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Η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών, µε την ευρεία έννοια, βιβλίων, µέσα στην 
καθηµερινή πρακτική της τάξης, δεν αφορά πια µόνο το γλωσσικό µάθηµα, αλλά λόγω της 
φύσης της Λογοτεχνίας να µιλά για θέµατα που απασχολούν τον άνθρωπο, διαπερνά όλα τα 
µαθήµατα  και γίνεται ουσιαστικό µέρος της σχολικής ζωής. Η προσωπική, βιωµατική επαφή 
και συνδιαλλαγή των παιδιών µε το εξωσχολικό βιβλίο και το συγγραφέα του και η 
ουσιαστική ανακάλυψη της γνώσης που περικλείει, εδραίωσαν σε εµάς την άποψη ότι η 
ανάγνωση και επεξεργασία ολόκληρων βιβλίων και η προσέγγιση της Λογοτεχνίας ως 
εργαλείου για τη δηµιουργία ανεξάρτητων και κριτικών αναγνωστών, αξίζει να κατέχει 
µόνιµη θέση στο σχολικό πρόγραµµα του ∆ηµοτικού γιατί δείχνει στα παιδιά έναν ακόµα 
τρόπο για να µάθουν.  
 

 

Ο Ντενί Ντιντερό στο έργο του «Ζακ ο Μοιρολάτρης» που γράφτηκε το 1796 θέτει 
ήδη το ερώτηµα: «Μα ποιος θα είναι ο αφέντης; Ο συγγραφέας ή ο αναγνώστης;». Η 
θεωρία της Λογοτεχνίας στη σύγχρονη εποχή έχει µετατοπίσει το ενδιαφέρον της από 
την αποκλειστική ενασχόληση µε το συγγραφέα (Ροµαντισµός, 19ος αιώνας) και το 
αποκλειστικό ενδιαφέρον για το κείµενο (Φορµαλισµός, Νέα Κριτική, ∆οµισµός), στον 
αναγνώστη και στις διαδικασίες νοηµατοδότησης που υλοποιούνται µε την πράξη της 
ανάγνωσης. Για να υπάρξει η λογοτεχνία ο αναγνώστης είναι εξίσου απαραίτητος όσο 
και ο συγγραφέας, εφόσον χωρίς αυτόν τα λογοτεχνικά κείµενα θα υπήρχαν µόνο στα 
ράφια των βιβλιοθηκών.  

Η ανάγνωση είναι πράξη δηµιουργική και ενεργητική, όχι παθητική ή 
µονοδιάστατα δεκτική και χρειάζεται δύο συµµετέχοντες, εξίσου απαραίτητους. Ο 
Μπόρχες είπε: «Ο συγγραφέας γράφει ένα διήγηµα σε µία συγκεκριµένη στιγµή. Ύστερα 
οι αναγνώστες έχουν όλο το χρόνο δικό τους για να το διαβάσουν και να το 
ξαναδιαβάσουν, έτσι που στο τέλος το κείµενο να ανήκει περισσότερο στον αναγνώστη 
παρά στο συγγραφέα». Η αναδηµιουργία του λογοτεχνικού έργου µε βάση τον ορίζοντα 
των προσδοκιών, προκαταλήψεων και πεποιθήσεων του αναγνώστη εφαρµόστηκε 
ιδιαίτερα στο χώρο της παιδαγωγικής και της διδακτικής και πολλοί καθηγητές 
Λογοτεχνίας υιοθετώντας τις απόψεις αυτές αναθεώρησαν τις παραδοσιακές 
δασκαλοκεντρικές πρακτικές και διαµόρφωσαν µια διδακτική προσέγγιση του 
λογοτεχνικού κειµένου περισσότερο µαθητοκεντρική.  

Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η επίδραση αυτής της νέας 
αντίληψης, τουλάχιστον θεωρητικά στο ισχύον ∆ΕΠΠΣ, όπου η θέση της Λογοτεχνίας 
στο ∆ηµοτικό έχει αναβαθµιστεί. Αν και δεν αντιµετωπίζεται ως µάθηµα µε διακριτή 
θέση, περιεχόµενο, στόχους και µε συγκεκριµένες ώρες στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα, 
προσεγγίζεται εν µέρει πάνω σε αυτή τη βάση, προτείνεται µε έµφαση η ανάγνωση 
βιβλίων και οι δραστηριότητες πάνω σε αυτά, καθιερώνεται ώρα ελεύθερης ανάγνωσης 
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και τα λογοτεχνικά κείµενα τείνουν να αποσυνδεθούν από τη διδασκαλία του γλωσσικού 
µαθήµατος. Το πρόβληµα όµως παραµένει και στην πράξη η Λογοτεχνία  περιορίζεται 
στην ανάγνωση αποσπασµάτων και στη διδασκαλία της από κείµενα των Ανθολογίων τα 
οποία όµως, όσο προσεγµένα και επιµεληµένα κι αν είναι, δεν µπορούν να 
ανταπεξέλθουν στο σκοπό του µαθήµατος, τη δηµιουργία δηλαδή συνειδητών και 
ανεξάρτητων αναγνωστών, διότι οι προϋποθέσεις που στηρίζουν αυτήν την επιλογή 
έχουν κλονιστεί τόσο από τις  παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές έρευνες, όσο και από 
τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδακτική της Λογοτεχνίας.  

Τα επιλεγµένα από την επιτροπή κείµενα προσπαθούν να επιβάλλουν τον κανόνα 
της λογοτεχνικής αυθεντίας και δεν ανταποκρίνονται ούτε στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
και τους προσωπικούς προβληµατισµούς των µαθητών, ούτε στις συγκεκριµένες ανάγκες 
και τη δυναµική της τάξης. Οι µαθητές λόγω της περιορισµένης έκτασης και πλοκής των 
κειµένων, δεν µπορούν ούτε να τα βιώσουν βαθύτερα και να τα απολαύσουν, ούτε να 
οικειοποιηθούν ανεπτυγµένες στρατηγικές ανάγνωσης. Είναι προφανές ότι η προσήλωση 
στη λογική των ανθολογίων δεν ευνοεί την αξιοποίηση της Λογοτεχνίας ως µέσο για «τη 
συνειδητοποίηση, διερεύνηση και κριτική κατανόηση των διαφορετικών πολιτισµικών 
κατηγοριών, αναπαραστάσεων, διακρίσεων και αξιών στη βάση των οποίων κατανοούµε 
την κοινωνική, ιστορική και πολιτισµική µας εµπειρία και συγκροτούµε την κοινωνική 
µας ταυτότητα, ούτε αναπτύσσει την ικανότητα των µαθητών να συµβάλλουν κριτικά, 
ισότιµα και δηµιουργικά στη διαµόρφωση µιας πλουραλιστικής κουλτούρας.»  

Σε καµία τάξη τα παιδιά δε διδάσκονται ένα ολόκληρο λογοτεχνικό βιβλίο µε αρχή, 
µέση και τέλος για να δουν πώς δοµείται ένα κείµενο, πώς ξετυλίγονται οι σκέψεις, η 
αφήγηση, πώς σκιαγραφούνται οι χαρακτήρες, πώς κορυφώνεται η πλοκή, ποια είναι η 
ατµόσφαιρα του έργου. Είναι δυνατόν τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, να 
αντιληφθούν τι είναι και  γιατί τη διαβάζουν, ποια απόλαυση τους προσφέρει ένα καλό 
βιβλίο, ένα ποίηµα, ένα θεατρικό έργο, τι κερδίζουν ως άνθρωποι, όταν διαβάζουν µόνο 
τις δύο-τρεις σελίδες που αφιερώνουν τα ανθολόγια σε κάποιους συγγραφείς; Ενώ 
λοιπόν η Λογοτεχνία στοχεύει στην ανάταση και αποθεώνει τη συγγραφική 
δηµιουργικότητα, τελικά καταδικάζει τους µαθητές σε παθητικότητα και τους  προσφέρει 
πλήξη. Η αποσπασµατικότητα στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και η αυθαίρετη 
κατάταξη των έργων σε θεµατικές ενότητες µε βάση µέρος του περιεχοµένου τους 
καταργεί την αναγνωστική απόλαυση και είναι ανεπίτρεπτη παρέµβαση στην ενότητα 
του λογοτεχνικού έργου, αδιανόητη για άλλες µορφές τέχνης. Η χρήση του µοναδικού 
εγχειριδίου καθιστά «σχολικά» τα κείµενα και δηµιουργεί ευκαιριακή µόνο επαφή του 
µαθητή µε αυτά και το συγγραφέα. Τέλος, η επιφανειακή προσέγγιση και η καλλιέργεια 
του διδακτισµού µαταιώνει τη σχέση των µαθητών µε τη Λογοτεχνία και τη δυνατότητα 
ουσιαστικής επικοινωνίας µε το βιβλίο.  

Είναι ανάγκη εποµένως το λογοτεχνικό βιβλίο ως όλον να µπει δυναµικά στην 
καθηµερινή σχολική πράξη ως µια αυτόνοµη, εναλλακτική πρακτική, ουσιαστικά 
αξιοποιηµένο από έναν δάσκαλο συναναγνώστη και σύµβουλο του µαθητή, ειδικά 
σήµερα που σε όλα τα παιδαγωγικά τµήµατα της χώρας διδάσκεται η Λογοτεχνία στους 
µελλοντικούς δασκάλους και έχουν εκπονηθεί αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
λογοτεχνίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την πρόταση ανάγνωσης βιβλίων µέσα από 
θεµατικούς άξονες της Οµάδας Έρευνας για τη ∆ιδασκαλία της Λογοτεχνίας (Β. 
Αποστολίδου - Β. Καπλάνη - Ε. Χοντολίδου «∆ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο», 
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εκδ. Τυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός, 2000) και το πρόγραµµα «Σκυταλοδροµία της 
Ανάγνωσης» που εκπόνησε το Ε.ΚΕ.ΒΙ. και κατά διαστήµατα εφαρµόστηκε µε επιτυχία 
σε πολλά σχολεία.  

Πρέπει να τονιστεί ότι το ολόκληρο λογοτεχνικό, µε την ευρεία έννοια βιβλίο, 
από µόνο του δεν αναβαθµίζει την προσέγγιση των µαθητών στην ανάγνωση, ούτε 
δηµιουργεί αυτόµατα κριτικούς αναγνώστες αν δε συνοδεύεται από µια νέα στάση και 
αντίληψη στην καθηµερινή πρακτική της τάξης δηµιουργώντας  παιδαγωγικό  κλίµα 
ελευθερίας και αποδοχής, αν δεν αποτελεί, λόγω της φύσης του, το σύνδεσµο ανάµεσα 
στα γνωστικά αντικείµενα και τις διαφορετικές κοινωνικο-συναισθηµατικές εµπειρίες 
των παιδιών και τέλος, αν δεν αντιµετωπιστεί ως εργαλείο για την προώθηση της 
φιλαναγνωσίας και την αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας κάθε µαθητή. Πολύ 
εύστοχα, η J. Giasson  χαρακτηρίζει την τάξη ως αναγνωστική κοινότητα, εφόσον 
παρουσιάζει τις ακόλουθες συνιστώσες: ένα διδάσκοντα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
λογοτεχνία, πρόσβαση σε ποιοτικά βιβλία, σηµαντική θέση της συλλογικής και της 
ατοµικής ανάγνωσης στην καθηµερινή σχολική ζωή, δυνατότητα επιλογής των 
αναγνωσµάτων από τον ίδιο το µαθητή, συζήτηση γύρω από τα κείµενα σε οµάδες και 
έµφαση στη γραφή ως εργαλείο αναγνωστικής ανταπόκρισης  

Επειδή γλώσσα και σκέψη συµβαδίζουν και αλληλοτροφοδοτούνται ,η ανάγνωση 
βιβλίων βοηθά στη γλωσσική, γνωστική και ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των 
παιδιών, καθώς και στην καλλιέργεια της δηµιουργικής-κριτικής σκέψης. Πιστεύοντας 
ότι ακόµα και τα παιδιά των µικρότερων τάξεων του ∆ηµοτικού µπορούν να 
συνδιαλλαγούν µε τα κείµενα των βιβλίων και να βιώσουν την ανάγνωση ως πράξη 
προσωπική, υλοποιήσαµε προγράµµατα ανάγνωσης και επεξεργασίας εξωσχολικών 
βιβλίων στην Γ΄ και ∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού του Σχολείου µας  διαµορφώνοντας τους 
παρακάτω στόχους: 
• Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας (Επιλογή βιβλίων σε συνεργασία µε τα παιδιά που 

άπτονται των ενδιαφερόντων τους)  
• Ουσιαστική επικοινωνία του παιδιού µε το κείµενο και το συγγραφέα - Αναγνώριση 

και αποδοχή της προσωπικής ανάγνωσης  (Για µεγάλο  χρονικό διάστηµα ο µαθητής 
έρχεται σε επαφή  µε το βιβλίο που διαβάζει,  κάνει προσωπικές υποθέσεις για την 
πλοκή και τους ήρωες της ιστορίας, βιώνει την εξέλιξή της)  

• Άσκηση σε στρατηγικές και πρακτικές ανάγνωσης - Ανάπτυξη της κριτικής και 
δηµιουργικής σκέψης (Ο µαθητής µεταφέρει στον προσωπικό του χώρο αναγνωστικά 
κριτήρια και εργαλεία που γνώρισε στην τάξη, αναπτύσσει την αναγνωστική 
αυτοδυναµία του και πιθανά το ενδιαφέρον του να γίνει «δια βίου» αναγνώστης) 

• Καλλιέργεια προφορικού λόγου και δεξιοτήτων συνοµιλίας (Ο µαθητής µε 
µεθοδολογικά εργαλεία που του έχουν δοθεί και σχετικά φύλλα εργασίας σχολιάζει 
το βιβλίο που διαβάζει, το συζητά µε την οµάδα του, το συνδέει µε τον κοινωνικό του 
περίγυρο,  προσπαθεί να το ερµηνεύσει µε τη βοήθεια των συµµαθητών και του 
συναναγνώστη δασκάλου) 

• Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου µε νόηµα και αποτελεσµατικότητα 
επικοινωνίας -Μετασχηµατισµός ενός κειµενικού είδους σε άλλο (Ο µαθητής γίνεται 
ο ίδιος παραγωγός κειµένων, αναπτύσσει την προσωπική του άποψη επεµβαίνοντας 
στο βιβλίο, κατασκευάζοντας µε αυτό τον τρόπο την ταυτότητά του ως δηµιουργικού 
αναγνώστη)   
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• Επαφή του µαθητή µε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες που περιέχονται 
στα βιβλία (Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται η επιδίωξη να λειτουργεί το σχολείο 
ως φορέας πολιτισµού  αποδοτικότερα, γιατί ο µαθητής στηρίζεται στη δική του 
πρόσληψη, εργάζεται σ’ ένα διδακτικό τοπίο ισοτιµίας  και έχει τη δυνατότητα να 
συνδιαλλαγεί για τις αξίες που γνώρισε) 

• Απόλαυση του κειµένου (Το ολόκληρο βιβλίο δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να 
περιπλανηθεί στις σελίδες του, να ταξιδέψει διαβάζοντάς το, να ταυτιστεί µε τους 
ήρωές του. Εξάλλου, η απόλαυση του κειµένου συνδέεται περισσότερο µε την 
ιδιωτική ανάγνωση και λιγότερο µε την θεσµοποιηµένη ανάγνωση στο σχολείο.) 

• Λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία µε την οµάδα (Ο µαθητής επικοινωνεί µε τους 
συµµαθητές του, ανταλλάσσει εµπειρίες και µέσω των αρχών της βιωµατικής 
µάθησης εµπλέκεται ενεργά στα δρώµενα του βιβλίου και της τάξης) 

• Απόκτηση δεξιοτήτων ενσυναίσθησης (Ο µαθητής γνωρίζει και κατανοεί 
συναισθήµατα και απόψεις άλλων, αποδέχεται τη διαφορετικότητα και µαθαίνει να 
διαχειρίζεται τα συναισθήµατά του)  

• Εξοικείωση µε τις δυνατότητες της γλώσσας να καταγράφει µε τη συνδροµή της 
φαντασίας τις σκέψεις και τα συναισθήµατα - Έκφραση προσωπικών βιωµάτων (Ο 
µαθητής γοητεύεται από το κείµενο, το απολαµβάνει, το κατανοεί και τελικά 
εκφράζεται και ο ίδιος αυθεντικά και δηµιουργικά, νοηµατοδοτώντας προσωπικά τα 
κείµενά του) 

• Ανάπτυξη κοινωνικότητας και αυτοεκτίµησης µέσα από την οµαδική εργασία  (Η 
δηµιουργία πολλών και διαφορετικών κειµένων που γράφονται, διαβάζονται και 
ακούγονται στο πλαίσιο της οµάδας  βοηθούν το µαθητή να ενισχύσει την 
αυτοεικόνα του και την αυτοπεποίθησή του) 

• Εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθηµάτων µπροστά σε κοινό (Ο µικρόκοσµος της 
τάξης βοηθά στην εξοικείωση του µαθητή µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο 
οποίο συµµετέχει ενεργά, κριτικά και δηµιουργικά ανακοινώνοντας  εργασίες του) 

Εργαστήκαµε µε τη µέθοδο project επειδή πιστεύουµε ότι είναι η καταλληλότερη 
για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αφού ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους 
µαθητές, ενισχύει την ανακαλυπτική µάθηση και την οµαδική εργασία, πριµοδοτεί την 
παραγωγή πρωτότυπου υλικού, αναδεικνύει τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των 
µαθητών και τέλος, απαιτεί την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή 
σε συντονιστή και εµψυχωτή της τάξης.  

Τα βιβλία που επιλέξαµε δηµιουργούσαν ερωτήµατα και προβληµατισµούς που 
µπορούσαν να απαντηθούν µε την ανάγνωση και την επεξεργασία τους. ∆εν 
περιοριστήκαµε µόνο σε λογοτεχνικά παιδικά βιβλία αλλά επεκταθήκαµε και σε βιβλία 
γνώσεων, θέλοντας να παρακινήσουµε το µαθητή να ανακαλύψει µία έγκυρη και 
υπεύθυνη πηγή πληροφοριών για τον εµπλουτισµό διαθεµατικών δραστηριοτήτων και να 
καταλάβει ότι η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων µπορεί να τον βοηθήσει να 
επεξεργαστεί τις εµπειρίες του, να βελτιώσει τις σχέσεις του µε τους άλλους και να µάθει 
ένα σωρό πράγµατα για τον κόσµο. Ειδικότερα για τα λογοτεχνικά βιβλία που 
προσεγγίσαµε, προετοιµάσαµε το περιβάλλον της τάξης, εκπονήσαµε φύλλα εργασίας 
για στοχευµένη ανάγνωση και επεξεργασία των βιβλίων, δηµιουργήσαµε κίνητρα για τη 
βιωµατική εµπλοκή των παιδιών  και αναπτύξαµε δραστηριότητες αποδόµησης και 
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κριτικής κατανόησης των κειµένων. Με ανοικτές ερωτήσεις διευκολύναµε το διάλογο 
και µε δηµιουργικές δραστηριότητες προωθήσαµε την αλληλεπίδραση των µαθητών 
στην οµάδα και στην τάξη. Τέλος, ανατρέψαµε την πλοκή, συνθέσαµε νέα κείµενα, 
παίξαµε παιχνίδια φαντασίας και ρόλων, εικονογραφήσαµε και δραµατοποιήσαµε 
σκηνές, κατασκευάσαµε µακέτες και αφίσες και δώσαµε τη δυνατότητα στα παιδιά να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Επειδή κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό διαµορφώσαµε 
επιµέρους δραστηριότητες σύµφωνα µε το περιεχόµενό του, το είδος του και τις 
προσδοκίες των παιδιών. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε τα βασικά σηµεία και την εµπειρία 
µας από διαφοροποιηµένα  προγράµµατα διαθεµατικής προσέγγισης  βιβλίων µε παιδιά 
µικρότερων τάξεων του ∆ηµοτικού, στα πλαίσια του γλωσσικού µαθήµατος και της 
Ευέλικτης Ζώνης.  

Τη σχολική χρονιά 2007-2008 ένα από τα βιβλία που επεξεργαστήκαµε ήταν το 
βιβλίο της Τζακλίν Ουίλσον «www.thelonaxero.com», εκδ. Ψυχογιός (2006), το οποίο 
αναφέρεται στη δηµιουργία της ιστοσελίδας του τίτλου που είναι µια ιδέα του δασκάλου 
της τάξης, ώστε οι µαθητές να γράφουν τις ανησυχίες τους ανώνυµα και να λύνουν τα 
προβλήµατά τους µε τη βοήθεια των συνοµηλίκων τους. Η ιδέα υλοποιείται και η σελίδα 
γεµίζει γράµµατα µε θέµατα όπως το διαζύγιο των γονέων, τη ζωή µε κάποια αναπηρία, 
την αίσθηση ότι είσαι άχρηστος στο σχολείο και τους νυχτερινούς εφιάλτες… Τα παιδιά 
εστίασαν την προσοχή τους στη συναισθηµατική δοµή της ζωής των ηρώων 
δηµιουργώντας µια πλήρη ταυτότητα του προβλήµατος και ένα προσωπικό ηµερολόγιο 
για κάθε ήρωα, καταγράφοντας τις σκέψεις του και βιώνοντας την κατάσταση του µέσα 
από ασκήσεις ενσυναίσθησης και παιχνίδια ρόλων. Στη συνέχεια παρουσίασαν τα 
κυρίαρχα συναισθήµατα του βιβλίου δηµιουργώντας το Χάρτη Συναισθηµάτων που 
περιελάµβανε: τον ορισµό του συναισθήµατος, την εικονογράφησή του, τον εντοπισµό 
του στο κείµενο και τη διαχείρισή του από τους ήρωες, την ανάδειξή του στην 
καθηµερινότητα των παιδιών και τη διαχείρισή του σε προσωπικό επίπεδο µέσα από 
θεατρικό παιχνίδι. Τέλος, δηµοσιοποίησαν και µοιράστηκαν στην οµάδα ανώνυµα το 
πρόβληµα ενός υπαρκτού φίλου τους και αναζήτησαν κοινές λύσεις µέσα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες, προβάλλοντας έµµεσα δικές τους καταστάσεις και 
προβλήµατα. Το project, ένας συνδυασµός Συναισθηµατικής Αγωγής και Λογοτεχνίας, 
εφαρµόστηκε σε δύο τµήµατα της ∆΄ ∆ηµοτικού του Σχολείου µας στα πλαίσια της 
συµµετοχής µας στο ∆ίκτυο Σχολικής Καινοτοµίας και διήρκεσε δύο µήνες. Συµµετείχαν 
περίπου 60 παιδιά και αξιολογήθηκε θετικά από τους συµµετέχοντες και τους γονείς 
τους. 

Τη σχολική χρονιά 2008-2009 ανάµεσα στα βιβλία που επεξεργαστήκαµε ήταν 
και αυτό του Πέτρου Χατζόπουλου «Η εξαφάνιση της Ντόροθυ Σνοτ», εκδ. Πατάκη 
(2003). Όλα αρχίζουν όταν η Ντόροθυ Σνοτ, η καλόκαρδη κάµπια, εξαφανίζεται. Όλα τα 
πλάσµατα του δάσους, δέντρα, ζώα, πουλιά, έντοµα, ερπετά...παρελαύνουν στις σελίδες 
του βιβλίου και µέσα από την εξέλιξη της ιστορίας και το αστυνοµικό δαιµόνιο του 
Κορνήλιου Κρικ, ο αναγνώστης «µαθαίνει» ότι το πολυτιµότερο του χρήµατος είναι η 
φιλία και η  αγάπη. Το ψέµα, οι αδυναµίες, οι συνήθειες, όπως π.χ. τα νούφαρα, ένα 
παιχνίδι αντίστοιχο της χαρτοπαιξίας στην κοινωνία των ανθρώπων, φωτίζονται και 
αποκαλύπτεται η αρνητική πλευρά τους. Το χιούµορ και η ευρηµατικότητα είναι επίσης 
πολύ δυνατά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του βιβλίου, το οποίο αν µη τι άλλο, 
παρασύρει τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι ευχάριστης ανάγνωσης. Η τάξη χωρίστηκε σε 
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οµάδες και τα παιδιά επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη της πλοκής και στις ιδιαιτερότητες 
των ηρώων δηµιουργώντας την ταυτότητα υπόπτου, όπου κατέγραψαν τα 
χαρακτηριστικά του, εντόπισαν τα εις βάρος του ενοχοποιητικά στοιχεία, αναζήτησαν 
πιθανά κίνητρα για την απαγωγή και αξιολόγησαν το προβαλλόµενο άλλοθί του. Από 
αυτή τη διαδικασία προέκυψε το Λεξικό Μυστηρίου, στο οποίο καταγράφηκαν και 
ορίστηκαν λέξεις που έχουν σχέση µε αστυνοµικές ιστορίες. Οι οµάδες βίωσαν την 
υπόθεση, µπήκαν στη θέση των ηρώων, έγραψαν τα δικά τους απειλητικά σηµειώµατα  ή 
τις αντίστοιχες αγγελίες αναζήτησης, προσπάθησαν να παραπλανήσουν τον ντετέκτιβ, 
κατασκεύασαν χάρτη και µακέτα του δάσους που διαδραµατίστηκε η ιστορία και τέλος 
συµµετείχαν στη διαλεύκανση της απαγωγής από τον ντετέκτιβ, υιοθετώντας τη 
διαδικασία επίλυσης προβλήµατος µετά από ανάλυση δεδοµένων και σχετικές υποθέσεις. 

Την ίδια χρονιά προσπαθήσαµε να γνωρίσουν τα παιδιά την ποίηση και να 
καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τα δηµιουργήµατά της. Βάση του εγχειρήµατός 
µας ήταν τα «Ποιήµατα µε ζωγραφιές σε µικρά παιδιά» του Γιώργου Σεφέρη, εκδ. Ερµής 
(1992). Ο ποιητής έγραψε αυτά τα ποιήµατα το 1941 ακολουθώντας τους κανόνες του 
λίµερικ. Σε συνδυασµό µε την εικονογράφησή τους δηµιουργούν έναν κόσµο αστείο και 
περίεργο, ασυνήθιστο για την ελληνική ποίηση. Τα παιδιά αξιοποιώντας το διαδίκτυο και 
τη βιβλιοθήκη µας, γνώρισαν τον ποιητή και την εποχή του. ∆ιάβασαν το βιβλίο και 
αφού επεξεργάστηκαν τα λίµερικ κατανόησαν και οικειοποιήθηκαν την τεχνική 
συγγραφής τους και σε συνδυασµό µε λεκτικά παιχνίδια φαντασίας και ασκήσεις 
δηµιουργικότητας έγραψαν και εικονογράφησαν τα δικά τους ποιητικά κείµενα 
ακολουθώντας τα πρότυπα του ποιητή. Αναζητήσαµε τις πηγές έµπνευσής του και 
επιλέξαµε να επικεντρωθούµε στο ποίηµα «Ο ∆ρ. Ρωτλάουφ και η κα Ζεν», που 
περιέχεται στο παραπάνω βιβλίο και ο ποιητής το εµπνεύστηκε από κούκλες που 
κατασκεύασε από ευτελή υλικά. Τα παιδιά µιµούµενα τον ποιητή κατασκεύασαν δικές 
τους φιγούρες, τους έδωσαν ζωή συµπληρώνοντας την ταυτότητά τους, τις τοποθέτησαν 
σε χωροχρονικό πλαίσιο, τις έφεραν σε επαφή, έγραψαν το δικό τους σενάριο και 
δηµιούργησαν αντίστοιχο ποίηµα. Τέλος, παρακολουθήσαµε τη θεατρική παράσταση «Η 
συνωµοσία των λουκουµάδων», το κείµενο της οποίας περιέχεται στο ίδιο βιβλίο και τα 
παιδιά ήρθαν σε επαφή µε µελοποιηµένο και δραµατοποιηµένο ποιητικό λόγο. Το project 
ποίησης εφαρµόστηκε σε δύο τµήµατα της Γ΄ ∆ηµοτικού του Σχολείου µας στα πλαίσια 
της συµµετοχής µας στο ∆ίκτυο Σχολικής Καινοτοµίας και διήρκεσε τέσσερις  µήνες. 
Συµµετείχαν περίπου 60 παιδιά και αξιολογήθηκε θετικά από τους συµµετέχοντες και 
τους γονείς τους.  

Θα µπορούσαµε να παραθέσουµε κι άλλα παραδείγµατα, αλλά νοµίζουµε ότι 
ακόµα και αυτό το µικρό δείγµα δραστηριοτήτων είναι ικανό να στηρίξει την 
επιχειρηµατολογία µας, να δείξει ότι η ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων µπορεί να 
αποτελέσει το ερέθισµα και την αφετηρία για έναν επαναπροσδιορισµό των πλαισίων 
διδασκαλίας και αξίζει να κατέχει µόνιµη θέση στο σχολικό πρόγραµµα γιατί δείχνει στα 
παιδιά έναν ακόµα τρόπο για να µάθουν, έναν ακόµα τρόπο για να ζήσουν. Ο Τούρκος 
πεζογράφος Ορχάν Παµούκ γράφει: «∆εν µπορείς να αρχίσεις τη ζωή, αυτό το άνευ 
επιστροφής ταξίδι, ξανά από την αρχή αφότου τελειώσει, αλλά αν έχεις ένα βιβλίο στα 
χέρια σου, όσο σύνθετο ή δυσνόητο κι αν είναι, όταν το τελειώσεις µπορείς αν επιθυµείς 
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να επιστρέψεις στην αρχή, να το διαβάσεις πάλι και έτσι να καταλάβεις όλα όσα είναι 
δυσνόητα και µαζί µε αυτά να καταλάβεις και την ίδια τη ζωή». 
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