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η διδακτική της λογοτεχνίας

1. Τέσσερις λόγοι για να μην
αρκούμαστε στο ανθολόγιο
λογοτεχνικών κειμένων
Πόσο χρήσιμα είναι τα ανθολόγια λογοτε-
χνικών κειμένων σ’ ένα πρόγραμμα διδα-
σκαλίας της λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο και
στο δημοτικό σχολείο; Είναι αρκετό να προ-
σεγγίζουμε τη λογοτεχνία στο σχολείο δια-
μέσου των ανθολογίων; Υπάρχουν τέσσερις
σοβαροί λόγοι για να μην απαντήσουμε κα-
ταφατικά:

Πρώτη ένσταση: Η επιλογή των κειμένων -
Η αγκύλωση στο λογοτεχνικό κανόνα 

Τα κείμενα των ανθολογίων είναι επιλεγμέ-
να. Τούτο σημαίνει ότι επιλέγονται κάποια κεί-
μενα με συγκεκριμένα κριτήρια και κάποια α-
ποκλείονται. Τα κείμενα που ανθολογούνται
αποτελούν μικρό μόνο μέρος του τεράστιου

λογοτεχνικού πλούτου, κείμενα κάποιων χρό-
νων, τα οποία χρόνο με το χρόνο γερνάνε α-
κόμα περισσότερο. Τα παιδιά στερούνται τα
σύγχρονα και νέο-εκδιδόμενα λογοτεχνικά έρ-
γα. Ο μικρός αναγνώστης, καθώς αναγκάζεται
να αποδεχθεί τις επιλογές των συντακτικών ο-
μάδων, δεν έρχεται σε επαφή με το αντικείμε-
νο - βιβλίο  και στερείται την αίσθηση που α-
ποπνέει η ανάγνωση ενός ολόκληρου βιβλίου.
Στερείται το άγγιγμα, το πρώτο ξεφύλλισμα του
βιβλίου, τη συγκίνηση πριν το διάβασμα. 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των κει-
μένων, η ανθολόγηση υπακούει στον επίσημο
λογοτεχνικό κανόνα. Τούτο σημαίνει ότι τα παι-
διά γνωρίζουν την παράδοση και τις διαχρονι-
κές αξίες του χώρου στον οποίο ζουν, αλλά ό-
χι τις ποικίλες αξίες διαφόρων πολιτισμών, ε-
ποχών και κοινωνιών, γιατί τα επιλεγμένα κείμενα
δεν έχουν πολυφωνικό χαρακτήρα.
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Δεύτερη ένσταση: Η έλλειψη
προσαρμοστικότητας και ευελιξίας 

Το περιεχόμενο των ανθολογίων
λειτουργεί ως μία αυστηρά καθορι-
σμένη και διαβαθμισμένη “ύλη”, μία
ποσότητα κειμένων η οποία πρέπει να
διδαχτεί. Δεν είναι καθόλου σίγουρο
ότι τα κείμενα ενδιαφέρουν τα παιδιά.

Πώς μπορούν να συνταιριάξουν οι
προτιμήσεις των παιδιών της πόλης
και του χωριού ή των παιδιών τα ο-
ποία ζουν σε διαφορετικές κοινωνι-
κές και πολιτισμικές συνθήκες;  Ο δά-
σκαλος/α και οι μαθητές/τριες, ε-
γκλωβισμένοι στις επιλογές της
συντακτικής ομάδας, δεν επισκέπτο-
νται βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία, δεν
ψάχνουν τα νέο-εκδιδόμενα βιβλία,
δεν αναπτύσσουν δεξιότητες  επιλο-
γής βιβλίων, δεν ενημερώνονται για
τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή (γιατί
δεν τους αφορά), με αποτέλεσμα την
πολύ χαμηλή αναγνωστική αυτοπε-
ποίθηση. Άλλωστε, η ύπαρξη του αν-
θολογίου στο σχολείο λειτουργεί ως
άλλοθι για την ανυπαρξία σχολικών ή
αξιόλογων, εμπλουτισμένων και ορ-
γανωμένων, δημόσιων κοινοτικών βι-
βλιοθηκών.   

Τρίτη ένσταση: Η ιδεολογία 
του αποσπάσματος 

Τα κείμενα των ανθολογίων είναι α-
ποσπασματικά, ενίοτε περιλήψεις, δια-
σκευές ή ψευδεπίγραφα κείμενα, δη-
λαδή έχουν γραφτεί από τους συντά-
κτες των ανθολογίων. 

Το απόσπασμα, όμως, είναι ένα “άλ-
λο” κείμενο, διαφορετικό, που δεν
εκφράζει σχεδόν ποτέ το ολοκληρω-
μένο λογοτεχνικό έργο. Η ιδεολογία
του αποσπάσματος είναι αυτή του αν-
θολόγου και δεν ταυτίζεται με την ι-

δεολογία του κειμένου. Ο ανθολό-
γος απομονώνοντας ένα τμήμα του
κειμένου λειτουργεί ως λογοκριτικός
μηχανισμός. Η ανάγνωση του απο-
σπάσματος δεν οδηγεί στην κριτική
προσέγγιση του κειμένου και η επι-
κοινωνία του αναγνώστη με το κείμε-
νο, αλλά και η απόλαυση του κειμέ-
νου, καθίσταται αδύνατη. 

Τα παιδιά δεν βυθίζονται στην πλο-
κή γιατί δεν την  κατανοούν, δεν γνω-
ρίζουν τους ήρωες, άρα δεν μπορούν
να ταυτιστούν μαζί του και στερούνται
τη λύτρωση του τέλους της ιστορίας.

Τέταρτη ένσταση: Η αντίληψη
που προωθούν για τη λογοτεχνία
και η λογική που αποπνέουν για την
εκπαίδευση 
Όταν μετά την ανάγνωση ενός κειμέ-
νου του ανθολογίου, ζητάμε από τα
παιδιά να απαντήσουν σε ερωτήσεις

ή να εκτελέσουν κάποιες ασκήσεις, τό-
τε τα παιδιά συνδέουν το λογοτεχνι-
κό κείμενο με το σχολικό βιβλίο και
τη σχολική καθημερινότητα. “Ουφ,
πάλι άσκηση!” Η απόλαυση της ανά-
γνωσης γίνεται άσκηση. 

Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες, οι ο-
ποίες εμπεριέχονται στα ανθολόγια
είναι, συνήθως, φορμαλιστικές, ρη-
τορικές και κοινωνικό-ιστορικές και
λιγότερο επικοινωνιακές, στις οποίες
το ζητούμενο θα ήταν οι προσωπικές
αντιδράσεις και τα συναισθήματα του
παιδιού-αναγνώστη. Ταυτόχρονα με
την ερώτηση διατυπώνουν την ερμη-
νεία ή κατευθύνουν την ερμηνεία με
σαφή πρόθεση ιδεολογικής ποδηγέ-
τησης. Το παιδί-αναγνώστης, όταν ε-
πικεντρώνεται στο τι θα αποκομίσει
από την ανάγνωση (efferent reading),
δεν αναπτύσσει μία προσωπική σχέ-
ση συνεχούς αλληλεπίδρασης με το
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κείμενο, μέσα στην οποία θα δημι-
ουργήσει σημασίες και έννοιες (aes-
thetic reading).   

2. Τα παιδαγωγικά
προαπαιτούμενα ενός
προγράμματος λογοτεχνίας

• Πρώτος στόχος (και πολλές φο-
ρές ο μοναδικός) της συνάντησης κει-
μένου και παιδιού είναι η απόλαυση
της ανάγνωσης, η ευχαρίστηση. Ως εκ
τούτου, οι δράσεις θα έχουν παιγνιώδη
χαρακτήρα και η στοχοθεσία των δρα-
στηριοτήτων, μετά την ανάγνωση, θα
παρουσιάζει ποικιλία (δράσεις κινητι-
κές, λόγου, μουσικές, εικαστικές, ο-
πτικοακουστικές).

• Δεν υπάρχουν επικίνδυνα βιβλία.

(εξαιρούνται οι απροκάλυπτα ακραίες
απόψεις). Η πολυφωνία, δηλαδή η α-
νάγνωση πολλών και διαφορετικών
βιβλίων, τα οποία διαπραγματεύονται
το ίδιο θέμα, είναι ο καλύτερος τρό-
πος για την αντιμετώπιση των ακραί-
ων απόψεων. Σκοπός μας ο ενσυνεί-
δητος αναγνώστης που μπορεί να κρί-
νει, να σχολιάζει, να επιλέγει, να
απορρίπτει. 

• Το ερώτημα: “πώς διαλέγουμε βι-
βλία για παιδιά;” είναι ψευδοερώτη-
μα. Τα παιδιά διαλέγουν μόνα τους τα
βιβλία που θα διαβάσουν. Αρκεί να
τους προσφέρουμε τις ευκαιρίες να το
κάνουν, στην τάξη, στη βιβλιοθήκη,
στο βιβλιοπωλείο. Και βέβαια, τα α-
σκούμε σε στρατηγικές επιλογής βι-
βλίων: το κείμενο στο οπισθόφυλλο,

η έκταση του κειμένου, η εικονογρά-
φηση κ.ά.

• Η επικοινωνία του αναγνώστη με
το βιβλίο (δηλ. με το συγγραφέα) εί-
ναι μία προσωπική υπόθεση. Είναι πι-
θανό να υπάρχουν τόσες απόψεις για
το περιεχόμενο ενός βιβλίου όσες και
οι αναγνώστες/στριες του βιβλίου.
Όλες είναι σεβαστές και συζητήσιμες.
Δεν υπάρχουν “σωστές” ή “λανθα-
σμένες” απαντήσεις. 

• Η ανάγνωση και η προσέγγιση
πραγματοποιούνται από τα πρωτότυ-
πα ολοκληρωμένα λογοτεχνικά βιβλία.
Τα κείμενα δεν κομματιάζονται (απο-
σπάσματα) και δεν απλοποιούνται (δια-
σκευές). Όχι, λοιπόν, στα αποσπά-
σματα και στις διασκευές. Κι αν κάποια
φορά υποχρεωθούμε για διδακτικούς
λόγους να χρησιμοποιήσουμε κάποιο
απόσπασμα κειμένου, πολύ σύντομα
δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να
διαβάσουν ολόκληρο το κείμενο.

•  Η προσέγγιση του κειμένου μετά
την ανάγνωση, είτε περιλαμβάνει α-
πλές δραστηριότητες είτε σχέδια ερ-
γασίας, έχει παιγνιώδη μορφή και τα
παιδιά την απολαμβάνουν. Αν όχι, η
προσέγγιση σταματά στην ανάγνωση.
Όχι βαρετές σχολικές εργασίες. 

• Το λογοτεχνικό κείμενο θεωρεί-
ται πολυφωνικό (συγκείμενο, παρα-
κείμενο, άλλα βιβλία με το ίδιο θέμα)
και πολυτροπικό. Τούτο σημαίνει ότι
αναζητάμε τις πολλές και διαφορετι-
κές απόψεις και απολαμβάνουμε, ε-
κτός από το κείμενο, την αισθητική
του βιβλίου, την εικονογράφηση, τους
ήχους που εκπέμπει κ.ά.

• Η εργασία σε ομάδες κρίνεται προ-
σφορότερη τόσο για παιδαγωγικούς
λόγους όσο και για την επιτυχημένη
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. 
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3. Το ξεκίνημα -
Προετοιμάζοντας το έδαφος 

• Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να
επιλέξουν το θέμα από κατάλογο θε-
μάτων που τα ίδια τα παιδιά θα προ-
τείνουν. Μην θεωρήσετε αυτονόητο
ότι αυτό που εσάς ενδιαφέρει, ενδια-
φέρει οπωσδήποτε και τα παιδιά. Απλά,
προτείνετε και εσείς θέματα. Να είστε,
βέβαια, έτοιμοι να δεχθείτε την α-
πόρριψη των προτάσεών σας από τα
παιδιά.

• Δημιουργήστε κοινότητες ανα-
γνωστών (discourse community). Κα-
θισμένοι στον κύκλο (για να βλεπό-
μαστε όλοι στα μάτια) συζητάμε και
διαπραγματευόμαστε τα ποικίλα νοή-
ματα των κειμένων που διαβάσαμε. Τα
νοήματα του κειμένου, ανοιχτά σε α-
ριθμό, έχουν ως συνδημιουργό τους
μαθητές και τις μαθήτριες. Τα παιδιά
συνεισφέρουν την προσωπική τους
γνώση, κρίνουν και αποκρυπτογρα-
φούν. Η λειτουργία της κοινότητας
προϋποθέτει την επικράτηση δημο-
κρατικού/ επικοινωνιακού κλίματος
στην τάξη. Η επιβολή της μίας και μο-
ναδικής ερμηνείας την οποία θα νομι-
μοποιήσει ο εκπαιδευτικός ως αυθε-
ντία, ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα-
στάση αυτοδιάθεσης του μαθητή/τριας.
Αφήστε τα παιδιά να πάρουν πρωτο-
βουλίες, στο πλαίσιο του διαλόγου,
για να μεγεθύνετε το βαθμό συμμε-
τοχής τους στο επικοινωνιακό γεγο-
νός.

• Διαβάζουμε βιβλία με κάποιο κοι-
νό σημείο (θέμα, είδος, οπτική γωνία,
κ.ά.) ή διακειμενικότητα. Π.χ. επιλέξ-
τε βιβλία με θέμα τις διαφορετικές προ-
σεγγίσεις της Κοκκινοσκουφίτσας. Τα
βιβλία που προσεγγίζονται κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπο-
ρούν να ανήκουν στην ίδια θεματική
ενότητα, π.χ. η πρώτη μέρα στο σχο-

λείο, η διαφορετικότητα, το περιβάλ-
λον κ.ά. 

•  Κάθε αναγνωστική ομάδα παιδιών
ασχολείται με ένα, κοινό για τα μέλη
της βιβλίο με αποτέλεσμα την πολύ-
πλευρη και πολυπρισματική πρόσλη-
ψή του, αλλά και τον ολόπλευρο φω-
τισμό του θέματος καθώς κάθε ομά-
δα έχει να επεξεργαστεί διαφορετικό
βιβλίο.

•  Η ανάγνωση των βιβλίων, στην
επιλογή των οποίων έχουν λόγο τα
παιδιά, γίνεται στο σπίτι (στο σχολείο
διαβάζει ο δάσκαλος/α στην Α΄ τάξη
στους πρώτους μήνες της σχολικής
χρονιάς). Οι δραστηριότητες-παιχνί-
δια πραγματοποιούνται στο σχολείο.
Στο σπίτι  πραγματοποιούνται μόνο
ομαδικές συνθετικές εργασίες, π.χ. μια
μικρή έρευνα η οποία μπορεί να οδη-
γήσει στη συλλογή υλικού. Στις ανα-
γνωστικές ομάδες ενθαρρύνουμε να
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες με
δραστηριότητες ανάλογες των προτι-
μήσεων ή των δυνατοτήτων τους.

• Οι απλές λεκτικές παρουσιάσεις
βιβλίων από τις ομάδες των παιδιών
στην τάξη ή η συμπλήρωση καρτέλας
με τα στοιχεία του βιβλίου μπορεί να
καταλήξει σε μια βαρετή,  επαναλαμ-
βανόμενη, χωρίς ενδιαφέρον διαδι-

κασία. Η παραπάνω διαδικασία, αν ε-
πιλέξετε να την ακολουθήσετε, για να
λειτουργήσει παρωθητικά για τα παι-
διά που δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία,
πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον.
Ως εκ τούτου η παρότρυνση στις ο-
μάδες οι οποίες παρουσιάζουν βιβλία
στην τάξη, μπορεί να είναι η παρου-
σίαση αυτή να έχει πρωτότυπο χαρα-
κτήρα. Π.χ. παρουσιάστε χωρίς να μι-
λάτε, μόνο με εικόνες, κινήσεις και ή-
χους ή δημιουργήστε μια τηλεοπτική
εκπομπή. Η παρουσίαση των βιβλίων
μπορεί να οδηγήσει σε εκδηλώσεις α-
νοιχτές στην τοπική κοινωνία, τις ο-
ποίες θα οργανώσουν οι μαθη-
τές/τριες.         

•  Το ασφυκτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών και ωρολόγιο πρόγραμμα σας
πνίγει. Κλέψτε χρόνο από ώρες μα-
θημάτων, π.χ. από το μάθημα της
Γλώσσας. Συνεργαστείτε με τους εκ-
παιδευτικούς των μαθημάτων Αισθη-
τικής Παιδείας (Εικαστικά, Μουσική,
Θεατρική Αγωγή). Σχεδιάστε (από κοι-
νού) και  υλοποιείστε (έστω σε δια-
φορετικές διδακτικές ώρες) κοινές δρα-
στηριότητες με αφορμή την ανάγνω-
ση ενός βιβλίου. Αλλά και τα σχέδια
εργασίας στην Ευέλικτη Ζώνη μπο-
ρούν να ξεκινούν από τη λογοτεχνία.
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• “Φέρνω στην τάξη το αγαπημένο μου βιβλίο” και έτσι
ξεκινά η δημιουργία της “βιβλιοθήκης της τάξης”. Σε μια γω-
νιά της αίθουσας τοποθετείται ένα καλόγουστο έπιπλο βι-
βλιοθήκης, τόσο ψηλό ώστε και το ψηλότερο ράφι του να
είναι προσεγγίσιμο στα παιδιά. Δεξιά κι αριστερά τοποθε-
τούνται ξύλινα παγκάκια ή καρεκλάκια ή μαξιλάρες. Οτιδή-
ποτε μπορεί να κάνει ένα παιδί να νιώσει άνετα. Η μικρή αυ-
τή βιβλιοθήκη γίνεται χώρος αναφοράς στην τάξη ή χώρος
ελεύθερης κυκλοφορίας. Π.χ. εκεί κάθονται και ξεφυλλί-
ζουν βιβλία τα παιδιά που τελειώνουν γρηγορότερα μια γρα-
πτή εργασία.

• Προτείνετε μόνιμη συνεργασία μεταξύ του σχολείου και
της γειτονικής βιβλιοθήκης. Κάθε μήνα ένας αριθμός βιβλίων
με κοινό θέμα μεταφέρεται από τη βιβλιοθήκη στο σχολείο.
Π.χ. όταν διαπραγματεύεστε στην τάξη ένα θέμα που σχε-

τίζεται με την οικολογία, όλα τα βιβλία που υπάρχουν στη
βιβλιοθήκη και είναι σχετικά με το θέμα μεταφέρονται στη
βιβλιοθήκη του σχολείου και χρησιμεύουν για ερευνητικές
εργασίες από τα παιδιά. Τον επόμενο μήνα τα βιβλία επι-
στρέφονται και επιλέγεται άλλο θέμα. Τα παιδιά “λεηλα-
τούν” τα ράφια της βιβλιοθήκης και το θέμα των βιβλίων
δεν είναι πάντα απαραίτητο να συνδέεται με γνωστικά αντι-
κείμενα.

η διδακτική της λογοτεχνίας

Δραστηριότητες
για το ξεκίνημα

Να θυμάσαι:

• Στόχος μας η απόλαυση της ανάγνωσης.

• Όλες οι δραστηριότητες, μετά την ανάγνωση, έ-
χουν παιγνιώδη χαρακτήρα. Καμία δράση δεν θυ-
μίζει σχολική εργασία.

• Απευθυνόμαστε, κυρίως, στο παιδί που δεν δια-
βάζει βιβλία. Για να κερδίσουμε αναγνώστες συν-
δέουμε την ανάγνωση με την ευχαρίστηση.

• Οι πολλές απόψεις είναι καλύτερες από τη μία ά-
ποψη. Διαβάζουμε διαφορετικά βιβλία με το ίδιο
θέμα.

• Οργανώνουμε κοινότητες αναγνωστών. Είμαστε
κι εμείς απλά μέλη αυτής της κοινότητας.
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Φ
ύλλο δραστηριοτήτων

• Ξεκινά η “βιβλιοθήκη του δια-
λείμματος”. Καμιά δεκαριά βιβλία
απλώνονται στην αυλή ή τους δια-

δρόμους του σχολείου πάνω σε με-
ρικά θρανία που έχουν ενωθεί και έ-

χουν φτιάξει ένα μεγάλο τραπέζι. Στο
διάλειμμα τα παιδιά της τάξης μας ξε-
φυλλίζουν τα βιβλία. Τα παιδιά των
άλλων τάξεων παραξενεμένα πλη-
σιάζουν. Κανείς δεν τα εμποδί-

ζει να ξεφυλλίσουν τα βι-
βλία, να διαβάσουν

κάποιο απόσπασμα,
να ενημερωθούν ή α-

πλά να το διασκε-
δάσουν.

• Kαθιερώνεται το “δεκάλεπτο της λογοτεχνίας”. Κάθε Πα-
ρασκευή, στο τελευταίο (ή πρώτο) διδακτικό δεκάλεπτο, ένας
μαθητής/τρια της τάξης διαβάζει ένα απόσπασμα από βιβλίο
που ο ίδιος/α έχει επιλέξει και νομίζει ότι παρουσιάζει ενδια-
φέρον για τους συμμαθητές/τριές του.

Στο επόμενο τεύχος: Παραδειγ-
ματικά προγράμματα προσέγ-
γισης της λογοτεχνίας
και δραστηριότητες-
παιχνίδια πριν και μετά
την ανάγνωση λογοτεχνικών
βιβλίων.  Π

Για τη σχέση βιβλίου
- παιδιού μπορείς να διαβάσεις:

• Αποστολίδου, Β., Β. Καπλάνη, Ε. Χοντολίδου Διαβά-
ζοντας λογοτεχνία στο σχολείο. Μια νέα πρόταση δι-
δασκαλίας, Τυπωθήτω/ Γ. Δαρδανός. Αθήνα 2000.

• Αποστολίδου, Β., Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνία
και Εκπαίδευση, Τυπωθήτω / Γ. Δαρδανός, Αθήνα.

• Γέιτς Άϊριν, Παιδιά αναγνώστες, εκδ. Πατάκη, Αθήνα
1997.

• Γρόσδος Σταύρος, “Πάμε βιβλιοθήκη;” (εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για παιδιά), περ. Ανοιχτό Σχολείο, τ.
73/1999, σελ. 7-17.

• Κάλφας Αντώνης, Ο μαθητής ως αναγνώστης - Λογο-
τεχνική θεωρία και διδακτική πράξη, εκδ. Τα Τραμάκια,
Θεσσαλονίκη 1993.

• Λαστρέγκο Κριστίνα, Φραντσέσκο Τέστα, Από την τη-
λεόραση στο βιβλίο, εκδ. Διάγραμμα/Ντουντούμης,
Αθήνα 1991.

• Μπράσερ Φίλιπ, 1001 δραστηριότητες για να αγαπή-
σω το βιβλίο, εκδ. Μεταίχμιο, 2005.

• Norton Donna, Norton Saundra, Amy McClure, Μέ-
σα από τα μάτια ενός παιδιού: Εισαγωγή στην παιδική
λογοτεχνία, εκδ. Επίκεντρο, 2007.

• Πένακ Ντανιέλ, Σαν ένα μυθιστόρημα, εκδ. Καστανιώ-
τη, Αθήνα 1996.

• Πόσλανιεκ Κρίστιαν, Να δώσουμε στα παιδιά την όρε-
ξη για διάβασμα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1992.

• Ροντάρι Τζάνι, Γραμματική της φαντασίας, εκδ. Με-
ταίχμιο, Αθήνα 2001.

• Σκυταλοδρομία ανάγνωσης (ενημερωτικό έντυπο), εκδ.
ΥΠΕΠΘ-Υπ. Πολιτισμού-Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθή-
να 2002.

• Σπινκ Τζων, Τα παιδιά ως αναγνώστες, εκδ. Καστανιώ-
τη, Αθήνα 1990.
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