
Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 1 

Μαθαίνοντας το παιδί του ∆ηµοτικού να προσεγγίζει το παιδικό µυ-
θιστόρηµα.  Εφαρµογή τριών σχεδίων εργασίας για τις τάξεις  ∆΄, Ε΄ 
και Στ΄. 

 
Τσίγκα Ελένη, Σχολική Σύµβουλος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο νοµό Αρ-
καδίας. 
Νάσαινα Ευρυδίκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ07, Μεταπτυχιακό από τη Νοµική 
Σχολή Αθηνών. 

 
Περίληψη: Στη διδασκαλία λογοτεχνικών κειµένων στο δηµοτικό, σηµαντική θέση κατέ-
χει και το παιδικό µυθιστόρηµα. Σκοπός της διδασκαλίας του παιδικού µυθιστορήµατος, 
είναι ο µαθητής να αποκτήσει την ικανότητα να «διαβάζει» ένα παιδικό µυθιστόρηµα 
και να κατανοήσει τους µηχανισµούς, για να ερευνά, να κρίνει και να αξιολογεί, ώστε µε 
τη διαµεσολάβηση του δασκάλου, να εντοπίζει το αισθητικά ωραίο, να εµπλουτίζει το 
συναισθηµατικό του κόσµο, να αποθησαυρίζει πληροφορίες και γνώσεις και να κατανοεί 
ενέργειες, ιδέες και συναισθήµατα. Το πώς θα υλοποιήσουµε τα παραπάνω, περιλαµβά-
νονται στην εισήγησή µας που ακολουθεί. 

 

1. Εισαγωγή 
Το µυθιστόρηµα ως λογοτεχνικό είδος το συναντάµε για πρώτη φορά στη ∆ύση µετά 
τον 12ο αιώνα. Η διαφορά από το διήγηµα είναι ως προς τα εξωτερικά του γνωρίσµα-
τα η έκταση, που κατά τον Απ. Σαχίνη εκτείνεται σε πολλές σελίδες. Γενικά, µυθι-
στόρηµα σύµφωνα µε το Σαχίνη (στο Νάσαινας 2001: 69) είναι 

«το κυκλικό, το σφαιρικό και συνθετικό εκείνο είδος της πεζογραφίας, που αναπαρα-
σταίνει κατά κανόνα, ένα συγκεκριµένο είδος ζωής» όπου ο συγγραφέας «…αφηγείται 
µια νέα ιστορία όχι βιωµένη, αλλά µια ιστορία επινοηµένη από τη µυθοπλαστική φαντα-
σία του και όχι αντιγραµµένη από την προσωπική ζωή του».  
Φυσικά, το να γράψει κανείς ένα µυθιστόρηµα δεν είναι εύκολη υπόθεση, ι-

διαίτερα µάλιστα αν πρόκειται να γράψει ένα µυθιστόρηµα για παιδιά. Στην περίπτω-
ση αυτή χρειάζεται πολύ καλή γνώση της παιδικής ηλικίας, των ενδιαφερόντων των 
παιδιών, χρήση γλώσσας απλής και εύληπτης από το παιδί, φαντασία δηµιουργική και 
ικανότητα να δίνει τη σωστή λύση στην ιστορία. 

2. Η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειµένων στο ∆ηµοτικό 
Τα κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη χώρα µας αποτελούν τα τελευταία χρόνια 
αυτοτελή και ανεξάρτητο κλάδο του µαθήµατος των Νέων Ελληνικών. Η διάκριση 
αυτή κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί, διότι η λογοτεχνία συνιστά µια ειδική χρήση 
της γλώσσας κατεξοχήν δηµιουργική και µορφωτική.  

Στο δηµοτικό σχολείο δεν µπορεί να γίνει λόγος για λογοτεχνία µε την κρα-
τούσα έννοια του όρου παρά µόνο για τη λεγόµενη «παιδική λογοτεχνία» συνδεδεµέ-
νη µε τη γλωσσική διδασκαλία. Στις δυο ανώτερες τάξεις του δηµοτικού µπορεί να 
γίνει λόγος για µια στοιχειώδη εισαγωγή στη λογοτεχνία διαµέσου κατάλληλων λογο-
τεχνικών κειµένων ή  βιβλίων και µε ανάλογους τρόπους διδασκαλίας που προσιδιά-
ζουν στην αντιληπτικότητα της συγκεκριµένης ηλικίας. Να επισηµάνουµε ότι κατάλ-
ληλη επιλογή κειµένων είναι η επιλογή που γίνεται µε ποιοτικά λογοτεχνικά κριτήρια 
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από το έργο καθιερωµένων και αναγνωρισµένων συγγραφέων, παλαιότερων, νεότε-
ρων και σύγχρονων, ενώ κατάλληλη διδασκαλία θεωρείται αυτή που γίνεται µε µέθο-
δο και ήθος που στοχεύει στην ουσιαστική επικοινωνία του µαθητή µε το κείµενο, 
ανιχνεύοντας τη µορφή και το περιεχόµενο του κειµένου, σε συνάρτηση µε την τεχνι-
κή και την τέχνη του λόγου και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γλωσσικού ύ-
φους, που συνιστούν τη λογοτεχνικότητα του κειµένου (Νάσαινας 2001: 156-158). 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να φέρει το µαθητή σε επικοινωνία µε σηµαντικά 
και ποιοτικά αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, να τον ασκήσει και να τον εθίσει στην ανά-
γνωσή τους. Να καταστήσει δηλαδή το µαθητή κατά το δυνατόν καλό αναγνώστη 
καλλιεργώντας του µια σταθερή και µόνιµη σχέση µε τη λογοτεχνία και την ανάγνω-
ση. 

Η λογοτεχνία ως µάθηµα συνιστά ειδικής ποιότητας µορφωτικό αγαθό που 
αποσκοπεί όχι τόσο στην παροχή γνώσεων, όσο στη διαµόρφωση στάσεων και συ-
στήµατος αξιών µε την καλλιέργεια της ευαισθησίας, τον εµπλουτισµό της εµπειρίας 
και την ανάπτυξη της φαντασίας που παρέχει στο µαθητή το λογοτεχνικό κείµενο. 

3.  Η διδακτική προσέγγιση ενός παιδικού µυθιστορήµατος 
Γενικά, το παιδί θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα πώς να «διαβάζει» ένα παιδι-
κό µυθιστόρηµα και να κατανοήσει τους µηχανισµούς, για να ερευνά,  να κρίνει και 
να αξιολογεί, ώστε µε τη διαµεσολάβηση του δασκάλου, να εντοπίζει το αισθητικά 
ωραίο, να εµπλουτίζει το συναισθηµατικό του κόσµο, να αποθησαυρίζει πληροφορίες 
και γνώσεις, να κατανοεί ενέργειες, ιδέες και συναισθήµατα, να ανακαλύπτει και να 
κατανοεί τη λογοτεχνική απροσδιοριστία και τα νοηµατικά κενά (Νάσαινας 2001: 
69).  

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι εφικτή και πολύ απλή εφόσον ο δά-
σκαλος αναγνωρίζει τη µεγάλη αξία της λογοτεχνίας, ευαισθητοποιείται απέναντι της, 
προσεγγίζει µε τους µαθητές όλα τα λογοτεχνικά στοιχεία µε απλό και έντιµο τρόπο, 
εφαρµόζει τη διαχρονική και οριζόντια διδασκαλία (σε βάθος χρόνου και µέσα από 
όλα τα µαθήµατα), χωρίς πίεση χρόνου και έντονες απαιτήσεις και µέσα σε µια φιλι-
κή ατµόσφαιρα, όπου το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του, τις ικανότητες του, αλλά 
και τον κόσµο που το περιβάλλει. Εδώ να τονιστεί πως η χρήση οµαδοσυνεργατικών 
µεθόδων στην προσέγγιση ενός ολοκληρωµένου λογοτεχνικού έργου είναι αναγκαία. 

4. Τι θα πρέπει να προσεγγίσουν οι µαθητές σ’ ένα παιδικό µυθιστόρηµα 
Από τα γενικά στοιχεία ενός µυθιστορήµατος καθώς και από το περιεχόµενό του οι 
µαθητές: 
• Θα προσεγγίσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου και το συγγραφέα. Τίτ-

λος του βιβλίου, έκδοση, τόπος, χρόνος, εξώφυλλο, εικονογράφος. Βιογραφία του 
συγγραφέα, το έργο του και η θέση του στη λογοτεχνία. 

• Θα αποδώσουν περιληπτικά το περιεχόµενο. Ένας ή δύο µαθητές παρουσιάζουν 
µια σύντοµη περιληπτική απόδοση του µυθιστορήµατος. 
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• Θα αποδώσουν αναλυτικά το περιεχόµενο. Η αναλυτική προσέγγιση θα γίνει κατά 
ενότητα. Ένας µαθητής ή µια οµάδα µαθητών (εάν εφαρµόζεται η οµαδοσυνεργα-
τική προσέγγιση) παρουσιάζει µια σύντοµη περίληψη των βασικών σηµείων της 
ενότητας. Πρέπει να αποφεύγεται η νοηµατική απόδοση των ενοτήτων,  γιατί εί-
ναι χρονοβόρα διαδικασία και έχει σαν αποτέλεσµα να κουράζει τους µαθητές και 
να δηµιουργεί µαθησιακό χάσµα. Μια σύντοµη περίληψη είναι αρκετή γιατί δηµι-
ουργεί το έναυσµα για παραπέρα διερεύνηση. Μετά την περίληψη, µε τη συνερ-
γασία δασκάλου-µαθητών εντοπίζονται η τυχόν απροσδιοριστία ή τα «λογοτεχνι-
κά κενά» της ενότητας τα οποία και αποτελούν αντικείµενο διερεύνησης, επεξη-
γήσεων και ερµηνειών. Ακόµη, εντοπίζονται τυχόν δυσνόητες φράσεις και λέξεις 
και δίνεται η ερµηνεία από τους µαθητές, εντοπίζονται και επεξηγούνται ιστορικά 
γεγονότα, πολιτισµικές σχέσεις, γεωγραφικές έννοιες, ενέργειες, διαδικασίες, κα-
ταστάσεις. Φράσεις και περίοδοι υψηλής λογοτεχνικής υποδοµής µελετώνται και 
αποτελούν αντικείµενο αισθητικής απόλαυσης. Ερµηνεύονται συναισθηµατικές 
καταστάσεις και καταλήγουν οι µαθητές σε συµπεράσµατα. 

• Θα διερευνήσουν το χρόνο και το τόπο. Βασικό στοιχείο διερεύνησης είναι η ροή 
του χρόνου. Αυτή τη ροή τη διερευνούµε στην αναλυτική προσέγγιση κάθε ενό-
τητας χωριστά και εδώ τη συνοψίζουµε και τη θέτουµε σε µια συνεχόµενη χρονι-
κή ευθεία. ∆ιερευνούµε λοιπόν εάν ο χρόνος κυλά οµαλά, παράλληλα µε τα γεγο-
νότα ή εάν η  αφήγηση αρχίζει και πληροφορεί κατόπιν αναδροµικά, δηλαδή έ-
χουµε ένα κινηµατογραφικό flash back. Εντοπίζονται, ακόµη, οι τόποι στους ο-
ποίους διαδραµατίζονται τα γεγονότα και δίνονται οι ανάλογες ερµηνείες,  εάν 
αυτό απαιτείται.  

• Θα ασχοληθούν µε τον αφηγητή και τη γλώσσα. Βασικό συστατικό κάθε µυθι-
στορήµατος είναι ο αφηγητής. Θα πρέπει να τονιστεί η διάκριση ανάµεσα στο 
συγγραφέα και στον αφηγητή, και να γίνει πλήρως κατανοητή από τους µαθητές. 
Ο Κ. Μπαλάσκας (1990), αναφέρει: 

«Ο συγγραφέας είναι πραγµατικός άνθρωπος, συγκεκριµένος, εξωκειµενικός. Ο αφηγη-
τής αντίθετα είναι πρόσωπο κειµενικό, πλαστό. Είναι το άλλο πρόσωπο στο οποίο ο 
συγγραφέας αναθέτει την αφήγηση. Άρα το “εγώ” στο κείµενο είναι του αφηγητή κι όχι 
του συγγραφέα. Εποµένως, η έκφραση “ο συγγραφέας λέει…”  δεν είναι σωστή. Βέβαια 
ο συγγραφέας τα λέει όλα, αλλά κατά τη διδασκαλία πρέπει να βρίσκουµε ποιος λέει τι, 
κάτω από ποιες συνθήκες, σε ποια περίσταση, και για ποιο σκοπό». 

Ο αφηγητής µπορεί να είναι αµέτοχος των γεγονότων, να τα παρατηρεί από µα-
κριά και να µιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Μπορεί πάλι να µιλάει σε τρίτο πρόσωπο 
και να είναι κοντά ή µέσα στα γεγονότα και να περιγράφει λεπτοµέρειες. Άλλοτε 
ο αφηγητής είναι και ο πρωταγωνιστής και µιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Ο λόγος 
του αφηγητή είναι ή γλώσσα  του µυθιστορήµατος. Ο λόγος είναι διήγηση ή µί-
µηση. Κατά τη διήγηση ο αφηγητής αφηγείται, περιγράφει σκέψεις, καταστάσεις, 
γεγονότα, πρόσωπα, σχολιάζει, καταγγέλλει, φιλοσοφεί. Στη µίµηση αναφέρεται 
ο λόγος των προσώπων, οι διάλογοι και οι µονόλογοι. Η γλώσσα που χρησιµοποι-
εί ο αφηγητής µπορεί να είναι η καθοµιλούµενη νεοελληνική ή να υπάρχουν κα-
ταφυγές σε ιδιώµατα και διαλέκτους. Επίσης µπορεί να υπάρχουν στοιχεία ξένων 
γλωσσών κλπ. 

• Θα ασχοληθούν µε τα πρόσωπα. Οι µαθητές θ’ αναφερθούν στα πρόσωπα που 
συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στο µυθιστόρηµα τα οποία κατηγοριοποιούµε 
σε πρωταγωνιστές, σε πρόσωπα µε µικρή παρουσία και σε λανθάνοντα πρόσωπα. 
Περιγράφονται από τους µαθητές µε πολύ ελεύθερο τρόπο, χωρίς δηλαδή τη δέ-
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σµευση να εκφράζονται µε συγκεκριµένα επίθετα ή χαρακτηρισµούς. Η περιγρα-
φή µπορεί να αναφέρεται στους χαρακτήρες τους, στο ήθος τους, στις συµπεριφο-
ρές τους, στις πράξεις τους, στις σκέψεις και πεποιθήσεις τους, στις διασυνδέσεις 
τους κλπ. Τις περισσότερες φορές αναφερόµαστε µόνο στους πρωταγωνιστές. 

• Θα ασχοληθούν µε τη σκηνογραφία. Οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν και να 
περιγράψουν µε τη φαντασία  τους τα σκηνικά που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας 
για να «στήσει» το µυθιστόρηµά του. Είναι µια δηµιουργική δραστηριότητα που 
φέρνει το µαθητή στην εποχή και στο πνεύµα του συγγραφέα. Αναφέρονται στους 
χώρους που διαδραµατίζεται το έργο και πώς φαντάζονται το σκηνικό των χώρων 
αυτών. 

• Θα ασχοληθούν µε την ιστορία του µυθιστορήµατος, το θέµα και τα υποθέµατα. 
Οι µαθητές εντοπίζουν σε τι αναφέρεται η ιστορία του µυθιστορήµατος. ∆ε ζη-
τούµε την περίληψη, αλλά µε λίγα λόγια τα στοιχεία του µύθου. Κάθε µυθιστό-
ρηµα υφαίνεται γύρω από ένα κεντρικό θέµα το οποίο είτε είναι πλήρως φανερό, 
είτε απλά διάχυτο, είτε βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Το θέµα αυτό απο-
τελεί αντικείµενο διερεύνησης από τους µαθητές,  οι οποίοι αφού το εντοπίσουν, 
διεξάγουν µια συζήτηση γύρω από αυτό ανάλογα µε τη θεµατική του και καταλή-
γουν σε ανάλογα συµπεράσµατα.  

5. Πώς οι µαθητές θα πραγµατοποιήσουν τις δηµιουργικές δραστηριότητες κατά 
τη διδακτική προσέγγιση ενός παιδικού µυθιστορήµατος 
Με βάση όσα πιο πάνω αναφέραµε, οι δηµιουργικές δραστηριότητες κατά την προ-
σέγγιση ενός παιδικού µυθιστορήµατος, όπως: ∆ιαγωνισµοί ανάγνωσης λογοτεχνικών 
κειµένων, παρουσιάσεις βιβλίων είτε από το δάσκαλο είτε από τους µαθητές µε παι-
χνιώδεις τρόπους, ανάγνωση βιβλίων µε αφορµή γεγονότα της επικαιρότητας ή δρα-
στηριότητες της τάξης, θέσπιση αναγνωστικών βραβείων, σύνδεση λογοτεχνικών βι-
βλίων µε δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης (αυτοσχεδιασµοί, παντοµίµα, δια-
σκευή λογοτεχνικών κειµένων σε θεατρικό σενάριο), δραστηριότητες που αφορούν 
το εικονογραφηµένο βιβλίο, αφήγηση και δηµιουργικό γράψιµο, καλό είναι να διεξά-
γονται προφορικά, γιατί στόχος µας είναι να κάνουµε το µαθητή σωστό «αναγνώστη» 
(Σπινκ 1990).  Κάθε παρέµβασή µας στην τρυφερή αυτή ηλικία, για γραπτές εργασί-
ες, οι οποίες θα αναπαράγουν δραστηριότητες που ήδη απετέλεσαν αντικείµενο προ-
φορικής επεξεργασίας, πιστεύουµε ότι θα επιφέρουν αντίθετα αποτελέσµατα και θα 
καταστρέψουν ό,τι θετικό επιτελέσαµε, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί στα παιδιά απέ-
χθεια προς τα βιβλία.  

Υπάρχει όµως η δυνατότητα, όταν και εφόσον το επιθυµούν τα ίδια τα παιδιά, 
αφού καλλιεργηθεί σ’ αυτά το ενδιαφέρον, να προβούν σε δηµιουργικές δραστηριό-
τητες. Έτσι µπορούν  να στήσουν ένα αυτοσχέδιο θεατρικό δρώµενο µε βάση το µυ-
θιστόρηµα, να ζωγραφίσουν ατοµικά ή κατά οµάδες ένα κυρίαρχο θέµα ή τοπίο του 
έργου, να καταγράψουν σε λίγες γραµµές πιθανά σενάρια για το τέλος του µυθιστο-
ρήµατος, εάν ο συγγραφέας το αφήνει «ανοιχτό». Τέτοιες δηµιουργικές δραστηριότη-
τες ή άλλου είδους επινοηµένες από τον ίδιο το δάσκαλο είναι δυνατόν µε φειδώ και 
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ιδιαίτερη προσοχή υπό την καθοδήγηση του ίδιου του λογοτεχνικού έργου, να αναθέ-
τουµε στους µαθητές µας. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τρία συγκεκριµένα παραδείγµατα διδακτικής προ-
σέγγισης για τις τάξεις ∆΄, Ε΄και Στ΄. του ∆ηµοτικού. Είναι το µυθιστόρηµα: «Ο λό-
φος µε τους κορυδαλλούς» του Νίκου Κανάκη για την Ε΄ τάξη, η νουβέλα «Το Γκρε-
µισµένο Αρχοντικό» Ζωής Σπυροπούλου για τη Στ΄ τάξη και το παραµύθι «Η Μπου-
γάδα του Αϊ-Βασίλη» της Ιωάννας Κυρίτση για την ∆΄ Τάξη. 

6. Tρια συγκεκριµένα παραδείγµατα προσέγγισης παιδικών µυθιστορηµάτων 
στις τάξεις ∆΄, Ε΄ και ΣΤ.΄ 

6.1. ΤΑΞΗ Ε΄. Το µυθιστόρηµα: «Ο λόφος µε τους κορυδαλλούς» του Νίκου Κανά-
κη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1997. 
Σύντοµη περίληψη του µυθιστορήµατος: Ο Αλεξάκος, ένα αγόρι του ∆ηµοτικού µένει 
κοντά στον παππού του για 2½ χρόνια επειδή οι γονείς του απουσιάζουν στο εξωτε-
ρικό. Ζει σε ένα χωριό της νότιας Κυνουρίας και µαζί µε τον παππού του ζει µοναδι-
κά ευτράπελα γεγονότα που περιγράφονται µε εξαιρετικό τρόπο από το συγγραφέα. Η 
ιστορία διαδραµατίζεται µεταξύ 1925-1935, στην καθαρά αγροτοκτηνοτροφική περι-
οχή που στη µικρή αυτή κοινωνία όλοι νοιάζονταν για όλους και για όλα. 

6.1.1.  Γενικά στοιχεία του έργου 

Γίνεται συζήτηση µε τους µαθητές για τον τίτλο του βιβλίου, «Ο λόφος µε το-
υς κορυδαλλούς», τον τόπο (Κυνουρία), το χρόνο (τέλη δεκαετίας του 1920, αρχές 
δεκαετίας του 1930) και τη διαδικασία έκδοσής του, για  το εξώφυλλο και τον  εικο-
νογράφο, διαβάζεται το βιογραφικό και το έργο του συγγραφέα και θα αποτελέσει 
θέµα συζήτησης η παρέµβασή του στη λογοτεχνία και κύρια στη συγγραφή των σχο-
λικών βιβλίων «Η Γλώσσα µου», που χρησιµοποιήθηκαν στο ∆ηµοτικό από το 1983 
έως και το 2004 και στα οποία  υπάρχουν έργα του.  

6.1.2.  Προσέγγιση του περιεχοµένου του µυθιστορήµατος  

Το µυθιστόρηµα έχει δοθεί στα παιδιά ως ελεύθερο ανάγνωσµα πριν από µια 
εβδοµάδα και διαβάζεται ως ελεύθερη δραστηριότητα στις ώρες της ευέλικτης ζώνης. 
Σε συµφωνία µε τους µαθητές, ορίζεται ο τρόπος που θα εργαστούµε τις επόµενες 
ηµέρες, που είναι ο παρακάτω: 
• Περιληπτική απόδοση του περιεχοµένου. Ένας µαθητής από µια οµάδα αφηγείται 

περιληπτικά το µυθιστόρηµα, όπως έχει συµφωνηθεί.  
• Αναλυτική προσέγγιση του περιεχοµένου. Καθοδηγούµενοι οι µαθητές (ανά οµά-

δες) συζητούν, διερευνούν και σχολιάζουν όλα τα στοιχεία που αναφέρουµε στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο του διαγράµµατος της προσέγγισης κι έτσι γίνεται µια ανα-
λυτική εµβάθυνση στο νοηµατικό και αισθητικό τοµέα του µυθιστορήµατος. 

• Ο χρόνος. Ο κύριος όγκος της ιστορίας διαδραµατίζεται σε 2½ χρόνια περίπου µε 
αιχµή τις εποχές: Φθινόπωρο πρώτου έτους, Καλοκαίρι επόµενου έτους, Χειµώ-
νας – Άνοιξη (Πάσχα) του µεθεπόµενου έτους. Οι µαθητές εντοπίζουν τα στοιχεία 
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αυτά στις αντίστοιχες σελίδες. Ο χρόνος της αφήγησης είναι µικρότερος του χρό-
νου της ιστορίας. Υπάρχουν παύσεις και παραλήψεις χρόνου και οι µαθητές εντο-
πίζουν τα σηµεία που βρίσκονται αυτά. 

• Η γεωγραφία της ιστορίας. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη νότια Κυνουρία και στα 
χωριά Πούλιθρα, Τσιτάλια και άλλα της γύρω περιοχής, στο Λεωνίδιο, καθώς και 
στο λιµάνι του την Πλάκα. 

• Ο αφηγητής και η γλώσσα. Ο αφηγητής µιλάει σε τρίτο πρόσωπο και παρακολου-
θεί στενά τα γεγονότα. Καταγράφονται ζωηροί και ζωντανοί διάλογοι από τους 
ήρωες. Περιγράφονται καταστάσεις, πρόσωπα, αντικείµενα, συναισθήµατα και 
µερικές φορές ο αφηγητής φιλοσοφεί. Οι µαθητές καθοδηγούµενοι εντοπίζουν 
που βρίσκονται αυτές οι περιγραφές και προβαίνουν στους ανάλογους σχολια-
σµούς. Η γλώσσα είναι η καθοµιλούµενη νεοελληνική µε καταφυγές στον τοπικό 
ιδιωµατικό λόγο. 

• Τα πρόσωπα. Πρωταγωνιστές είναι ο κυρ Γιάννης µε τον εγγονό του τον Αλεξάκο 
και αρκετοί άλλοι χωρικοί. Οι µαθητές αναφέρονται κύρια στους πρωταγωνιστές. 

• Η σκηνογραφία. Το χάνι του Κατσουράνη, το σπίτι του κυρ Γιάννη, το Σχολείο, η 
Αστυνοµία, το σπίτι του παπα – Γιώργη, το καφενείο του χωριού το λιµάνι της 
Πλάκας και άλλα µέρη, εντοπίζονται και αναφέρονται. 

• Η ιστορία. Η ιστορία αναφέρεται σε γεγονότα που συµβαίνουν στην ανωτέρω πε-
ριοχή και που συµµετέχουν οι δυο κύριοι πρωταγωνιστές τις περισσότερες φορές 
αλλά και άλλοι. Μας κάνουν γνωστά ήθη, έθιµα, συνήθειες αλλά και την ντο-
µπροσύνη και βοήθεια που οι χωρικοί πρόσφεραν ανυστερόβουλα σε όποιον είχε 
ανάγκη. 

• Το θέµα και τα υποθέµατα. Κεντρικό θέµα είναι η προβολή της νοσταλγικής επο-
χής των παππούδων µας που έχει να κάνει µε πουλιά, παιδιά, χωριά και µικροπο-
λιτείες, κυνηγούς και γυρολόγους, µυλωνάδες, γαλοβοσκούς και χανιάτορες, τότε 
που το φιλότιµο ήταν το κύριο στοιχείο στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό εντοπί-
ζεται από τους µαθητές. Οι µαθητές εντοπίζουν και άλλα θέµατα που θίγονται στο 
κείµενο όπως, η αγάπη για τους γονείς, η µετανάστευση, η δύσκολη ζωή στο χω-
ριό, κ.λ.π.  

 6.2. Τάξη ΣT. Η νουβέλα της Ζωής Σπυροπούλου: «Το Γκρεµισµένο Αρχοντικό».    
Εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα 2002. (∆ιαθεµατική προσέγγιση) 

Σύντοµη περίληψη: Η νουβέλα αναφέρεται σ’ ένα παλιό αρχοντικό, µια υπαρ-
κτή νεοκλασική κατοικία στον Πύργο Ηλείας. Το αρχοντικό αυτό ήταν έργο του Τσί-
λερ χτισµένο το 19ο αιώνα. Ανήκε στο γιατρό Κωνσταντινίδη και κατεδαφίστηκε το 
1970 για να χτιστεί πολυκατοικία. Στη νουβέλα αυτή η συγγραφέας περιγράφει τη 
ζωή του ζεύγους Κωνσταντινίδη στο παραπάνω αρχοντικό και µας θυµίζει εποχές των 
αρχών του 20ου αιώνα µε τις ασχολίες των κατοίκων µιας επαρχιακής πόλης, την δι-
άρθρωση της τοπικής κοινωνίας, και τη συµβολή του συγκεκριµένου γιατρού στην 
υπηρεσία του λειτουργήµατός του. 

Ακολουθούµε και εδώ την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαµε στο έργο του 
Νίκου Κανάκη «Ο λόφος µε τους κορυδαλλούς» στα γενικά στοιχεία του έργου, στην 
προσέγγιση του περιεχοµένου και στις δηµιουργικές δραστηριότητες. Ακολουθεί η 
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διαθεµατική προσέγγιση της νουβέλας «Το γκρεµισµένο αρχοντικό» η οποία  έχει 
γίνει από τη συγγραφέα πολύ αναλυτικά  στο βιβλίο της και στις σελίδες από 83 έως 
και 123. 

Α.  Γλωσσικό µάθηµα 

Συµπλήρωµα κατανόησης κειµένου 
1. Πολλαπλές ερωτήσεις   (Γλωσσική άσκηση ) 
2. Ορισµοί – Γενικές πληροφορίες, για ανάπτυξη του προφορικού λόγου από τους 

µαθητές. (Τι είναι αρχοντικό και ποια η σχέση του µε τη σηµερινή 
µονοκατοικία) 

3. Κείµενα επιχειρηµάτων (Υποστήριξε µε επιχειρήµατα πώς οι παρακάτω 
παράγοντες επηρεάζουν τον τύπο των κατοικιών: η παράδοση, το κλίµα, ο 
τόπος, η οικονοµική κατάσταση, ο προορισµός, τα οικοδοµικά υλικά, οι 
ιδιαίτερες συνθήκες) 

4. Σταυρόλεξα (για κατανόηση κειµένου) (Το σταυρόλεξο του αρχοντικού) 
5. Ακροστιχίδες(για κατανόηση κειµένου) 
6. Παραγωγή γραπτού λόγου (Περίληψη συνολική  και  κατά ενότητες) 
7. Γλωσσικές ασκήσεις (Το σταυρόλεξο του αρχοντικού- Γλωσσικές ασκήσεις) 
8. Παροιµίες  (Παροιµίες για το σπίτι) 

Β. Γνωσιολογικό υλικό: 

∆ιεπιστηµονική προσέγγιση της νουβέλας µέσα από τα µαθήµατα: Μελέτη 
Περιβάλλοντος, Φυσική, Λαογραφία, Ιστορία, Οικονοµία και άλλα. (Αρχοντικό, η 
ανεξάρτητη µονοκατοικία του χτες. Ο φιλέλληνας αρχιτέκτονας Ερνέστο Τσίλερ – 
Λαϊκή ελληνική αρχιτεκτονική - Οι λαϊκοί µαστόροι / χτιστάδες- Οι Καρυάτιδες - Οι 
ιαµατικές πηγές- Ο τρύγος- Το ζωνάρι της Παναγιάς- Παροιµίες για το σπίτι) 

Γ.  Παράλληλα κείµενα – Λογοτεχνία 

• Γ. Ιωάννου: «Εις τόπον λεγόµενον λιθόστρωτον» 
• Γρ. Ξενόπουλου: «Το Ξενοπουλέικο» (µε γλωσσική άσκηση) 
• Τάκη Σινόπουλου: «Ο χώρος και τα πράγµατα» (ποίηµα) 
• Μαρία Ιορδανίδου: «Το σπιτάκι στην Ιµπραηµία», «Στο καινούριο σπίτι», «Στο 

υπόγειο διαµέρισµα» και «Το σπίτι της Λωξάντρας». 
• Γ. ∆ροσίνη: «Το καλύβι» (ποίηµα) 
• Στρατή Μυριβήλη: «Καφενείο. Η καλή καρδιά» 
• ∆ιδώ Σωτηρίου: «Το σπίτι στην οδό Μοσκώφ» 
• Κ. Παλαµά: «Το σπίτι που γεννήθηκα» (ποίηµα) 
• Κ. Ουράνη: «Το αρχοντικό σπίτι του Σβαρτς» και «Κεττίγη, η ποτέ πρωτεύουσα, 

ενός ποτέ βασιλείου» 
• Ζωή Σπυροπούλου: «Το σπίτι της Ίριδας» 
• Γιάννη Νεγρεπόντη: «Τα διαµερίσµατα» (ποίηµα) 
• Άννα Φράνκ (από το «Ηµερολόγιο» µετ. Γ. Θωµόπουλου): «Το κρυφό παράσπι-

το» 
• Γιάννη Βράχα: «Οι χτιστάδες των χωριών µας» 
• Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου: «Το νόηµα του σπιτιού». 
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• Τα παράλληλα κείµενα προτείνονται από την ίδια τη συγγραφέα στις σελίδες από 
126 έως και 155. 

 

6.3. Τάξη ∆΄. Το παραµύθι: «Η Μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη» της Ιωάννας Κυρίτση- 
Τζιώτη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα 2004. 

Σύντοµη περίληψη: 

Ο Αϊ- Βασίλης έβαλε µπουγάδα… κι έµεινε χωρίς ρούχα!  Όλα µίκρυναν και 
δεν τον χωρούν. Τι θα κάνει τώρα; Ποιος θα τον βοηθήσει να βρει τα ρούχα για να 
µοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά; 

 Ερωτήσεις κατανόησης κειµένου 

Ακολουθούµε και εδώ την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαµε στο έργο του 
Νίκου Κανάκη και της Ζωής Σπυροπούλου στα γενικά στοιχεία του έργου, στην προ-
σέγγιση του περιεχοµένου και στις δηµιουργικές δραστηριότητες. Στις δηµιουργικές 
δραστηριότητες προχωρούµε στη διαθεµατική προσέγγιση του έργου. Το συγκεκρι-
µένο παραµύθι «Η µπουγάδα του Αϊ- Βασίλη» της Ιωάννας Κυρίτση – Τζιώτη, που 
απόσπασµά του έχει περιληφθεί στο εγχειρίδιο της Γλώσσα της ∆΄ τάξης, µπορεί να 
αξιοποιηθεί διαθεµατικά στο νηπιαγωγείο και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ του ∆ηµοτικού. 

Πολλαπλές ερωτήσεις 

Πού ζούσε ο Αϊ- Βασίλης, τι του συνέβη, πότε; Πώς επικοινωνούµε; Πού δια-
βάζουµε και εφαρµόζουµε τις οδηγίες; (οδηγίες χρήσης, συντήρησης, πλύσης, συστα-
τικά τροφίµων).  

Περιγραφή συναισθηµάτων 

Ποια η ψυχολογική κατάσταση του ήρωα πώς αισθανόταν; 

Έκφραση υποθέσεων 

Γιατί επέλεξε τα παιδιά; 

∆ιεπιστηµονική προσέγγιση του παραµυθιού µέσα από τα µαθήµατα: 

• Μαθηµατικά (καταµέτρηση των εργασιών του Αϊ- Βασίλη, αντιστοιχίσεις αριθ-
µού γραµµάτων -αριθµού παιδιών) 

• Λαογραφία (η µορφή του Αϊ Βασίλη σε διαφορετικούς πολιτισµούς) 
• ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση (τα παιδιά του κόσµου) 
• Γεωγραφία (παγκόσµιος χάρτης -οι πέντε ήπειροι) 
• Μουσική αγωγή ( µελοποίηση του τραγουδιού που τραγουδά ο Αϊ- Βασίλης) 
• Θεατρική αγωγή (δραµατοποίηση)  

Συνοψίζοντας θα τονίζαµε ότι οι παραπάνω προτάσεις µας, µπορούν να απο-
τελέσουν σταθερή βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι εκπαιδευτικοί για να 
προβαίνουν εν συνεχεία στις απαιτούµενες προσαρµογές, επεκτάσεις, τροποποιήσεις 
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και προσθήκες προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητές τους να προσεγγίζουν εύκο-
λα ένα παιδικό µυθιστόρηµα.  

Η όλη φιλοσοφία και η διάρθρωση των τριών projects που πιο πάνω παρου-
σιάσαµε, κινείται στο πλαίσιο µιας ανανεωµένης διδακτικής και επιστηµονικής αντί-
ληψης που αποβλέπει στo να µετατρέψει την αίθουσα διδασκαλίας από χώρο τυπο-
ποιηµένης εργασίας και πλήξης σε εργαστήριο παρατήρησης, έρευνας και ανακάλυ-
ψης της νέας γνώσης. Σύµφωνα µε τη νέα αυτή αντίληψη, ο δάσκαλος και οι µαθητές 
του, χρησιµοποιώντας το εν λόγω διδακτικό υλικό συνεργάζονται αρµονικά, ερευ-
νούν, προβληµατίζονται, παρατηρούν, διαπιστώνουν, κρίνουν και συγκρίνουν, συζη-
τούν και συµπεραίνουν µε τελικό στόχο να αγαπήσουν την Παιδική Λογοτεχνία και 
να την προσεγγίζουν µε ευκολία. 
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