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Σχεδιάζοντας
έ να προγραμμα
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ος
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Γ

ιατί, κάποιες φορές, καταβροχθίζουμε το
κείμενο ενός βιβλίου και δεν καταφέρνουμε να βγούμε από αυτό πριν το τελειώσουμε;
Γιατί βουτάμε στις σελίδες του και βυθιζόμαστε σε ένα είδος έκστασης, ένα αόρατο ρεύμα
που μας παρασύρει; Γιατί, εκτός από το περιεχόμενο, λατρεύουμε και το βιβλίο-αντικείμενο:
το χαϊδεύουμε, το μυρίζουμε, το ξεφυλλίζουμε πριν το διαβάσουμε; Γιατί μας αρέσει η μυρωδιά του βιβλιοπωλείου και της βιβλιοθήκης;
Η φιλαναγνωσία δεν είναι έννοια που πρέπει
να “μαθευτεί” ή δεξιότητα που πρέπει να κατακτηθεί. Η φιλαναγνωσία είναι η διαδικασία.
Είναι ο διάλογος ανάμεσα στη φαντασία και το
κείμενο, όχι το αποτέλεσμα της ανάγνωσης ενός βιβλίου. Δεν προσφέρουμε στα παιδιά την
όρεξη για διάβασμα, απλώς τα βοηθάμε με αναγνωστικές εμψυχώσεις, να ανακαλύψουν τα
δικά τους κίνητρα για διάβασμα.
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Τα παιχνίδια φιλαναγνωσίας απευθύνονται
περισσότερο στα παιδιά που δεν διαβάζουν.
Ως εκ τούτου οι δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ακολουθούν τη σειρά: παιχνίδι - ανάγνωση
- παιχνίδι. Αν αναζητάτε τον καλύτερο τρόπο
για να μισήσουν τα παιδιά το διάβασμα, υποχρεώστε τα, μετά την ανάγνωση, να εκτελέσουν
δραστηριότητες που μοιάζουν με σχολικές ασκήσεις, π.χ. μεταγλωσσικές δραστηριότητες
γραμματικής. Τα παιδιά συνδέουν το λογοτεχνικό κείμενο με το σχολικό βιβλίο και την σχολική καθημερινότητα. Η απόλαυση της ανάγνωσης γίνεται άσκηση, ερώτηση με σωστές ή
λανθασμένες απαντήσεις. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα
παιδί αποστρέφεται το διάβασμα. Όταν ήταν
μικρούλη, κανείς, ίσως, δεν το κράτησε στην
αγκαλιά του διαβάζοντάς του ένα βιβλίο, περνώντας το δάχτυλο πάνω στις σειρές και σχο-

λιάζοντας τις εικόνες. Πόσες φορές
είχε την ευκαιρία να δει κάποιον από
τους γονείς του να διαβάζει με ευχαρίστηση; Κράτησε στα χέρια του βιβλία πέρα από τα σχολικά; Μήπως έτυχε να διαβάσει βιβλία που δεν του
άρεσαν ή υποχρεώθηκε να διαβάσει
λογοτεχνικά βιβλία; Μήπως έχει συνδέσει την ανάγνωση αποκλειστικά με
τα σχολικά βιβλία και με σχολικές βαρετές ασκήσεις, καθώς βίωσε στο σχολείο το διάβασμα ως αναγνωστική άσκηση, ως πράξη καταναγκασμού, ως
δραστηριότητα αποκλειστικά ωφελιμιστική; Ποτέ δεν είναι αργά. Αρκεί
να βρούμε τις στρατηγικές για να το
καταφέρουμε να ξεχάσει τις αρνητικές προηγούμενες εμπειρίες. Το πέρασμα στο διάβασμα-απόλαυση δεν
υποκινείται με τρόπο ορθολογικό.
Μέσα και έξω από την σχολική αίθουσα δημιουργούμε, πραγματικά ή
προσομοιωτικά, γεγονότα, στα οποία
περισσεύει η ευχαρίστηση και η απόλαυση. Όταν είναι πρακτικά αδύνατη
η συμμετοχή των παιδιών σε άμεσα
γεγονότα, προτείνεται η δραστηριοποίησή τους σε σκοπούμενες ή επινοούμενες δράσεις. Πρόκειται, ουσιαστικά, για παιχνίδια προσομοίωσης, δηλαδή, συμμετοχή σε τεχνητές
δράσεις. Η λογοτεχνία, κατασκευάζοντας αναπαραστάσεις του κόσμου,
διαπραγματεύεται ανθρώπινες καταστάσεις και συναισθήματα, εκθέτει τον
αναγνώστη σε μια ευρύτητα θεμάτων,
συναισθημάτων, πλοκής, χαρακτήρων,
σεναρίων, οπτικών γωνιών. Τα παιδιά
συμμετέχουν νοητά στην αναπαράσταση ενός γεγονότος που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καλούνται, μάλιστα, υποδυόμενοι ρόλους να εκδηλώσουν σκέψεις,
συναισθήματα, συμπεριφορές.

Κινητοποιούμε την αποκλίνουσα
στάση του παιδιού. Η σχέση του αναγνώστη με το κείμενο είναι σχέση
προσωπική. Ο αναγνώστης κουβαλώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα
βιώματά του ανακαλύπτει νοήματα και
ιδέες. Το παιδί-αναγνώστης νοηματοδοτώντας το λογοτεχνικό κείμενο
καθίσταται και το ίδιο δημιουργός:
«Ένα βιβλίο δεν έχει ένα συγγραφέα,
αλλά αναρίθμητους. Σε αυτόν που γράφει προστίθενται με απόλυτο δικαίωμα στη δημιουργική πράξη και αυτοί
που έχουν διαβάσει, διαβάζουν ή θα
διαβάσουν το βιβλίο» (Tournier,
1981). Το παιδί-αναγνώστης επικεντρώνεται στο τι θα αποκομίσει από
την ανάγνωση (efferent reading) και
δεν αναπτύσσει μία προσωπική σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης με το
κείμενο, μέσα στην οποία θα δημιουργήσει σημασίες και έννοιες (aes-

thetic reading). Γράφει η Rosenblatt
(1980: 393) για τη στάση του εκπαιδευτικού: «Οι ερωτήσεις και τα σχόλια του δασκάλου, θα πρέπει να οδηγούν τον αναγνώστη πίσω στο κείμενο για να βιώσει αυτά που είδε, που
άκουσε, που ένιωσε, που σκέφτηκε…και
καθώς θα ακούγονται διαφορετικές απαντήσεις, θα δημιουργείται και η ανάγκη μια συνεχούς επιστροφής στο
κείμενο, προκειμένου να διαπιστωθεί
τι προκάλεσε τις ποικίλες ερμηνείες ή
κρίσεις». Και για τα παιδιά: «Θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και να ενθαρρύνονται τα αυθόρμητα σχόλια των
παιδιών και, όσο το δυνατό συχνότερα, να γίνονται σημεία εκκίνησης για
περαιτέρω συζήτηση».
Ζητούμενο είναι οι προσωπικές αντιδράσεις και τα συναισθήματα του
παιδιού-αναγνώστη. Όταν οι ερωτήσεις-δραστηριότητες διατυπώνουν την
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ερμηνεία ή κατευθύνουν την ερμηνεία
με σαφή πρόθεση ιδεολογικής ποδηγέτησης, όταν, δηλαδή, είναι φορμαλιστικές, ρητορικές και κοινωνικό -ιστορικές και λιγότερο επικοινωνιακές,
τα παιδιά προσανατολίζονται σε φορμαλιστικές και ρητορικές αναγνώσεις,
όπου οι αναμενόμενες αντιδράσεις
στο κείμενο είναι οι “σωστές” απαντήσεις. Η μαγεία χάνεται όταν ζητάμε από τα παιδιά να εντοπίσουν στοιχεία του κειμένου που εκφράζουν ή
δείχνουν κάτι συγκεκριμένο, π.χ. φράσεις. Να αναζητούν πώς εκφράζεται
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κάτι συγκεκριμένο από τα στοιχεία του
κειμένου, π.χ. τι εκφράζουν οι πρώτοι στίχοι. Να εστιάζουν σε ορισμένα χαρακτηριστικά του κειμένου, π.χ.
χωρίστε το κείμενο σε τμήματα ή εντοπίστε και σχολιάστε τις περιγραφές, τα επίθετα κ.ά. Η ιστορική και
κοινωνική προσέγγιση εμφανίζεται σε
ερωτήσεις που παροτρύνουν τον αναγνώστη να ερμηνεύσει το κείμενο
σε σχέση με ιστορικά δεδομένα και
κοινωνικές συνθήκες. Η ανάγνωση
του κειμένου μέσα από το πρίσμα της
ιστορίας του έθνους δεν επιδιώκει την

ανάπτυξη της προσωπικής γνώμης του
παιδιού, αλλά την προβολή των εθνικών ιδανικών, την αναφορά στην ιστορία του τόπου και του λαού. Κάποιες φορές η ίδια η ερώτηση απαντά
και ερμηνεύει σημεία του κειμένου και
με τον τρόπο αυτό επιβάλλει την ηθικολογική ανάγνωση (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου 2004: 182-183). Επιλέγουμε, λοιπόν, μικρό έως μηδαμινό
αριθμό ερωτήσεων και δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν φορμαλιστικό ή
ρητορικό χαρακτήρα (παρατήρηση, κατανόηση περιεχομένου, περιγραφή και
σχολιασμός των εκφραστικών μέσων,
περιλήψεις).
Οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Τα
παιδιά βρίσκονται κάθε φορά μπροστά σε ένα πρόβλημα στο οποίο καλούνται να δώσουν λύση, ατομικά ή
ομαδικά, εμπλέκοντας το κείμενο. Η
συμμετοχή του παιδιού-αναγνώστη
και η συναισθηματική του ανάμειξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις (αξιολόγηση της δράσης των ηρώων, σύνδεση με προσωπικές εμπειρίες, μυθοπλαστική ικανότητα).
Ταυτόχρονα, ερευνούν, μέσα και έξω από την τάξη (ερευνητικές εργασίες - διαθεματικές προεκτάσεις), παράγουν λόγο προφορικό και γραπτό
(δημιουργική γραφή), συνδέουν το
κείμενο με άλλες τέχνες -τα εικαστικά,
τη μουσική, την κίνηση, το θεατρικό
παιχνίδι-, δημιουργούν (ζωγραφίζουν,
κατασκευάζουν, κινούνται, παίζουν
αυτοσχέδια δρώμενα, παράγουν ήχους), αναπτύσσουν κριτική και αποκλίνουσα σκέψη. Ενίοτε, δεν οργανώνουμε δραστηριότητες. Διαβάζουμε και απολαμβάνουμε. Τα λογοτεχνικά
κείμενα “μιλούν” μόνα τους στα παιδιά-αναγνώστες ή τα παιδιά προτείνουν τα ίδια δικές τους δημιουργικές
δραστηριότητες.

Τα δικαιώματα του αναγνώστη

Το δικαίωμα να μη διαβάζουμε (γιατί ο καταναγκασμός οδηγεί στην άρνηση).
Το δικαίωμα να πηδάμε σελίδες (είναι κι αυτό ένα παιχνίδι).
Το δικαίωμα να μην τελειώνουμε ένα βιβλίο (έως ότου συναντήσω το
Το δικαίωμα να ξαναδιαβάζουμε (γιατί τη δεύτερη φορά μπορεί να δω
βιβλίο-απόλαυση).

Το δικαίωμα να διαβάζουμε οτιδήποτε (γιατί καταδικάζοντας ένα βιβλίο,
κάτι που δεν πρόσεξα την πρώτη φορά).

Το δικαίωμα να ταυτιζόμαστε με τον ήρωα και να ζούμε σαν κι
δυσφημούμε την ανάγνωση).

αυτόν (με τον τρόπο αυτό αποκτώ φίλους).
Το δικαίωμα να διαβάζουμε οπουδήποτε (παίζοντας το παιχνίδι: “Διαλέξτε ένα βιβλίο και βολευτείτε όπου σας αρέσει για να το διαβάσετε”) (Γιέϊτς,

Το δικαίωμα να τσαλαβουτάμε.
Το δικαίωμα να διαβάζουμε μεγαλόφωνα (κι αν αρέσει στους άλλους
1997).

Το δικαίωμα να σωπαίνουμε (γιατί οι παρουσιάσεις ή το γράψιμο καρτενα με ακούνε, ακόμα καλύτερα).

λών με τα στοιχεία του βιβλίου μπορεί να είναι βαρετά και δεν μ’ αρέσει να δίνω
αναφορά για τα αναγνώσματά μου).

Πένακ, Ν. (1996).
Σαν ένα μυθιστόρημα.
Αθήνα: Καστανιώτης(τα
σχόλια στις παρενθέσεις είναι του συγγραφέα του άρθρου).

Μία πρόταση για το
σχεδιασμό ενός
προγράμματος
φιλαναγνωσίας
Το στοιχείο της έκπληξης και του απροόπτου είναι βασικά συστατικά ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας.
Οι παραλλαγές και η διακειμενικότητα στη λογοτεχνία ενθουσιάζουν τα
παιδιά. Διακειμενικότητα είναι η ικανότητα του αναγνώστη να μπορεί, διαβάζοντας ένα κείμενο να το ανάγει,
συγκρίνοντάς το ή εξομοιώνοντάς το

ή παραλλάζοντάς το, σε άλλα γνωστά.
Διαβάζοντας ένα συγκεκριμένο κείμενο, θυμόμαστε ένα σωρό άλλα κείμενα, τα οποία “δένονται” μεταξύ τους.
Αυτό συμβαίνει όταν στοιχεία ενός
κειμένου περιέχονται σε άλλο κείμενο (οι πρωταγωνιστές, τα κοινά στοιχεία στην πλοκή κ.ά.), ένα κείμενο έχει απορροφηθεί μέσα στο άλλο και
ταυτόχρονα μετασχηματιστεί, κείμενα
παραλλάζονται ή επεκτείνονται. Στοιχεία διακειμενικότητας περιέχουν τα
«Μεταπαραμύθια», τα οποία δομούνται πάνω στα γνωστά παραμύθια.

Σε ένα παράδειγμα εφαρμογής, ο
λύκος είναι ο προσκαλεσμένος των
παιδιών και η παρουσία του στο σχολείο συνεχής σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς διαμέσου των κειμένων που έχουν γραφτεί γι’ αυτόν.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Παραλλαγές του μύθου της Κοκκινοσκουφίτσας, όπως γράφτηκε από
τους αδελφούς Γκριμ, παρουσιάζονται
στο βιβλίο της Σμαράγδας Μανταδάκη, Ασπροπαπουτσίτσα (η Κοκκινοσκουφίτσα, γιαγιά πλέον, ανατρέπει
το γνωστό μύθο), στο βιβλίο του
Phillipe Corentin, Η Δεσποινίς... τρέξε, αν θέλεις να σωθείς (ο αγαθός λύκος ταλαιπωρείται από το σκληρό και
αμείλικτο κοριτσάκι) και στο βιβλίο
του Τζέημς Φιν Γκάρνερ, Πολιτικώς
ορθά παραμύθια. Στην Κοκκινοσκουφίτσα του Τόνυ Ρος, ο λύκος γίνεται
χορτοφάγος. Παραλλαγή του μύθου
παρουσιάζει και η Νανά Μαρμαρά-Δαγιόγλου στο: Η Κοκκινοσκουφίτσα και
ο τελευταίος λύκος.
• Παραλλαγές του παραμυθιού: Ο
λύκος και τα τρία γουρουνάκια παρουσιάζονται στο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, Τα τρία μικρά λυκάκια, στο
βιβλίο του Colin Mc Naughton, Ουπς
και στο βιβλίο του Geoffroy de Pennart: Το γεύμα των λύκων.
• Ο Satoshi Kitamura στο βιβλίο
του: Τα πρόβατα ντύθηκαν λύκοι, παραλλάζει το γνωστό παραμύθι των αδελφών Γκριμ: Ο λύκος και τα εφτά
κατσικάκια.
• Χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου εμπλέκονται στοιχεία δυο ή περισσότερων μύθων αποτελούν τα βιβλία του Geoffroy de Pennart: Ο καλόκαρδος Λύκος και Ο Λύκος
ξαναγύρισε. Στο τελευταίο βιβλίο ο λύκος έχει να αντιμετωπίσει όλους τους
ήρωες των κλασικών παραμυθιών.
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Κάθε ομάδα παιδιών επιλέγει και
διαβάζει ένα κλασικό παραμύθι και
μια παραλλαγή του ίδιου παραμυθιού. Η ανάγνωση γίνεται στο σπίτι ή
στο σχολείο, όταν τα κείμενα δεν είναι μεγάλα σε έκταση. Το διάβασμα
αυτών των βιβλίων αποτελεί αφορμή
για συζητήσεις και συγκριτικές μελέ-
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τες. Τα παιδιά στις ομάδες ή στην ολομέλεια της τάξης συγκρίνουν το περιεχόμενο των δύο βιβλίων, δηλαδή,
βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο κλασικό παραμύθι και στην
παραλλαγή του. Ενθαρρύνονται να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα
πρόσωπα και ζώα πρωταγωνιστές (ο
λύκος κακός, καλός, αγαθός, πονεμένος, τρομαγμένος κ.ά.), στα εξωτερικά χαρακτηριστικά (τι φοράνε, πώς
σκέφτονται, πώς ενεργούν), διαφορές στην πλοκή του μύθου, πώς δικαιολογείται ο τίτλος, ποιο είναι το επιμύθιο σε κάθε ιστορία, σχολιασμός
της εικονογράφησης των βιβλίων κ.ά.

Οι ομοιότητες και οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν σε συγκριτικό
πίνακα.
Σχεδιάσουμε δραστηριότητες με οικολογικές προεκτάσεις (Μάϊρα Παπαθανασοπούλου, Έχω ράμματα για
τη γούνα σου), αν στοχοθετήσουμε
την κριτική προσέγγιση ενός κοινωνικού ζητήματος. Επιπλέον, κάθε βιβλίο
μας προσφέρει τις δικές του ιδέες
και προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων. Στο βιβλίο Παραμυθένια Νέα των Χόκινς Κ. και Χόκινς
Τζ. στο εξώφυλλο του βιβλίου εμφανίζεται η είδηση σε πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας Μπλεγμένο Δάσος: “Στα

πράσα! Ο Κακός Λύκος συνελήφθη
με νυχτικό. Ο Κακός Λύκος θα ‘χει άσχημα ξεμπερδέματα”. Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε δημοσιογράφους
της εφημερίδας Μπλεγμένο Δάσος και
ξαναγράφουν την ιστορία. Γράφουν
άρθρα για το λύκο, συγκεντρώνουν
πληροφορίες, παίρνουν συνεντεύξεις,
τραβούν φωτογραφίες. Η ανάγνωση
του βιβλίου (Χέιστιγκς, Σ., Ο Πέτρος
και ο Λύκος) αλλά και η ακρόαση του
συμφωνικού παραμυθιού του Σεργκέι
Προκόπιεφ, μας προσφέρουν τη δυνατότητα να ακούσουμε, να αναγνωρίσουμε και να απολαύσουμε τα όργανα της ορχήστρας. Κι ακόμα, μπορείτε να παίξετε και να τραγουδήσετε
με τις προτάσεις που θα βρείτε στο:
Το μεγάλο βιβλίο του καλού λύκου.
Τα παιδιά μπορούν να φανταστούν
και να αλλάξουν, γραπτά ή προφορικά, τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας ή να περιγράψουν τη συνάντηση
ηρώων διαφορετικών παραμυθιών,
γράφοντας μια καινούρια πρωτότυπη
ιστορία. “Τι θα συνέβαινε αν... συναντούσε η Κοκκινοσκουφίτσα τα τρία
γουρουνάκια;” Στα κείμενα των παιδιών γίνεται σύνθεση δύο ιστοριών
σε μία κοινή αφήγηση, η οποία διατηρεί άλλοτε λιγότερα κι άλλοτε περισσότερα στοιχεία των αρχικών γνωστών ιστοριών. Βέβαια τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, ενθαρρύνονται
μάλιστα, να διαφοροποιηθούν από τις
αρχικές ιστορίες και να εξωτερικεύσουν συναισθήματα. Η δημιουργική
γραφή είναι γραφή ελεύθερη. Το παιδί-συγγραφέας βρίσκεται μπροστά σε
ένα γλωσσικό πρόβλημα, το οποίο
καλείται να επιλύσει παράγοντας λόγο, μέσα από μία διαδικασία παραγωγής ιδεών. Το γλωσσικό πρόβλημα επιδέχεται περισσότερες από μία
λύσεις, καθώς το κείμενο που δημιουργείται περιέχει ιδέες και απόψεις

καινοφανείς και μοναδικές ως προς τη
θέαση του κόσμου. Ένα γεγονός, ένα
πρόσωπο, ένα πράγμα, μια λέξη, μια
φράση, μια εικόνα, μια ανάμνηση κι ένα σωρό άλλα ερεθίσματα από τον ορατό ή ασυνείδητο κόσμο, θα “γεννήσουν” μια αρχική ιδέα, θα δημιουργήσουν ανάγκες επικοινωνίας και
έκφρασης, διαμέσου της συγγραφής
κειμένου. Ενδεικτικές δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής (Σουλιώτης,
2009) μετά την ανάγνωση των παραμυθιών.
Ύφος: Κάντε την ιστορία να αρχίζει
από το τέλος προς την αρχή. Γράψτε
το κείμενο σα να πρόκειται να συμβεί
στο μέλλον.
Περιγραφή: Γράψτε περιγραφές (ενός προσώπου, ενός αντικειμένου, ενός τοπίου), οι οποίες δεν υπάρχουν
στο κείμενο.
Χαρακτήρες: Υπογραμμίστε τα σημεία όπου διαφαίνεται ο χαρακτήρας
των προσώπων, (και με πίνακα: στη
πρώτη στήλη ο χαρακτηρισμός του, στήλη δεύτερη η αιτιολογία ή φράσεις από
το βιβλίο). Ποιος ήρωας θα ήθελες να
είσαι και γιατί; Προσκάλεσε έναν ήρωα
της ιστορίας στο σπίτι σου. Τι θα έλεγε ο ήρωας στα άλλα πρόσωπα της ιστορίας, όταν θα επέστρεφε;
Πλοκή: Διαλέξτε τέσσερις-πέντε λέξεις από το κείμενο και στήστε μια διαφορετική σύντομη ιστορία. Κρατήστε
ένα κομμάτι της ιστορίας και ενσωματώστε το στη δική σας ιστορία. Ποια
σκηνή θα αλλάξετε; Ξεκινήστε την ιστορία σας από το σημείο… Συνεχίστε την ιστορία… Γράψτε ένα διαφορετικό τέλος (δυσάρεστο, πιθανό, χαριτωμένο, συγκινητικό, μακάβριο).
Αφαιρέστε ή προσθέστε έναν ήρωα
και ξαναγράψτε την ιστορία. Τι νιώθει ο ήρωας… Τι σκέφτηκε και δεν
είπε ο ήρωας… Αφηγηθείτε την ιστορία θεωρώντας ότι ο πρωτα-

γωνιστής είναι νέος ή γέρος. Μπες
στην ιστορία ως ήρωας και άλλαξε την
πλοκή… Αφηγηματική σκοπιά - αφηγηματικές τεχνικές: Γράψτε την ιστορία σα σύντομη είδηση σε μονόστηλο εφημερίδας.
Αλλαγή σκηνικού: Αν συνέβαινε
σήμερα η ιστορία;… Αν συνέβαινε σε
άλλο τόπο;… (αλλαγή ιστορικό-κοινωνικών συμφραζομένων, αλλαγή συνηθειών, τρόπων συμπεριφοράς, νοοτροπίας, ενδυμασίας κ.λπ.). Αν ήταν
βαρύς χειμώνας... Αν φυσούσε δυνατά…
Με τον καιρό, με τα μεγαλύτερα παιδιά, σε κάθε παραμύθι που διαβάζουμε
εντοπίζουμε κάποιες (τις σπουδαιότερες) από τις λειτουργίες του Prop. Ο
Prop κατέγραψε 31 σημεία (λειτουργίες ή δομικά μοτίβα), τα οποία υπάρχουν στην πλοκή των λαϊκών ή
σύγχρονων παραμυθιών: απομά-
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η διδακτική της λογοτεχνίας

κρυνση ήρωα, απαγόρευση, παράβαση, έρευνα, προδοσία, παγίδα, συνενοχή, βλάβη (ή έλλειψη), μεσολάβηση, συναίνεση ήρωα, αναχώρηση
ήρωα, δοκιμασία ήρωα, αντίδραση
ήρωα, προμήθεια μαγικού μέσου, μετακίνηση ήρωα, αγώνας ήρωα-ανταγωνιστή, ο σημαδεμένος ήρωας, ο ήρωας νικά τον ανταγωνιστή, απαλλαγή συμφοράς-έλλειψης,επιστροφή
ήρωα, καταδίωξη ήρωα, ο ήρωας σώζεται, ο ήρωας φτάνει αγνώριστος σπίτι, αξιώσεις ψεύτικου ήρωα, ανάθεση ενός δύσκολου άθλου, εκτέλεση του άθλου, αναγνώριση ήρωα,
ξεσκέπασμα ψεύτικου ήρωα, μεταμόρφωση ήρωα, τιμωρία ανταγωνιστή, γάμος ήρωα (Ροντάρι,1994: 9495 και Προπ, 1991). Είναι φανερό ότι η παραπάνω δεξιότητα θα αποκτηθεί
μετά την ανάγνωση και επεξεργασία
αρκετών παραμυθιών. Οι λειτουργίες
διαβάζονται και συζητιούνται. Οι μαθητές/τριες συνεργαζόμενοι στις ομάδες τους και συμβουλευόμενοι τον
πίνακα με τις λειτουργίες εντοπίζουν
τις ανάλογες στα παραμύθια που έχουν διαβάσει. Στη συζήτηση που ακολουθεί επισημαίνονται οι ιδιότητες
και τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των
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λαϊκών παραμυθιών: αόριστος και απροσδιόριστος χωροχρόνος, συμβολικά ονόματα ηρώων, υπερφυσικό
και μαγικό στοιχείο, υπερφυσικοί βοηθοί και μαγικά μέσα, το ηθικό στοιχείο με την αμοιβή του καλού και την
τιμωρία του κακού, κ.ά. Επιλέγουμε τις
πιο ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μας
λειτουργίες του Prop (όχι περισσότερες από 5-6 λειτουργίες κάθε φορά)
και γράφουμε ομαδικά τα δικά μας παραμύθια, τα οποία έχουν ως σκηνικό
το σήμερα ή παλιότερες εποχές.
Σε μια προέκταση, αν έχετε τα κότσια, μυείστε τα παιδιά σε ερευνητικές διαδικασίες. Τα παιδιά, ως λαογράφοι-ερευνητές, καταγράφουν παραμύθια.
Καταγράφουν
και
παρουσιάζουν τις στερεότυπες φράσεις με τις οποίες αρχίζουν και τελειώνουν τα παραμύθια (μια φορά κι έναν καιρό κ.ά.). Απευθύνονται στους
γεροντότερους (γιαγιάδες, παππούδες, συγγενείς, γείτονες) και ζητούν
να τους διηγηθούν τα αγαπημένα παραμύθια του τόπου τους. Οι αφηγήσεις μαγνητοφωνούνται και απομαγνητοφωνούνται στην τάξη. Το άκουσμα αυτών των αφηγήσεων θα
δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να ε-

ντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στον
προφορικό και στο γραπτό λόγο και
να γνωρίσουν γλωσσικές ιδιαιτερότητες τοπικού χαρακτήρα (ντοπιολαλιές, λέξεις που χάνονται κ.ά.). Οι προφορικές αφηγήσεις μετατρέπονται σε
γραπτό κείμενο και ακολουθεί επεξεργασία (διόρθωση κλπ.). Τα παραμύθια μεταφέρονται σε καλαίσθητα
φυλλάδια που κατασκευάζουν τα παιδιά και εικονογραφούνται (ιδέες και
προτάσεις για την κατασκευή χειροποίητων βιβλίων στο: Πολ Τζόνσον,
Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο, εκδ.
Οδυσσέας). Στα χωριά ή σε πόλεις
με λιγοστούς κατοίκους είναι πιθανό
να καταγραφούν ξεχασμένα τοπικά
παραμύθια. Στις μεγάλες πόλεις η καταγραφή θα περιλαμβάνει παραμύθια
από διαφορετικούς τόπους. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή παραμυθιών άλλων χωρών από
αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες μαθητές/τριες, που φοιτούν σε σχολεία
αστικών περιοχών. Η ανάγνωση αυτών των παραμυθιών και η σύγκριση
με τα ελληνικά παραμύθια θα καταδείξει το πλήθος των κοινών χαρακτηριστικών των λαϊκών παραμυθιών.
Η πρόσκληση παππούδων και γιαγιάδων στο σχολείο, οι οποίοι θα αφηγηθούν παραμύθια σαν αυθεντικοί παραμυθάδες, σε μια εκδήλωση ανοιχτή
στην τοπική κοινωνία, θα δραστηριοποιήσει τα παιδιά (συζητήσεις, προσκλήσεις σε γονείς και φορείς, επιστολές, αφίσες κ.ά.).
Επισκεφθείτε τη γειτονική βιβλιοθήκη και παίξτε ένα παιχνίδι θησαυρού για να ανακαλύψετε τη βιβλιοθήκη-παιχνίδι και τη βιβλιοθήκη-απόλαυση (Γρόσδος, 1999). Κάθε ομάδα
παιδιών παίρνει μια λέξη-κλειδί. Η λέξη ορίζει το θέμα των βιβλίων που
πρέπει να βρουν τα παιδιά και να κατεβάσουν από τα ράφια της βιβλιοθή-

κης, π.χ. δεινόσαυροι, χρώματα, παιχνίδια, λαϊκά παραμύθια, κ.ά. Οι λέξεις κλειδιά δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες από τα παιδιά, αλλά καλά κρυμμένες πίσω από ένα αίνιγμα, ένα
σκίτσο, ένα μικρό σταυρόλεξο, μια εικόνα ενός έργου ζωγραφικής ή χρωματιστούς φακέλους κρυμμένους στην
αίθουσα. Π.χ. μια ομάδα παιδιών, που
έπρεπε να ξεσηκώσει από τα ράφια τα
βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, έλαβε το
παρακάτω μήνυμα: “Το όνομά μου είναι ευγενικό και το επώνυμό μου ξεκινά όπως το τριζόνι”. Η λέξη κλειδί
μπορεί να αντικατασταθεί από γραπτό
μήνυμα, το οποίο θα δίνει διάφορες
εντολές στα παιδιά, π.χ. βρείτε το πιο
μεγάλο ή το πιο μικρό βιβλίο, βρείτε
βιβλία του ίδιου συγγραφέα κ.ά. Οι
ομάδες αφού αποκωδικοποιήσουν το
μήνυμα κι ανακαλύψουν τη λέξη-κλειδί θα ψάξουν τα σχετικά βιβλία. Κι όταν τα ανακαλύψουν, τα τοποθετούν
σε τραπεζάκια ή στο πάτωμα, τα ξεφυλλίζουν και κάνουν μια πρώτη πρωτόλεια προσπάθεια βιβλιογραφικής
καταγραφής (όνομα συγγραφέα, τίτλος βιβλίου κ.ά.). Τα παιδιά, έχοντας
αποκωδικοποιήσει το αίνιγμα, προσπαθώντας να βρουν γρήγορα τα βιβλία, είναι πιθανό να απευθυνθούν
στο/στη βιβλιοθηκάριο. Ο/η βιβλιοθηκάριος και ο δάσκαλος/α βοηθούν
τα παιδιά οδηγώντας τα στα συρτάρια
με τις καρτέλες της αλφαβητικής ταξινόμησης των θεμάτων και των συγγραφέων (τοπογραφικός κατάλογος)
ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Με τον τρόπο αυτό ασκούνται στην
αναζήτηση συγκεκριμένων βιβλίων.
Ποιος θα βρει πρώτος το βιβλίο με το
μεγαλύτερο ταξινομικό αριθμό; Ποιος θα βρει βιβλία του συγγραφέα…;
Ποιος θα βρει ένα βιβλίο στο οποίο
τα αρχικά γράμματα του ονόματος (επιθέτου) του συγγραφέα ταιριάζουν

με τα αρχικά του δικού μας ονόματος;
Τα παιδιά δοκιμάζουν τις δεξιότητές
τους στην αναζήτηση βιβλίων. Τα παιδιά δανείζονται βιβλία. Ήδη τα παιδιά
παίζοντας το παιχνίδι του θησαυρού
έχουν ανακαλύψει πλήθος βιβλίων, ξεχώρισαν συλλογές και είδη βιβλίων.
Ανακάλυψαν τι περίπου περιέχει η βιβλιοθήκη. Στο τέλος ο/η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να δανειστούν όποιο βιβλίο θέλουν. Τα παιδιά συνήθως δανείζονται αυτά που
αποτελούν μέρος του παιγνιδιού. Γνωρίζουν τον τρόπο δανεισμού. Ο/η βιβλιοθηκάριος μοιράζει το σχετικό έντυπο και εξηγεί τον κανονισμό λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης.
Όλα τα παιδιά προμηθεύονται καρτέλα δανεισμού.
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