναγνωσία και η επίδρασή τους στο 

μαθητή – αναγνώστη 

Οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μπορούν να παίξουν ο 

καθένας το ρόλο του. Ο ρόλος τους είναι εξίσου σημαντικός, όπως και ο ρόλος των 

γονέων, καθώς είναι το δεύτερο περιβάλλον στο οποίο εισέρχεται το παιδί μετά την 

οικογένεια. Ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους να προαγάγει τη σύνδεση του 

παιδιού με το βιβλίο (Οικονόμου, 1998, 23, Καρπόζηλου, 1999, 24). Ο εκπαιδευτικός 

είναι αρωγός,  εμπνευστής και  εμψυχωτής της σχολικής ομάδας συνολικά αλλά και 

του κάθε μαθητή ατομικά στο αέναο ταξίδι  του στον κόσμο της γνώσης αλλά όχι 

μόνο. Ο εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής μεταξύ του βιβλίου και 

του μαθητή, ενεργοποιώντας τη φιλαναγνωστική διάθεση του παιδιού και 

αξιοποιώντας πολυπλεύρως το λογοτεχνικό βιβλίο, βοηθάει τον μαθητή να εισαχθεί 

στο γοητευτικό κόσμο της λογοτεχνίας και σταδιακά να  μυηθεί  στο μαγευτικό 

κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πράξη η επαγγελία 

της ολοκληρωμένης και ολόπλευρης μόρφωσης (Ε.ΚΕ.ΒΙ., Anderson, Hiebert, Scott, 

Wilkinson, 1994, 12-14, 125-126). 

 

iii. Η σχέση του σχολείου με τη φιλαναγνωσία και την προώθησή της 

Το σχολείο, πράγματι, είναι ο ιδανικός χώρος για να πραγματοποιηθούν 

δραστηριότητες που κέντρο και αναφορά έχουν το βιβλίο. Χρειάζεται όμως 

μεθοδικός προγραμματισμός και σωστή οργάνωση. Προκειμένου, λοιπόν, να είναι 

αποτελεσματικός ο θεσμός της φιλαναγνωσίας και να αποδώσει τα προσδοκώμενα το 

Ε.ΚΕ.ΒΙ. (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) προτείνει τα εξής: 
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 Δημιουργία και οργάνωση Σχολικών Βιβλιοθηκών σε κάθε σχολική μονάδα 

εμπλουτισμένη με λογοτεχνικά βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 – 

8 ετών. Τα έξοδα της αγοράς των βιβλίων σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό 

να καλύπτονται διαφορετικά, προτείνεται, με μέριμνα του διευθυντή του 

Σχολείου, να καλύπτονται από χρήματα της σχολικής Επιτροπής. Να 

σημειωθεί ότι τα υπάρχοντα αναγνωστικά εγχειρίδια και ανθολόγια δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, αλλά να συνοδεύονται από μια σειρά άλλων 

έργων (κειμένων λογοτεχνικών, ποιημάτων κ.α.). Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να 

λειτουργούν ως αφορμή για να καταφύγουμε στην αναφορά και ενασχόληση με 

εξωσχολικά βιβλία (Καρπόζηλου, 1999, 31).  

 Δημιουργία ευχάριστων χώρων ανάγνωσης και ακρόασης. Χώρος ανάγνωσης 

μπορεί να είναι μια όμορφα οργανωμένη γωνιά στο πίσω μέρος της 

διδακτικής  αίθουσας με χαλιά, μαξιλάρια, ζωγραφιές, ταμπλό σχετικά με τη 

φιλαναγνωσία κλπ. Οι χώροι ανάγνωσης διαμορφώνονται από τον 

εκπαιδευτικό και τους μαθητές από κοινού, αφήνοντας τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους να δράσουν. Επίσης, αν υπάρχει στο σχολείο αίθουσα 

βιβλιοθήκης, ορισμένες φορές η ώρα Φιλαναγνωσίας μπορεί να διεξάγεται 

στο συγκεκριμένο χώρο. Οι Huck, Hepler, Hickman (2003) περιγράφουν τρεις 

μεθόδους για την αξιοποίηση εξωσχολικών βιβλίων στα γλωσσικά μαθήματα: 

α) δημιουργία ενός ξεχωριστού προγράμματος για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας. Η τακτική αυτή βασίζεται στην άποψη ότι η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας και η διδασκαλία της γραφής και ανάγνωσης είναι δύο 

διαφορετικές διαδικασίες οπότε θα πρέπει να τα τοποθετούμε διαφορετικά στο 

αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, β) η δεύτερη μέθοδος αφορά τη 

διδακτική της ανάγνωσης όπου ο εκπαιδευτικός διαβάζει μεγαλόφωνα ή 

αφήνει τους μαθητές να διαβάσουν ένα βιβλίο σιωπηλά. Μπορεί να βιβλία να 

ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο του κάθε παιδιού ή χωρίζουν την τάξη σε 

ομάδες ανάγνωσης επιλέγοντας διαφορετικό βιβλίο για κάθε ομάδα, γ) η 

τελευταία περίπτωση είναι εξελιγμένη, καθώς η κάθε τάξη διαθέτει δική της 

βιβλιοθήκη (Καρπόζηλου, 1999, 29-31).  

 Ύπαρξη σχεδίου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η ανάγνωση των 

λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός από την αρχή της σχολικής χρονιάς και ανάλογα με το επίπεδο 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του θα θέσει τους σκοπούς και τους 
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στόχους και θα καθορίσει τη μορφή που θα έχει η φιλαναγνωσία στην τάξη 

του και τις εκδηλώσεις που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει με την τάξη του 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 Οργάνωση της κάθε τάξης ως αναγνωστικής ομάδας (καθορισμός 

συγκεκριμένης ημέρας και ώρας, ανάγνωση στην τάξη, συζήτηση, επιπλέον 

δραστηριότητες) (Ε.ΚΕ.ΒΙ.). 

 

 

Η σχέση της Φιλαναγνωσίας με το λογοτεχνικό βιβλίο 

 

i. Η Φιλαναγνωσία μέσω της λογοτεχνίας 

Ασχολούμενος ο μικρός αναγνώστης  με τη λογοτεχνία θα ανακαλύψει τα 

οφέλη που θα καρπωθεί σε βραχυπρόθεσμη αλλά και σε μακροπρόθεσμη βάση. Η 

δική μας παρέμβαση εμπνέεται από τη λογοτεχνία. Παρακάτω θα αναφέρουμε 

ακριβώς αυτά τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από την ενασχόλησή του με τα 

λογοτεχνικά βιβλία, δηλαδή τα οφέλη της φιλαναγνωσίας στη λογοτεχνία 

(Οικονόμου, 1998, 33-34): 

1) Το βιβλίο θεωρείται ως μια μορφή βοήθειας για τη ζωή του ανθρώπου. Ο 

αναγνώστης, καθώς διαβάζει ένα βιβλίο μπαίνει ο ίδιος στην ιστορία, κρίνει 

τους ήρωες, βιώνει τα προβλήματά τους. Έρχεται σε επαφή με τα ανθρώπινα 

προβλήματα που μπορεί να είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισμένα, μπορεί 

να αφορούν και το παρελθόν (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-

15, Οικονόμου, 1998, 33-34). 

2) Τα βιβλία εκφράζουν μια κοσμοθεωρία. Περιέχουν συμβουλές, απόψεις, 

στάσεις ζωής, πληροφορίες τις οποίες οι αναγνώστες μπορούν να τις 

αντιληφθούν και να τις υιοθετήσουν. Φυσικά όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο 

σε μορφωτικά, επιστημονικά βιβλία, αλλά και σε μυθιστορήματα, περιπέτειες 

κ.α. (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-15, Οικονόμου, 1998, 33-

34). 

3) Το βιβλίο βοηθά την καλή ανάγνωση και την καλή κατανόηση6. Αυτό 

σημαίνει πρακτικά ότι τα παιδιά που έχουν εξασκηθεί στην ανάγνωση, 

                                                           
6 Η ανάγνωση έχει τα ακόλουθα στάδια: ξεκινάμε από τη λέξη, περνάμε στην αντίληψη, προχωράμε 

στην κατανόηση, έπειτα στην αντίδραση στο υπό εξέταση κείμενο και καταλήγουμε στη συγχώνευση 

νέων και παλιών ιδεών (Σπινκ, 1990, 27).  



[17] 
 

διαβάζουν γρηγορότερα από τα παιδιά που δεν έχουν εξασκηθεί σε αυτή και 

στα πρώτα εντοπίζεται να δείχνουν καλύτερη και αμεσότερη κατανόηση των 

όσων διαβάζουν. Και αυτό επειδή ξεπερνούν το τροχοπέδη του συλλαβισμού 

και δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο περιεχόμενο (Οικονόμου, 1998, 33-34, 

Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-15). 

4) Το βιβλίο αποτελεί αρωγό της βελτίωσης της εκφραστικής ικανότητας των 

παιδιών. Διαβάζοντας ένα βιβλίο ή ακόμα και συζητώντας ένα βιβλίο με τους 

γονείς του, το παιδί βελτιώνει την ικανότητά του να εκφράζεται ελεύθερα. 

Οξύνει την κριτική του σκέψη και ταυτόχρονα εμπλουτίζει το λεξιλόγιό τους 

συνεχώς (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-15, Οικονόμου, 

1998, 33-34). 

5) Το βιβλίο βελτιώνει τον πλούτο των ιδεών του αναγνώστη. Όταν από μικρή 

ηλικία οι γονείς διαβάζουν και συζητούν με τα παιδιά τους αναφορικά με ένα 

βιβλίο, τα παιδιά λαμβάνουν πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα. Αυτά 

αποτυπώνονται στο μυαλό τους και όσο συχνότερα πραγματοποιούνται 

τέτοιες δράσεις, τα ερεθίσματα πληθαίνουν (Anderson, Hiebert, Scott, 

Wilkinson, 1994, 14-15, Οικονόμου, 1998, 33-34). 

6) Το βιβλίο βοηθά τη σωστή ορθογραφία. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που 

διαβάζουν περισσότερο κάνουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη. Αυτό συμβαίνει 

επειδή πολλές φορές εστιάζουν στις λέξεις και έτσι τις απομνημονεύουν 

(Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-15, Οικονόμου, 1998, 29-30). 

7) Το παιδί μέσω του βιβλίου αποκτά μεγαλύτερο εύρος λέξεων7.  Όταν ένα 

παιδί αγαπά το διάβασμα βιβλίων εστιάζει στις λέξεις και συνεχώς μαθαίνει 

νέες. Αυτό το βοηθά να αναπτύξει το γλωσσικό του εύρος και να εμπλουτίσει 

το λεξιλόγιό του (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-15, 

Οικονόμου, 1998, 29-30). 

8) Το βιβλίο συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού. Τα βιβλία 

δημιουργούν μια κοσμοθεωρία που διαπλάθεται γύρω από διάφορους ήρωες. 

Η ιστορία ενός βιβλίου περιλαμβάνει ήρωες που ο καθένας από αυτούς έχει 

διαφορετικό χαρακτήρα και όπως διαπλέκεται η ιστορία, οι αναγνώστες και 

συγκεκριμένα τα παιδιά αντιλαμβάνονται αξίες, στάσεις ζωής και 

                                                           
7 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν στα παιδιά κείμενα με αναπτυγμένες συντακτικές δομές, 

πλούσιο λεξιλόγιο και διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας διότι αυτά λειτουργούν ως μια βάση 

δεδομένων από την οποία το παιδί αντλεί και γενικεύει τους κανόνες της γλώσσας (Καρπόζηλου, 1999, 

55).  
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συμπεριφορές που μπορεί να υιοθετήσουν στη ζωή (Anderson, Hiebert, Scott, 

Wilkinson, 1994, 14-15, Οικονόμου, 1998, 29-30). Τα αναγνώσματα μπορούν 

να συνεισφέρουν με ποικίλους τρόπους στην ανάπτυξη τη συναισθηματική 

των παιδιών: α) τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι παρόμοια 

συναισθήματα με αυτά που εντοπίζουν στον εαυτό τους τα έχουν και οι 

συνομήλικοί τους, β) έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα συμβάν μέσα από 

ποικίλες οπτικές γωνίες και διαφορετικές οπτικές, γ) τη δυνατότητα να δουν 

εναλλακτικές λύσεις στα ποικίλα προβλήματα, δ) τη δυνατότητα να 

αντιληφθούν ότι κάθε άτομο μπορεί να έχει αντιφατικά συναισθήματα, ε) τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν ότι σε κάθε στιγμή και στάδιο της ζωής μας 

μπορεί να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά προβλήματα και δυσκολίες και 

πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι (Καρπόζηλου, 1999, 75-77).  

9) Το βιβλίο ψυχαγωγεί. Ένα βιβλίο μπορεί να ψυχαγωγήσει έναν ενήλικα, αλλά 

και ένα παιδί. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται αρκετό χρόνο, καθώς το 

παιδί πρέπει να φτάσει σε σημείο που η ανάγνωση ενός βιβλίου να είναι 

ευχάριστη διαδικασία (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 14-15, 

Οικονόμου, 1998, 29-30). Να σημειωθεί ότι χρειάζεται χρόνος από τον 

αναγνώστη και διαρκής ενασχόληση με το βιβλίο για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της ανάγνωσης8 (Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 23). 

Το «καλύτερο βιβλίο» είναι καλύτερο για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, 

καλύτερο για να κερδίσει, να στηρίξει και να ανοίξει τους ορίζοντες αυτού ειδικά του 

αναγνώστη (Σπινκ, 1989, 115). Αυτό συμβαίνει καθώς ο κάθε άνθρωπος διαβάζοντας 

ένα βιβλίο δίνει δική του ερμηνεία στο κείμενο. Έτσι επιβεβαιώνεται η βασική αρχή 

της λογοτεχνικής θεωρίας του αναγνώστη ότι ο ίδιος είναι αυτός που δίνει νόημα και 

σημασία στο βιβλίο, επεκτείνοντας τα όνειρα και τις αντιδράσεις των ηρώων ανάλογα 

με τις δικές του ερμηνείες και επιθυμίες9 (Καρακίτσιος, 2011, 32).  

                                                           
8 Η ανάγνωση είναι μια ερμηνευτική διαδικασία δηλαδή ο αναγνώστης απαιτείται να σκέφτεται γι’ 

αυτά που διαβάζει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναπτύξει κάποιος αποτελεσματικά όλες τις 

επιμέρους δεξιότητες ώστε να εκτελούνται αυτόματα για να επιτευχθεί η κατανόηση κειμένου 

(Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson, 1994, 43-44, Σπινκ, 1990, 25). 
9 Το λογοτεχνικό κείμενο δεν κλείνει δογματικά μέσα στις λέξεις του το νόημά του, αλλά μένει στον 

αναγνώστη να το νοηματοδοτήσει/ερμηνεύσει ανάλογα με την εμπειρία και τη συνείδησή του. Αυτό 

σημαίνει ότι η Θεωρία της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το κείμενο 

στον αναγνώστη· δηλαδή, στο νόημα που προσλαμβάνει ο (εκάστοτε) αναγνώστης από το κείμενο και 

όχι στο νόημα που κρύβει το «κείμενο καθεαυτό». Με άλλα λόγια, η ουσία των αναζητήσεών της 

τοποθετείται όχι στο συγγραφέα ή το κείμενο, αλλά στο πώς προσλαμβάνεται ή πώς αναδημιουργείται 

το λογοτεχνικό έργο ανάλογα με τον ορίζοντα των προσδοκιών, των προκαταλήψεων και πεποιθήσεων 

του κάθε αναγνώστη (Κουνούπης, 2007, 205). 
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Τα παιδιά θα πρέπει να διαλέγουν μόνα τους τα βιβλία με τα οποία και θα 

ασχοληθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να 

ισχυριστεί ότι ένα λογοτεχνικό βιβλίο είναι καλύτερο από ένα κόμικς. Υπάρχουν 

παιδιά με διαφορετικές αναγνωστικές εμπειρίες και διαφορετικές προτιμήσεις όπως 

διαφορετική προσωπικότητα έχει το καθένα από αυτά. Αυτό πρέπει να γίνεται 

κατανοητό και να είναι σεβαστό (Γουλής – Γρόσδος, 2011, 66-67).  

Έρευνες με ποικίλο δείγμα από Έλληνες ερευνητές δείχνουν πως τα 

Ελληνόπουλα «μάλλον» διαβάζουν. Αυτό το «διαβάζουν» βέβαια συνήθως 

προσδιορίζεται «ποσοτικά», δηλαδή στον αριθμό των βιβλίων που διάβασαν 

(Παπαδάτος, 2009). 

 

ii. Η αξιοποίηση του κατάλληλου βιβλίου για τη φιλαναγνωσία ανάλογα με 

την ηλικία του αναγνώστη 

Σύμφωνα με τις μελέτες του Jean Piaget, τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία 

τους, είναι ικανά να αντιληφθούν συγκεκριμένα περιβάλλοντα μάθησης 

(Καρπόζηλου, 1999, 67-72, Σπινκ, 1990, 47-49). Δηλαδή ο Piaget χωρίζει ηλικιακά 

στάδια10 και αναφέρει πως, όταν ένα παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί λόγω της μη 

                                                           
10 Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας η σχέση του παιδιού με το βιβλίο επηρεάζονται από το 

επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, από την ψυχική του ιδιοσυστασία, από την ποσότητα και την ποιότητα 

των εμπειριών που έχει βιώσει και από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον όπου αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται. Τα παιδιά περνούν από κάποια συγκεκριμένα εξελικτικά στάδια, τα οποία συνδέονται με 

τα βασικά στάδια εξέλιξης του μέσου παιδιού, ώστε να γίνουν ικανοί αναγνώστες. Πιο συγκεκριμένα 

το παιδί περνάει από τη φάση της προανάγνωσης που διαρκεί περίπου μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας του. 

Το επόμενο στάδιο είναι το στάδιο της αρχικής ανάγνωσης περίπου από το 6ο έτος μέχρι το 7ο έτος.  

Αργότερα περίπου στα 7 με 8 χρόνια, το παιδί περνά στο στάδιο της ανάγνωσης, στο οποίο όχι μόνο 

αποκωδικοποιεί το γραπτό κείμενο, αλλά και επιχειρεί αναγνώσεις που επιτρέπουν υψηλά επίπεδα 

κατανόησης των κειμένων. Η ηλικία μεταξύ 6 με 8 χρονών είναι πολύ σημαντική, καθώς τα παιδιά 

μετατρέπονται σταδιακά σε επαρκείς αναγνώστες. Αρχικά μαθαίνουν να διαβάζουν, ανταποκρίνονται 

θετικά στην αποκωδικοποίηση και κωδικοποίηση του γραπτού λόγου, αυξάνεται η ικανότητα 

προσοχής και συγκέντρωσής τους και ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της ανάγνωσης ενός 

βιβλίου με μεγάλο περιεχόμενο. Τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία επιλέγουν βιβλία με μικρό κείμενο που 

τους επιτρέπουν να ολοκληρώνουν την ανάγνωσή τους και να βελτιώνουν την αναγνωστική τους 

δεξιότητα. Εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα μεγάλα σε περιεχόμενο βιβλία, από τα οποία 

επιχειρούν να διαβάζουν ξεχωριστά κάθε κεφάλαιο. Ενδιαφέρονται και για τα εικονογραφημένα βιβλία 

της προηγουμένης περιόδου και η αγάπη τους δεν σταματά για τα κλασικά λαϊκά παραμύθια. Στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο εκτελούνται συγκεκριμένες νοητικές ενέργειες καθώς τα παιδιά 

αναπτύσσουν δεξιότητες με τις οποίες εκτελούν σύνθετες πνευματικές δραστηριότητες, 

συγκεντρώνουν πληροφορίες, τις συγκρίνουν, επιλέγουν τις χρήσιμες και απορρίπτουν τις άχρηστες. 

Είναι μια καλή περίοδος για ανάγνωση πολλών βιβλίων γνώσης. Τα θέματα που τους απασχολούν σ’ 

αυτή την ηλικία είναι κυρίως θέματα της καθημερινότητάς τους όπως σχολική ζωή, οικογένεια, φιλικές 

σχέσεις. Μετά τα 8 χρόνια και μέχρι τα 11- 12 το παιδί χρησιμοποιεί την ανάγνωση ως διαδικασία 

αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών. Στην ηλικία 8 με 10 ετών τα παιδιά βελτιώνουν την 

αναγνωστική τους ικανότητα, έχουν ξεπεράσει την απλή αποκωδικοποίηση και μπορούν να διαβάσουν 

με ευχέρεια. Απορρίπτουν εικονογραφημένα βιβλία και βιβλία που διαθέτουν παραμυθικά 

χαρακτηριστικά. Η ανάγνωση θεωρείται ευχάριστη δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής 
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ωριμότητας του εγκεφάλου του, για παράδειγμα το είδος της οπτικής γωνίας11 της 

αφήγησης, θα πρέπει να μην προωθούμε βιβλία για τη φιλαναγνωσία, ζητώντας του 

να βρει κάτι που δεν αντιλαμβάνεται. Οπότε όλοι όσοι επιθυμούν να αναπτυχθεί 

περιβάλλον φιλαναγνωσίας θα πρέπει να γνωρίζουν τι μπορεί να αντιληφθεί νοητικά 

ένας αναγνώστης - μαθητής και να του συστήνει τα αντίστοιχα βιβλία.  

Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά τις ηλικίες μεταξύ 10 με 12 ετών το παιδί 

αποχωρίζεται τον κόσμο της φαντασίας και έχει αναπτύξει συγκεκριμένες 

στρατηγικές και ικανότητες και έτσι είναι ικανό να αντιλαμβάνεται, εκτός των όσων 

έχουν αναφερθεί,  τα στοιχεία της αφήγησης, δηλαδή είδος αφηγητή, είδος οπτικής 

γωνίας, χαρακτήρες, χωροχρονική συνάφεια, τη δομή, τους ήρωες και τις 

αιτιολογικές συσχετίσεις. Συνήθως τα παιδιά γοητεύονται από λογοτεχνικά κείμενα, 

τα οποία δηλώνουν την φυγή από την πραγματικότητα. Αυτά τα βιβλία διαθέτουν τα 

χαρακτηριστικά των λαϊκών παραμυθιών δηλαδή την ατμόσφαιρα αγωνίας, φόβου 

και μυστηρίου που παραπέμπει στο μεταφυσικό, στο παράδοξο και στο απίστευτο. Οι 

ήρωες διαθέτουν υπερφυσικές δυνάμεις, υποστηρίζουν το «καλό» και συγκρούονται 

με τις δυνάμεις του «κακού». Το παιδί 11 με 12 χρονών, περίοδος που 

χαρακτηρίζεται από την προ- εφηβεία, γοητεύεται από το μαγικό κόσμο της 

φανταστικής αφήγησης, όπως και το παιδί προσχολικής ηλικίας από το λαϊκό 

παραμύθι. Στις ηλικίες 11 με 12 μεγαλώνει το εύρος των επιλογών στα είδη των 

βιβλίων που μπορούν να δοθούν στα παιδιά (Καρακίτσιος, 2011, 37-46).  

Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι οι αναγνώστες 

είναι το ίδιο γι’ αυτό τους κατατάσσουμε σε κατηγορίες. Σύμφωνα με τον J. A. 

Appleyard διακρίνονται πέντε τύποι αναγνωστών, τους οποίους λάβαμε υπόψη μας 

στην επιλογή λογοτεχνικών κειμένων και βιβλίων για τη δεδομένη παρέμβαση. Ο  

Appleyard βασίστηκε στις εξελικτικές θεωρίες του Piaget, Bruner, Vygotsky και 

διέκρινε τύπους αναγνωστών, οι οποίοι  εμφανίζονται εξελικτικά και συνδέονται 

κυρίως με την ηλικιακή εξέλιξη του ατόμου12, τις εμπειρίες, τις διαθέσεις του και 

                                                                                                                                                                      
της ηλικίας είναι τα παιδιά να ταυτίζονται με τους ήρωες και τις ηρωίδες του βιβλίου. Ενδιαφέρονται 

κυρίως για ιστορίες στις οποίες ο αφηγητής αποτυπώνει στο κείμενο τη λογική, την οπτική γωνία 

θέασης και ερμηνείας της πραγματικότητας. Τέλος, πολλά παιδιά επιμένουν στην παρουσία των 

γονιών στην από κοινού ανάγνωση επιθυμώντας πολλές φορές να συζητούν τις απόψεις τους μαζί 

τους. 
11 Υπάρχει η εσωτερική οπτική γωνία, όπου την ιστορία αφηγείται ο βασικός ήρωας ή ένα δευτερεύον 

πρόσωπο και αφηγείται μόνο όσα υποπίπτουν στην αντίληψη του και η εξωτερική οπτική γωνία όπου ο 

αφηγητής βρίσκεται έξω από την υπόθεση και αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο. 
12 Οι Huch, Hepler, Hikman (2003) χωρίζουν την παιδική ηλικία σε πέντε περιόδους (1-2, 3-5, 6-7, 8-

9, 10-12 ετών) και η Cullinan (2006) σε έξι (0-2, 2-4, 5-7, 7-9, 9-11, 11-13 ετών) και η Norton σε επτά 
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τους διάφορους τρόπους εμπλοκής του ατόμου με το βιβλίο. Αρχικά υπάρχει ο 

αναγνώστης ως παίκτης (reader as player). Αυτός ο τύπος αναγνώστη  αφορά την 

προσχολική ηλικία, στην οποία το παιδί λειτουργεί ως ακροατής ή θεατής. Το παιδί 

κινείται σε ένα φανταστικό κόσμο με ένα τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς όπου 

διακρίνονται τα στοιχεία του ανιμισμού, του εγωκεντρισμού και της μαγικής άλογης 

σκέψης και η αυθαίρετη συσχέτιση αιτιών και αποτελέσματος κυριαρχούν. Σ’ αυτόν 

τον συγκεχυμένο κόσμο δημιουργεί τη δική του ταυτότητα. Έπεται η σχολική ηλικία 

και μετά ακολουθεί ο σκεπτόμενος αναγνώστης (reader as thinker) που αφορά την 

εφηβική ηλικία, ο αναγνώστης ως ερμηνευτής (reader as interpreter) που αφορά τη 

νεανική ηλικία και ο αναγνώστης ως πολυπράγμονας (pragmatic reader) που αφορά 

την ώριμη ηλικία (Καρπόζηλου, 1999, 38-39, Καρακίτσιος, 2011, 47-49).  

Ισχυρίστηκε, λοιπόν, πως στη σχολική ηλικία ο αναγνώστης βελτιώνεται (σε 

σχέση με τη νηπιακή φάση) και καταφέρνει να διακρίνει την πραγματική από τη 

φανταστική ιστορία. Στη φάση αυτή αναφέρει τον αναγνώστη ως ήρωα και ηρωίδα 

(reader as hero and heroine) που αφορά το παιδί σχολικής ηλικίας. Αυτή η ηλικιακή 

περίοδος σηματοδοτείται από το στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών 

αλλά και από τη σταδιακή χρήση σύνθετων πρακτικών και πνευματικών ενεργειών 

και την προοδευτική ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης (Καρπόζηλου, 1999, 38-39, 

Καρακίτσιος, 2011, 47-49). Κατά τον Chr. Poslaniek13, ο εμπλεκόμενος αναγνώστης 

είναι αυτός που συσχετίζει τις εμπειρίες του και τα συναισθήματά του με τις εικόνες 

και τα συναισθήματα του ήρωα του βιβλίου. Υπάρχει έτσι ένας συνεχής διάλογος 

ανάμεσα στο βιβλίο και στον αναγνώστη, μια γόνιμη συσχέτιση του προσωπικού του 

                                                                                                                                                                      
(2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-8, 8-10, 10-12 ετών) (Καρπόζηλου, 1999, 29-30). Παρομοίως είναι ο διαχωρισμός 

που έκανε ο Δελώνης χωρίζοντας την παιδική ηλικία σε τέσσερις περιόδους (3-5, 5-8, 9-11, 12-14 

ετών) (Καρπόζηλου, 1999, 29-30).  
13 Ο Poslaniek διακρίνει συγκεκριμένους τύπους αναγνώστη που είναι: Ο τελετουργικός αναγνώστης ή 

η επαναληπτική ανάγνωση (lecture rituelle). Το παιδί επιζητά να ακούει την ίδια ιστορία για μεγάλη 

χρονική διάρκεια. Το παιδί επιθυμεί να ακούει μία και μόνο ιστορία και αυτό ερμηνεύει την ανάγκη 

του να νιώθει αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη σχέση του με το άψυχο και το έμψυχο 

περιβάλλον. Ο αναγνώστης- παίκτης ή χαλαρός αναγνώστης ή η διασκεδαστική ανάγνωση (lecture 

distraite). Το παιδί ενδέχεται να ξεφυλλίσει κάποια βιβλία ανάμεσα σε σωρούς διασκορπισμένων 

βιβλίων, να παρατηρεί κάποιες εικόνες για λίγο ίσως και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Είναι μια 

δραστηριότητα ψυχαγωγίας και χαλάρωσης, όπου κυριαρχεί το ξεφύλλισμα και η παρατήρηση των 

εικόνων. Ο έμπειρος αναγνώστης ή η έμπειρη ανάγνωση (lecture experte). Είναι η ικανότητα του 

παιδιού να αντιλαμβάνεται τους υπαινιγμούς, τις υποδηλώσεις, να διακρίνει τα ειδικά στοιχεία του 

κειμένου που νοηματοδοτούν άλλες καταστάσεις και παραπέμπουν σε άλλα νοήματα ακόμα και να 

συλλάβει τα υπονοούμενα και τα αποσιωπημένα. Χρησιμοποιεί τις προγενέστερες γνώσεις του, ώστε 

να μπορέσει να αποφασίσει ποια είναι τα ουσιώδη στοιχεία του κειμένου, να συνθέσει πληροφορίες, να 

θέσει ερωτήματα, να εξαγάγει συμπεράσματα. Η λογοτεχνική ανάγνωση (lecture littéraire). 

Χαρακτηρίζεται ως «θεϊκή απόλαυση» και δηλώνει τη βύθιση του αναγνώστη κατά την ανάγνωση. Ο 

αναγνώστης αντιμετωπίζει το κάθε βιβλίο σαν μια ψυχή και ενεργοποιείται ιδιαίτερα η 

συναισθηματική του κατάσταση (Καρακίτσιος, 2011, 49-54). 
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κόσμου με τον κόσμου του βιβλίου. Σε έρευνες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι στην 

ηλικία του δημοτικού τα παιδιά ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία, καθώς βιώνουν 

εσωτερικά την ιστορία, συμπάσχουν με τις ατυχίες και χαίρονται με τις επιτυχίες του 

ήρωα. 

 

 

Η Φιλαναγνωσία και οι βιβλιοθήκες 

 

Οι βιβλιοθήκες προσελκύουν τους μικρούς αναγνώστες με το πλήθος των 

βιβλίων που περιλαμβάνουν, το ευχάριστο και ήσυχο περιβάλλον και τις ποικίλες 

δράσεις τους (Οικονόμου, 1998, 23, 62). Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί είναι 

διαμεσολαβητές της επίσκεψης μιας τάξης στη βιβλιοθήκη (δημόσια, παιδική κα). Θα 

πρέπει να κάνουν σαφές στους μαθητές ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι ένας χώρος για 

τους ενήλικες αλλά για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Θα πρέπει οι 

μαθητές να εξοικειωθούν με το χώρο της βιβλιοθήκης, να γνωρίσουν τα είδη των 

βιβλίων που μπορούν να βρουν σε αυτή, να δανειστούν οι ίδιοι ένα βιβλίο, να γίνουν 

μέλη της. Είναι διαδικασία απλή αλλά απαραίτητη, καθώς η εξερεύνηση του χώρου 

και η οικειοποίησή του είναι το πρώτο στάδιο πριν περάσουμε στο επόμενο στάδιο 

που είναι ο δανεισμός ενός βιβλίου και το διάβασμά του. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι 

μόνο χώρος διαβάσματος. Τα παιδιά για να αγαπήσουν τα βιβλία πρέπει να 

αισθάνονται ότι υπάρχει ένας χώρος που είναι οικείος και φιλόξενος, για να μπορούν 

να περνούν ευχάριστα τον ελεύθερό τους χρόνο εκεί. Κατ’ αρχήν η κάθε βιβλιοθήκη 

για να εξυπηρετεί το παιδί θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα μέρος που να φαίνεται. Το 

κτίριο να είναι ορατό από παντού και στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο. Είναι με λίγα 

λόγια ο τόπος που μπορεί να βοηθήσει το παιδί να δει το διάβασμα σαν φίλο και όχι 

σαν αντικείμενο καταπίεσης και εξαναγκασμού. Η παιδική βιβλιοθήκη είναι ο χώρος 

που μπορεί να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει ένα νέο κόσμο γεμάτο εμπειρίες 

(Οικονόμου, 1998, 51-78). Ο χώρος της βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι χώρος που θα 

ικανοποιεί κάθε δημιουργική ανάγκη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει το 

παιδί ότι εκεί θα μπορέσει να βρει φίλους, να διαβάσει βιβλία, να συλλέξει 

πληροφορίες από τους Η/Υ που τον ενδιαφέρουν. Μόνο όταν νιώσει ότι η βιβλιοθήκη 

είναι ένας χώρος που είναι δικός του και νιώσει ασφάλεια θα την αγαπήσει 

(Οικονόμου, 1998, 62-67). Το σχολείο θα πρέπει να προωθεί δράσεις φιλαναγνωσίας 
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και να εντάσσει στο πρόγραμμά του και την επίσκεψη σε βιβλιοθήκες. Οι 

βιβλιοθήκες αποτελούν τους μεσάζοντες μεταξύ του βιβλίου και του αναγνώστη. Οι 

μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι απευθυνόμενοι σε μια βιβλιοθήκη θα 

καταφέρουν με τη βοήθεια του βιβλιοθηκονόμου να επιλέξουν το βιβλίο που 

επιθυμούν και το οποίο θα τους συντροφεύσει στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο/Η 

βιβλιοθηκονόμος είναι ο άνθρωπος που με προσοχή και σεβασμό θα τους ακούσει και 

θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει την αναζήτησή τους (Οικονόμου, 1998, 51-78, 

Σπινκ, 1990, 131). Ο ρόλος μια παιδικής βιβλιοθήκης είναι να οδηγήσει το παιδί στο 

να αγαπήσει το βιβλίο και να το κάνει να βρίσκει σ’ αυτό ένα καταφύγιο στις 

ελεύθερες ώρες του.  Εκτός από αυτό βέβαια η βιβλιοθήκη έχει και παιδαγωγική αξία. 

Καλλιεργείται η αισθητική και η σκέψη του παιδιού καθώς αναζητά νέες πηγές 

γνώσης, ολοκληρώνεται και τελειοποιείται. Ακόμη η συχνή επίσκεψη σε μια 

βιβλιοθήκη κοινωνικοποιεί το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά και η στάση 

των παιδιών πρέπει να είναι κατάλληλη για να βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. 

Το παιδί θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να προσαρμοστεί σ’ αυτό το χώρο, 

δηλαδή να σέβεται το χώρο και τους ανθρώπους που βρίσκονται σ’ αυτό και να 

αντιληφθεί ότι όλα αυτά που ανήκουν σ’ αυτό ανήκουν παράλληλα και σ’ άλλους 

(Οικονόμου, 1998, 62). 

 

 

Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας  

 

Το βιβλίο των Αρτζανίδου, Γουλή, Γρόσδου, Καρακίτσιου  «Δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις» περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες από αυτές: μια δραστηριότητα είναι η 

δραματοποίηση και μια άλλη το παιχνίδι ρόλων, άλλη δραστηριότητα είναι να 

βλέπουν οι μαθητές τις εικόνες του βιβλίου και χωρίς να ξέρουν την ιστορία να 

φτιάχνουν τη δική τους ιστορία, άλλη δραστηριότητα είναι οι μαθητές να διαβάσουν 

ο καθένας από ένα βιβλίο του ίδιου συγγραφέα και στο τέλος να πάρουν συνέντευξη 

από το συγγραφέα, μια επόμενη δραστηριότητα είναι οι μαθητές να ζωγραφίσουν 

τους ήρωες ή τον πρωταγωνιστή του βιβλίου. Οι δραστηριότητες είναι πολλές και 

διαφορετικές και οι στόχοι τους διαφέρουν. Άλλες έχουν στόχο γνωστικό, άλλες 
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συναισθηματικό, άλλες ψυχοκοινωνικό, άλλες γλωσσικό, άλλες κριτικό κ.α.. Έπειτα, 

δραστηριότητες υπάρχουν στον ιστότοπο του Ε.ΚΕ.ΒΙ. (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) και 

στον Μικρό Αναγνώστη τι είναι αυτό;. Ενδεικτικά αναφέρω δραστηριότητες που 

ζητούσαν να ζωγραφίσουν οι μαθητές τον πρωταγωνιστή ή να ζωγραφίσουν μια 

σκηνή του βιβλίου που τους έκανε εντύπωση, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους 

για μία συγκεκριμένη σκηνή του βιβλίου, να δώσουν διαφορετικό τέλος στην ιστορία, 

να δώσουν διαφορετικό τίτλο στην ιστορία, να φτιάξουν οι μαθητές με τη μορφή 

κόμικ την ιστορία και πολλά άλλα.  

Το βιβλίο που προανέφερα («Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές 

εμψυχώσεις»), το Ε.ΚΕ.ΒΙ. και ο Μικρός Αναγνώστης αποτέλεσαν για μένα πηγή 

έμπνευσης των δραστηριοτήτων για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Τα θέματα που 

επέλεξα είναι πάντα επίκαιρα αλλά πολύ περισσότερο τώρα αφορούν τη χώρα μας με 

το κύμα προσφύγων από την εμπόλεμη Συρία. Το βιβλίο της Κωτσαλίδου, το οποίο 

και χρησιμοποιήσαμε στην παρέμβαση, αναφέρεται σε ένα αηδόνι - πρόσφυγα που 

αναγκάζεται να εγκαταλείψει το δάσος του λόγω πυρκαγιάς και το νέο δάσος των 

παπαγάλων δεν ήταν αρχικά τόσο φιλόξενο για το αηδόνι. Ο παραλληλισμός είναι 

εμφανής με  κόσμο των ανθρώπων. Θίγονται θέματα μεταναστών και προσφύγων, 

πετυχαίνοντας τη διάκριση των όρων αλλά και θέματα ρατσισμού. Επίσης, το 

απόσπασμα της Άλκης Ζέη από το βιβλίο «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» όπως 

και το ποίημα «Ξέρει να σκέφτεται» του Μπέρτολντ Μπρεχτ, είναι υλικό που 

αναφέρεται στον πόλεμο. Η δική μας παρέμβαση αφορά τη συσχέτιση της 

φιλαναγνωσίας με τη λογοτεχνία. Οι δραστηριότητες επιλέχθηκαν με σκοπό να 

αντιληφθούν οι μαθητές ότι το λογοτεχνικό βιβλίο δεν αποτελεί ανιαρή ανάγνωση 

αλλά μπορούμε να καρπωθούμε πολλά οφέλη από την ενασχόλησή μας με αυτά.   

Τον παραπάνω στόχο θέλαμε να πετύχουμε, συμπεριλαμβάνοντας στην 

παρέμβασή μας επίσκεψη σε βιβλιοθήκη. Η διαδικασία δανεισμού ενός βιβλίου από 

τη βιβλιοθήκη είναι απλός, η ποικιλία βιβλίων μεγάλη και η εξοικείωση με το χώρο 

είναι απαραίτητη για να γίνει το πρώτο βήμα γνωριμίας των μαθητών με το χώρο της 

βιβλιοθήκης από όπου θα μπορούσαν να δανειστούν βιβλία λογοτεχνικά και όχι μόνο. 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη βιβλιοθήκη υπάρχουν στο βιβλίο 

«Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις» και συγκεκριμένα 

στην 5η ενότητα του Σταύρου Γρόσδου με τίτλο: «Η εξερεύνηση της βιβλιοθήκης» 

όπου προτείνονται παιχνίδια θησαυρού, ασκήσεις φαντασίας και πολλά άλλα 

(Γρόσδος, 2011, 242-249).  
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Μεθοδολογικό κομμάτι 

 

Σκοπός της παρέμβασης  

Σκοπός της παρέμβασης ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές ότι το λογοτεχνικό 

βιβλίο αποτελεί ταξίδι του μυαλού γι’ αυτό και η διαδικασία της ανάγνωσης πρέπει 

να είναι ενεργητική και η ενασχόλησή τους με το βιβλίο δεν πρέπει να αποτελεί μια 

ανιαρή διαδικασία ή καταναγκαστική ενέργεια. Η ενεργητική στάση του αναγνώστη 

τον κάνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τα οφέλη του βιβλίου ˙ ενδυναμώνεται 

έτσι η φιλική στάση απέναντι στα βιβλία με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η αγάπη γι’ 

αυτά. 

 

Στόχοι της παρέμβασης  

Επιμέρους στόχοι ήταν: 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με διαφορετικά είδη βιβλίων με την επίσκεψή τους στη 

βιβλιοθήκη και να αντιληφθούν ότι ο δανεισμός βιβλίου είναι μια απλή διαδικασία. 

 Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για προβλήματα που σχετίζονται με την 

καθημερινή τους ζωή μέσω του υλικού που επιλέχθηκε. 

 Να αντιληφθούν τους όρους μετανάστης, πρόσφυγας, ρατσισμός και να μιλούν γι’ 

αυτούς μέσω του υλικού που επιλέχθηκε για την παρέμβαση. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες όπως αυτή της 

ενεργητικής ακρόασης. 

 

 

Δείγμα 

Οι παρεμβάσεις διεξήχθησαν στο 5ο Δημοτικό σχολείο Φλώρινας, στο τμήμα  Ε1’. Οι 

συμμετέχοντες ήταν 13, εκ των οποίων τα 6 ήταν αγόρια και τα 7 κορίτσια. 

 

 

Διάρκεια της Εκπαιδευτικής Διδακτικής Παρέμβασης και χώρος διεξαγωγής  

Σχεδιάστηκαν 6 διδακτικές ώρες εκ των οποίων οι 4 ώρες διεξήχθησαν στην αίθουσα 

του σχολείου και οι 2 διδακτικές ώρες στην παιδική βιβλιοθήκη της Φλώρινας 

«Βασιλικής Πιτόσκα». Τα θέματα των παρεμβάσεων ήταν: «Ειρήνη - Πόλεμος» με 

διάρκεια 2 διδακτικών ωρών εντός της σχολικής αίθουσας, «Μετανάστες και 
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Ρατσισμός» με διάρκεια 2 διδακτικών ωρών εντός της σχολικής αίθουσας και η 

επίσκεψη στη βιβλιοθήκη: «Η εξερεύνηση της βιβλιοθήκης» και διάρκεια 2 

διδακτικές ώρες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1η παρέμβαση με θέμα «Ειρήνη – Πόλεμο»  

 

Παράθεση του κειμένου που αξιοποιήθηκε στην 1η δραστηριότητα: 

Απόσπασμα από το βιβλίο: «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου»  

Συγγραφέας:  Άλκη Ζέη  

σελίδες: 157 - 164 

 

Μπροστά στο μαγαζί, πάνω στο πεζοδρόμιο, είναι ένας τεράστιος σκουπιδοτενεκές 

ξεχειλισμένος. Ο Πέτρος δεν είναι πια μόνος στον δρόμο. Μια γυναίκα πλησιάζει, θα 

τη ρωτήσει τον δρόμο, θα της πει πως χάθηκε. Η γυναίκα, όμως, πλησιάζει σαν να 

μην τον βλέπει. Είναι κουρελιασμένη και τα μαλλιά της κρέμονται σαν τα ξέφτια της 

κουβέρτας του παππού. Πάει, σαν υπνωτισμένη, κοντά στον σκουπιδοτενεκέ. Κάτι 

φαίνεται έχασε, γιατί ψάχνει τα σκουπίδια. Το βρήκε! Το ’βγαλε από τα σκουπίδια, το 

κοίταξε βιαστικά και ύστερα το ’χωσε στο στόμα της. Μετά ξανασκάλισε και βρήκε 

κι άλλο… κι άλλο… Η γυναίκα τρώει σκουπίδια!! Ο Πέτρος βρίσκεται σχεδόν δίπλα 

της. Εκείνη δεν τον βλέπει. Μοιάζει σαν να μην έχει μάτια ούτε μύτη ούτε πρόσωπο, 

μονάχα ένα πελώριο στόμα που ανοίγει και χώνει μέσα σκουπίδια. 

— Θα ψοφήσουμε της πείνας, λέγανε οι γυναίκες στην ουρά για το ψωμί, ο κόσμος 

τρώει σκουπίδια. 

Η γυναίκα πήρε με την κόγχη του ματιού της τον Πέτρο, πέφτει απάνω στον 

σκουπιδοτενεκέ και τον σκεπάζει με τα δυο της χέρια, σαν να φοβάται μην της τον 

πάρουν…  

Ο Γιάννης πήρε μαζί του το τενεκεδάκι και το πινέλο, αλλιώς, ο Πέτρος θα ’παιρνε 

αράδα όλους τους τοίχους να γράφει «ΣΥΣΣΙΤΙΟ», χιλιάδες φορές «ΣΥΣΣΙΤΙΟ». 

Σκέψου να ’ρθει μέρα που να ψάχνει κι η μαμά τους στα σκουπίδια να τους βρει 

φαγητό! Θέλει να γυρίσει γρήγορα σπίτι. Αυτόν, όμως, δε θα κατέβει η Άκα, η 

αγριόπαπια, να τον πάρει, σαν τον Νιλς του παραμυθιού, στις φτερούγες της. Ο 

Πέτρος δεν είναι αγοράκι του παραμυθιού, είναι αληθινός κι αυτή η φριχτή πολιτεία 

είναι αληθινή, είναι η… 

Αθήνα, πόλη φωτεινή 

της λευτεριάς μητέρα 
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που έχεις την ομορφιά αδελφή 

τον ήλιο αγνό πατέρα… 

Το απάγγελνε η Αντιγόνη στη γιορτή του σχολείου της και φορούσε κάτασπρο 

φόρεμα και γαλάζια κορδέλα στα μαλλιά. «Τι ωραίο κοριτσάκι», λέγανε γύρω οι 

άλλες μαμάδες. Κι η δική του μαμά καμάρωνε. Καμάρωνε κι αυτός ο ίδιος. Κι ήτανε 

όλα τότε λαμπερά και καθαρά. Μα τώρα… τώρα είναι κατοχή. Λευτεριά δεν έχει και 

είναι ΦΡΙΚΗ και σκοτεινά κι αυτός χάθηκε και η γυναίκα τρώει σκουπίδια… 

Αγριόπαπιες δεν πετούνε να τον πάρουν κι όποιος είχε περιστέρια τα ’σφαξε και τα 

’φαγε… Πώς να γυρίσει σπίτι; Ποιος είναι ο δρόμος; Μπροστά απλώνεται η πλατεία 

της Ομόνοιας. Σε μια γωνιά της μαυρίζει ένας όγκος που αργοκουνιέται. Θαρρείς και 

είναι θάμνοι φυτρωμένοι πυκνά ο ένας κοντά στον άλλο. Πριν από τον πόλεμο, τους 

πήγαινε ο κύριος Λουκάτος, όλη την τάξη, να φυτέψουν πευκάκια. Ποιος σκέφτηκε 

τώρα να φυτέψει θάμνους, μέσα στην πλατεία, πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου; 

Σαν πλησίασε προς τα κει, οι θάμνοι ανασάλεψαν και τότε η πολιτεία έγινε ακόμα πιο 

αλλόκοτη και φρικιαστική. Τώρα το ανθρωπάκι που δεν είναι από παραμύθι τρέμει 

ολόκληρο. Δεν είναι θάμνοι αυτοί που αλαφροκουνιούνται στο αέρι της νύχτας. Είναι 

παιδιά… Πάνω στην τεράστια σχάρα που από κάτω περνάει ο ηλεκτρικός 

σιδηρόδρομος κάθονται κάτι παράξενα παιδιά, με γέρικα πρόσωπα, με ρούχα 

κουρέλια. Κάτω από τη σχάρα βγαίνει ένας ζεστός αέρας, μα και μια μπόχα που 

λιγώνει. Κάποιο παιδί είδε το ανθρωπάκι και τράβηξε τα πόδια του, σαν να ήθελε να 

του κάνει τόπο, κι έδωσε μια με τον αγκώνα του στο διπλανό παιδί να πάει παραπέρα. 

Το διπλανό παιδί έπεσε μονοκόμματο στο πλάι έτσι όπως ήτανε καθισμένο, λες και 

ήτανε κανένα σκιάχτρο που το γκρέμισε ο αέρας! 

— Ψόφησε, έκανε το παιδί που το είχε σπρώξει με μια ξεκουρντισμένη φωνή. 

Καπούτ! μάζεψε τα πόδια του όσο που έγινε ένα τόσο δα κουβαράκι. 

Λένε πως τα ορφανά από τους βομβαρδισμούς τα ’χουνε στοιβαγμένα κάτω στον 

ηλεκτρικό κι απάνω στις σχάρες ακόμα!!! το ’λεγαν οι γυναίκες στην ουρά για το 

ψωμί.  

Ο Πέτρος νευριάζει να τις ακούει να λένε όλη ώρα, όλη ώρα τρομαχτικά πράγματα. 

Δεν τον ένοιαζε που έστελνε η μαμά πάντα εκείνον και ποτέ την Αντιγόνη, δεν τον 

ένοιαζε που στεκότανε τόση ώρα μέσα στην παγωνιά, μα δεν μπορούσε να τις ακούει 

να λένε τα ίδια τρομαχτικά πράγματα και πού και πού να τον κοιτάζουνε που είναι 

έτσι αδύνατος και να κουνάνε θλιμμένα το κεφάλι. 
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Λες σε λίγο να μη μείνει τίποτα κι από αυτόν; Να γίνει ένα ψόφιο παιδί; Καπούτ, που 

λέει και το αγόρι που περιμένει τη σειρά του να ψοφήσει; Κάπου όμως σ’ έναν τοίχο 

είναι γραμμένο ένα τρεμουλιαστό όμικρον με πράσινη μπογιά. «Πράσινο είναι το 

χρώμα σαν τα φύλλα της συκιάς – πράσινη είναι κι η ελπίδα μες στα φύλλα της 

καρδιάς». 

Ο Πέτρος δεν το κατάλαβε πότε το ’βαλε ξαφνικά στα πόδια και πώς βρήκε τον 

δρόμο για το σπίτι. ΣΠΙΤΙ! Παράξενη, όμορφη λέξη. ΠΑΩ ΣΠΙΤΙ! Δεν υπάρχει 

τίποτα πιο καλό από το να μπορείς να λες: ΠΑΩ ΣΠΙΤΙ, ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΜΑΜΑ. 

Κι ας μην είναι σαν πριν από τον πόλεμο κι ας κλέβει ο παππούς το ψωμί κι ας 

τριγυρνάει με θολό βλέμμα, έτοιμος να σφάξει τον Θόδωρο. 

Το φοβισμένο ανθρωπάκι χάθηκε. Καπούτ. Το κατάπιε η φριχτή πολιτεία. Τώρα ο 

Πέτρος τρέχει στα δρομάκια που τον φέρνουνε ΣΠΙΤΙ. Έφτασε λαχανιασμένος, 

άνοιξε την ξώπορτα, τρύπωσε γρήγορα μέσα στον διάδρομο, έγειρε την πόρτα κι 

ακούμπησε απάνω της να ξελαχανιάσει. Από το διαμέρισμα της κυρίας Λεβέντη 

ακουγότανε πιάνο κι η φωνή της Λέλας που τραγουδούσε. Στην αρχή μόνη της κι 

ύστερα μαζί με τον Γιαούρτερ. Του μάθαινε ένα τραγούδι ελληνικό, που το έλεγε 

εκείνος με βροντερή φωνή και μια βαριά σιχαμένη προφορά: 

Τα ντικά σου τα μάτια 

μ’ έκουνε κάνει, παιντί μου, τρελό. 

Η Λέλα ξεκαρδιζόταν στα γέλια και τον διόρθωνε. 

— Βρόμα, μουρμούρισε ο Πέτρος μέσ’ από τα σφιγμένα του δόντια. 

Ανέβηκε τη σκάλα τρεχάτος και χώθηκε γρήγορα στο σπίτι. Φοβάται μήπως 

συναντήσει τον Σωτήρη και τον ρωτήσει εκείνος πού ήτανε. Τους δικούς του τους 

βρήκε όλους μαζεμένους στην τραπεζαρία. Δεν τον ρώτησε κανείς γιατί άργησε. 

Ήθελε να χωθεί στην αγκαλιά της μαμάς κι ας μύριζε πριονίδι. Σκόνταψε πάνω σε 

μια καρέκλα και τότε γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν. 

— Σσσσσς…, του έκανε νευριασμένος ο πατέρας. 

Τότε ο Πέτρος πρόσεξε πως ήτανε όλοι μαζεμένοι κολλητά στο ραδιόφωνο. 

Ακούγανε Λονδίνο. Ο Πέτρος πήγε κοντά, μα η εκπομπή τέλειωνε κι έτσι άκουσε 

μονάχα μια τελευταία φράση… «Αγαπημένα μας αδέλφια, ξέρομε ότι πεινάτε, εμείς 

εδώ έχομε να τρώμε, μα σας συλλογιόμαστε καθημερινώς…» 

— Ναααα, μούντζωσε ο παππούς με τα δυο του χέρια το ραδιόφωνο. Την τυλώνουν 

καλά καλά οι κύριοι Εγγλέζοι κι ύστερα μας συλλογιούνται…, ευχαριστούμε, 



[30] 
 

καλοσύνη σας. Κι έκανε ο παππούς μια μεγάλη υπόκλιση στο ραδιόφωνο, λες και 

ήτανε στη σκηνή πλάι στη Μεγάλη Αντιγόνη και χαιρετούσε το κοινό. 

— Να δείτε που θα γίνουν συσσίτια… στα σχολεία και παντού, λέει ο Πέτρος με 

τόσο πάθος στη φωνή, που γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν. 

— Ψέματα! Πού το ’μαθες, λαχτάρισε ο παππούς. 

— Τ’ άκουσα, έκανε τώρα πιο μαζεμένα ο Πέτρος. 

— Μακάρι, αναστέναξε η μαμά κι ακούμπησε τις παλάμες της πάνω στο τραπέζι. 

Τώρα τα δάχτυλά της ήτανε ολοκόκκινα από τις χιονίστρες σαν μια πληγή.  

Εκείνο το βράδυ τον Πέτρο δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Θα ’θελε να τα διηγιότανε όλα 

στην Αντιγόνη! Για τον Αχιλλέα, τη Δροσούλα, τ’ αγάλματα, τους μπογιατισμένους 

τοίχους, την αλλόκοτη πολιτεία με τα ψόφια παιδιά. Άκουγε τη ρυθμική της ανάσα, 

μα το ήξερε πως δεν είχε κοιμηθεί. Γιατί η Αντιγόνη δεν κοιμότανε ποτέ αμέσως 

μόλις έπεφτε στο κρεβάτι της. Ακουμπούσε το κεφάλι της στο μαξιλάρι, που το 

στήριζε λίγο πιο ψηλά πάνω στα κάγκελα του κρεβατιού, και, με κλειστά τα μάτια, 

ονειρευότανε χωρίς να την έχει πάρει ο ύπνος. Μια φορά που τη ρώτησε τι 

συλλογιέται, του απάντησε: ένα λιβάδι με παπαρούνες. Τότε ο Πέτρος γέλασε από 

μέσα του και το βρήκε πολύ ανόητο, μα τώρα του αρέσει. Κι έτσι, νιώθει σαν μια 

σιγουριά που η Αντιγόνη δεν κοιμάται πριν από κείνον. Από το κάτω πάτωμα 

ακούγονταν το πιάνο, το γέλιο της Λέλας και η φωνή του Γιαούρτερ: 

Τα ντικά σου τα μάτια 

μ’ έκουνε κάνει, παιντί μου, τρελό. 

— Πώς μπορεί; μουρμούρισε η Αντιγόνη. 

— Τι να μπορεί; ρώτησε ο Πέτρος. 

— Ν’ αγαπάει Γερμανό! Κι είναι τόσο όμορφη… τόσο ξανθά τα μαλλιά της και 

φεγγερό το δέρμα της… 

— Τα μαύρα μαλλιά είναι πιο όμορφα, χασμουρήθηκε ο Πέτρος που δεν κρατιότανε 

από την κούραση και τη νύστα. 

— Μπα, έχει και προτιμήσεις ο Πετράκης μας, έσκασε στα γέλια η Αντιγόνη. 

Ο Πέτρος βολεύτηκε στο κρεβάτι του και δεν κατάφερε να της απαντήσει, γιατί τον 

έπαιρνε ο ύπνος. Έκανε προσπάθεια να μείνει ακόμα λιγάκι ξύπνιος, γιατί ήτανε τόσο 

καλά να ’χει ΣΠΙΤΙ και ΚΡΕΒΑΤΙ και ΜΑΞΙΛΑΡΙ και μια αδελφή που να ’χει γέλιο 

καμπανάκι και να ονειρεύεται μ’ ανοιχτά τα μάτια λιβάδια με κόκκινες παπαρούνες. 

 

Περιγραφή της 1ης δραστηριότητας: 
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Για την 1η δραστηριότητα δόθηκε στους μαθητές ένα απόσπασμα από το βιβλίο της 

Άλκης Ζέη: «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» από τις σελίδες 157- 164. Εκδόσεις : 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Οι μαθητές, αφού διάβασαν εταιρικά το συγκεκριμένο απόσπασμα, 

στη συνέχεια έγιναν οι εξής ερωτήσεις κατανόησης: ποιοι είναι οι ήρωες του 

κειμένου, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, τι βιώνει, αν ο ήρωας ζει σε πόλεμο ή σε 

ειρήνη και από πού φαίνεται αυτό, τι συναισθήματα νιώθει, γιατί ο ήρωας λέει στο 

τέλος: «γιατί ήτανε τόσο καλά να ’χει ΣΠΙΤΙ και ΚΡΕΒΑΤΙ και ΜΑΞΙΛΑΡΙ». Τέλος, 

ανέφερα ότι: το κείμενο αναφέρει ότι μια γυναίκα ψάχνει στα σκουπίδια και σε άλλο 

σημείο συναντάμε κυρίες να λένε με φυσικό τρόπο ότι ένα παιδί θα «ψοφήσει». Πως 

μας φαίνονται αυτά εμάς που ζούμε σε κατάσταση ειρήνης; 

 

Υλικά και μέσα: - 

 

Στόχοι:  

 Να κατανοήσουν το κείμενο.  

 Να διεγερθούν συναισθηματικά. 

 Να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να βιώνουν την κατάστασή τους 

(ενσυναίσθηση). 

 Να αναπτύξουν την αναγνωστική τους ικανότητα. 

 Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο.  

 

Χρόνος: 20’ 

 

Αποτελέσματα της 1ης δραστηριότητας 

Αναφορικά με την 1η δραστηριότητα, οι μαθητές διάβασαν εταιρικά το 

απόσπασμα από το βιβλίο της Άλκης Ζέη χωρίς να δυσκολεύονται με το λεξιλόγιο ή 

τα νοήματα του κειμένου. Κάποιες λέξεις που έμοιαζαν άγνωστες, εξηγήθηκαν στην 

τάξη. Φάνηκε ότι κατανόησαν τον κείμενο, καθώς οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 

κατανόησης ήταν ορθές. Αντιλήφθηκαν τους ήρωες του αποσπάσματος, τον 

πρωταγωνιστή (μικρός Πέτρος), το χωροχρόνο, την κατάσταση (πόλεμος). Στη 

φράση «γιατί ήτανε τόσο καλά να ’χει ΣΠΙΤΙ και ΚΡΕΒΑΤΙ και ΜΑΞΙΛΑΡΙ», οι 

μαθητές, μου απάντησαν: «ο Πέτρος ένιωθε τυχερός που ακόμα είχε σπίτι και την 

οικογένειά του ασφαλή και δεν ήταν σαν κάποιους άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν 

στον σιδηροδρομικό σταθμό και προσπαθούσαν να ζεσταθούν, ούτε σαν την γυναίκα 
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που έψαχνε στα σκουπίδια για να φάει». Στη συνέχεια, κάναμε αναφορά σε μια 

γυναίκα που ψάχνει στα σκουπίδια τρόφιμα και σε άλλο σημείο συναντάμε κυρίες να 

λένε με φυσικό τρόπο ότι ένα παιδί θα «ψοφήσει». Οι μαθητές απάντησαν: «αυτά τα 

γεγονότα συμβαίνουν όταν κάποιοι έχουν πόλεμο και δεν έχουν να φάνε και φοβούνται 

για τη ζωή τους συνεχώς». Στην ερώτηση: Πως φαίνονται αυτά σε εμάς που ζούμε σε 

κατάσταση ειρήνης, οι μαθητές απάντησαν ότι και στη σημερινή εποχή βλέπουμε να 

ψάχνουν στα σκουπίδια οι άνθρωποι, αλλά επειδή δεν έχουν χρήματα αλλά δεν 

φοβούνται μήπως κάποιος τους σκοτώσει όπως γίνεται στον πόλεμο. Επιπλέον, οι 

μαθητές φαίνεται ότι είχαν ανεπτυγμένη την ικανότητα της ενσυναίσθησης, καθώς 

μπήκαν στη θέση του πρωταγωνιστή, αντιλήφθηκαν τα συναισθήματά του. Ανέφεραν 

ότι ο πρωταγωνιστής ένιωθε φόβο στο δρόμο, αγωνία μέχρι να φτάσει στο σπίτι του, 

θυμό με τις κυρίες που συνεχώς μιλούσαν για την κατάσταση του πολέμου με τόσο 

ψυχρό τρόπο και τέλος την χαρά του που φτάνει επιτέλους στο σπίτι και βρίσκεται 

κοντά στην οικογένειά του ασφαλής.  

 

 

Περιγραφή της 2ης δραστηριότητας: 

Στη συνέχεια, δόθηκε ένα φύλλο εργασίας, το οποίο οι μαθητές δούλεψαν εταιρικά. 

Στο φύλλο εργασίας υπήρχαν 6 προτάσεις που έδειχναν την πλοκή του 

αποσπάσματος, τις οποίες αρίθμησαν. 

 

Παράθεση 1ης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας 

1) Βάλτε αριθμούς μπροστά από τις προτάσεις για να μπει σε σειρά η 

ιστορία.  

………Ο Πέτρος πηγαίνει στο σιδηρόδρομο και συναντά κάτι παράξενα παιδιά με 

γέρικα πρόσωπα. 

………Ξαπλώνει στο κρεβάτι του και  μιλάει με την αδερφή του λίγο πριν τον πάρει 

ο ύπνος. 

………Ο Πέτρος είναι μόνος στην πόλη και θέλει να βρει το δρόμο για το σπίτι του. 

……...Μια γυναίκα ψάχνει επίμονα κάτι στα σκουπίδια. 

………Ο Πέτρος φωνάζει ότι θα γίνουν ΣΥΣΣΙΤΙΑ και ο παππούς του τον ρωτάει 

από που το έμαθε. 
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………Γυρίζει επιτέλους στο σπίτι μου και βρίσκει όλη του την οικογένεια στην 

τραπεζαρία. 

 

Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας 

 

Στόχοι: 

 Να κατανοήσουν την πλοκή του κειμένου. 

 

Χρόνος: 10’ 

 

Αποτελέσματα της 2ης δραστηριότητας: 

Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές δούλεψαν εταιρικά κι αρίθμησαν τις 6 

προτάσεις που έδειχναν τη ροή του αποσπάσματος. Μόνο ένας μαθητής δεν έκανε 

σωστά τις προτάσεις. Παρατήρησα ότι δεν διάβασε το κείμενο και έμοιαζε 

αδιάφορος. Οι υπόλοιποι μαθητές φάνηκε ότι κατανόησαν το νόημα και την πλοκή 

του κειμένου. 

 

 

Περιγραφή της 3ης δραστηριότητας: 

Στο φύλλο εργασίας υπήρχε άλλη μια δραστηριότητα, την οποία και πάλι οι μαθητές 

έπρεπε να συμπληρώσουν εταιρικά. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα υπήρχαν δύο 

καταστάσεις, κατάσταση ειρήνης και κατάσταση πολέμου. Δόθηκε και στις δύο 

καταστάσεις η εικόνα από ένα αγοράκι και μια γυναίκα που ήταν η μητέρα του. Το 

αγοράκι υποτίθεται ότι ήταν ο Πέτρος, ο ήρωας της ιστορίας του αποσπάσματος από 

το βιβλίο της Άλκης Ζέη που διαβάστηκε στην αρχή της παρέμβασης και η γυναίκα 

ήταν η μητέρα του. Στο συννεφάκι που υπήρχε δίπλα από τα πρόσωπα της 

δραστηριότητας (Πέτρος και η μητέρα του) έπρεπε οι μαθητές να γράψουν για ποια 

πράγματα ανησυχούν, αυτά τα δύο πρόσωπα, σε κατάσταση ειρήνης και σε 

κατάσταση πολέμου. 

 

Παράθεση 2ης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας: 

2) Γράψτε για πράγματα που ανησυχεί ο Πέτρος και η μαμά του σε 

κατάσταση ειρήνης και σε κατάσταση πολέμου. Προσοχή! Να είναι με τη 

μορφή διαλόγου. 



[34] 
 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας 

 

Στόχοι: 
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 Να είναι ικανοί οι μαθητές να μπουν στη θέση του ήρωα και της μητέρας του 

που βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου σε αντιδιαστολή με την κατάσταση 

ειρήνης.  

 

Χρόνος: 10’ 

 

Αποτελέσματα της 3ης δραστηριότητας: 

Οι μαθητές ενδεικτικά έγραψαν για το μικρό Πέτρο σε κατάσταση ειρήνης: 

«Μαμά, οι φίλοι μου δεν παίζουν μαζί μου», «Μαμά, δεν μου αρέσει το φαγητό που 

έχουμε σήμερα». Αναφορικά με τη μαμά σε κατάσταση ειρήνης τα παιδιά έγραψαν:  

«Παιδί μου, να φας όλο το φαγητό σου», «Διάβασε τα μαθήματά σου». Οι μαθητές 

στην κατάσταση πολέμου για το μικρό Πέτρο έγραψαν: «Φοβάμαι μήπως σκοτώσουν 

τους γονείς μου και τα αδέρφια μου», «Κρυώνω και δεν έχω να φάω». Οι μαθητές 

στην κατάσταση πολέμου για τη μαμά έγραψαν: «Προσεύχομαι να τελειώσει ο 

πόλεμος», «Τα παιδιά μου φοβούνται και πεινάνε». Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε 

από τις γραπτές απαντήσεις των μαθητών ότι 12 από τους 13 μαθητές απάντησαν 

εντός του πλαισίου της άσκησης. Φάνηκε ότι οι μαθητές μπόρεσαν να διαχωρίσουν 

τις ανησυχίες των ανθρώπων σε κατάσταση ειρήνης και σε κατάσταση πολέμου.  

 

 

Περιγραφή της 4ης δραστηριότητας: 

Δόθηκε στους μαθητές μια κόλλα Α4, την οποία χώρισαν στην μέση, ώστε από την 

μια μεριά να αποτυπώσουν με ζωγραφιά την ειρήνη και από την άλλη, τον πόλεμο. 

 

Υλικά και μέσα: μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές, κόλλες Α4 

 

Στόχοι: 

 Να αποτυπώσουν καλλιτεχνικά την ειρήνη και τον πόλεμο.  

 

Χρόνος: 15’ 
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Εικόνα 1: Ζωγραφιά μαθητή που απεικονίζει τον πόλεμο και την ειρήνη. 

 

 

Εικόνα 2: Ζωγραφιά μαθήτριας που απεικονίζει τον πόλεμο και την ειρήνη. 

 

Αποτελέσματα της 4ης δραστηριότητας: 
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Ενδεικτικά μια ομάδα μαθητών χρησιμοποίησαν για τον πόλεμο μόνο το 

κόκκινο χρώμα και μου ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν αυτό το χρώμα γιατί υπάρχει 

μόνο το αίμα των ανθρώπων. Οι ίδιοι μαθητές στην κατάσταση της ειρήνης 

χρησιμοποίησαν όλα τα χρώματα και έκαναν ανθρώπους που χαμογελάνε, παιδιά να 

πηγαίνουν στο σχολείο. Άλλοι μαθητές στην κατάσταση του πολέμου ζωγράφισαν 

όπλα και κυριαρχούσε το μαύρο χρώμα, ενώ στην κατάσταση της ειρήνης 

ζωγράφισαν σπίτια, ήλιο, λουλούδια, λιβάδια, χαρούμενους ανθρώπους. Στη 

δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές εκφράστηκαν αισθητικά και αποτύπωσαν τις ιδέες 

τους για τον πόλεμο και την ειρήνη. Όλοι οι μαθητές βρισκόταν εντός πλαισίου. 

 

Παράθεση του ποιήματος που αξιοποιήθηκε στην 5η δραστηριότητα: 

Το απόσπασμα από το ποίημα «Ξέρει να σκέφτεται» (17 τελευταίες στροφές) του 

Μπέρτολντ Μπρεχτ – “Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου” (Ποιήματα του Σβέντμποργκ, 

1939).   

 

ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ   

Στρατηγέ, το τανκ σου είναι δυνατό μηχάνημα  

θερίζει δάση ολόκληρα, κι εκατοντάδες άντρες αφανίζει.  

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα:  

Χρειάζεται οδηγό.  

Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολυδύναμο.  

Πετάει πιο γρήγορα από τον άνεμο, κι απ΄ τον ελέφαντα  

σηκώνει βάρος πιο πολύ.  

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα:  

Χρειάζεται πιλότο.  

Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ.  

Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει.  

Μόνο που έχει ένα ελάττωμα:  

ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ 

 

Περιγραφή της 5ης δραστηριότητας: 

Οι μαθητές διάβασαν σιωπηρά το απόσπασμα του ποιήματος: «Ξέρει να σκέφτεται» 

του Μπέρτολντ Μπρεχτ και έπειτα απάντησαν στις εξής ερωτήσεις: το ποίημα μιλάει 
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για κατάσταση πολέμου ή ειρήνης και πώς το κατάλαβαν αυτό, γιατί το ποίημα 

αναφέρει ότι το τανκ και το βομβαρδιστικό έχουν ένα ελάττωμα, δηλαδή ότι 

χρειάζονται οδηγό και πιλότο, ποιος είναι αυτός που επιλέγει αν θα ζούμε σε 

κατάσταση πολέμου ή ειρήνης; Ας μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος και η ειρήνη είναι 

μόνο δύο λέξεις. Το ποίημα αναφέρει ότι ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και αυτό 

είναι ελάττωμα. Μα αυτό δεν είναι πλεονέκτημα; Φανταστείτε ότι περπατάτε σε μια 

πόλη όπως αναφέρει το ποίημα, τι βλέπεται γύρω σας και τι συναισθήματα θα 

νιώθατε;  

 

Υλικά και μέσα: φωτοτυπίες με το ποίημα 

 

Στόχοι: 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές το ποίημα. 

 Να είναι ικανοί να μεταφερθούν φανταστικά σε κατάσταση πολέμου. 

 Να προβληματιστούν για τον άνθρωπο και τη δύναμή του.  

 Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο. 

 Να αναπτύξουν την αναγνωστική τους ικανότητα. 

 

Χρόνος: 15’ 

 

Αποτελέσματα της 5ης δραστηριότητας: 

 Οι μαθητές αφού διάβασαν εταιρικά το απόσπασμα του ποιήματος: «Ξέρει να 

σκέφτεται», απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης. Αρχικά, η ερώτηση που τους 

τέθηκε ήταν αν το κείμενο αναφέρεται σε κατάσταση ειρήνης ή πολέμου και γιατί. Οι 

μαθητές σ’ αυτή την ερώτηση απάντησαν ότι βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου 

καθώς αναφέρει τις λέξεις τανκ, βομβαρδιστικό και από τις φράσεις «το τανκ σου είναι 

δυνατό μηχάνημα θερίζει δάση ολόκληρα, κι εκατοντάδες άντρες αφανίζει», «ξέρει και 

να σκοτώνει». Στη συνέχεια, σταθήκαμε στο ότι το ποίημα αναφέρει ότι το τανκ και 

το βομβαρδιστικό έχουν ένα ελάττωμα, δηλαδή ότι χρειάζονται οδηγό και πιλότο.  Οι 

μαθητές μέσα από την συζήτηση αντιλήφθηκαν ότι χωρίς τον άνθρωπο αυτά τα 

μηχανήματα είναι άχρηστα. Σχολιάστηκε ακόμη η τελευταία στροφή του ποιήματος 

ότι «ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται» και αυτό είναι ελάττωμα και όχι πλεονέκτημα. 

Με τον συνδυασμό αυτών των δύο τελευταίων στοιχείων, οι μαθητές ανέφεραν ότι ο 

άνθρωπος έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να την μετατρέψει είτε σε κάτι καλό είτε σε 
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κάτι κακό όπως είναι ο πόλεμος. Ακόμη ανέφεραν ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που 

επιλέγει αν θα βρίσκεται σε κατάσταση ειρήνης ή πολέμου.  Έπειτα είπα το εξής: 

«Φανταστείτε ότι περπατάτε σε μια πόλη όπως αναφέρει το ποίημα, τι βλέπετε γύρω 

σας και τι συναισθήματα θα νιώθατε;» Οι μαθητές απάντησαν ότι θα έβλεπαν 

συντρίμμια και γκρεμισμένα κτίρια, στρατιώτες με όπλα πάνω σε τανκ και 

ανθρώπους που έχουν πεθάνει και κάποιους να φεύγουν και  να γίνονται πρόσφυγες 

σε άλλες χώρες. Οι άνθρωποι όλοι θα ένιωθαν φόβο και αγωνία. Από την περιγραφή 

τους αντιλήφθηκα ότι κατανόησαν το πλαίσιο της κατάστασης του πολέμου 

περιγράφοντας τι θα έβλεπαν, πως θα ήταν οι άνθρωποι και πως θα ένιωθαν.   

 

 

Περιγραφή της 6ης δραστηριότητας: 

Στο πίσω μέρος του φύλλου εργασίας που υπάρχει το ποίημα της προηγούμενης 

δραστηριότητας, δόθηκαν δυο κανονάκια και οι μαθητές εταιρικά έπρεπε να 

συμπληρώσουν με λέξεις  (αντικείμενα, κατάσταση, συναισθήματα) που θα απαντούν 

στην ερώτηση «Τι είναι η ειρήνη» στο πρώτο κανονάκι  και «Τι είναι ο πόλεμος» στο 

δεύτερο κανονάκι. Οι μαθητές έγραψαν τις απαντήσεις τους στο χρωματισμένο 

πλαίσιο που βρισκόταν μέσα στο κάθε κανονάκι. 

 

Παράθεση της 6ης δραστηριότητας: 

Γράψτε μέσα στο κανονάκι για την ειρήνη λέξεις, αντικείμενα, συναισθήματα, 

καταστάσεις που συμβαίνουν όταν υπάρχει ειρήνη. Το ίδιο να κάνετε και για τον 

πόλεμο.  
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Προσδοκώμενες απαντήσεις για την ειρήνη (κανονάκι): ηρεμία, αγάπη, χαμόγελα, 

παιχνίδια, χαρά, ευτυχία, ελπίδα, πρόοδος. 

Προσδοκώμενες απαντήσεις για τον πόλεμο (κανονάκι): θάνατοι, όπλα, αίμα, θλίψη, 

δάκρυα, καταστροφές, φόβος, τρόμος, σφαίρες. 

 

Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας 

 

Στόχος:  

  Να είναι ικανοί να επιλέγουν τις έννοιες που ταιριάζουν στην ειρήνη και στον 

πόλεμο. 

 

Χρόνος: 15’ 

 

Αποτελέσματα της 6ης δραστηριότητας: 

Ενδεικτικά αναφέρω τις λέξεις μου έγραψαν δύο μαθήτριες στο κανονάκι με 

την φράση «Τι είναι η Ειρήνη;»: 

«Αγάπη, ευτυχία, ελπίδα, χαμόγελο, φροντίδα, φιλία, χαρά, συμπαράσταση». 

Άλλοι μαθητές έγραψαν: «ηρεμία, χαρά, ευτυχία». Οι ίδιες μαθήτριες στο κανονάκι με 

τη φράση «Τι είναι ο πόλεμος;» έγραψαν: «όπλα, τανκ, κακία, φόβος, τρόμος, 

βομβαρδισμός, πυροβολισμός, καταστροφές, λύπη, σφαίρα, σκοτωμοί». Άλλοι μαθητές 

ανέφεραν: «στεναχώρια, λύπη, όπλα, όλα κατεστραμμένα». 
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2η παρέμβαση με θέμα «Πρόσφυγες και ρατσισμός» 

 

Περιγραφή της 1ης δραστηριότητας: 

Στην 1η δραστηριότητα έγινε ανάγνωση του παραμυθιού: «Το αηδόνι με τις δύο 

πατρίδες» της Δόξας Κωτσαλίδου εκδόσεις ΜΑΤΙ. Το παραμύθι πραγματεύεται μια 

γλυκιά ιστορία, που με απλό τρόπο αποκαλύπτει στα παιδιά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται ανάμεσα στο ξενιτεμένο αηδόνι και στους ιθαγενείς παπαγάλους, 

σχέσεις αρχικού φόβου, υπομονής, συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας, μέχρι να 

καταλήξουν στην αλληλοαποδοχή, τη φιλία και την αγάπη. Μέσα στην αλήθεια του 

παραμυθιού, η φωτιά, που είναι η αιτία του πόνου και της μετανάστευσης, γίνεται 

αφορμή για νέα όνειρα και νέες πατρίδες. Το παραμύθι πραγματεύεται την 

αναγκαστική μετανάστευση των λαών, καθώς και τον αγώνα για νέα αρχή, την 

αποδοχή του ενός προς τον άλλον και τη δημιουργική συμβίωση διαφορετικών 

πολιτισμών και ανθρώπων. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα του παραμυθιού είναι το 

ξέσπασμα της φωτιάς στο δασάκι, εκεί όπου ζούσε ο Λονσίλιο, το αηδόνι, μαζί με 

την οικογένειά του και τους φίλους τους: «Μέσα σε ένα μεσημέρι έγινε μαύρο, 

σιωπηλό και καμένο», η σκληρή απόφαση του αηδονιού να εγκαταλείψει το δασάκι: 

«(το αηδόνι)….έκλαψε όλη τη νύχτα και πήρε την απόφαση να βρει άλλο δάσος, να 

βρει άλλον θάμνο για να μεγαλώσει τα αηδονάκια του», η αναζήτηση άλλου δάσους 

και ο φόβος του άγνωστου δάσους: «Πρέπει να μπω μέσα, να το φτερουγίσω για να 

καταλάβω αν μπορούμε να ζήσουμε εδώ. Καλύτερα όμως να περιμένω να σκοτεινιάσει, 

δεν ξέρω ποιοι ζουν εδώ και μπορεί να με κυνηγήσουν», η ανακάλυψη άλλου δάσους: 

«Ποπό, βρίσκομαι στον παράδεισο, εδώ θα μεγαλώσω τα αηδονάκια μου…», η 

συνάντηση του αηδονιού με τους παπαγάλους που ζούσαν στο δάσος και η 

καχύποπτη στάση των τελευταίων προς το αηδόνι: «Είναι πολύ άσχημο και μουγγό», η 

αποκατάσταση των σχέσεων: «Είναι ήσυχο, δεν πειράζει κανέναν. Καθαρίζει και το 

δάσος μας από τα σπασμένα κλαδιά», η μετακόμιση της οικογένειας του αηδονιού στο 

νέο δάσος και η καλή σχέση με τα παπαγαλάκια: «Κι έγινε μεγάλη φασαρία μπροστά 

στη βατομουριά, παπαγαλάκια κι αηδονάκια φλυαρούσαν ασταμάτητα, κουνούσαν τις 

φτερούγες, χοροπηδούσαν κι έπαιζαν κυνηγητό», η μεγάλη γιορτή αηδονιών και 

παπαγάλων και η αλληλοαποδοχή: «(το αηδόνι) Κατάφερε κι έφτιαξε την ορχήστρα 

που ονειρευόταν με τα αηδονάκια του, και ένα πανέμορφο χορευτικό συγκρότημα με τα 
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παπαγαλάκια του». Οι μαθητές άκουσαν προσεκτικά το παραμύθι και στη συνέχεια 

απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης όπως: ποιοι είναι οι ήρωες του βιβλίου, τι 

συνέβη σ’ αυτούς, τι βρίσκει το αηδόνι στον νέο τόπο που δεν το είχε στον 

προηγούμενο, γιατί έφυγε το αηδόνι από το δάσος που έμενε, αυτό που συμβαίνει 

στον πρωταγωνιστή μπορεί να συμβεί στην καθημερινή ζωή; Το συναντάμε;, Πού; 

Πώς λέγεται αυτός που αφήνει την πατρίδα του; Σ’ αυτό το σημείο θα ρωτήσω αν 

ξέρει κάποιος από τους μαθητές τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες μετανάστης και 

πρόσφυγας. Ακούστηκαν κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών, στη συνέχεια 

έγιναν κατευθυντήριες ερωτήσεις ώστε να βρουν την διαφορετική σημασία των δύο 

εννοιών (μετανάστης – πρόσφυγας).   

 

Υλικά και μέσα: Το παραμύθι «Το αηδόνι με τις δύο πατρίδες» 

 

Στόχοι:  

 Να κατανοήσουν το παραμύθι. 

 Να είναι ικανοί να κρίνουν συμπεριφορές και να αιτιολογούν στάσεις και 

απόψεις.  

 Να αποσαφηνίσουν τις έννοιες πρόσφυγας και μετανάστες. 

 Να αναπτύξουν την φαντασία τους, ακούγοντας το παραμύθι (οι μαθητές 

δημιουργούν εικόνες με τη φαντασία τους). 

 Να εξασκηθούν στη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης (οι μαθητές 

ακούγοντας και όχι διαβάζοντας το παραμύθι  προσπαθούν να αντιληφθούν 

την πλοκή, τα γεγονότα του παραμυθιού. Αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα 

και τις ανάγκες των ηρώων με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η ενσυναίσθηση). 

 

Χρόνος: 20’ 

 

Αποτελέσματα της 1ης δραστηριότητας: 

Γενικότερα παρατήρησα ότι οι μαθητές διεγείρονταν συναισθηματικά με τις 

διακυμάνσεις της πλοκής του παραμυθιού, δηλαδή ένιωσαν λύπη όταν συνέβαινε κάτι 

κακό στον πρωταγωνιστή, χαίρονταν όταν συνέβαινε κάτι καλό σ’ αυτόν.  

Αφού διάβασα το παραμύθι ακολούθησαν κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις κατανόησης φάνηκε ότι 
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αντιλήφθηκαν το νόημα του παραμυθιού. Ρώτησα τους μαθητές ποιοι είναι οι ήρωες 

του βιβλίου, τι συνέβη σ’ αυτούς  και γιατί έφυγε το αηδόνι από το δάσος που έμενε. 

Σ’ αυτές τις ερωτήσεις όλοι οι μαθητές μου απάντησαν ότι οι πρωταγωνιστές είναι ο 

Λονσίλιο, ένα αηδόνι που αναγκάζεται να φύγει από την πατρίδα του επειδή κάποιοι 

άνθρωποι έβαλαν φωτιά στο δάσος, στο οποίο έμενε με την οικογένειά του. Στη 

συνέχεια, ρώτησα τους μαθητές αν κάτι τέτοιο συμβαίνει στην σημερινή εποχή. Η 

απάντησή τους σ’ αυτό ήταν καταφατική και μου απάντησαν ότι συμβαίνει με τους 

μετανάστες που έρχονται από την Συρία γιατί εκεί έχουν πόλεμο. Σ’ αυτό το σημείο 

τους ρώτησα αν ξέρουν τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες μετανάστης και πρόσφυγας 

και οι μαθητές μου ανέφεραν τη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο  λέξεις. Μου 

είπαν χαρακτηριστικά ότι πρόσφυγας είναι ο άνθρωπος που φεύγει από τον τόπο του 

χωρίς να το θέλει, ενώ ο μετανάστης πηγαίνει σε ένα νέο τόπο επειδή το επιθυμεί. Ο 

πρόσφυγας μπορεί να φύγει από τον τόπο του για παράδειγμα λόγω πολέμου, ενώ ο 

μετανάστης για να βρει καλύτερη εργασία.  

 

Περιγραφή της 2ης δραστηριότητας: 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δόθηκε στους μαθητές μια χάρτινη καρτέλα όπου 

στη μια πλευρά τους ζητήθηκε να γράψουν: «Πώς αντέδρασαν και γιατί οι παπαγάλοι 

όταν είδαν το αηδόνι;». Ζήτησα να χαρακτηρίσουν τη συμπεριφορά των παπαγάλων 

που δεν αποδέχτηκαν αρχικά το αηδόνι και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους, 

κρίνοντας τη στάση τους.  

 

Υλικά και μέσα: χάρτινη καρτέλα 

 

Στόχος:  

 Να είναι ικανοί να κρίνουν συμπεριφορές και να αιτιολογούν στάσεις και 

απόψεις.  

 

Αποτελέσματα της 2ης δραστηριότητας: 

Όσον αφορά τη 2η δραστηριότητα στην ερώτηση: Πώς αντέδρασαν και γιατί οι 

παπαγάλοι όταν είδαν το αηδόνι, οι μαθητές απάντησαν: 

«Ένιωσαν έκπληξη που είδαν ένα αηδόνι στα μέρη τους.  Το είδαν πρώτη φορά και δεν 

ήταν παπαγάλος και ήταν ξένο επειδή δεν είχαν δει άλλα αηδόνια». 
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«Οι παπαγάλοι αντέδρασαν περίεργα, λίγο νευριασμένοι και λίγο φοβισμένοι γιατί δεν 

τον είχαν ξαναδεί αλλά και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου σε αυτούς». 

«Αντέδρασαν πολύ άσχημα γιατί ήταν μουγκός, άσχημος και ξένος».  

«Αντέδρασαν πάρα πολύ άσχημα γιατί θεωρούσαν ότι ήταν ξένος και ήταν χειρότερος 

από αυτούς. Επίσης δεν τον ήθελαν επειδή ήταν άγνωστος». 

«Παραξενεύτηκαν γιατί δεν ήταν με πολύχρωμα φτερά και γιατί δεν μιλούσε τη γλώσσα 

τους». 

«Είπαν ότι είναι πολύ άσχημος και τον ρώτησαν γιατί πήγε στο δάσος που ζούσαν οι 

παπαγάλοι. Του είπαν έτσι γιατί ήταν ένας ξένος και επειδή ήταν και αηδόνι ενώ οι 

άλλοι ήταν παπαγάλοι. Δεν τον έκαναν φίλο όμως από την πρώτη στιγμή».  

Από τις απαντήσεις των μαθητών φάνηκε ότι αντιλήφθηκαν το νόημα του κειμένου 

και μπόρεσαν να μπουν στην θέση των παπαγάλων, να κρίνουν και να εξηγήσουν 

γιατί συμπεριφέρθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο στο αηδόνι. 

 

Περιγραφή της 3ης δραστηριότητας: 

Από την άλλη πλευρά της καρτέλας ζήτησα από τους μαθητές να δώσουν ένα νέο 

τίτλο στο παραμύθι.  

 

Υλικά και μέσα: χάρτινες καρτέλες, μολύβια 

 

Στόχοι: 

 Να οξύνουν τη φαντασία τους και να βρουν έναν κατάλληλο τίτλο για το 

παραμύθι.  

 

Χρόνος: 10’ 

 

Αποτελέσματα της 3ης δραστηριότητας: 

Παρακάτω δίνονται οι τίτλοι που έδωσαν οι μαθητές στο παραμύθι:  

«Το αηδόνι που έφυγε από τη φωλιά για να βρει νέο σπίτι». 

«Μια ξαφνική επίσκεψη». 

«Ένα αηδόνι μεταναστεύει στο δάσος των παπαγάλων». 

«Το αηδόνι και το νέο του σπίτι». 
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«Το άγνωστο αηδόνι». 

«Το αηδόνι που έψαχνε ένα νέο σπίτι». 

 «Το αηδόνι μετακομίζει».  

Κατά την άποψή μου όλοι οι μαθητές έδωσαν τίτλο που θα μπορούσε 

δυνητικά να αποτελεί και τίτλο του παραμυθιού.  

 

 

Περιγραφή της 4ης δραστηριότητας: 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα συζητήσαμε με τους μαθητές αν θα μπορούσαν το αηδόνι 

και οι παπαγάλοι να είναι άνθρωποι. Συζητήσαμε, δηλαδή, για τους παραλληλισμούς 

του παραμυθιού.  

 

Υλικά και μέσα: - 

 

Στόχος:  

 Να αντιληφθούν τα βαθύτερα νοήματα του παραμυθιού, ξεδιπλώνοντας τους 

παραλληλισμούς. 

 

Χρόνος: 10’ 

 

Αποτελέσματα της 4ης δραστηριότητας: 

Συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί ανάμεσα στον κόσμο των 

πουλιών και στον κόσμο των ανθρώπων. Για παράδειγμα το αηδόνι φεύγει από το 

δάσος που μένει επειδή η φωτιά που ξεσπά εκεί δεν του επιτρέπει να μεγαλώσει την 

οικογένειά του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε έναν άνθρωπο που αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει την πατρίδα του για παράδειγμα λόγω πολέμου και γίνεται πρόσφυγας. 

Στο νέο τόπο που θα πάει κανείς, κάποιοι μπορεί να τον αντιμετωπίζουν με 

καχυποψία όπως το αηδόνι λόγω της διαφορετικής του καταγωγής ή της εξωτερικής 

του εμφάνισης. Επιπλέον, όπως το αηδόνι καταφέρνει να συνεννοείται με τους 

παπαγάλους παρά το γεγονός ότι δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, έτσι και οι 

αλλόγλωσσοι άνθρωποι καταφέρνουν τελικά να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που 

καταλήγουν.  

 

Περιγραφή της 5ης δραστηριότητας: 
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Έπειτα, χώρισα τους μαθητές σε 3 ομάδες. Είδαν τις αφίσες που τους έδωσα σε 

φωτοτυπία και αφού τις διάβασαν, απάντησαν στις ερωτήσεις μου: τι είναι αυτά που 

βλέπετε, σε ποιο θέμα αναφέρονται, τι συναισθήματα νιώθετε, βλέποντας τις εικόνες. 

Μετά, ομαδικά έφτιαξαν τη δική τους αφίσα με κόλλες Α4 και έγραψαν ένα 

αντιρατσιστικό σύνθημα για τους μετανάστες.  

 

Υλικά και μέσα: κόλλες Α4, αφίσες σε φωτοτυπία 

 

Στόχοι: 

 Να αναπτύξουν την αισθητική τους ικανότητα. 

 Να αναπτυχθούν στους μαθητές αντιρατσιστικά αισθήματα. 

 Να γνωρίσουν τις αφίσες, το σκοπό αυτών και να περιγράφουν συναισθήματα 

που δημιουργούνται.  

 

Χρόνος: 10’ 

 

 

Εικόνα 3: Αφίσα μαθήτριας με θέμα το ρατσισμό. 
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Εικόνα 4: Αφίσα μαθήτριας με θέμα το ρατσισμό.  

 

Αποτελέσματα της 5ης δραστηριότητας:  

Οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι ήταν αφίσες με αντιρατσιστικά μηνύματα που 

αναφερόταν σε πρόσφυγες και  μετανάστες. Ακόμη ανέφεραν ότι είναι αφίσες που 

χρησιμοποιούνται σε εκδηλώσεις που γίνονται για τους πρόσφυγες. Τα παιδιά, τέλος, 

έκαναν την δική τους αφίσα και έβαλαν συνθήματα όπως: «Ναι στην ισότητα», «Ναι 

στη διαφορετικότητα», «Όχι στο ρατσισμό», «Όλοι έχουμε δικαιώματα». 

 

Περιγραφή της 6ης δραστηριότητας: 

Χώρισα τους μαθητές σε 2 ομάδες και ο καθένας τους ανέλαβε από ένα ρόλο (αηδόνι, 

αηδόνα, αηδονάκι, γέρος παπαγάλος, παπαγάλος 1, παπαγάλος 2). Στην κάθε ομάδα 

έδωσα ένα χρωματιστό χαρτί Α4 και οι μαθητές έφτιαξαν διαλόγους έχοντας μπροστά 

τους το βιβλίο. Έπειτα προχωρήσαμε στη δραματοποίηση. Ακόμη ανάλογα με τους 

ρόλους που υπάρχουν στο παραμύθι, οι μαθητές φόρεσαν χάρτινες στολές από χαρτί 

γκοφρέ (κίτρινη για τα αηδόνια και πολύχρωμες για τους παπαγάλους) για να 

ενταχθούν πιο γρήγορα στο παραμύθι.  
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Υλικά και μέσα: 2 παραμύθια, χαρτάκια με ρόλους, κόλλες Α4 για τους διαλόγους, 

μολύβια. 

 

Στόχοι: 

 Να είναι ικανοί να αποτυπώσουν με διάλογο τις σκέψεις, τις δράσεις και τα 

συναισθήματα των ηρώων του παραμυθιού. 

 Να μπούνε στη θέση των ρόλων που ανέλαβαν και να τους αποδίδουν με 

πειστικότητα (κίνηση, εκφράσεις προσώπου, τόνος φωνής). 

Χρόνος: 40’ 

 

 

Εικόνα 5: Εικόνα από τη δραματοποίηση που δείχνει τα δύο αηδόνια με κίτρινες στολές. Εμπνευσμένο από το 
παραμύθι της κα Κωτσαλίδου που αξιοποιήθηκε στην παρέμβαση.  

 

 



[49] 
 

 

Εικόνα 6: Εικόνα από τη δραματοποίηση που δείχνει τη συνάντηση του αηδονιού με τους παπαγάλους. Το 
παιδί που βρίσκεται δεξιά της εικόνας είναι το αηδόνι και φορά κίτρινη στολή, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι 
οι παπαγάλοι και φορούν πολύχρωμες στολές. Εμπνευσμένο από το παραμύθι της κα Κωτσαλίδου που 
αξιοποιήθηκε στην παρέμβαση.  

 

Αποτελέσματα της 6ης δραστηριότητας: 

Οι δύο ομάδες αποτελούνταν από 6 μαθητές, εκ των οποίων οι δύο ήταν τα 

δύο αηδόνια και οι υπόλοιποι τέσσερις ήταν οι παπαγάλοι. Οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν επαρκώς σ’ αυτό το πρώτο κομμάτι της δραστηριότητας. 

Συνεργάστηκαν και όλοι μαζί προσπαθούσαν να γράψουν το τι θα έλεγε ο καθένας 

από αυτούς. Ένας από την ομάδα έγραφε και οι υπόλοιποι έλεγαν τις ιδέες τους. 

Αφού τελείωσαν και οι δύο ομάδες τους έδωσα στολές από γκοφρέ χαρτί κιτρικό για 

τα δύο αηδόνια και πολύχρωμες για τους παπαγάλους. Όταν ξεκίνησε η 

δραματοποίηση οι μαθητές δεν έβλεπαν τα λόγια που είχε γράψει ο καθένας τους, 

αλλά ανταποκρίθηκαν απόλυτα σωστά. Ήταν συγκεντρωμένοι και δεν έχασαν την 

σειρά που έπρεπε να μιλήσουν. Αυτό δείχνει ότι κατανόησαν το νόημα του κειμένου. 

Με τις κινήσεις των χεριών τους μιμήθηκαν τα πουλιά και τα κορίτσια και των δύο 

ομάδων, που παρίσταναν την Λούση καθόταν κάτω καθώς στο παραμύθι αναφέρεται 

ότι η Λούση κάθεται στην φωλιά και ζεσταίνει τα αυγά της. Ακόμη στο σημείο που 
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το αηδόνι βλέπει για πρώτη φορά τον παπαγάλο  ο τόνος της φωνής του και γενικά 

όλη η μη λεκτική επικοινωνία έδειχνε τα συναισθήματα που ένιωθε το αηδόνι. Η 

δραματοποίηση πέτυχε απόλυτα, καθώς είναι μια δραστηριότητα που χρησιμοποιείται 

κατά κόρον σε δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. 

 

3η παρέμβαση με θέμα «Η εξερεύνηση της βιβλιοθήκης» 

Το τελευταίο δίωρο των παρεμβάσεων διεξήχθη στην παιδική βιβλιοθήκη της 

Φλώρινας. Οι μαθητές γνώρισαν τον χώρο της βιβλιοθήκης, την ιστορία της, ήρθαν 

σε επαφή με διάφορα είδη βιβλίων, εξοικειώθηκαν μ’ αυτά και αντιλήφθηκαν πώς και 

για ποιο λόγο είναι κατανεμημένα τα βιβλία σε κατηγορίες. Ακόμη δόθηκε η ευκαιρία 

στους μαθητές στο τέλος της παρέμβασης να δανειστούν όποιο βιβλίο επιθυμούν. 

Η παρέμβαση στην βιβλιοθήκη ξεκίνησε με την ιστορική αναδρομή της 

βιβλιοθήκης όπου αναφέρθηκαν τα εξής στοιχεία: Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

της Φλώρινας ιδρύθηκε το 1984. Ονομάζεται «Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Βασιλικής Πιτόσκα». Η βιβλιοθήκη πήρε το όνομά της από την Βασιλική που ήταν 

μια κοπέλα, στην οποία άρεσε πολύ να διαβάζει και είχε πολλά βιβλία. Όμως σε ένα 

ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη σκοτώθηκε. Έτσι ο Γεώργιος Πιτόσκας, ο 

πατέρας της Βασιλικής,  χρηματοδότησε την βιβλιοθήκη και έδωσε όλα τα βιβλία της 

σ’ αυτή.   

 

Υλικά και μέσα: - 

 

Στόχος: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του χώρου που επισκέφθηκαν. 

 

Χρόνος: 5’ 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια επισκόπηση των χώρων της βιβλιοθήκης. 

Συγκεκριμένα ανέφερα ότι η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία, τα οποία είναι χωρισμένα σε 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τα παραμύθια, τη ξένη λογοτεχνία, 

το ελληνικό διήγημα, το ελληνικό μυθιστόρημα, τα εικονογραφημένα παραμύθια, τα 

λογοτεχνικά βιβλία για ενηλίκους, τα ιστορικά βιβλία και βιβλία γενικού 

περιεχομένου. Οι κατηγορίες αυτές βοηθούν να βρουν εύκολα οι  επισκέπτες όποιο 
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βιβλίο επιθυμούν. Ακόμη ανέφερα ότι στον πάνω όροφο της βιβλιοθήκης 

λειτουργούν Η/Υ για τους επισκέπτες.  

Υλικά και μέσα: - 

 

Στόχοι: 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τους χώρους της βιβλιοθήκης.  

 Να αντιληφθούν το σκοπό της κατηγοριοποίησης των βιβλίων στην 

βιβλιοθήκη. 

 

Χρόνος: 5’ 

 

Περιγραφή της 1ης δραστηριότητας: 

Χώρισα τους μαθητές σε 3 ομάδες. Οι δύο ομάδες αποτελούνταν από 4 παιδιά και η 

μία ομάδα από 5 παιδιά. Δόθηκε σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας, το οποίο 

περιείχε εικόνες και οι μαθητές παρατηρώντας τες, συμπλήρωσαν τον κανόνα που 

εφαρμόζεται στην βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση γι’ αυτούς τους 

κανόνες, αναφέροντας τι έγραψε η κάθε ομάδα σε κάθε εικόνα του φυλλαδίου.  

 

Παράθεση του φυλλαδίου της 1ης δραστηριότητας: 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας, μολύβια 

 

Στόχος: 

 Οι μαθητές να αντιληφθούν τους κανόνες που ισχύουν στο χώρο της 

βιβλιοθήκης και να υιοθετήσουν τη σωστή συμπεριφορά όταν βρίσκονται σ’ 

αυτόν.  

 

Χρόνος: 30’ 

 

Αποτελέσματα της 1ης δραστηριότητας:  

Οι μαθητές ήταν πολύ συνεργάσιμοι και ήσυχοι από την πρώτη στιγμή της 

επίσκεψης στη βιβλιοθήκη. Ακόμη και ο μαθητής που έδειχνε αδιαφορία στις δύο 

προηγούμενες παρεμβάσεις εντός της τάξης, στη βιβλιοθήκη συνεργάστηκε άψογα με 

την ομάδα του. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στη δραστηριότητα αυτή και 

οι απαντήσεις τους δίνονται παρακάτω: στην πρώτη εικόνα έγραψαν ότι στη 

βιβλιοθήκη δεν πρέπει να αλλάζουμε τη σειρά των βιβλίων στα ράφια. Για τη 

δεύτερη εικόνα έγραψαν: «Δεν καθόμαστε πάνω στα βιβλία και δεν τα πατάμε». Για 

την τρίτη εικόνα έγραψαν: «Δεν κόβουμε τις σελίδες των βιβλίων». Για την τέταρτη 

εικόνα έγραψαν: «Δεν γράφουμε τα βιβλία» και για την τελευταία: «Κάνουμε ησυχία 

στη βιβλιοθήκη».  

  

 

Περιγραφή της 2ης δραστηριότητας: 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα γίνουν οι εξερευνητές της 

βιβλιοθήκης, παίζοντας το παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού». Δόθηκε στην κάθε 

ομάδα από ένα φύλλο εργασίας, το οποίο περιείχε οδηγίες ώστε να βρουν τον 

κρυμμένο θησαυρό που είναι ένα διαφορετικό βιβλίο για την κάθε ομάδα. Οι μαθητές 

αφού βρήκαν το βιβλίο έπρεπε να το διαβάσουν και να κάνουν όλες τις 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας.  

Το βιβλίο που έπρεπε να βρει η 1ης ομάδα ήταν το παραμύθι «Το κουβαράκι 

που ήθελε ν’ αγαπάει» της Βάνας Μυρωνάκη Εκδόσεις Άγκυρα, η δεύτερη ομάδα 

έπρεπε να βρει το διήγημα «Η ζωή είναι ωραία» της Χρυσής Γιάντσιου εκδόσεις 

Ψυχογιός και η τρίτη ομάδα το μυθιστόρημα «Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο» 

της Γαλάτειας Γρηγοριάδου - Σουρέλη, Εκδόσεις Ψυχογιός.  
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Η ιστορία του πρώτου βιβλίου αναφέρεται σε τέσσερα κουβαράκια που τα 

τρία από αυτά ήταν χρωματιστά και το ένα μαύρο. Τα τρία κουβάρια πίστευαν ότι το 

μαύρο δεν μπορεί να γίνει κάτι λόγω του χρώματός του. Όμως το μαύρο κουβάρι το 

αγάπησε η βασίλισσα και το έπαιρνε μαζί της παντού. Κάποια μέρα χάθηκαν στο 

δάσος, η βασίλισσα τα ξέχασε όλα και δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο της 

επιστροφής και το κουβάρι έπρεπε να τη βρει και να της δείξει τον δρόμο για να 

γυρίσει στο παλάτι. Το κουβάρι επειδή δεν μπορούσε να πάει στην λίμνη που 

βρισκόταν η βασίλισσα ζητούσε από άλλους ήρωες να το οδηγήσουν εκεί. Ο κάθε 

ήρωας που συνάντησε, όμως του ζήτησε να του δώσει λίγο από το σκοινί του. Τελικά 

το κουβάρι έφτασε στην βασίλισσα όμως είχε καταστραφεί και δεν μπορούσε να 

τυλιχθεί ξανά. Είχε προτιμήσει να σώσει τη βασίλισσα παρ’ όλο που το ίδιο 

καταστράφηκε. Το παραμύθι αυτό δείχνει ότι η αγάπη του πρωταγωνιστή ήταν 

μεγάλη για την ηρωίδα. Το συγκεκριμένο παραμύθι επιλέχθηκε γιατί  παρέχει ηθική 

διαπαιδαγώγηση στα παιδιά παρουσιάζοντας έμμεσα τα πλεονεκτήματα της ηθικής 

συμπεριφοράς, όχι με αφηρημένες έννοιες, αλλά δείχνοντας αυτό που είναι ορθό. 

Επιπλέον μέσω του παραμυθιού οι μαθητές θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με 

τον χώρο της φαντασίας. 

Το απόσπασμα από το διήγημα «Η ζωή είναι ωραία» αναφέρεται στη ζωή 

ενός παιδιού. Οι σελίδες 61 – 75 που έπρεπε να διαβάσει αυτή η ομάδα, αναφέρονται 

στο πως περνούσε ένα παιδί πριν και μετά τον διορισμό του μπαμπά του ως 

δάσκαλου σε ένα χωριό. Μετά το διορισμό του πατέρα του, μετακόμισαν με την 

οικογένειά του και το απόσπασμα αναφέρεται πως πέρασε το παιδί και πως μπόρεσε 

να προσαρμοστεί στο νέο τόπο. Το συγκεκριμένο απόσπασμα επιλέχθηκε για να 

αντιληφθούν οι μαθητές τα συναισθήματα που ένιωθε ο ήρωας όταν άφησε πίσω του 

τους φίλους, τους συγγενείς, πως προσαρμόστηκε στον νέο τόπο και τις διαφορές του 

τόπου αυτού με την προηγούμενη κατοικία του.  

Οι σελίδες 17 - 32  από το μυθιστόρημα «Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο» 

αναφέρονται σε ένα σπουργίτι που λόγω του ότι φορούσε ένα κόκκινο γιλέκο τον 

κορόιδευαν, όμως γίνεται φίλος με ένα χελιδόνι και ο ένας μαθαίνει πολλά από τον 

άλλον. Οι δύο πρωταγωνιστές, ενώ είναι τόσο διαφορετικοί, μπόρεσαν να 

συνεργαστούν και να πετύχουν πολλά μαζί. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα 

επιλέχθηκε για να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο 

όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα αυτό συνδέεται με 

το παραμύθι της κα Κωτσαλίδου που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς το αηδόνι παρά 
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τη διαφορετικότητά του αναφορικά με τον κόσμο των παπαγάλων, κατάφερε να 

συνεργαστεί μαζί τους, να μιλήσει την ίδια γλώσσα με αυτούς, να επιβιώσει.  

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των φύλλων εργασιών που δόθηκαν στους 

μαθητές δεν είναι ίδιες για τις τρεις ομάδες, αλλά έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με 

τα διαφορετικά είδη βιβλίων.  

 

Περιγραφή του 1ου και 2ου βήματος: 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από την 1η ομάδα στο 1ο βήμα να βρουν το ράφι της 

βιβλιοθήκης που αναφέρει τα γράμματα ΕΠ και αφού βρουν το ράφι να γράψουν στο 

2ο βήμα τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά, δηλαδή ελληνικό παραμύθι. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τις άλλες δύο ομάδες μόνο που από τη 2η ομάδα ζητείται να βρει το ράφι με τα 

γράμματα ΕΔ και η 3η ομάδα ΕΜ και στη συνέχεια να γράψουν στο 2ο βήμα τι 

σημαίνουν αυτά τα γράμματα, δηλαδή ελληνικό διήγημα, ελληνικό μυθιστόρημα.  

 

Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας, μολύβι 

 

Στόχοι: 

 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον χώρο της βιβλιοθήκης για να βρουν το 

συγκεκριμένο ράφι. 

 Οι μαθητές να συνεργαστούν. 

 

Αποτελέσματα του 1ου και 2ου βήματος: 

Και οι τρεις ομάδες στο 1ο και 2ο βήμα δεν δυσκολεύτηκαν. Βρήκαν εύκολα τις 

κατηγορίες των βιβλίων που ανταποκρινόταν στα γράμματα ΕΠ, ΕΜ, ΕΔ (ελληνικό 

παραμύθι, ελληνικό μυθιστόρημα και ελληνικό διήγημα), ζητώντας την βοήθεια του 

υπεύθυνου της βιβλιοθήκης να τους κατευθύνει στο σωστό ράφι. 

 

Περιγραφή του 3ου και 4ου βήματος: 

Στο 3ο και το 4ο βήμα των φύλλων εργασίας αναφερόταν ότι ο θησαυρός που 

ψάχνουν είναι ένα βιβλίο και τους δόθηκε ένα χαρακτηριστικό για να είναι πιο 

εύκολο γι’ αυτούς να το βρουν και να γράψουν στο 4ο βήμα τον τίτλο αυτού του 

βιβλίου. Αφού βρήκαν το βιβλίο, ανακάλυψαν τον κρυμμένο θησαυρό. 
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Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας, μολύβι. 

 

Στόχοι:  

 Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με βιβλία. 

 Οι μαθητές να βρουν το σωστό βιβλίο από τη συγκεκριμένη κατηγορία για να 

συνεχίσουν στο επόμενο βήμα. 

 Οι μαθητές να συνεργαστούν. 

 

Αποτελέσματα του 3ου και 4ου βήματος: 

Στο 3ο βήμα οι μαθητές έπρεπε να βρουν τον θησαυρό (δηλαδή ένα βιβλίο), 

διαφορετικό για την κάθε ομάδα. Όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν την βοηθητική 

λέξη που δινόταν στο 3ο βήμα και βρήκαν εύκολα το σωστό βιβλίο, γράφοντας τον 

τίτλο του στο 4ο βήμα του φύλλου εργασίας. 

 

Περιγραφή του 5ου βήματος: 

Στο 5ο βήμα ζητήθηκε από τους μαθητές και των τριών ομάδων να διαβάσουν το 

βιβλίο ή τα αποσπάσματα των βιβλίων.  

 

Υλικά και μέσα: βιβλία, φύλλο εργασίας, μολύβι. 

 

Στόχοι:  

 Να διαβάσουν ένα βιβλίο ή ένα απόσπασμα μέσα από παιγνιώδη τρόπο. 

 Οι μαθητές να εξασκήσουν την αναγνωστική τους ικανότητα. 

 

Αποτελέσματα του 5ου βήματος: 

Το 5ο βήμα του φύλλου εργασίας προέτρεπε τους μαθητές να διαβάσουν το βιβλίο ή 

το απόσπασμα από το βιβλίο. Η 1η ομάδα έπρεπε να διαβάσει το παραμύθι «Το 

κουβαράκι που του άρεσε ν’ αγαπάει», η 2η ομάδα έπρεπε να διαβάσει τις σελίδες 61 – 

75  του διηγήματος «Η ζωή είναι ωραία» και η 3η ομάδα διάβασε τις σελίδες 17 - 32 

από το μυθιστόρημα «Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο». Οι μαθητές είχαν καθίσει 

γύρω από ένα τραπέζι που υπάρχει στο πίσω μέρος της βιβλιοθήκης. Σ’ αυτό το βήμα 

και οι τρεις ομάδες διάβαζαν προσεκτικά το βιβλίο και τα αποσπάσματα των βιβλίων 

που τους ζητήθηκε χαμηλόφωνα χωρίς να ενοχλούν τις άλλες ομάδες. Παρατήρησα 
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ότι τα παιδιά την ώρα της ανάγνωσης του βιβλίου ήταν πολύ συγκεντρωμένα. 

Συγκεκριμένα, όταν ξεκίνησε να διαβάζει ένας μαθητής από την κάθε ομάδα, οι άλλοι 

τρεις άκουγαν με προσοχή αυτόν που διάβαζε. Αυτό όμως εναλλασσόταν μεταξύ των 

παιδιών, δηλαδή το παιδί που είχε ξεκινήσει να διαβάζει σταματούσε και στη 

συνέχεια διάβαζε ο διπλανός του. Έτσι διάβασαν όλα τα παιδιά της κάθε ομάδας. 

Αυτό συνέβη χωρίς την δική μου παρότρυνση και οι μαθητές το έκαναν από μόνοι 

τους. Θεωρώ πως σε αυτή τη φάση επετεύχθη ένας από τους στόχους της 

φιλαναγνωσίας που είναι να «δημιουργήσει κλίμα συντροφικότητας και 

δημιουργικότητας μέσα στην τάξη ή σε κάποιο άλλο χώρο, η οποία σταματά να αποτελεί 

ένα άθροισμα μεμονωμένων μαθητών αλλά γίνεται μια ‘κοινότητα αναγνωστών’» 

(ΕΚΕΒΙ). Λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο χώρο της βιβλιοθήκης φάνηκε 

ότι δημιουργήθηκε κλίμα συντροφικότητας και δημιουργικότητας, καθώς έπαψαν οι 

μαθητές να λειτουργούν ως μεμονωμένα άτομα, και δημιούργησαν μια «κοινότητα 

αναγνωστών». 

 

Περιγραφή του 6ου βήματος του φύλλου εργασίας της 1ης ομάδας – 1η 

δραστηριότητα: 

Όσον αφορά το 6ο βήμα, ζητήθηκε από τις τρεις ομάδες να κάνουν τις τελευταίες 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας που αφορούσαν τα βιβλία που διάβασαν. 

Συγκεκριμένα η 1η ομάδα έπρεπε να απαντήσουν στην εξής ερώτηση: Πώς κρίνετε τη 

συμπεριφορά των άλλων κουβαριών στο μαύρο κουβάρι που πίστευαν ότι αυτό δεν 

θα μπορούσε να γίνει τίποτα; Πώς θα νιώθατε αν ήσασταν το μαύρο κουβάρι; 

 

Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας, μολύβι. 

 

Στόχοι του 6ου βήματος του φύλλου εργασίας της 1ης ομάδας - 1η δραστηριότητα: 

 Να αντιληφθούν οι μαθητές τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή, να κρίνουν 

τη συμπεριφορά των άλλων ηρώων και να έχουν κατανοήσει το κείμενο.  

 

Αποτελέσματα του 6ου βήματος του φύλλου εργασίας της 1ης ομάδας - 1η 

δραστηριότητα: 

Όσον αφορά το 6ο βήμα του φύλλου εργασίας, οι δραστηριότητες ήταν διαφορετικές 

για την κάθε ομάδα και οι μαθητές φάνηκε να μην δυσκολεύονται. Συγκεκριμένα, 
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από τις απαντήσεις της 1ης ομάδας αντιλήφθηκα ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί 

επιτεύχθηκαν. Στην ερώτηση που έλεγε στο πως κρίνουν οι μαθητές τη συμπεριφορά 

των πρωταγωνιστών του παραμυθιού, αναφέροντας γιατί τα χρωματιστά κουβάρια 

συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στο μαύρο κουβάρι και πως θα αισθάνεται το 

μαύρο κουβάρι με αυτή τους τη συμπεριφορά, οι μαθητές έγραψαν: «Θα ένιωθε 

άσχημα. Το κουβάρι ένιωθε λύπη γιατί τα άλλα κουβάρια το κορόιδευαν για το μαύρο 

του χρώμα». Έτσι, οι μαθητές κατάφεραν να μπουν στη θέση του μαύρου κουβαριού 

και να αντιληφθούν πως εκείνο ένιωσε. 

 

Περιγραφή του 6ου βήματος της 1ης ομάδας – 2η δραστηριότητα:  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές της ίδιας ομάδας να γράψουν τι θα έλεγαν 

σε έναν φίλο τους αν ήθελαν να αφηγηθούν το παραμύθι.  

 

Υλικά και μέσα: βιβλίο, φύλλο εργασίας, μολύβι. 

 

Στόχοι του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 1ης ομάδας - 2η δραστηριότητα:  

 Αν κατανόησαν ή όχι το παραμύθι. 

 Ανάπτυξη του γραπτού λόγου των μαθητών. 

 

 

Αποτελέσματα του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 1ης ομάδας - 2η 

δραστηριότητα:  

Στην επόμενη δραστηριότητα ζητήθηκε να γράψουν τι θα έλεγαν σε έναν φίλο 

τους αν ήθελαν να αφηγηθούν το παραμύθι. Οι μαθητές σ’ αυτή την δραστηριότητα 

έγραψαν: «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κουβάρι που είχε μαύρο χρώμα και τα 

άλλα τον κορόιδευαν για το μαύρο του χρώμα. Όμως η βασιλοπούλα και αυτό έγιναν 

φίλοι. Μια μέρα πήγαν στο δάσος και η βασιλοπούλα χάθηκε και δεν μπορούσε να 

γυρίσει πίσω. Το κουβάρι της έδειξε το δρόμο για το παλάτι, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, 

το κουβάρι από όπου περνούσε του ζητούσαν να τους δώσει λίγο από το κουβάρι του 

όπως για παράδειγμα στην πασχαλίτσα για να πλέξει μαύρο χρώμα για τις μαύρες 

βουλίτσες της. Το κουβάρι βρήκε πολλούς στο δρόμο του μέχρι να φτάσει στην 

βασίλισσα και ξετυλίχθηκε, έδειξε το δρόμο για το παλάτι στην βασίλισσα αλλά αυτό 

δεν μπορούσε να γίνει κουβάρι όπως ήταν πριν». Από αυτές τις δύο δραστηριότητες 
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του 6ου βήματος, η δεύτερη συνδέεται με την καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης 

ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων που είναι ένας από τους στόχους της 

φιλαναγνωσίας. Δηλώνει το πόσο ικανός είναι κάποιος να διηγηθεί μια ιστορία που 

διάβασε. Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση είναι να έχει κατανοήσει σε βάθος το 

κείμενο που έχει διαβάσει. Κατά την γνώμη μου, οι μαθητές κατανόησαν το 

παραμύθι, αφού ανταποκρίθηκαν επαρκώς σ’ αυτή τη δραστηριότητα, γράφοντας 

ορθά την ιστορία του παραμυθιού. Ακόμη, αντιλήφθηκαν τη συμπεριφορά των άλλων 

ηρώων προς των πρωταγωνιστή, αλλά μπόρεσαν και να μπουν στην θέση του 

πρωταγωνιστή και να αντιληφθούν τα συναισθήματά του. 

 

Περιγραφή του 6ου βήματος της 2ης ομάδας – 1η δραστηριότητα:  

Στο 6ο βήμα της 2ης ομάδας ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν τα 

συναισθήματα του Χαριτόδημου, του πρωταγωνιστή του βιβλίου, όταν ανακοίνωσε 

στους συμμαθητές του ότι θα φύγει από το σχολείο και γιατί.  

 

Στόχος του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 2ης ομάδας - 1η δραστηριότητα:  

 Οι μαθητές να μπουν στην θέση του πρωταγωνιστή και να αντιληφθούν τα 

συναισθήματά του και να ελέγξω αν κατανόησαν το νόημα του κειμένου. 

 

Αποτελέσματα 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 2ης ομάδας - 1η δραστηριότητα: 

Αναφορικά με τη 2η ομάδα και το 6ο βήμα, τα μέλη της συμμετείχαν ενεργά στις 

δραστηριότητες της βιβλιοθήκης. Διάβασαν όλοι όταν ήρθε η σειρά τους και 

συζητούσαν χαμηλόφωνα για να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες του φύλλου 

εργασίας. Η συγκεκριμένη ομάδα βρήκε γρήγορα το βιβλίο που τους είχε ζητηθεί. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες του 6ου βήματος, στη δραστηριότητα που τους 

ζητούνταν να γράψουν «Τι μπορεί να ένιωθε ο Χαριτόδημος, ο πρωταγωνιστής του 

βιβλίου, όταν ανακοίνωσε στην τάξη ότι θα φύγει από το σχολείο και γιατί» οι 

μαθητές έγραψαν: «Λύπη, γιατί θα χάσει τους φίλους του. Επίσης θα ένιωθε 

στεναχώρια γιατί θα έφευγε από την πόλη του. Όταν ανακοίνωνε στην τάξη ότι θα φύγει 

θα ένιωθε αγωνία γιατί σε λίγες μέρες θα έχανε τους φίλους του, αλλά θα ένιωθε χαρά 

γιατί θα ξέφευγε από την ανεπιθύμητη ξαδέρφη του». Από την απάντησή τους φάνηκε 

ότι κατανόησαν το νόημα του κειμένου, μπόρεσαν να μπουν στην θέση του ήρωα και 

να αντιλήφθηκαν τα συναισθήματά του σχετικά με τον αποχωρισμό του από τον τόπο 

του και τους ανθρώπους του. 
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Περιγραφή του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 2ης ομάδας - 2η δραστηριότητα: 

Στη δεύτερη δραστηριότητα η ομάδα έδωσε ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα συνδέεται με την δημιουργική γραφή, καθώς οι 

μαθητές αντλούν στοιχεία από το κείμενο που διάβασαν και επινοούν το τέλος της 

ιστορίας. 

 

Στόχοι του 6ου  βήματος φύλλου εργασίας της 2ης ομάδας - 2η δραστηριότητα: 

 Οι μαθητές να έχουν κατανοήσει το νόημα του αποσπάσματος 

 Να οξύνουν την φαντασία τους. 

 Να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους. 

 

Αποτελέσματα του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 2ης ομάδας - 2η 

δραστηριότητα: 

Σε αυτή τη δραστηριότητα που έδωσαν ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία, 

οι μαθητές έγραψαν: «Βρήκε καινούργιους φίλους, καινούριο σχολείο και το χωριό του 

είχε πολλά δέντρα και ζώα». Και από τη δραστηριότητα αυτή φάνηκε ότι οι μαθητές 

έδωσαν ένα σύντομο τέλος αλλά διαφορετικό από αυτό της ιστορίας του βιβλίου. 

 

 

Περιγραφή του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 3ης ομάδας - 1η δραστηριότητα: 

Η 3η ομάδα στο 6ο βήμα είχε ως δραστηριότητα να συνεχίσει την ιστορία των δύο 

ηρώων, του σπουργιτιού και του χελιδονιού. 

 

Στόχοι του 6ου  βήματος φύλλου εργασίας της 3ης ομάδας - 1η δραστηριότητα:  

 Οι μαθητές να είναι ικανοί να συνεχίσουν την ιστορία του μυθιστορήματος με 

τους ήρωες. 

 Να οξύνουν την φαντασία τους. 

 Να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. 

 

Αποτελέσματα του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 3ης ομάδας - 1η 

δραστηριότητα: 
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Η 3η ομάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Οι 

μαθητές συζήτησαν χαμηλόφωνα χωρίς να ενοχλούν τις άλλες ομάδες και υπήρχε 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Η δραστηριότητα ήταν 

ως εξής: «Τα δύο πουλιά, ο σπουργίτης και το χελιδόνι έγιναν φίλοι. Συνέχισε την 

ιστορία και βάλε τους δύο ήρωες σε νέα περιπέτεια». Οι μαθητές έγραψαν: «Μια μέρα 

οι δυο φίλοι πήγαν να βρουν φαγητό. Όταν γύρισαν βρήκαν άλλα δύο πουλιά στη φωλιά 

τους. Τότε νευρίασαν πολύ, άρχισε μια κόντρα μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τη 

φωλιά. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά οι δύο φίλοι κέρδισαν τις φωλιές τους και έζησαν μια 

άνετη ζωή». Αυτή η δραστηριότητα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δημιουργήσουν μια νέα ιστορία, δανειζόμενοι στοιχεία από την ιστορία που έχουν 

ήδη διαβάσει. Τους δόθηκε ακόμη η δυνατότητα να εκφραστούν μέσω του γραπτού 

λόγου, οξύνοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

 

Περιγραφή του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 3ης ομάδας - 2η δραστηριότητα: 

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές έγραψαν έναν νέο τίτλο στο βιβλίο. 

 

Υλικά και μέσα: φύλλο εργασίας, βιβλίο, μολύβι. 

 

Στόχος του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 3ης ομάδας - 2η δραστηριότητα: 

 Να έχουν κατανοήσει σε βάθος το κείμενο.  

 

Αποτελέσματα του 6ου βήματος φύλλου εργασίας της 3ης ομάδας - 2η 

δραστηριότητα: 

 Ο νέος τίτλος που έδωσαν οι μαθητές στην ιστορία ήταν: «Οι δύο φίλοι σε 

καινούριες περιπέτειες». Φάνηκε ότι ο νέος τίτλος που έγραψαν ήταν εύστοχος όσον 

αφορά το νόημα του κειμένου.  

Οι μαθητές στο τέλος της επίσκεψής μας στον χώρο της βιβλιοθήκης 

δανείστηκαν βιβλία από τη βιβλιοθήκη με τη θέλησή τους χωρίς να τους το αναφέρω 

εγώ ή ο δάσκαλός τους.  

 

Χρόνος της 2ης δραστηριότητας: 45’ 
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Εικόνα 7: Εικόνα από την ομαδική εργασία των μαθητών στο χώρο της βιβλιοθήκης.  

 

Στη συνέχεια, παραθέτω τα φύλλα εργασίας των ομάδων: 

 

1η ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Βήμα 1ο 

 Βρείτε το ράφι της βιβλιοθήκης που έχει τα γράμματα ΕΠ. 

Βήμα 2ο 

Αφού το βρείτε γράψτε τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. 

ΕΠ:  

………………………………………………………………………………………… 

Βήμα 3ο  

Τώρα πρέπει να βρείτε το θησαυρό!! Είναι ένα βιβλίο! Προσοχή! Πρέπει να 

βρείτε το σωστό!! 

Βρείτε το βιβλίο που ο τίτλος του μιλάει για ένα «κουβαράκι».  

Βήμα 4ο  

Γράψτε τον τίτλο του βιβλίου στις παρακάτω γραμμές 



[64] 
 

…………………………………………………………………………………………. 

Εάν βρήκατε το σωστό βιβλίο βρήκατε και το θησαυρό!! Συγχαρητήρια!! 

Η περιπέτειά σας όμως δεν τελείωσε εδώ!!  

Βήμα 5ο 

Διαβάστε το παραμύθι. 

Βήμα 6ο 

Πρέπει να απαντήσετε και στην τελευταία δραστηριότητα για να μπείτε στην 

ομάδα των «Εξερευνητών της βιβλιοθήκης» 

Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά των άλλων κουβαριών στο μαύρο κουβάρι που 

πίστευαν ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα; Πώς θα νιώθατε αν 

ήσασταν το μαύρο κουβάρι; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Αν θέλατε να αφηγηθείτε την ιστορία του παραμυθιού σε έναν φίλο σας 

γράψτε στις παρακάτω γραμμές τι θα λέγατε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Μπράβο!!! Γίνατε οι εξερευνητές της βιβλιοθήκης!! 
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2η ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Βήμα 1ο  

Βρείτε το ράφι της βιβλιοθήκης που έχει τα γράμματα ΕΔ. 

Βήμα 2ο 

 Αφού το βρείτε, γράψτε στο φάκελο τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. 

ΕΔ:  

………………………………………………………………………………………… 

Βήμα 3ο  

Τώρα πρέπει να βρείτε ένα βιβλίο! Προσοχή! Πρέπει να βρείτε το σωστό 

βιβλίο!! 

Βρείτε τον τίτλο του βιβλίου που αναφέρεται στη «ζωή». 

Βήμα 4ο 

 Γράψτε τον τίτλο του βιβλίου στις παρακάτω γραμμές: 

………………………………………………………………………………………… 

Εάν βρήκατε το σωστό βιβλίο βρήκατε και το θησαυρό!! Συγχαρητήρια!! 

Η περιπέτειά σας όμως δεν τελείωσε εδώ!!  

Βήμα 5ο   

Διαβάστε τις σελίδες 61 – 75 του βιβλίου. 

Βήμα 6ο 

Πρέπει να απαντήσετε και στην τελευταία δραστηριότητα για να μπείτε στην 

ομάδα των «Εξερευνητών της βιβλιοθήκης» 

Δώστε ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

Μπράβο!!! Γίνατε οι εξερευνητές της βιβλιοθήκης!! 

 

 

3η ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Βήμα 1ο 

 Βρείτε το ράφι της βιβλιοθήκης που έχει τα γράμματα ΕΠ. 

Βήμα 2ο 

 Αφού το βρείτε γράψτε στο φάκελο τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. 

ΕΜ:  

………………………………………………………………………………………… 

Βήμα 3ο 

 Τώρα πρέπει να βρείτε ένα βιβλίο! Προσοχή! Πρέπει να βρείτε το σωστό βιβλίο!! 

Βρες το βιβλίο που ο τίτλος του μιλάει για ένα σπουργίτη με ένα «χρωματιστό 

γιλέκο». 

Βήμα 4ο 

 Γράψτε τον τίτλο του βιβλίου στις παρακάτω γραμμές: 

……………………………………………………………………………………… 

Εάν βρήκατε το σωστό βιβλίο βρήκατε και το θησαυρό!! Συγχαρητήρια!! 

Η περιπέτειά σας όμως δεν τελείωσε εδώ!!  

Βήμα 5ο  

Διαβάστε το παραμύθι, διαβάστε τις σελίδες 17 - 32 του βιβλίου. 

Βήμα 6ο  
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Πρέπει να απαντήσετε και στην τελευταία δραστηριότητα για να μπείτε στην 

ομάδα των «Εξερευνητών της βιβλιοθήκης» 

Τα δύο πουλιά, ο σπουργίτης και το χελιδόνι έγιναν φίλοι. Συνέχισε την ιστορία και 

βάλε τους δύο ήρωες σε νέα περιπέτεια.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Βάλε ένα νέο τίτλο στην ιστορία σου 

………………………………………………………………………………………. 

  

Μπράβο!!! Γίνατε οι εξερευνητές της βιβλιοθήκης!! 
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Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρέμβασης θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

υπήρχαν σε όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων θετικά σχόλια από τους μαθητές τόσο 

για τις δραστηριότητες όσο και για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρέμβαση. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν η θετική στάση των μαθητών στο να 

ξαναδιαβάσουν τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν και στο να δανειστούν άλλα βιβλία 

από τη βιβλιοθήκη χωρίς την παρότρυνση του δασκάλου ή τη δική μου. Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αρχικά οι μαθητές δεν ήταν τόσο πρόθυμοι για την 

παρέμβαση που θα ακολουθούσε αλλά στη συνέχεια συμμετείχαν όλοι. Επίσης, 

παρατήρησα ότι οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες αναδιήγησης ιστοριών, 

ενεργητικής ακρόασης, συνεργασίας και επικοινωνίας κ.α.  

Κατά την άποψή μου, για να επιτευχθεί η ενεργητική στάση των μαθητών, 

πρέπει να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα μάθησης με στόχο την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος. Με τις κατάλληλες δραστηριότητες για τα δεδομένα της τάξης, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους μαθητές τους να αποκτήσουν 

θετική στάση για τα βιβλία, σε αυτούς που ήδη είχαν θετική στάση για τα βιβλία, 

μπορούν να την ενισχύσουν και σε αυτούς που δεν είχαν θετική στάση, να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αγαπήσουν το βιβλίο και να γίνει 

μέρος της ψυχαγωγίας τους. Το σχολείο μπορεί με προγράμματα να προωθήσει τη 

φιλαναγνωσία.  

Αλλά και μελλοντικά, με τις αναγνωστικές δράσεις που μπορούν να 

υλοποιηθούν στο χώρο της τάξης ή και σε άλλο χώρο, δίνεται η δυνατότητα να 

προσεγγιστούν μαθητές που θεωρούνται αδιάφοροι ή αδύναμοι, αφού για κάθε παιδί 

υπάρχει ένα βιβλίο που αγγίζει τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις ανάγκες του. 

Γενικότερα, η ένταξη του βιβλίου στη ζωή της τάξης με κάθε αφορμή και όχι μόνο 

στην ώρα της φιλαναγνωσίας, μαθαίνει στα παιδιά ότι η ανάγνωση αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.  

Η δική μας έρευνα περιλάμβανε συνολικά 6 ώρες (4 εντός τάξης και 2 στο 

χώρο της βιβλιοθήκης). Θα μπορούσε σε μελλοντική βάση να εφαρμοστεί σε 

μεγαλύτερο δείγμα μαθητών της ίδιας ηλικιακής ομάδας, προσθέτοντας και άλλες 

ώρες παρέμβασης. Θα μπορούσε επίσης να αφορά μαθητές μικρότερης ηλικιακής 

ομάδας καθότι είναι σημαντικό να δημιουργείται η αγάπη για το βιβλίο από μικρή 
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ηλικία. Η φιλαναγνωσία είναι ζήτημα που απασχολεί όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης οπότε οι δράσεις και τα προγράμματα φιλαναγνωσίας πρέπει να 

προωθούνται, αφού τα οφέλη της φιλαναγνωσίας είναι ποικίλα. 
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