Εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ινγνηερλίαο: Πξνηάζεηο
δεκηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο εμωζρνιηθώλ βηβιίωλ
Η ελαζρόιεζε κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη κηα ειεύζεξε θαη δεκηνπξγηθή
δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ςπραγσγεί ηα παηδηά θαη ηαπηόρξνλα είλαη έλα
πνιύκνξθν καζεζηαθό παηρλίδη ην νπνίν κνηξάδνληαη όινη νη αλαγλώζηεο,
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί.
Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ινγνηερλίαο ζπγθξνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνηείλνπλ έλαλ νξγαλσκέλν ηξόπν επεμεξγαζίαο εμσζρνιηθώλ βηβιίσλ.
Έρνπλ ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη πξνηείλεηαη λα
εληαρηνύλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ πνπ αλαπηύζζεη ην Πξόγξακκα
Δθπαίδεπζεο ησλ Παηδηώλ ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλόηεηαο ζηε Θξάθε γηα
ηελ ελίζρπζε ζηεο ειιελνκάζεηαο.
Δηδηθόηεξα, ηα πξνγξάκκαηα απεπζύλνληαη ζε καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ
καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε κεηνλνηηθά θαη δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη
ζηα ΚΔΣΠΔΜ (ηάμεηο γ’, δ’, ε, ζη’ δεκνηηθνύ).
Τα πξνγξάκκαηα ινγνηερλίαο πεξηέρνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ νδεγνύλ θαη
δηεπθνιύλνπλ ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ
ιεμηινγίνπ, ηε γξαπηή θαη ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε.
Οη δξαζηεξηόηεηεο επηδηώρζεθε λα έρνπλ έκκεζε ζρέζε κε όια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ.

Οη παηδαγωγηθνί ζηόρνη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάηωλ ινγνηερλίαο
Η αλάγλσζε βηβιίσλ επαηζζεηνπνηεί αηζζεηηθά, θαιιηεξγεί ηε θαληαζία θαη ηε
ζθέςε, δηεπξύλεη ηνλ θόζκν ησλ βησκάησλ, δηεπξύλεη ηνλ θνηλσληθό θαη
πνιηηηζηηθό νξίδνληα, εκπιέθεη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ην ζπλαίζζεκα ησλ
καζεηώλ θαη βνεζά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηώλ.
Σηόρνο καο είλαη λα επεμεξγαζηνύλ νη καζεηέο ηα βηβιία κε δεκηνπξγηθό
ηξόπν, δειαδή
 λα εθθξαζηνύλ γξαπηά, πξνθνξηθά θαη θαιιηηερληθά
 λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο
 λα απνιαύζνπλ ηελ αλάγλσζε
 λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ην βηβιίν
 λα απνθηήζνπλ αίζζεζε ινγνηερληθήο εκπεηξίαο

Πώο επηιέγνπκε βηβιία
Η αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη θαιή γηα ηνλ θαζέλα, εάλ απηόο μέξεη ηη κπνξεί λα
πάξεη από έλα βηβιίν. Σπλήζσο, θάζε αλαγλώζηεο, παηδί ή ελήιηθνο, επηιέγεη
κόλνο ηνπ ηα βηβιία πνπ ζα δηαβάζεη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.
Σπρλά βιέπνπκε όηη ηα παηδηά δελ δηαιέγνπλ πάληα βηβιία πνπ εκείο νη
ελήιηθνη ζεσξνύκε “θαιά βηβιία”. Δπεηδή ε γλώκε ησλ παηδηώλ ζηελ επηινγή
ησλ βηβιίσλ κεηξάεη, κπνξνύκε λα ηνπο πξνηείλνπκε βηβιία πνπ ζεσξνύκε
ελδηαθέξνληα γηα ηελ ειηθία ηνπο θαη αθνύ ζπδεηήζνπκε καδί ηνπο λα
θαηαιήμνπκε ζην βηβιίν πνπ ζα δηαβάζνπκε όινη καδί ζηελ ηάμε.
Τα βηβιία πνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε είλαη δηαθόξσλ εηδώλ: ινγνηερληθά
(παξακύζηα, κηθξά κπζηζηνξήκαηα), εηθνλνγξαθεκέλα, βηβιία γλώζεσλ.
Γηα λα επηιέμνπκε βηβιία παίξλνπκε ππόςε καο
 ηελ “αλαγλσζηηθή ηζηνξία” ησλ καζεηώλ καο, δειαδή πνηεο είλαη νη
αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο (αλ δηαβάδνπλ, ηη δηαβάδνπλ).
 ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ
 ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί απέλαληη ζηελ αλάγλσζε από ην
πεξηβάιινλ ηνπο. Κάπνηα παηδηά έρνπλ βηβιία, θάπνηα όρη, άιια
πηέζηεθαλ λα δηαβάζνπλ θη αξλήζεθαλ, θάπνηα δπζθνιεύνληαη.
Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηα παξαπάλσ ώζηε λα θάλνπκε επηινγέο
πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ καο.

Σηξαηεγηθέο αλάγλωζεο
Πξέπεη λα έρνπκε πάληα ππόςε καο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επηινγή ηνπ
βηβιίνπ θαη ζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Γειαδή, λα επηιέγνπκε
βηβιία γξακκέλα ζε απιή γιώζζα πνπ ην πεξηερόκελν λα ελδηαθέξεη παηδηά
δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ. Κη απηό γηα δύν ιόγνπο:
 αλ πξνηείλνπκε πνιύ απιά βηβιία κπνξεί λα ραζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ
παηδηώλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο,
 αλ ην βηβιίν έρεη δύζθνιε γιώζζα κπνξεί λα απνκαθξύλεη ηα παηδηά πνπ
δπζθνιεύνληαη.
Πξέπεη ινηπόλ λα βξίζθνπκε ηε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηε γιώζζα θαη ζην
πεξηερόκελν θαη ζε θάζε πεξίπηωζε λα ζρεδηάδνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ηα παηδηά ζα πιεζηάδνπλ ην βηβιίν πνπ επηιέμακε λα επεμεξγαζηνύκε.
Βηβιία πνπ ζπλδπάδνπλ απιό θείκελν θαη ζέκαηα πνπ αλνίγνληαη ζε πνιιέο
ειηθίεο είλαη ηα εηθνλνγξαθεκέλα θαη ηα βηβιία γλώζεσλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα ην Πεο κνπ ηη ρξεηάδεηαη (ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα) .
Αλ επηιέμνπκε βηβιία κε εθηελέζηεξν θαη δπζθνιόηεξν θείκελν, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε Οδύζζεηα θαη Τα ηαμίδηα ηνπ Γθηνύιηβεξ (ππάξρνληα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) ζα πξέπεη λα βξνύκε ζηξαηεγηθέο πνπ λα
δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο από ηα παηδηά.

Μεξηθέο ηδέεο πνπ βνεζνύλ ην πιεζίαζκα ησλ παηδηώλ ζηα βηβιία θαη ηελ
θαηαλόεζε:
 ν/ε εθπαηδεπηηθόο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία,
 ηα παηδηά δηαβάδνπλ κηθξά απνζπάζκαηα πνπ ζεσξνύκε ζεκαληηθά γηα
ηελ θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο,
 ζπλδπάδνπκε αθήγεζε θαη αλάγλσζε απνζπαζκάησλ όπσο γηα
παξάδεηγκα πξνηείλεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο Οδύζζεηαο (ππάξρνλ
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα)
 ζπδεηάκε ηηο εηθόλεο ηνπ βηβιίνπ κε ζηόρν ηε ζύλζεζε ηεο ηζηνξίαο από
ηα παηδηά
 νξγαλώλνπκε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, όρη απαξαίηεηα γξαπηέο, όπσο
θαηαζθεπέο, Μαζεκαηηθέο, θαιιηηερληθέο, δξακαηνπνηήζεηο, θα.

Οη δξαζηεξηόηεηεο (γεληθά)
 Οη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη ηνπ
γξαπηνύ ιόγνπ θαη κπνξνύλ λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο,
αλάινγα κε ην επίπεδν γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.
 Κάζε δξαζηεξηόηεηα, γξαπηή, πξνθνξηθή ή θαιιηηερληθή, νδεγεί κε
ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξόπν ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη
βνεζάεη ηνλ/ελ εθπαηδεπηηθό ζηελ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ησλ παηδηώλ.
Παξαδείγκαηα
Η εηθνλνγξάθεζε ζθελώλ ηεο ηζηνξίαο ή έλα θόκηθ δείρλνπλ εάλ ηα
παηδηά θαηάιαβαλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο (δξαζηεξηόηεηα Φξεηάδεζαη
έλα ινπινύδη, από ην βηβιίν Πεο κνπ ηη ρξεηάδεηαη).
Μηα θαηαζθεπή, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή θσιηάο γηα ηα
πνπιηά, ζην βηβιίν Καιώο ήξζεο θαξαθάμα, δείρλεη θαηά πόζνλ ηα
παηδηά κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξακύζη.
Η δξακαηνπνίεζε επηηξέπεη λα δηαπηζηώζνπκε εάλ ηα παηδηά
θαηάιαβαλ ηε δξάζε θάζε ήξσα (δξαζηεξηόηεηα Μαζήκαηα γιώζζαο
από ην βηβιίν Τα ηαμίδηα ηνπ Γθηνύιηβεξ).
Η γξαπηή έθθξαζε απνθαιύπηεη ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο
ησλ παηδηώλ, εάλ έρνπλ αθνκνηώζεη θαηλνύξην ιεμηιόγην, εάλ
εθαξκόδνπλ ηνπο θαλόλεο ηεο γξακκαηηθήο θαη ην ζπληαθηηθό ηεο
ειιεληθήο (δξαζηεξηόηεηεο Ολόκαηα κε λόεκα από ην βηβιίν Οδύζζεηα,
Κξπκκέλα λνήκαηα… ηη ζεκαίλνπλ, Σύλζεηεο ιέμεηο, ζπλώλπκα,
αληίζεηα από ην βηβιίν Η θάιαηλα πνπ βγήθε ζηε ζηεξηά).

Παηδηά πνπ έρνπλ δπζθνιία κπνξνύλ λα ζπκπιεξώλνπλ ιέμεηο ή
πξνηάζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ βηβιίνπ Η
θάιαηλα πνπ βγήθε ζηε ζηεξηά.
Παηδηά κε θαιύηεξε γλώζε ηεο ειιεληθήο κπνξνύλ λα ζπλζέηνπλ κηθξά
θείκελα (δξαζηεξηόηεηα Έλα πνίεκα γηα ην μύιν από ην βηβιίν Πεο κνπ
ηη ρξεηάδεηαη, Εθεκεξίδα από ην βηβιίν Καιώο ήξζεο θαξαθάμα,
Αιιειεγγύε από ην βηβιίν Η θάιαηλα πνπ βγήθε ζηε ζηεξηά).
 Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθέο, ζε δπάδεο ή ζε
κεγαιύηεξεο νκάδεο ώζηε λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ
δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δηαθνξεηηθνύ επηπέδνπ γλώζεο ηεο ειιεληθήο
θαη λα αμηνπνηνύλ ηα ηαιέληα θάζε παηδηνύ (νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα Αο
ξίμνπκε ηα δάξηα από ην βηβιίν Οδύζζεηα, αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα Τη
θαγεηά κπνξείο λα παξαζθεπάζεηο κε ηα πξνϊόληα ηεο αγνξάο; από ην
βηβιίν Πεο κνπ ηη ρξεηάδεηαη).

Πώο νξγαλώλνπκε δξαζηεξηόηεηεο κε αθνξκή έλα βηβιίν
Κάζε βηβιίν πξνζθέξεηαη γηα επεμεξγαζία ζε πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ε
αλάγλσζή ηνπ κπνξεί λα είλαη ε αθεηεξία γηα γλσζηηθά, γισζζηθά (γξαπηά
θαη πξνθνξηθά), θαιιηηερληθά παηρλίδηα.
 Η νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηα επέιηθηε θαη αλνηρηή δηαδηθαζία,
δειαδή θάζε εθπαηδεπηηθόο αληηκεησπίδεη ην βηβιίν πνπ έρεη επηιέμεη γηα
ηελ ηάμε ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη θαη ηελ
“πξνζσπηθόηεηα” ηεο νκάδαο ηνπ (ειηθία, ελδηαθέξνληα, γλώζε ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο). Οη πξνηάζεηο ησλ ήδε αλαξηεκέλσλ
πξνγξακκάησλ ινγνηερλίαο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δελ είλαη απαξαίηεην
λα πηνζεηνύληαη ππνρξεσηηθά.
 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εθηηκά θαη νξγαλώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζεσξεί
όηη ζα θηλεηνπνηήζνπλ πεξηζζόηεξν ηα παηδηά, όπσο επίζεο θαη ηνλ
ηξόπν εξγαζίαο ησλ παηδηώλ (αηνκηθά, νκαδηθά).
 Οξίδνπκε θαη απνθαζίδνπκε ηνπο ζηόρνπο καο, δειαδή ηη ζα ζέιακε λα
δηδάμνπκε θαη ηη λα απνθνκίζνπλ ηα παηδηά:
 λέν ιεμηιόγην
 γξακκαηηθή
 εκπέδσζε γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ
 εμάζθεζε ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν
 έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη ζε άιια βηβιία αλαθνξάο
 ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο
 ςπραγσγία
 άιινη ζηόρνη…

 Αλ ην ζεσξήζνπκε ζθόπηκν, κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ην βηβιίν πνπ
επεμεξγαδόκαζηε κε ζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ
κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ:
 Γεσγξαθία (δξαζηεξηόηεηα Τν ηαμίδη από ην βηβιίν Τα ηαμίδηα ηνπ
Γθηνύιηβεξ)
 Μαζεκαηηθά (δξαζηεξηόηεηεο Υπνινγηζκνί από ηα βηβιία Η
θάιαηλα πνπ βγήθε ζηε ζηεξηά, Τα ηαμίδηα ηνπ Γθηνύιηβεξ)
 Ιζηνξία/κπζνινγία (δξαζηεξηόηεηα Η θάιαηλα θαη νη αξραίνη
Έιιελεο από ην βηβιίν Η θάιαηλα πνπ βγήθε ζηε ζηεξηά)
 Μειέηε πεξηβάιινληνο (δξαζηεξηόηεηεο Πνύ δεη ε Λέλα θαη Η
θάιαηλα έλα απεηινύκελν είδνο από ην βηβιίν Η θάιαηλα πνπ
βγήθε ζηε ζηεξηά)
 Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή (δξαζηεξηόηεηα Η παξεμήγεζε από
ην βηβιίν Καιωζήξζεο θαξαθάμα)
 Οξγαλώλνπκε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο
 Καηαλόεζε (παξαδείγκαηα)
Δηάγξακκα πινθήο: ζηόρνο λα αληηιεθζνύλ νη καζεηέο ηε ρξνληθή
αιιεινπρία ηεο ηζηνξίαο.
Λεμηθό ηνπ βηβιίνπ: θαηάξηηζε ιεμηινγίνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην βηβιίν
θαη αθνξά ζην πεξηερόκελό ηνπ.
Δειηίν Τύπνπ: αλαθνξά ζηα επαγγέικαηα ηνπ βηβιίνπ [εθδόηεο,
κεηαθξαζηήο, εηθνλνγξάθνο, ISBN, θ.α.] θαη δηδαζθαιία ηεο
πεξίιεςεο.
 Γξαπηή έθθξαζε (παξαδείγκαηα)
Πνξηξέηα/ηαπηόηεηεο ηωλ εξώωλ: παξνπζίαζε ηνπ ραξαθηήξα θαη
αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ελόο ήξσα ζην κπζηζηόξεκα.
Ηκεξνιόγην: λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα δηαπξαγκαηεπηνύλ
θάπνην γεγνλόο ηεο ηζηνξίαο από ηε δηθή ηνπο πιεπξά. Οδεγεί ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ παηδηώλ θαη ζηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο
ηθαλόηεηαο.
Εθεκεξίδα: λα απνκνλώζνπλ ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη λα γξάςνπλ
ζε δηάθνξα θεηκεληθά είδε (ζπλέληεπμε, επηζηνιή, ειεύζεξν
θείκελν/δεκηνπξγηθή γξαθή, θιπ).
Αιιεινγξαθία κεηαμύ ηωλ εξώωλ ηνπ βηβιίνπ: άζθεζε θαληαζίαο
θαη ινγηθήο. Οη καζεηέο βαζίδνληαη ζηα γεγνλόηα θαη ζηνπο
ραξαθηήξεο ηνπ βηβιίνπ θαη γξάθνπλ γηα όζα ππνλνεί ν ζπγγξαθέαο.
 Καιιηηερληθή έθθξαζε (παξαδείγκαηα)
Παηρλίδηα, αηλίγκαηα, αθξνζηηρίδεο, ζηαπξόιεμα, καζεκαηηθά
παηρλίδηα, ζπαδνθεθαιηέο, επηηξαπέδηα.
Καηαζθεπέο κε πειό, πιαζηειίλε, ραξηί, ύθαζκα, μύιν, θα.
Αθίζα κε πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν, δσγξαθηθή, θνιιάδ.
Δξακαηνπνίεζε δηαιόγσλ ή ζθελώλ ηνπ βηβιίνπ, νξγάλσζε
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.

 Πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ ππάξρνπλ ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ινγνηερλίαο πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Βνεζεηηθά βηβιία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
Σεηξά Κιεηδηά θαη αληηθιείδηα
Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο
Γηδαζθαιία ζε νκάδεο
Η επαλαηξνθνδόηεζε ησλ καζεηώλ ζηα γξαπηά ηνπο θείκελα
Κίλεηξν ζηελ εθπαίδεπζε
Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλώζε
Η επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ηε ζρνιηθή ηάμε.
Τν ιάζνο σο εξγαιείν κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γλώζεο, εθαξκνγέο από ηα κεηνλνηηθά
ζρνιεία ηεο Θξάθεο

εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο:

Μαξίδα Νηεθάζηξν

