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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παιδικό λογοτέχνηµα είναι ένα έργο τέχνης και η αληθινή τέχνη,
γίνεται µέσο αγωγής χωρίς να το επιδιώκει (Αναγνωστόπουλος, 1987). Η
Παιδική Λογοτεχνία

εισάγει τα παιδιά µε έναν παράδοξο τρόπο

φανταστικό, στο συµβολικό

στο

παρακινώντας την παραγωγή εικόνων και

σκέψης (Αναγνωστοπούλου, 2005).

Τα πολλαπλά µηνύµατα και οι αξίες

οι οποίες προβάλλονται από τα κείµενα της Παιδικής Λογοτεχνίας,
επηρεάζουν τον ψυχοσυναισθηµατικό κόσµο των παιδιών και συντελούν
στη διαµόρφωση

στάσεων ζωής (Αραβανή, 2006). Μέσω της

επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, παράλληλα µε
την οικειοποίηση νέων γλωσσικών σχηµάτων, εµπλουτίζονται το λεξιλόγιο
και οι γνώσεις των παιδιών. Ευρύτερα, µέσω

της επεξεργασίας

λογοτεχνηµάτων

τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και αποκτούν

ικανότητες για

τη µάθηση, όπως

των

βασικές

είναι η επιµονή και η ανάπτυξη

πρωτοβουλιών (Αναγνωστόπουλος, 1999 · Κατσίκη-Γκίβαλου, 1994
· Σακελλαρίου 1996 · Τζούλης, 2000 · Τσίτσλσπεγκερ, 1999).
Η Παιδαγωγική Επιστήµη δέχεται τις επιδράσεις της Λογοτεχνικής
Θεωρίας (Χρυσαφίδης, 2004) η οποία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον
αναγνώστη και στον κρίσιµο ρόλο του (Holub, 2001 · Jaub, 1995). Η
Παιδαγωγική Επιστήµη έχει θέσει υπό συζήτηση το αίτηµα

της

αναγνώρισης του ρόλου του µαθητή – αναγνώστη κατά την διδακτική πράξη
(Καλογήρου

&

Κατά συνέπεια,

Λαλαγιάννη,

2005

·

Κατσίκη-Γκίβαλου,

2005).

ο εκπαιδευτικός κατά την διδακτική της Λογοτεχνίας,

καλείται πλέον να εγκαταλείψει την παραδοσιακή αυθεντία του και να
µετατραπεί σε ισότιµο µε το παιδί, συνοµιλητή και εµψυχωτή (Καλογήρου
& Λαλαγιάννη, 2005).
Η Λογοτεχνική Θεωρία τοποθετεί στο επίκεντρο µελέτης,

τις

διαδικασίες πρόσληψης του λογοτεχνικού νοήµατος από το παιδί–
αναγνώστη. Παράλληλα υπό την επίδραση της Λογοτεχνικής Θεωρίας, στο
πλαίσιο ηµερίδων και συνεδρίων (Κατσίκη-Γκίβαλου, Καλογήρου &
Χαλκιαδάκη, 2005), στις εκδόσεις σχετικών εγχειριδίων διδακτικής της
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Λογοτεχνίας (Τζούλης 2000 · Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005) αλλά και σε
αναθεωρηµένες επανεκδόσεις
προβληµατισµός της

προσλαµβάνεται ο

(Κανατσούλη, 2002),

ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας και η

ανάγκη αναδιατύπωσης της Παιδαγωγικής Θεωρίας,.
Η τάση της Παιδαγωγικής Θεωρίας να επικεντρώσει το εκπαιδευτικό
ενδιαφέρον στο µαθητή-αναγνώστη και να αποδεσµευτεί από την γλωσσική
διδασκαλία διατυπώνεται σε αναθεωρηµένες προτάσεις της διδακτικής
σκοποθεσίας. Η επίδραση της Λογοτεχνικής Θεωρίας στην Παιδαγωγική,
εκφράζεται από την ανάγκη για µια ανάλογη στροφή προς το παιδίαναγνώστη.
Υπό αυτή την έννοια, η επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
µπορεί να µετατραπεί σε µια επικοινωνιακή διαδικασία, κατά την οποία
ανταλλάσσονται οι διαφορετικοί τρόποι

µε τους οποίους το λογοτεχνικό

έργο προσλαµβάνεται, κατανοείται και ερµηνεύεται από το ίδιο το παιδί. Η
διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, δίνοντας την ευκαιρία στο παιδίαναγνώστη

να δώσει τις

δικές του απαντήσεις

σε ένα πλήθος από

ερωτήµατα, µετατρέπεται σε µαθητεία για τη ζωή (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005
· Αραβανή, 2006).
Συνακόλουθα, οι νέες παιδαγωγικές τάσεις υπό την επίδραση της
Λογοτεχνικής Θεωρίας, στο πλαίσιο το οποίο διαµορφώνει το αναλυτικό
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου (∆ΕΠΠΣ, 2003), επιφέρουν θεωρητικές
συγκρούσεις και αντιφάσεις για τη διδακτική σκοποθεσία της Παιδικής
Λογοτεχνίας.

Παράλληλα,

αποκαλύπτουν

την

διάσταση

η

οποία

δηµιουργείται, µεταξύ της Τέχνης και της Εκπαίδευσης.
Εντός του αναδιαµορφωµένου διδακτικού πλαισίου, είναι σκόπιµο
να διερευνηθεί

και να αποτυπωθεί η επεξεργασία

Λογοτεχνίας. Απαραίτητο είναι επίσης, να εξεταστεί

της Παιδικής

το νέο θεωρητικό

πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στο
ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) και να συγκριθεί
µε το προηγούµενο (ΥΠΕΠΘ, 1989), ώστε να διεξαχθούν χρήσιµα
συµπεράσµατα. Επιπροσθέτως, είναι σκόπιµο να περιγραφεί και να
αποτυπωθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι

θεωρητικές αυτές κατευθύνσεις,

µεταφέρονται και εφαρµόζονται στη διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριµένα,
είναι αναγκαίο να καταγραφεί και να αναλυθεί η εφαρµοζόµενη διδακτική
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σκοποθεσία και πράξη, η οποία ακολουθείται κατά την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Το έργο αυτό, αποπειράται να
υλοποιήσει η παρούσα ερευνητική µελέτη.
Πιο αναλυτικά,

στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή

στο

επιστηµονικό πεδίο της εργασίας, όπως επίσης µια γενική παρουσίαση
της προβληµατικής και του ερευνητικού ενδιαφέροντός της.
Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελείται από τρία τµήµατα. Το πρώτο τµήµα
ασχολείται γενικά µε την Λογοτεχνία και την Εκπαίδευση. Πιο
συγκεκριµένα, στο τµήµα αυτό

πραγµατοποιείται

ανασκόπηση της

σχετικής βιβλιογραφίας και παρουσιάζονται οι κατηγορίες και τα είδη της
Παιδικής Λογοτεχνίας. Το δεύτερο τµήµα ασχολείται µε την διδακτική και
την πρόσληψη της Λογοτεχνίας στην εκπαίδευση καθώς και µε το πλαίσιο
της διδακτικής σκοποθεσίας. Το τρίτο τµήµα, ασχολείται µε την διδακτική
µεθοδολογία πριν, κατά την διάρκεια και µετά την επαφή των παιδιών µε το
λογοτέχνηµα.
Στο τρίτο κεφάλαιο διατυπώνεται ο σκοπός και

τα ερευνητικά

ερωτήµατα της παρούσας µελέτης, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται
η αναγκαιότητα της διεξαγωγής της.
Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η µεθοδολογία της έρευνας.
Παρουσιάζεται η µέθοδος επιλογής του δείγµατος, τα χαρακτηριστικά των
υποκειµένων καθώς και το µέσο συλλογής δεδοµένων. ∆ίνονται
λεπτοµέρειες για την κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου και για τον
τρόπο εφαρµογής του. Επίσης, περιγράφεται η κατασκευή του συστήµατος
κατηγοριοποίησης

και

δίνονται

δείγµατα

των

κατηγοριών.

Τέλος, παρουσιάζονται τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας .
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση

και η ανάλυση των

αποτελεσµάτων της έρευνας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας

για την

διδακτική πράξη της Παιδικής Λογοτεχνίας, παρουσιάζονται σε τρία
τµήµατα. Το πρώτο τµήµα, αφορά στην εφαρµοζόµενη επεξεργασία πριν
την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα. Το δεύτερο τµήµα, αφορά στην
εφαρµοζόµενη επεξεργασία κατά την διάρκεια της επαφής των παιδιών µε
το λογοτέχνηµα. Το τρίτο τµήµα του πέµπτου κεφαλαίου, αφορά στις
δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται µετά την επαφή των παιδιών µε το
λογοτέχνηµα.
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Στο έκτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ερµηνεία και η συζήτηση των
αποτελεσµάτων της έρευνας σε τρία τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα,
συζητούνται

και

εφαρµοζόµενων

ερµηνεύονται

τα

ερευνητικά

αποτελέσµατα

των

πρακτικών και δραστηριοτήτων πριν την επαφή των

παιδιών µε το λογοτέχνηµα. Στο

δεύτερο τµήµα, συζητούνται και

ερµηνεύονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα των εφαρµοζόµενων πρακτικών
και δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της επαφής µε το λογοτέχνηµα. Στο
τρίτο τµήµα, συζητούνται και ερµηνεύονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα
των εφαρµοζόµενων πρακτικών και δραστηριοτήτων µετά την επαφή των
παιδιών µε το λογοτέχνηµα.
Στο έβδοµο κεφάλαιο, γίνεται η

διεξαγωγή

συµπερασµάτων και

αναφέρονται οι περιορισµοί της έρευνας. Επιπροσθέτως,
µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις και

προτείνονται

παιδαγωγικές προτάσεις, για

την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2.1.1 Περί Λογοτεχνίας και Παιδικής Λογοτεχνίας
Παιδική Λογοτεχνία είναι η Λογοτεχνία η οποία απευθύνεται στα
παιδιά, είναι αποδεκτή απ’ αυτά., συστοιχεί µε τα διαφέροντα και τις
αφοµοιωτικές τους δυνατότητες ενώ παράλληλα τα υποβοηθεί στη
ψυχοπνευµατική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια και οµαλή ένταξη
στο κοινωνικό σύνολο. Επειδή ο όρος «Παιδική Λογοτεχνία» είναι σχετικά
νέος,

επικρατεί θολότητα στον προσδιορισµό του περιεχοµένου του

(Σακελλαρίου, 1996).
Γενικά η Λογοτεχνία, είναι ένας όρος
µεταβάλλεται, ανάλογα την εποχή και

«ανοιχτός». Ο όρος

τον πολιτισµό αναφοράς, µε

αποτέλεσµα να µην επιδέχεται έναν αυστηρό προσδιορισµό (Παρίσης &
Παρίσης, 2003). Ειδικά µάλιστα για την Παιδική Λογοτεχνία, οι γνώµες
διχάζονται για το αν τα παιδικά λογοτεχνήµατα γράφονται για τον εµφανή
αποδέκτη, το παιδί ή για τον κρυφό, τον ενήλικα (Κανατσούλη, 2002).
Επίσης, προκύπτουν

ερωτήµατα

σχετικά µε το

αν η Παιδική

Λογοτεχνία αποτελεί ένα διαφορετικό είδος τέχνης από τη Λογοτεχνία
για µεγάλους (Πέτροβιτς-Ανδριτσοπούλου, 1990) και σχετικά µε το ποια
είναι η µεταξύ τους σχέση. Στη βάση αυτής της προβληµατικής,
θεµελιώνονται

ποικίλοι ορισµοί περί Λογοτεχνίας

και

Παιδικής

Λογοτεχνίας ενώ υποστηρίζονται διαφορετικές και συχνά αντικρουόµενες
θέσεις.
Η

Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη (2002), χρησιµοποιεί τον όρο

«Παιδική Λογοτεχνία» για να δηλώσει τη λογοτεχνία την οποία γράφεται
για τα παιδιά
ορθότερο

και απευθύνεται ειδικά

σε αυτά. Η ίδια,

δέχεται

ως

τον όρο «Λογοτεχνία για παιδιά και νέους». ∆εν διαχωρίζει

εντελώς την Παιδική Λογοτεχνία από την Λογοτεχνία για µεγάλους, γι΄
αυτό και υποστηρίζει ότι οι απαιτήσεις για τα έργα της δεν µπορεί και δεν
πρέπει να είναι λιγότερες. Η ίδια

επισηµαίνει επίσης, ότι η Παιδική
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Λογοτεχνία ατεκµηρίωτα θεωρείται από ορισµένους

ένα υποδεέστερο

λογοτεχνικό είδος, µια µορφή «υπο-λογοτεχνίας», µε διαφορετικούς νόµους
και κανόνες από αυτούς της «πραγµατικής» Λογοτεχνίας.
Σύµφωνα µε το Βασιλαράκη (1992), η Παιδική Λογοτεχνία είναι µια
µορφή γλώσσας µέσα στην γλώσσα της Λογοτεχνίας, διότι παλαιότερα η
Λογοτεχνία ήταν ενιαία για µικρούς και µεγάλους.

Καθώς

ο

προσδιορισµός «Παιδική» είναι σχετικά πρόσφατος, πολλοί συγγραφείς οι
οποίοι γράφουν για παιδιά, δε νιώθουν καθόλου δισυπόστατοι στο ρόλο
τους. Παράλληλα, ο ίδιος διακρίνει στις πρακτικές πολλών κριτικών, µια
τάση τεχνητής διαφοροποίησης των δυο Λογοτεχνιών. Με την παραπάνω
άποψη συµφωνεί και ο Τζούλης (2000), ο οποίος αναφέρεται σε µια ενιαία
Λογοτεχνία χωρίς κατηγοριοποιήσεις, η οποία έχει παιδικά βιώµατα.
Η τοποθέτηση του Σακελλαρίου (1996) για το ίδιο ζήτηµα, είναι ότι
καλλιεργήθηκε και σιγά-σιγά δηµιουργήθηκε µια ιδιαίτερη κατηγορία
λογοτεχνικών

έργων, τα οποία απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στο

παιδί. Το σύνολό των έργων αυτών, αποτελεί αυτό που σήµερα ονοµάζουµε
« Παιδική Λογοτεχνία». Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Σακελλαρίου,
Παιδική Λογοτεχνία είναι το σύνολο των έργων τα οποία απευθύνονται στα
παιδιά και που είναι κατά τεκµήριο αποδέκτες τους. Για τον ίδιο, δεν
υπάρχει µια και µοναδική Παιδική Λογοτεχνία, αλλά τόσες, όσες και οι
ηλικιακές

βαθµίδες

του παιδιού µέχρι την ενηλικίωσή του. Μάλιστα,

διαπιστώνοντας ο ίδιος τη θολότητα και τη σύγχυση περί Λογοτεχνίας και
Παιδικής Λογοτεχνίας, διαφωνεί µε κάποιες σχετικές απόψεις και
αντιπαραθέτει τα σχετικά επιχειρήµατά του.
Πιο συγκεκριµένα

ο Σακελλαρίου, στην άποψη

ότι

Παιδική

Λογοτεχνία είναι το σύνολο των έργων τα οποία γράφονται από τα παιδιά,
διατυπώνει το ερώτηµα

αν είναι σε θέση τα ίδια, να δηµιουργούν

λογοτεχνήµατα άξια λόγου. Επίσης, στην άποψη ότι παιδικό λογοτέχνηµα
είναι εκείνο το οποίο έχει για κεντρικούς ήρωες παιδιά, αντιδιαστέλλει την
γνώµη ότι υπάρχουν έργα χωρίς ήρωες- παιδιά, τα οποία αγαπήθηκαν από
τους µικρούς αναγνώστες. Κατά συνέπεια υποστηρίζει ότι η ύπαρξη του
παιδιού-ήρωα, δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης λογοτεχνηµάτων στο χώρο
της Παιδικής Λογοτεχνίας. Βασιζόµενος στην Αισθητική και Ψυχολογία,
θέτει όρους καταλληλότητας για την αναγνώριση ενός λογοτεχνήµατος ως
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γνήσιου έργου Παιδικής Λογοτεχνίας. Μερικοί όροι καταλληλότητας του
οποίους θέτει, είναι να ικανοποιούν την παιδική ανάγκη για χαρά, να
είναι απλά και παραστατικά και να είναι προσαρµοσµένα στο γνωσιολογικό
και γλωσσικό πλούτο των παιδιών.
Σχετικά

µε το

ζήτηµα προσαρµογής

του

λεξιλογίου

των

λογοτεχνηµάτων στον γλωσσικό πλούτο των παιδιών, αρκετοί λογοτέχνες
ακολουθούν µια πιο αποτελεσµατική µέθοδο: ερµηνεύουν την άγνωστη
λέξη µέσα στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η
σηµασία να βγαίνει µέσα από τα ίδια τα συµφραζόµενα, κατά τρόπο φυσικό
και αβίαστο (Χαραλαµπάκης, 1999).
Στο ίδιο
αντιπαρατίθεται

πλαίσιο,

η

Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη (2002),

στην προσαρµογή του λογοτεχνήµατος στο γλωσσικό

πλούτο του παιδιού. Θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος όρος καταλληλότητας,
δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. Υποστηρίζει, ότι
οι υπάρχουσες γνώσεις για το λεξιλόγιο των παιδιών σε συνάρτηση µε τις
κοινωνιογλωσσικές παραµέτρους, συµβάλλουν στο να κατανοηθεί το πώς
µιλούν και όχι το πώς καταλαβαίνουν. Χαρακτηρίζει δηλαδή εσφαλµένη
την αντίληψη, ότι για να γίνει κανείς κατανοητός από τα παιδιά, θα πρέπει
και να µιλά τη γλώσσα τους. Καταλήγει, ότι

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον

διπλό προσανατολισµό του παιδιού στο παρόν και στο µέλλον, είναι
σκόπιµο να δίνεται στον όρο «καταλληλότητα για παιδιά» µια πολύ πιο
διευρυµένη έννοια, από αυτή της παραδοσιακής Παιδαγωγικής.
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2.1.2 Η λογοκρισία στην Παιδική Λογοτεχνία

Από τη στιγµή που η Παιδική Λογοτεχνία διαφοροποιήθηκε από
τη Λογοτεχνία των ενηλίκων, απέκτησε ένα πολύ συγκεκριµένο κοινό ενώ
παγιώθηκαν δύο βασικές αντιλήψεις για την φύση των αναγνωστών της: ότι
ο κάθε ενήλικος αναγνώστης – κριτικός, συγγραφέας ή εκπαιδευτικός –
µπορεί να είναι ειδικός στην κριτική αποτίµηση των λογοτεχνηµάτων και
ότι τα παιδικά βιβλία

πρέπει να είναι από φυσικού τους αθώα. Κατά

συνέπεια η µεν γνώµη των παιδιών για τα βιβλία έχει µικρή σηµασία, ενώ
αντίστοιχα οι κρίσεις των ενηλίκων γι αυτά υποτίθεται ότι χαρακτηρίζονται
από αντικειµενικότητα και ουδετερότητα (Κανατσούλη, 2002). Στον απόηχο
των

συζητήσεων,

οι

µετασχηµατίζονται σε

ορισµοί

για

την

Παιδική

Λογοτεχνία

µακροσκελείς κατάλογους χαρακτηριστικών και

«όρων καταλληλότητας» των έργων.
∆ηµιουργήθηκε ένας ευρύτερος προβληµατισµός για το λογοτεχνικό
κείµενο και τους «όρους καταλληλότητας» για παιδιά. Σχετικά

µε τη

θεµατολογία του παιδικού λογοτεχνήµατος για παράδειγµα, τα παιδιά
θεωρούνταν ακατάλληλοι

αποδέκτες κοινωνικών καταγγελιών. Ο

συγκεκριµένος όρος καταλληλότητας, βασιζόταν στην άποψη ότι τα παιδιά
ούτε

υπεύθυνα είναι για τα κοινωνικά προβλήµατα,

ούτε ικανά

να

προτείνουν ή να επιβάλλουν λύσεις (Πέτροβιτς-Ανδριτσοπούλου, 1990).
Αντίθετες απόψεις, οι οποίες είχαν διαµορφωθεί υπό την επίδραση
του

κινήµατος της «πολιτικής ορθότητας» (political correctness),

αντιτάχθηκαν στον όρο αυτό. Το κίνηµα της «πολιτικής ορθότητας» είχε
µεγάλη απήχηση στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και την τελευταία
εικοσαετία και στη χώρα µας. Η επίδραση της «πολιτικής ορθότητας»,
ενθάρρυνε τις πολυπολιτισµικές και πολυεθνικές παρουσίες στα παιδικά
και σχολικά βιβλία και περιοδικά. Το αποτέλεσµα των ζυµώσεων αυτών,
ήταν η έκδοση παιδικών λογοτεχνηµάτων µε πλούσιο κοινωνικό
περιεχόµενο. Τα

παιδικά βιβλία περιλαµβάνουν θέµατα τα οποία

στιγµατίζουν οποιαδήποτε ρατσιστική διάκριση για τις έµφυλες ή ταξικές
διαφορές και για τη γενικότερη κοινωνική καταπίεση (Κανατσούλη, 2002 ·
Αραβανή, 2002). Η

κοινωνική πραγµατικότητα παρουσιάζεται χωρίς
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εξιδανικεύσεις

(ρεαλισµός). Στο χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας

επικράτησε µια τάση αποστροφής έργων, τα οποία παρουσιάζουν έναν
ιδανικό και αρµονικό κόσµο (Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη, 2002).
Με τη διαφοροποίηση των αντιλήψεων, το παιδί δεν θεωρείται πλέον
άµοιρο

ευθυνών

και

ακατάλληλος

αποδέκτης

της

κοινωνικής

πραγµατικότητας. Παύει κατά συνέπεια η ισχύς του όρου ότι η κοινωνική
αδικία ως θεµατολογία, είναι ακατάλληλη για τους µικρούς αναγνώστες.
Γίνεται φανερό ότι οι «όροι καταλληλότητας» δεν αποτελούν σταθερά
σηµεία αναφοράς για την διατύπωση ορισµών της Παιδικής Λογοτεχνίας.
Ως κοινωνικές κατασκευές µετασχηµατίζονται, διαφοροποιούνται ή
αποσύρονται µε το πέρασµα του χρόνου και υπό την επίδραση

των

ποικίλων θεωρητικών τάσεων.
Από ιστορική άποψη, οι βασικές θεωρητικές τάσεις, οι οποίες
επηρεάζουν την Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία είναι: η παιδαγωγική, η
παιδοκεντρική-ψυχολογική και η λογοτεχνική θεώρηση, µε συνεκτικό ιστό
µια τέταρτη διάσταση, την κοινωνική. Αυτές οι θεωρητικές τάσεις,
διαµόρφωσαν τρεις µορφές λογοκρισίας: την πολιτική, την παιδαγωγική και
την αυτολογοκρισία. Η λογοκρισία αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για
την Τέχνη. Η παιδαγωγική λογοκρισία, αν και ευγενών προθέσεων, είναι
εξαιρετικά δεσµευτική διότι έχει ρόλο ρυθµιστικό ακόµη και για το
περιεχόµενο των παιδικών βιβλίων. Ο πραγµατικός λογοτέχνης δεν δέχεται
τους περιορισµούς που θα ήθελαν να του επιβάλλουν οι παιδαγωγοί και οι
γλωσσολόγοι (Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη, 2002).
Στην αυτολογοκρισία αντιθέτως, ο ίδιος ο συγγραφέας ελέγχει το
κείµενό του, έχοντας επίγνωση ότι απευθύνεται σε παιδικό κοινό
(Κανατσούλη, 2002). Σύµφωνα µε τον Αναγνωστόπουλο (1987),

ο

συγγραφέας ο οποίος γράφει για παιδιά, δεν ακολουθεί µόνο τους νόµους
της Τέχνης αλλά και τα δεδοµένα της Αγωγής, της Ψυχολογίας και της
Παιδαγωγικής. Κατά την άποψή του, δεν υπάρχει ειδική κατηγορία
συγγραφέων για παιδιά,

αλλά συγγραφείς ταλαντούχοι και ατάλαντοι.

Υποστηρίζει ότι υπάρχουν έντυπα λογοτεχνικά και µη λογοτεχνικά και ότι η
Παιδική Λογοτεχνία κινδυνεύει σοβαρά από την παραλογοτεχνία. Ο ίδιος
υποστηρίζει επίσης, ότι είναι λάθος να µιλούµε για κατάλληλο και
ακατάλληλο παιδικό βιβλίο αλλά για λογοτεχνικό και µη λογοτεχνικό.
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Σχετικά

µε

το

ζήτηµα

λογοτεχνηµάτων,

ορισµένοι

«καταλληλότητα»

αποτελεί

αποτελεσµατικότερη

της

κριτικοί
αστική

χειραγώγηση

λογοκρισίας

των

παιδικών

υποστηρίζουν

ότι

ο

ανακάλυψη,
των

παιδιών

µε

στόχο

όρος
την

(Παπαβασιλείου-

Χαραλαµπάκη, 2002). Συνεπώς, η επικρατούσα τάση είναι να δεχόµαστε
ολοένα και λιγότερους όρους καταλληλότητας για τη Παιδική Λογοτεχνία
και

οι ισχύοντες να είναι ελαστικοί. Το µόνο κριτήριο όχι για να

λογοκρίνονται αλλά για να διαβάζονται τα λογοτεχνικά έργα, είναι αυτό το
οποία καθιστά κάποια κείµενα διαχρονικά και κάποια άλλα να αφανίζονται
για πάντα. Η παραπάνω φράση θα µπορούσε να αποτελεί και τον ορισµό
του «κανόνα». Με τον όρο «κανόνα», εννοούνται και περιλαµβάνονται όλα
εκείνα τα κείµενα τα οποία θεωρούνται να έχουν διαχρονική ποιότητα, λόγω
της οικουµενικότητας των θεµάτων τους, της λογοτεχνικής δεξιοτεχνίας και
των σηµαντικών νοηµάτων τους (Κανατσούλη, 2002).
Βέβαια, η σύγχρονη Θεωρία της Λογοτεχνίας σε αντίθεση µε την
παραδοσιακή, δείχνει µεγαλύτερη ανεκτικότητα. Η Λογοτεχνία δεν
ταυτίζεται πια µόνο µε το έργο τέχνης του λόγου, αλλά στη διευρυµένη της
έννοια συµπεριλαµβάνει ακόµα και τη «φτηνή λογοτεχνία», η οποία
αξιολογείται σε ένα βαθµό θετικά, αν ληφθεί υπόψιν η σηµασία που έχει για
τους αναγνώστες της. Όπως δηλαδή υπάρχουν λογοτεχνικά έργα χαµηλής
ποιότητας για τους µεγάλους, αναπόφευκτα υπάρχουν λογοτεχνικά έργα
χαµηλής ποιότητας και για τα

παιδιά (Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη,

2002).
Συνοψίζοντας, οι ορισµοί οι οποίοι έχουν προταθεί κατά καιρούς για
την Παιδική Λογοτεχνία, βασίζονται είτε σε κανόνες καταλληλότητας που
αφορούν σε συγκεκριµένα κριτήρια, είτε µε βάση τα αποτελέσµατα στο
συναισθηµατικό και γνωστικό κόσµο του παιδιού. Επίσης, είναι γενικά
παραδεκτό ότι είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισµός

του όρου

«Παιδική Λογοτεχνία» (Τζούλης, 2000· Κανατσούλη, 2002).
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2.1.3 Κατηγορίες και είδη Παιδικής Λογοτεχνίας

Στην Παιδική Λογοτεχνία, δεν ανήκουν µόνο όσα λογοτεχνήµατα
περιέχονται σε τυπωµένα βιβλία αλλά και εκείνα τα δηµιουργήµατα του
λαϊκού λόγου

τα οποία µεταδόθηκαν στους αιώνες µε την προφορική

παράδοση (Σακελλαρίου, 1996). Έτσι, µια πρώτη κατηγοριοποίηση των
λογοτεχνικών έργων, γίνεται µε βάση τον δηµιουργό. Οι κατηγορίες
λογοτεχνικών έργων

είναι:

α) Λαϊκής παράδοσης και β) Λόγιας

παράδοσης. Τα έργα της λαϊκής παράδοσης είναι ανώνυµου δηµιουργού,
εκφράζουν και λογίζονται δηµιουργήµατα του λαού, ενώ αυτά της λόγιας
παράδοσης, είναι επώνυµα. Συγγραφείς, ποιητές, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες
ανήκουν στο χώρο της λόγιας παράδοσης. Το έργο τους επηρεάζεται από
τον ιστορικό-κοινωνικό περίγυρο, εκφράζει όµως πάνω απ΄ όλα τη
προσωπική τους κοσµοθεωρία (Γκενάκου, 2004).
Έχει δειχθεί από σχετικές έρευνες, ότι η επεξεργασία έργων λαϊκής
παράδοσης, µε την ποιητικότητα, το λυρισµό, το γλωσσικό πλούτο και τα
σπουδαία νοήµατά τους, έχουν θετική επίδραση στη γλωσσική και
συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών και άρα αποτελούν σηµαντικό
παιδαγωγικό υλικό (Αναγνωστόπουλος, 2009· Γκενάκου, 2004 · Μπονώτη,
1999 · Σακελλαρίου, 2009).
Μια άλλη κατηγοριοποίηση µε την οποία µπορούµε να έχουµε µια
λεπτοµερή αναφορά

στις υποκατηγορίες και στα επιµέρους είδη

της

Παιδικής Λογοτεχνίας είναι: α) Ποίηση β) Πεζογραφία γ) Θέατρο. Αυτή η
κατηγοριοποίηση είναι κατ΄ ανάγκη µεικτή (Αναγνωστόπουλος, 1987).
∆ηλαδή, συµπεριλαµβάνονται λογοτεχνήµατα λόγιας και λαϊκής παράδοσης
στην ίδια κατηγορία. Με βάση τη συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση, οι
υποκατηγορίες και τα λογοτεχνικά είδη τα οποία περιλαµβάνονται είναι:
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Α. Ποίηση: για µικρά παιδιά (4-7 χρόνων), για παιδιά µέσης σχολικής
ηλικίας (8-11 χρόνων), για µεγάλα παιδιά (12-15 χρόνων), για την
οικογένεια, για το σχολείο, για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για τη φύση,
για την κοινωνία,
λογοπαίχνιδα,

νανουρίσµατα,

αινίγµατα,

κάλαντα,

ταχταρίσµατα,

παιχνιδάκια,

µαντέµατα,

γλωσσοδέτες,

(Αναγνωστόπουλος, 1987) και µαντινάδες.

Β. Πεζογραφία:

1) Παραµύθια: λαϊκά, λαϊκότροπα, έντεχνα, για

µικρά και για µεγάλα παιδιά, χριστουγεννιάτικα, πασχαλιάτικα ,
χειµωνιάτικα, θαλασσινά, σύγχρονα ή έντεχνα, διασκευασµένα (ελληνικά
και ξένα), για ζώα και πουλιά, για το δάσος, επαναληπτικά η κλιµακωτά,
της αγάπης, για την προστασία του περιβάλλοντος, για το διάστηµα, µαγικά
(Αναγνωστόπουλος, 1987) ή εξωτικά, διηγηµατικά ή κοσµικά, θρησκευτικά
ή

συναξαριακά,

ευτράπελα

ή

σατιρικά

(Κανατσούλη,

2002).

2) Ιστορίες: εικονογραφηµένες, χαρούµενες για νήπια, µε οµιλούντα ζώα,
επιστηµονικές µε ζώα, µικρές, fairy (παραµυθένιες, µε νεράιδες),
ταξιδιωτικές, αστείες, παραµυθιακές για το φυσικό περιβάλλον κ.ά.
3) ∆ιηγήµατα: κοινωνικά, ηθογραφικά, θαλασσινά, βιογραφικά, Κατοχής,
χριστουγεννιάτικα, πασχαλιάτικα, πρωτότυπα ή διασκευασµένα, κ.α .
4) Μύθοι-µυθιστορίες: Μύθοι κοσµογονικοί, εθνεγερτικοί φυσιογνωστικοί,
κοινωνικοί ή διδακτικοί (Σακελλαρίου, 1996), νεοελληνικοί παραµοιόµυθοι
(Κανατσούλη, 2002),

ρεαλιστικές και βιογραφικές µυθιστορίες, λαϊκοί

θρύλοι και παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις, διασκευές µύθων-θρύλων,
νεραϊδόµυθοι, κ.ά. 5) Βιβλία γνώσεων: Τέχνης, Μουσικής, Θεάτρου,
επιστήµης,

εφευρέσεων,

φύσης,

κουλτούρας,

διαστήµατος

κ.ά.

6) Μυθιστορήµατα: ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά, ηθογραφικά,
ταξιδιωτικά, αστικά, περιπετειώδη, µυστηρίου, φανταστικά, επιστηµονικής
φαντασίας, αστυνοµικά, ρεαλιστικά – σύγχρονα, φυσικού περιβάλλοντος,
βιογραφίες, (Αναγνωστόπουλος, 1987), χρονικά (Σακελλαρίου, 1996),
φιλοσοφικά και συµβολικά ( Κανατσούλη, 2002).
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Γ. Θέατρο: Μονόλογοι, διάλογοι και σκετς, µε θέµατα ιστορικά,
κοινωνικά, ηθογραφικά και πατριωτικά, ηθογράφηµα, ηθογραφικές εικόνες,
παραµυθόδραµα, ονειρόδραµα, οπερέτα, επιθεώρηση, κωµωδία, µουσική
κωµωδία, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, µαριονέτες, θεατρικό παιχνίδι,
δραµατοποίηση,

παντοµίµα,

φάρσες,

έµµετρα

θεατρικά

σκετς

(Αναγνωστόπουλος, 1987).
Η Παιδική Λογοτεχνία έχει αρχίσει να συµπεριλαµβάνει, νεότερες
κατηγορίες,

γένη και είδη

που δάνεια, είτε από τη λογοτεχνία των

ενηλίκων είτε από τη ξένη Παιδική Λογοτεχνία, πέρασαν στο σώµα της.
Αναφέρονται για παράδειγµα οι «Robinsonnades» και τα «Bildungsroman»
(Κανατσούλη, 2002). Οι «Robinsonnades»,

είναι ιστορίες επιβίωσης σε

έρηµα νησιά, κατά το πρότυπο του «Ροβισώνα

Κρούσου» του Daniel

Dafoe. Τα «Bildungsromans» είναι ιστορίες, οι οποίες παρουσιάζουν την
σταδιακή

ωρίµανση ενός ήρωα, µέσα από τις περιπέτειές του

(wikipedia.org).
Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, υπό την επίδραση του
κινήµατος της «πολιτικής ορθότητας», έχει δηµιουργηθεί ένα µεγάλο σώµα
λογοτεχνικών έργων το οποίο συχνά περιλαµβάνεται σε µια ξεχωριστή
κατηγορία, η οποία συναντάται ως

Πολυπολιτισµική (Αραβανή, 2002),

Μεταναστευτική ή ∆ιαπολιτισµική Λογοτεχνία για παιδιά.
Επίσης, µια ειδικότερη κατηγορία σηµερινών λογοτεχνικών έργων τα
οποία εκπορεύονται από το ρεύµα, του «Νέου ∆ιαφωτισµού», είναι τα
παιδικά «βιβλία αφύπνισης». Τα βιβλία αφύπνισης δεν ενηµερώνουν απλώς
αλλά προτίθενται να προκαλέσουν βαθύτερη εντύπωση και καταγγέλλουν
τις κοινωνικές αδικίες.

Επιχειρούν δηλαδή να ενεργοποιήσουν και να

πείσουν ότι κανένας δεν είναι άµοιρος ευθυνών, σε όποια ηλικία και αν
βρίσκεται (Ζερβού, 2009)
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2.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

2.2.1 Λογοτεχνική και διδακτική σκοποθεσία

Η Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί φαινόµενο κοινωνικό. Έχει µια
βαθύτερη κοινωνική αποστολή να βοηθήσει το παιδί να γνωρίσει τον
κόσµο και να το κάνει ικανό να χαρεί την οµορφιά του προσφέροντας
ατέλειωτες

ώρες

περιπέτειας

και

ευχαρίστησης

(Norton,

2007

·

Σακελλαρίου, 1996). Ο σκοπός της Λογοτεχνίας όµως, είναι διαφορετικός
από το σκοπό της διδακτικής της Λογοτεχνίας, όπως διαφορετικό είναι το
κίνητρο του συγγραφέα, από αυτό του εκπαιδευτικού.
Βέβαια, η διάθεση να προσαρµοστεί ο σκοπός του λογοτεχνικού έργου
σε αυτόν της Εκπαίδευσης, αποδεικνύεται συχνά προκρούστεια. ∆ιότι η
Λογοτεχνία αποτελεί δηµιουργία άµεσα συναρτηµένη µε την αισθητική
απόλαυση, µε το θαυµασµό και τη συγκίνηση την οποία προκαλεί στο δέκτη
της, ενώ η διδασκαλία είναι µια διαδικασία συνυφασµένη µε τη µετάδοση
της γνώσης (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005). Στο ένα δηλαδή υπερισχύει η
αισθητική απόλαυση ενώ στο άλλο, η χρησιµοθηρία (Ζερβού, 1999).
Η αντίθεση των σκοπών της Τέχνης και της Εκπαίδευσης, δηλαδή η
αντίθεση της αισθητικής απόλαυσης και της χρησιµοθηρίας, δηµιουργεί
προβληµατισµό για τη διδακτική και την πρόσληψη της Λογοτεχνίας στην
Εκπαίδευση. Ο προβληµατισµός στρέφεται γύρω από το ερώτηµα: «ποιος
είναι ο σκοπός της διδακτικής της Λογοτεχνίας;». Επειδή είναι δύσκολο να
συνδυαστεί η αισθητική ευχαρίστηση της Λογοτεχνίας µε την εκπαιδευτική
χρησιµότητά της, οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται στο ερώτηµα αυτό από
τα θεσµοθετηµένα αναλυτικά προγράµµατα, αφήνουν να αποκαλύπτεται η
διάσταση µεταξύ Τέχνης και Εκπαίδευσης.
Η Αγωγή των παιδιών, από την αρχαιότητα ενσωµάτωσε τη
διδακτική της Λογοτεχνίας

για την επίτευξη των παιδαγωγικών

της

στόχων. Από την αρχαιότητα µέχρι και την σύγχρονη εποχή, η Λογοτεχνία
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περιλαµβάνεται στην Αγωγή και Εκπαίδευση των παιδιών. Με αφετηρία
τον προβληµατισµό γύρω από το ερώτηµα: «ποιος ο σκοπός της διδακτικής
της Λογοτεχνίας; », µε µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση, διεξάγονται
χρήσιµα συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα βοηθούν να εντοπιστεί
ιστορικά, η κατεύθυνση της διδακτικής σκοποθεσίας της Λογοτεχνίας .
Οι αρχαίοι Έλληνες αναγνώριζαν τα διαφορετικά εξελικτικά στάδια
του παιδιού, καθώς και τη διαφορετικότητά του σε σχέση µε τους ενήλικες.
∆ιέκριναν δυο περιόδους Αγωγής: της

προσχολικής

και της τυπικής

εκπαίδευσης (Χατζηστεφανίδου, 2008). Κατά την τυπική εκπαίδευση, τα
αγόρια πήγαιναν στο σχολείο για να µάθουν ανάγνωση και γραφή. Για την
επίτευξη του διδακτικού αυτού σκοπού, ο γραµµατιστής χρησιµοποιούσε
έργα του Οµήρου.

Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούσε µετά την

επαφή των παιδιών µε τα κείµενα, εκτός από ασκήσεις γραφής και
ανάγνωσης ήταν η αποµνηµόνευση και η απαγγελία των κειµένων αυτών
(Κροντηρά, 2007). Γίνεται συνεπώς αντιληπτό, ότι από την αρχαιότητα η
χρησιµοθηρία αποτελούσε τον σκοπό της διδακτικής της Λογοτεχνίας στην
Αγωγή των παιδιών.
Την εποχή του ∆ιαφωτισµού, αναγνωρίστηκε η παιδική ηλικία και η
ανάγκη υποστήριξης του παιδιού κατά τη δύσκολη εξελικτική του πορεία.
Η άποψη αυτή έτυχε γενικότερης επιδοκιµασίας και άρχισε να καθιερώνεται
από τις αρχές του 20ου αιώνα. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης, υπήρξε η δια
της λογοτεχνίας παρέµβαση, µε στόχο

την προσαρµογή των µικρών

παιδιών στον κόσµο των ενηλίκων. Έτσι, η παιδική και νεανική λογοτεχνία
της εποχής εκείνης, εξυπηρετούσε

ξένους

προς τα ενδιαφέροντα των

παιδιών σκοπούς: την πρώιµη ένταξή τους στο χώρο των µεγάλων και την
απόλυτη χειραγώγησή τους (Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη, 2002).
Σηµατοδοτώντας την επίδραση του ∆ιαφωτισµού στην Αγωγή των
παιδιών, ο Ρουσσώ στο έργο του «Αιµίλιος ή περί Αγωγής» χαρακτηρίζει
µάστιγα της παιδικής ηλικίας το διάβασµα και φτάνει να αναρωτιέται:
«Πως καταφέραµε η τόσο χρήσιµη αυτή Τέχνη, να γίνει βάσανο για τα
παιδιά;». Και ο ίδιος δίνει την απάντηση: «Επειδή την καθιστούµε
υποχρεωτική και επειδή τη χρησιµοποιούµε εκεί που δεν χρειάζεται». Στο
ίδιο έργο, διεξάγεται το συµπέρασµα ότι ένα παιδί δεν είναι και τόσο
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πρόθυµο να τελειοποιήσει την τέχνη µε την οποία το βασανίζουµε, όταν
αυτή δεν εξυπηρετεί τις χαρές του ( Rousseau, 2006).
Στην Ελλάδα

των αρχών του 20ου αιώνα, από τα

Ανθολόγια

λογοτεχνικών κειµένων εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον της
πολιτείας για την ηθικοδιδακτική και εθνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών
(Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005).
εκπαιδευτική πρακτική, η

Αλλά και στον 21ο αιώνα, στην σύγχρονη
διδασκαλία

της λογοτεχνίας,

βρίσκεται σε

πλήρη αντίθεση µε ότι ισχύει για τη διδασκαλία άλλων τεχνών όπως της
µουσικής ή της ζωγραφικής. Υπάρχει δηλαδή αποµάκρυνση από
αυτονόητους διδακτικούς στόχους, όπως είναι η ανάπτυξη δηµιουργικών,
καλλιτεχνικών και λογοτεχνικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2005).
Για χρησιµοθηρικούς σκοπούς έχουν συγγραφεί αποκλειστικά για τις
ανάγκες του σχολείου, κυρίως από εκπαιδευτικούς, εκατοντάδες έργα
θεατρικά, πατριδογνωστικά, ιστορίες και ποιήµατα. Πρόκειται για έργα
εφήµερα χωρίς φαντασία, τα οποία δεν εντάσσονται στο χώρο της Παιδικής
Λογοτεχνίας

αλλά

ανήκουν στην

παραλογοτεχνία. Με το δεδοµένο

µάλιστα, ότι διακινούνταν στον χώρο της εκπαίδευσης, η επίδραση της
παραλογοτεχνίας υπήρξε ανυπολόγιστη (Αναγνωστόπουλος, 1987).
Η χρησιµοθηρική αντιµετώπιση της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση,
συνετέλεσε ώστε η πλειοψηφία των µαθητών και σηµερινών ενηλίκων, να
µη βιώνουν την αισθητική τέρψη κατά την ανάγνωση των λογοτεχνικών
κειµένων. Επίσης το αποτέλεσµα της χρησιµοθηρίας στη διδακτική
σκοποθεσία είναι να θεωρείται η Λογοτεχνία άλλο ένα βαρετό ή δύσκολο
µάθηµα (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).
Την αντίθεση ανάµεσα στην αισθητική απόλαυση της ανάγνωσης
του λογοτεχνικού κειµένου και τη χρησιµοθηρία, ανάµεσα δηλαδή στην
ουσία της Λογοτεχνίας και στη φύση του σχολείου, έχουν εντοπίσει και
ταυτόχρονα έχουν προσπαθήσει να άρουν οι σύγχρονες προτάσεις για τη
διδακτική της λογοτεχνίας. Οι

προτάσεις αυτές,

διατυπώθηκαν και

δοκιµάστηκαν στην πράξη την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη (Ζερβού,
1999).
Στην Ευρώπη, ως θεωρητική τάση εισάγεται ο Kοινωνικός ∆οµισµός
της γνώσης. Ο Kοινωνικός ∆οµισµός ως νέος προσανατολισµός

της

Παιδαγωγικής, προτείνεται σαν την ενδεχόµενη απάντηση στις νέες
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απαιτήσεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η επίδραση του Κοινωνικού
∆οµισµού καθιστά προσεκτικούς τους παιδαγωγούς να µην επεξεργάζονται
αντικείµενα µάθησης µε µεγάλες κοινωνικές διαφορές και να λαµβάνουν
πάντα υπόψη τους το κοινωνικό και πολιτιστικό συγκείµενο των µαθητών.
Η έννοια του Κοινωνικού ∆οµισµού δεν αποτελεί αυτοτελή θεωρία, αλλά
συµπεριλαµβάνει στοιχεία, τα οποία ανήκουν σε ποικίλες βασικές θεωρίες.
Αρχικά, η έννοια προέρχεται από την Κοινωνιολογία, ενώ θεωρίες
κοινωνικού δοµισµού εξελίχθηκαν κατόπιν στη Ψυχολογία, στην Πολιτική
και στην Παιδαγωγική Επιστήµη. Κοινό στις θεωρίες του Κοινωνικού
∆οµισµού των διαφόρων επιστηµών είναι ότι το κοινωνικό στοιχείο έχει την
πρωτοκαθεδρία: γνώση, κοσµοαντίληψη και κοινωνικές πρακτικές δεν
θεωρούνται ότι διαµορφώνονται µέσα από ατοµικές δοµές ούτε ότι
προκύπτουν ως προϊόν µιας αντικειµενικής πραγµατικότητας αλλά ότι
διαµορφώνονται µέσα

από την

κοινωνική διάδραση και συνεργασία

(Fthenakis, 2011).
Η Παιδαγωγική Επιστήµη αρχίζει να συνειδητοποιεί την ανάγκη
να στραφεί

στη συµβολή

του

παιδιού-αναγνώστη

(Καλογήρου &

Λαλαγιάννη, 2005 · Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005). Άρχισε δηλαδή να
γίνεται

παραδεκτό ότι η ερµηνεία του λογοτεχνήµατος, εξαρτάται από

την κριτική στάση, τις ιδέες, τα συµφέροντα και την εποχή του
«ερµηνεύοντος» (Κιοσσές, 2005).

2.2.2

Μοντέλα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας

Τα µοντέλα διδασκαλίας ως ολοκληρωµένα πρότυπα διδακτικής
προσέγγισης, συνιστούν ένα είδος γενικού οργανωτικού πλαισίου, µέσα στο
οποίο διεξάγεται η διδακτική διαδικασία (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005).
Σύµφωνα µε την έρευνα των Dickinson & Smith (1994), οι µέθοδοι
ανάγνωσης σε παιδιά του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του
δηµοτικού, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε

τρία διαφορετικά µοντέλα

διδασκαλίας, ανάλογα µε την ποιότητα της σχετικής συζήτησης παιδιών
και νηπιαγωγών αλλά και µε την ώρα που αυτή διεξάγεται.
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Τα µοντέλα αυτά είναι: α) το διδακτικο-αλληλεπιδραστικό (didacticinractional), σύµφωνα µε το οποίο κατά την ανάγνωση παιδιά απαντούν εν
χορώ ή

και ατοµικά σε ερωτήσεις αναφερόµενες στο κείµενο

β) η

ανάγνωση – παράσταση (performance-oriented), σύµφωνα µε το οποίο
ολοκληρώνεται η ανάγνωση µε ελάχιστες και επιλεγµένες διακοπές, ενώ η
συζήτηση διεξάγεται πριν και µετά την ανάγνωση µε πιο εκτεταµένη αυτή
που ακολουθεί και γ) το συν-δοµιστικό (co-constractive), σύµφωνα µε το
οποίο κατά την ανάγνωση διεξάγεται µια εκτεταµένη και γνωστικά
προκλητική για τα παιδιά συζήτηση. Η έρευνα στην Ελλάδα, έδειξε ότι οι
νηπιαγωγοί υιοθετούν κυρίως το µοντέλο της ανάγνωσης-παράστασης και
το αλληλεπιδραστικό µοντέλο, ανάλογα µε τον διδακτικό στόχο τον οποίο
θέτουν (Χλαπάνα, 2005).
Το συν-δοµιστικό µοντέλο, θεµελιώνεται στη θεωρητική βάση του
Κοινωνικού (Συν)∆οµισµού και προσδίδει στα παιδιά έναν πιο ενεργητικό
ρόλο. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, οι προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες
των παιδιών αλλά και οι φέρουσες ικανότητες διάδρασης, λαµβάνονται
υπόψη του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός βάσει του συν-δοµιστικού
µοντέλου, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να µετέχουν, να συνοικοδοµούν
και να συν-διαµορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία (Fthenakis, 2011).
Επίσης, το λογοτεχνικό µοντέλο (literature – based instruction), είναι
ένα µοντέλο διδασκαλίας µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Με το
συγκεκριµένο µοντέλο, κατά την διδασκαλία ενθαρρύνεται η επαφή των
παιδιών µε λογοτεχνικά έργα. Η διδακτική διαδικασία υλοποιείται µε την
ανάγνωση

λογοτεχνικών έργων και µε την υλοποίηση

σχετικών

δραστηριοτήτων (Αραβανή, 2008).
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, το λογοτεχνικό µοντέλο
συνδυαζόµενο

µε

την

παραδοσιακή

διδασκαλία,

έχει

καλύτερα

αποτελέσµατα στα παιδιά του δηµοτικού σχολείου ως προς τη γραφή και
ανάγνωση όπως επίσης και ως προς την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σε
σύγκριση µε τα αποτελέσµατα

του παραδοσιακού µόνο προγράµµατος

(Μorrow, 1992 · Gambrell, Morrow, & Pennington, 2002).
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2.3 Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

2.3.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ

2.3.1.1 ∆ιδακτική σκοποθεσία

Τα παιδιά σαν εξελισσόµενα άτοµα έχουν ανάγκη να πλουτίσουν τον
συναισθηµατικό τους κόσµο, να λύσουν τυχόν ψυχολογικά προβλήµατα, να
καλλιεργήσουν τη φαντασία και να διαµορφώσουν το χαρακτήρα τους.
Επίσης,

έχουν ανάγκη να αποκτήσουν γνώσεις και εµπειρίες, να

αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα, να πλατύνουν τις ιδέες τους για
τον κόσµο και να κοινωνικοποιηθούν. Είναι απαραίτητο ακόµη να κινηθούν,
να ψυχαγωγηθούν αλλά και να καλλιεργηθούν αισθητικά από την οµορφιά
της Τέχνης (Παπανικολάου & Τσιλιµένη, 1992 · Σακελλαρίου, 1996).
Η αισθητική απόλαυση, δηλαδή η ικανοποίηση η οποία συνδέεται
άρρηκτα µε την ιδέα της Τέχνης, προκαλείται µε τη δραστηριοποίηση των
ποικίλλων συναισθηµάτων και

σκέψεων για

το

λογοτεχνικό έργο

Σύµφωνα µε τη Συναλλακτική Θεωρία, η αισθητική προσέγγιση (aesthetic
approach) του λογοτεχνήµατος,

βασίζεται στα βιώµατα τα οποία

δηµιουργούνται στον αναγνώστη, από την

ενεργό συµµετοχή του σε

σχετικές δραστηριότητες και την εµπλοκή του σε ερµηνείες του κειµένου.
Η αισθητική προσέγγιση του κειµένου, τίθεται στον αντίποδα της
πληροφοριακής (ή φυγόκεντρης ή µη αισθητικής) προσέγγισης (efferent
approach), η οποία είναι προσανατολισµένη στις πληροφορίες τις οποίες
προσκοµίζει το κείµενο (Rosenblatt, 1978).
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2.3.1.1.1 Ψυχαγωγικός σκοπός

Η ανάγκη των παιδιών για ψυχαγωγία µπορεί να καλυφθεί από την
Παιδική Λογοτεχνία, καθώς η διασκέδαση αποτελεί πρωταρχικό διδακτικό
σκοπό ( Παπανικολάου & Τσιλιµένη, 1992 · Τζούλης, 2000 · Νorton, 2007).
Ο βαθµός στον οποίο τα βιβλία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή των
παιδιών, εξαρτάται από τους ενήλικες. Ευθύνη των ενηλίκων και στην
προκειµένη περίπτωση των εκπαιδευτικών συνεπώς, είναι να βοηθήσουν τα
παιδιά να ανακαλύψουν την διασκέδαση µέσα από τα λογοτεχνήµατα, διότι
τότε αναπτύσσουν θετικές συµπεριφορές απέναντι στα βιβλία. Αυτές οι
θετικές στάσεις απέναντι στα βιβλία, συνήθως λαµβάνουν περαιτέρω
διαστάσεις σε όλο το φάσµα της ζωής τους ( Νorton, 2007).

2.3.1.1.2 Γνωστικός σκοπός

Μέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας, τα παιδιά να χρησιµοποιούν
τη Γλώσσα για να ανακαλύψουν τον κόσµο, να ονοµατίσουν πράξεις ή
αντικείµενα και

να έλθουν σε επαφή µε

έναν πιο σύνθετο λόγο

(Αθανασίου, 1998 · Νorton, 2007 · Rosenthal & Hetland, 2001 · Τζούλης,
2000 · Williams,
ενεργοποιούνται

2008). Επίσης, µέσω

της Παιδικής Λογοτεχνίας

κι άλλες γνωστικές περιοχές και συνδέονται µε τα

µαθηµατικά, µε το γλωσσικό µάθηµα, ή τις φυσικές επιστήµες. Η
Λογοτεχνία

συµβάλλει σηµαντικά ώστε ο µαθητής να προσεγγίσει την

επιστηµονική γνώση µε τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέροντα, καθώς έρχεται
σε επαφή µε το καλλιεργηµένο λόγο σε διαφορετικά γνωστικά
περιβάλλοντα (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005).
Έχει δειχθεί, ότι ο αναδυόµενος γραµµατισµός (emergent literacy),
δηλαδή η ανάγνωση και γραφή η οποία αναδύεται κατά την ενασχόληση µε
δηµιουργικές δραστηριότητες, προβλέπει

την σχολική επιτυχία των

παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις έρευνες, ο αναδυόµενος
γραµµατισµός πριν από την τυπική διδασκαλία του δηµοτικού σχολείου,
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ακολουθεί διαχρονικά τα παιδιά

σαν ένα µόνιµο χαρακτηριστικό και

επηρεάζει όλη τη σχολική πορεία τους. Από τις έρευνες συνεπώς,
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα δραστηριοτήτων οι οποίες ενδυναµώνουν τις
ικανότητες των παιδιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ανάδυση
του γραµµατισµού ( Morrow, 1992 · Παπούλια – Τζελέπη & Σπινθουράκη¸
1999 · Τάφα, 2001).

Τέτοιες ικανότητες είναι η φωνολογική επίγνωση

(phonological awarness), η επίγνωση των εννοιών του γραπτού λόγου
(print awarness) και το λεξιλόγιο (vocabulary) των παιδιών. Η φωνολογική
ενηµερότητα αναφέρεται στις

γνώσεις του παιδιού για

τη δοµή

και

λειτουργία του προφορικού λόγου ενώ η συνειδητοποίηση των εννοιών του
γραπτού

λόγου αναφέρεται στις

γνώσεις του για το γραπτό λόγο

(∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006 · Παπούλια – Τζελέπη &
Σπινθουράκη, 1999 ·ΥΠΕΠΘ, 2003 · Τάφα, 2001).
Έχει δειχθεί ότι η ανάγνωση ιστοριών στα παιδιά του νηπιαγωγείου,
επιδρά θετικά στην ανάπτυξη

των απαραίτητων ικανοτήτων του

αναδυόµενου γραµµατισµού (Aram & Biron, 2004 · Γιαννικοπούλου, 2003 ·
Garton & Pratt, 2004 · Τάφα, 2001). Σύµφωνα µε τις έρευνες, οι νηπιαγωγοί
µπορούν να στηριχθούν στο λεξιλόγιο των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
και να τα ενισχύουν µε κατάλληλες µεθόδους, ώστε

να κατανοούν

περισσότερες λέξεις (Οικονοµίδης, 2002). Με την ανάγνωση ιστοριών, τα
παιδιά ενισχύονται προς αυτή την κατεύθυνση

διότι έχει δειχθεί ότι

εµπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους (Elbro & Scarborough, 2004).

39

2.3.1.1.3 Κοινωνικός σκοπός

Η σύγχρονη τάξη συντίθεται από παιδιά τα οποία διαφέρουν µεταξύ
τους. Οι διαφορές

µεταξύ των παιδιών αφορούν στην ωριµότητα, στις

πρότερες εµπειρίες, στις πεποιθήσεις, στις στάσεις έναντι του σχολείου
αλλά και στην εθνική καταγωγή, στην πολιτισµική και γλωσσική ταυτότητα.
Ένας από τους βασικούς διδακτικούς σκοπούς του εκπαιδευτικού, είναι να
βοηθήσει τους διαφορετικούς µεταξύ τους µαθητές να δηµιουργήσουν µια
κοινότητα αναγνωστών, µε κύριο γνώρισµα το ενδιαφέρον για τα
λογοτεχνικά έργα. Η συγκρότηση της αναγνωστικής κοινότητας

θα

επιτευχθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς τα µέλη
της

θα µοιράζονται κοινές λογοτεχνικές εµπειρίες (Καλογήρου &

Λαλαγιάννη, 2005).
Με την κατάλληλη αξιοποίηση

των λογοτεχνικών κειµένων,

συζητούνται εναλλακτικές προτάσεις για την πρόληψη και αντιµετώπιση
των προβληµάτων της τάξης. Τέτοια προβλήµατα για παράδειγµα, είναι οι
δυσκολίες συνεργασίας και οι συγκρούσεις µεταξύ των παιδιών. Ο
διδακτικός

σκοπός του εκπαιδευτικού είναι µέσω του λογοτεχνικού

κειµένου να πραγµατοποιείται ένας γόνιµος προβληµατισµός των παιδιών
σε σχέση

µε τη σχολική αλλά και µε την ευρύτερη κοινωνική

πραγµατικότητα (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005 · Παπαδοπούλου-Μανταδάκη,
2009).
Με τις κοινές εκδηλώσεις γέλιου, χαράς, αγωνίας και λύπης, µε τη
συνεργασία κατά την πορεία έκφρασης, το συνεχές δούναι και λαβείν και
την ανατροφοδότηση, κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, το
ένα παιδί έρχεται κοντά στο άλλο. Καλλιεργούνται έτσι, δεσµοί φιλίας,
αγάπης

και

συν-δηµιουργίας

(Βασιλαράκης,

1994

·

Κουλουµπή-

Παπαπετροπούλου, 1994).
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2.3.1.1.4 Ψυχολογικός σκοπός

Η επεξεργασία

της Παιδικής Λογοτεχνίας δίνει τη δυνατότητα

αντιµετώπισης του λογοτεχνικού έργου ως µέσου επικοινωνίας των παιδιών
µε τον εαυτό τους και µε τους συµµαθητές τους (Αραβανή, 2006 ·
Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005 · Πέτροβιτς-Ανδριτσοπούλου, 1990).
Ο εκπαιδευτικός, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε σηµαντικές
παρατηρήσεις και µέσω ψυχολογικού διδακτικού σκοπού να βοηθήσει στην
εξάλειψη φοβιών και στην συναισθηµατική ανάπτυξη (Τσίτσλσπεγκερ,
1999).
Τούτο συµβαίνει διότι το παιδί δεν είναι απλός παρατηρητής των
όσων διαδραµατίζονται στα λογοτεχνήµατα, αλλά ταυτίζεται µε τον ήρωα
και συµπάσχει µαζί του. Συναντά το κακό προσωποποιηµένο στην µορφή
µιας µάγισσας, ενός δράκου ή της κακιάς µητριάς. Αυτό το συναπάντηµα
βοηθά το παιδί να βγάλει από τα βάθη της καρδιάς του τις αρνητικές εικόνες
από τη µορφή του πατέρα, της µάνας ή ενός άλλου προσώπου. Συνεπώς, µε
την Παιδική Λογοτεχνία εκφράζεται ο συναισθηµατικός του κόσµος και
βοηθείται

αποτελεσµατικά

να

ξεπεράσει

τον

εγωκεντρισµό

του

(Αναγνωστόπουλος, 1999 · Γκενάκου, 2003).
Επίσης, η Παιδική Λογοτεχνία, όλο και περισσότερο συστήνεται από
ψυχολόγους και παιδαγωγούς ως µέσο βοήθειας στα παιδιά µε δυσκολίες
προσαρµογής στο περιβάλλον και µε εσωτερικές συγκρούσεις ή
προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, όπως και στα παιδιά µε
ειδικές ανάγκες (Βερνάρδος & Τερεζάκη, 2004). Μέσω της επεξεργασίας
των λογοτεχνηµάτων µε ψυχολογικό σκοπό συνεπώς, τα παιδιά ενισχύονται
να µαθαίνουν τρόπους αντιµετώπισης των ψυχολογικών προβληµάτων τους
και κατανόησης των συναισθηµάτων τους (Νorton, 2007).
Συνοψίζοντας, µε την επεξεργασία της

Παιδικής Λογοτεχνίας,

επιλύονται τα τυχόν ψυχολογικά προβλήµατα των παιδιών, ενισχύεται η
συναισθηµατική τους ανάπτυξη ενώ παράλληλα διαπλάθεται ο χαρακτήρας
τους (Παπανικολάου & Τσιλιµένη, 1992 · Σακελλαρίου, 1996 ·
Τσίτσλσπεργκερ, 1999).
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2.3.1.1.5 Αισθητικός σκοπός

Η

Παιδική Λογοτεχνία είναι

µια µορφή Τέχνης.

Έχει συνεπώς

πρωταρχικό σκοπό την τέρψη και την αισθητική συγκίνηση των παιδιών.
Παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και µελετητές σε όλο τον κόσµο υποστηρίζουν ότι
η νηπιακή ηλικία είναι επιδεκτικότερη στην Τέχνη (Παπανικολάου &
Τσιλιµένη, 1992). Σύµφωνα µε τη Συναλλακτική Θεωρία (Rosenblatt,
1978),

η αισθητική ανάγνωση (aesthetic reading) του λογοτεχνήµατος,

βασίζεται στα βιώµατα τα οποία δηµιουργούνται στον αναγνώστη από την
ενεργό συµµετοχή του σε σχετικές δραστηριότητες και την εµπλοκή του σε
ερµηνείες του κειµένου. Η αισθητική απόλαυση, δηλαδή η ικανοποίηση και
η συγκίνηση η οποία συνδέεται άρρηκτα µε την ιδέα της Τέχνης,
προκαλείται µε τη δραστηριοποίηση των ποικίλλων συναισθηµάτων και
σκέψεων για το λογοτεχνικό έργο.
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2.3.1.2 Προετοιµασία νηπιαγωγού

Πριν από την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα, απαραίτητη
είναι η προετοιµασία των νηπιαγωγών.
αποτελεί

Η

µεθοδική προετοιµασία,

σηµαντικό στάδιο για την επεξεργασία της Παιδικής

Λογοτεχνίας.

2.3.1.2.1 Αναζήτηση λογοτεχνηµάτων

Η αναζήτηση

και επιλογή του λογοτεχνήµατος συνιστά µια

σηµαντική ευθύνη των νηπιαγωγών και αποτελεί ένα ευρύ πεδίο εργασίας,
το οποίο χρειάζεται χρόνο και σκέψη. Η αναζήτηση των λογοτεχνηµάτων
αποτελεί το πρώτο βασικό βήµα προετοιµασίας των εκπαιδευτικών.
Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και επινοητικότητας
για την αναζήτηση και οργάνωση ενός σώµατος λογοτεχνηµάτων µε τα
οποία οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίξουν τη δουλειά τους (Κανατσούλη,
2005).

2.3.1.2.2 Παρεµβάσεις

Σηµαντικό βήµα επίσης, αποτελεί η προετοιµασία του κειµένου ως
διδακτικού υλικού. Ο εκπαιδευτικός διορθώνει τυχόν τυπογραφικά λάθη
και κάνει παρεµβάσεις και διασκευές του λογοτεχνήµατος. Πρόκειται για
τη συνειδητή

προσπάθειά του να προσαρµόσει το αντικείµενο

(λογοτεχνικό έργο) στο υποκείµενο (παιδί). Οι παρεµβάσεις πρέπει να
γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην ψυχική διάθεση,
στις δυνατότητες και στις ικανότητες του παιδιού (Τζούλης, 2000 ·
Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη, 2002).
Πολλές φορές θα χρειαστεί να διασκευάσει ή και να επέµβει στα
επεισόδια ανάλογα µε το λεξιλόγιο, το ήθος, την αντιληπτικότητα και
την ψυχολογία των µικρών παιδιών (Αναγνωστόπουλος, 1987). Συχνά οι
νηπιαγωγοί βρίσκονται στο δίληµµα, αν πρόσωπα και σκηνές θα πρέπει
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να παραληφθούν εντελώς, η να παρουσιαστούν µε αλλαγµένη συµπεριφορά,
ώστε να µη φοβίζουν τα παιδιά. Βέβαια, η δηµιουργία του φόβου έχει να
κάνει περισσότερο µε το ίδιο το παιδί, τις εµπειρίες του, τις ανασφάλειές
του, τη συναισθηµατική του κατάσταση και λιγότερο µε την ιστορία. Παρά
ταύτα, η διασκευή µιας παλιάς ιστορίας µε απαλείψεις σκηνών και
προσώπων, µε απλοποιήσεις ή µε προσθήκες νέων στοιχείων απαιτεί
προσοχή ευαισθησία και ταλέντο. Συχνά, στο βωµό της σκοπιµότητας
γίνονται

σφάλµατα

και

θυσιάζεται

η

αισθητική

ποιότητα

των

λογοτεχνηµάτων (Γιαννικοπούλου, 1999).
Πολλά λογοτεχνικά κείµενα δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιµασία.
Όµως για ορισµένα, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριµένα γεγονότα (π.χ
ιστορικά), η άγνοια των οποίων θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα
στην προσέγγιση, η ετοιµασία κάποιας σχετικής εισαγωγής είναι χρήσιµη
και απαραίτητη (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).

2.3.1.2.3 Εξάσκηση

Επόµενο σηµαντικό βήµα του εκπαιδευτικού είναι να γνωρίσει καλά
το κείµενο, διότι

όσο καλύτερα το κατέχει, τόσο καλύτερα θα το

παρουσιάσει στην τάξη (Τζούλης, 2000). Οφείλει συνεπώς να κατέχει
απόλυτα την ιστορία και απαιτείται η προετοιµασία στο σπίτι. Η απόλυτη
γνώση βοηθά στην εύρεση των κρίσιµων σηµείων τα οποία συγκινούν,
ώστε η αφήγηση να γίνεται µε άνεση και πειστικότητα και κυρίως, χωρίς
να στηρίζεται σε µια πρόχειρη αποµνηµόνευση (Αναγνωστόπουλος, 1987).
∆ιότι γνωρίζοντας καλά το λογοτέχνηµα

µπορεί η προσοχή του

να

στρέφεται στα παιδιά, στις στάσεις, στις κινήσεις, στις εκφράσεις και στις
αντιδράσεις τους (Τζούλης, 2000).
Συνοψίζοντας, απαιτείται σωστή και πολύπλευρη προετοιµασία των
νηπιαγωγών, πριν να φέρουν σε επαφή τα παιδιά µε το λογοτέχνηµα. Ο
εκπαιδευτικός πρέπει να έχει αναζητήσει κι επιλέξει το λογοτέχνηµα, να
έχει παρέµβει αν είναι απαραίτητο και τέλος να το έχει µελετήσει καλά.
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2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ

2.3.2.1

Τρόποι επαφής

Ο τρόπος µε τον οποίο οι νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή τα παιδιά µε
τα λογοτεχνήµατα, είναι η αφήγηση ή διήγηση, η ανάγνωση και η
απαγγελία. Για να είναι επιτυχής ο τρόπος της επαφής µε το λογοτέχνηµα
και να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να κεντρίσει και να διατηρήσει το
ενδιαφέρον των παιδιών στο περιεχόµενο, είναι απαραίτητο να πληρούνται
κάποιες προϋποθέσεις. Η πλήρωση των

σχετικών

προϋποθέσεων,

διευκολύνει αφ’ ενός τον εκπαιδευτικό να πετύχει τον διδακτικό σκοπό της
επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας

και αφετέρου τα παιδιά να

συνδεθούν και να αναπτύξουν µια επικοινωνιακή σχέση µε το λογοτεχνικό
έργο.

2.3.2.1.1

Αφήγηση

Αφήγηση ή διήγηση, είναι η εξιστόρηση ενός αληθινού ή
µυθοπλαστικού γεγονότος (Παρίσης & Παρίσης, 2003). Κατά την διήγηση
ή αφήγηση, ο αφηγητής-εκπαιδευτικός
δηλαδή χωρίς

να διαβάζει

λέει την ιστορία

το γραπτό κείµενο.

«απ΄ έξω»,

Παρόλο που συχνά

εντοπίζονται διαφορές µεταξύ διήγησης και αφήγησης, στη διεθνή κι
ελληνική βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται ως συνώνυµοι όροι.
Σύµφωνα µε σχετική έρευνα σε παιδιά δηµοτικού σχολείου, έχει
δειχθεί ότι η αφήγηση των παραµυθιών επιδρά θετικά στη διαµόρφωση
των σχέσεων των παιδιών του δηµοτικού σχολείου (Μαλέτσκος & συν,
2011). Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, έχει δειχθεί επίσης

ότι η
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αφήγηση παραµυθιού µε

υλοποίηση

σχετικών

δραστηριοτήτων,

συµβάλλει στην αναδιαµόρφωση των σχέσεων εκπαιδευτικού και παιδιών
καθώς και της αξιολογικής ιεράρχησης των µαθητών (Αυδίκος, 2006).

2.3.2.1.1.1 Κανόνες και προϋποθέσεις

Η αφήγηση ή διήγηση, είναι ένα είδος τέχνης για την οποία ισχύουν
κανόνες και προϋποθέσεις τις οποίες είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο
εκπαιδευτικός-αφηγητής. Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις

αφορούν

α) στην προετοιµασία β) στην παραστατικότητα και γ) στην διάρκεια της
αφήγησης.
Κατ΄ αρχάς απαιτείται σωστή και πολύπλευρη προετοιµασία. Κατά το
στάδιο της προετοιµασίας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να

µελετήσει το

λογοτέχνηµα και να το προσαρµόσει στο επίπεδο των παιδιών. Η
προετοιµασία για την αφήγηση, δεν απαιτεί την αποµνηµόνευση του
λογοτεχνικού έργου. Προτείνεται η ακόλουθη τεχνική:

τρεις αρχικές

επαναλαµβανόµενες αναγνώσεις, ακολούθως ελεύθερη έκφραση της
βασικής ροής και σειράς των επεισοδίων και τέλος πρόβες µπροστά στο
καθρέφτη µε την προσθήκη λεπτοµερειών και βελτιώσεων φωνής και
κίνησης (Αναγνωστόπουλος, 1987 · Nordon, 2007).
Η παραστατικότητα, µαζί µε την απλότητα και τη σαφήνεια, είναι
απαραίτητα χαρακτηριστικά στο λόγο του αφηγητή - εκπαιδευτικού. Ο
διαφοροποιηµένος τόνος της φωνής,

κάνει τα πρόσωπα να κινούνται και

να µιλούν. Εδώ επεµβαίνει η προσωπικός ρυθµός και τέχνη του αφηγητήεκπαιδευτικού, η οποία συγκροτείται ως θέαµα, κυρίως από παραγλωσσικά
στοιχεία, τα οποία προσελκύουν το ακροατήριο και διατηρούν αδιάλειπτα
την προσοχή του. Η επικοινωνία µε το λογοτεχνικό έργο περνά µέσα από
τη φωνή, τη ροή, τις σιωπές, το βλέµµα, τα χέρια, τις κινήσεις και τους
ήχους. Το βλέµµα του εκπαιδευτικού, παρακολουθεί τις αντιδράσεις που
γεννιούνται από την αφήγηση, πάνω στα πρόσωπα του ακροατηρίου. Η
διάρκεια παρουσίασης θα πρέπει να κυµαίνεται γύρω στα 10 έως 15 λεπτά,
για να διατηρείται η προσοχή στα αναπτυξιακά πλαίσια των παιδιών.
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Απαραίτητη επίσης, είναι η κατάλληλη προετοιµασία του χώρου και της
ατµόσφαιρας

(Αναγνωστόπουλος,

·

1987

Βασιλαράκης,

1992

·

Σακελλαρίου, 1996 · Τζούλης, 2000 · Nordon, 2007

2.3.2.1.1.2 Βασικά χαρακτηριστικά

Η αφήγηση εξαρτάται από τον αφηγητή, τους ακροατές και τις
συνθήκες που επικρατούν. Βασικά χαρακτηριστικά της πετυχηµένης
αφήγησης είναι α) η απλότητα, β) η αµεσότητα γ) ο ενθουσιασµός και δ) η
δραµατικότητα (Αναγνωστόπουλος, 2009).
Η απλότητα αναφέρεται στον τρόπο και στην ύλη της ιστορίας. Ο
εκπαιδευτικός-αφηγητής δηλαδή θα πρέπει να είναι απλός,

φυσικός,

κατανοητός και ευδιάθετος, χωρίς εξεζητηµένο ύφος και υποκριτική φωνή.
Η απλότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την ύλη αναφέρεται στις λέξεις
και στις εικόνες οι οποίες θα σχηµατίζονται αβίαστα και απλά.

Κάθε

φράση, κάθε ιδέα και εικόνα πρέπει να δίνει χαρά στην ακοή και στην ψυχή
του παιδιού. Η αµεσότητα σχετίζεται στην εσωτερική πρόοδο της ιστορίας,
την κίνησή της , η οποία θα πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα , µε αλληλουχία
και

γοργότητα.

Οι

πλατειασµοί

και

οι

ηθικολογίες

δηµιουργούν

ακαταστασία. Το τέλος επίσης της ιστορίας πρέπει να είναι σύντοµο, να
δηµιουργεί εντύπωση και να ησυχάζει ψυχικά τους ακροατές. Ο
ενθουσιασµός, είναι µια

απαραίτητη ιδιότητα της αφήγησης. Είναι το

στοιχείο εκείνο, που θα σκορπίσει τη χαρά και την ψυχική ευφορία µέσα
στην αίθουσα. Για να συµβεί αυτό πρέπει ο αφηγητής- εκπαιδευτικός να
έχει τη δύναµη να χαρεί την ιστορία. µε µια ενθουσιαστική αφήγηση. Έτσι,
δηµιουργεί

ένα

αισιόδοξο

κλίµα,

απαραίτητο

για

τα

παιδιά.

Η

δραµατικότητα συνδέεται µε το ύφος, τη στάση, τις χειρονοµίες, το βλέµµα
του αφηγητή. Ο αφηγητής δεν είναι ηθοποιός, δεν παίζει θέατρο. Απλώς
ερεθίζει την φαντασία των ακροατών του. Γι αυτό η όλη η στάση του
αφηγητή-εκπαιδευτικού, απλώς

υποδηλώνει χωρίς να διευκρινίζει ή να
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«µιµείται» υπερβολικά (Αναγνωστόπουλος, 2009). Κατά την διάρκεια της
αφήγησης δηλαδή, ο εκπαιδευτικός αποκαλύπτει

τον εαυτό του

(Κουλουµπή-Παπαπετροπούλου, 1994).
Αυτή η στάση του αφηγητή, κατά την οποία αποφεύγεται η πλήρης
ένδυση του ρόλου, θεωρητικοποιήθηκε από τον Μπρεχτ µε την έννοια της
αποστασιοποίησης. ∆ηλαδή, όταν ο ηθοποιός-και στην παρούσα µελέτη ο
αφηγητής – εκπαιδευτικός, κρατάει µια απόσταση και µένει έξω από τα
συναισθήµατα του ρόλου του, ώστε οι θεατές και στην παρούσα µελέτη τα
παιδιά, να µπορούν ελεύθερα να διαµορφώσουν γνώµη. Ο Μπρέχτ εισήγαγε
επίσης την έννοια της κοινωνικής χειρονοµίας (gestus social). Με τον όρο
αυτό όρισε τη χειρονοµιακή στάση η οποία εκφράζεται µε µορφασµό,
χειρονοµία, λέξη, κίνηση, ή σκηνική εικόνα, µε την οποία γίνεται ορατή
στα µάτια του θεατή, η κοινωνική νοοτροπία η οποία βρίσκεται
κωδικοποιηµένη στο δραµατικό κείµενο (Diamond, 2001 · Elam, 2001).
Συλλαµβάνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, η χρήση ενός µορφαστικού
λόγου του εκπαιδευτικού - αφηγητή, µε τον οποίο διευκολύνεται το
πέρασµα από το χρόνο της αφήγησης στο χρόνο της θεατρικής υπόκρισης
και αντίστροφα (Βασιλαράκης, 1992).

2.3.2.1.1.3 Χρήση επικουρικού υλικού

Μια καλή αφήγηση µπορεί να γίνει µόνο

µε την φωνή και την

έκφραση του αφηγητή. Ανάλογα µε το διδακτικό στόχο, ο αφηγητήςεκπαιδευτικός

µπορεί να εµπλουτίσει την αφήγησή του µε τη

χρήση

επικουρικού υλικού. Μπορεί να χρησιµοποιήσει για παράδειγµα µια
υφασµάτινη επιφάνεια, όπου επικολλούνται οι διάφοροι χαρακτήρες της
ιστορίας, σχετικά αντικείµενα, κούκλες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, κάρτες,
αφίσες. Η χρήση της υφασµάτινης επιφάνειας, βοηθάει τα παιδιά να
µαθαίνουν τη σειρά των γεγονότων και επεισοδίων της ιστορίας για να
µπορούν να τις αναδιηγηθούν (Μorrow, 2009) ή και να δηµιουργήσουν τις
δικές τους (Nordon, 2007).
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2.3.2.1.2 Ανάγνωση και απαγγελία

Ανάγνωση είναι η αποκωδικοποίηση των συµβόλων του γραπτού
κειµένου. Είναι η µεταφορά του γραπτού λόγου

σε προφορικό και

ταυτόχρονα η κατανόηση του περιεχοµένου. Η κατανόηση του κειµένου
θεωρείται µια ενεργητική δραστηριότητα του υποκειµένου, µε την οποία
παράγει

νόηµα

µέσα

από

τις

ήδη

αποκτηµένες

γνώσεις

του

(Αναγνωστοπούλου, 2005).
Όταν αναφερόµαστε σε ποιητικό έργο, µιλάµε για απαγγελία καθώς το
ποίηµα δεν διαβάζεται αλλά απαγγέλλεται (Αναγνωστόπουλος, 1987). Για
τον σύγχρονο άνθρωπο, η ανάγνωση

µαζί µε την γραφή, αποτελεί

κοινωνική δεξιότητα απαραίτητη για την επιβίωση και για την
επαγγελµατική, ακαδηµαϊκή και κοινωνική πρόοδο (Τάφα, 2001). Από την
διεπιστηµονική σκοπιά των ασχολούµενων µε τη γλωσσική επικοινωνία,
γίνεται ολοένα και περισσότερο συνειδητό ότι η ακρόαση και η ανάγνωση
δεν είναι παθητικές διαδικασίες (Βασιλαράκης, 1992).
Η αναγνωστική διαδικασία, ορίζεται από τρεις παραµέτρους: το
συγγραφέα, το κείµενο και τον αναγνώστη. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές τάσεις, κατά την αναγνωστική διαδικασία. η έµφαση δίνεται
πλέον στον αναγνώστη. Με

δεδοµένο όµως ότι στο νηπιαγωγείο τα

περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν ανάγνωση, προστίθεται και µια τέταρτη
παράµετρος αυτή του νηπιαγωγού.
Ο εκπαιδευτικός µε το διαµεσολαβητικό του ρόλο, θα πρέπει να
εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί η διαλεκτική
σχέση του παιδιού-αναγνώστη, µε
(Κατσίκη-Γκίβαλου,
ο εκπαιδευτικός

2005).

τον συγγραφέα

∆ιαβάζοντας

το

και το κείµενο

κείµενο

στα

παιδιά,

επιδρά καταλυτικά στην αναγνωστική διαδικασία ως

διαµεσολαβητής. Μέσω της καλής ανάγνωσης, πραγµατώνει την επαφή
του παιδιού µε το λογοτέχνηµα και διασφαλίζει τη µεταξύ τους επικοινωνία.
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2.3.2.1.2.1 Βασικές προϋποθέσεις

Με µια καλή ανάγνωση ή απαγγελία, διευκολύνεται αφενός η
προσπάθεια του εκπαιδευτικού να κεντρίσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον
των παιδιών στο λογοτέχνηµα, αφετέρου η προσπάθειά των µικρών παιδιών
να εστιάσουν και να διατηρήσουν την προσοχή τους σε αυτό. Συνεπώς µε
την καλή ανάγνωση ή απαγγελία, ο εκπαιδευτικός ως διαµεσολαβητής,
διευκολύνει τα παιδιά να ξεπεράσουν τις αναπτυξιακές δυσκολίες τους
ώστε να επικοινωνήσουν µε το λογοτεχνικό έργο.
Οι βασικές προϋποθέσεις της καλής ανάγνωσης ή απαγγελίας, είναι:
α) η ορθοφωνία. Οι ορθοφωνικές ασκήσεις εφαρµόζονται από την κανονική
και θεραπευτική αγωγή του λόγου β) η προφορά της κοινής γλώσσας,
ώστε να µη γίνεται αντιληπτή κάποια

ιδιαίτερη γλωσσική ταυτότητα

γ) ο τονισµός της φωνής ο οποίος αλλάζει ανάλογα µε τα συναισθήµατα και
τη ψυχική κατάσταση δ) ο χρωµατισµός της φωνής ο οποίος εξαρτάται από
τις διακυµάνσεις και τις τονικές αποχρώσεις. Ο χρωµατισµός της φωνής
επιτυγχάνεται µε τη φυσικότητα του ύφους, το ανάλογο ύψος της φωνής, τη
συναισθηµατική ένταση και το ρυθµό (Αναγνωστόπουλος, 1987).

2.3.2.1.2.2 Μέθοδοι ανάγνωσης ιστοριών στο νηπιαγωγείο

Στον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη,
2006) και στο αναλυτικό πρόγραµµα (∆ΕΠΠΣ, 2003)

προτείνεται η

ανάγνωση σε διαφορετικού µεγέθους οµάδες παιδιών και σε διαφορετικές
γωνιές. Επίσης κατά την διάρκεια της ανάγνωσης για να ενθαρρύνει την
αλληλεπίδραση µε το γραπτό κείµενο, να κρατάει το βιβλίο στραµµένο
προς τα παιδιά. Η ποικιλία των προτεινόµενων µεθόδων και τεχνικών
ανάγνωσης

αποσκοπούν

στην αποτελεσµατική προσέγγιση των

λογοτεχνικών κειµένων. Οι κατάλληλες επιλογές αφενός διευκολύνουν την
προσέλκυση και διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών στο
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λογοτεχνικό έργο, αφετέρου την επίτευξη του διδακτικού σκοπού και των
στόχων που θέτει ο νηπιαγωγός για την Παιδική Λογοτεχνία.
Κυριότεροι τρόποι ανάγνωσης, είναι η σιωπηρή (silent reading) και η
µεγαλόφωνη ανάγνωση (read aloud).

Το

αναγνώστη κατά τη σιωπηρή ανάγνωση

κείµενο διαβάζεται από τον
σιωπηλά, ενώ κατά την

µεγαλόφωνη, δυνατά. Επειδή στο νηπιαγωγείο τα παιδιά δεν µπορούν
ακόµα να διαβάζουν µόνα τους, οι νηπιαγωγοί πρέπει να τους διαβάζουν
δυνατά µε µια ποικιλία µεθόδων.

2.3.2.1.2.2.1 Μεγαλόφωνη ανάγνωση

Μεγαλόφωνη ανάγνωση (read aloud), είναι η µέθοδος κατά την οποία
ο/η νηπιαγωγός διαβάζει δυνατά στα παιδιά κρατώντας το βιβλίο στραµµένο
προς το µέρος του και χωρίς να βλέπουν τα παιδιά το γραπτό κείµενο ενώ
δείχνει περιστασιακά

στα παιδιά τις εικόνες. Οι νηπιαγωγοί διαβάζουν

πάντοτε µε δυνατή φωνή,

στα παιδιά του νηπιαγωγείου. Με τον

συγκεκριµένο όρο όµως, σηµατοδοτείται η θέση του λογοτεχνήµατος η
οποία

δεν

είναι απέναντι από τα παιδιά, αλλά απέναντι από τον

εκπαιδευτικό. Έτσι σε σχετικές έρευνες, µε την µεγαλόφωνη ανάγνωση
(read aloud), επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο κρατάει ο εκπαιδευτικός
το βιβλίο και όχι το ύψος της φωνής του. Επισηµαίνεται δηλαδή ότι τα
παιδιά δεν βλέπουν το γραπτό κείµενο κατά την διάρκεια της ανάγνωσης.
Σύµφωνα µε την Morrow (2009), η νοητική δηµιουργία εικόνων

ως

προϊόντων φαντασίας ενισχύει τα παιδιά να φτιάχνουν εικόνες οι οποίες θα
τους βοηθήσουν να θυµηθούν και να καταλάβουν αυτό το οποίο τους
διαβάστηκε. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε την Morrow (2009), µετά τη δηµιουργία
των νοερών εικόνων, τα παιδιά «σκέφτονται φωναχτά» για τις εικόνες τους
(mental imagery and think alouds). Τα νοητικά σύνολα εικόνων και η
µεγαλόφωνη έκφραση σκέψης, αποτελεί µια στρατηγική για την ανάπτυξη
της κατανόησης της ιστορίας.
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2.3.2.1.2.2.2 Από κοινού ανάγνωση

Στην από κοινού ανάγνωση (shared reading), οι νηπιαγωγοί κρατούν
το βιβλίο ανοιχτό προς το µέρος των παιδιών, ώστε να βλέπουν το κείµενο
και τις εικόνες. Στο ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), προτείνεται η ανάγνωση µε
επίδειξη του γραπτού κειµένου. Συγκεκριµένα

προτείνεται κατά την

ανάγνωση νηπιαγωγός να δείχνει το γραπτό κείµενο, ώστε τα παιδιά. να
συνειδητοποιούν ότι η διαβάζει τα γράµµατα και όχι στις εικόνες ή τα
σχέδια του βιβλίου. Επίσης, ότι διαβάζει από αριστερά προς τα δεξιά και
από πάνω προς τα κάτω. Έτσι τα παιδιά συνειδητοποιούν τις συµβάσεις
του γραπτού λόγου καθώς και την σχέση γραπτού και προφορικού λόγου.
Έχει δειχθεί ότι η
επακολουθείται

από

από κοινού ανάγνωση ιστοριών η οποία

δηµιουργικές

δραστηριότητες,

αποτελέσµατα στις ικανότητες οι οποίες
αναδυόµενου γραµµατισµό, σε

έχει

θετικά

είναι απαραίτητες για τον

παιδιά νηπιαγωγείου προερχόµενα από

χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον (Aram & Biron, 2004). Σύµφωνα
µε τα ερευνητικά δεδοµένα η από κοινού ανάγνωση ιστοριών σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας τα οποία προέρχονται από οικογένειες χαµηλού
οικονοµικού

επιπέδου,

ενισχύει

τον

εµπλουτισµό

του

λεξιλογίου

(vocabulary), τη φωνολογική ενηµερότητα (phonological awareness) και τη
ενηµερότητα των εννοιών του γραπτού λόγου (print awareness) (Mol, Bus &
De Jong, 2009). Έχει δειχθεί, ότι η από κοινού ανάγνωση ιστοριών εφόσον

ενισχύει

τις

δεξιότητες οι

οποίες σχετίζονται µε τον αναδυόµενο

γραµµατισµό στα παιδιά του νηπιαγωγείου, προλαµβάνει την πιθανή
σχολική αποτυχία (Lefebvre, Trudeau & Sutton, 2011).

2.3.2.1.2.2.3 Χορωδιακή ή οµαδική ανάγνωση

Κατά την χορωδιακή ή οµαδική ανάγνωση (choral reading), τα παιδιά
µιας οµάδας, διαβάζουν όλα µαζί. Είναι µια µέθοδος ανάγνωσης µέσω της
οποίας ενθαρρύνονται να συµµετέχουν, τα δειλά παιδιά. Με τη χορωδιακή
ανάγνωση, ενισχύεται το αυτοσυναίσθηµα των παιδιών ενώ προσφέρεται η
δυνατότητα να υποστηριχθούν, καθώς έχουν την ευκαιρία να διορθώνουν
τα λάθη τους στο πλαίσιο της οµάδας, ακούγοντας τους άλλους και χωρίς να
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εκτεθούν ατοµικά. Στο νηπιαγωγείο η χορωδιακή ανάγνωση εφαρµόζεται
στην ανάγνωση ποιηµάτων, τραγουδιών και επαναλαµβανόµενων µοτίβων
των

ιστοριών,

τα

οποία

τα

παιδιά,

εύκολα

αποστηθίζουν

και

επαναλαµβάνουν οµαδικά, µαζί µε τον εκπαιδευτικό (www.prel.org).

2.3.2.1.2.2.4

Αλληλεπιδραστική ανάγνωση

Αλληλεπιδραστική ανάγνωση (interactive reading), είναι η µέθοδος
κατά την οποία ο κύριος όγκος των ερωτήσεων και της συζήτησης
πραγµατοποιείται στην διάρκεια της ανάγνωσης. Σύµφωνα µε τα
ερευνητικά δεδοµένα,

η αλληλεπιδραστική ανάγνωση

έχει θετικά

αποτελέσµατα στις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Έχει δειχθεί από σχετικές έρευνες ότι ενισχύει τον προφορικό και γραπτό
λόγο και συµβάλλει στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών
προσχολικής ηλικίας

και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε οµάδα

επικινδυνότητας ( at risk) για µαθησιακές δυσκολίες

(Mol, Bus & De

Jong, 2009 · Walsh & Blewitt, 2006).

2.3.2.1.2.2.5 ∆ιαλογική ανάγνωση

Η διαλογική ανάγνωση (dialogic reading) είναι

µέθοδος η οποία

εφαρµόζεται µε διαλογική συζήτηση. Πρόκειται για µια αλληλεπιδραστική
µέθοδο, καθώς διεξάγεται εκτεταµένη διαλογική συζήτηση κατά την
διάρκεια της ανάγνωσης.
Έχει δειχθεί ότι η ανάγνωση σε µικρού µεγέθους οµάδες στις οποίες
αναπτύσσεται διάλογος, έχει καλύτερα αποτελέσµατα στην κατανόηση του
κειµένου και. στην ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων ακόµη και στα
συνεσταλµένα, στο πλαίσιο της µεγαλύτερης οµάδας, παιδιά (Gambrell et
al, 2002).
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2.3.2.1.2.2.6 Επαναλαµβανόµενη ανάγνωση

Επαναλαµβανόµενη ανάγνωση είναι η επανάληψη ανάγνωσης ενός
λογοτεχνήµατος

το

οποίο

έχει

ήδη

διαβαστεί

στα

παιδιά.

Η

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση (repeated reading), αρέσει στα παιδιά, διότι
τους αρέσει να ξανακούν γνωστές ιστορίες ή παραµύθια. Έχει δειχθεί ότι µε
την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση, τα παιδιά κάνουν περισσότερες
ερωτήσεις και σχόλια σε σχέση µε την δοµή και την πλοκή της ιστορίας,
από ό,τι στην αρχική ανάγνωση (Morrow, 2009).

2.3.2.1.2.2.7 Επαναλαµβανόµενη αλληλεπιδραστική µεγαλόφωνη ανάγνωση

Με την επαναλαµβανόµενη αλληλεπιδραστική µεγαλόφωνη ανάγνωση
(repeted interactive read-aloud), τα παιδιά δεν είναι παθητικά κατά την ώρα
της ανάγνωσης αλλά συµµετέχουν ενεργά. Η

επαναλαµβανόµενη

αλληλεπιδραστική µεγαλόφωνη ανάγνωση, χρησιµοποιείται από τους
εκπαιδευτικούς ως υποστηρικτική µέθοδος (scaffolding), για την καλύτερη
κατανόηση της ιστορίας. Κατά τις επαναλήψεις της ανάγνωσης, δίνεται η
δυνατότητα µέσω κατάλληλων ερωτήσεων, τα παιδιά να καταλαβαίνουν
περισσότερο την δοµή της ιστορίας, τις έννοιες, τα νοήµατα, τις αιτιώδεις
σχέσεις. Επίσης, ενισχύει την επέκταση του λεξιλογίου των παιδιών και
υποστηρίζει την

αναδιήγηση της

ιστορίας (McGee & Schickedanz,

readingrockets.org/article).
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2.3.2.1.2.2.8

Πολυµεσική ανάγνωση

Η πολυµεσική ανάγνωση (multimodal reading), είναι η ανάγνωση µε
χρήση πολυµέσων όπως για παράδειγµα ψηφιακά ηχογραφηµένου βιβλίου
(audiobook) ή µε χρήση υπολογιστή (computer-assisted reading). Επίσης,
Τα πολυµέσα και ιδιαίτερα ο υπολογιστής ελκύουν και διατηρούν το
ενδιαφέρον

των παιδιών, λόγω των πολλαπλών αναπαραστάσεων που

παρέχουν (Μικρόπουλος, 2006).
Εφόσον η διατήρησή του ενδιαφέροντος,

κατά την διδακτική της

Παιδικής Λογοτεχνίας συνιστά βασικό στόχο του εκπαιδευτικού, οι
πολυµεσικές

µέθοδοι ανάγνωσης φαίνεται να διαθέτουν

ιδιαίτερα

πλεονεκτήµατα Σύµφωνα µε τις έρευνες, η πολυµεσικότητα, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί δηµιουργικά στην ανάγνωση αλλά και στις δραστηριότητες
που ακολουθούν, για να εκφράσουν τα παιδιά τις δικές τους ερµηνείες στα
λογοτεχνικά κείµενα.
Πιο συγκεκριµένα, έρευνα σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου στην
Ελλάδα, έδειξε ότι η πολυµεσική ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων µε
χρήση ηχογραφηµένου βιβλίου (audiobook), επιδρά θετικά στην ανάπτυξη
την φιλαναγνωσίας και ότι ενισχύει την σχέση των παιδιών µε τα βιβλία
Με το audiobook, παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά, χρησιµοποιώντας τις
Τ.Π.Ε, να ακούσουν λογοτεχνικά έργα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, cd
και mp3 player, ipod ή iphone (Τζιάβας & Γεωργάκη, 2011).
Επίσης,

είναι αξιοσηµείωτα τα ερευνητικά δεδοµένα τα οποία

δείχνουν, ότι η µε υπολογιστή βοηθούµενη ανάγνωση συµβάλλει

στην

πρόληψη και στην αποτελεσµατική αποκατάσταση των µαθησιακών
δυσκολιών και έχει θετικά αποτελέσµατα στη φωνολογική επίγνωση των
παιδιών αυτών (Torgesen & Barker, 1995). Σύµφωνα µε την έρευνα στην
Ελλάδα, οι νηπιαγωγοί τείνουν να έχουν θετικές απόψεις για την εισαγωγή
Τ.Π.Ε στην Προσχολική Εκπαίδευση (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009).
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2.3.2.1.2.2.9 Ένας προς έναν ανάγνωση

Η ένας προς έναν (one - to - one) ανάγνωση, είναι η µέθοδος µε την
οποία συνήθως οι γονείς διαβάζουν στα παιδιά τους. Με την ένας προς ένα
ανάγνωση, ο γονιός κρατώντας

αγκαλιά το παιδί, διαβάζει δείχνοντας

κείµενο και εικόνες και κάνοντας παράλληλα ερωτήσεις.
Η ένας προς έναν ανάγνωση, έχει προταθεί και εφαρµοστεί στην
εκπαίδευση από την Μarie Clay, ως µια από τις µεθόδους αποκατάστασης
µαθησιακών δυσκολιών µέσω ανάγνωσης (reading recovery), µε βασικό
στόχο να µην µένει κανένα παιδί πίσω. Σύµφωνα µε την έρευνα, η
συγκεκριµένη µέθοδος ανάγνωσης είναι αποτελεσµατική για την πρόληψη
και αποκατάσταση των µαθησιακών δυσκολιών, τις οποίες εµφανίζουν τα
παιδιά οικογενειών χαµηλού οικονοµικού επιπέδου (Pinell, 2006).
Η

έρευνα

εστιάστηκε

αρχικά,

στα

αποτελέσµατα

της

αλληλεπιδραστικής συµπεριφοράς η οποία αναπτύσσεται µεταξύ µητέρων
χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και των τρίχρονων παιδιών
τους. ∆είχθηκε ότι η συγκεκριµένη µέθοδος ανάγνωσης, επιδρά θετικά
στην διάρκεια εστίασης της προσοχής των παιδιών στο κείµενο και στη
συζήτηση. Επίσης, δείχθηκε ότι µε την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται η
ποιότητα της παραγόµενης συζήτησης και η ικανότητα αναδιήγησης της
ιστορίας από τα παιδιά (Morgan, 2005).
Επιπροσθέτως, δείχθηκε ότι η ένας προς ένα ανάγνωση, έχει θετικά
αποτελέσµατα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας προερχόµενα από χαµηλό
κοινωνικοοικονοµικό

περιβάλλον.

Σύµφωνα

µε

τα

ερευνητικά

αποτελέσµατα, τα παιδιά διατυπώνουν περισσότερες και πιο σύνθετες
ερωτήσεις και σχόλια

σχετικά µε το κείµενο. Επίσης, µε την

επαναλαµβανόµενη ένας προς έναν ανάγνωση, δείχθηκε ότι αυξάνουν τα
ερµηνευτικά σχόλια και οι απαντήσεις των παιδιών σε σχέση µε τον γραπτό
λόγο και την δοµή της ιστορίας (Morrow, 1988).
Συνοψίζοντας, η ένας προς έναν ανάγνωση είναι µια µέθοδος την
οποία ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαφοροποιεί ξεχωριστά για κάθε παιδί,
µε στόχο να καλύψει τις ατοµικές ανάγκες του (Clark, 2007 · ∆αφέρµου,
Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Συνεπώς η ένας προς έναν ανάγνωση,
έρχεται στο προσκήνιο στο πλαίσιο της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας.
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2.3.2.1.2.10 Κειµενο–κουβέντα

Η κειµενο–κουβέντα (text–talk), είναι µια µέθοδος η οποία έχει
αναπτυχθεί για την ενίσχυση της κατανόησης του νέου λεξιλογίου µέσω
της ικανότητας κατασκευής νοήµατος. Με την συγκεκριµένη µέθοδο,
γίνεται µεγαλόφωνη ανάγνωση

κατά την οποία ο εκπαιδευτικός έχει

στραµµένο το βιβλίο προς την µεριά του. Κατά την ανάγνωση, σταµατάει σε
συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις και κάνει ερωτήσεις χωρίς να δείχνει τις
εικόνες του βιβλίου πριν να πάρει απαντήσεις από

τα παιδιά. Η

συγκεκριµένη µέθοδος έχει θετικά αποτελέσµατα στον εµπλουτισµό του
λεξιλογίου των παιδιών και στην ικανότητα δόµησης νοήµατος από τα
συµφραζόµενα (Beck & McKeown, 2001).

2.3.2.1.2.11 Ανάγνωση ιστοριών µε δραστηριότητες επέκτασης λεξιλογίου

Κατά την ανάγνωση ιστοριών µε δραστηριότητες επέκτασης
λεξιλογίου (story reading with extended vocabulary activities). Με την
µέθοδο αυτή, η ανάγνωση διακόπτεται και εφαρµόζονται δραστηριότητες
µέσω των οποίων γίνονται κατανοητές οι νέες λέξεις του κειµένου η
επέκταση του λεξιλογίου. Η συγκεκριµένη µέθοδος, είναι στοχευµένη στον
εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών.
Έχει δειχθεί,

ότι η ανάγνωση µε δραστηριότητες επέκτασης

λεξιλογίου (story reading with extended vocabulary activities) σε
συνδυασµό µε µια ποικιλία αναγνωστικών µεθόδων, είχε θετικά
αποτελέσµατα σε παιδιά 3-8 ετών, τα οποία είχαν ανιχνευτεί να ανήκουν
σε οµάδα επικινδυνότητας (at risk) για µαθησιακές δυσκολίες. Πιο
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έρευνα ενισχύθηκε η κατανόηση της
ιστορίας, η φωνολογική ενηµερότητα, το λεξιλόγιο και βελτιώθηκαν οι
γραπτές εργασίες των παιδιών. Ο συνδυασµός ο οποίος εφαρµόστηκε, εκτός
από ανάγνωση ιστοριών µε δραστηριότητες επέκτασης λεξιλογίου,
περιελάµβανε µεγαλόφωνη ανάγνωση (read aloud), διαλογική ανάγνωση
(dialogic reading),

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση (repeted reading) και

ανάγνωση µέσω υπολογιστή (computer-assisted reading) (Swanson et al.,
2011).
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2.3.2.1.2.12 Αισθητική και µη αισθητική ανάγνωση

Σύµφωνα µε την αναγνωστική θεωρία της Rosenblatt (1978), ανάλογα
µε τον σκοπό της ανάγνωσης, υιοθετούνται

δύο διαφορετικά είδη

ανάγνωσης: η αισθητική (aesthetic reading) και η «µη αισθητική» ή
«πληροφοριακή» (efferent reading). Με την αισθητική ανάγνωση,

η

προσοχή εστιάζεται σε ιδέες και συναισθήµατα, τα οποία βιώνονται τη
στιγµή της ανάγνωσης και σε σχέση µε

τις βαθύτερες έννοιες

του

κειµένου. Με την µη αισθητική ή πληροφοριακή ανάγνωση, η προσοχή
εστιάζεται κυρίως στις πληροφορίες και στην συγκέντρωση στοιχείων που
θα µείνουν για επεξεργασία.
Συνοψίζοντας, όπως δείχνουν οι έρευνες κάθε αναγνωστική µέθοδος
έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα και ενισχύει διαφορετικές δεξιότητες και
ικανότητες των παιδιών. Επίσης, ο συνδυασµός των µεθόδων ανάγνωσης,
επιτυγχάνει µια ποικιλία θετικών αποτελεσµάτων στα παιδιά.
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2.3.3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
2.3.3.1 ∆ραστηριότητες

Αν η επιλογή και η προετοιµασία του λογοτεχνικού έργου
θεωρούνται

σηµαντικές

διαδικασίες για την διδακτική της Παιδικής

Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, εξίσου σηµαντική είναι και η αξιοποίηση
του µε τις δραστηριοτήτων που ακολουθούν. Οι νηπιαγωγοί δουλεύουν
πολύ

µε

τη

Παιδική

Λογοτεχνία

διότι

το

πρόγραµµα

είναι

προσανατολισµένο σε δραστηριότητες (Κανατσούλη, 2002).
Η οργάνωση µεταφηγηµατικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η
ζωγραφική, η χειροτεχνία, το κουκλοθέατρο, η δραµατοποίηση και η
δηµιουργία αυτοσχέδιων παραµυθιών εκτός από ψυχαγωγία, προσφέρει
διέξοδο στη δηµιουργική έκφραση και στον αυθορµητισµό των παιδιών,
µέσα σε κλίµα συνοχής και συντροφικότητας. Επίσης η συζήτηση γύρω από
το περιεχόµενο της ιστορίας, µε την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων
κινητοποιούν τα παιδιά. Η ανατροπή της πλοκής ή του τέλους της ιστορίας,
ο σχολιασµός των πράξεων του ήρωα, ή η αλλαγή του τίτλου, αποτελούν
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες οι οποίες µετατρέπουν το βιβλίο σε ζωντανό
σύντροφο στο παιχνίδι και τις αναζητήσεις των παιδιών (ΧριστοδούλουΓκλιάου, 2007).
Οι ποικίλες δραστηριότητες, ατοµικές ή οµαδικές, οι οποίες
ακολουθούν, καλλιεργούν τη γλώσσα, τη φαντασία. την ευρηµατικότητα, το
συναίσθηµα την ανθρωπιά, τη δηµιουργικότητα την κοινωνικότητα και την
καλλιτεχνική δεξιότητα των παιδιών. Οι δραστηριότητες οι οποίες
ακολουθούν µετά το λογοτέχνηµα, συνδέουν την αναγνωστική εµπειρία µε
την πείρα ζωής και µε τους προβληµατισµούς του σύγχρονου ανθρώπου,
διότι εντάσσουν το λογοτεχνικό κείµενο στην πραγµατικότητα του παιδιού.
Συνεπώς, η έµµεση πρόσκτηση γνώσεων και εµπειριών σε συνδυασµό µε
την ευχαρίστηση η οποία βιώνεται µε τις

παιγνιώδεις δηµιουργικές

δραστηριότητες,

ανάπτυξη

αποσκοπείται

η

ολιστική

των

παιδιών

(Καλαµπαλίκη – Μπάου, 1999 · Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005).
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2.3.3.1.1 Γλωσσικές δραστηριότητες

2.3.3.1.1.1 Βιβλιοπαρουσίαση από τα παιδιά

Με την βιβλιοπαρουσίαση, τα παιδιά παρουσιάζουν το λογοτέχνηµα
το οποίο έχουν

διαβάσει. Κατά την δραστηριότητα αυτή, δείχνουν τις

εικόνες και λένε µε δικά τους λόγια την υπόθεση. Επίσης, εκφράζουν τα
συναισθήµατα και τις εντυπώσεις τους καθώς µιλούν γι αυτό. Με την
συγκεκριµένη δραστηριότητα, αναπτύσσονται σηµαντικές ικανότητες, όπως
είναι η σύντοµη και περιληπτική

παρουσίαση του λογοτεχνήµατος,

η

έκφραση εντυπώσεων και σχολίων καθώς και η αιτιολόγησή τους.

2.3.3.1.1.2 Συζήτηση

Σηµαντική δραστηριότητα

αποτελεί η συζήτηση γύρω από το

περιεχόµενο της ιστορίας. Με την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων τα παιδιά
κινητοποιούνται (Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2007) και µπορούν στη συνέχεια
να προβούν σε αξιολόγηση του έργου, βασιζόµενα σε συγκεκριµένα
κριτήρια αλλά και σε προσωπικές απόψεις και εκτιµήσεις (Καλογήρου &
Βησσαράκη, 2005).
Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), το

Πρόγραµµα

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Γλώσσας και στις ενδεικτικές
διαθεµατικές δραστηριότητες, προτείνεται τα παιδιά ερχόµενα σε επαφή µε
διαφορετικά είδη κειµένων να ενεργοποιούνται ώστε να κάνουν σχόλια για
τους χαρακτήρες και υποθέσεις

για την συνέχεια ή το τέλος του

λογοτεχνήµατος. Ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να αναπτυχθούν, είναι η
αφήγηση, η περιγραφή, η εξήγηση, η ερµηνεία και ο εµπλουτισµός του
προφορικού λόγου.
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2.3.3.1.1.3 Ανάγνωση και γραφή

Σύµφωνα µε το παλιό αναλυτικό πρόγραµµα (ΥΠΕΠΘ, 1989) και το
Βιβλίο Νηπιαγωγού (ΥΠΕΠΘ, 1991), κατά την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας, η υλοποίηση δραστηριοτήτων

ανάγνωσης και γραφής

εφαρµόζονταν σύµφωνα µε το µοντέλο της αναγνωστικής ετοιµότητας (the
reading readiness model). Το µοντέλο των δραστηριοτήτων, βασίζονταν
στην θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας κατά την οποία το παιδί δεν
θεωρούνταν έτοιµο για ανάγνωση και γραφή πριν από την είσοδό του στο
δηµοτικό σχολείο. Έπρεπε,

µε

την φοίτησή του στο νηπιαγωγείο, να

περάσει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, για

να

κατακτήσει

τις

απαραίτητες προϊκανότητες ώστε αργότερα, να µπορεί να γράφει και
διαβάζει. Κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας προβλέπονταν
προαναγνωστικές και προγραφικές δραστηριότητες για την εξάσκηση του
οπτικοκινητικού συντονισµού του παιδιού. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν για
παράδειγµα περπατήµατα και κινήσεις στο χώρο για την εξάσκηση της
αδρής κινητικότητας. Επίσης, περιλαµβάνονταν φύλλα εργασίας µε
συµπλήρωση διακεκοµµένων γραµµών, πάτηµα του ίχνους γραµµάτων ή
αριθµών και επαναλαµβανόµενο γράψιµο, για την εξάσκηση της λεπτής
κινητικότητας. Έτσι, παρόλο

που η αφόρµηση των δραστηριοτήτων

γίνεται από την Παιδική Λογοτεχνία, οι ασκήσεις είναι ξεκοµµένες από την
ζωή και τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Συνεπώς, µε την εφαρµογή του
µοντέλου δραστηριοτήτων αναγνωστικής ετοιµότητας, το παιδί κατά την
ανάγνωση και γραφή διαδραµατίζει ένα ρόλο εκτελεστικό και παθητικό.
Σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
(ΥΠΕΠΘ, 2003), το µοντέλο δραστηριοτήτων αναγνωστικής ετοιµότητας
αντικαταστάθηκε

από το µοντέλο του αναδυόµενου γραµµατισµού.

Ο αναδυόµενος γραµµατισµός (emergent literacy) αποτελεί τη θεωρητική
βάση του µοντέλου δραστηριοτήτων.
Σύµφωνα µε θεωρία του αναδυόµενου γραµµατισµού, η ανάγνωση και
η γραφή, θεωρούνται µια δεξιότητα, η οποία αναδύεται καθώς το παιδί
εµπλέκεται ενεργά σε επικοινωνιακές

και µε νόηµα για τη ζωή
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δραστηριότητες. Στο µοντέλο δραστηριοτήτων αναδυόµενου γραµµατισµού
το παιδί –αναγνώστης θεωρείται ικανό για ανάγνωση και γραφή. Οι
προσπάθειες του παιδιού να επικοινωνήσει διαβάζοντας και γράφοντας
θεωρούνται ως πρώτη ανάγνωση και γραφή. Υπολογίζονται δηλαδή ως
πρωτοαναγνωστικές και πρωτογραφικές και όχι πλέον ως προαναγνωστικές
και προγραφικές (Παπούλια-Τζελέπη & Σπινθουράκη, 1999 · Τάφα, 2001).
Κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας µε το µοντέλο του
αναδυόµενου γραµµατισµού, το παιδί υπολογίζεται ικανό να διαβάζει και
να γράφει κι εµπλέκεται σε δηµιουργικές δραστηριότητες ανάγνωσης και
γραφής.

Για

παράδειγµα,

αποτυπώνει

όπως

µπορεί

σκέψεις

συναισθήµατα που δηµιουργήθηκαν απο το λογοτέχνηµα.

και

Έτσι, γράφει

όπως µπορεί δίπλα στην ζωγραφιά του για να την επεξηγήσει και µετά
διαβάζει αυτό που έγραψε στα υπόλοιπα παιδιά.

Μέσα σε ένα τέτοιο

πλαίσιο, το παιδί εκφράζεται ενώ παράλληλα ανακαλύπτει την χαρά της
επικοινωνίας, µε ενδιαφέρουσες και µε νόηµα για το ίδιο δραστηριότητες
(∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006 · ΥΠΕΠΘ, 2003 ).
Συνοψίζοντας, κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας µε
δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, στο µοντέλο δραστηριοτήτων
αναγνωστικής ετοιµότητας το παιδί έχει ένα ρόλο παθητικό, ενώ αντίθετα
στο µοντέλο δραστηριοτήτων αναδυόµενου γραµµατισµού διαδραµατίζει
ρόλο ενεργητικό, δηµιουργικό κι επικοινωνιακό.
Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), ενδεικτικές δραστηριότητες
οι οποίες προτείνονται στο Πρόγραµµα Σχεδιασµού

και Ανάπτυξης

∆ραστηριοτήτων Γλώσσας για την ανάγνωση είναι, τα παιδιά να έρχονται
σε επαφή µε διαφορετικά είδη κειµένων, να ενθαρρύνονται να εντοπίζουν
τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου, να κάνουν σχόλια
για τους χαρακτήρες και υποθέσεις

για την συνέχεια ή το τέλος της

ιστορίας. Επίσης, µέσω έµµετρων κειµένων, να οδηγούνται στην φωνηµική
και συντακτική συνειδητοποίηση της γλώσσας. Οι ικανότητες οι οποίες
επιδιώκεται να αναπτυχθούν, είναι η αναγνώριση των βασικών εκδοχών
του γραπτού λόγου και η κατανόηση των διαφορετικών τρόπων µεταφοράς
του µηνύµατος του κειµένου.
Στο Πρόγραµµα Σχεδιασµού

και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων

Γλώσσας για τη γραφή και γραπτή έκφραση, προτείνεται µέσα σε πλαίσιο
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ελκυστικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά να υπαγορεύουν κείµενα στον
εκπαιδευτικό, τα οποία έχουν τα ίδια διαµορφώσει συλλογικά. Οι
ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να αναπτυχθούν, είναι η κατανόηση της
αξίας της γραφής ως µέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών και µεταφοράς
πληροφοριών.

Επίσης,

η

συνειδητοποίηση

της

γραφής

ως

πηγή

ευχαρίστησης και απόλαυσης (∆ΕΠΠΣ, 2003). Επισηµαίνεται ότι ο στόχος
ο οποίος τίθεται, δεν είναι να φτάσουν τα παιδιά στο ίδιο σηµείο
κατάκτησης του γραπτού λόγου, αλλά να δίνονται ευκαιρίες σε κάθε παιδί
να αντιληφθεί τον επικοινωνιακό ρόλο της γραφής και της ανάγνωσης. Σε
αυτή την περίπτωση όλες οι γραφές, συµβατικές και µη συµβατικές,
γίνονται αποδεκτές (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006).
Οι γλωσσικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε την έρευνα της Γκενάκου
(2004), βρίσκονται στην τρίτη θέση των υλοποιούµενων δραστηριοτήτων,
µετά την επαφή των παιδιών µε µύθους και παραµύθια της λαϊκής
παράδοσης.

2.3.3.1.1.4 Γλωσσικά παιχνίδια

Μέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας προτείνεται η

ενίσχυση της

φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών (ΥΠΕΠΘ, 2003). Για το σκοπό αυτό
σύµφωνα µε την Τάφα (2001), θα πρέπει να εξασκούνται όλα τα
φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας, δηλαδή το φώνηµα, η συλλαβή, η λέξη
και η πρόταση. Τα γλωσσικά παιχνίδια συνεπώς, είναι σκόπιµο να
περιλαµβάνουν χωρισµό της πρότασης σε λέξεις, χωρισµό της λέξης σε
συλλαβές, αναγνώριση της πρώτης και τελευταίας συλλαβής µιας λέξης,
απαλείψεις της αρχικής συλλαβής, οµοιοκαταληξίες, αναγνώριση του
αρχικού φωνήµατος και απάλειψη του αρχικού φωνήµατος. Επίσης,
αντικατάσταση του αρχικού φωνήµατος, αναγνώριση της θέσης των
φωνηµάτων στις λέξεις, ανάλυση της λέξης στα επιµέρους φωνήµατα και
ανασύνθεση αλλά και ταύτιση φωνήµατος - γραφήµατος.
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2.3.3.1.1.5 ∆ηµιουργία βιβλίου

Κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, οι δραστηριότητες
ανατροπής της πλοκής ή του τέλους µιας ιστορίας, καταλήγουν σε
παραγωγή και βιβλιοδεσία νέου κειµένου (Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2007).
Έτσι, τα παιδιά προτείνουν

διαφορετική έκβαση,

τροποποιώντας την

συνέχεια ή το τέλος της ιστορίας. Συνθέτουν έτσι µια νέα ιστορία και στη
συνέχεια την εικονογραφούν και τη βιβλιοδετούν, δηµιουργώντας ένα
βιβλίο για το νηπιαγωγείο.

2.3.3.1.1.6 Παραγωγή κειµένου

Έχει δειχθεί, ότι από όλες τις δραστηριότητες, η σύνθεση νέων
παραµυθιών από τα ίδια τα παιδιά είναι η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο
γόνιµη για τη συγγραφική τους επίδοση (Gutierrez, 1995). Παρ΄ όλα αυτά,
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε στόχο τη καλλιέργεια της συγγραφικής
ικανότητας των µαθητών είναι σπάνιες και αποσπασµατικές (Καρακίτσιος,
2005).
Η επαφή όµως µε ένα λογοτέχνηµα ολοκληρώνεται πλήρως, όταν
αντιµετωπίζεται ως εν δυνάµει ή ενεργεία γραφή (Βασιλαράκης, 1992). Η
παραγωγή νέου κειµένου από τα παιδιά, µε αφορµή ένα λογοτεχνικό έργο
αποτελεί µια δηµιουργική συγγραφική δραστηριότητα.
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2.3.3.1.7 Αναδιήγηση

Η αναδιήγηση συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας.
Μέσω της αναδιήγησης, τα παιδιά γίνονται ικανά να αφηγηθούν ξανά το
αρχικό γεγονός, το πλαίσιο της ιστορίας, τα επεισόδια της πλοκής και την
επίλυση

του προβλήµατος.

Μαθαίνουν επίσης την ιδιαίτερη δοµή της

ιστορίας όπως είναι η αλληλουχία των γεγονότων, τα αίτια, τα
αποτελέσµατα και την λύση. Η συζήτηση και η χρήση αντικειµένων όπως
χαρακτήρων από χαρτόνι η ύφασµα και οι εικόνες του βιβλίου,
συµβάλλουν στην βελτίωση της ικανότητας αναδιήγησης των παιδιών
(Morrow, 2009).
Επίσης,

η έρευνα έδειξε ότι

η χρήση οπτικών βοηθηµάτων,

όπως είναι οι κάρτες µε γραπτό λόγο και εικόνα, ενισχύει την ανάκληση των
δοµικών στοιχείων και του περιεχοµένου της ιστορίας (Βρετουδάκη, 2011).

2.3.3.1.8 Αποµνηµόνευση

Συχνά,
σύντοµων

τα

λογοτεχνήµατα

κοµµατιών

ποιητικού

συνοδεύονται
ή

πεζού

από
λόγου.

επαναλήψεις
Αυτά

τα

επαναλαµβανόµενα µοτίβα, είναι εύκολα στην αποµνηµόνευση και η
διαδικασία αυτή ιδιαίτερα για το µικρό παιδί, αποτελεί σηµαντική νοητική
άσκηση (Γκενάκου, 2003).

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (2003), τα παιδιά

θα πρέπει να είναι ικανά να αποµνηµονεύουν πολύ µικρά κείµενα. Τα
έµµετρα κείµενα τα οποία έχουν οµοιοκαταληξίες, αποµνηµονεύονται
εύκολα και ενισχύουν τη φωνηµική και συντακτική συνείδηση των παιδιών.
∆ραστηριότητες όπως είναι η κατ’ επανάληψη ανάγνωση
κειµένων, συµβάλλουν στην εύκολη αποµνηµόνευση από τα παιδιά. Βέβαια,
η αποµνηµόνευση των επαναλαµβανόµενων µοτίβων και ή ενός ποιήµατος
χωρίς την κατανόησή του, µπορεί να γυµνάζει τη µνήµη του παιδιού αλλά
δεν αφυπνίζει την ψυχή του (Αναγνωστόπουλος, 1987).
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2.3.3.1.9 Επανάληψη κειµένου

Η επανάληψη κειµένου είναι ελκυστική για τα παιδιά, διότι τους
αρέσει να ακούνε γνωστές ιστορίες. Το σηµαντικό είναι ότι κατά την
επανάληψη,

εφόσον πρόκειται για γνωστό κείµενο, το βάρος της

διαδικασίας πέφτει

περισσότερο στο

(Βασιλαράκης, 1992). Η

περιεχόµενο του λογοτεχνήµατος

επανάληψη του κειµένου, ενισχύει την

αποστήθιση αποσπασµάτων ή λεκτικών σχηµάτων και ενθαρρύνει το παιδί
να ανταποκρίνεται στην πρόσκληση να περιγράψει ήρωες, να αναδιηγηθεί
επεισόδια και να λάβει µέρος σε θεατρικούς διαλόγους (Αναγνωστόπουλος,
1987).

2.3.3.1.10 ∆ιεξαγωγή συµπερασµάτων

Σε ένα λογοτεχνικό έργο οι πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και
άλλες θέσεις, εκφράζονται όχι µε κηρύγµατα, αλλά µε

τη δράση των

ηρώων, τις ενέργειες και τις πράξεις τους. Η συζήτηση αυτού
ιδεολογικού κόσµου,

βοηθάει τα παιδιά

του

να βρουν το δρόµο τους, να

προσανατολιστούν, να δηµιουργήσουν τη δική τους φιλοσοφία και στάση
ζωής,

τα

δικά

τους

αξιολογικά

κριτήρια

και

συµπεράσµατα

(Αναγνωστόπουλος, 1987). Σύµφωνα µε την έρευνα, έχει δειχθεί οτι η
συζήτηση

για τη

διεξαγωγή συµπερασµάτων στην ολοµέλεια του

νηπιαγωγείου, επιδρά θετικά στην εµβάθυνση του λεξιλογίου και στην
κατανόηση της ιστορίας (Van Kleeck, 2008).
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2.3.3.1.11 Σύνδεση µε τη καθηµερινή ζωή

Οι δραστηριότητες σύνδεσης

του λογοτεχνήµατος µε την

καθηµερινή ζωή, διευρύνουν το ρόλο της Παιδικής Λογοτεχνίας.

Η

ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του λογοτεχνήµατος, το εντάσσει στην
πραγµατικότητα του παιδιού. ∆ραστηριότητα σύνδεσης µε την καθηµερινή
ζωή, µπορεί να είναι η διεξαγωγή µιας διαλογικής συζήτησης για τα
σηµαντικά ζητήµατα του περιεχοµένου. Μέσω της συζήτησης, το παιδί
συνδέει

το λογοτέχνηµα,

µε τα δικά του βιώµατα

και

τους

ππροβληµατισµούς του ( Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005).

2.3.3.1.12 Ερωτήσεις κατανόησης, εµπέδωσης, αφηγηµατικής δοµής

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ, (ΥΠΕΠΘ, 2003) τα παιδιά θα πρέπει να
κατανοούν µια διήγηση ή ένα κείµενο το οποίο κάποιος τους διαβάζει
φωναχτά. Για να ερµηνευθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά εντάσσουν την
αφήγηση σε µια υποθετική γνωστική κατασκευή για να την κατανοήσουν
καλύτερα, επινοήθηκε η θεωρία του αφηγηµατικού σχήµατος, η οποία
αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης των αφηγήσεων στη µνήµη. Τα ποικίλα
αφηγηµατικά σχήµατα, περιλαµβάνουν παρόµοια στοιχεία. Έχουν µια
τοποθέτηση κι ένα στόχο,

τα οποία εµπλέκονται σ΄ ένα σύστηµα

επεισοδίων. Κάθε επεισόδιο του αφηγήµατος περιλαµβάνει: µια αρχική
τοποθέτηση που αφορά στην περιγραφή των προσώπων, στο χώρο, στον
τόπο, στον χρόνο δράσης

και στο φυσικό και κοινωνικό-πολιτιστικό

περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν το πλαίσιο της ιστορίας. Επίσης
υπάρχει µια σύνθεση δρώµενων, η οποία έχοντας ως σηµείο αναφοράς την
αρχική κατάσταση, περιγράφει ένα ή περισσότερα γεγονότα και εµφανίζει
ένα σύνολο προσώπων τα οποία οδηγούν σε καταγραφή σχέσεων και σε
καθορισµό ρόλων. Τέλος, περιλαµβάνει και την έκβαση της ιστορίας, τη
λύση (Μιχαλοπούλου, 1999). Για τον έλεγχο της κατανόησης κι εµπέδωσης
της αφηγηµατικής δοµής, πραγµατοποιούνται από τους νηπιαγωγούς
σχετικές ερωτήσεις.
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2.3.3.1.13 Επεξήγηση - επέκταση του λεξιλογίου

Η επεξεργασία των αφηγηµατικών κειµένων θα πρέπει να δίνει τη
δυνατότητα

στα παιδιά καταλαβαίνουν τις

νέες λέξεις του

λογοτεχνήµατος. Με τις δραστηριότητες επεξήγησης και επέκτασης του
λεξιλογίου, εµπλουτίζεται το λεξιλόγιο των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Έχει δειχθεί από την έρευνα, ότι οι νηπιαγωγοί µπορούν να
στηρίζονται στο λεξιλόγιο των παιδιών και µε κατάλληλες µεθόδους να
ενισχύουν τον εµπλουτισµό του. Καθώς η κατανόηση µιας λέξης «ωθείται»
από το συναισθηµατικό αποτέλεσµα του λογοτεχνήµατος στην ψυχή του
παιδιού, µέσω δραστηριοτήτων όπως η συζήτηση, η δραµατοποίηση, το
κουκλοθέατρο ή το ψυχοκινητικό παιχνίδι, οι νέες λέξεις κατανοούνται
καλύτερα και εντάσσονται στο παραγωγικό λεξιλόγιο, µε παιγνιώδη τρόπο.
Επίσης, στην καλύτερη κατανόηση µιας λέξης συµβάλλει η διδασκαλία των
ευρύτερων

λεκτικών

και

συντακτικών

µορφών

µε

τις

οποίες

χρησιµοποιείται στο λόγο (Οικονοµίδης, 2002).

2.3.3.1.14 Σύγκριση, συσχέτιση, διακειµενικότητα

Η επεξεργασία του λογοτεχνικού κειµένου µπορεί να ολοκληρωθεί µε
διακειµενικές αναφορές, δηλαδή µε αναφορές και σε άλλα ανάλογα
λογοτεχνήµατα

(Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005). ∆ιακειµενικότητα, είναι η

ικανότητα του αναγνώστη να µπορεί διαβάζοντας ένα κείµενο, να το
συγκρίνει να το εξοµοιώνει, ή να το αναγάγει, σε άλλα γνωστά. Όπως για
παράδειγµα «Τα τρία µικρά λυκάκια» του Τριβιζά, µε το λαϊκό παραµύθι
«Τα τρία γουρουνάκια» (Κανατσούλη, 2002).
Σύµφωνα µε τη έρευνα, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας,
παρόλο που δεν γνωρίζουν ακόµα ανάγνωση, βασίζουν την κατανόηση του
λογοτεχνήµατος στα προσωπικά τους βιώµατα και στις

προηγούµενες

διακειµενικές αναγνώσεις των γονέων και νηπιαγωγών τους (Torr, 2007).
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2.3.3.1.15 Τιτλοδοσία-προτάσεις

Ο τίτλος του λογοτεχνήµατος προσφέρει ένα ευρύ πεδίο
δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά µπορούν να συζητήσουν για την
πρωτοτυπία του

ή

την αποτελεσµατικότητά του, να τον αλλάξουν

προτείνοντας άλλο και να

επιχειρηµατολογήσουν για

τις δικές τους

εκδοχές. Επίσης µπορεί να δοθεί ο τίτλος του κειµένου και να ζητηθεί από
τα παιδιά, να κάνουν προβλέψεις για το περιεχόµενό του λογοτεχνήµατος ή
να επινοήσουν ιστορίες µε αφορµή τις λέξεις του τίτλου (Καλογήρου &
Βησσαράκη, 2005).

2.3.3.1.16 Παραµυθοσαλάτα

Η παραµυθοσαλάτα, είναι η δραστηριότητα κατά
αφορµή ένα λογοτέχνηµα, ανακατεύονται,

την οποία µε

γνωστοί ήρωες άλλων

παραµυθιών. Για παράδειγµα, για να δοθεί η επίλυση ενός προβλήµατος, ή
µια διαφορετική έκβαση στην εξέλιξη της ιστορίας, εµπλέκονται και άλλοι
ήρωες

γνωστών παραµυθιών. Με την παραµυθοσαλάτα τα παιδιά

οδηγούνται στη δηµιουργία ενός καινούργιου παραµυθιού.

2.3.3.1.17 Επίσκεψη λογοτέχνη

Η επίσκεψη λογοτέχνη στο νηπιαγωγείο, δίνει τη δυνατότητα στα
παιδιά να συναντήσουν το πρόσωπο το οποίο έχουν ήδη συναντήσει ως
συγγραφέα, στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Με αυτή τη δραστηριότητα, το
νηπιαγωγείο ανοίγει τη πόρτα του

σε πνευµατικούς δηµιουργούς,

παρέχοντας παράλληλα την ευκαιρία στα παιδιά να λύσουν τις απορίες τους,
να µάθουν για τη δουλειά του και τα µυστικά της Τέχνης του.
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2.3.3.1.18 Προαναγνωστικές-προγραφικές ασκήσεις.

Σύµφωνα µε το παλιό αναλυτικό πρόγραµµα (ΥΠΕΠΘ, 1989) και το
Βιβλίο Νηπιαγωγού (ΥΠΕΠΘ, 1991), κατά την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας

προβλέπονταν

προαναγνωστικές

και

προγραφικές

δραστηριότητες για την εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντονισµού του
παιδιού. Πρόκειται για ασκήσεις οι οποίες αποσκοπούν να προετοιµάζουν
τα παιδιά, για την ανάγνωση και τη γραφή, σύµφωνα µε τη θεωρία της
αναγνωστικής ετοιµότητας

2.3.3.1.2 Εικαστικές δραστηριότητες

Καθώς οι αµφίδροµες σχέσεις των τεχνών

είναι πολυάριθµες, οι

εικαστικές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά

να

συνδυάσουν το λογοτεχνικό κείµενο µε εικαστικά έργα (Γκενάκου, 2003 ·
Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005).
Σύµφωνα µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη
Μπασαγιάννη,

2006),

η ζωγραφική

αποτελεί

την

κατ΄

&

εξοχήν

δραστηριότητα, µε την οποία τα παιδιά εκφράζουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα
βιώµατα και τα συναισθήµατά τους. Οι δραστηριότητες οι οποίες
προτείνονται µετά την ανάγνωση κειµένων Παιδικής Λογοτεχνίας, είναι η
ζωγραφική και γραφή κειµένου και στη συνέχεια παρουσίασή τους στην
ολοµέλεια. Επίσης άλλες προτεινόµενες δραστηριότητες είναι

η

δηµιουργία αφίσας, η εικονογράφηση των αγαπηµένων παραµυθιών ανά
οµάδες και η οργάνωση έκθεσης για τους γονείς και τα άλλα τµήµατα του
νηπιαγωγείου.
Σύµφωνα µε τη έρευνα της Γκενάκου (2004), η ζωγραφική κατέχει τη
δεύτερη

θέση

στην

σειρά

προτεραιότητας

των

εφαρµοζόµενων

δραστηριοτήτων, µετά την επαφή των παιδιών µε µύθους και παραµύθια
λαϊκής παράδοσης στο νηπιαγωγείο.
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2.3.3.1.3 Θεατρικές δραστηριότητες

Στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών, στο
Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων ∆ραµατικής
Τέχνης

περιλαµβάνονται

ενδεικτικές

θεατρικές

διαθεµατικές

δραστηριότητες όπως ο αυτοσχεδιασµός και η δραµατοποίηση µύθων,
ιστοριών ή παραµυθιών και το «ανέβασµα» παράστασης µε τα παιδιά σε
ρόλους ηθοποιών, σκηνοθετών, σκηνογράφων κλπ. Επίσης, προτείνεται η
µεταφορά και η διασκευή από τα παιδιά των διαλόγων

των

λογοτεχνηµάτων στο κουκλοθέατρο και στο θέατρο σκιών. Σύµφωνα µε το
αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, οι

ικανότητες οι οποίες

επιδιώκεται να αναπτυχθούν µέσω της ∆ραµατικής Τέχνης είναι τα παιδιά
να εκφράζονται και να αναπτύσσουν τη γλώσσα, να καλλιεργούν την
επικοινωνία, µε τον αυτοσχεδιασµό και την µίµηση, να εξοικειώνονται µε
τις τεχνικές του κουκλοθέατρου και του θεάτρου σκιών και να παίζουν
δηµιουργικά µε κούκλες και µαριονέτες (ΥΠΕΠΘ, 2003). Άλλες
προτεινόµενες δραστηριότητες, είναι η παρουσίαση του λογοτεχνήµατος µε
κουκλοθέατρο και

παντοµίµα (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη,

2006 · Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2007).
Ανάµεσα στο θεατρικό παιχνίδι και τη δραµατοποίηση υπάρχει
διαφοροποίηση. Στο θεατρικό παιχνίδι η έκφραση είναι πιο ελεύθερη και
βασίζεται περισσότερο στον αυτοσχεδιασµό των παιδιών, µέσα στο ευρύ
πλαίσιο του

σεναρίου. Πιο συγκεκριµένα,

στο θεατρικό παιχνίδι ο

εµψυχωτής-εκπαιδευτικός, δίνει στα παιδιά µια φανταστική ή πραγµατική
κατάσταση του λογοτεχνήµατος ως µια γενική ιδέα και τα προκαλεί να
αυτοσχεδιάσουν. Αντίθετα, στη δραµατοποίηση, απαιτείται ένας αυστηρά
δοµηµένος τρόπος έκφρασης, µέσα στο στενό πλαίσιο του συγκεκριµένου
κειµένου. Τα παιδιά εµψυχώνονται
µεταφέρουν στην σκηνή

το

να δράσουν σαν ηθοποιοί και να

λογοτέχνηµα

το οποίο επεξεργάζονται

(Αντωνάτου, 2011). Με την παντοµίµα, το λογοτέχνηµα δραµατοποιείται
χωρίς προφορικό λόγο, µόνο µέσω της σωµατικής έκφρασης και κίνησης
(∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006) .
Σύµφωνα µε τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, οι εµπειρίες των
παιδιών οι οποίες συνδέονται µε την Τέχνη και το Θέατρο, µετατρέπουν
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την µάθηση σε µια ελκυστική και µε νόηµα εκπαιδευτική διαδικασία, η
οποία

προσφέρει

στους

µαθητές

σηµαντικά

γλωσσικά

οφέλη

(Αναγνωστόπουλος, 1994 · Γραµµατάς, 1997· Martello, 2001· Μοrrow,
2009 · Podlozny, 2001 · Winner & Hetland 2001). Έχει δειχθεί, ότι οι
θεατρικές δραστηριότητες επεξεργασίας της λογοτεχνίας, επιδρούν στον
εµπλουτισµό και επέκταση του λεξιλογίου (Alber & Foil, 2003). Έχει
δειχθεί επίσης , ότι αν και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις σηµαντικές
παιδαγωγικές επιδράσεις των θεατρικών δραστηριοτήτων, παρόλα αυτά δε
τις χρησιµοποιούν στην τάξη (Ping-Yun, 2003).
Στην Ελλάδα δείχθηκε ότι οι νηπιαγωγοί

χρησιµοποιούν τις

θεατρικές δραστηριότητες ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο µε το οποίο
συνδέουν την Τέχνη µε την Γλώσσα (Αντωνάτου, 2011). ∆είχθηκε επίσης
ότι η δραµατοποίηση βρίσκεται στην πρώτη θέση των εφαρµοζόµενων
δραστηριοτήτων µετά την επαφή των παιδιών µε µύθους και παραµύθια
λαϊκής παράδοσης (Γκενάκου, 2004).

2.3.3.1.4 Μουσικές δραστηριότητες

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), στο Πρόγραµµα
Σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Μουσικής ως ενδεικτική
διαθεµατική δραστηριότητα επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας
προτείνεται η δηµιουργία ηχοϊστορίας. Ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να
αναπτυχθούν είναι ο αυτοσχεδιασµός και η έκφραση των παιδιών, µέσα από
απλές µουσικές συνθέσεις.
Η Μουσική και η Γλώσσα, συνδέονται
φωνηµάτων, προσωδιακής

εκφοράς των λέξεων,

µε δραστηριότητες
ρυθµικών ασκήσεων,

ηχοϊστοριών και τραγουδιών. Επίσης, κατά την υλοποίηση των µουσικών
δραστηριοτήτων ο παιδαγωγός προτείνει ιδέες, χωρίς όµως να δεσµεύει την
εφευρετικότητα των παιδιών. Οι πειραµατισµοί και τα τελικά αποτελέσµατα
είναι σηµαντικό να ηχογραφούνται, για την αυτοαξιολόγηση των παιδιών
(Αντωνακάκης & Χιωτάκη, 2007).
Επίσης η

έρευνα

σε παιδιά

του νηπιαγωγείου έδειξε, ότι

η

δηµιουργία αυτοσχέδιων τραγουδιών, η οποία υποβοηθείται από κάρτες οι
οποίες απεικονίζουν

τις

λέξεις – στόχους,

επιδρά

θετικά

στον
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εµπλουτισµό του λεξιλογίου και θυµούνται καλύτερα το νέο λεξιλόγιο, απ’
ό,τι µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας (Χιωτάκη, 2011).

2.3.3.1.5

Ερευνητικές δραστηριότητες

Στο ∆ΕΠΠΣ, επιδιωκόµενες

ικανότητες του Προγράµµατος

Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Γλώσσας για την προφορική
επικοινωνία, είναι τα παιδιά να χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης και
να κάνουν συγκεκριµένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά
τους, ή το θέµα µε το οποίο ασχολούνται κάθε φορά. Επιπροσθέτως η
εξοικείωση µε βασικές ερευνητικές διαδικασίες,

περιλαµβάνεται

στις

επιδιωκόµενες ικανότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος (ΥΠΕΠΘ, 2003).

2.3.3.1.6 Μαθηµατικές δραστηριότητες

Στο ∆ΕΠΠΣ και στο Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
∆ραστηριοτήτων Μαθηµατικών, ενδεικτικές προτεινόµενες µαθηµατικές
δραστηριότητες, είναι η δραµατοποίηση κατάλληλων λογοτεχνηµάτων, για
τη συνειδητοποίηση χωροχρονικών εννοιών. Για παράδειγµα

µε τη

δραµατοποίηση του «Λαγού και της χελώνας», να συγκρίνεται η διάρκεια
δραστηριοτήτων µε κοινή έναρξη καθώς και η ταχύτητα κίνησης
πραγµάτων σε σχέση µε τον χρόνο, όταν βρίσκονται σε ίση απόσταση.
Άλλες προτεινόµενες δραστηριότητες είναι η παρατήρηση, η περιγραφή, η
σύγκριση και η ταξινόµηση για κάποιο σκοπό.
Οι ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να αναπτυχθούν στα παιδιά κατά
την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, είναι µέσω µαθηµατικών
δραστηριοτήτων, η σταδιακή προσέγγιση της µέτρησης του χρόνου και ο
εµπλουτισµός του λεξιλογίου µε
µαθηµατικά. Επίσης,

λέξεις οι οποίες συνδέονται µε τα

µέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής,

σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης και σειροθέτησης, επιδιώκεται τα
παιδιά να µπορούν να ερµηνεύουν τον κόσµο που τα περιβάλλει (ΥΠΕΠΘ,
2003).
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2.3.3.1.7 Χειροτεχνικές δραστηριότητες

Το Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εικαστικών ∆ραστηριοτήτων,
προτείνει δραστηριότητες µε την χρήση ποικίλων υλικών ή χρηστικών
αντικειµένων, µε τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών, όπως
για την κατασκευή σκηνικών.

Οι ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να

αναπτυχθούν, είναι τα παιδιά να χρησιµοποιούν µε πολλούς τρόπους
διάφορα υλικά, για να κάνουν µικροκατασκευές (∆ΕΠΠΣ, 2003). Επίσης,
χειροτεχνικές δραστηριότητες

οι οποίες προτείνονται από τον

Οδηγό

Νηπιαγωγού, είναι η κατασκευή κοστουµιών και σκηνικών αντικείµενων µε
απλά και ανακυκλώσιµα υλικά. (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη,
2006).

2.3.3.1.8 Πολυµεσικές δραστηριότητες

Στο

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το

Νηπιαγωγείο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις Νέες Τεχνολογίες. Πιο
συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
∆ραστηριοτήτων

Πληροφορικής,

προτείνεται,

µέσω

σχετικών

δραστηριοτήτων, να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να έρχονται σε επαφή
µε τον υπολογιστή. Σύµφωνα µε το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα,
επιδιωκόµενες ικανότητες

είναι τα παιδιά να γίνουν ικανά να ταυτίζουν

τον υπολογιστή µε µια µηχανή η οποία βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία
του και η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παιχνίδι, διασκέδαση αλλά
και ως µέσο για να ακούνε παραµύθια και ιστορίες. (ΥΠΕΠΘ, 2003).
Παράλληλα στον Οδηγό Νηπιαγωγού

προτείνονται δηµιουργικές

δραστηριότητες σε σχέση µε την επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων, όπως
είναι η δηµιουργία νέου κειµένου και η βιβλιοδεσία του. Πιο συγκεκριµένα
προτείνεται η

πληκτρολόγηση του νέου κειµένου, η διαµόρφωση των

σελίδων, η µορφοποίηση των γραµµάτων, η σάρωση και τοποθέτηση των
ζωγραφιών για την εικονογράφηση και η εκτύπωσή του. Η ένταξη των νέων
Τεχνολογιών στη διδασκαλία και µάθηση του νηπιαγωγείου, αποτελεί µια
ιδιαίτερη εκπαιδευτική καινοτοµία (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη,
2006).
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2.3.3.1.9

Άµεση λήξη

Μερικές

φορές, είναι σκόπιµο η επαφή

µε την Παιδική

Λογοτεχνία να σταµατήσει χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση του
κειµένου και χωρίς να ακολουθήσουν δραστηριότητες. Με την άµεση λήξη,
γίνεται σαφέστερο στη συνείδηση του µαθητή, ότι η Παιδική Λογοτεχνία
δεν είναι άλλο ένα σχολικό µάθηµα αλλά µια δραστηριότητα η οποία
µπορεί να έχει ως µοναδικό σκοπό, την αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός αυτής της έρευνας, είναι η περιγραφή των εφαρµοζόµενων
πρακτικών και

δραστηριοτήτων για την επεξεργασία της Παιδικής

Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας
εξετάστηκαν µε ηµιδοµηµένη συνέντευξη,

η µεθοδολογία

η

οποία

ακολουθείται από τους νηπιαγωγούς α) πριν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή
µε το λογοτέχνηµα β) κατά την διάρκεια της επαφής και γ) µετά την επαφή
µε το λογοτέχνηµα.
Το βασικό ερευνητικό ερώτηµα είναι,

αν οι εφαρµοζόµενες

πρακτικές και δραστηριότητες επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας,
προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο ανάπτυξης πολλών και διαφορετικών
ικανοτήτων στα παιδιά του νηπιαγωγείου. ∆ιερευνάται συνεπώς, αν µέσω
πολυτροπικής

αξιοποίησης της

Παιδικής Λογοτεχνίας, προσφέρεται η

δυνατότητα της ολιστικής ανάπτυξης των παιδιών, στην Προσχολική
Εκπαίδευση.
εφαρµοζόµενες

Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό, εξετάσθηκαν οι
πρακτικές και

οι υλοποιούµενες δραστηριότητες

επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.
Επιπροσθέτως, τίθεται

το ερευνητικό ερώτηµα αν υφίσταται

διάσταση µεταξύ Τέχνης και Εκπαίδευσης κατά την διδακτική της Παιδικής
Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. ∆ιερευνάται δηλαδή, αν η διδακτική της
Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, αποσκοπεί µονοµερώς

στη

χρησιµοθηρία της Εκπαίδευσης.
Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό να εξετάστηκε

η διδακτική

σκοποθεσία η οποία τίθεται για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
στο νηπιαγωγείο. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε ηµιδοµηµένη συνέντευξη
σε νηπιαγωγούς από την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.
76

3.2 Αναγκαιότητα και προβληµατική της έρευνας

Η µελέτη αυτή, ασχολείται µε τη διδακτική σκοποθεσία της Παιδικής
Λογοτεχνίας και µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία επεξεργασίας, πριν
κατά τη διάρκεια και µετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα. Ο
βασικός ερευνητικός προβληµατισµός, αφορά στον σκοπό και στον τρόπο
διδασκαλίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Ιστορικά,

προβληµατισµοί

σχετικά µε την Τέχνη του Λόγου

πάντα

απασχολούσαν τον άνθρωπο. Ο Rousseau (2006), στο έργο του «Αιµίλιος
ή περί Αγωγής» αναρωτιέται: «Πώς καταφέραµε η τόσο χρήσιµη αυτή
Τέχνη, να γίνει βάσανο για τα παιδιά;»
Μέσα από την µελέτη αυτή, επισηµαίνεται ότι οι θεσµοθετηµένες
κατευθύνσεις της πολιτείας, από την αρχαιότητα µέχρι και την σύγχρονη
εποχή, στρέφουν την διδακτική της Λογοτεχνίας σε µονοµερείς διδακτικούς
σκοπούς και κατά κύριο λόγο στη χρησιµοθηρία (Κανατσούλη, 2002 ·
Κροντηρά, 2007 · Rousseau, 2006 · Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη, 2002 ·
Χατζηστεφανίδου, 2008).
Όταν

το λογοτεχνικό κείµενο υποχρεώνεται να µετατραπεί σε

παιδαγωγικό µορφωτικό

αγαθό,

εκτός από ιδεολογικές αντιστάσεις

δηµιουργούνται και δυσκολίες. Οι δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν, είναι
διδακτικού χαρακτήρα αλλά και δυσκολίες οι οποίες συνδέονται µε θέµατα
φιλοσοφίας και στόχων του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος
(Καρακίτσιος, 2005).
Στο παλιό αναλυτικό πρόγραµµα (ΥΠΕΠΘ, 1989), βασικός σκοπός
της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, ήταν η ψυχαγωγία και η
αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Αντιθέτως, στο ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ,
2003), δεν προβλέπεται πλαίσιο σχεδιασµού δραστηριοτήτων για την
Παιδική Λογοτεχνία, όπως ανάλογα προβλέπεται για τις άλλες Τέχνες.
∆ηλαδή, παραλείπεται το ανάλογο µε

τη Μουσική και τη ∆ραµατική

Τέχνη πλαίσιο σχεδιασµού δραστηριοτήτων Παιδικής Λογοτεχνίας. Η
σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση, µέσω του ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003),
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φαίνεται να

προσανατολίζεται προς την µονοµερή χρησιµοθηρική

κατεύθυνση. Πιο συγκεκριµένα, η επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
είναι

ενταγµένη

στις

ενδεικτικές

δραστηριότητες

των

επιµέρους

Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών Γλώσσας, Μελέτης Περιβάλλοντος,
Μαθηµατικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής.
Τα αναλυτικά προγράµµατα της Εκπαίδευσης προωθούν την πλήρη
υπαγωγή της

διδακτικής σκοποθεσίας στη γλωσσική διδασκαλία και

προσανατολίζουν

τη

Λογοτεχνία

σε

χρησιµοθηρικές

πρακτικές

επεξεργασίας. Φυσική συνέπεια, αποτελεί η αρνητική στάση παιδιών και
ενηλίκων για την Λογοτεχνία (Καλογογήρου & Βησσαράκη, 2005).
Παράλληλα,

η διδακτική πράξη

παιδαγωγικές τάσεις, καθώς δέχεται

προσανατολίζεται σε
τις διεθνείς

νέες

επιδράσεις της

επικρατούσας Λογοτεχνικής Θεωρίας και Κριτικής (Χρυσαφίδης, 2004)
αλλά

και των σύγχρονων παιδαγωγικών τάσεων και προγραµµάτων

(Ντολιοπούλου, 2003 & 2006).

Επιπροσθέτως,

η θεωρία

του

αναδυόµενου έχει αντικαταστήσει τη θεωρία αναγνωστικής ετοιµότητας
γραµµατισµού (Παπούλια -Τζελέπη & Σπινθουράκη, 1999 · Sherman, 1996 ·
Τάφα, 2001) .
Σε αυτό το µετασχηµατιζόµενο θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης,
πέρα από τον προβληµατισµό για την σκοποθεσία του εκπαιδευτικού
συστήµατος και των αναλυτικών προγραµµάτων για την Παιδική
Λογοτεχνία,

δηµιουργείται

προβληµατισµός

για

την

εφαρµοζόµενη

διδακτική πράξη. Καθώς η εκπαιδευτική πράξη έχει διανύσει ήδη µια
οκταετία προσαρµογής στα θεωρητικά δεδοµένα, δηµιουργείται η ανάγκη
αποτύπωσης και περιγραφής της.
Συνεπώς, υπό το πρίσµα των διεθνών παιδαγωγικών και λογοτεχνικών
θεωρητικών επιδράσεων και των
προκύπτει η ανάγκη να αποτυπωθεί

συνακόλουθων προβληµατισµών,
η µεθοδολογία επεξεργασίας της

Παιδικής Λογοτεχνίας όπως εφαρµόζεται στο ελληνικό νηπιαγωγείο.
Παράλληλα,

αναδεικνύεται

η αναγκαιότητα να διερευνηθεί

αν οι

εφαρµοζόµενες πρακτικές και δραστηριότητες επεξεργασίας, προσφέρουν
ευκαιρίες πολυτροπικής αξιοποίησης της Παιδικής Λογοτεχνίας στην
προσχολική εκπαίδευση. Χρειάζεται κατά συνέπεια να διερευνηθεί αν η
εφαρµοζόµενη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, αποσκοπεί

στην
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ολιστική ανάπτυξη των παιδιών του νηπιαγωγείου. Είναι ανάγκη συνεπώς,
να αποτυπωθούν και να περιγραφούν συνολικά,

οι πρακτικές και

δραστηριότητες καθώς και η µεθοδολογία εφαρµογής.
Οι µελέτες οι οποίες «στήνουν» µια θεωρητική προσέγγιση της
Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο είναι πολύ λίγες διότι το ενδιαφέρον
εστιάζεται σε αυτές που έχουν άµεση πρακτική εφαρµογή (Κανατσούλη,
2002). Αποτελεί λοιπόν, σαφές ζητούµενο στη βιβλιογραφία του πεδίου
διδακτικής της Λογοτεχνίας, η διεξαγωγή

ερευνών

οι οποίες να

συνδυάζουν τη θεωρητική αναζήτηση µε την εξέταση της πρακτικής
εφαρµογής (Κιοσσές, 2005).
Η έρευνα

της Γκενάκου (2004), κατέγραψε

τις εφαρµοζόµενες

πρακτικές και δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται

κατά την

επεξεργασία λογοτεχνηµάτων της Λαϊκής Παράδοσης, για τη γλωσσική
ανάπτυξη των παιδιών του νηπιαγωγείου. Η έρευνα αυτή όµως, αν και
περιλαµβάνει την αποτύπωση των εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων µε τη
χρήση λογοτεχνηµάτων από το λαϊκό µας πολιτισµό, είναι εστιασµένη στη
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών το νηπιαγωγείου.
Η γράφουσα, σε άλλη µελέτη (Αντωνάτου, 2011), έχει καταγράψει
τις εφαρµοζόµενες

θεατρικές πρακτικές και δραστηριότητες των

νηπιαγωγών, κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Η µελέτη,
αν και περιγράφει πρακτικές και δραστηριότητες

των νηπιαγωγών κατά

την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, είναι
εστιασµένη στη χρήση του θεάτρου ως αποτελεσµατικού παιδαγωγικού
εργαλείου γλωσσικής

ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της

βιβλιογραφίας, ανάλογες έρευνες για την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας, δεν έχουν διεξαχθεί για το ελληνικό νηπιαγωγείο.
Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής, είναι να καταγράψει και να
περιγράψει τις εφαρµοζόµενες πρακτικές και δραστηριότητες επεξεργασίας
της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Βασικό ερευνητικό ερώτηµα
είναι αν οι εφαρµοζόµενες πρακτικές και δραστηριότητες, προσφέρουν
ένα ευρύ πλαίσιο, για την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ικανοτήτων
των παιδιών του νηπιαγωγείου. ∆ιερευνάται συνεπώς αν µέσω της
πολλαπλής

αξιοποίησης της

Παιδικής Λογοτεχνίας, προσφέρονται

ευκαιρίες για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών στην προσχολική
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εκπαίδευση. Παράλληλα διερευνάται αν υφίσταται διάσταση µεταξύ Τέχνης
και Εκπαίδευσης κατά την διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας στο
νηπιαγωγείο. Εξετάζεται δηλαδή, αν η εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική πράξη
είναι

µονοµερώς

προσανατολισµένη

σε

χρησιµοθηρική

διδακτική

σκοποθεσία.
Συνεπώς η έρευνα αυτή, συνδυάζει τη θεωρητική αναζήτηση µε τ ην
εξέταση και περιγραφή της διδακτικής πράξης, όπως αυτή εφαρµόζεται για
την

επεξεργασία

Καταλήγοντας,

της

σύµφωνα

Παιδικής
µε

όλα

Λογοτεχνίας
τα

παραπάνω

στο

νηπιαγωγείο.

αναδεικνύεται

η

αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

4.1 ∆είγµα

Ο πληθυσµός της παρούσας έρευνας, ήταν άνδρες και γυναίκες εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί των δηµοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της
Κρήτης. Μέσο συλλογής δεδοµένων ήταν η ηµιδοµηµένη συνέντευξη
(Choen, Manion, & Morrison, 2007). Με δεδοµένο ότι οι συνεντεύξεις θα
γίνονταν εκτός σχολικού χώρου και ωραρίου, τα υποκείµενα έπρεπε να
διαθέσουν σηµαντικό από τον ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, το δείγµα της
έρευνας συγκροτήθηκε από

εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν τη θέληση,

αλλά και τη δυνατότητα, να ανταποκριθούν στις δυσκολίες αυτές.

Ο

αριθµός του δείγµατος ήταν 15 (n = 15). Υπό αυτές τις συνθήκες, η
επιλογή της συµπτωµατικής δειγµατοληψίας θεωρήθηκε η ενδεδειγµένη.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε Περιγραφική
Στατιστική (∆αφέρµος, 2005)
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Πίνακας 1. Η εκπαιδευτική υπηρεσία του δείγµατος και o µέσοs όρος (Μ.Ο)

Η εκπαιδευτική υπηρεσία του δείγµατος ( πίνακας 1) κυµαινόταν από 1 έως
και 30 χρόνια. Ο µέσος όρος (Μ.Ο) της εκπαιδευτικής υπηρεσίας

ήταν 13,5

χρόνια.
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Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά των υποκειµένων του δείγµατος

Σχετικά µε την εκπαίδευση του δείγµατος από το σύνολο των 15
εκπαιδευτικών,

οι

5

ήταν

απόφοιτοι

Παιδαγωγικών

Τµηµάτων

Προσχολικής Αγωγής Πανεπιστηµίων, οι 9 είχαν φοιτήσει σε

Σχολές

Νηπιαγωγών της Ελλάδας και εν συνεχεία είχαν κάνει εξοµοίωση πτυχίου
και ο 1 ήταν απόφοιτος ιδιωτικού τµήµατος. Από το σύνολο, οι 8 είχαν
µετεκπαιδευτεί σε διδασκαλεία της χώρας, οι 2 κατείχαν µεταπτυχιακό
δίπλωµα και ο 1 είχε δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
της Ελλάδας.
Τα χαρακτηριστικά αυτά

συνθέτουν το προφίλ του δείγµατος της

έρευνας (πίνακας 2) .
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Πίνακας 3. Η εκπαιδευτική κατάρτιση του δείγµατος της έρευνας

Για τη διαµόρφωση µιας γενικότερης εικόνας της εκπαιδευτικής
κατάρτισης του δείγµατος
συνόλου

ήταν

(πίνακας 3), αναφέρεται ότι το

60%

του

απόφοιτοι Σχολών Νηπιαγωγών, το οποίο είχε κάνει

εξοµοίωση πτυχίου. Επίσης,

το 26 %

ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών

Τµηµάτων και το 6,6% είχε φοιτήσει σε σχετικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό
τµήµα. Επιπλέον, το 46% ήταν µετεκπαιδευµένο, το 13 % κατείχε
µεταπτυχιακό δίπλωµα ενώ το 6,6 % διέθετε δεύτερο πτυχίο Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Ελλάδας.
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4.2 Συλλογή δεδοµένων
Η συλλογή δεδοµένων της παρούσας έρευνας έγινε µε ηµιδοµηµένη
συνέντευξη. Το

µέσο συλλογής δεδοµένων κατασκευάστηκε από την

ερευνήτρια για το σκοπό της έρευνας. Το σύνολο των ηµιδοµηµένων
συνεντεύξεων πραγµατοποιήθηκε από ένα συνεντευκτή, την ερευνήτρια.
Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων είχε σχεδιαστεί ερευνητικά έτσι
ώστε να πραγµατοποιείται εκτός σχολικού χώρου και ωραρίου προκειµένου
οι εκπαιδευτικοί να είναι απερίσπαστοι. Το δείγµα προερχόταν από όλη την
Κρήτη και ο χώρος διεξαγωγής των συνεντεύξεων δεν ήταν δυνατόν να
είναι καθορισµένος και σταθερός. Οι συνεντεύξεις γίνονταν κατ΄ οίκον ή
σε άλλο από κοινού συµφωνηµένο χώρο.

4.2.1 Κατασκευή του µέσου συλλογής δεδοµένων

Το µέσο συλλογής δεδοµένων της έρευνας, ήταν η ηµιδοµηµένη
συνέντευξη. Το ερευνητικό εργαλείο κατασκευάσθηκε

από την

ερευνήτρια για τους σκοπούς της µελέτης.
Το γενικό σχέδιο της κατασκευής

στην αρχή περιλάβανε γενικές

ερωτήσεις - εκπαίδευση, χρόνια υπηρεσίας, κλπ- για την διαµόρφωση µιας
εικόνας των χαρακτηριστικών του δείγµατος. Εν συνεχεία περιλάµβανε
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας. Με τις
ανοιχτές ερωτήσεις δηλαδή, το µέσο έδινε τη δυνατότητα στο δείγµα να
περιγράψει σε µεγάλο εύρος, πρακτικές και δραστηριότητες που εφαρµόζει
για την επεξεργασία κειµένων της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.
Οι ερωτήσεις, αν και ανοιχτού τύπου, ήταν διατυπωµένες σε συγκεκριµένο
ερευνητικό πλαίσιο.
Σύµφωνα µε τον ερευνητικό

σχεδιασµό κατασκευής του µέσου

δηλαδή, οι ανοιχτές ερωτήσεις δοµήθηκαν πάνω σε συγκεκριµένο σκελετό
που ήταν ένα

βασικό σύστηµα κατηγοριών. Είχε γίνει συνεπώς,

µια

προερευνητική κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση, µε διπλό στόχο: την
διασφάλιση επίτευξης του σκοπού της έρευνας

και

την διευκόλυνση

ανάλυσης των ερευνητικών δεδοµένων.
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Πιο συγκεκριµένα, οι ανοιχτές ερωτήσεις
πρακτικές και δραστηριότητες

για τις εφαρµοζόµενες

επεξεργασίας

κειµένων Παιδικής

Λογοτεχνίας, δοµήθηκαν πάνω στο σύστηµα των ακόλουθων κατηγοριών:
α) πριν την επαφή µε το λογοτέχνηµα β) κατά την διάρκεια επαφής µε το
λογοτέχνηµα γ) µετά την επαφή µε το λογοτέχνηµα.
Συνεπώς, το µέσο συλλογής κατασκευάστηκε έτσι ώστε αφενός να
διασφαλίσει την εντός θέµατος ολοκλήρωση των απαντήσεών του
δείγµατος µέσα στο πλαίσιο - την κατηγορία- , αφετέρου να διευκολύνει
τον ερευνητή στην ανάλυση

αυτών των ερευνητικών δεδοµένων.

Η

κατασκευή του µέσου, ακολούθησε τις εξής φάσεις: αρχική κατασκευή –
διορθώσεις – ανακατασκευή - πιλοτική εφαρµογή - διορθώσεις - τελική
κατασκευή.
Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια εργάστηκε ως εξής: πάνω στο βασικό
σύστηµα κατηγοριών, δηµιούργησε ένα κατάλογο ερωτήσεων, µια

αρχική

κατασκευή, βάσει του σκοπού της έρευνας. Εν συνεχεία έκανε διορθώσεις
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της τριµελούς επιτροπής των
επιβλεπόντων καθηγητών. Μετά τις διορθώσεις, ανακατασκεύασε το
εργαλείο

και στη συνέχεια το δοκίµασε µε 2 πιλοτικές συνεντεύξεις. Τα

αποτελέσµατα των πιλοτικών συνεντεύξεων τα χρησιµοποίησε για
επιπλέον διορθώσεις µε στόχο την βελτίωση του µέσου συλλογής. Με τις
διορθώσεις και την βελτίωση του µέσου ολοκληρώθηκε η διαδικασία, µε
την τελική κατασκευή.
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του µέσου συλλογής δεδοµένων,
ακολούθησε η χορήγησή του στο δείγµα από την ερευνήτρια. Αφού έκανε
τις απαραίτητες συνεννοήσεις, η ερευνήτρια ετοίµασε το πρόγραµµα
διεξαγωγής των συνεντεύξεων και άρχισε τη διαδικασία χορήγησής του.
Για την χορήγηση του µέσου

συλλογής στο δείγµα η ερευνήτρια

ακολούθησε τους κανόνες δεοντολογίας (APA, 2010).
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4.2.2 ∆εοντολογικά ζητήµατα

Κατά τις ερευνητικές διαδικασίες και ιδιαίτερα κατά την συλλογή
δεδοµένων, υπήρξε µέριµνα από την ερευνήτρια για την τήρηση των
δεοντολογικών ζητηµάτων, σύµφωνα µε την Αµερικανική Ψυχολογική
Εταιρεία (APA, 2010). Τα δεοντολογικά αυτά ζητήµατα, διασφαλίζουν
σηµαντικά θέµατα αξιοπιστίας, εχεµύθειας, ασφάλειας και σεβασµού της
αξιοπρέπειας του δείγµατος.
Έτσι, στο πλαίσιο της ∆εοντολογίας, η ερευνήτρια ενηµέρωνε εκ των
προτέρων για την καταγραφή της συνέντευξης. Επίσης, την ηµέρα της
συνέντευξης,

µε µια

επαναλάµβανε

σύντοµη εισαγωγική συζήτηση, η ερευνήτρια

το θέµα της έρευνας, τον σκοπό της συνέντευξης και

υπενθύµιζε τη µαγνητοφώνηση της διαδικασίας.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι το ζήτηµα της καταγραφής της
συνέντευξης, δηµιουργούσε αµηχανία και διστακτικότητα στα υποκείµενα
της έρευνας. Σε µερικές περιπτώσεις, η αναφορά της µαγνητοφώνησης
επιδρούσε αποτρεπτικά στην συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα.
Σε άλλες περιπτώσεις όµως και όταν υπήρχε παρόµοια εµπειρία, η
µαγνητοφώνηση της συνέντευξης δεν φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά.
Σε κάθε περίπτωση τις

αντιδράσεις αυτές,

η ερευνήτρια τις

αντιµετώπιζε τονίζοντας την αναγκαιότητά της καταγραφής, την ανωνυµία
της συνέντευξης και την απόλυτη εχεµύθεια. Συνάµα, δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση στη σηµαντική συνεισφορά των εκπαιδευτικών στην έρευνα. Η
εχεµύθεια και η ανωνυµία των ερευνητικών δεδοµένων, παράλληλα µε την
αίσθηση της σηµαντικής συνεισφοράς των εκπαιδευτικών στην έρευνα,
φάνηκε να λειτούργησαν θετικά σε σχέση µε την ανασφάλεια και τη
διστακτικότητα.

Επίσης, το χρονικό διάστηµα

το οποίο µεσολαβούσε

µεταξύ της πρώτης διερευνητικής επαφής και της τελικής συνάντησης για
την συνέντευξη, λειτούργησε προς όφελος της ερευνητικής διαδικασίας.
Έτσι, οι αρχικές αντιδράσεις δεν παρατηρούνταν την ηµέρα διεξαγωγής
της συνέντευξης.
Επιπροσθέτως, στο δεοντολογικό πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής
διαδικασίας, η συλλογή δεδοµένων

έγινε έτσι

ώστε να µη φέρει σε
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δύσκολη θέση, να µη προσβάλει και να µη θίξει την αξιοπρέπεια των
υποκείµενων του δείγµατος. Αυτό έγινε µε την τήρηση µιας ουδέτερης
στάσης

από

την

ερευνήτρια.

Ανεξαρτήτως

προσανατολισµού, η ερευνήτρια κρατούσε

θεωρητικού

ουδέτερη στάση κατά την

συνέντευξη. Έδωσε µάλιστα ιδιαίτερη προσοχή, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες διέκρινε-κατά την προσωπική της εκτίµηση- ότι υπήρχε κάποια
έλλειψη επιµόρφωσης, αποφεύγοντας επιµελώς την οποιαδήποτε έκφραση,
λεκτική ή σωµατική.
Από τα ερευνητικά δεδοµένα, εξήχθη το συµπέρασµα ότι η φροντίδα
για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας λειτούργησαν προς όφελος της
ερευνητικής διαδικασίας. Αυτό φάνηκε καθώς οι νηπιαγωγοί στο τέλος της
συνέντευξης, εξέφραζαν τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή τους για τη
συµµετοχή.

Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες τους, ένοιωσαν ότι έκαναν µια

φιλική συζήτηση µε µια συνάδελφο,

κατά την οποία κατέθεταν για

σηµαντικό λόγο την εκπαιδευτική εµπειρία τους.

4.2.3

∆ιεξαγωγή της συνέντευξης

Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων ακολουθούσε συγκεκριµένα
βήµατα. Πιο αναλυτικά η ερευνήτρια έκανε τα εξής :
α) φιλική υποδοχή και σύντοµη γενική εισαγωγική συζήτηση. Κατά
τη σύντοµη εισαγωγική συζήτηση, η ερευνήτρια

επαναλάµβανε το θέµα

της έρευνας και το σκοπό της συνέντευξης. Επίσης, υπενθύµιζε την χρήση
του ψηφιακού µαγνητοφώνου, βεβαίωνε ξανά τον συνεντευξιαζόµενο
σχετικά µε την τήρηση απόλυτης εχεµύθειας και αναφερόταν µε θετικά
σχόλια στη σηµαντική συµβολή του δείγµατος στην έρευνα. Στόχος της
ερευνήτριας µε το πρώτο αυτό βήµα, ήταν αφενός να δοθεί χρόνος στον
συνεντευξιαζόµενο να νιώσει ασφάλεια και άνεση και αφετέρου να
προετοιµαστεί για τη συνέντευξη.
β) σηµείωση του ηχητικού αρχείου. Η ερευνήτρια κρατούσε σύντοµη
χειρόγραφη σηµείωση του σχετικού ηχητικού αρχείου, όπως εµφανιζόταν
στην οθόνη του µαγνητοφώνου κατά την έναρξη καταγραφής. Επίσης δίπλα
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στην ονοµασία του αρχείου σηµείωνε και το όνοµα του εκπαιδευτικού που
έδινε τη συνέντευξη. Η σηµείωση αυτή χρησίµευε στον άµεσο εντοπισµό
των νέων δεδοµένων στη µνήµη του ψηφιακού µαγνητοφώνου και στη
σύντοµη µεταφορά τους στον υπολογιστή.
γ) διεξαγωγή της συνέντευξης. Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης,
εναλλάσσονταν τα δοµηµένα µε τα αναδυόµενα ερωτήµατα. ∆ηλαδή, η
ερευνήτρια διατύπωνε µια δοµηµένη ερώτηση, η οποία ήταν κοινή για
όλους.

Εν συνεχεία διατύπωνε µια -ή και περισσότερες – µη δοµηµένη

ερώτηση η οποία προέκυπτε από την απάντηση του υποκειµένου. Η µη
δοµηµένη ερώτηση δεν ήταν κοινή για όλους και προέκυπτε από την
προηγούµενη απάντηση του υποκειµένου. Με τις µη δοµηµένες ερωτήσεις ,
η ερευνήτρια στόχευε στην εκµαίευση περισσότερων στοιχείων από το
δείγµα και στην αποσαφήνιση των απαντήσεων που είχε λάβει.
Η προσπάθεια από την ερευνήτρια, για τη διατήρησης της ισορροπίας
και της νοηµατικής συνέχειας δοµηµένων και µη δοµηµένων ερωτήσεων
έπρεπε να είναι συνεχής.

Βασικό χαρακτηριστικό στην διαδοχική

ακολουθία των δοµηµένων και µη δοµηµένων ερωτήσεων, ήταν η φροντίδα
να γίνεται µε

ισορροπηµένο και συνεκτικό τρόπο. Η διατήρηση της

ισορροπίας, ήταν η µέριµνα να απαντώνται από το δείγµα όλα τα
απαραίτητα δοµηµένα και

µη δοµηµένα ερωτήµατα. Η διατήρηση της

νοηµατικής συνέχειας, ήταν η µέριµνα της ερευνήτριας να αναφέρει την
προερευνητικά διαµορφωµένη κατηγορία στην οποία ανήκε η ερώτηση και
να την υπενθυµίζει στο υποκείµενο.
Συγκεκριµένα, η ερευνήτρια έκανε τα εξής: όταν το υποκείµενο ενώ
δεν είχε ολοκληρώσει την σχετική απάντηση, παρασυρόταν και ξέφευγε
από το πλαίσιο της ερώτησης, µε σύντοµη επανάληψη της κατηγορίας στην
οποία ανήκε η ερώτηση

και επανάληψη των βασικών σηµείων της

απάντησης που είχε µέχρι εκείνη τη στιγµή δοθεί, επανέφερε και κρατούσε
εστιασµένο το υποκείµενο στο θέµα της ερώτησης. Όπως για παράδειγµα:

Ερευνήτρια: Μου λες τι κάνεις πριν να φέρεις τα παιδιά σε επαφή µε
το λογοτέχνηµα. Ας µείνουµε σε αυτό. Επιλέγεις λοιπόν το κείµενο και αν
θεωρείς ότι χρειάζεται, κάνεις παρεµβάσεις. Τι άλλο κάνεις;
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Με παρόµοιο τρόπο, η ερευνήτρια ενεργούσε για τη διατήρηση της
νοηµατικής συνέχειας. Έτσι αν είχαν ήδη

δοθεί οι απαντήσεις και το

υποκείµενο µακρηγορούσε εκτός θέµατος, η ερευνήτρια έθετε τέλος µε
την διατύπωση µιας γενικής συµπερασµατικής φράσης και την αναγγελία
παραµονής στην

ίδια

κατηγορία ή την προαναγγελία της επόµενης

κατηγορίας. Όπως για παράδειγµα:

Ερευνήτρια: Μου είπες όλα αυτά που

γίνονται πριν την επαφή των

παιδιών µε το λογοτεχνικό κείµενο. Να δούµε τώρα τι γίνεται κατά τη
διάρκεια της επαφής ;

Συνεπώς για τη διατήρηση της ισορροπίας και της νοηµατικής
συνέχειας των δοµηµένων και µη δοµηµένων ερωτήσεων η ερευνήτρια
φρόντιζε όταν χρειαζόταν και µε διακριτικό τρόπο να επαναφέρει τον
ερωτώµενο στο θέµα και να υπενθυµίζει το πλαίσιο της ερώτησης.
Κατ’ αυτόν τρόπο, η διατήρηση της ισορροπίας και της νοηµατικής
συνέχειας µεταξύ δοµηµένων και αναδυόµενων ερωτηµάτων, αποτελούσε
κύριο στόχο και συνεχή φροντίδα της ερευνήτριας. Έτσι µέσα σε
συγκεκριµένο λογικό χρονικό πλαίσιο η συνέντευξη
απαντήσεις σε

ολοκληρωνόταν µε

όλα τα δοµηµένα και µη δοµηµένα ερωτήµατα.

Συµπερασµατικά, κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων, η φροντίδα για
την ισορροπία και νοηµατική συνέχεια των δοµηµένων και µη δοµηµένων
ερωτήσεων αποτέλεσε την ασφαλιστική δικλείδα της ερευνήτριας, για την
επίτευξη του ερευνητικού σκοπού.
Με αυτό τον τρόπο και

σύµφωνα µε τους κανόνες της

∆εοντολογίας, όπως έχει ήδη περιγραφεί στο σχετικό κεφάλαιο ( βλ.
δεοντολογικά

ζητήµατα)

ολοκληρώθηκαν

οι

συνεντεύξεις

και

συγκεντρώθηκαν τα ερευνητικά δεδοµένα.
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4.3 ∆ιαχείριση των δεδοµένων

Τα ερευνητικά δεδοµένα τα οποία συγκεντρώνονταν από τις
συνεντεύξεις , η ερευνήτρια τα διαχειριζόταν µε συγκεκριµένη διαδικασία.
Με τη διαχείριση των

δεδοµένων (data management)

η

ερευνήτρια

στόχευε στην προστασία και διαφύλαξη των δεδοµένων, ως πολύτιµου
ερευνητικού

υλικού. Επιπροσθέτως,

διευκόλυνση

σηµαντικός στόχος

ήταν η

της προσβασιµότητας, του έλεγχου και της αναπαραγωγής

των ερευνητικών δεδοµένων. Συνεπώς, µε

τον τρόπο διαχείρισης των

δεδοµένων η ερευνήτρια διασφάλισε την υψηλή εσωτερική εγκυρότητα
της έρευνας.

4.3.1 Μεταφορά των δεδοµένων

Μετά από κάθε νέα συνέντευξη -ή το πολύ µετά από 2 αν υπήρχε
πρακτικό πρόβληµα-, γινόταν από την ερευνήτρια η µεταφορά των νέων
δεδοµένων

από το ψηφιακό µαγνητόφωνο στον υπολογιστή (Miles

&

Huberman, 1994). Για την µεταφορά των αρχείων χρησιµοποιήθηκε το
σχετικό καλώδιο το οποίο διέθετε ο ψηφιακός δέκτης το οποίο συνδέθηκε
σε θύρα του υπολογιστή. Η µεταφορά γινόταν µε τα εξής βήµατα:
α) εντοπισµός των νέων δεδοµένων στην µνήµη του ψηφιακού
µαγνητοφώνου. Η ερευνήτρια σηµείωνε το όνοµα του αρχείου εγγραφής
όπως ακριβώς

εµφανιζόταν στην οθόνη του µαγνητοφώνου, κατά την

έναρξη καταγραφής της κάθε συνέντευξης. Με την σηµείωση αυτή,
διευκόλυνε

και συντόµευε την διαδικασία µεταφοράς

των νέων

ερευνητικών δεδοµένων στον υπολογιστή. β) µεταφορά των νέων
δεδοµένων στον υπολογιστή. Η µεταφορά των νέων δεδοµένων στο σχετικό
φάκελο που είχε δηµιουργήσει η ερευνήτρια στον υπολογιστή, γινόταν µε
εργασίες

αντιγραφής και επικόλλησης αρχείων (copy/paste) µε τον

επεξεργαστή κειµένου. γ) αρχειοθέτηση και

µετονοµασία αρχείων. Τα

ηχητικά αρχεία που είχαν µεταφερθεί στον υπολογιστή, διέθεταν ονοµασία
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που είχε τη µορφή µιας αλληλουχίας αριθµών και αγγλικών γραµµάτων. Η
ερευνήτρια, µε δεξί κλικ πάνω στην ονοµασία αυτή και επιλέγοντας από το
εµφανιζόµενο µενού < Μετονοµασία> (Rename), έδινε στο αρχείο άλλο
όνοµα. Η αρχειοθέτηση στον σχετικό φάκελο στον υπολογιστή γινόταν κατ’
αύξουσα αρίθµηση. δ) δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η ερευνήτρια

δηµιούργησε αντίγραφα ασφαλείας όλων των ηχητικών και των γραπτών
αρχείων, στον εσωτερικό και σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Ο εξωτερικός
σκληρός δίσκος (Expansion portable drive) ήταν

τύπου Seagate , και

συνδέθηκε µε το σχετικό καλώδιο σε θύρα USB του υπολογιστή.
εργασίες

επεξεργασίας

αρχείων,

µε

αντιγραφή

και

Με

επικόλληση

(copy/paste), η ερευνήτρια δηµιούργησε αντίγραφα ασφαλείας.

4.3.2 Αποµαγνητοφώνηση κι εκτύπωση

Η αποµαγνητοφώνηση ξεκίνησε όταν είχε πραγµατοποιηθεί το
µεγαλύτερο µέρος

των συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριµένα όταν είχαν

πραγµατοποιηθεί τα 2/3 του συνόλου των συνεντεύξεων, ξεκίνησε
παράλληλα και η αποµαγνητοφώνηση. Άρχισε δηλαδή η διαδικασία
µετατροπής των ηχητικών αρχείων των συνεντεύξεων σε γραπτό κείµενο.
Η αποµαγνητοφώνηση, πραγµατοποιήθηκε στον υπολογιστή, µε
συνδυασµό 2 προγραµµάτων, ως εξής: για την αναπαραγωγή των ηχητικών
αρχείων, χρησιµοποιήθηκε

το Windows Μedia Player και για την

επεξεργασία του γραπτού κειµένου, το

Microsoft Word. Η ερευνήτρια

άκουγε ένα απόσπασµα, κάνοντας χρήση της κονσόλας ήχου του Windows
Μedia Player και στη συνέχεια το έγραφε, κάνοντας χρήση του
κειµενογράφου Microsoft Word.
Βέβαια, υπάρχουν και τα

έτοιµα προγράµµατα αυτόµατης

αποµαγνητοφώνησης (Miles & Huberman, 1994 · Robson, 2007), τα οποία
όµως κοστίζουν ακριβά και απαιτούν χρόνο για
συνθήκες αυτές, η

εξοικείωση. Υπό τις

επιλογή και ο συνδυασµός των παραπάνω
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προγραµµάτων,

ελαχιστοποίησε

τον

απαιτούµενο

χρόνο

αποµαγνητοφώνησης και βελτιστοποίησε τις ερευνητικές διαδικασίες.
Όταν

ολοκληρώθηκε

η

αποµαγνητοφώνηση,

ακολούθησε

η

εκτύπωση του συνόλου των γραπτών κειµένων.

4.3.3 Τήρηση χειρόγραφων σηµειώσεων

Παράλληλα µε την αποµαγνητοφώνηση, η ερευνήτρια άρχισε να
κρατάει χειρόγραφες σηµειώσεις. Σηµείωνε επιγραµµατικά σε ένα ντοσιέ για να µπαίνουν και ενδιάµεσες σελίδες-,

περιγραφές οι οποίες είτε ήταν

επαναλαµβανόµενες, είτε πρωτότυπες. Έκανε δηλαδή σύντοµες χειρόγραφες
σηµειώσεις

ερευνητικών δεδοµένων τα οποία περιέγραφαν το θέµα της

έρευνας µε αδρές αλλά και µε λεπτότερες γραµµές.
Επιπροσθέτως, σε αυτό τον κατάλογο η ερευνήτρια µε µορφή
υποµνηµάτων επεσήµαινε συσχετίσεις ή

αντιθέσεις

µεταξύ

των

ερευνητικών δεδοµένων καθώς και τα ερευνητικά ερωτήµατα ή τις ιδέες
που προέκυπταν. Παράλληλα, µε υποµνήµατα η ερευνήτρια συµπλήρωνε
νέες κατηγορίες ή υποκατηγορίες που προέκυπταν. Κατ΄ αυτό τον τρόπο,
δηµιουργήθηκε ένας

περιεκτικός και κατηγοριοποιηµένος χειρόγραφος

κατάλογος, ο οποίος ήταν διανθισµένος µε

σχόλια, υποµνήµατα

και

παρατηρήσεις.
Η τήρηση των παράλληλων σηµειώσεων, αρχικά είχε αποτέλεσµα την
επιβράδυνση της

αποµαγνητοφώνησης. Ο

χρόνος αυτός όµως,

αποσβέστηκε στη συνέχεια. Αυτό συνέβη, διότι ο χειρόγραφος κατάλογος
προσέφερε µια σηµαντική στήριξη µε µια ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη,
σύντοµη και περιεκτική εποπτεία κατά την ανάλυση των δεδοµένων.
Συνεπώς

ή τήρηση χειρόγραφων σηµειώσεων, επιβράδυνε

την

αποµαγνητοφώνηση αλλά συντόµευσε την ανάλυση των δεδοµένων της
έρευνας αυτής.
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4.4 Ανάλυση των δεδοµένων

Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη
µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου. (Βάµβουκας, 2007). Η
επέλεξε

ως µονάδα µέτρησης το θέµα. Συνεπώς, έγινε

επεξεργασία των δεδοµένων. ∆ηλαδή
ερευνητικών δεδοµένων

ερευνήτρια
θεµατική

το περιεχόµενο το συνόλου των

κατακερµατίστηκε σε µικρότερα τµήµατα του

λόγου. Το µικρότερο κοµµάτι το οποίο αποτέλεσε και την µονάδα
µέτρησης, ήταν η θεµατική ενότητα µιας περιγραφόµενης πρακτικής ή
δραστηριότητας. Για παράδειγµα µια ενότητα αποτελούσαν δύο-τρεις
σειρές του γραπτού κειµένου, στις οποίες περιγραφόταν η δραστηριότητα
δηµιουργίας βιβλίου.
Αυτές

οι

θεµατικές

ενότητες,

κατηγοριοποιήθηκαν

κωδικοποιήθηκαν. Η ταξινόµηση των ερευνητικών

και

δεδοµένων έγινε µε

πινακοποίηση (Βάµβουκας, 2007). Η ερευνήτρια δηλαδή, έφτιαξε πίνακες
ώστε

να ταξινοµήσει τα κατηγοριοποιηµένα και κωδικοποιηµένα

ερευνητικά δεδοµένα. Παρακάτω, περιγράφονται οι ενέργειες που έκανε η
ερευνήτρια για την ανάλυση περιεχοµένου της µελέτης αυτής.

4.4.1 Τήρηση ηµερολογίου

Κατά την ανάλυση περιεχοµένου
κατασκευή
αντιληπτή

και συγκεκριµένα κατά την

του συστήµατος κατηγοριοποίησης

άρχισε να γίνεται

η δυσκολία και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Τότε η

ερευνήτρια έκρινε απαραίτητη την τήρηση ενός ηµερολογίου για την
λεπτοµερέστερη καταγραφή της ακολουθούµενης µεθοδολογίας. Το
ηµερολόγιο συµπληρώθηκε αναδροµικά µέχρι την ηµέρα έναρξής του και
µετά σταδιακά, µε την κάθε καινούργια ενέργεια.
Η τήρηση ηµερολογίου µε τις καταγραφές, αρχικά επιβράδυνε την
ανάλυση, αλλά στη συνέχεια συντόµευσε τα επόµενα ερευνητικά στάδια.
Η απόσβεση χρόνου, µε τη συµβολή των καταγεγραµµένων βηµάτων του
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ηµερολογίου, επήλθε κατά τη συγγραφή της ερευνητικής µελέτης και πιο
συγκεκριµένα του κεφαλαίου της Μεθοδολογίας.
Σε περίπτωση επανάληψης της έρευνας συστήνεται ανεπιφύλακτα από
την ερευνήτρια, η έναρξη τήρησης ηµερολογίου από την αρχή της έρευνας.

4.4.2 Κατηγοριοποίηση

Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη,

έδινε τη δυνατότητα στο δείγµα για

µακροσκελείς και περιεκτικές απαντήσεις, οι οποίες κάλυπταν µεγάλο
εύρος

του θέµατος της έρευνας. Στις συνεντεύξεις, δηλαδή, οι

εκπαιδευτικοί είχαν πολλά να πουν για την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.
Κατά συνέπεια, είχε συγκεντρωθεί ένας µεγάλος όγκος ερευνητικών
δεδοµένων που ήταν ανάγκη να µειωθεί µε την τακτοποίησή τους σε
κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση

εξελίχθηκε

µε τις εξής φάσεις:

κατηγοριοποίηση πρώτου επιπέδου - κατηγοριοποίηση δεύτερου επιπέδου έλεγχος του συστήµατος - κατηγοριοποίηση τρίτου επιπέδου - έλεγχος του
συστήµατος - ολοκλήρωση κατασκευής.

4.4.2.1 Κατηγοριοποίηση πρώτου επιπέδου

Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση πρώτου επιπέδου ήταν
προερευνητικά διαµορφωµένες (Miles & Hubermas, 1994). Αυτό είχε γίνει
µε την διατύπωση των ερωτηµάτων της ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Πιο
συγκεκριµένα η κατασκευή του ερευνητικού µέσου συλλογής δεδοµένων
είχε δοµηθεί µε βάση το σύστηµα τριών κατηγοριών. Το ζητούµενο όµως
στη φάση αυτή, ήταν να διασταυρωθεί αν οι απαντήσεις των συνεντεύξεων
δικαιολογούσαν αυτή την προερευνητική κατηγοριοποίηση και να ελεγχθεί
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αν και κατά πόσο τα ερευνητικά δεδοµένα ταίριαζαν σε κάθε µία από αυτές
τις κατηγορίες.
Η διασταύρωση έγινε άµεσα από τον χειρόγραφο κατάλογο ο οποίος
είχε

δηµιουργηθεί

από

την

ερευνήτρια,

παράλληλα

µε

την

αποµαγνητοφώνηση. Σύµφωνα λοιπόν µε την άµεση εποπτεία των
ερευνητικών δεδοµένων που παρείχε ο χειρόγραφος κατάλογος, µε τις
απαντήσεις

του

δείγµατος

πράγµατι

γινόταν

σαφής

διαχωρισµός

επεξεργασίας στις τρεις κατηγορίες και υπήρχαν ερευνητικά δεδοµένα για
την κάθε µια αυτές. Οι κατηγορίες ήταν: 1. επεξεργασία πριν από την
επαφή των παιδιών µε το κείµενο 2. επεξεργασία κατά την διάρκεια της
επαφής µε το κείµενο

και 3. επεξεργασία µετά από την επαφή µε το

κείµενο. Επιπροσθέτως ελέγχθηκε και διασταυρώθηκε µέσω κατάλογου ότι
υπήρχαν διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα για κάθε µια από αυτές τις
κατηγορίες.
Συνεπώς, η κατηγοριοποίηση πρώτου επιπέδου, ήταν σύντοµη
διαδικασία καθώς οι βασικές κατηγορίες της έρευνας είχαν προερευνητικά
διαµορφωθεί. Υπήρχε όµως ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων ο οποίος είχε
συγκεντρωθεί σε κάθε κατηγορία. Ο όγκος αυτός, για να αναλυθεί έπρεπε
να κατηγοριοποιηθεί σε περαιτέρω υποκατηγορίες, να κωδικοποιηθεί και να
ταξινοµηθεί.

4.4.2.2 Κατηγοριοποίηση δεύτερου και τρίτου επιπέδου

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, το αρχικό σύστηµα µε τις
προερευνητικά διαµορφωµένες βασικές κατηγορίες,

µπορούσε να

κατηγοριοποιήσει το σύνολο των δεδοµένων χωρίς κανένα πρόβληµα. Το
πρόβληµα που είχε προκύψει όµως, ήταν ο όγκος των δεδοµένων που είχε
συγκεντρωθεί στην κάθε βασική κατηγορία. Για την συστηµατική ανάλυση
περιεχοµένου, ο µεγάλος όγκος δεδοµένων ήταν απαραίτητο να µειωθεί.
Συνεπώς, ήταν απαραίτητη µια κατηγοριοποίηση σε δεύτερο επίπεδο.
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Σε αυτή τη φάση της συµπληρωµατικής κατηγοριοποίησης και πάλι η
συµβολή του χειρόγραφου καταλόγου µε την

συνολική εποπτεία των

δεδοµένων, τις παρατηρήσεις και τα υποµνήµατα, υπήρξε σηµαντική.
Με βάση λοιπόν τον χειρόγραφο κατάλογο και τις κατηγορίες και
υποκατηγορίες που είχαν σηµειωθεί

παράλληλα µε

τη φάση της

αποµαγνητοφώνησης, η ερευνήτρια προχώρησε στην κατηγοριοποίηση
δευτέρου επιπέδου και τρίτου επιπέδου. Το συµπληρωµατικό
κατηγοριοποίησης

ήταν πιο σύνθετο ώστε να

σύστηµα

ανταποκρίνεται στην

ποικιλία και πολυπλοκότητα των ερευνητικών δεδοµένων.
Συµπερασµατικά, µε την κατηγοριοποίηση δευτέρου και τρίτου
επιπέδου δηµιουργήθηκε ένα πιο σύνθετο σύστηµα, το οποίο µείωσε τον
όγκο των δεδοµένων στην κάθε βασική κατηγορία, µε το να τον µοιράσει
και τον τακτοποιήσει σε υποκατηγορίες. Αυτό το νέο σύστηµα όµως
έπρεπε στη συνέχεια να ελεγχθεί.
4.4.2.3 Έλεγχος του συστήµατος
Στόχος της ερευνήτριας

σε αυτή τη φάση ήταν ο έλεγχος της

αποτελεσµατικότητας του διορθωµένου συστήµατος µε βάση τους κανόνες
της αντικειµενικότητας, της εξαντλητικότητας , της καταλληλότητας και του
αµοιβαίου αποκλεισµού. ∆ηλαδή, στόχος της ερευνήτριας ήταν να ελέγξει
κατά πόσο το σύστηµα κατηγοριών ήταν αποτελεσµατικό και τα
κωδικοποιηµένα δεδοµένα ήταν δυνατόν να ταξινοµούνται αποτελεσµατικά
στους

πίνακες. Επίσης, έπρεπε να ελεγχθεί και αν οι συµπληρωµένοι

πίνακες φαίνονταν να έχουν νόηµα και αν έδιναν απαντήσεις στα
ερευνητικά ερωτήµατα.
Το διορθωµένο σύστηµα κατηγοριοποίησης, δοκιµάστηκε στα κείµενα
των 5 τυχαίων συνεντεύξεων µε
ταξινοµήσεις των ερευνητικών
πινάκων.

νέες κωδικοποιήσεις

δεδοµένων

και

νέες

στο διορθωµένο σύστηµα

Ο έλεγχος έδωσε τελικά θετικά αποτελέσµατα, το σύστηµα

αποδείχθηκε αποτελεσµατικό και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Στη
συνέχεια, µε βάση το σύστηµα κατηγοριοποίησης που είχε κατασκευάσει, η
ερευνήτρια κωδικοποίησε και ταξινόµησε τα δεδοµένα των υπόλοιπων
συνεντεύξεων, σύµφωνα µε τα δείγµατα τα οποία ακολουθούν (πίνακες 4,
5, 6 και 7 ) .
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΜΕΣΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, φίλοι, συνεργάτες

13

διαδίκτυο

5

εικόνων αντικειµένων

5

µουσικής τραγουδιού

5

περιεχόµενο, κείµενο - λεξιλόγιο

5

παρουσίαση, αντιγραφή σε χαρτόνι- διακόσµηση

4

προανάγνωση

8

αφήγηση

1

δραστηριοτήτων

7

ερωτήσεων

5

ΣΥΝΟΛΑ

28

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

9

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

9

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

12

Πίνακας 4.

Σύστηµα κατηγοριών για την προετοιµασία νηπιαγωγών

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΝΟΥ

έκθεση βιβλίου, εµπλουτισµός γωνιάς
θεατρικό παιχνίδι
συζήτηση, προβληµατισµός
κουκλοθέατρο
έρευνα
ρουτίνες, τραγούδι, λάχνισµα, φράση

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

"ανακάλυψη" νέων βιβλίων
χρήση ενδιάµεσου, αντικείµενα, αξεσουάρ
δηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας
αλλαγή θέσης, στάσης

11
8
7
2
1
8
7
7
6
5

Πίνακας 5. Σύστηµα κατηγοριών για την προετοιµασία παιδιών
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ανάγνωση στοιχείων εξώφυλλου-οπισθόφυλλου:
συγγραφέας, εικονογράφος, τίτλος, περίληψη
ΕΝΑΡΞΗ

ταυτόχρονη επίδειξη παρατήρηση - σχολιασµός εικόνας
εκ των προτέρων επίδειξη εικόνων
ανάγνωση, απαγγελία

ΤΡΟΠΟΣ

αφήγηση

8
2
15
3

δραµατικότητα, θεατρικότητα φωνής
ΤΕΧΝΙΚΗ

11

χειρονοµία, κίνηση, έκφραση, παντοµίµα
µετακίνηση
αλληλεπιδραστική ανάγνωση/ αφήγηση/ απαγγελία
από κοινού ανάγνωση/ απαγγελία
ανάγνωση-παράσταση
επαναλαµβανόµενη ανάγνωση/ αφήγηση/ απαγγελία
συµµετοχική ανάγνωση/ αφήγηση/ απαγγελία

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ανάγνωση/ αφήγηση σε συνέχειες
ανάγνωση/ αφήγηση/ απαγγελία µε χρήση υπολογιστή

9
5
2
13
10
9
8
6
4
2

ανάγνωση/ αφήγηση/απαγγελία µε εν χορώ
δραµατοποίηση

2

ανάγνωση/ απαγγελία µε επικέντρωση στο γραπτό λόγο

1

Πίνακας 6.

Σύστηµα κατηγοριών κατά την επαφή µε το λογοτέχνηµα
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΕΙ∆ΟΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
βιβλιοπαρουσίαση από τα παιδιά
συζήτηση (εντυπώσεις, σχόλια, απορίες, έλεγχος προβλέψεων)
ανάγνωση-γραφή
γλωσσικά παιχνίδια

γλωσσικές

εικαστικές

ΣΥΝΟΛΑ

Γ.ΣΥΝΟΛΑ

14
13
11
11

προτάσεις διαφορετικής έκβασης (συνέχεια-τέλος)

11

δηµιουργία βιβλίου

10

παραγωγή κειµένου-θεατρικών διαλόγων

10

αναδιήγηση

8

αποµνηµόνευση

8

επανάληψη κειµένου

8

διεξαγωγή συµπερασµάτων

7

σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή

7

ερωτήσεις κατανόησης, εµπέδωσης, αφηγηµατικής δοµής

5

επεξήγηση-επέκταση λεξιλογίου

4

ερωτήσεις ενσυναίσθησης, υποθετικά σενάρια (περιγραφή
συναισθ.-σκέψεων ηρώων, δράση στη θέση ηρώων-επιχειρ)
τιτλοδοσία-υποθέσεις

4
4

σύγκριση, συσχέτιση, διακειµενικότητα

3

τιτλοδοσία-προτάσεις

3

παραµυθοσαλάτα

2

επίσκεψη λογοτέχνη

1

προαναγνωστικές – προγραφικές ασκήσεις

1

ζωγραφική, εικονογράφηση

24

145

3

εικαστικά παιχνίδια (αντιστοίχιση σε πίνακες)
δηµιουργία αφίσας

1

δραµατοποιήση

13

θεατρικό παιχνίδι

9

κουκλοθέατρο

2

παντοµίµα

1

ψυχοκινητικά παιχνίδια

6

χορός

6

τραγούδι

6

µελοποίηση

2

δηµιουργία ηχοϊστορίας

1

δραµατοποίηση

8

ζωγραφική

4

θεατρικό παιχνίδι

2

χειροτεχνίες

2

πλαστελίνη

1

28

θεατρικές

µουσικές

επιλογής

έρευνα στο οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον
έρευνα πεδίου, πείραµα

25

21

17

5
4

ερευνητικές
έρευνα στο σχολικό περιβάλλον

4

έρευνα στο διαδίκτυο

3

16

100

µαθηµατικές

ταξινόµηση, αντιστοίχιση, σύγκριση

8

8

χειροτεχνίες, κοστούµια

6

κατασκευές, σκηνικά

2

8

πολυµεσικές

δραστηριότητες, παιχνίδια στον υπολογιστή

7

7

άµεση λήξη

τέλος επεξεργασίας

5

5

χειροτεχνικές

Πίνακας 7 .

Σύστηµα κατηγοριών δραστηριοτήτων µετά την επαφή µε το λογοτέχνηµα

4.4.3 Κωδικοποίηση και ταξινόµηση των δεδοµένων

Η κωδικοποίηση και η ταξινόµηση των ερευνητικών δεδοµένων έγινε
µε συστήµατα κωδικοποίησης και πινάκων τα οποία κατασκεύασε η
ερευνήτρια για το σκοπό της έρευνας.

Η κατασκευή των συστηµάτων

κωδικοποίησης και ταξινόµησης, ακολούθησε παράλληλη πορεία µε την
κατασκευή του συστήµατος κατηγοριοποίησης, όπως έχει ήδη περιγραφεί
στο σχετικό κεφάλαιο. Η κατασκευή τους συνεπώς ήταν µια εξελικτική
διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε µετά από διορθώσεις και ελέγχους.
Η κωδικοποίηση και η ταξινόµηση του συνόλου των ερευνητικών
δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε χειρόγραφα και εκτός οθόνης υπολογιστή και
αποτέλεσαν δύο ξεχωριστά και διαδοχικά στάδια. Η ερευνήτρια δηλαδή,
ασχολήθηκε αποκλειστικά

µε την κωδικοποίηση το συνόλου

των

δεδοµένων και εν συνεχεία αποκλειστικά µε την ταξινόµησή τους, στους
πίνακες που είχε ετοιµάσει. Το στάδιο αυτό ήταν δύσκολο και κουραστικό.
Μπορούσε να κωδικοποιήσει περιορισµένο αριθµό συνεντεύξεων και όσο
περνούσε ή ώρα η εργασία γινόταν πιο κοπιαστική. Γι αυτό το λόγο οι
Miles & Hubermas (1994) συστήνουν να γίνεται σταδιακή κωδικοποίηση
των δεδοµένων και σε συνδυασµό µε άλλες ερευνητικές εργασίες.
Ακολούθως η ερευνήτρια ταξινόµησε τα κωδικοποιηµένα ερευνητικά
δεδοµένα πάνω στους πίνακες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ

5.1.1 ∆ιδακτική σκοποθεσία

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας,

µε την

επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, αποσκοπείται η
ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων, η ικανοποίηση των
ψυχολογικών και ψυχαγωγικών αναγκών και η αισθητική καλλιέργεια των
παιδιών. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η διδακτική σκοποθεσία
των νηπιαγωγών για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, είναι
πολύπλευρη.

Συγκεκριµένα, ο διδακτικός σκοπός

επεξεργασίας της

Παιδικής Λογοτεχνίας, σύµφωνα µε τις αναφορές (πίνακας 8) είναι κατά
σειρά προτεραιότητας

ψυχαγωγικός, γνωστικός, κοινωνικός

και

ψυχολογικός κι αισθητικός .

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ψυχαγωγικός

15

Γνωστικός

14

Κοινωνικός

13

Ψυχολογικός

13

Αισθητικός

10

Πίνακας 8. Η διδακτική σκοποθεσία για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας.
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον πίνακα 9, η διδακτική σκοποθεσία
επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας αναφέρεται πρωτίστως στο
ψυχαγωγικό σκοπό µε δεκαπέντε (15) αναφορές, ακολουθεί στη δεύτερη
θέση ο γνωστικός σκοπός µε δεκατέσσερις (14) αναφορές. Στην τρίτη θέση,
ο κοινωνικός και ο ψυχολογικός µε δεκατρείς (13) αναφορές και στην
τέταρτη και τελευταία θέση ο αισθητικός σκοπός µε δέκα (10) αναφορές.
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αναφορές

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

διδακτικός σκοπός

Πίνακας 9. Η εφαρµοζόµενη διδακτική σκοποθεσία της Παιδικής Λογοτεχνίας
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον πίνακα 10, ο διδακτικός σκοπός
των νηπιαγωγών για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι
κατά 23% ψυχαγωγικός, κατά 22% γνωστικός, κατά 20% κοινωνικός και
κατά 20% ψυχολογικός ενώ κατά 15% αισθητικός.

15%

23%
Ψυχαγωγικός
Γνωστικός
Κοινωνικός

20%

Ψυχολογικός
Αισθητικός
22%
20%

Πίνακας 10. Γράφηµα ποσοστιαίας αναλογίας διδακτικών σκοπών
για την Παιδική Λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο

Όπως δείχνουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα, η διδακτική σκοποθεσία
κατά την επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων, στοχεύει στην πολύπλευρη
ανάπτυξη και καλλιέργεια των παιδιών του νηπιαγωγείου. Έτσι, ανάλογα µε
τις ανάγκες της τάξης, αποσκοπείται άλλοτε η γνωστική ή κοινωνική
ανάπτυξη, κι άλλοτε η ψυχολογική ωρίµανση. Υπάρχουν όµως φορές, που
ο διδακτικός σκοπός είναι η βίωση της αισθητικής απόλαυσης της Τέχνης
και η ψυχαγωγία.
Παίζει ρόλο πώς θα χρησιµοποιήσουµε το λογοτεχνικό κείµενο.
Ανάλογα µε τη θεµατική ή το πρόβληµα κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
που πρέπει να λύσουµε, ή µε το ποιες γιορτές είναι επίκαιρες. Θα υπάρξει και
φορά που θα είναι µόνο για τη διασκέδαση, µόνο για την απόλαυση. Α.Σ:14
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5.1.1.1 Ψυχαγωγικός σκοπός

Η κατηγορία του ψυχαγωγικού σκοπού, περιλαµβάνει τις αναφορές
στις

οποίες η επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας αποσκοπεί

στη

διασκέδαση και χαλάρωση των παιδιών.

Οι νηπιαγωγοί

διαβάζουν λογοτεχνήµατα

στα παιδιά για

ψυχαγωγικό σκοπό.
Παρά πολλές φορές στο νηπιαγωγείο χρησιµοποιώ τα βιβλία, απλά για
να ψυχαγωγηθούµε. Α.Σ:3

Θα διαβάσουµε ένα παραµύθι που έχει ένα ήρωα ή µια ηρωίδα για να
τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών, να χαλαρώσουν και να ψυχαγωγηθούν.
Α.Σ: 5.

5.1.1.2 Γνωστικός σκοπός

Η κατηγορία του γνωστικού σκοπού, περιλαµβάνει τις αναφορές στις
οποίες

η επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας αποσκοπεί

στην

πρόσκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη επιδιωκόµενων ικανοτήτων των
ποικίλων

γνωστικών πεδίων όπως Γλώσσας, Μαθηµατικών ή Μελέτης

Περιβάλλοντος (ΥΠΕΠΘ, 2003).
Ανάλογα µε το θέµα το οποίο συζητείται στην τάξη, οι νηπιαγωγοί
φροντίζουν και φέρνουν τα παιδιά σε επαφή και

µε

ένα σχετικό

λογοτέχνηµα.
Μέσα σε όλα τα άλλα που κάνουµε, για τα πράγµατα που µιλάµε, που
συζητάµε, το θέµα που έχουµε, διαβάζουµε και ένα ποίηµα, για αυτό το
συγκεκριµένο θέµα. Α.Σ:1
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Στα πλαίσια των θεµατικών ενοτήτων που απασχολούν την τάξη
συνεπώς, προγραµµατίζεται και η επαφή των παιδιών µε ένα ανάλογο
λογοτέχνηµα. Ετσι, για συγκεκριµένα θέµατα όπως είναι οι εποχές του
χρόνου, οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν τίτλους βιβλίων και έχουν οργανώσει ένα
σώµα λογοτεχνηµάτων µε τα οποία υποστηρίζουν τη διδακτική πράξη.
Κάποια άλλη στιγµή όµως, που µπορεί η θεµατική µας να έχει ένα
συγκεκριµένο θέµα, για παράδειγµα το φθινόπωρο, θα διαβάσουµε στην τάξη,
«Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει», που είναι έξοχο σαν παραµύθι για τα
παιδιά. Α.Σ:9

Φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή µε επιλεγµένα λογοτεχνήµατα οι
νηπιαγωγοί

αποσκοπούν στην επίτευξη

ποικίλων γνωστικών

στόχων.

Αποσκοπούν στην ανάπτυξη επιδιωκόµενων ικανοτήτων Γλώσσας ή
Μελέτης Περιβάλλοντος.
∆ηλαδή δεν το χρησιµοποιώ για να διδάξω µόνο Γλώσσα. Αν ο στόχος
µου ή το θέµα µου είναι το νερό, η µόλυνση του νερού κ.λ.π, θα διαλέξω
σχετικά κείµενα που τα ευαισθητοποιεί και θα βγαίνουν τα σχετικά µηνύµατα
πάνω στο γνωστικό αντικείµενο, περιβάλλον. Α.Σ: 6

Επίσης, αποσκοπείται η ανάπτυξη των µαθηµατικών ικανοτήτων των
παιδιών. Η προσέγγιση των µαθηµατικών εννοιών πραγµατοποιείται µέσω
της επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας, µετά από την επαφή µε το
λογοτέχνηµα. Η επίτευξη του διδακτικού σκοπού υλοποιείται µε τις
δραστηριότητες που ακολουθούν και για συγκεκριµένο σκοπό. Έτσι για
παράδειγµα τα παιδιά, για τις ανάγκες της δραµατοποίησης,

κάνουν

αντιστοίχιση των σκηνικών αντικειµένων.
∆ηλαδή δεν θα µε δεις να µε κάνω µαθηµατικά µε την έννοια των
µαθηµατικών. Θα τα κάνω µέσα από εκεί. ∆ηλαδή, όλα µπορούν να
ξεκινήσουν από ένα παραµύθι...Με τη Χιονάτη θυµάµαι αξέχαστα, κάναµε
µαθηµατικά, όταν στρώσανε τραπέζι και κάνανε αντιστοίχιση το πιατάκι µε το
νάνο. Α.Σ: 6
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5.1.1.3 Κοινωνικός σκοπός

Στην κατηγορία του κοινωνικού σκοπού περιλαµβάνονται οι αναφορές
στις

οποίες

µέσω

της

Παιδικής

Λογοτεχνίας

αποσκοπείται

η

κοινωνικοποίηση των παιδιών του νηπιαγωγείου και η δηµιουργία των
σχέσεων µεταξύ τους. Επίσης περιλαµβάνονται

οι αναφορές για η

ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών για τη διαχείριση των
συγκρούσεων της τάξης.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι νηπιαγωγοί διαβάζουν ή
αφηγούνται γνωστά παραµύθια στα παιδιά για να κοινωνικοποιηθούν και
να αποκτήσουν οικειότητα µεταξύ τους.
Ειδικά στην αρχή της χρονιάς διαβάζω ή αφηγούµαι παραµύθια στα
παιδιά που ήδη τους είναι γνωστά για να αποκτήσουµε οικειότητα. Α.Σ:14

Με την επεξεργασία κατάλληλα επιλεγµένων λογοτεχνηµάτων, οι
νηπιαγωγοί αποσκοπούν

στην

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των

παιδιών. Για το σκοπό αυτό, όταν προκύπτει κάποια σύγκρουση, οι
νηπιαγωγοί διαλέγουν για επεξεργασία ένα λογοτέχνηµα

το οποίο

αναφέρεται σε ανάλογη κατάσταση.
∆ηλαδή, µπορεί να θέλω να διευθετήσω κάποια σύγκρουση µεταξύ
παιδιών. Θα φροντίσω λοιπόν να πάρω κάποιο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη,
αν έχω φέρει για αυτό τον σκοπό. Α.Σ: 9

Μέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας, οι νηπιαγωγοί αποσκοπούν στην
ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ώστε να γίνονται ικανά
να διαχειρίζονται τις µεταξύ τους συγκρούσεις. Έτσι, χρησιµοποιούν το
λογοτέχνηµα σαν ένα αποτελεσµατικό µέσο αποκατάστασης το οποίο δεν
αγγίζει τα παιδιά επιφανειακά, αλλά σε βάθος.
∆ηλαδή, αν έχει προκύψει µια φασαρία και ένας καυγάς στη τάξη και
παρ' όλες τις προσπάθειες δε λύνεται παρά µόνο τυπικά, µε ένα συγνώµη που
δεν το εννοούν τα παιδιά, επιλέγω παραµύθι. Τίποτε άλλο. Α.Σ:6
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5.1.1.4 Ψυχολογικός σκοπός

Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί µε τις επιλογές
τους, δεν στοχεύουν µόνο στις γνωστικές και κοινωνικές, αλλά και στις
ψυχολογικές

ικανότητες των παιδιών. Στην κατηγορία του ψυχολογικού

σκοπού, εντάχθηκαν οι αναφορές στις οποίες µέσω της επεξεργασίας της
Παιδικής Λογοτεχνίας, αποσκοπείται η συναισθηµατική ανάπτυξη και
ψυχική στήριξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Αναγνωρίζοντας τις ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών, οι νηπιαγωγοί
ανταποκρίνονται µέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας. Φέρνοντας τα παιδιά
σε επαφή µε αξίες και συναισθήµατα, µέσω της επεξεργασίας ανάλογων
λογοτεχνηµάτων και αποσκοπούν

στην

ψυχική ενδυνάµωση και

συναισθηµατική στήριξή τους.
Θέλω µε την Παιδική Λογοτεχνία να φέρω τα παιδιά σε επαφή µε αξίες
µε συναίσθηµα , µε σεβασµό, µε αγάπη. Α.Σ:7

Έτσι, µε την επιλογή και επεξεργασία επιλεγµένων λογοτεχνηµάτων,
εκτός από την πρόσκτηση γνώσεων, στοχεύουν στην αντιµετώπιση των
συναισθηµατικών προβληµάτων. Μέσα από τα λογοτεχνήµατα δηλαδή,
αποσκοπείται τα παιδιά να παίρνουν µηνύµατα για να αντιµετωπίζουν τους
φόβους τους, εµβαθύνοντας σε έννοιες, αξίες και στάσεις ζωής.
∆εν µου διαφεύγει το γνωστικό, το συναισθηµατικό και η στάση της
ζωής

µας.

∆ηλαδή

περνάνε

κάποια

µηνύµατα,

κάποιο

τρόπο

να

αντιµετωπίζουνε τη ζωή. Το δόσιµο, το ταξίδι προς το άγνωστο, που µπορεί
να είναι πολύ δύσκολο, το ότι µπορεί να φοβόµαστε, αλλά είµαστε γενναίοι
και θαρραλέοι και πρέπει να το γευτούµε. Να ξέρουµε ότι έχουµε φτερά και ας
µην ξέρουµε ακόµα πώς να τα χρησιµοποιήσουµε. Ας πετάξουµε και το ταξίδι
θα µας δείξει τον τρόπο. Α.Σ: 1
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Μέσω της ταύτισης µε τον ήρωα, οι νηπιαγωγοί αποσκοπούν τα παιδιά
να µαθαίνουν τρόπους αντιµετώπισης των δικών τους προβληµάτων, βάσει
ηθικών και αξιακών συστηµάτων. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά συνδέουν
το λογοτέχνηµα µε την καθηµερινή τους ζωή και τις εµπειρίες τους.
Πολλές φορές και µέσα από τον ήρωα ασχολιόµαστε περισσότερο µε τα
προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν καθηµερινά στην ζωή των παιδιών. Ας
πούµε είχαµε διαβάσει την περιπέτεια ενός λαγού που λέει πάντα την αλήθεια.
«Γενναίος είναι αυτός που λέει πάντα την αλήθεια». Είναι η περιπέτεια ενός
λαγού, αλλά µέσα από εκεί, ασχοληθήκαµε µε την δειλία του, την αποδοχή,
την φιλία, και την αγάπη. Α.Σ: 8.

Με της επεξεργασία επιλεγµένου λογοτεχνήµατος,

αποσκοπείται

επίσης η αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς των παιδιών, όπως
της επιθετικότητας και της άρνησης συνεργασίας. Οι νηπιαγωγοί
αντιµετωπίζουν την Παιδική Λογοτεχνία ως αποτελεσµατικό εργαλείο
αντιµετώπισης προβληµάτων συµπεριφοράς. Στοχεύουν,

µέσω

της

ταύτισης µε τον ήρωα, ο οποίος αντιµετωπίζει παρόµοιες καταστάσεις, τα
παιδιά να βιώνουν τις περιπέτειες και τα παθήµατά του. Αποσκοπούν µε
τον τρόπο αυτό, τα παιδιά να προσλαµβάνουν το βαθύτερο µήνυµα του
λογοτεχνήµατος και να διεξάγουν τα συµπεράσµατά τους.
Βλέπω χρόνο µε το χρόνο ότι υπάρχουν προβλήµατα συνεργασίας,
προβλήµατα επιθετικότητας, προβλήµατα
νηπιαγωγείο. Το παραµύθι

γενικότερης συµπεριφοράς στο

είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, για να

χειριστείς τα προβλήµατα µέσα στο νηπιαγωγείο. ∆ηλαδή να ταυτιστεί µε τον
ήρωα και µέσα από τα παθήµατά του να πάρει και το ηθικό δίδαγµα. Α.Σ: 9
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5.1.1.5 Αισθητικός σκοπός

Στην κατηγορία του αισθητικού σκοπού, εντάχθηκαν οι αναφορές
στις

οποίες

η

Παιδική

Λογοτεχνία

αντιµετωπίζεται

ως

Τέχνη.

Περιλαµβάνονται δηλαδή οι αναφορές στις οποίες µέσα από τα
λογοτεχνήµατα, αποσκοπείται τα παιδιά να βιώνουν την αισθητική
απόλαυση την οποία προσφέρει η Λογοτεχνία. και να αναπτύσσουν το
καλλιτεχνικό τους αισθητήριο.
Πέρα

από

ψυχαγωγικούς

τους

σκοπούς,

γνωστικούς,
η

Παιδική

κοινωνικούς, ψυχολογικούς
Λογοτεχνία

στο

και

νηπιαγωγείο,

αντιµετωπίζεται ως µια µορφή Τέχνης. Ο διδακτικός σκοπός είναι η βίωση
της αισθητικής απόλαυσης την οποία προσφέρει.
Μπορεί όµως να είναι και άλλος ο σκοπός, όπως είναι η ευχαρίστηση.
Α.Σ: 14
Κατ αρχήν να νιώσουν ότι η Λογοτεχνία είναι απόλαυση. Α.Σ:3

Οι νηπιαγωγοί φέρνοντας σε επαφή τα παιδιά µε λογοτεχνήµατα
αποσκοπούν να τα φέρουν σε επαφή µε την Τέχνη για να την αγαπήσουν.
Εκείνο που θέλω είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την ποίηση και να την
αγαπήσουν. Α.Σ: 1

Φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή µε πολλά και καλά λογοτεχνικά
κείµενα, οι νηπιαγωγοί αποσκοπούν στην αισθητική καλλιέργεια των
παιδιών.
Θέλω να έλθουν να έχουν τα παιδιά µου την ευκαιρία να έλθουν σε
επαφή µε όσο το δυνατόν περισσότερα καλά κείµενα, καλά τραγούδια, καλά
ποιήµατα. Α.Σ: 4

Οι νηπιαγωγοί µε τον τρόπο αυτό, επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την
δηµιουργία µιας

ιδιαίτερης σχέσης των παιδιών µε την Λογοτεχνία

αποσκοπώντας στη φιλαναγνωσία.
Θεωρώ ότι πολύ βασικό να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τα βιβλία
από το νηπιαγωγείο και να τα κάνουµε εµείς να τα αγαπήσουν. Να έχουν αυτή
την επαφή και την αγάπη µε τα βιβλία. και µε τη λογοτεχνία. Α.Σ: 6
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5.1.2 Προετοιµασία νηπιαγωγών
΄

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, η προετοιµασία των
νηπιαγωγών πριν να φέρνουν τα παιδιά σε επαφή µε το λογοτέχνηµα,
περιλαµβάνει την αναζήτηση, τις παρεµβάσεις, την εξάσκηση και την
ετοιµασία πλάνου (πίνακας 11).

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΜΕΣΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, φίλοι, συνεργάτες

13

διαδίκτυο

5

εικόνων αντικειµένων

5

µουσικής τραγουδιού

5

περιεχόµενο, κείµενο - λεξιλόγιο

5

παρουσίαση, αντιγραφή, διακόσµηση

4

προανάγνωση

8

αφήγηση

1

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

δραστηριοτήτων

7

ΠΛΑΝΟΥ

ερωτήσεων

5

ΣΥΝΟΛΑ

28

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

9

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

9

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

12

Πίνακας 11. Η προετοιµασία νηπιαγωγών πριν από την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα
(πίνακας

12), οι νηπιαγωγοί προετοιµάζονται κυρίως αναζητώντας

λογοτεχνήµατα. Ζητούν από τα ίδια τα παιδιά να φέρνουν βιβλία και
ψάχνουν περισσότερο στα βιβλιοπωλεία, στις σχολικές και προσωπικές τους
βιβλιοθήκες ή των φίλων και συνεργατών,

αλλά και στη δηµοτική

βιβλιοθήκη (21%) και λιγότερο στο διαδίκτυο (9%). Επίσης αναζητούν
σχετικό εποπτικό υλικό τόσο όσο και µουσική (9%). Εξασκούνται
περισσότερο για ανάγνωση κειµένου (13%) απ’ ό,τι για αφήγηση (2%). Οι
παρεµβάσεις γίνονται περισσότερο στο περιεχόµενο, στο κείµενο και στο
λεξιλόγιο (9%) και λιγότερο στην µορφή των λογοτεχνηµάτων (7%).
Επίσης, ετοιµάζουν τις πιο πολλές φορές πλάνο δραστηριοτήτων (12 %)
απ’ ό,τι πλάνο ερωτήσεων (9%).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
αναζήτηση βιβλιοθήκες,
βιβλιοπωλεία, φίλοι, συνεργάτες
αναζήτηση διαδίκτυο
αναζήτηση εικόνων αντικειµένων
9%
21%

αναζήτηση µουσικής τραγουδιού

12%

εξάσκηση προανάγνωση
7%
9%
9%
9%

2%
13%

9%

εξάσκηση αφήγηση
παρέµβαση κείµενο- λεξιλόγιο
παρέµβαση αντιγραφή παρουσίαση
σε άλλο χαρτόνι διακόσµηση
ετοιµασία πλάνου δραστηριοτήτων
ετοιµασία πλάνου ερωτήσεων

Πίνακας 12. Γράφηµα προετοιµασίας νηπιαγωγών για την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας.
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5.1.2.1 Αναζήτηση λογοτεχνηµάτων
5.1.2.1.1 Βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, φίλοι, συνεργάτες

Το στάδιο προετοιµασίας για την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, απαιτεί

χρόνο και περίσκεψη από τους

νηπιαγωγούς. Η αναζήτηση των λογοτεχνηµάτων πραγµατοποιείται τόσο
σε σχολικές, όσο και σε προσωπικές βιβλιοθήκες.
Ελέγχω τόσο την σχολική βιβλιοθήκη, όσο και την προσωπική µου για
να δω τι έχω πάνω στη θεµατική, να την εµπλουτίσω µε εποπτικό υλικό και
µε λογοτεχνικό κείµενο. Α.Σ: 8

Οι νηπιαγωγοί αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες

στην αναζήτηση

λογοτεχνικών έργων διότι οι βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων είναι φτωχές.
Η έρευνα δείχνει ότι

κατά την αναζήτηση οι νηπιαγωγοί

λόγω των

οικονοµικών δυσκολιών των νηπιαγωγείων, εξαντλούν κάθε πρόσφορη
πηγή λογοτεχνηµάτων. Αναζητούν βιβλία

στις

προσωπικές τους

βιβλιοθήκες, στις βιβλιοθήκες των άλλων τµηµάτων αλλά και των
δηµοτικών σχολείων.
Βέβαια τα βιβλία της τάξης είναι πολύ λίγα. ∆εν έχουµε χρήµατα, αλλά
φέρνω δικά µου. ‘Η θα κοιτάξω δίπλα στο ολοήµερο, ή θα κοιτάξω στη
βιβλιοθήκη του δηµοτικού, αν και δεν είναι πολλά για εµάς. Α.Σ : 15

Λόγω των σχολικών οικονοµικών και της χαµηλής υλικοτεχνικής
υποδοµής, οι νηπιαγωγοί

αναγκάζονται να καταφεύγουν σε µη

εξειδικευµένα καταστήµατα. Απο αλυσίδες καταστηµάτων παιχνιδιών
αγοράζουν φτηνές εκδόσεις βιβλίων, όπως αυτές µε τα λεπτά εξώφυλλα,
για να καλύπτουν τις ανάγκες του νηπιαγωγείου τους σε βιβλία.
Κι έτσι τώρα που γύριζα να βρω βιβλία για τον Αίσωπο, είδα ότι όλα
είναι πολύ µεγάλες συλλογές. Τελικά πήγα στο … (αλυσίδα καταστηµάτων
παιχνιδιών) και πήρα κάποια µε λεπτό εξώφυλλο. Γιατί είχαµε ετοιµάσει την
βιβλιοθήκη µας, είχαµε γράψει «Αίσωπος» και δεν είχαµε βιβλία... Είναι
τραγικό. Α.Σ: 1
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Σύµφωνα µε την έρευνα, οι νηπιαγωγοί δεν αποθαρρύνονται από τις
φτωχές και συχνά άδειες βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων και αναζητούν
λογοτεχνήµατα σε κάθε δυνατή πηγή. Έτσι, εκτός από τη σχολική και την
προσωπική τους βιβλιοθήκη, ανατρέχουν τόσο στην ∆ηµοτική Παιδική
∆ανειστική Βιβλιοθήκη όσο και σε βιβλιοθήκες φίλων και συναδέλφων.
Στο

σχολείο µας η βιβλιοθήκη

δεν έχει βιβλία. Προσπαθήσαµε,

ξαναπροσπαθήσαµε. Όταν αλλάζεις κάθε χρονιά σχολείο, προσπαθείς κατά
την διάρκεια της χρονιάς να προµηθευτείς κάποια βιβλία, για τη βιβλιοθήκη.
Αλλά µέχρι τότε τι κάνεις; Εγώ παίρνω από τη δική µου βιβλιοθήκη την
προσωπική και δανείζοµαι από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Κήπου. Επίσης
ψάχνω από φίλους και συναδέλφους. Α.Σ: 14

Για την αναζήτηση έργων Παιδικής Λογοτεχνίας, οι νηπιαγωγοί
πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία και ενηµερώνονται για τις
Παράλληλα,

επωµίζονται

νέες εκδόσεις.

το οικονοµικό βάρος, προκειµένου να

εξασφαλίζουν βιβλία για τα νηπιαγωγεία τους. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά
δεδοµένα, αυτό που κάνουν οι νηπιαγωγοί είναι να εµπλουτίζουν

τη

προσωπική τους βιβλιοθήκη µε λογοτεχνικά έργα της επιλογής τους, για τα
χρησιµοποιούν στο νηπιαγωγείο. Έτσι, για την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας, χρησιµοποιούν βιβλία από την προσωπική τους βιβλιοθήκη.
Παράλληλα, φροντίζουν να αξιοποιούν τα βιβλία που έχουν τα ίδια τα
παιδιά στα σπίτια τους.
Με µεγάλη ευχαρίστηση πάω στα βιβλιοπωλεία και ξεφυλλίζω για να δω
τι νέο και ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά συνήθως περισσεύουνε λίγα χρήµατα.
Οπότε, αυτό που κάνω είναι να εµπλουτίσω τη δική µου βιβλιοθήκη την
οποία και µεταφέρω στα σχολεία και να αξιοποιώ πάρα πολύ αυτά που
έχουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Α.Σ: 8
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Οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να ερευνούν στο κοινωνικό και
οικογενειακό τους περιβάλλον για να φέρνουν βιβλία στο νηπιαγωγείο, στο
πλαίσιο των θεµατικών ενοτήτων τις οποίες επεξεργάζονται. Τα παιδιά
λαµβάνουν ενεργά µέρος στις ερευνητικές διαδικασίες αναζήτησης των
σχετικά λογοτεχνικά κείµένα. Αναγνωρίζοντας παράλληλα τις διαφορετικές
γλωσσικές ταυτότητες των παιδιών, ζητούν από τα παιδιά τα οποία
προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα

να φέρνουν

µεταφρασµένα λογοτεχνήµατα από τον τόπο τους, για να διαβαστούν στο
νηπιαγωγείο. Έτσι, κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας τα
παιδιά αντιµετωπίζονται ως ενεργοί συνδιαµορφωτές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και συνοικοδοµούν τη γνώση.
Πολλές φορές φέρνουν και τα ίδια τα παιδιά. Ρωτώ τα παιδιά αν έχουν
αυτά ή κάποιος φίλος τους, κανένα βιβλίο σχετικό. ∆ηλαδή, προ καιρού
επεξεργαζόµασταν το θέµα «Οι άνθρωποι της γης». Τους ζήτησα να µου
φέρουν κάποιο παραµύθι από την πατρίδα τους και µου φέρανε δύο παιδιά.
Τα υπόλοιπα είχαν , αλλά δεν ήταν µεταφρασµένα, έψαξα και βρήκα εγώ για
τις δικές τους πατρίδες. Α.Σ : 11

Όταν τα παιδιά ενδιαφέρονται για ένα θέµα, οι νηπιαγωγοί τα
ενθαρρύνουν να ψάξουν για σχετικά βιβλία εκτός από το κοινωνικό και
οικογενειακό περιβάλλον και

στο χώρο του νηπιαγωγείου. Έτσι, οι

νηπιαγωγοί εµπλέκουν τα παιδιά στην αναζήτηση των λογοτεχνηµάτων, µε
ερευνητικές διαδικασίες και στο σχολικό περιβάλλον.
Και τα παιδιά υπάρχουν σε αυτό και εγώ. ∆ηλαδή αν µου που πουν:
«Κυρία, θέλουµε αυτό το θέµα» θα τους πω: «Ελάτε να δούµε τι υπάρχει».
Και θα πάµε µαζί να ψάξουµε. Α.Σ:10

Έτσι, τα παιδιά ενθαρρύνονται να

ψάχνουν στη

«γωνιά της

βιβλιοθήκης» λογοτεχνήµατα τα οποία σχετίζονται µε το θέµα συζήτησης.
Οι νηπιαγωγοί, περιγράφουν το βιβλίο στα παιδιά ή αν έχουν ήδη αρχίσει
να διαβάζουν τους λένε τον τίτλο, για να τα βοηθούν στην αναζήτηση.
∆ηλαδή µιλάµε για κάποιο θέµα και λέω: «Ξέρετε στην βιβλιοθήκη
υπάρχει κάποιο βιβλίο που µιλάει για το ίδιο θέµα» και στέλνω κάποιο παιδί
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να το φέρει. Μπορεί να το περιγράψω κιόλας: «. είναι µπλε ..» ή αν κάποιο
ξέρει να διαβάζει λίγο, του λέω τι γράφει. Α.Σ: 8

Για την αναζήτηση λογοτεχνηµάτων οι νηπιαγωγοί προγραµµατίζουν
εκπαιδευτικές επισκέψεις στη ∆ηµοτική ∆ανειστική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά
ερευνούν για βιβλία σχετικά µε το θέµα συζήτησης της τάξης. Με τις
επισκέψεις στη δηµοτική δανειστική βιβλιοθήκη, καλλιεργούνται στα παιδιά
θετικές στάσεις και

συµπεριφορές οι οποίες διαπλάθουν ερευνητές και

καλούς αναγνώστες.
Πήγαµε

µε τα παιδιά στη ∆ανειστική

Βιβλιοθήκη για να βρούµε

παραµύθια και βιβλία γνώσεων για το δάσος. Α.Σ:5

5.1.2.1.2 ∆ιαδίκτυο

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν το
διαδίκτυο ως πηγή αναζήτησης λογοτεχνικών έργων. Αυτό που κάνουν,
σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, είναι να εντοπίζουν δικτυακούς
τόπους Παιδικής Λογοτεχνίας και να «κατεβάζουν» λογοτεχνικά κείµενα.
Έτσι εντοπίζουν εύκολα τα λογοτεχνικά κείµενα τα οποία χρειάζονται για
τις ανάγκες της τάξης τους. Επίσης βρίσκουν ιδέες για την επεξεργασία των
λογοτεχνικών κειµένων. Τις ιδέες αυτές τις τροποποιούν και σχεδιάζουν
νέες δραστηριότητες για τα νηπιαγωγεία τους
Ψάχνω στο διαδίκτυο σε ένα σάιτ (δικτυακό τόπο)

Παιδικής

Λογοτεχνίας. Φέτος από βιβλία έχω ψάξει ελάχιστα. Πατάω µια λεξούλα και
θα µου κατεβάσει. Κι από κει θα πάρω µια ιδέα και θα την τροποποιήσω και
θα βγάλω κάτι καινούργιο. Μπορεί να βρω έτοιµα τα λόγια από ένα τραγούδι
που θέλω τους µάθω. Αυτό το σάιτ είναι πολύ καλό. Έχει ποιήµατα και πεζά
σε κατηγορίες. Λαϊκή παράδοση, εποχές, εθνικές εορτές. Έχει τα λογοτεχνικά
κείµενα µε τον στιχουργό, µε τον συγγραφέα και µε τον ποιητή και έτσι µε
βοηθάει. Α.Σ:2

116

Οι νηπιαγωγοί οι οποίοι

διαπιστώνουν ότι µέσω διαδικτύου

διευκολύνονται στην αναζήτηση λογοτεχνικών κειµένων, τείνουν να
ψάχνουν λιγότερο σε βιβλία και βιβλιοθήκες. Έτσι προτιµούν το διαδίκτυο,
λόγω της διευκόλυνσης την οποία προσφέρει.
Αυτό που κάνω τα 2-3 τελευταία χρόνια, που είναι µια ευκολία πλέον
γιατί παλαιότερα έψαχνα σε ποιητικές Ανθολογίες, είναι να ψάχνω µέσω
Ίντερνετ. Α.Σ: 14

Επίσης οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν και υλοποιούν στο νηπιαγωγείο,
δραστηριότητες αναζήτησης λογοτεχνικών κειµένων στο διαδίκτυο για τα
παιδιά. Με τα παιδιά ψάχνουν εξώφυλλα παιδικών βιβλίων στο διαδίκτυο.
Τα εξώφυλλα εκτυπώνονται και τα παιδιά αντιγράφουν σε µεγάλο χαρτί
του µέτρου, τους τίτλους των βιβλίων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Με τις
δραστηριότητες

αυτές, παράλληλα µε τις ερευνητικές ικανότητες,

ενισχύεται ο τεχνολογικός και ο αναδυόµενος γραµµατισµός των παιδιών
του νηπιαγωγείου.
Είχα σχεδιάσει δραστηριότητες στον υπολογιστή. ∆ηλαδή τα παιδιά
µπήκαν και βρήκαν εξώφυλλα βιβλίων στο διαδίκτυο. Τα τύπωσα και τα
γράψανε σε µεγάλο χαρτί, στον τοίχο. Μετά έγραψαν ποιο βιβλίο θέλουν,
ώστε να το βρω και να το φέρω να το διαβάσουµε. Α.Σ: 9

5.1.2.1.3 Εικόνες, αντικείµενα
Ο εµπλουτισµός της γωνιάς του εποπτικού υλικού, κεντρίζει το
ενδιαφέρον των παιδιών και δηµιουργεί

προβληµατισµό και συζήτηση,

προετοιµάζοντας τα παιδιά για το λογοτέχνηµα.
Φέρνω ανάλογο εποπτικό υλικό για να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό και µετά
ακολουθεί το παραµύθι .Α.Σ: 13

Γιατί συνήθως ψάχνω στο ίντερνετ και φέρνω φωτογραφίες και εικόνες
σχετικές. Α.Σ: 5
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Είναι η Χαρά που έχει γενέθλια, και το Γκουντούν, µια φυσιογνωµία,
που θυµάται τα γενέθλία της και της προσφέρει ένα λουλούδι.: «εεε…είχα
φέρει ένα λουλούδι, αλλά έφυγε το λουλούδι και έµεινε το κοτσάνι, σου έφερα
το σχοινί αλλά ο χαρταετός µπλέχτηκε στο δρόµο». Οπότε παρουσιάζω τα
αντικείµενα στα παιδιά. Και µετά εµφανίζω

ένα µαγικό σκουπιδοτενεκέ.

Α.Σ: 6

5.1.2.1.4 Μουσική, τραγούδι

Η προετοιµασία των νηπιαγωγών για την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας, µερικές φορές περιλαµβάνει και την αναζήτηση ανάλογης
µουσικής ή τραγουδιού
Ανάλογα, θα βάλουµε και την αντίστοιχη µουσική. Α.Σ:3

Μερικές

φορές, µπορεί να βρω κάποιο τραγούδι ή µουσική να ταιριάζει

Α.Σ: 8

5.1.2.2 Εξάσκηση

5.1.2.2.1 Προανάγνωση
Βήµατα προετοιµασίας τα οποία κάνουν οι νηπιαγωγοί, είναι η
προανάγνωση του λογοτεχνικού κειµένου και ο εντοπισµός των σηµείων
στα οποία στοχεύουν να εστιάσουν.

Με τη συγκεκριµένη πρακτική

προετοιµασίας, οι νηπιαγωγοί εξασφαλίζουν

να παραµένουν ευέλικτες

κατά την διδακτική Πράξη στην τάξη, ακόµη και στη περίπτωση που τα
παιδιά είναι ανήσυχα. Εφόσον δηλαδή, ξέρουν το λογοτεχνικό κείµενο και
τα βασικά σηµεία στα οποία στοχεύουν να επικεντρωθούν, είναι σε θέση
παράλληλα να ανταποκρίνονται στις αντιδράσεις των παιδιών, χωρίς να
χάνουν το βασικό τους στόχο.
Μπορεί τα παιδιά να είναι ήρεµα. Και να κάτσουν να αφουγκραστούν
το ποίηµα, το παραµύθι, το οτιδήποτε. Όµως µπορεί να είναι ανήσυχα. Αν
εγώ το έχω πρωτοδιαβάσει, αν ξέρω τι θέλω να τους πω, αν ξέρω που θέλω
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να εστιάσω, είµαι πιο ανοιχτή προς τα παιδιά γιατί ξέρω ότι δεν θα χάσω τον
δρόµο µου. Α.Σ: 5

5.1.2.2.2 Αφήγηση

Η προετοιµασία των νηπιαγωγών για την αφήγηση παραµυθιού, είναι
απαιτητική και χρειάζεται δουλειά.
Πρέπει να το µάθω απ’ έξω, να ξέρω που και πώς να σταµατήσω, να
χρωµατίσω…Θέλει πολλή δουλειά. Α.Σ: 15

5.1.2.3 Παρέµβαση

5.1.2.3.1 Κείµενο-λεξιλόγιο

Οι νηπιαγωγοί

παρεµβαίνουν στα λογοτεχνικά κείµενα

και τα

προετοιµάζουν ως διδακτικό υλικό για να το παρουσιάσουν στα παιδιά
του νηπιαγωγείου.

Με τις παρεµβάσεις στοχεύουν

να κάνουν τα

λογοτεχνήµατα απλά και κατανοητά για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Πιο συγκεκριµένα, κατά την προετοιµασία του λογοτεχνήµατος ως
διδακτικού υλικού αν υπάρχουν δύσκολες

λέξεις στο κείµενο τις

απλοποιούν. Παρεµβαίνουν δηλαδή στο λεξιλόγιο των λογοτεχνηµάτων,
αφαιρούν τη δύσκολη λέξη και την αντικαθιστούν µε µια άλλη λέξη, πιο
απλή.

Οι νηπιαγωγοί παρεµβαίνουν στο κείµενο,

το απλοποιούν και το

προσαρµόζουν στο γλωσσικό πλούτο των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Όµως θα το διαβάσω από πριν, διότι πολλές φορές υπάρχουν λέξεις που
δεν τις καταλαβαίνουνε και τις απλοποιώ για να µπορούν να το καταλάβουν.
Α.Σ :12

Για την επεξήγηση των άγνωστων λέξεων, οι νηπιαγωγοί κάνουν
προσθήκες

στο κείµενο. Πιο συγκεκριµένα προσθέτουν επεξηγηµατικές
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φράσεις ή λέξεις µέσα στο κείµενο. Με τον τρόπο αυτό η επεξήγηση
πραγµατοποιείται ενδοκειµενικά, δηλαδή χωρίς να αφαιρείται η λέξη αλλά
και χωρίς να διακόπτεται η ροή του λογοτεχνήµατος. Έτσι τα παιδιά δεν
αντιλαµβάνονται την παρέµβαση των νηπιαγωγών στο κείµενο.
Αν υπάρχει µια άγνωστη λέξη, δύσκολη λέξη, θα την πω αλλά σαν
κόµµα, που δεν υπάρχει στο κείµενο. Θα φροντίσω µε δικά µου λόγια να
επεξηγήσω, αλλά χωρίς να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει µέσα στο
κείµενο. Εγώ φροντίζω να τους δώσω να καταλάβουν µια λέξη που ξέρω
σίγουρα ότι δεν θα την γνωρίζουν. ΑΣ:7

5.1.2.3.2 Αντιγραφή, διακόσµηση

Για την προετοιµασία των ποιηµάτων ως διδακτικού υλικού,
πραγµατοποιούνται κάποια επιπλέον βήµατα. Ειδικά τα ποιήµατα,
αντιγράφονται ή εκτυπώνονται

σε

άλλο, ξεχωριστό χαρτί

και το

τοποθετείται στον πίνακα.
Αυτό που κάνω είναι το εκτυπώνω, το πλαστικοποιώ και τα βάζω
στον πίνακα και για να τους το διαβάσω και για να το βλέπουν. Α.Σ:1

Πολλές φορές µάλιστα οι νηπιαγωγοί το κολλούν σε ιδιαίτερο φόντο,
το οποίο στη συνέχεια διακοσµείται, ανάλογα µε το περιεχόµενό του
Συνήθως το ποίηµα δεν το διαβάζω από το έντυπο που το έχω βρει. Θα
καθαρογραφεί σε ένα χαρτί, θα κολληθεί σε ένα κάνσον, να είναι σαν µια
κορνίζα. Κάποιες φορές, µπορεί να έχει και κάποιο στόλισµα, αναλόγως το
περιεχόµενό του. ∆ηλαδή αν µιλάει για λουλούδια, µπορεί γύρω-γύρω να έχω
ζωγραφίσει λουλούδια. Μπορεί και όχι, µπορεί να κληθούν τα παιδιά να το
κάνουν αργότερα. Α.Σ: 1
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5.1.2.4 Ετοιµασία πλάνου
5.1.2.4.1 Πλάνο δραστηριοτήτων

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα οι νηπιαγωγοί, προετοιµάζονται
για να φέρουν τα παιδιά σε επαφή µε τα λογοτεχνήµατα στο νηπιαγωγείο.
Βασικό βήµα είναι η ετοιµασία ενός γενικού πλάνου δραστηριοτήτων. Το
γενικό πλάνο

αφορά τόσο στον τρόπο παρουσίασης του λογοτεχνικού

έργου στα παιδιά, όσο και στο συνολικό προγραµµατισµό βάση του οποίου
θα γίνει η επεξεργασία του.
Υπάρχει συγκεκριµένο πλάνο. Που αφορά από την παρουσίαση, µέχριτις
δραστηριότητες για το πώς θα δουλευτεί το λογοτεχνικό κείµενο. Α.Σ: 14

Η προετοιµασία των νηπιαγωγών για την Παιδική Λογοτεχνία απαιτεί
σκέψη

και

σωστό

προγραµµατισµό,

ώστε

να

αξιοποιούνται

τα

λογοτεχνήµατα και να ικανοποιούνται τα παιδιά.
Οπότε θέλω να πω ότι πιο πολύ ετοιµασία κάνω στο παραµύθι, από
ένα οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείµενο. ∆ιότι θα πρέπει να σκεφτώ και
να προετοιµάσω τι θα πάω και τι δεν θα πάω και που θα τα οδηγήσω. ∆εν
µπορείς να παρουσιάσεις στο παιδί µια πληθώρα από πανιά τέλεια, λαµπερά,
να το βάλεις σε µια µαγεία και µετά να του πεις: «σ΄ άρεσε το παραµύθι ; Και
τώρα πάµε να φάµε ». Τίποτα.! Κάπου πρέπει να οδηγηθεί. ∆ιότι, πρέπει να
υπάρχει µια

ακόµη λύτρωση και όταν έχει επέλθει η λύτρωση κι έχει

τελειώσει το παραµύθι. Το παιδί δεν έχει ικανοποιηθεί, διότι έχει µπροστά
του ένα θησαυρό. Α.Σ: 6
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Παρόλο

που κατά το στάδιο προετοιµασίας, καταστρώνεται

ένα

γενικό πλάνο δεν εφαρµόζεται επ’ ακριβώς στην τάξη. Αν και ετοιµάζουν
ένα πλάνο επεξεργασίας οι νηπιαγωγοί έχουν την πεποίθηση ότι κατά την
πρακτική εφαρµογή του, η φωνή των παιδιών θα πρέπει να ακούγεται και
να λαµβάνεται υπόψη.
Πρέπει όµως να είµαστε κι εµείς λίγο ανοιχτοί, δηλαδή να ακούµε και
τα παιδιά, διότι γενικά το πλάνο δεν είναι τυφλοσούρτης. Α.Σ:9
5.1.2.4.2 Πλάνο ερωτήσεων

∆ηλαδή είχα κάνει ένα πλάνο, µε ορισµένες ερωτήσεις. Είχα επιλέξει
ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές έκανα. Υπήρχε κάποια πορεία. Α.Σ: 3

Οι νηπιαγωγοί προετοιµάζουν τις ερωτήσεις τις οποίες θέλουν να
κάνουν στα παιδιά για την επεξεργασία του λογοτεχνήµατος. Παρ’ όλα
ταύτα, αναµένουν ότι και τα παιδιά πρόκειται να κάνουν ερωτήσεις εκτός
πλάνου και ότι θα χρειαστεί να απαντηθούν, εκτός προετοιµασίας.
Κάνω τη σχετική προετοιµασία, αλλά καµιά φορά προκύπτει από τα
παιδιά κάτι, κάποιες ερωτήσεις που µπορεί να µην τις έχω προετοιµάσει.
Φυσικά θα απαντήσουµε στις ερωτήσεις τους. Α.Σ: 11
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5.1.3 Προετοιµασία παιδιών

Η προετοιµασία των παιδιών για την επαφή µε το λογοτέχνηµα,
όπως δείχνει η παρούσα έρευνα, πραγµατοποιείται µε ποικίλες
δραστηριότητες και πρακτικές (πίνακας 13).

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
έκθεση βιβλίου, εµπλουτισµός γωνιάς

11

θεατρικό παιχνίδι

8

συζήτηση, προβληµατισµός

7

κουκλοθέατρο

2

έρευνα

1

ρουτίνες, τραγούδι, λάχνισµα, φράση

8

"ανακάλυψη" νέων βιβλίων

7

χρήση ενδιάµεσου, αντικείµενα, αξεσουάρ

7

δηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας

6

αλλαγή θέσης, στάσης

5

Πίνακας 13. Πρακτικές και δραστηριότητες προετοιµασίας των παιδιών
για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
συζήτηση, προβληµατισµός

13%

2%

χρήση ενδιάµεσου,
αντικείµενα,αξεσουάρ

11%

3%

11%

έκθεση βιβλίου, εµπλουτισµός
γωνιάς
δηµιουργία καταλ.
ατµόσφαιρας
θεατρικό παιχνίδι

11%

αλλαγή θέσης, στάσης

18%

8%

"ανακάλυψη" νέων βιβλίων
κουκλοθέατρο

13%

10%

ρουτίνες, τραγούδι, λάχνισµα,
φράση
έρευνα πεδίου

Πίνακας 14.Ποσοστιαία αναλογία εφαρµοζόµενων πρακτικών και δραστηριοτήτων
προετοιµασίας των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία.

Πιο συγκεκριµένα, τα ερευνητικά αποτελέσµατα (πίνακας 14),
δείχνουν τις εφαρµοζόµενες πρακτικές και δραστηριότητες προετοιµασίας
των παιδιών. Με σειρά προτεραιότητας η προετοιµασία των παιδιών
πραγµατοποιείται κατά 18% µέσω της έκθεσης βιβλίων και εµπλουτισµού
γωνιάς, κατά 13% τόσο µε θεατρικό παιχνίδι όσο και µε ρουτίνες όπως
είναι τα τραγούδια, λαχνίσµατα ή φράσεις. Ακόµη, εφαρµόζονται κατά
11%, τόσο η συζήτηση και ο προβληµατισµός, όσο και η χρήση ενδιάµεσου,
όπως αντικειµένων ή αξεσουάρ. Επίσης κατά 11% εφαρµόζεται και η
«ανακάλυψη» νέων βιβλίων. Επιπροσθέτως, κατά 10%

εφαρµόζεται η

δηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας, κατά 8% η αλλαγή θέσης ή στάσης
του σώµατος. Τέλος οι νηπιαγωγοί προετοιµάζουν τα παιδιά κατά 3% µε
κουκλοθέατρο και κατά 2% µε έρευνα πεδίου.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

12

8
6
4
2

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

αλλαγή θέσης,
στάσης

δηµιουργία
κατάλληλης
ατµόσφαιρας

χρήση
ενδιάµεσου,
αντικείµενα,

"ανακάλυψη"
νέων βιβλίων

ρουτίνες,
τραγούδι,
λάχνισµα, φράση

έρευνα

κουκλοθέατρο

συζήτηση,
προβληµατισµός

θεατρικό παιχνίδι

0
έκθεση βιβλίου,
εµπλουτισµός
γωνιάς

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

10

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πίνακας 15. Οι εφαρµοζόµενες δραστηριότητες και πρακτικές προετοιµασίας των
παιδιών.

5.1.3.1 Εφαρµοζόµενες δραστηριότητες

5.1.3.1.1 Έκθεση βιβλίων, εµπλουτισµός γωνιάς

Οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν την φυσική και αβίαστη

εισαγωγή

λογοτεχνηµάτων στο κύκλο και γι αυτό θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση,
την εκδήλωση ενδιαφέροντος των παιδιών. Έτσι, παρόλο

που

προετοιµάζουν το περιβάλλον εκθέτοντας βιβλία στην τάξη, συχνά περνούν
µέρες ώσπου τα παιδιά να ενδιαφερθούν για κάποιο από αυτά.
Εκθέτουµε βιβλία παντού γύρω. Υπάρχουν για µέρες και µπορεί να µη
τα ακουµπήσουν. ∆εν αρχίζουµε ακόµα . Α.Σ: 10
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Η έκθεση βιβλίων αποτελεί βασική πρακτική προετοιµασίας των
παιδιών, για την επαφή µε το λογοτέχνηµα.

Η έκθεση προσελκύει το

ενδιαφέρον των παιδιών στα βιβλία και αρχίζουν να ρωτούν γι΄ αυτά.
Έχουµε ένα γραφειάκι και πάντα υπάρχουν κάποια βιβλία σχετικά µε
το θέµα, τα οποία φέρνω εγώ. « Κυρία είναι δικό σου ή από τη βιβλιοθήκη
του σχολείου;» µε ρωτάνε. Α.Σ: 11

5.1.3.1.2 Θεατρικό παιχνίδι

Για την εισαγωγή των λογοτεχνηµάτων οι

νηπιαγωγοί

φορούν

στολές και παίζουν ρόλους. Με τις µεταµφιέσεις και τα παιχνίδια ρόλων,
χρησιµοποιείται το θεατρικό παιχνίδι, για να εισάγουν τα λογοτεχνήµατα
στον κύκλο των παιδιών.
Ήµουν µεταµφιεσµένη. Έχω τη στολή της Χιονάτης. Την είχα φορέσει
και έπαίζα το ρόλο της Χιονάτης. Η Χιονάτη τους διάβαζε ένα παραµύθι.
Α.Σ: 8
Μπήκα στη τάξη και φορούσα κάποια φτερά και κρατούσα διαφορετικά
σύµβολα για κάθε βιβλίο... Άπλωσα ένα ύφασµα, άπλωσα τα βιβλία και µετά
έβαζα κάθε σύµβολο πάνω σε κάθε βιβλίο, χωρίς να µιλάω...Α.Σ: 10

Επειδή όλα τα χρόνια συνήθως τους κάνω πολλά θεατρικά, για να
κάτσουνε, µόλις αρχίσει αυτό το περίφηµο µπαστούνι του µάγου ή καπέλο του
µάγου να πετάει, σου λένε « κάτι θα ξεκινήσει…»
5.1.3.1.3

Συζήτηση-προβληµατισµός

Η συζήτηση και ο προβληµατισµός γύρω από ένα θέµα, προηγούνται
και προετοιµάζουν τα παιδιά να ακούσουν ένα σχετικό λογοτέχνηµα. Όταν
διεξάγεται ένα σχέδιο εργασίας στην τάξη, η µια θεµατική προσέγγιση τα
παιδιά ενθαρρύνονται ν’ αναζητούν βιβλία από το σπίτι και να τα φέρουν
στο νηπιαγωγείο, ώστε δίνονται απαντήσεις στα ερωτήµατά τους.
Όταν έχουµε ένα σχέδιο εργασίας ή µια θεµατική προσέγγιση και καλούνται
τα παιδιά, µάλλον οι γονείς µαζί µε τα παιδιά , να βρουν πηγές, να µας
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φέρουν στο νηπιαγωγείο για να βρούµε απαντήσεις στα ερωτήµατά µας.
Α.Σ: 9
Συχνά χρειάζεται να περιµένουν αρκετές µέρες, ώσπου τα παιδιά να
δώσουν το έναυσµα και να προετοιµαστούν µε

κάποια συζήτηση

προβληµατισµό. Οι νηπιαγωγοί βρίσκονται σε εγρήγορση
αδράξουν την ευκαιρία και µόλις τα

παιδιά

ώστε

ή
να

αρχίζουν µια συζήτηση,

εισάγουν το επιλεγµένο λογοτεχνικό κείµενο.
Περίµενα δηλαδή να είναι δική τους πρωτοβουλία. Το παρατήρησα
όµως, ότι αυτό το βιβλίο, πάει-έρχεται, πάει, έρχεται , πότε θα το διαβάσω;
Ενώ σήµερα µε το να µου πουν: «Κυρία εγώ πήγα στο σπίτι της Παναγιώτας»
έθεσαν το θέµα της ανταλλαγής των επισκέψεων. Οπότε, τότε το διαβάσαµε.
Α.Σ: 8
5.1.3.1.4 Κουκλοθέατρο

Το πέρασµα από µια προηγούµενη δραστηριότητα στην επεξεργασία
της Παιδικής Λογοτεχνίας, πραγµατοποιείται µε

κούκλες. Έτσι το

κουκλοθέατρο χρησιµοποιείται από τους νηπιαγωγούς ως µεταβατική φάση
για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Οι κούκλες µιλάνε στα
παιδιά και τους λένε τι ακολουθεί.

Τα προετοιµάζουν έτσι για την

εισαγωγή του λογοτεχνήµατος στον κύκλο.
Χρησιµοποιώ κούκλες. Μιλάνε οι κούκλες και λένε τι θα ακολουθήσει .
Α.Σ: 3

Οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν

κούκλες για

να

φέρνουν τα

λογοτεχνήµατα στα παιδιά. Τα παιδιά µέσω της επανάληψης, συνδέουν την
κούκλα µε τα λογοτεχνήµατα
χρησιµοποιούνται

ως

και

προετοιµάζονται. Οι

διαµεσολαβητές

για

την

εισαγωγή

κούκλες
των

λογοτεχνηµάτων στο κύκλο.
Αν το έχω στη τσάντα µου µέσα - γιατί συνήθως το φέρνω από το σπίτι
µου που έχω πάρα πολλά παραµύθια- µπορεί να το φέρει η κούκλα, έρχεται
και κούκλα µαζί µου. Και τα παιδιά µε ρωτάνε: «τι µας έφερε η κούκλα;».
Α.Σ: 8
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5.1.3.1.5 Έρευνα πεδίου

Με έρευνα πεδίου στον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου τα παιδιά
µπαίνουν σε µια κατάσταση προβληµατισµού και προετοιµάζονται ώστε
όταν επιστρέψουν στην τάξη, να αναζητήσουν και να ασχοληθούν µε τα
σχετικά λογοτεχνήµατα.
Ή πάλι στο θέµα της Άνοιξης, βγήκαµε έξω και παρατηρούσαµε το
οτιδήποτε µε τους µεγεθυντικούς φακούς, Μετά όταν γυρίσαµε, ψάχναµε το
αντίστοιχο βιβλίο. Το προσεγγίσαµε έτσι, ανάποδα: από τη φύση στα βιβλία.
Α.Σ: 10

5.1.3.2 Εφαρµοζόµενες πρακτικές προετοιµασίας
5.1.3.2.1 Ρουτίνες, τραγούδι, λάχνισµα, φράση

Οι νηπιαγωγοί σηµατοδοτούν την έναρξη της

ώρας της Παιδικής

Λογοτεχνίας µε ρουτίνες. Οι ρουτίνες µπορεί να είναι χαρακτηριστικά
τραγούδια.. Οι ρουτίνες

έχουν τον ρόλο της µεταβατικής φάσης στο

ηµερήσιο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. ∆ηλαδή, προετοιµάζουν τα παιδιά
να µεταβούν οµαλά από την προηγούµενη δραστηριότητα στην επόµενη.
Λέµε το: (τραγουδάει) «Παραµύθι τώρα θα αρχινίσει,

παραµύθι που

το αγαπώ, ο καθείς σας τώρα ας σιωπήσει, µια φορά, µια φορά κι ένα καιρό»
και µετά το λέµε και ψιθυριστά. Μπορεί άλλοτε να πούµε το « παραµύθι,
µύθι, µύθι το κουκί και το ρεβίθι..» ...Μπορεί να πούµε και το «ησυχία µες
την τάξη ένας ψήλος θα πετάξει». Μπορεί να πούµε το « Κόκκινη κλωστή
δεµένη...» ∆εν το λέµε κάθε φορά, θα το πούµε όµως κάποια στιγµή. Α.Σ: 1

Οι ρουτίνες, περιλαµβάνουν φράσεις ή λαχνίσµατα και συνοδεύονται
απο ανάλογες κινήσεις. Τις ρουτίνες αυτές, τα παιδιά

τείνουν να τις

υιοθετούν και να τις επαναλαµβάνουν, ενώ όταν παραλείπονται τις
υπενθυµίζουν στους εκπαιδευτικούς.
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Μια ιεροτελεστία, που έχω κρατήσει, είναι να µετράµε µέχρι το 10 στα
Αγγλικά και να λέµε: «Οpen your book, close your book , clap and say it
again» («άνοιξε το βιβλίο σου, κλείσε το βιβλίο σου, χειροκρότησε και πες το
ξανά»). Και λέω: «τα δάχτυλα µας γίνονται βιβλίο». Να έχει µια αρχή και µια
συνέχεια. Αν το ξεχάσω τα παιδιά µου λένε:«Κυρία δεν είπαµε τις µαγικές
λέξεις για να ξεκινήσουµε». Α.Σ: 8

5.1.3.2.2 «Ανακάλυψη» καινούργιων βιβλίων

Επειδή το ενδιαφέρον των παιδιών µπορεί να καθυστερήσει να
εκδηλωθεί, πολλές φορές οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν την πρακτική του
«ξεχασµένου βιβλίου».
παιδιών

σε

Για να κατευθύνουν άµεσα το ενδιαφέρον των

συγκεκριµένο

λογοτεχνικό

έργο

το

οποίο

έχουν

προγραµµατίσει να επεξεργαστούν, το «ξεχνούν τυχαία» σε περίοπτη θέση.
Τα παιδιά ανακαλύπτουν το «ξεχασµένο βιβλίο» και ρωτούν γι αυτό.
Μπορεί

να µου το φέρει κάποιος,

επειδή το έχω αφήσει «όλως

τυχαίως» σε ένα τραπέζι. Κάποιο βιβλίο που θέλω να διαβάσω αλλά δεν
θέλω να το επιβάλλω στην τάξη. Κάποιος θα το πετύχει και το φέρει να το
διαβάσουµε. Όταν θέλεις

να διαβάσεις κάτι σχετικό µε ένα θέµα που

διαπραγµατεύεσαι, δεν µπορείς να περιµένεις πότε ένα παιδί θα τύχει να το
επιλέξει και να το φέρει. Όταν ένα παιδί επιλέξει ένα βιβλίο και το φέρει θα
το διαβάσεις, αλλά όταν θέλεις να διαβάσεις κάτι εσύ,

πρέπει να βρεις ένα

τρόπο να µην το επιβάλλεις αλλά να έρθει φυσικά. Α.Σ: 14

Η πρακτική του «ξεχασµένου βιβλίου» εφαρµόζεται από τους
νηπιαγωγούς,

όταν

προγραµµατίζουν

µέσω

ενός

συγκεκριµένου

λογοτεχνήµατος να γίνει αφόρµηση ενός θέµατος. Για το σκοπό αυτό
αφήνουν το συγκεκριµένο βιβλίο σε διάφορα σηµεία της τάξης ώστε τα
παιδιά να το «ανακαλύψουν» και να ρωτήσουν γι΄ αυτό. Εφαρµόζοντας την
συγκεκριµένη πρακτική, οι νηπιαγωγοί κύκλο αφενός κεντρίζουν το
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ενδιαφέρον των παιδιών για το συγκεκριµένα βιβλίο και επιτυγχάνουν
άµεσα και φυσικά να εισάγουν στο το λογοτέχνηµα, αφετέρου ξεκινούν τη
νέα θεµατική ενότητα.
Αφήνω το βιβλίο

τυχαία σε κάποια καρέκλα ή πάνω σε κανένα

τραπεζάκι. Τα παιδιά το ανοίγουν και το κοιτάζουν: «Κυρία τι γράφει;»...
«πως βρέθηκε το βιβλίο εδώ;». Το χρησιµοποιώ ως αφόρµηση για να εισάγω
στο θέµα που θέλω. Α.Σ: 2

Επίσης, οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν να κεντρίζουν την προσοχή

των

παιδιών σε συγκεκριµένα βιβλία, µε το να τα τοποθετούν δίπλα τους ώστε
τα παιδιά να τα «ανακαλύπτουν» άµεσα και να ρωτούν γι΄ αυτά.
Μπορεί να έχω δίπλα µου το βιβλίο που θέλω να διαβάσουµε. Όταν
είναι καινούργιο το βιβλίο, τα παιδιά το αναγνωρίζουν: «Κυρία, δεν το
έχουµε ξαναδεί.» Ή κάποιο θα µε ρωτήσει : «Τι είναι αυτό το βιβλίο που
έχεις κυρία;» Α.Σ: 5

5.1.3.2.3 Χρήση «ενδιάµεσου», αντικείµενο, αξεσουάρ

Οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν αξεσουάρ, για να σηµατοδοτούν την
ενασχόληση µε την Παιδική Λογοτεχνία. Με την χρήση των συγκεκριµένων
αντικειµένων, τα παιδιά προετοιµάζονται να ακούσουν κάποιο λογοτέχνηµα
στη συνέχεια.

Οι νηπιαγωγοί µε χρήση «ενδιάµεσου» προαναγγέλλουν

στα παιδιά ότι ακολουθεί η επαφή µε λογοτέχνηµα. Οι «ενδιάµεσοι» είναι
τα αντικείµενα ή τα αξεσουάρ τα οποία χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί για
να

σηµατοδοτούν την έναρξη επαφής µε την Παιδική Λογοτεχνία. Τα

παιδιά µε την επανάληψη, µαθαίνουν να δίνουν στη χρήση των ενδάµεσων
συγκεκριµένες ερµηνείες. Για παράδειγµα µε την επανάληψη, µαθαίνουν
ότι όταν φορέσει το σάλι η νηπιαγωγός, θα ακολουθήσει

παραµύθι και

προετοιµάζονται.
Παίρνω ένα σάλι, ένα παλιό, δικό µου, γυαλιστερό και το βάζω, για να
µας πηγαίνει αλλού. Να έχουµε µια ιδιαίτερη ώρα που να ξέρουν ότι είναι η
ώρα του παραµυθιού. Α.Σ: 7
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Ως ενδιάµεσοι χρησιµοποιούνται και

τα µουσικά όργανα. Οι

νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν για παράδειγµα µια µαράκα,

για να

σηµατοδοτούν την έναρξη ενασχόλησης µε την Παιδική Λογοτεχνία. Τα
παιδιά µε την επανάληψη της χρήσης, αντιλαµβάνονται ότι ακολουθεί η
επαφή τους µε κάποιο λογοτέχνηµα κι έτσι προετοιµάζονται.
Μπορεί να τα καλέσει τα παιδιά µια µαράκα, οπότε τα παιδιά
προετοιµάζονται. Α.Σ: 4

Αντικείµενα τα οποία χρησιµοποιούνται και προκαλούν την προσοχή
και το ενδιαφέρον των παιδιών είναι για παράδειγµα ένα καπέλο ή ένα
ραβδί του µάγου. Επίσης, υφάσµατα, τσάντες, κουτιά και καθηµερινά
αντικείµενα, µέσα στα οποία οι νηπιαγωγοί κρύβουν βιβλία ώστε να τα
παρουσιάζουν µε θεατρικότητα στα παιδιά.
Εµένα είναι η µόνιµή µου αφόρµηση. Και πάντα κάτι βγαίνει από
κάπου. Αυτά έχουν µια έντονη αγωνία κάθε φορά, ότι θα βγει κάτι από κάπου.
Θα είναι ένα κουτί που θα βγάζω το βιβλίο; Θα είναι ένα καπέλο τεράστιο
που θα βγάζω το βιβλίο; Θα είναι η αγαπηµένη µου τσάντα, που την έχω
φέρει από το σπίτι και που είναι όλο φόδρες και πανιά απέξω; Θα είναι ο
σάκος των παιδιών µου που µου έχουν αφήσει; Α.Σ: 6

Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να παρακολουθούν τα λογοτεχνήµατα
στον κύκλο οι νηπιαγωγοί τα ενισχύουν µε την εισαγωγή τρισδιάστατων
βιβλίων. Τα παιδιά, εντυπωσιάζονται από τα κινητά κοµµάτια της
εικονογράφησης, καθηλώνονται στις θέσεις τους και

παρακολουθούν. Το

ίδιο το βιβλίο χρησιµοποιείται από τους νηπιαγωγούς, σαν εντυπωσιακό
αντικείµενο.
Όταν µια οµάδα δεν έχει µάθει να κάθεται καθόλου, χρειάζεται ένα
πολύ ισχυρό κίνητρο για να καθίσει και να προσέξει. Αφού πολλές φορές τους
πηγαίνω τρισδιάστατα, αυτά που πετάγονται από µέσα,

µε τα οποία τα

καθηλώνονται. Περιµένουν ότι θα πεταχτεί κάτι και το θέλουν. Α.Σ: 4
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Επειδή οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν ότι στα παιδιά αρέσουν οι εκπλήξεις,
το στοιχείο αυτό το χρησιµοποιούν για

να εισάγουν

λογοτεχνήµατα

στον κύκλο. Χρησιµοποιούν το ίδιο το βιβλίο ως αντικείµενο-έκπληξη, για
να προετοιµάζουν τα παιδιά.
Κάποιες φορές έχω ένα βιβλίο έκπληξη, που δεν θα το έχω εµφανίσει
και θα το κρατήσω πίσω µου. Το περιµένουν πραγµατικά πως και πως.
«Κυρία, βιβλίο έκπληξη! ». Α.Σ: 11

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, για την εισαγωγή του λογοτεχνήµατος στον
κύκλο,

οι

νηπιαγωγοί

χρησιµοποιούν

συµβολικά

αντικείµενα.

Τα

αντικείµενα παραπέµπουν στο περιεχόµενο του λογοτεχνήµατος το οποίο
οι νηπιαγωγοί πρόκειται να εισάγουν στον κύκλο.
Είχα ετοιµάσει ένα χαρακτηριστικό σύµβολο για κάθε βιβλίο, ένα µόνο
όχι πολλά, για να παραπέµψουν στα βιβλία. Και µπήκα µε αυτά . ∆ηλαδή
είναι η ιστορία ο «Ο Πέτρος και η γοργόνα»; Φέρνω µερικά κοχύλια, για να
κινήσω το ενδιαφέρον και να θέλουν να µάθουν περισσότερα. Α.Σ: 10

5.1.3.2.4 ∆ηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας

Προετοιµάζοντας τα παιδιά για την λογοτεχνική επαφή οι νηπιαγωγοί
δηµιουργούν κατάλληλη ατµόσφαιρα στο νηπιαγωγείο
Κι αλλάζω τον χώρο για να το κάνω λίγο πιο παραµυθένιο, λίγο πιο
διαφορετικό και αυτό τους αρέσει πολύ. Α.Σ: 2

Άλλοτε οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν χειροτεχνίες για την ώρα της
Παιδικής Λογοτεχνίας.

Τέτοιες

χειροτεχνίες

είναι για παράδειγµα

σύννεφα τα οποία την ώρα της Παιδικής Λογοτεχνίας, κατεβαίνουν στο
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πάτωµα και κάθονται επάνω τους παιδιά. Έτσι, διαµορφώνεται το ανάλογο
κλίµα στην τάξη και προετοιµάζονται τα παιδιά για το λογοτεχνικό κείµενο.
Άλλοτε, ακολουθώ άλλη πρακτική. Τους λέω: «Παιδιά ελάτε να
κατεβάσουµε τα ροζ σύννεφα και να καθίσουµε επάνω τους απαλά, για να
µπορέσουµε να απολαύσουµε το κείµενο.» Α.Σ: 9

Άλλοτε, οι νηπιαγωγοί διακοσµούν την τάξη µε

χειροτεχνικές

κατασκευές στις οποίες ενσωµατώνουν λογοτεχνήµατα. Με τον τρόπο αυτό
εκτός από τη δηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας, επιτυγχάνουν
ταυτόχρονα να τα εισάγουν στον κύκλο.
Είχα διαµορφώσει ένα τεράστιο τοίχο και είχα δέσει κάθε ζωάκι της
θάλασσας µε ένα σχοινάκι, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να το τραβάω λίγο
προς τα πάνω και να έχει κρυµµένο πίσω του το κάθε ένα, ένα φακελάκι µε
ποιήµατα µέσα. Ήταν τα ποιήµατα που µας έφερνε ο αστερίας Α.Σ: 10

Η έναρξη της λογοτεχνικής επαφής σηµατοδοτείται

από µια

κατάσταση ετοιµότητας στην οποία αναµένεται να βρίσκονται τα παιδιά. Η
κατάσταση ετοιµότητας χαρακτηρίζεται από ανάλογη θέση και στάση των
παιδιών και από ατµόσφαιρα ηρεµίας και ησυχίας, για να επικοινωνήσουν
µε το λογοτεχνικό κείµενο.
Ξεκινάει. Παίρνουµε την ανάλογη θέση, λέµε «είµαστε έτοιµοι». ∆ηλαδή
σεβόµαστε και

ξεκινάµε µε απόλυτη ησυχία, είµαστε συγκεντρωµένοι.

Α.Σ: 11
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5.1.3.2.5 Αλλαγή θέσης, στάσης.

Με την διαφοροποίηση της θέσης, και την αλλαγή στάσης του
σώµατος, οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά να χαλαρώνουν από την
ένταση της προηγούµενης φάσης του προγράµµατος και να προετοιµάζονται
για την ήρεµη φάση η οποία ακολουθεί .
Θα καθίσουµε κάτω πιο χαλαρά. Κάθονται οκλαδόν. Καµιά φορά
µπορεί να τους πω πάρτε κάποιο ύφασµα και καθίστε επάνω. Οπότε υπάρχει
κάποια διαφοροποίηση και τα βλέπεις και τους αρέσει να ακούν . Α.Σ: 4

Οι νηπιαγωγοί τροποποιούν τις εφαρµοζόµενες πρακτικές και
δραστηριότητες για την εισαγωγή λογοτεχνηµάτων κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. ∆ηλαδή διαφορετικές είναι οι εφαρµοζόµενες πρακτικές
στην αρχή της χρονιάς, όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν
µε τα λογοτεχνήµατα και διαφορετικές

αργότερα όταν έχουν πλέον

εξοικειωθεί. Οι νηπιαγωγοί αξιολογούν την κατάσταση ετοιµότητας στην
οποία βρίσκονται τα παιδιά να δεχθούν τα λογοτεχνήµατα στον κύκλο και
εφαρµόζουν τις ανάλογες πρακτικές και δραστηριότητες .
Τον Μάιο, έχει προχωρήσει η οµάδα αλλιώς, θα επικοινωνήσουµε
αλλιώς. ∆ηλαδή µε το που θα βγει το βιβλίο, θα καθίσουν, θα περιµένουν και
θα ανοίξουν το στόµα, χωρίς να αρχίζω να διαβάζω. Το Σεπτέµβρη θα πρέπει
να το δεχτούνε, ακόµη δεν το έχουν δεχτεί. Άλλοι έχουν διαβάσει και άλλοι
δεν έχουν διαβάσει καθόλου. Οπότε

βλέπω τι γίνεται στην οµάδα και

προχωράω. Α.Σ: 8
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5.1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα, δείχνουν την διδακτική µεθοδολογία
η οποία εφαρµόζεται στο νηπιαγωγείο, κατά την επαφή των παιδιών µε το
λογοτέχνηµα (πίνακας 16).

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ανάγνωση στοιχείων εξώφυλλου-οπισθόφυλλου:
συγγραφέας, εικονογράφος, τίτλος, περίληψη

11

ταυτόχρονη επίδειξη παρατήρηση - σχολιασµός εικόνας

8

εκ των προτέρων επίδειξη εικόνων

2

ανάγνωση, απαγγελία

15

αφήγηση

3

δραµατικότητα, θεατρικότητα φωνής

9

χειρονοµία, κίνηση, έκφραση, παντοµίµα
µετακίνηση

5
2

αλληλεπιδραστική ανάγνωση / αφήγηση / απαγγελία

13

από κοινού ανάγνωση / απαγγελία

10

ανάγνωση-παράσταση

9

επαναλαµβανόµενη ανάγνωση / αφήγηση/ απαγγελία

8

συµµετοχική ανάγνωση / αφήγηση / απαγγελία

6

ανάγνωση / αφήγηση σε συνέχειες

4
2

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΥ

ανάγνωση / αφήγηση / απαγγελία µε χρήση υπολογιστή
ανάγνωση / αφήγηση / απαγγελία µε εν χορώ
δραµατοποίηση
ανάγνωση/ απαγγελία µε επικέντρωση στο γραπτό λόγο

2
1

Πίνακας 16. Η εφαρµοζόµενη διδακτική µεθοδολογία κατά την επαφή µε το λογοτέχνηµα
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Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα (πίνακας 17), δείχνεται ότι η
έναρξη επαφής µε το λογοτέχνηµα αρχίζει κυρίως µε την ανάγνωση των
στοιχείων εξώφυλλου και οπισθόφυλλου. Επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο οι
νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή

τα παιδιά

µε το λογοτέχνηµα είναι

περισσότερο η ανάγνωση και η απαγγελία. Η τεχνική των νηπιαγωγών η
χαρακτηρίζεται κυρίως από δραµατικότητα της φωνής και ότι η µέθοδος
ανάγνωσης ή απαγγελίας είναι συνήθως αλληλεπιδραστική.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ

16

14

12

8

6

4

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ανάγνωση µε
χρήση υπολογιστή
οµαδική ή
χορωδιακή
µε εν χορώ
δραµατοποίηση
µε επικέντρωση
στο γραπτό λόγο

σε συνέχειες

συµµετοχική

ανάγνωσηπαράσταση
επαναλαµβανόµενη

από κοινού

αλληλεπιδραστική

µετακίνηση

δραµατικότητα,
θεατρικότητα
χειρονοµία, κίνηση,
έκφραση,

0

αφήγηση

2

ανάγνωση
στοιχείων
εικόνα εξώφυλλου,
παρατηρ.-σχόλια
εκ των προτέρων
επίδειξη εικόνων
ανάγνωση,
απαγγελία

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

10

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ / ΑΦΗΓΗΣΗΣ/
ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πίνακας 17. Γράφηµα της εφαρµοζόµενης διδακτικής µεθοδολογίας κατά
την επαφή µε το λογοτέχνηµα
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5.2.1 Έναρξη επαφής

Η έναρξη επαφής των παιδιών µε το λογοτέχνηµα, σύµφωνα µε τα
ερευνητικά δεδοµένα, πραγµατοποιείται κατά 52% µε την ανάγνωση των
στοιχείων τα οποία βρίσκονται στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο του
βιβλίου. Συγκεκριµένα, αρχίζει µε την ανάγνωση του τίτλου

και των

στοιχείων του συγγραφέα και του εικονογράφου. Επίσης τα παιδιά ζητούν
την περίληψη, όταν υπάρχει στο οπισθόφυλλο. Επιπροσθέτως η έναρξη της
λογοτεχνικής επαφής πραγµατοποιείται µε παρατήρηση και σχολιασµό της
εικόνας του εξώφυλλου κατά 38% και µε µια σύντοµη επίδειξη όλων των
εικόνων του βιβλίου, σε ποσοστό 10% (πίνακας 18).

Έναρξη επαφής µε το λογοτέχνηµα

10%

52%

ανάγνωση στοιχείων
εξωφύλλουοπισθοφύλλου:
συγγραφέας,
εικονογράφος, τίτλος,
περίληψη
εικόνα εξώφυλλου,
παρατηρ.-σχόλια

38%

εκ των προτέρων
επίδειξη εικόνων

Πίνακας 18. Η έναρξη επαφής των παιδιών µε το λογοτέχνηµα

137

5.2.1.1 Ανάγνωση στοιχείων εξώφυλλου-οπισθόφυλλου

Η έναρξη λογοτεχνικής επαφής πραγµατοποιείται µε την ανάγνωση
των στοιχείων του εξώφυλλου. Εκτός από τον τίτλο, διαβάζονται ο
συγγραφέας και ο εικονογράφος.
Ασχολούµαστε µε το εξώφυλλο, το τι γράφει, διαβάζουµε τον τίτλο,
κάνουµε κάποιες προβλέψεις για το τι περίπου θα λέει η ιστορία. Τελευταία
αρχίσαµε να µιλάµε για τον εικονογράφο και για τον συγγραφέα. Α.Σ: 5

Τα παιδιά ενδιαφέρονται για τους δηµιουργούς των λογοτεχνηµάτων
και ζητούν περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγµα θέλουν να βλέπουν
τις φωτογραφίες

τους ή ρωτούν αν ο συγγραφέας έχει κάνει και την

εικονογράφηση του βιβλίου.
Θέλουν να δουν και το πρόσωπο του συγγραφέα. Με ρωτούν: « Ο
συγγραφέας έχει κάνει και τις εικόνες;» Μένουν κι εκεί, στον συγγραφέα και
στον εικονογράφο, εκτός του τίτλου. Α.Σ: 11

Μερικές φορές κατά την έναρξη της επαφής, τα παιδιά ζητούν να τους
διαβαστεί η περίληψη του λογοτεχνήµατος .
Μπορεί να µου ζητήσουν να τους διαβάσω την περίληψη από το πίσω
µέρος του βιβλίου. Α.Σ: 4
5.2.1.2 Εικόνα εξώφυλλου, παρατηρήσεις, σχόλια

Στην αρχή γίνονται παρατηρήσεις και σχόλια για την εικόνα του
εξωφύλλου. Οι ερωτήσεις των νηπιαγωγών παροτρύνουν τα παιδιά να
κάνουν παρατηρήσεις και σχόλια σε σχέση µε την εικόνα και αυτά τα οποία
βλέπουν.

Έτσι γίνονται διαπιστώσεις σχετικά µε την ενδυµασία και µε

άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των εικονιζόµενων ηρώων. Με τον τρόπο
αυτό τα παιδιά αποκτούν µια πρώτη εντύπωση για το λογοτέχνηµα και
ενισχύονται να συµµετέχουν στη συζήτηση για το λογοτέχνηµα.
Ξεκινάµε µε το εξώφυλλο, το παρατηρούµε και το σχολιάζουµε.
Παρατηρούµε τα ρούχα των ηρώων, αν είναι παραδοσιακά ή σύγχρονα, όπως
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αυτά που φοράµε εµείς. Βλέπουµε αν οι ήρωες είναι ζώα, αν είναι ντυµένα.
Σήµερα στο λογοτεχνικό κείµενο που διαβάσαµε οι ήρωες φορούσαν
παραδοσιακές φορεσιές. Α.Σ: 7

Οι νηπιαγωγοί ρωτούν τα παιδιά για τα χρώµατα της εικόνας που
βλέπουν στο εξώφυλλο και τα ενισχύουν στο να απαντούν. Με τον τρόπο
αυτό ενθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν και να συµµετέχουν στη
συζήτηση η οποία διεξάγεται κατά τη διάρκεια της επαφής τους µε το
λογοτέχνηµα.
Από κει και πέρα, αρχίζουµε από το εξώφυλλο, από τα χρώµατα, από το
τι δείχνει. Εγώ θέλω να παράγω λόγο, συνέχεια και ανά πάσα στιγµή. «Τι
δείχνει;», « τι βλέπετε;» « Τι χρώµατα έχει;» Α.Σ: 8

5.2.1.3 Εκ των προτέρων επίδειξη εικόνων

Για να ποικίλουν τις εφαρµοζόµενες πρακτικές τους οι νηπιαγωγοί,
φέρνουν τα παιδιά σε µια πρώτη επαφή

µε το

λογοτεχνήµατα µέσω

εικόνων. Έτσι, όταν υπάρχει εντυπωσιακή εικονογράφηση, οι νηπιαγωγοί
δείχνουν τις εικόνες στα παιδιά χωρίς να µιλούν.
Πρώτα από όλα κάθε φορά, µάλλον πολλές φορές για να µην πω κάθε
φορά, προσπαθώ ο τρόπος να αλλάζει. ∆ηλαδή για παράδειγµα την µια φορά ,
µπορεί να ξεφυλλίσω µόνο τις σελίδες χωρίς να µιλάµε. Ειδικά άµα

η

εικονογράφηση είναι υπέροχη. Βλέπουνε ότι δεν µιλάω και δεν µιλάει κανείς.
Και µετά αρχίζω να εξιστορώ, αρχίζω την διήγηση. Α.Σ: 10

Πολλές φορές και τα παιδιά ζητούν από τους νηπιαγωγούς να τους
δείξουν όλες τις εικόνες, πριν να ακούσουν το λογοτέχνηµα,. Έτσι, κατά
την έναρξη της επαφής µε το λογοτεχνικό κείµενο, οι νηπιαγωγοί δείχνουν
προκαταρτικά

τις εικόνες στα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά

σχηµατίζουν µια πρώτη εντύπωση για το λογοτέχνηµα..
Για να δουν πόσο τους εντυπωσιάζει η εικόνα µπορεί να µου πουν: «Το
ξεφυλλίζεις στα γρήγορα κυρία; » Α.Σ
139

5.2.2 Τρόπος επαφής

Τα ερευνητικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τον πίνακα 19, δείχνουν ότι οι
νηπιαγωγοί κατά 83% κάνουν ανάγνωση ή απαγγελία των λογοτεχνηµάτων
και κατά 17% κάνουν αφήγηση.
Τρόπος επαφής µε το λογοτέχνηµα

17%

ανάγνωση, απαγγελία
αφήγηση

83%

Πίνακας 19. Η ποσοστιαία αναλογία των τρόπων επαφής µε το λογοτέχνηµα

Η αφήγηση ως τρόπος επαφής µε το λογοτέχνηµα είναι σπάνια. Αυτό
συµβαίνει διότι για την αφήγηση, χρειάζεται µεγαλύτερη προετοιµασία Η
προετοιµασία και η τεχνική είναι δύσκολη, καθώς οι νηπιαγωγοί θα πρέπει
να µάθουν καλά την ιστορία απ΄ έξω. Επίσης, χρειάζεται εξάσκηση, ώστε
να πληρούνται οι προϋποθέσεις

της επιτυχηµένης αφήγησης. Έτσι

προτιµούν ως τρόπο επαφής των παιδιών µε το λογοτέχνηµα, την ανάγνωση
ή την απαγγελία. Η χαρά της αφήγησης του παραµυθιού, τείνει να εκλείψει
από το νηπιαγωγείο.
Είχα όµως την προσωπική χαρά και ευλογία, να ακούω την γιαγιά µου
να αφηγείται παραµύθια. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα σηµαντικό
κοµµάτι που λίγο το έχουµε χάσει. ∆ηλαδή το έχω χάσει κι εγώ. Πιο πολύ
διαβάζω παρά αφηγούµαι. Γιατί έχει πολύ πιο µεγάλη κούραση να αφηγηθείς.
Α.Σ:15
140

Κατά την αφήγηση, δεν υπάρχει επαφή µε το γραπτό κείµενο. Το
βιβλίο µπορεί να υπάρχει στο νηπιαγωγείο και θα αποτελέσει ένα σηµείο
αναφοράς, µετά από τη λήξη της αφήγησης.
Κάνω αφήγηση, αλλά ξέρουν από πού είναι γιατί υπάρχει το βιβλίο σαν
βάση. ∆ηλαδή πόσες φορές είναι το βιβλίο χωµένο στα πράγµατα

το

βγάζουµε και λένε: « Α!.. από δω ήταν!» Α.Σ: 5

5.2.3 Τεχνική του τρόπου επαφής

Η τεχνική του τρόπου µε τον οποίο οι νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή
τα παιδιά µε τα λογοτεχνήµατα, σύµφωνα µε τον πίνακα 20, κατά 56%
χαρακτηρίζεται από δραµατικότητα και θεατρικότητα της φωνής, κατά
31 % απο χειρονοµία, κίνηση και σωµατική έκφραση και κατά 13 % από
µετακίνηση στο χώρο.

Τεχνική τρόπου επαφής µε το λογοτέχνηµα

13%
δραµατικότητα,
θεατρικότητα φωνής
31%

56%

χειρονοµία, κίνηση,
έκφραση, παντοµίµα
µετακίνηση

Πίνακας 20. Η ποσοστιαία αναλογία των χαρακτηριστικών του τρόπου
µε τον οποίο οι νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή τα παιδιά µε το λογοτέχνηµα.
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5.2.3.1 ∆ραµατικότητα, θεατρικότητα φωνής

Η τεχνική του τρόπου επαφής χαρακτηρίζεται από δραµατικότητα
καθώς οι νηπιαγωγοί αλλάζουν τη φωνή τους.
Θα χρησιµοποιήσω τον τόνο της φωνής µου, που δεν είναι αυτός που
µιλάµε στην παρεούλα µας. Α.Σ: 2

Η δραµατικότητα της φωνής των νηπιαγωγών δίνει θεατρικότητα στην
λογοτεχνική επαφή, καθώς αλλάζει σύµφωνα µε τα πρόσωπα του
περιεχοµένου. Με τον θεατρικό τρόπο παρουσίασης, οι νηπιαγωγοί
κρατούν την προσοχή των παιδιών εστιασµένη στο λογοτέχνηµα.
Έχω ένα στυλ συγκεκριµένο, στο οποίο δεν είναι απλά η φωνή µου.
Πάντα θα την αλλάξω όταν είναι ο ένας ή ο άλλος ήρωας, θα την κόψω
εκεί που χρειάζεται, προκειµένου να µην χάσω παιδιά κατά την ώρα της
αφήγησης. Α.Σ: 8

Η θεατρικότητα της τεχνικής του τρόπου επαφής συµπληρώνεται και
µε την παραγωγή ήχων.
Προσπαθώ και αλλάζω την φωνή µου, κάνω ήχους, οπότε κεντρίζω το
ενδιαφέρον τους . Τους αρέσει πάρα πολύ. Α.Σ: 14

Κατά την διάρκεια της λογοτεχνικής επαφής, τα παιδιά ακούνε τη
δραµατοποιηµένη φωνή των νηπιαγωγών, διακρίνουν τα χαρακτηριστικά
της και αντιδρούν στα µηνύµατα τα οποία προσλαµβάνουν. Οι νηπιαγωγοί
ερµηνεύουν τη διαδικασία αυτή ως ένδειξη

της πρόσληψης

του

λογοτεχνήµατος, και τη χαρακτηρίζουν ως µια ιεροτελεστία. ∆ηλαδή, οι
νηπιαγωγοί για να καταλάβουν αν µε τον τρόπο τους και µέσα απο τη
θεατρικότητα της φωνής, κατάφεραν

να «περάσουν»

στα παιδιά το

λογοτέχνηµα, αξιολογούν τις αντιδράσεις τους.
Είναι ιεροτελεστία. Το να είναι ήρεµοι, να µε ακούνε, να διακρίνουν
τον τόνο, το χρώµα της φωνής µου. Και µετά το πώς περνάει όλο αυτό,
φαίνεται κακά τα ψέµατα κατά την διάρκεια αλλά και από την έκφρασή
τους όταν σταµατάω. Και ναι, ότι είναι µια ιεροτελεστία το βλέπω και από
τον τρόπο αντίδρασης των παιδιών. Α.Σ: 11
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5.2.3.2 Χειρονοµία, κίνηση, έκφραση, παντοµίµα
Η παραστατικότητα του τρόπου επαφής των νηπιαγωγών είναι
ανάλογη µε το περιεχόµενο του λογοτεχνήµατος. Οι νηπιαγωγοί κάνουν
κινήσεις, γκριµάτσες και χειρονοµίες σύµφωνα µε τη δράση.
Για παράδειγµα αν λέει στο κείµενο «µε γαργάλησε» ή «… µου χτύπησε
στη πλάτη» ή «µε τρόµαξε», θα σηκωθώ, όταν το παραµύθι λέει κάτι και θα
κάνω κίνηση στο παιδάκι. Και αλλάζω έκφραση συνεχώς. Α.Σ: 9

Η παραστατική επαφή µε το λογοτέχνηµα, µέσω της χειρονοµίας
δίνει την ευκαιρία της συναισθηµατικής σύνδεσης των παιδιών και µε τον
εκπαιδευτικό.
Την ώρα εκείνη, αξιοποιώ τα δεδοµένα της ιστορίας µε τα ευαίσθητα
παιδιά και τα παρασύρω, τα αγκαλιάζω. Α.Σ: 5
Η τεχνική του τρόπου επαφής των νηπιαγωγών για να επιφέρει
συναισθηµατική

σύνδεση

των

παιδιών µε το

λογοτέχνηµα, απαιτεί

κατάθεση ψυχικών δυνάµεων. Την ώρα της λογοτεχνικής επαφής, οι
νηπιαγωγοί επιστρατεύουν όλες τις διαθέσιµες δυνάµεις τους. Όταν όµως
βγαίνει ένα

καλό αποτέλεσµα, η ηθική ικανοποίηση αναπληρώνει

τις

δυνάµεις τους.
Εκείνη την ώρα νιώθω ότι όλες µου τις δυνάµεις εκεί τις δίνω για να
βγει ένα αποτέλεσµα. Και µετά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ νιώθω µια
ευχαρίστηση, µια χαλάρωση, µια ικανοποίηση, παρόλο τον κόπο που έχω
κάνει πριν. Νιώθω χαλαρή κι ευδιάθετη. Α.Σ: 2
5.2.3.3 Μετακίνηση

Την ώρα της λογοτεχνικής επαφής οι νηπιαγωγοί µετακινούνται στον
χώρο και κατευθύνονται προς τα ανήσυχα παιδιά.
∆ηλαδή δεν είµαι στην ίδια θέση συνεχώς. Μετακινούµαι και πάω
κοντά στα παιδιά τα πιο ανήσυχα . Α.Σ : 7
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5.2.4 Εφαρµοζόµενες µέθοδοι ανάγνωσης
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα (πίνακας 21), οι
νηπιαγωγοί εφαρµόζουν αλληλεπιδραστική ανάγνωση σε ποσοστό 23%,
από κοινού ανάγνωση σε ποσοστό 17% και ανάγνωση-παράσταση σε
ποσοστό 16%. Επίσης, εφαρµόζεται επαναλαµβανόµενη ανάγνωση κατά
14%, συµµετοχική ανάγνωση κατά 10% και ανάγνωση σε συνέχειες κατά
7%. Επιπροσθέτως κατά 3% εφαρµόζονται ανάγνωση µε χρήση
υπολογιστή, οµαδική ή χορωδιακή ανάγνωση και µε εν χορώ
δραµατοποίηση. Τέλος, σε ποσοστό 2% πραγµατοποιείται ανάγνωση µε
επικέντρωση στο γραπτό λόγο καθώς και µεγαλόφωνη ανάγνωση.

3%

2% 2%

3%
23%

3%

αλληλεπιδραστική
από κοινού

7%

ανάγνωση-παράσταση
επαναλαµβανόµενη
συµµετοχική

10%

σε συνέχειες
17%

ανάγνωση µε χρήση υπολογιστή
οµαδική ή χορωδιακή
µε εν χορώ δραµατοποίηση

14%

µε επικέντρωση στο γραπτό λόγο
16%

µεγαλόφωνη ανάγνωση

Πίνακας 21 . Ποσοστιαία αναλογία των εφαρµοζόµενων µεθόδων ανάγνωσης
(αφήγησης/ απαγγελίας) λογοτεχνηµάτων στο νηπιαγωγείο
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5.2.4.1 Αλληλεπιδραστική ανάγνωση

Τα δεδοµένα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν κυρίως
αλληλεπιδραστική ανάγνωση (interactive reading). Κατά την διάρκεια της
αλληλεπιδραστικής

ανάγνωσης, διακόπτουν σε ένα κρίσιµο σηµείο και

ζητούν από τα παιδιά να κρίνουν ή να φανταστούν την συνέχεια. Με την
αλληλεπιδραστική ανάγνωση οι νηπιαγωγοί αποσκοπούν στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικής φαντασίας των παιδιών.
Άλλες φορές θα κάνω διακοπή και θα σταµατήσω σε κάποιο σηµείο που
θεωρώ κοµβικό και που θα βάλει τα παιδιά σε µια διαδικασία να σκεφτούνε
τι µπορεί να γίνει . Σε ένα σηµείο που εγώ νοµίζω ότι µπορεί να είναι κρίσιµο
και για την κρίση τους και για την φαντασία τους. Α.Σ: 14

Κατά

την εφαρµογή της αλληλεπιδραστικής µεθόδου ανάγνωσης,

γίνονται ερωτήσεις πρόβλεψης. ∆ηλαδή, οι νηπιαγωγοί διακόπτουν την
ανάγνωση και ζητούν από τα παιδιά να προβλέψουν τη συνέχεια.
Κάποια άλλη φορά θα σταµατήσω και θα ρωτήσω: τώρα τι νοµίζετε ότι
µπορεί να γίνει εδώ; Α.Σ: 3

Κατά την αλληλεπιδραστική ανάγνωση, τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις
περισσότερο µεταξύ τους. Αυτό που κάνουν τα παιδιά, είναι να απαντούν
στις ερωτήσεις που τους κάνουν οι νηπιαγωγοί στα κρίσιµα σηµεία. Επίσης,
λένε τις απόψεις τους, σχολιάζουν και κάνουν προβλέψεις σύµφωνα µε τα
δικά τους κριτήρια.
Ερωτήσεις δεν θα έλεγα ότι κάνουν σε µένα, όσο περισσότερο µεταξύ
τους. Νιώθουν την ανάγκη να πει ο καθένας την άποψη του, να τοποθετηθεί
και να σχολιάσει, να µαντέψει, χωρίς να θέλει επιβεβαίωση, όπως το
φαντάζεται εκείνος. ∆ηλαδή θέλει η άποψή του να ξεχωρίσει. Και στην πλοκή
µπορεί να λειτουργήσει η φαντασία τους και να έχουν ένα διαφορετικό
κριτήριο από τους άλλους. Και τους αρέσει αυτό, να πουν κάτι διαφορετικό.
Α.Σ: 11
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5.2.4.2 Από κοινού ανάγνωση

Οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν την από κοινού ανάγνωση (shared
reading). ∆ιαβάζουν δηλαδή, έχοντας το βιβλίο στραµµένο προς το µέρος
των παιδιών δείχνοντάς τους µε το δάχτυλο το σηµείο στο οποίο
βρίσκονται. Με την µέθοδο αυτή, µοιράζονται το βιβλίο µε όλα τα παιδιά
τα οποία και παρακολουθούν την διαδικασία της ανάγνωσης. Με τη µέθοδο
της από κοινού ανάγνωσης, τα παιδιά εξοικειώνονται µε τις συµβάσεις του
γραπτού και προφορικού λόγου. Επίσης, βλέποντας τους νηπιαγωγούς να
δείχνουν τα γράµµατα καθώς διαβάζουν,

συνειδητοποιούν ότι αυτό το

οποίο διαβάζεται είναι το γραπτό κείµενο και όχι οι εικόνες. Έτσι τα παιδιά
ενισχύονται να συνειδητοποιούν τη σχέση του προφορικού µε τον γραπτό
λόγο.
∆ιαβάζοντας, τους δείχνω που ακριβώς βρισκόµαστε και τη φορά, από
τα αριστερά προς τα δεξιά. Α.Σ: 1

5.2.4.3 Ανάγνωση-παράσταση

Οι νηπιαγωγοί διαβάζουν λογοτεχνήµατα στα παιδιά µε ανάγνωση –
παράσταση. ∆ιαβάζουν δηλαδή το λογοτεχνικό κείµενο στα παιδιά χωρίς
να το διακόπτουν, σαν να δίνουν µια θεατρική παράσταση.
Πολλές φορές µπορεί να διαβάσω οτιδήποτε έχω επιλέξει, µε µιας,
χωρίς να σταµατήσω καθόλου. Το κάνω σαν θεατρικό, σαν µια παράσταση,
που δεν θα διακόψω καθόλου. Α.Σ: 15

Για την ανάγνωση–παράσταση,

οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν το

σύνολο των εκφραστικών δυνατοτήτων τους
ενδιαφέρον των παιδιών. Με την

για να

κεντρίζουν το

εφαρµοζόµενη τεχνική η οποία

χαρακτηρίζεται, από παραστατικότητα

στοχεύουν στο ζωηρό και

εστιασµένο επάνω τους, βλέµµα των παιδιών. Το ζωηρό και εστιασµένο
βλέµµα των παιδιών, οι νηπιαγωγοί το αξιολογούν ως σηµείο έλεγχου για
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την επιτυχία της εφαρµοζόµενης µεθόδου. Κατά την διάρκεια της
ανάγνωσης-παράστασης, γίνονται διακοπές είναι όµως σύντοµες. Όταν
γίνονται διακοπές στην ανάγνωση- παράσταση, οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι
χάνεται η µαγεία του λογοτεχνήµατος. Για το λόγο αυτό, φροντίζουν µε
συνοπτικές διαδικασίες για την συντόµευση των παρεµβάσεων. Αυτό που
κάνουν είναι να ακούνε τα σχόλια των παιδιών, να δίνουν µια σύντοµη
απάντηση και να συνεχίζουν την ανάγνωση-παράσταση.
Θα έλεγα ότι αυτό που µου ταιριάζει περισσότερο, είναι η ανάγνωσηπαράσταση. ∆ηλαδή, πάντα δραµατοποιώ τη φωνή µου, πάντα µε επιτονισµό
και µε διαδικασίες ώστε να νιώσω, τα βλέµµατα ζωηρά, δηλαδή να είναι το
ενδιαφέρον τους εστιασµένο σε αυτό. Και µέχρι να το πραγµατοποιήσω αυτό,
εξαντλώ όλες τις δυνατότητές µου. Και µετά

συνήθως κάνοµε κάποια

συζήτηση. Επιτρέπονται τα σχόλια, αλλά και µε κάποιο τρόπο, τα φρενάρω
κιόλας. ∆ηλαδή, ακούω τον σχολιασµό του παιδιού, αλλά µε κάποιο τρόπο τα
φρενάρω. Επειδή τα παιδιά πλατειάζουν και µπορεί το ένα να πάρει την
κουβεντούλα του αλλουνού και µετά να χαθούµε τελείως, συνήθως ακούω το
σχόλιο πολύ γρήγορα, απαντώ όσο πιο συνοπτικά µπορώ και µετά συνεχίζω.
Από παιδί που ήµουνα νοµίζω ότι υπάρχει µια µαγεία σε κάθε ιστορία που
είναι κρίµα να την διακόψεις. Α.Σ: 5

5.2.4.4 Επαναλαµβανόµενη ανάγνωση

Τα παιδιά ζητούν από τους νηπιαγωγούς να τους ξαναδιαβάζουν τα
αγαπηµένα τους βιβλία. Εφόσον πρόκειται για λογοτεχνήµατα τα οποία
έχουν ήδη συζητηθεί στην τάξη, οι νηπιαγωγοί αλληλεπιδρούν περισσότερο
µε τα παιδιά και διαφοροποιούν τις µεθόδους τις οποίες εφάρµοσαν κατά
την πρώτη ανάγνωση. Στην

επαναλαµβανόµενη

ανάγνωση (repeated

reading), οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνουν περισσότερο τα παιδιά να παίρνουν
το λόγο και να σχολιάζουν το λογοτεχνικό κείµενο. Κάνοντας ανοιχτές
ερωτήσεις τα παρακινούν να κρίνουν, να µπαίνουν στη θέση των ηρώων
και να βγάζουν συµπεράσµατα

Με τις ερωτήσεις τους οι νηπιαγωγοί
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κεντρίζουν τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες των παιδιών, όπως για
παράδειγµα την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση

και την διεξαγωγή

συλλογισµών και συµπερασµάτων.
Πολλές φορές τα παιδιά µπορεί να πάνε στην βιβλιοθήκη και να
πάρουνε κάποιο βιβλίο το οποίο το αγαπάνε πάρα πολύ και να θέλουν να τους
ξαναδιαβάσω. Και αυτό συµβαίνει συχνά µπορώ να πω. Κι εκεί πάλι
αξιοποιούµε διαφορετικά

το ίδιο κείµενο που έχει επανειληµµένως

αναγνωστεί και συζητηθεί. Αφήνω δηλαδή τα παιδιά και µιλάνε πολλές φορές
και διακόπτουνε και παρεµβαίνουν και βάζουν δικές τους προτάσεις ή δικά
τους θέµατα. Α.Σ: 5

Το ωραίο βιβλίο τα παιδιά δεν θέλουν να το ακούσουν µόνο µια φορά
αλλά το ζητούν να το ακούσουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά...
Και το παρακολουθούν µε τον ίδιο ζήλο σαν να είναι η πρώτη φορά. Και
ξέρουν την συνέχεια. Πολλές φορές λένε την συνέχεια, αλλά θέλουν να το
ξανακούσουν. Α.Σ: 3

5.2.4.5 Συµµετοχική ανάγνωση

Οι νηπιαγωγοί, φέρνουν τα παιδιά σε επαφή µε λογοτεχνήµατα, µέσω
συµµετοχικής ανάγνωσης. ∆ηλαδή, ζητούν από τα παιδιά να συµµετέχουν
µε διάφορους τρόπους στην ανάγνωση. Για παράδειγµα ζητούν από τα
παιδιά να χτυπούν παλαµάκια όταν ακούν λέξεις οι οποίες αρχίζουν από
συγκεκριµένα γράµµατα. Οι νηπιαγωγοί αλλάζουν τον ρυθµό και τον τόνο
της φωνής τους στα συγκεκριµένα σηµεία, για να υποβοηθούν τα παιδιά
και να ενισχύουν την φωνολογική τους ενηµερότητα.
Κάποιες φορές, ζητάω από τα παιδιά να συµµετέχουν, κατά διάρκεια
της ανάγνωσης µε κάποιους τόπους. Είτε µε τα χέρια τους, όταν ακούνε
κάποια γράµµατα, αν ο στόχος µας είναι να θυµηθούνε κάποια γραµµατάκια
που έχουµε µάθει και που έχουµε παίξει µαζί. Μπορούµε να χτυπήσουµε
παλαµάκια, όταν ακούµε λεξούλες που αρχίζουν από α: άλογο… παλαµάκι.
Εκεί περιµένω λίγο ή θα το διαβάσω πιο αργά και πιο καθαρά. Α.Σ: 4
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Οι λέξεις και ο τρόπος συµµετοχής καθορίζεται από
νηπιαγωγούς πριν

τους

την έναρξη του λογοτεχνήµατος. Έτσι οι νηπιαγωγοί

παρακινούν τα παιδιά να συµµετέχουν για παράδειγµα µε

τα µουσικά

όργανα µόλις ακούνε µια συγκεκριµένη λέξη. Με την συµµετοχική
αφήγηση, οι νηπιαγωγοί ενισχύουν την ακουστική αντίληψη των παιδιών.
Παίζουν τα µουσικά όργανα µόλις ακούσουν τη λέξη

και έτσι

κινητοποιούνται και κρατιούνται σε εγρήγορση. Α.Σ: 2

Τις λέξεις µε τις οποίες τα παιδιά συµµετέχουν, οι νηπιαγωγοί τις
επιλέγουν βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής των λέξεων για τη
συµµετοχική ανάγνωση, σχετίζονται µε τον διδακτικό σκοπό και

τους

διδακτικούς στόχους των νηπιαγωγών.
Σήµερα τους είπα του Τριβιζά µια ιστορία κι είχε κάποια χρώµατα µέσα.
Τους είπα: « όταν θα λέω κάποιο χρώµα, θα ψάχνετε το χρώµα αυτό επάνω
σας και θα το ακουµπάτε. Αν δεν το έχετε, δεν θα κάνετε τίποτα. Κι µόλις
άκουγαν «το πράσινο αλογάκι ...» έδειχναν πράσινο, όσα το είχαν. Α.Σ: 9

5.2.4.6 Ανάγνωση σε συνέχειες

Με την ανάγνωση σε συνέχειες, οι νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή τα
παιδιά του νηπιαγωγείου µε µεγάλα λογοτεχνικά κείµενα. Σύµφωνα µε τα
δεδοµένα της έρευνας τα παιδιά δεν διαµαρτύρονται για την διακοπή της
ανάγνωσης

και συνεχίζουν

λογοτεχνήµατος.

Τα

παιδιά

να ενδιαφέρονται για τη συνέχεια του
ανυποµονούν

για

την

συνέχεια

του

λογοτεχνικού κειµένου και την συµφωνηµένη ηµέρα, φροντίζουν να την
υπενθυµίζουν στους νηπιαγωγούς τους.
Σε µεγάλα παραµύθια όπως «Η

Παπλωµατού», σταµατάµε χωρίς

ενδοιασµούς το κείµενο. Ξέρουµε ότι δεν θα διαµαρτυρηθούν και ότι µε
µεγάλη αγωνία το ζητούν την εποµένη µέρα, από κει που σταµατήσαµε. Και
αυτό µου αρέσει. ∆ηλαδή το ότι δεν αγχώνονται, το ότι θα σταµατήσουµε το
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κείµενο και την αµέσως επόµενη ηµέρα, θα το ζητήσουν ξανά. Πράγµα που
σηµαίνει ότι δεν τους έµεινε καθόλου αδιάφορο. Είχαµε διαβάσει την µισή
«Παπλωµατού» χτες, το οποίο είναι από τα πολύ αγαπηµένα µου. Αυτό έχει
µεγάλο κείµενο, αλλά

είναι αξιολάτρευτο.

Οπότε άρχισαν: «Κυρία, µη

ξεχάσουµε το βιβλίο!». Και διαβάσαµε το άλλο µισό σήµερα. Α.Σ: 1

Οι νηπιαγωγοί, αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα της ανάγνωσης
σε συνέχειες, από τις αντιδράσεις των παιδιών.

Ως θετική ανταπόκριση

στην µέθοδο αυτή, οι νηπιαγωγοί αξιολογούν την αγωνία και το ενδιαφέρον
των παιδιών για την συνέχεια του λογοτεχνήµατος. Το ίδιο θετικά
αξιολογούν τη µέθοδο, από τα παράπονα των παιδιών όταν τη
συµφωνηµένη ηµέρα, δεν τους διαβάζεται η συνέχεια. καθώς τα παιδιά
στην περίπτωση αυτή, διαµαρτύρονται.
Γιατί τρελαινόταν και γιατί το θέλανε. Εγώ µέσα στη όλη ροή του
προγράµµατος το ξεχνούσα και τα παιδιά παραπονιόντουσαν: «µα δεν µας το
διάβασες...», « µα µας υποσχέθηκες». Α.Σ: 13

5.2.4.7 Ανάγνωση µε χρήση υπολογιστή

Οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για να φέρουν τα
παιδιά σε επαφή µε λογοτεχνικά έργα. Πιο συγκεκριµένα εφαρµόζουν
ανάγνωση µε την χρήση υπολογιστή. Αυτό που κάνουν, είναι να σκανάρουν
τα βιβλία και να τα έχουν σε µια ψηφιακή µορφή στον υπολογιστή. Μετά
συνδέουν τον υπολογιστή µε έναν προτζέκτορα και προβάλουν σε µεγάλη
οθόνη το βιβλίο. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας η µέθοδος αυτή
ενθουσιάζει τα παιδιά, διότι βλέπουν το βιβλίο σε µεγάλο µέγεθος, σαν να
βλέπουν σινεµά. Με την µέσω υπολογιστή υποστηριζόµενη
ανάγνωσης,

οι

νηπιαγωγοί

βελτιστοποιούν

την

µέθοδο

ανάγνωση

των

λογοτεχνηµάτων µέσω των Νέων Τεχνολογιών.
Βέβαια ορισµένες φορές κάποια παραµύθια που τα έχω σκανάρει από
κανονικά βιβλία, τα έχουµε στον υπολογιστή και τους τα κάνω προβολή µε το
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βιβντεοπροτζέκτορα. Βέβαια είναι µια άλλη διαδικασία. Είναι πιο ζεστό να
κάθεσαι να διαβάζεις βιβλία. Αλλά µερικές φορές το κάνουµε σινεµά. Να
δούµε ένα βιβλίο-σινεµά.. Και ενθουσιάζονται γιατί βλέπουν µεγάλη εικόνα,
το βλέπουν αλλιώς, το νιώθουν διαφορετικά. Και γενικά η επαφή µε τις Νέες
Τεχνολογίες είναι άµεση. Α.Σ: 14

5.2.4.8 Χορωδιακή ή οµαδική ανάγνωση

Με τη χορωδιακή ή οµαδική ανάγνωση, τα παιδιά ενθαρρύνονται να
συµµετέχουν οµαδικά στην ανάγνωση του κειµένου. Η συµµετοχή των
παιδιών είναι συνήθως στοχευµένη. ∆ηλαδή οι νηπιαγωγοί επιλέγουν ποιες
λέξεις ή φράσεις θα λένε τα παιδιά Αν για παράδειγµα το λογοτεχνικό
κείµενο έχει λέξεις τις οποίες τα παιδιά δυσκολεύονται να προφέρουν, οι
νηπιαγωγοί τις επιλέγουν και τους ζητούν να συµµετέχουν µε αυτές.
Συµµετέχουν και µιλάνε όλοι µαζί. Εν τω µεταξύ, διαλέγω τι θέλω να
φωνάξουν. Μπορεί να υπάρχουν δύσκολες λέξεις που δεν µπορούν να πουν τα
παιδιά και έτσι να δυσκολεύονται, οπότε εν χωρώ θα το πούνε σίγουρα.
Α.Σ: 4

5.2.4.9 Ανάγνωση µε εν χορώ δραµατοποίηση

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι µέθοδοι µε τις οποίες οι
νηπιαγωγοί φέρουν σε επαφή τα παιδιά µε τα έργα Παιδικής Λογοτεχνίας,
διαφοροποιούνται και εφαρµόζονται δοκιµαστικά Έτσι, για παράδειγµα
όταν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί µε τις διαδικασίες, τότε οι νηπιαγωγοί
δοκιµάζουν να εφαρµόσουν την µέθοδο ανάγνωσης ή αφήγησης µε εν
χορώ δραµατοποίηση. Το µοντέλο εφαρµογής της µεθόδου αυτής, είναι να
αφηγούνται ή να διαβάζουν οι νηπιαγωγοί το λογοτέχνηµα και τα παιδιά
όλα µαζί, εν χορώ να το δραµατοποιούν. Η συγκεκριµένη

µέθοδος

παρουσιάζει δυσκολίες κατά την εφαρµογή της. Οι δυσκολίες εφαρµογής,
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είναι ότι απαιτεί ανεπτυγµένες κοινωνικές δεξιότητες, για τη διαχείριση
συγκρούσεων από τα παιδιά, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος των µεταξύ τους
προστριβών. Γι αυτό το λόγο, η συγκεκριµένη µέθοδος δεν υλοποιείται
από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι νηπιαγωγοί την εφαρµόζουν όταν τα
παιδιά έχουν πλέον εξοικειωθεί µε τις σχετικές διαδικασίες. Έτσι, κατά την
εφαρµογή της, όταν δηµιουργούνται προβλήµατα, για να µην σταµατήσει η
νηπιαγωγός την ανάγνωση τα παιδιά ρυθµίζουν την συµπεριφορά τους κι
επιλύουν µόνα τους τις διαφορές τους.
Κατά τις τελευταίες απόπειρες, πολύ τελευταίες, βάζω τα παιδιά να δρουν.
Και λέω απόπειρες, γιατί αυτό δεν µπορείς να το κάνεις από την αρχή. Γιατί
κάνοντας αυτό, σίγουρα κάτι χάνεις. Χάνεις τη µαγεία. Γιατί κάτι θα συµβεί,
θα γίνει ένας µικρός καυγάς; - το πραγµατικό λέµε, αυτό που συµβαίνει-. Το
ιδεατό θα ήταν να λες και να κάνουν. Απλώς πιστεύω - το πιστεύω πολύ
έντονα - ότι τα παιδιά ξέρουν πως λειτουργούµε. ∆ηλαδή, µετά από ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα. αν συµβεί κάτι, ξέρουν πότε να σταµατήσουν.
Από τον τρόπο που σταµατάς αν συµβούν ακραία πράγµατα. Γιατί πόσες
φορές άκουσα: «Μη.... µη το κάνεις αυτό, γιατί θα σταµατήσει και τι θα
κάνουµε;». Α.Σ: 6

Η

ανάγνωση µε εν χορώ δραµατοποίηση, είναι ευχάριστη για τα

παιδιά διότι κινούνται, συµµετέχουν συνέχεια και δρουν ελεύθερα.
Μπορεί να κάνουµε και οµαδική δραµατοποίηση, όλοι µαζί να παίξουµε
το παραµύθι. Εν χορώ δηλαδή. ∆ηλαδή ό,τι διαβάζω να το κάνουν όλοι µαζί
επί τόπου. Κι αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλους. Α.Σ:10
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5.2.4.10 Ανάγνωση µε επικέντρωση στο γραπτό λόγο

Για να διδάξουν στα παιδιά τις συµβάσεις του γραπτού λόγου, οι
νηπιαγωγοί εφαρµόζουν
Αρχικά,

ανάγνωση µε

επικέντρωση στο γραπτό λόγο.

επιλέγεται το κείµενο το οποίο θεωρείται κατάλληλο

για το

συγκεκριµένο διδακτικό σκοπό. Πιο συγκεκριµένα οι νηπιαγωγοί, για την
εφαρµογή της µεθόδου αυτής, τοποθετούν το βιβλίο ανοιχτό προς τα παιδιά,
σε κάποιο καβαλέτο ή αναλόγιο. Οι θέσεις των παιδιών είναι σε σειρά
απέναντι από το βιβλίο και αποφεύγονται τα πλάγια ώστε να βλέπουν όλα,
το γραπτό κείµενο. Κάνουν από κοινού ανάγνωση, δείχνοντας στα παιδιά το
σηµείο που διαβάζουν. Σταµατούν στα σηµεία του γραπτού κειµένου τα
οποία σχετίζονται µε τον διδακτικό σκοπό και κάνουν µια σύντοµη
επεξηγηµατική συζήτηση µε τα παιδιά. Για παράδειγµα, αν έχουν διδακτικό
σκοπό την εκµάθηση των σηµείων στίξης, σταµατούν σε συγκεκριµένες
φράσεις, κάνουν κλειστού τύπου ερωτήσεις

και

δίνουν σχετικές

εξηγήσεις στα παιδιά. Μετά συνεχίζουν την ανάγνωση επαναλαµβάνοντας
την ίδια διαδικασία.
Όταν είναι τους φέρω σε επαφή µε τις συµβάσεις του γραπτού λόγου,
βάζω το βιβλίο στο αναλόγιο, ή στο καβαλέτο. Επιλεγµένο εννοείται

το

βιβλίο, πολύ κοντά στα παιδιά, συνήθως τους έχω σε µια σειρά, αποφεύγω τα
πλάγια. Το διαβάζω δείχνοντας κανονικά από αριστερά προς τα δεξιά και
επιµένω στα σηµεία που πρέπει να επιµείνω. Και επαναλαµβάνεται. Τότε
γίνονται διακοπές, ερωτήσεις και επαναλαµβάνουνε. Ή πάµε στο παρακάτω
και πολλά λένε: «Κυρία αυτό µας το είχες πει και παραπάνω» και λέω: « Ναι
και αφού τελείωσε η πρόταση, τι λέτε να βάλουµε στο τέλος ;» «Τελεία»
«Ρωτάει….» «Ερωτηµατικό». Γίνονται ερωτήσεις, τα παιδιά µιλάνε,
επαναλαµβάνουνε και απαντάνε. Α.Σ: 6
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5.2.4.11 Μεγαλόφωνη ανάγνωση

Στην απογευµατινή βάρδια

του ολοήµερου νηπιαγωγείου, η

λογοτεχνική επαφή προγραµµατίζεται για την ώρα του ύπνου. Λόγω του
ότι τα παιδιά είναι ξαπλωµένα, εκείνη την ώρα οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν
µεγαλόφωνη ανάγνωση. Έχουν δηλαδή το βιβλίο στραµµένο προς το µέρος
τους, διαβάζουν και τα παιδιά ακούνε. Με τη µεγαλόφωνη ανάγνωση, οι
νηπιαγωγοί αποσκοπούν να ενισχύουν την εικονοπλαστική ικανότητα των
παιδιών.
Βέβαια το γεγονός ότι είµαι σε ολοήµερο, µου δίνει την πολυτέλεια την
ώρα που τα παιδιά είναι ξαπλωµένα, να διαβάσω παραµύθι και εκείνη την
ώρα. Που εκείνη την ώρα θέλουν κάτι άλλο, να φύγει περισσότερο το µυαλό
τους, να σκεφτούνε, να φανταστούνε την ώρα που είναι ξαπλωµένα. Α.Σ:12

Η εικονοπλαστική ικανότητα των παιδιών ενδυναµώνεται µε την
µεγαλόφωνη ανάγνωση,

των λογοτεχνηµάτων. Γι αυτό το λόγο οι

νηπιαγωγοί δεν δείχνουν τις εικόνες στα παιδιά και τα ενθαρρύνουν να
σκέφτονται, να φαντάζονται και να δηµιουργούν τις δικές τους νοητικές
εικόνες, µόνο απο την ακρόαση του λογοτεχνήµατος .
Θέλω να σχηµατιστεί κάποια εικόνα στο µυαλό του παιδιού.

∆ηλαδή θα

διαβάσω µε το κείµενο µπροστά σε µένα, εγώ θα βλέπω, τα παιδιά δεν θα βλέπουν.
Τους λέω: θα διαβάζω, θα σκεφτόσαστε εσείς και µετά θα σας δείξω τι διάβασα.
Εσείς µπορεί να έχετε πολύ πιο ωραίες εικόνες στο µυαλό σας, από αυτήν που έκανε
ο εικονογράφος. Α.Σ: 6
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5.3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
Σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, (πίνακας 22), στο νηπιαγωγείο
εφαρµόζεται µια ποικιλία δραστηριοτήτων, µετά την επαφή των παιδιών
µε την Παιδική Λογοτεχνία Πιο συγκεκριµένα. σύµφωνα µε τον πίνακα 18,
κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, 51%, µετά από την επαφή µε το λογοτέχνηµα,
υλοποιούνται
πρώτη

γλωσσικές δραστηριότητες οι οποίες καταλαµβάνουν την

θέση

στη

σειρά

προτεραιότητας

των

εφαρµοζόµενων

δραστηριοτήτων. Στη δεύτερη θέση, οι εικαστικές και οι θεατρικές
δραστηριότητες µε ποσοστό 9%, ενώ
µουσικές δραστηριότητες

στην τρίτη θέση, αναφέρονται οι

µε ποσοστό 8%. Στην τέταρτη θέση, οι

δραστηριότητες επιλογής των παιδιών και οι ερευνητικές δραστηριότητες
µε ποσοστό 6%. Οι µαθηµατικές, χειροτεχνικές και πολυµεσικές
δραστηριότητες καταλαµβάνουν την πέµπτη θέση των εφαρµοζόµενων
δραστηριοτήτων µε ποσοστό 3%.

Στην έκτη θέση µε ποσοστό 2%,

πραγµατοποιείται άµεση λήξη των δραστηριοτήτων.

3%2%
3%3%
6%

γλωσσικές
εικαστικές
θεατρικές

6%

µουσικές
επιλογής παιδιών

8%

51%

ερευνητικές
µαθηµατικές
χειροτεχνικές

9%

πολυµεσικές
9%

άµεση λήξη

Πίνακας 22. Ποσοστιαία αναλογία εφαρµογής δραστηριοτήτων
µετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα
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Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι
δραστηριότητες µετά από την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τον πίνακα 23.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΕΙ∆ΟΣ

γλωσσικές

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
βιβλιοπαρουσίαση από τα παιδιά

14

συζήτηση (εντυπώσεις, σχόλια, απορίες, έλεγχος
προβλέψεων)
ανάγνωση-γραφή

13

γλωσσικά παιχνίδια

11

προτάσεις διαφορετικής έκβασης (συνέχεια-τέλος)

11
10

παραγωγή κειµένου-θεατρικών διαλόγων

10

αναδιήγηση

8

αποµνηµόνευση

8

επανάληψη κειµένου

8

διεξαγωγή συµπερασµάτων

7

σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή

7

ερωτήσεις κατανόησης, εµπέδωσης, αφηγηµατικής

επεξήγηση-επέκταση λεξιλογίου
ερωτήσεις
ενσυναίσθησης,
υποθετικά
σενάρια
(περιγρ. συναισθ.-σκέψεων ηρώων, δράση στη θέση
ηρώων-επιχειρ)
τιτλοδοσία-υποθέσεις
σύγκριση, συσχέτιση, διακειµενικότητα

ΣΥΝΟΛΑ

11

δηµιουργία βιβλίου

δοµής

εικαστικές

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

5
4
4
4
3

τιτλοδοσία-προτάσεις

3

παραµυθοσαλάτα

2

επίσκεψη λογοτέχνη

1

προαναγνωστικές – προγραφικές ασκήσεις

1

ζωγραφική, εικονογράφηση

24

145

3

εικαστικά παιχνίδια (αντιστοίχιση σε πίνακες)
δηµιουργία αφίσας

1

δραµατοποιήση

13

θεατρικό παιχνίδι

9

κουκλοθέατρο

2

παντοµίµα

1

ψυχοκινητικά παιχνίδια

6

χορός

6

τραγούδι

6

28

θεατρικές

µουσικές

25

21
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επιλογής

µελοποίηση

2

δηµιουργία ηχοϊστορίας

1

δραµατοποιήση

8

ζωγραφική

4

θεατρικό παιχνίδι

2

χειροτεχνίες

2

πλαστελίνη

1

17

5
έρευνα στο οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον
έρευνα πεδίου, πείραµα

4

έρευνα στο σχολικό περιβάλλον

4

έρευνα στο διαδίκτυο

3

16

ταξινόµηση, αντιστοίχιση, σύγκριση

8

8

χειροτεχνίες, κοστούµια

6

κατασκευές, σκηνικά

2

8

πολυµεσικές

δραστηριότητες, παιχνίδια στον υπολογιστή

7

7

άµεση λήξη

τέλος επεξεργασίας

5

5

ερευνητικές

µαθηµατικές
χειροτεχνικές

Πίνακας 23. ∆ραστηριότητες στο νηπιαγωγείο µετά την επαφή µε το λογοτέχνηµα.
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5.3.1 Γλωσσικές δραστηριότητες
Οι γλωσσικές δραστηριότητες οι οποίες εφαρµόζονται µετά την επαφή µε το
λογοτέχνηµα (πίνακας 24), είναι κατά σειρά προτεραιότητας:
βιβλιοπαρουσίαση από τα παιδιά

εφαρµοζόµενες γλωσσικές δραστηριότητες
συζήτηση
ανάγνωση-γραφή

16

γλωσσικά παιχνίδια
14

προτάσεις έκβασης
δηµιουργία βιβλίου

12

παραγωγή κειµένου
αναδιήγηση

10
αναφορές

αποµνηµόνευση
επανάληψη κειµένου

8

διεξαγωγή συµπερασµάτων
σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή

6

ερωτήσεις καταν-εµπέδαφηγηµ.δοµ
επεξ-επέκτ λεξιλογίου

4

ερωτήσεις ενσυναίσθησης
2

τιτλοδοσία-υποθέσεις
διακειµενικότητα

0

τιτλοδοσία-προτάσεις

δραστηριότητες

Πίνακας 24. Οι εφαρµοζόµενες γλωσσικές δραστηριότητες, µετά την επαφή µε το
λογοτέχνηµα

1) βιβλιοπαρουσίαση από τα παιδιά 2) συζήτηση 3) ανάγνωση-γραφή
/ γλωσσικά παιχνίδια / προτάσεις διαφορετικής έκβασης 4) δηµιουργία
βιβλίου / παραγωγή κειµένου-θεατρικών διαλόγων

5) αναδιήγηση

/αποµνηµόνευση/ επανάληψη κειµένου 6) διεξαγωγή συµπερασµάτων
/σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή 7) ερωτήσεις κατανόησης, εµπέδωσης,
αφηγηµατικής δοµής 8) επεξήγηση-επέκταση λεξιλογίου/ ερωτήσεις
ενσυναίσθησης-υποθετικά σενάρια / τιτλοδοσία-υποθέσεις

9) σύγκριση-

συσχέτιση-διακειµενικότητα /τιτλοδοσία-προτάσεις 10) παραµυθοσαλάτα
11) επίσκεψη λογοτέχνη 12) ασκήσεις προανάγνωσης-προγραφής
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5.3.1.1 Βιβλιοπαρουσίαση από τα παιδιά

Η δραστηριότητα της βιβλιοπαρουσίασης, συνδέεται και µε την διαδικασία
της δανειστικής βιβλιοθήκης. Τα παιδιά, παρουσιάζουν στην ολοµέλεια τα
βιβλία τα οποία δανείστηκαν. Κατά τη βιβλιοπαρουσίαση, τα παιδιά λένε
συνοπτικά την υπόθεση του βιβλίου και εκφράζουν τις εντυπώσεις τους.
Ένα παιδί παρουσιάζει το βιβλίο του. Εντυπωσιάζει πολύ αυτό τα άλλα
παιδιά. Κάνει µια µίνι περίληψη, µας δείχνει τις εικόνες και µας λέει τι του
άρεσε πιο πολύ. ΑΣ:3
Άλλοτε δείχνουν µόνο την εικόνα που τους άρεσε περισσότερο, λένε τον
τίτλο του βιβλίου και λίγα λόγια για το περιεχόµενο

του βιβλίου.

Θα δείξουνε την εικόνα, θα πούνε ποιο βιβλίο ήτανε και θα πούνε µερικά λόγια,
πάνω στο παραµύθι. Α.Σ.12

5.3.1.2

Συζήτηση

(εντυπώσεις,

σχόλια,

απορίες,

έλεγχος

προβλέψεων)

Μετά την επαφή µε το λογοτέχνηµα ακολουθεί συζήτηση κατά την
οποία τα παιδιά εκφράζουν τις εντυπώσεις τους.
Μετά θα µιλήσουν για τις εντυπώσεις τους. Τι τους άρεσε περισσότερο, τι δεν
τους άρεσε, τι τους ενθουσίασε. Α.Σ:1

Αρχικά, η συµµετοχή των παιδιών στην συζήτηση που ακολουθεί
µπορεί να είναι µονολεκτική. Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν
ώστε να καλλιεργείται ο προφορικός λόγος.
Μετά θέλω να παράγουν λόγο. ∆ηλαδή σήµερα κουβέντιαζαν µισή ώρα.
Οπότε αρχίζω από το «πώς σας φάνηκε αυτό το βιβλίο;» Προσπαθώ να
µιλήσουν όλοι, έστω και µε ένα ναι ή ένα όχι. Α.Σ:8
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Στη συζήτηση που ακολουθεί, πραγµατοποιείται και ο έλεγχος των
προβλέψεων που έκαναν τα παιδιά στα κρίσιµα σηµεία του κειµένου.
Αυτά θα πούνε ό,τι νοµίζουν θα συνεχίσω και στο τέλος θα δούµε ποιος
έπεσε µέσα και ποιος δεν έπεσε. Α.Σ:2

Τα παιδιά µε τη συζήτηση, αντιλαµβάνονται αν επιβεβαιώθηκαν ή δεν
επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις τους για την έκβαση της ιστορίας.
Μετά που τελειώνει η ιστορία, το παιδί βλέπει ότι είχε κάνει λάθος στις
προβλέψεις του, σε αυτό που φανταζότανε. ∆εν δεχόµαστε ότι όλες απαντήσεις
είναι σωστές Α.Σ:12

Μετά το τέλος του λογοτεχνικού κειµένου, τα παιδιά έχουν απορίες
και κάνουν ερωτήσεις. Οι νηπιαγωγοί δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και
λύνουν τις απορίες των παιδιών.
Πολλές φορές τα παιδιά αρχίζουν και κάνουν ερωτήσεις µε το που θα
τελειώσει το κείµενο. Οπότε επικεντρώνοµαι σε αυτό, στο να απαντήσω στις
ερωτήσεις και στις απορίες των παιδιών. Α.Σ: 3

Τα παιδιά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εξοικειώνονται µε τις
δραστηριότητες επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας. Έτσι µόλις οι
νηπιαγωγοί κλείνουν το βιβλίο, σηκώνουν το χέρι τους για να πάρουν το
λόγο. Τα παιδιά σχολιάζουν το λογοτεχνικό κείµενο και εκφράζουν τα
συναισθήµατα και τις εντυπώσεις τους. Για να έχουν µεγαλύτερη σαφήνεια
τα λεγόµενά τους, τα παιδιά µερικές φορές ζητούν από τους νηπιαγωγούς ν’
ανοίξουν το βιβλίο και να δείξουν την συγκεκριµένη σελίδα στην οποία
αναφέρονται.
Καµιά φορά αφού κλείσουµε το βιβλίο, ξέρουν από µόνοι τους και
σηκώνουν πια το χέρι για να τοποθετηθούν, να πουν τι τους άρεσε, πως
ένοιωσαν. Μπορεί ακόµα να µου ζητήσουν να πάµε σε µια συγκεκριµένη
σελίδα που θέλουν να περιγράψουν. Ταυτίζονται µε κάποιο ήρωα, συνήθως µε
κάποιους άλλους αντιδρούν, κάποιους τους εξυµνούν. Α.Σ:10
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5.3.1.3 Ανάγνωση και γραφή

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας
δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής

δείχνουν ότι

οι

εφαρµόζονται σύµφωνα µε το

µοντέλο αναδυόµενου γραµµατισµού καθώς τα παιδιά εµπλέκονται σε
δηµιουργικές δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Με φράσεις από το
κείµενο πραγµατοποιούνται δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής.
Κάνουµε και δραστηριότητες γραφής. Επιλέγουµε µια φράση από το
κείµενο που µας άρεσε, ένα στίχο και κάνουµε αναγνωστικές δραστηριότητες
και δραστηριότητες γραφής. Α.Σ: 7

Τα παιδιά

κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων ανάγνωσης και

γραφής στο νηπιαγωγείο, µε βάση το λογοτέχνηµα το οποίο άκουσαν,
παράγουν κείµενα τα οποία γράφουν και κατόπιν διαβάζουν στα άλλα
παιδιά. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, θεωρητικό πλαίσιο
εφαρµογής αποτελεί ο αναδυόµενος γραµµατισµός, επειδή οι νηπιαγωγοί
εµπλέκουν τα παιδιά σε δηµιουργικές

και µε νόηµα δραστηριότητες.

Επίσης, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα. της προσπάθειας,
υπολογίζονται ως ανάγνωση και γραφή. Έτσι για παράδειγµα, τα παιδιά
γράφουν µε όποιο τρόπο µπορούν τη συνέχεια ή το τέλος του
λογοτεχνήµατος και το διαβάζουν στην ολοµέλεια. Με σκαριφήµατα, τα
παιδιά παράγουν γραπτά κείµενα για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων, τα
οποία και στη συνέχεια τα διαβάζουν.
χρησιµοποιούν

Όµως, παρόλο που δεν

τον συµβατικό τρόπο, το γραπτό κείµενό τους έχει

επικοινωνιακό χαρακτήρα και αντιµετωπίζεται ως γραφή, καθώς µε αυτό
καλούνται να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους και να τις κοινοποιούν στην
ολοµέλεια.
Επίσης και ένα άλλο που λειτούργησε πολύ ωραία, ήτανε «η γιαγιά
παραµυθούλα». Είχαµε µια γιαγιά, µια κούκλα πάνινη µε δυο πολύ µεγάλες
τσέπες για να βάζουµε τις τσάντες της κουζίνας. Οπότε, τα παιδιά κόβανε ένα
κοµµάτι χαρτί και γράφανε διαφορετικά κάποια τµήµατα της ιστορίας ή
δίνανε ένα άλλο τέλος στην ιστορία για τις επαναλαµβανόµενες αναγνώσεις.
Το καθένα ήξερε το δικό του χαρτάκι, και το ανέσυρε από την τσέπη της
γιαγιάς και το διάβαζε. Εδώ θα θυµηθώ µια αξέχαστη ιστορία, µε τη Ν. Της
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λέω: «Ν. , διάβασέ µας και συ την εµπειρία σου από τα ατυχήµατα»- που
ήταν σχετική µε την ιστορία που είχαµε διαβάσει. Και ανοίγει το χαρτάκι της
και θυµάµαι είχε κάνει κάτι σταυρούς, κάτι γωνίες.... Και λέει: «Βέβαια
κυρία, αυτά σου φαίνονται κινέζικα, αλλά εγώ γράφω εδώ!» Και άρχισε να
µας διαβάζει για ένα τροχονόµο, που σταµάτησε κάποια παιδάκια. Α.Σ: 5

Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά του νηπιαγωγείου
έχουν αρχίσει να διαβάζουν. Με ενδιαφέρουσες
ανάγνωσης

και γραφής ενισχύεται

δραστηριότητες

ο αναδυόµενος γραµµατισµός των

παιδιών. Οι νηπιαγωγοί για παράδειγµα, παροτρύνουν τα παιδιά να
διαβάζουν τον τίτλο του λογοτεχνήµατος µε το οποίο θα ασχοληθούν στη
συνέχεια. Τα παιδιά στην ολοµέλεια

συµµετέχουν από κοινού στην

ανάγνωση του τίτλου.
Αυτό έγινε προχτές,

12 Απρίλη.

Ξεκινήσαµε

από το ποίηµα.

Προσπαθήσαµε να διαβάσουµε τον τίτλο. Ρώτησα ένα κοριτσάκι: «Ό., για
προσπάθησε να δούµε τι θα διαβάσουµε» και την είδες που προσπάθησε:
«ε…ρ…χ..ε..τ…» το αι δεν µπόρεσε. Και τους εξήγησα…και µετά πετάγεται
ένα αγοράκι και λέει «..ο µανάβης». Τώρα έχουµε φτάσει σε ένα επίπεδο, που
έχουνε ξεκινήσει το καθένα µε το δικό του ρυθµό να συλλαβίζει. Α.Σ:4

5.3.1.4 Γλωσσικά παιχνίδια

Με

γλωσσικά παιχνίδια

συλλαβισµού,

οµοιοκαταληξίας και

απάλειψης του αρχικού φωνήµατος, ενισχύονται ικανότητες οι οποίες είναι
απαραίτητες για τον αναδυόµενο γραµµατισµό, όπως η φωνολογική
επίγνωση.
Πάρα πολύ συχνά θα οδηγηθούµε, σε δραστηριότητες γλώσσας. Να
κάνουµε συλλαβισµό, να κάνουµε οµοιοκαταληξία, να κάνουµε απάλειψη
αρχικού

φωνήµατος.

∆ιάφορες

τέτοιες

δραστηριότητες

φωνολογικής

επίγνωσης. Α.Σ: 9.
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Λόγω της συντοµίας τους τα ποιήµατα ακολουθούνται απο γλωσσικά
παιχνίδια, όπως αναγνώριση του αρχικού φωνήµατος, χωρισµό της λέξης
σε συλλαβές και συλλαβισµό της λέξης. Με τα γλωσσικά παιχνίδια,
ενισχύεται η φωνολογική επίγνωση των παιδιών.
Αν είναι ποίηµα, επειδή κρατάει συνήθως λιγότερο χρόνο παίζουµε
παιχνίδια µε τις λέξεις. Λέµε ονόµατα ας πούµε που µπορεί να αρχίζουν από
το αρχικό γράµµα της συγκεκριµένης λέξης, κάποια ονόµατα παιδιών ή θα
παίξουµε µε τις συλλαβές της λέξης. ∆ηλαδή εστιάζουµε στη γλώσσα, όταν θα
έχουµε καλυφθεί από τη συζήτηση και το θεωρητικό κοµµάτι. Εστιάζουµε λίγο
περισσότερο σε παιχνίδια γλωσσικά. Α.Σ: 11

Επίσης η ενίσχυση

της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών

υλοποιείται µε παιχνίδια οµοιοκαταληξίας.
Ειδικά µε λέξεις που οµοιοκαταληκτούν, κάνουµε πιο πολύ παιχνίδια
µε τα φωνήµατα, φωνολογικής ενηµερότητας. Ο στίχος βοηθάει πολύ στη
φωνολογική ενηµερότητα. Α.Σ: 6

Με φράσεις από τα λογοτεχνήµατα πραγµατοποιούνται και γλωσσικά
παιχνίδια χωρισµού της πρότασης σε λέξεις.
Γράφουµε την πρόταση

σε ένα χαρτί, κόβουµε τις λέξεις,

τις

ανακατεύουµε και παίζουµε το παιχνίδι της ξεχασµένης λέξης. Α.Σ:15

5.3.1.5 Προτάσεις διαφορετικής έκβασης

Τα παιδιά ενθαρρύνονται για την εξεύρεση διαφορετικών λύσεων από
αυτές που έχουν δοθεί στο λογοτέχνηµα.

Προτείνουν µια διαφορετική

συνέχεια ή ένα άλλο τέλος, αλλάζοντας την έκβαση της ιστορίας.
Ζητάω δηλαδή απο τα παιδιά, να δώσουν ένα άλλο τέλος, ή τι άλλο θα
µπορούσε να συµβεί. Α.Σ: 13
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Οι νηπιαγωγοί θέτουν τα παιδιά σε µια κατάσταση προβληµατισµού
ώστε να δώσουν ένα διαφορετικό τέλος στο λογοτέχνηµα.
Και άλλη φορά τους βάζω τον προβληµατισµό να µου δώσουν ένα δικό
τους τέλος. Α.Σ: 7

5.3.1.6 ∆ηµιουργία βιβλίου

Η δηµιουργία βιβλίου υλοποιείται µε διάφορους τρόπους. Άλλοτε, τα
παιδιά ενθαρρύνονται να συνεχίζουν την ιστορία από ένα σηµείο. Οι
νηπιαγωγοί, γράφουν σε ξεχωριστή σελίδα τα λόγια του κάθε παιδιού.
Στην συνέχεια, κάθε παιδί εικονογραφεί τη σελίδα µε τα λόγια του. Στο
τέλος όλες οι σελίδες ενώνονται και δηµιουργείται ένα βιβλίο.
Ρωτάω: «ποιος θέλει να συνεχίσει;» Και αρχίζουν και

λένε.

Προσπαθώ όλους να τους βάλω. Μετά δίνω τη σελίδα κι αυτό που είπε ο
καθένας, θα το ζωγραφίσει και θα γίνει βιβλίο. Α.Σ: 1

Άλλοτε τα παιδιά προτείνουν διαφορετική έκβαση η οποία καταλήγει
σε µια νέα ιστορία. Η νέα ιστορία γράφεται και γίνεται βιβλίο.
Κάθε παιδί θα προτείνει µια διαφορετική συνέχεια, µια άλλη εξέλιξη και
µετά γίνεται ολόκληρη συζήτηση. Αυτό το αφηγούµαστε, µετά θα το γράψουµε
και θα γίνει ένα δικό µας παραµύθι. Αυτό µπορεί να το κάνουµε και βιβλίο.
Α.Σ: 8

Οι

εφαρµοζόµενες

διαδικασίες

δηµιουργίας

βιβλίου

δεν

ολοκληρώνονται σε µια ηµέρα. Η τελική φάση για τη συγγραφή του
κειµένου γίνεται σε επόµενες ηµέρες. Το τελικό κείµενο, γράφεται σε
ξεχωριστές σελίδες, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την εικονογράφηση .
Τα παιδιά παίρνουν τις σελίδες και

αφού τους διαβαστεί το κείµενο,

κάνουν την εικονογράφηση. Με τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά του
νηπιαγωγείου δηµιουργούν το δικό τους βιβλίο. Στο εξώφυλλο του βιβλίου
γράφονται όλα τα παιδιά, ως συγγραφείς και εικονογράφοι.
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Το τελικό κείµενο, που γράψαµε και τα παιδιά ζωγραφίσανε, έγινε την
τρίτη φορά που ασχοληθήκαµε. Αυτό µάλιστα έγινε βιβλιαράκι και πώς το
δείχνανε όλοι! Ο καθένας είχε πάρει ένα κοµµάτι και το είχε εικονογραφήσει
Και µάλιστα, όταν ρώτησα «ποιους θα βάλουµε συγγραφείς;» Μου είπαν:
«όλους, και εικονογράφους» Α.Σ:14

5.3.1.7 Παραγωγή κειµένου-θεατρικών διαλόγων

Οι νηπιαγωγοί ενισχύουν τα παιδιά στην παραγωγή νέου κειµένου µε
ποικίλες πρακτικές και µέσα. Για παράδειγµα, σταµατάνε την ιστορία σε
ένα σηµείο, βάζουν µουσική και δίνουν ένα αντικείµενο στα παιδιά . Όσο
παίζει η µουσική το αντικείµενο δίνεται από χέρι σε χέρι στον κύκλο.
Μόλις η µουσική σταµατάει, όποιο παιδί κρατάει το αντικείµενο, λέει µια
ή δυο προτάσεις συνεχίζοντας την ιστορία, µε τον τρόπο που φαντάζεται.
Έτσι, δηµιουργείται ένα νέο κείµενο.
Κάποια στιγµή σταµάτησα την ιστορία και συνεχίσανε τα παιδιά. Με
ποιο τρόπο; Έδωσα τη µαράκα στο πρώτο παιδάκι που καθότανε δίπλα µου,
έβαλα µουσική κι όσο ακουγόταν η µουσική, προχωρούσε η µαράκα.
Σταµατούσα τη µουσική και το παιδάκι που κρατούσε τη µαράκα, έλεγε µια
δυο προτασούλες δικές του. Με το δικό του τρόπο προσπαθούσε να φανταστεί
την συνέχεια. Τα άλλα παιδιά ακούγανε και συνεχίζανε µε βάση το
προηγούµενο παιδάκι. Κι έτσι φτιάξαµε µια δική µας ιστορία.. Α.Σ: 4
Με την επεξεργασία λογοτεχνικών κειµένων µε οµοιοκαταληξίες οι
νηπιαγωγοί ενισχύουν τις προσπάθειες των παιδιών για

παραγωγή

κειµένων. Τα παιδιά βρίσκουν λέξεις οι οποίες οµοιοκαταληκτούν και
δηµιουργούν αντίστοιχα κείµενα.
Τα βιβλία µε τις οµοιοκαταληξίες, βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ
υποβοηθητικά για να δηµιουργήσουν τα παιδιά κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν
πάρα πολλά βιβλία που έχουν οµοιοκαταληξία. ∆ιαβάζω τέτοια βιβλία, τα
παιδιά εξοικειώνονται και µετά δηµιουργούν κάτι αντίστοιχο µόνα τους. Τα
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παιδιά είναι λογοπλάστες και

ειδικά το θέµα

της οµοιοκαταληξίας το

αντιλαµβάνονται εύκολα. Α.Σ: 5

Τα παιδιά

στην αρχή δυσκολεύονται να δηµιουργούν θεατρικούς

διαλόγους στο πλαίσιο της ιστορίας που τους διαβάστηκε στο νηπιαγωγείο.
Οι νηπιαγωγοί ενισχύουν τις προσπάθειες των παιδιών µε κατάλληλες
ερωτήσεις.
Στην αρχή δυσκολεύονται να κάνουν διαλόγους, αλλά βοηθάει πολύ
όταν ρωτάω: «πέστε µου τι να είπε αυτός» στην ιστορία που διαβάσαµε.
Α.Σ: 14.

5.3.1.8 Αναδιήγηση

Οι νηπιαγωγοί ζητούν από κάποιο παιδί να ξαναπεί µε δικά του λόγια
την ιστορία. Ενισχύουν τις προσπάθειες αναδιήγησης, µε το να δείχνουν
παράλληλα

τις εικόνες στο παιδί. Τα άλλα παιδιά βοηθούν και

συµπληρώνουν την αναδιήγηση.
Τα βάζω να µου αφηγηθούν ξανά το παραµύθι, µία , µία σελίδα , όπως
το θυµούνται. και ό,τι θυµούνται , µε δικά τους λογάκια. Έτσι καλλιεργείται
πάρα πολύ η γλώσσα τους. Σε αυτό συνεργάζονται και τα άλλα παιδιά.:
«ξέχασες εκείνο… «δεν είπες αυτό…» Α.Σ: 9

Η αναδιήγηση, πραγµατοποιείται και οµαδικά. Στην περίπτωση αυτή,
τα παιδιά συµµετέχουν διαδοχικά. Στην οµαδική αναδιήγηση, αρχίζει ένα
παιδί να διηγείται και από το σηµείο που σταµατάει, συνεχίζει ένα άλλο.
Μπορεί να τα βάλω να το ξαναδιηγηθούν. Όχι όµως µόνο ένα παιδί.
Θα ξεκινήσει κάποιο και θα συνεχίσει άλλο. Α.Σ:14

Η αναδιήγηση ως δραστηριότητα επεξεργασίας της Παιδικής
Λογοτεχνίας χρησιµοποιείται από τους νηπιαγωγούς για την ενίσχυση των
κοινωνικών δεξιοτήτων

των παιδιών. Παιδιά τα οποία αντιµετωπίζουν

δυσκολίες στις συναναστροφές τους, µέσω της αναδιήγησης, προβάλλονται
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στην οµάδα και ενισχύεται το αυτοσυναίσθηµά τους. Τα παιδιά, την ώρα
της αναδιήγησης, βρίσκονται στο επίκεντρο του κύκλου. Τότε, παίρνουν
πρωτοβουλία και µε υπευθυνότητα διαχειρίζονται µόνα τους την προσοχή
και τις παρεµβάσεις της ολοµέλειας. Καθώς ενοχλούνται από τη φασαρία,
προσπαθούν να πείσουν τα άλλα παιδιά να ησυχάσουν.
Οπότε επειδή ήτανε ένα παιδί που είχε και κάποια προβλήµατα στην
επαφή του µε τα άλλα παιδιά, ήθελα να τον προβάλλω στην τάξη µε κάποιο
τρόπο. Αυτό ήταν το εναρκτήριο λάκτισµα της όλης διαδικασίας. Έβαζα τον
Γιώργο να µας πει την ιστορία. Αυτό ήταν το δυνατό του σηµείο και άδραξα
την ευκαιρία να το προβάλλω..... Γιατί βλέπω µε πόση υπευθυνότητα
χειρίζονται αυτήν την διαδικασία! ∆εν θέλουνε διακοπές και µπαίνουνε στη
θέση του δασκάλου, που όταν έχει µια ροή στο µυαλό του, δεν θέλει διακοπές
γιατί µετά την χάνει. Και τα ίδια διευθετούν την διαδικασία µέσα στην τάξη:
«Μα µη µιλάς σε παρακαλώ, γιατί τώρα δεν θυµάµαι τι ήθελα να πω
παρακάτω». Α.Σ: 5

5.3.1.9 Αποµνηµόνευση

Κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο
πραγµατοποιείται αποµνηµόνευση κειµένων. Έτσι, τα παιδιά µαθαίνουν τα
ποιήµατα µε τα οποία ασχολούνται στη τάξη.
Θα κοιτάξουµε και να το ακούσουµε το ποιήµα και να το µάθουµε.
Κοιτάζω να τους πω κάποια ποιήµατα, που τους τα διαβάζω και τα λέµε.
Τους αρέσει και τα µαθαίνουµε. Κοιτάζω επίσης από Ελύτη και από Ρίτσο,
να βρούµε µελοποιηµένα, ώστε να τα µαθαίνουµε πιο εύκολα και ευχάριστα.
Α.Σ: 1

Για να ενισχύουν την αποµνηµόνευση, οι νηπιαγωγοί δείχνουν στα
παιδιά παράλληλα, τις εικόνες των λογοτεχνηµάτων.
Χρησιµοποίησα την εικόνα και µάθαµε το ποίηµα στίχο-στίχο. ∆εν
ξέρω αν σου είναι γνωστό, αλλά η Α.(εικονογράφος) έχει κάνει την
εικονογράφηση και ο κάθε στίχος αντιστοιχεί σε µια εικόνα. Ήταν κάτι που
τους άρεσε πάρα πολύ και το έµαθαν όλο µε την βοήθεια της εικόνας. ΑΣ:2
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5.3.1.10 Επανάληψη κειµένου

Μετά τη πρώτη ανάγνωση, επαναλαµβάνεται το λογοτέχνηµα µια ή
δύο φορές και µετά ακολουθούν οι επεξηγήσεις. Συνήθως τα ποιήµατα
ξαναδιαβάζονται ολόκληρα και µετά ακολουθεί περαιτέρω επεξεργασία .
Συνήθως όταν διαβάζω ένα ποίηµα δεν σταµατάω την πρώτη φορά. Θα
διαβαστεί πρώτα ολόκληρο, οι επεξηγήσεις και αυτό που θα δουλέψουµε
γίνεται µετά. Μια µε δυο φορές γίνεται ανάγνωση ολόκληρο και µετά ξεκινάει
η διαδικασία Α.Σ: 15

Επανάληψη κειµένου πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί όταν πρόκειται
να φέρουν τα παιδιά σε επαφή µε τις συµβάσεις του γραπτού λόγου. Για να
µην διακόπτουν την εξέλιξη της ιστορίας διαβάζουν πρώτα ολόκληρο το
λογοτέχνηµα και µετά το επαναλαµβάνουν. Έτσι τα παιδιά δεν
αγωνία για τη συνέχεια κι επικεντρώνονται

έχουν

στο διδακτικό στόχο των

νηπιαγωγών.
Όταν είναι τους φέρω σε επαφή µε τις συµβάσεις του γραπτού λόγου,
δεν τους διαβάζω άγνωστο κείµενο. Γιατί είναι κάποια παιδιά που θέλουν να
ακούσουν την συνέχεια και δεν θέλουν να τα κόψεις, να τα σταµατήσεις. Έτσι
το ξαναδιαβάζω. Αυτά όταν τους το διαβάζω µε αυτό τον τρόπο, τη δεύτερη
φορά έχουν καταλάβει ποιος είναι ο στόχος. Είναι πολύ ευδιάκριτο. Α.Σ : 6
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5.3.1.11 ∆ιεξαγωγή συµπερασµάτων

Η αναδιήγηση
συµπερασµάτων.

µε βάση τις εικόνες υποβοηθά στην διεξαγωγή

Με την επανάληψη του κειµένου, συζητιούνται τα

βαθύτερα και δυσνόητα νοήµατα και τα παιδιά αντιλαµβάνονται καλύτερα
το δίδαγµα του λογοτεχνήµατος.
Συνήθως µέσω της αναδιήγησης της ιστορίας µε βάση τις εικόνες που
βλέπουµε, προσπαθούµε και να εξηγήσουµε κάποια νοήµατα αν είναι
δυσνόητα στα παιδιά, και συγχρόνως να βγάλουµε αυτό που θέλει να µας πει.
Τι σηµαίνει αυτό. Γιατί το διαβάσαµε σήµερα. Τι πήραµε από αυτό; Α.Σ : 12

Τα παιδιά πέρα από τα συµπεράσµατά τους, αντιλαµβάνονται και την
κεντρική ιδέα του λογοτεχνήµατος. Με τη συζήτηση που ακολουθεί
διεξάγονται συµπεράσµατα και τα παιδιά αντιλαµβάνονται το βαθύτερο
µήνυµα του λογοτεχνικού κειµένου.
Ναι, σχεδόν πάντα για να µη πω πάντα, προσέχουν όταν συζητάµε και
βλέπω ότι πιάνουν το νόηµα, την κεντρική ιδέα του κειµένου. Άσχετα από
άλλα πράγµατα που µπορεί να τους έχουν εντυπωσιάσει, καταλαβαίνουν αυτό
που θέλει να περάσει το βιβλίο. Α.Σ: 11

5.3.1.12 Σύνδεση µε καθηµερινή ζωή

Μετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα, µε τη συζήτηση και
τις ερωτήσεις οι νηπιαγωγοί στοχεύουν στη σύνδεση των λογοτεχνηµάτων
µε τη καθηµερινή ζωή και τις εµπειρίες των παιδιών. Έτσι, αποφεύγουν το
διδακτισµό, καθώς ενθαρρύνουν τα παιδιά ανάλογα µε τα βιώµατα που
έχουν, να βγάζουν τα δικά τους συµπεράσµατα.
Περισσότερο προσπαθώ να υπάρχει

σύνδεση µε την καθηµερινή

κοινωνική πραγµατικότητα. Θέλω να γίνεται σύνδεση

του βιβλίου µε το

σήµερα και να µην είναι απλά µια διήγηση κάποιων περιπετειών για να
περάσει η ώρα. Να διαβάσουµε ένα βιβλίο, αλλά να µας µείνει κάτι. Σίγουρα
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δεν θα βγάλουµε το επιµύθιο στο τέλος να πούµε τι συµπέρασµα βγάζουµε.
Μην το πάρουµε ηθικοπλαστικά. Αλλά µε την συζήτηση που θα γίνει στο
τέλος, µετά, για την επεξεργασία, να µείνει κάτι στα παιδιά και να µην είναι
µια διήγηση απλά. Α.Σ: 9

Οι νηπιαγωγοί κάνουν στα παιδιά ερωτήσεις σχετικά µε την πλοκή
της ιστορίας και τη δράση των ηρώων. Επίσης ρωτούν

για το αν τα ίδια

έχουν ζήσει ανάλογες εµπειρίες. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά ενισχύονται
να συνδέουν το λογοτέχνηµα µε την καθηµερινή τους ζωή
Κάνω ερωτήσεις που έχουν σχέση µε τον ήρωα, που έχει σχέση µε τη
πλοκή , που έχει σχέση µε το τι συµβαίνει σε µας. Α.Σ: 6

Στη συζήτηση, τα παιδιά κρίνουν και σχολιάζουν τις πράξεις των
ηρώων και συνδέουν το λογοτέχνηµα µε τα προσωπικά τους βιώµατα.
Τα παιδιά λένε τις δικές τους σκέψεις: «καλά έκανε αυτός... κι΄εµένα
µου είχε συµβεί αυτό µε τον µπαµπά µου, µε τον θείο µου....» Α.Σ: 13

5.3.1.13 Κατανόηση, εµπέδωση, αφηγηµατική δοµή

Οι νηπιαγωγοί κάνουν ερωτήσεις κατανόησης στα παιδιά, για να
ελέγχουν από τις απαντήσεις τους αν κατάλαβαν το

περιεχόµενο του

λογοτεχνήµατος.
Κάνω κάποιες ερωτήσεις να δω κατά πόσο τα παιδιά κατανόησαν το
κείµενο. ΑΣ: 7
Με τις απαντήσεις των παιδιών και την συζήτηση που ακολουθεί, τα παιδιά
κατανοούν και εµπεδώνουν καλύτερα το περιεχόµενο του βιβλίου.
Η συζήτηση είναι πολύ πολύ σηµαντική, για να καταλάβουν ακριβώς ό,τι λέει
το βιβλίο. Α.Σ: 3

Με τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν, τα παιδιά αποτυπώνουν
καλύτερα την αφηγηµατική δοµή µιας

ιστορίας. Με το σπάσιµο της
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ιστορίας σε κοµµάτια, ανάλογα µε τα επεισόδια τα οποία διαδραµατίζονται,
τα παιδιά καταλαβαίνουν το πλαίσιο και την εξέλιξη της ιστορίας. Με τις
κατάλληλες ερωτήσεις γίνεται αναδιήγηση, τα κοµµάτια ανασυνδέονται σε
σύνολο, ώστε τα παιδιά να κατανοούν την αφηγηµατική δοµή της ιστορίας.
Μια πολύ οικεία διαδικασία είναι να

ξαναθυµηθούµε την ιστορία

κοµµάτι – κοµµάτι και να την ξανασυνδέσουµε. Οπότε κάνουµε αναδιήγηση
και ανακατασκευή. Ξαναλέµε την ιστορία και την ξανακατασκευάζαµε,
περισσότερο για να µείνει το µοτίβο στα παιδιά. Γιατί πιστεύω ότι η δοµή η
ιστορίας, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να µείνει στο µυαλό των παιδιών.
Α.Σ: 5

5.3.1.14 Επεξήγηση-επέκταση λεξιλογίου

Μετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα γίνεται επεξήγηση
του

λεξιλογίου. Κατά την επεξεργασία του κειµένου, αν υπάρχουν

άγνωστες ή δύσκολες

λέξεις εξηγούνται στα παιδιά, ώστε να γίνεται

κατανοητό το περιεχόµενο.
Το πρώτο πράγµα που κάνουµε σίγουρα κάθε φορά, είναι να
συζητήσουµε το περιεχόµενο κι αν υπάρχουν κάποιες λέξεις που χρειάζονται
επεξήγηση θα τις εξηγήσουµε. Α.Σ:14

Εκτός απο επεξήγηση, γίνεται και επέκταση του λεξιλογίου. Κατά
την επέκταση το λεξιλόγιο διευρύνεται µε περισσότερες σχετικές λέξεις
και έννοιες. Για να καταλαβαίνουν και να εµπεδώνουν τα παιδιά την
επεξήγηση και την επέκταση του λεξιλογίου, οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν
µίµηση µε ή χωρίς πρότυπο. Έτσι, τα παιδιά µιµούνται το αντρικό
περπάτηµα για να κατανοήσουν τι σηµαίνει «αντρίκεια βήµατα». Στη
συνέχεια

γίνεται επέκταση λεξιλογίου µε

«γυναικεία

βήµατα»

και

«γεροντικά βήµατα», οπότε γίνονται και τα ανάλογα περπατήµατα.
Θα εξηγήσουµε όταν λέµε «τα αντρίκεια βήµατα» τι εννοούµε. Και τα
παιδιά θα σηκωθούν και θα τα µιµηθούν. Μετά, ποια είναι τα γεροντικά
βήµατα, ποια είναι τα γυναικεία βήµατα. Α.Σ: 2
171

5.3.1.15

Ερωτήσεις

ενσυναίσθησης,

υποθετικά

σενάρια

(περιγραφή συναισθηµάτων-σκέψεων ηρώων, δράση στη θέση ηρώων,
επιχειρήµατα)

Με ερωτήσεις ενσυναίσθησης οι νηπιαγωγοί ενισχύουν τα παιδιά να
µπαίνουν στην θέση των ηρώων, ώστε να κρίνουν και να εξηγούν τις
πράξεις τους. Επίσης µε υποθετικά σενάρια, τα ενθαρρύνουν να σκέφτονται
πως θα αντιµετώπιζαν τα ίδια, ανάλογες καταστάσεις.
Τα παρακινώ να κάνουνε σχόλια. Μπαίνουµε στις διαδικασίες, στις
πράξεις των ηρώων: «Γιατί έκανε αυτό το πράγµα;» «Τι θα έκανες εσύ στη
θέση του;» Να πούνε κρίσεις γύρω από τις δράσεις των ηρώων. Α.Σ : 8

Οι νηπιαγωγοί µε τα υποθετικά σενάρια, βάζουν τα παιδιά σε
κατάσταση προβληµατισµού. Ρωτούν τα παιδιά τι θα έκαναν στην θέση των
ηρώων και τους ζητούν να επιχειρηµατολογούν για τις επιλογές τους. Για
παράδειγµα τα παιδιά προβληµατίζονται και απαντούν για το ποιες αξίες
θεωρούν σηµαντικές και τι θα αποφάσιζαν σε ανάλογες καταστάσεις. Έτσι,
πραγµατοποιούνται συζητήσεις φιλοσοφικού περιεχοµένου, για τις αξίες και
τα βαθύτερα µηνύµατα του λογοτεχνικού κειµένου ενώ παράλληλα

τα

παιδιά επιχειρηµατολογούν για τις απαντήσεις τους.
Για παράδειγµα στους δυο σκύλους, που είναι ο ένας πεινασµένος και
ο άλλος πλούσιος και ζει στο αρχοντικό το σπίτι, κάναµε συζήτηση ότι ο ένας
είναι ελεύθερος. Ο άλλος που φοράει το λουρί λέει ότι «µα εγώ θα σου
έδινα το φαγητό µου αρκεί να ήµουν ελεύθερος» και ο άλλος το σκέπτεται και
λέει ότι : «µάλλον εγώ θα προτιµούσα το λουρί αρκεί να είχα φαγητό».
∆ηλαδή , έγινε µια συζήτηση για το ποιος θα προτιµούσαν να είναι και γιατί.
Α.Σ: 5
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5.3.1.16 Τιτλοδοσία - υποθέσεις

Οι νηπιαγωγοί δεν λένε πάντοτε από την αρχή τον τίτλο στα παιδιά.
Μετά την επαφή µε το λογοτεχνικό κείµενο, ζητούν από τα παιδιά να
υποθέσουν τον τίτλο του.
Πολλές φορές, στο τέλος ρωτάω:

«Ποιος λέτε να ήταν ο τίτλος;»

Α.Σ: 8

5.3.1.17 Σύγκριση, συσχέτιση, διακειµενικότητα.

Κατά την επεξεργασία του λογοτεχνήµατος, πραγµατοποιείται
σύγκριση του παραγόµενου κειµένου, µε άλλο γνωστό λογοτέχνηµα. Κατά
τη δραστηριότητα αυτή εντοπίζονται οι οµοιότητες των δύο κειµένων.
∆ιαβάσαµε το δικό τους ποίηµα και βρήκαµε τα κοινά µε ένα άλλο
γνωστό τους ποίηµα Α.Σ: 2

Μετά

την

επεξεργασία

ενός

λογοτεχνήµατος

υλοποιούνται

διακειµενικές δραστηριότητες. Με τις διακειµενικές δραστηριότητες, το
λογοτέχνηµα συσχετίζεται µε άλλα, τα οποία έχουν για παράδειγµα το ίδιο
θέµα.

Μέσω της

διακειµενικότητας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε

ποικιλία κειµένων και µε διαφορετικά είδη λόγου. Για παράδειγµα, ακούνε
κείµενα για τις «χελιδόνες» τόσο σε πεζό όσο και σε ποιητικό λόγο, από
διαφορετικά µέρη της Ελλάδας.
Ακούσαµε την «Χελιδόνα» της ∆όµνας Σαµίου, στην «Βερβερούνα». Το
πεζό, τους διάβασα εγώ. Μιλώντας για τα χελιδονίσµατα, για τα έθιµα, το τι
κάνανε, το τι φτιάχνανε και πως την τραγουδούσαν, βρήκαµε και ακούσαµε
διάφορες χελιδόνες από διάφορα µέρη της Ελλάδας και σε πεζό και σε
ποίηµα. Από ένα κύκλο µε κάλαντα, ακούσαµε και «Χελιδόνες» από τα
∆ωδεκάνησα τραγουδιστά. Α.Σ : 1
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5.3.1.18 Τιτλοδοσία-προτάσεις

Τα παιδιά προτείνουν τίτλους για το λογοτεχνικό κείµενο κείµενο το
οποίο άκουσαν. Από τους προτεινόµενους τίτλους, άλλοτε, συναποφασίζουν
για έναν τελικό και άλλοτε όχι.
Λέω: θα διαβάσουµε κάτι και µετά θα µου προτείνετε εσείς τίτλο, θα
αποφασίσουµε µετά...Και προτείνουν µια χαρά, πολλούς και διαφορετικούς
τίτλους. Στο τέλος, κάποιες φορές αποφασίζουν σε ένα κοινό και άλλοτε
αφήνω να αιωρούνται οι επιλογές τους, χωρίς να έχουµε βγάλει έναν τελικό.
Α.Σ: 2

5.3.1.19 Παραµυθοσαλάτα

Μετά από την επαφή τους µε τα λογοτεχνήµατα, τα παιδιά φτιάχνουν
την δική τους ιστορία. Ανακατεύοντας

τους ήρωες άλλων παραµυθιών

κάνουν παραµυθοσαλάτα.
Θα ανακατέψουν επίσης τους ήρωες από άλλα παραµύθια, για να
φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες. Α.Σ: 10

Επίσης µε παραµυθοσαλάτα, τα παιδιά δίνουν ένα διαφορετικό τέλος
στην ιστορία. Ανακατεύουν γνωστά παραµύθια, και δίνουν άλλη έκβαση
στην ιστορία.
Λέω στα παιδιά αν δεν συµφωνούν µε το τέλος, να γράψουν ένα δικό
τους για την ιστορία. Σε προχωρηµένο επίπεδο, ορισµένα παιδιά µπερδεύουνε
και

γνωστά

παραµύθια

µεταξύ

τους.

∆ηλαδή

αυτό

που

λέµε

«παραµυθοσαλάτα». Α.Σ: 5
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5.3.1.20 Επίσκεψη λογοτέχνη

Η επίσκεψη λογοτέχνη, προετοιµάζεται µε την επεξεργασία
λογοτεχνικών του κειµένων στο νηπιαγωγείο. Την ηµέρα της επίσκεψης τα
παιδιά έχουν άποψη για το έργο του και κάνουν σχετικές ερωτήσεις.
Η Σ., (συγγραφέας) ήρθε στην τάξη. Είπε κάποια πράγµατα για το πώς
γράφει και απάντησε σε ό,τι τη ρωτάγανε τα παιδιά. Της κάνανε πολύ ωραίες
ερωτήσεις. Α.Σ: 1

5.3.1.21 Προαναγνωστικές-προγραφικές ασκήσεις

Παρ’

όλο

γραµµατισµού

που

εφαρµόζονται

εφαρµόζονται

δραστηριότητες

συµπληρωµατικά

αναδυόµενου

προαναγνωστικές

και

προγραφικές ασκήσεις, όπως προτείνονταν στο παρελθόν απο το αναλυτικό
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου.
Μέσα στις δραστηριότητες εντάσσω και την ενασχόλησή µας µε τα
γράµµατα. Τα παροτρύνω κατά διαστήµατα να πάρουν τα βιβλία και να
γράψουν λεξούλες. Θα κάνω και δραστηριότητες για τα γράµµατα ξεχωριστά ,
αλλά σε µορφή παιχνιδιού. Θα το περπατήσουµε το γραµµατάκι. Α.Σ:4
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5.3.2 Εικαστικές δραστηριότητες
5.3.2.1 Ζωγραφική, εικονογράφηση

Η ζωγραφική είναι µια δραστηριότητα η οποία υλοποιείται πολύ
συχνά κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.
Ούτως ή άλλως χρησιµοποιούµε πάρα πολύ

τη ζωγραφική, για να

απεικονίσουµε αυτό που ακούσαµε. Α.Σ: 11

Με τη ζωγραφική αποτυπώνονται τα συναισθήµατα τα οποία βίωσαν
τα παιδιά κατά την επαφή τους µε το λογοτέχνηµα αλλά και οι εικόνες οι
οποίες τα εντυπωσίασαν περισσότερο.
Προκειµένου αυτό που διαβάσαµε να αποτυπωθεί και στο χαρτί και να
εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατά

τους, το τι

ζήσανε, λέω

στα παιδιά

«ζωγραφίστε τα συναισθήµατα που νιώσατε γι’ αυτό το παραµύθι, ή τις
εικόνες που σας έκαναν εντύπωση». Α.Σ: 9

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τόσο

τα πεζά όσο και τα

ποιητικά

λογοτεχνικά κείµενα.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ποιήµατα....Τους δίνω και τα ζωγραφίζουνε.
Ας πούµε σε µια άκρη της σελίδας υπάρχει το ποίηµα που έχουµε και στην
άλλη άκρη το ζωγραφίζουνε. Α.Σ:13

Όταν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί µε την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας, παράγουν νέα κείµενα σε πεζό και σε ποιητικό λόγο τα οποία
και εικονογραφούν.
Όταν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί µε την επεξεργασία,

γίνονται

δηµιουργοί. Βέβαια αυτό δεν γίνεται στην αρχή της χρονιάς. ∆ηλαδή είτε σε
οµάδες, είτε µε την ολοµέλεια της τάξης κάνουν τα δικά τους παραµύθια ή τα
δικά τους ποιήµατα και τα εικονογραφούν κιόλας. Α.Σ: 15
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5.3.2.2

Εικαστικά

παιχνίδια

(αντιστοίχιση

µε

πίνακες

ζωγραφικής)

Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν το λογοτέχνηµα το οποίο
άκουσαν µε έναν πίνακα ζωγραφικής. Με την δραστηριότητα αυτή δίνονται
πολλαπλές εικαστικές επιλογές και τα παιδιά επιλέγουν αυτή που ταιριάζει
στο λογοτέχνηµα. Για παράδειγµα, τα παιδιά µε βάση το

ποίηµα που

άκουσαν, βρίσκουν το πίνακα ζωγραφικής που αντιστοιχεί.
Υπάρχουν πίνακες και αντίστοιχα ποιηµατάκια. Οπότε θα τα
διαβάσουµε και πάλι βρίσκω παιχνίδι για να τους κινήσω το ενδιαφέρον. Τι
τους λέω; Θα σας διαβάσω ένα ποίηµα και θα µου πείτε σε ποιο πίνακα
αντιστοιχεί. Α.Σ: 4

5.3.2.3 ∆ηµιουργία αφίσας

Τα παιδιά εργάζονται οµαδικά

και ζωγραφίζουν το θέµα του

λογοτεχνήµατος το οποίο επεξεργάζονται. Μετά κολλούν το κείµενο το
οποίο έχουν αποµνηµονεύσει και δηµιουργούν αφίσα για τη τάξη.
Φέτος κάναµε για τις µέρες τις εβδοµάδας, τη «Νεραντζούλα», - τη
∆ευτέρα την ποτίζω και την Τρίτη τη σκαλίζω-. Επειδή τους άρεσε πάρα πολύ,
το βρήκαµε και σε τραγούδι. Αφού το είχαµε διαβάσει και πει για τις µέρες, το
κάναµε και αφισούλα. Ζωγραφίσαµε µε οµαδική εργασία τη νερατζούλα και
µετά κολλήσαµε το ποίηµα επάνω. Α.Σ: 1
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5.3.3 Θεατρικές δραστηριότητες

5.3.3.1 ∆ραµατοποίηση

Μετά θα κάνουµε δραµατοποίηση. Που εκεί βέβαια, επειδή όλοι θέλουν
τον ρόλο το πρωταγωνιστή, το καταλαβαίνουν τους έχει περάσει απόλυτα, ότι
δεν θα το παίξουµε µόνο µια φορά, το παίζουµε και 1 και 2 και 3, ή λέµε και
αύριο θα το παίξουµε οι υπόλοιποι Α.Σ: 2
Η υλοποίηση της δραµατοποίησης απαιτεί αρκετό χρόνο. Γι αυτό το
λόγο, οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν και άλλες φάσεις του ηµερησίου
προγράµµατος. Έτσι την ώρα του διαλείµµατος τα παιδιά δηλώνουν τους
ρόλους για τους οποίους ενδιαφέρονται και οι νηπιαγωγοί τους γράφουν σε
µεγάλο χαρτί µαζί µε τα ονόµατα των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί µαζί µε τα
παιδιά, βρίσκουν τα απαραίτητα αντικείµενα και αξεσουάρ. Έτσι

η

δραµατοποίηση υλοποιείται µετά το διάλειµµα, αφού έχουν πλέον
ολοκληρωθεί οι προκαταρτικές διαδικασίες. Τα παιδιά ενδιαφέρονται να
επαναλαµβάνουν τις δραµατοποιήσεις µόνα τους, τις επόµενες ηµέρες, την
ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Οι νηπιαγωγοί υπολογίζουν ως
σηµαντικές τις αυθόρµητες επαναλαµβανόµενες δραµατοποιήσεις των
παιδιών, γι΄ αυτό και τις ενθαρρύνουν, αφήνοντας στη διάθεση των παιδιών
τα σχετικά αντικείµενα.
∆ηλαδή τους λέω: «Σας διαβάζω το «Φεγγαροσκεπαστή». Όσο
διαβάζω, δείτε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι ήρωες του παραµυθιού και ποιος θα
ήθελε να είναι ο καθένας από εσάς.» Αυτό το έκανα πριν το φαγητό. Την ώρα
του φαγητού, κουβεντιάζαµε. «Για σκεφτείτε…». Αυτό που διαβάσαµε το
κάναµε πάλι σε προφορικό λόγο. Στο διάλειµµα ερχόταν µετά ένας – ένας και
µου έλεγε τι ήθελε να είναι. Έγραψα σε ένα µεγάλο χαρτί τους ρόλους και από
πάνω έγραφα το όνοµα του παιδιού. Ας πούµε Βαγγέλης –το παιδί – µε µπλε
χρώµα και Πολυχρόνης- ο ήρωας- µε κόκκινο χρώµα. Τα έγραψα όλα αυτά,
βρήκαµε όλοι µαζί τα αντικείµενα...Τελικά το παίξαµε θεατρικό, τους άρεσε.
Τα αντικείµενα τα άφησα για να το παίξουν στην ελεύθερη απασχόληση, την
άλλη µέρα. Α.Σ:8
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Οι νηπιαγωγοί κατά τη δραµατοποίηση διαπιστώνουν ότι τα παιδιά
χρησιµοποιούν δηµιουργικά το νέο λεξιλόγιο. Το ίδιο συµβαίνει και στις
επόµενες ηµέρες καθώς κατά τις επαναλαµβανόµενες δραµατοποιήσεις, την
ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων .
Αλλά και παραµύθια που έχουµε κατά καιρούς δραµατοποιήσει, βλέπω
ότι κάθονται και τα ξαναδραµατοποιούν στις ελεύθερες δραστηριότητες.
Βάζουνε και άλλα στοιχεία. και βγάζουνε πολύ θεατρικότητα. ...Πήρανε τα
ίδια πρωτοβουλία και

καθώς τους έχει µείνει το πλούσιο λεξιλόγιο, το

χρησιµοποιούνε. Τους ακούω δηλαδή που χρησιµοποιούνε τις λέξεις. Οπότε
µε ένα τρόπο τέτοιο που το έχουνε βιώσει τα παιδιά εµπλουτίζουνε εντελώς
ασυνείδητα το λεξιλόγιό τους, βγάζουν την εκφραστικότητά τους και την
αποτυπώνουν. Έτσι αρχίζουν να καταλαβαίνουν την αξία της Λογοτεχνίας.
Α.Σ:15

Με την δραµατοποίηση, ακόµα και τα µικρότερα

ή πιο ανώριµα

παιδιά, κατανοούν καλύτερα την ιστορία, καλλιεργούνται γλωσσικά και
βελτιώνεται η ικανότητα αναδιήγησης.
Ένα προνήπιο ήταν από τα παιδιά που το µεσηµέρι, τα ρωτάει η µαµά
τους: τι κάνατε σήµερα και έλεγε: «τίποτα, παίξαµε». Εκείνη τη µέρα, στη
δραµατοποίηση δεν είχε πάρει ρόλο, ήτανε θεατής. Οπότε µε το που ήρθε η
µαµά του Γ., ενός άλλου παιδιού, της είπε: «Σήµερα ο Γ. έγινε ο ∆ίας, αυτός
µε τον κεραυνό, ξέρεις, που ο Πλούτωνας…..» και της είπε όλη την ιστορία.
Όταν ήρθε και η δική του η µαµά, επανέλαβε όλη την ιστορία. Μου έκανε
εντύπωση, γιατί ποτέ δεν ανακοίνωνε το µεσηµέρι τι είχαµε κάνει. Α.Σ:14
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Η δραµατοποίηση υλοποιείται µε διάφορους τρόπους. Αν είναι πολλά
τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η µια οµάδα είναι ηθοποιοί και η
άλλη είναι θεατές και µετά αλλάζουν. Αφού µοιραστούν οι ρόλοι, οι
νηπιαγωγοί αναλαµβάνουν τον ρόλο του αφηγητή. Οι νηπιαγωγοί
εξιστορούν τη πλοκή και τα παιδιά µιλούν και δρουν σύµφωνα µε το ρόλο
τους.
Μπορεί να δώσουµε ρόλους και να διαβάσω εγώ ξανά την ιστορία και
σε συγκεκριµένα σηµεία να παρεµβαίνουν οι ρόλοι που έχουµε µοιράσει. Αν
είναι αρκετά παιδάκια µπορεί να τα χωρίσω σε 2 οµάδες. Και τώρα θα δούµε
τα µισά παιδάκια να δραµατοποιήσουνε τη ιστορία,- δηλαδή αυτό που
αφηγούµαι εγώ-. Και αφηγούµαι και το βλέπουµε στην πράξη. Α.Σ:4

Άλλοτε τον ρόλο του αφηγητή, αναλαµβάνει ένα παιδί.
Είχαµε τον Αίσωπο, ο οποίος αφηγούνταν το παραµύθι. Ο αφηγητής,,
ο Αίσωπος, γινόταν ένα παιδί. Φορούσε τον χιτώνα, και αφηγούνταν το
παραµύθι. Έλεγε: « µια φορά κι ένα καιρό, ήταν ο λαγός και η χελώνα… Και
είπε τότε ο λαγός στη χελώνα... κι έτσι ξεκίνησαν και τρέχανε …» Α.Σ: 1

Για τις ανάγκες της δραµατοποίησης τα παιδιά επιλέγουν ρούχα και
αξεσουάρ από την «γωνιά της δραµατοποίησης». Για τα κοστούµια
χρησιµοποιούνται απλά µέσα και υλικά τα οποία είναι διαθέσιµα στη
«γωνιά δραµατοποίησης» . Οι νηπιαγωγοί δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά
να αυτενεργούν για τις µεταµφιέσεις τους.
Είναι πολλές φορές που

δραµατοποιούµε. Είναι

κάτι που το

απολαµβάνουν τα παιδιά., διαλέγοντας µόνα τους, το πώς θα µεταµφιεστούν,
διαλέγοντας µόνα τους αξεσουάρ

και υλικά από τη γωνιά της

δραµατοποίησης. Α.Σ: 9
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5.3.3.2 Θεατρικό παιχνίδι

Μια εφαρµοζόµενη θεατρική πρακτική είναι η δραµατοποίηση της
ιστορίας µέχρι ενός ορισµένου σηµείου και στη συνέχεια γίνεται εµψύχωση
θεατρικού παιχνιδιού. Με το θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά από το
συγκεκριµένο σηµείο της ιστορίας και µετά, αυτοσχεδιάζουν. ∆ηλαδή,
αλλάζουν την εξέλιξη της ιστορίας και την καθορίζουν µε τον τρόπο που
αυτά

θέλουν. Με την πρακτική αυτή

οι νηπιαγωγοί συνδυάζουν δύο

θεατρικές µεθόδους, τη δραµατοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι.
Μπορεί

να

έχουµε

διαβάσει

ένα

κλασικό

παραµύθι

την

Κοκκινοσκουφίτσα ή τη Χιονάτη µε τους 7 νάνους. ∆ραµατοποιούµε ένα
κοµµάτι της ιστορίας και από εκεί και πέρα την εξέλιξη την φτιάχνουν τα
παιδιά. Α.Σ: 13

Για την εµψύχωση του θεατρικού παιχνιδιού οι νηπιαγωγοί κάνουν
κατάλληλες ερωτήσεις στα παιδιά και τα υποβοηθούν. Έτσι οι
αυτοσχεδιασµοί των παιδιών µετατρέπουν τις µη διαλογικές ιστορίες σε
διαλογικές. Καθώς το θεατρικό παιχνίδι επαναλαµβάνεται µε τη συµµετοχή
διαφορετικών παιδιών, οι διάλογοι εµπλουτίζονται. Τα µεγαλύτερα κυρίως
παιδιά, τα νήπια, έχοντας περισσότερες εµπειρίες αυτοσχεδιάζουν
προσθέτοντας νέα στοιχεία στους διαλόγους.
∆ηλαδή µια ιστορία την λέω συνοπτικά και τους δίνω τους κύριους
ρόλους και τα κύρια γεγονότα. Τους λέω πάρτε τα αυτά και µεγαλώστε τα,
δώστε τους λόγια, κινήσεις, κλπ. Όµως τα παιδιά θέλουν βοήθεια, θέλουν
ερωτήσεις που να οδηγούνε σε µια άλλη απάντηση...Πήρανε ρόλους τα παιδιά
και έγιναν η Περσεφόνη, ο ∆ίας, ο Ερµής. Τους ρώτησα: «Τι θα µπορούσε
να λέει ο ∆ίας;» «Λέτε ο Πλούτωνας να έκλεψε την Περσεφόνη κατευθείαν;
»Και απάντησαν : «Μπα όχι θα πήγε πρώτα στην ∆ήµητρα και θα της είπε
θέλω να την παντρευτώ» τους ξαναρωτώ: « Και τι θα του είπε η ∆ήµητρα;»
Μου απάντησαν: «Θα του είπε όχι». Όλοι συµµετέχουν, αλλά αυτοί που
έχουν τους ρόλους είναι αυτοί που πρέπει να τους αποδώσουν. Αυτό το
κάναµε δυο τρεις φορές και οι ρόλοι άλλαξαν και κάθε φορά. Και κάθε φορά
ο ρόλος πλουτιζόταν, έλεγαν και πιο πολλά. Α.Σ:14
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5.3.3.3 Κουκλοθέατρο
Μετά από την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα το κείµενο
παίζεται στο κουκλοθέατρο.
Μετά αυτό που διαβάσαµε θα το παίξουµε στο κουκλοθέατρο Α.Σ: 6
5.3.3.4 Παντοµίµα
Τα παιδιά µε παντοµίµα ενσαρκώνουν τους ήρωες του λογοτεχνικού
κειµένου.
Άλλες φορές γίνονται οι ήρωες και κάνουν παντοµίµα. Α.Σ: 14

5.3.4 Μουσικές
5.3.4.1 Ψυχοκινητικό παιχνίδι
Κατά την επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων, υλοποιούνται ψυχοκινητικά
παιχνίδια, µε τη βοήθεια της µουσικής.
∆ιαβάσαµε το «Γύρω-γύρω όλοι». Χωρίστηκαν τα παιδιά σε 4 οµάδες
και κάθε οµάδα είχε αναλάβει µια εποχή. Όταν έµπαινε η κάθε εποχή, όσο
διαρκούσε το τραγούδι έκαναν και κάτι σε κίνηση που το είχανε βρει µόνα
τους και το είχανε συµφωνήσει. Μόλις σταµατούσε η µουσική, σταµατούσαν
και άρχιζαν οι άλλοι. Α.Σ: 4

5.3.4.2 Χορός

Η επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων στην αρχή του χρόνου στρέφεται
στην κίνηση και στον ρυθµό. Αργότερα, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να
εξοικειώνονται µε τις δραστηριότητες επεξεργασίας, πραγµατοποιείται
εµβάθυνση στις έννοιες των λογοτεχνικών κειµένων.
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Στην αρχή µπαίνει πιο πολύ ο ρυθµός και η κίνηση και µετά προχωράµε
σιγά -σιγά και σε βαθύτερες έννοιες. Α.Σ:14

Μετά την επαφή µε κάποιο λογοτέχνηµα ακολουθεί χορός. Τα παιδιά
στο

νηπιαγωγείο

χορεύουν

τα

τραγούδια

τα

οποία

µαθαίνουν.

Οταν ήδη έχουµε µάθει το τραγούδι, θα σηκωθούµε και θα το χορέψουµε.
Α.Σ: 6

Καθώς οι ανάγκες για κίνηση στη προσχολική ηλικία είναι αυξηµένες,
τα παιδιά ενθουσιάζονται µε το χορό. Αυτές οι δραστηριότητες εντάσσονται
στις σχολικές παραστάσεις.
Το «Απρίλη µου ξανθέ και Μάη µυρωδάτε», που το µάθαµε τον Απρίλη,
το χορεύαµε και του βάλαµε κι άλλες κινήσεις. Ξετρελαθήκανε τόσο πολύ που
στο τέλος, στην γιορτή έπρεπε να το βάλουµε οπωσδήποτε. Α.Σ: 1

5.3.4.3 Τραγούδι

Οι νηπιαγωγοί επιλέγουν µελοποιηµένα ποιήµατα καταξιωµένων ποιητών
και τα παιδιά τα µαθαίνουν εύκολα και τα τραγουδούν.
Κοιτάζω επίσης από Ελύτη και από Ρίτσο, να βρούµε µελοποιηµένα
ποιήµατα, ώστε να τα µαθαίνουµε και να τα τραγουδάµε εύκολα και ευχάριστα.
Α.Σ: 7

5.3.4.4 Μελοποίηση

Το επαναλαµβανόµενο µοτίβο µιας ιστορίας ή παραµυθιού επειδή έχει
ρυθµό, µέτρο και οµοιοκαταληξία, βοηθάει

στην µελοποίηση και στη

δηµιουργία τραγουδιού.
Με το επαναλαµβανόµενο µοτίβο, ας πούµε το «Ρούνι - Ρούνι, το
ύπουλο κακό γουρούνι» φτιάχνουµε τραγούδι. Α.Σ: 10
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5.3.5 Επιλογής των παιδιών
5.3.5.1 ∆ραµατοποίηση

Και τα παιδιά έχουν λόγο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων. Μετά
από

την

επαφή τους

µε το

λογοτεχνικό

κείµενο,

προτείνουν

δραµατοποίηση.
Τους αρέσει αυτό που θα διαβάσουµε, να το δραµατοποιήσουµε κιόλας.
Α.Σ: 8
Τα παιδιά, προτείνουν τη δραµατοποίηση, µετά την επαφή τους µε κάποιο
λογοτέχνηµα διότι τους αρέσει να παίζουν τους ρόλους των ηρώων του
λογοτεχνήµατος το οποίο άκουσαν.
Όταν η δραµατοποίηση έχει γίνει µία-δύο φορές, το προτείνουν τα
παιδιά, γιατί θέλουν πάρα πολύ, να πάρουν ρόλους και να παίξουµε αυτό
που διαβάσαµε. Α.Σ: 2

Άλλη φορά, τα παιδιά ζητάνε αµέσως να το δραµατοποιήσουν. Α.Σ: 13

Καθώς η δραµατοποίηση είναι από τις αγαπηµένες δραστηριότητες
επιλογής των παιδιών ζητούν από τους νηπιαγωγούς να δραµατοποιούν τα
λογοτεχνήµατα που τους αρέσουν.
Άµα τους αρέσει πάρα πολύ, µπορεί και να το ζητήσουν τα ίδια να το
παίξουµε και θεατρικό. Α.Σ:12

Οι νηπιαγωγοί, αξιολογούν αν το λογοτεχνικό κείµενο άρεσε στα
παιδιά, από το αν ζητούν να το δραµατοποιήσουν.
Αν δεν ζητήσουν να κάνουµε δραµατοποίηση, σηµαίνει ότι δεν τους
άρεσε το κείµενο. Α.Σ : 1
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5.3.5.2

Ζωγραφική

Τα παιδιά προτείνουν ζωγραφική γιατί θέλουν να αποτυπώνουν µε
τις εντυπώσεις τους από τα λογοτεχνήµατα.
Πάρα πολύ συχνά, θέλουν να ζωγραφίσουν γύρω από αυτό που
διαβάσαµε. Α.Σ: 10
Αν εντυπωσιαστούν από αυτό που θα ακούσουν, θα ζητήσουν να το
ζωγραφίσουν µετά. Α.Σ: 12

5.3.5.3

Θεατρικό παιχνίδι

Τα παιδιά επιλέγουν την θεατρική απόδοση των λογοτεχνηµάτων που
άκουσαν. Λόγω του περιορισµένου χρόνου όµως, υλοποιείται θεατρικό
παιχνίδι. Έτσι, τα παιδιά στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας, µε σύντοµο
τρόπο αποδίδουν κάποια σηµεία.
Πολύ συχνά, η απάντησή τους είναι: «να το παίξουµε κυρία». Να το
παίξουµε θεατρικά Θεατρικό παιχνίδι περισσότερο, γιατί η δραµατοποίηση,
θέλει πολλή προετοιµασία. Μπορεί να γίνει κάποια άλλη µέρα, αν το θέλουν,
ξανά και ξανά να γίνει δραµατοποίηση. Αλλά το θεατρικό παιχνίδι, είναι το
πιο άµεσο. Α.Σ: 10
5.3.5.4

Χειροτεχνίες

Οι νηπιαγωγοί
χρησιµοποιούν

κατά την αφήγηση ή ανάγνωση

παραµυθιού

επικουρικό υλικό, όπως είναι τα αντικείµενα των

παραµυθιών. Τα παιδιά θέλουν να φτιάχνουν τα

αντικείµενα των

παραµυθιών.
Γιατί, αφού έχουνε παρουσιαστεί αντικείµενα, τα παιδιά τα θέλουν. Θέλουνε
κάτι να κάνουνε σε κατασκευή. Όποτε έχω εµφανίσει κορώνες, αυτά θέλουν
µετά να φτιάξουν κορώνες. Α.Σ: 8
Θέλουν να φτιάξουνε κάποια κατασκευή. Το µενταγιόν της γοργόνας το
µαγικό. Α.Σ: 10
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5.3.5.5 Πλαστελίνη
Στα παιδιά αρέσει να παίζουν µε την πλαστελίνη. Έτσι ζητούν πλαστελίνη
για να φτιάξουν κάτι από το λογοτέχνηµα που άκουσαν.
Τα παιδιά µπορεί να µου ζητήσουν εκείνη τη στιγµή « Κυρία , να το
φτιάξουµε µε πλαστελίνη» Α.Σ: 7

5.3.6 Ερευνητικές δραστηριότητες
5.3.6.1 Έρευνα στο οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον

Μετά από την επαφή µε κάποιο λογοτέχνηµα, τα παιδιά ερευνούν στο
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, για σχετικά αντικείµενα και
βιβλία. Επίσης, στο νηπιαγωγείο µεταφέρουν και σχετικές προφορικές
ιστορίες

τις

Μετά τα παιδιά

οποίες
φέρνουνε

άκουσαν
αντικείµενα

στο

σπίτι

τους.

και βιβλία. Αλλά και σχετικές

προφορικές ιστορίες, µεταφέρουν από το σπίτι τους. Α.Σ: 5

Οι νηπιαγωγοί εµπλέκουν τα παιδιά σε ερευνητικές διαδικασίες στο
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα υποκινούν να ψάχνουν για
σχετικά λογοτεχνήµατα από τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες
τους και να τα φέρνουν στο νηπιαγωγείο. Με τις διαδικασίες αυτές, τα
παιδιά γίνονται µικροί ερευνητές στο πλαίσιο της Παιδικής Λογοτεχνίας
ενώ παράλληλα καλλιεργείται η συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Οι
γονείς ικανοποιούνται να ενηµερώνονται και να συµµετέχουν στις
ερευνητικές δραστηριότητες των παιδιών τους .
Τους υποκινώ συνέχεια, τους λέω: «Βρέστε κι εσείς από τους παππούδες
και από τις γιαγιάδες σας, από τις µαµάδες». Πάντα µε υποκίνηση, αλλιώς δεν
ενεργοποιούνται. Υπάρχει υποκίνηση, δηλαδή: «φέρτε µου!». Για να γίνει και
µια συζήτηση και στο σπίτι. Αρέσει αυτό στους γονείς: « αυτό µε ρώτησε!»
λένε. Α.Σ :13
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Τα παιδιά, εµπλεκόµενα σε ερευνητικές δραστηριότητες επεξεργασίας
της Παιδικής Λογοτεχνίας, ενθουσιάζονται. Ερευνούν στο οικογενειακό
τους περιβάλλον κι ανακαλύπτουν σχετικά λογοτεχνήµατα

τα οποία

φέρνουν την επόµενη ηµέρα

ίδια είναι

στο νηπιαγωγείο. Καθώς

τα

γνώστες του περιεχοµένου του βιβλίου, το παρουσιάζουν στα υπόλοιπα
παιδιά και αντλούν ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Βλέπω µε µεγάλη χαρά ότι έχουνε ψάξει το γραφείο ή τη βιβλιοθήκη
τους, µαζί µε τη µαµά ή µόνοι και έρχονται µε ένα φοβερό ενθουσιασµό την
άλλη µέρα, να φέρουν το βιβλίο αυτό που έχει σχέση µε αυτό που διαβάσαµε.
Είναι περήφανοι που το φέρνουν. Είναι οι γνώστες του βιβλίου, κι όταν το
διαβάζουν στην ολοµέλεια, παίρνουν µια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Α.Σ: 11

5.3.6.2 Έρευνα πεδίου-πείραµα

Κατά την επεξεργασία λογοτεχνηµάτων, πραγµατοποιείται έρευνα
πεδίου. Για παράδειγµα , µετά την επαφή των παιδιών µε κείµενα για τις
εποχές, τα παιδιά βγαίνουν έξω από το νηπιαγωγείο και παρατηρούν τη
φύση.
Όταν είχαµε ασχοληθεί µε τα βιβλία την Άνοιξης, βγήκαµε έξω και
παρατηρήσουµε τη φύση. Α.Σ: 10

Οι νηπιαγωγοί µετά το λογοτέχνηµα, βγάζουν τα παιδιά στο φυσικό
περιβάλλον και κάνουν έρευνα πεδίου. Με τη δραστηριότητα αυτή,
πραγµατοποιούνται απλές ερευνητικές διαδικασίες όπως

είναι η

παρατήρηση, η συλλογή στοιχείων και το πείραµα.
Μετά απλά βγήκαµε στην φύση και είδαµε την κληµαταριά. Μαζέψαµε
σταφίδες, είδαµε τα φύλλα και κάναµε πειράµατα. Κόψαµε ένα κοτσάνι για
να δούµε τι γίνεται. Α.Σ:4

187

5.3.6.3 Έρευνα στο σχολικό περιβάλλον

Εκτός από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, τα παιδιά
αναζητούν βιβλία και στο σχολικό τους περιβάλλον ώστε

να

επεξεργαστούν διακειµενικά, το λογοτέχνηµα µε το οποίο ασχολήθηκαν.
Ερευνούν την βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου,
όταν είναι επιτρεπτό, για να βρουν σχετικά λογοτεχνήµατα µε το ίδια θέµα.
Ταυτόχρονα, ξεκινώντας από το ένα βιβλίο, θα βρουν είτε από το σπίτι
τους, είτε από την βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου είτε από του δηµοτικού, αν
µας το επιτρέψουν, τα παιδιά θα βρουν κάτι αντίστοιχο, πάνω στο ίδιο θέµα.
Α.Σ: 3

Κατά την επεξεργασία των έργων ενός συγκεκριµένου δηµιουργού,
οργανώνεται ένα κοµµάτι της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου το οποίο και
αφιερώνεται

στα

έργα του. Τα παιδιά µετά την ολοκλήρωση

επεξεργασίας ενός λογοτεχνήµατος, πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, αναζητούν
και επιλέγουν ένα άλλο του ίδιου δηµιουργού.
Φέτος ασχολούµαστε µε τον Αίσωπο. Έχουµε οργανώσει ένα κοµµάτι της
βιβλιοθήκης και βάλαµε βιβλία του Αισώπου. Οπότε τα παιδιά ψάχνουν
στη βιβλιοθήκη, µου φέρνουν από εκεί ένα βιβλίο και µου λένε: «αυτό!».
Α.Σ: 1

5.3.7 Μαθηµατικές δραστηριότητες

Με την επεξεργασία των κατάλληλων λογοτεχνηµάτων υλοποιούνται
µαθηµατικές

δραστηριότητες.

Μέσα από το λογοτέχνηµα, τα παιδιά

προσεγγίζουν µαθηµατικές έννοιες, όπως είναι η

απαρίθµηση

και η

καταµέτρηση.
Αν εγώ στόχο να τους διδάξω µαθηµατικά, χρησιµοποιώ την «Πελώρια
κολοκύθα» του Τολστόι. Και θα µετρήσουν πόσοι την τράβηξαν και θα κάνουν
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απαρίθµηση, καταµέτρηση, ή τον «Αρκούδο που φοβόταν το σκοτάδι», που έχει
µαθηµατικές έννοιες . Α.Σ: 12

Η προσέγγιση των µαθηµατικών εννοιών πραγµατοποιείται κατά την
επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας για συγκεκριµένο σκοπό. Τα παιδιά
για τις ανάγκες της δραµατοποίησης κάνουν αντιστοίχιση των σκηνικών
αντικειµένων.
∆ηλαδή δεν θα µε δεις να µε κάνω µαθηµατικά µε την έννοια των
µαθηµατικών. Θα τα κάνω µέσα από εκεί. ∆ηλαδή, όλα µπορούν να
ξεκινήσουν από ένα παραµύθι...Με τη Χιονάτη θυµάµαι αξέχαστα, κάναµε
µαθηµατικά, όταν στρώσανε τραπέζι και κάνανε αντιστοίχιση το πιατάκι µε
το νάνο. Α.Σ: 6

5.3.8 Χειροτεχνικές δραστηριότητες
5.3.8.1 Χειροτεχνίες, κοστούµια
Μετά από τη λογοτεχνική επαφή των παιδιών ακολουθεί η χειροτεχνία
κάποιου σχετικού αντικειµένου.
Μετά είπαµε να φτιάξαµε κι εµείς µια χελιδόνα. Είπαµε ότι ήτανε ξύλινες,
αλλά εµείς δε την κάναµε ξύλινη, κάναµε µια χάρτινη. Α.Σ: 1

Τα παιδιά, για την επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων, ασχολούνται µε
χειροτεχνίες. Φτιάχνουν στεφάνια τα οποία υποδηλώνουν τους ρόλους τους
για

τις

ανάγκες

των

κοστουµιών

της

δραµατοποίησης.

Έφτιαξαν στεφανάκια µε διάφορα ζωάκια. Τα πλαστικοποίησα, για να
µπορούν να παίζουν τα παραµύθια. Α.Σ: 5

189

5.3.8.2 Κατασκευές, σκηνικά

Οι χειροτεχνικές δραστηριότητες επιλέγονται από τα παιδιά. Ζητούν
να φτιάξουν

τα µαγικά αντικειµένα

του

λογοτεχνήµατος το οποίο

άκουσαν.
Πάρα πολύ συχνά, θέλουν να φτιάξουνε κάποια κατασκευή. Το
µενταγιόν της γοργόνας το µαγικό. Α.Σ:10

5.3.9 Πολυµεσικές δραστηριότητες
5.3.9.1 ∆ραστηριότητες στον υπολογιστή
Τα παιδιά παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή, γύρω από το
περιεχόµενο του λογοτεχνήµατος.
Στον υπολογιστή, µε τα παιδιά θα ψάξουµε στο ίντερνετ κάποια σχετικά
παιχνίδια να παίξουνε. Α.Σ:2

Τα παιδιά ενδιαφέρονται να επεξεργάζονται τα λογοτεχνήµατα µέσω
δραστηριοτήτων

στον

υπολογιστή.

Ιδιαίτερα

µε

τις

διαδραστικές

δραστηριότητες, αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.
Καθώς επιλέγουν διαφορετικές λύσεις βλέπουν άµεσα τις συνέπειες των
επιλογών τους και µπορούν να τις συγκρίνουν.
Έχουµε ασχοληθεί µε τους µύθους στον υπολογιστή. Τους αρέσουν
επειδή είναι διαδραστικές δραστηριότητες. Μπορείς να πατήσεις τον ψεύτη
βοσκό και µπορείς να επιλέξεις να αλλάξεις το τέλος. Εκεί που οι χωριανοί
µετά την τρίτη φάρσα του ψεύτη βοσκού, ρωτάει: «τι θα ήθελες; να πάνε να
τον βοηθήσουνε ή να µην πάνε;».Τα παιδιά θέλουν να πατήσουν και τις δύο
επιλογές. Και συγκρίνουν. Έχω δει ότι τα ενδιαφέρει.
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5.3.10 Άµεση λήξη

Μπορεί να γίνει άµεση λήξη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και
να µην υλοποιηθούν δραστηριότητες µετά την επαφή των παιδιών µε το
λογοτέχνηµα.
Μπορεί να είναι απλώς η ευχαρίστηση και να κάνω αφήγηση ενός
παραµυθιού ή µιας ιστορίας και αυτό ήταν, τελειώνει εκεί. Α.Σ:15

Όταν φέρνουν σε επαφή τα παιδιά µε έργα Παιδικής Λογοτεχνίας για
να νιώσουν την ευχαρίστηση και την αισθητική απόλαυση της Τέχνης, οι
νηπιαγωγοί δεν σχεδιάζουν περαιτέρω δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις
αυτές, αφήνουν τα παιδιά να µένουν µε την αίσθηση του λογοτεχνικού
κειµένου.
Είναι και φορές που µπορεί να διαβάσουµε το κείµενο και να µη κάνω
τίποτε. Να τα αφήσω τα παιδιά έτσι, να ταξιδέψουν χωρίς ερωτήσεις και
χωρίς τίποτα. Να τα αφήσω χωρίς καµιά επεξεργασία. Να τα αφήσω απλώς
µόνο µε µια ανάγνωση, µε µια αφήγηση απλώς. Α.Σ: 8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

6.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ

6.1.1

∆ιδακτική σκοποθεσία

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι, ο διδακτικός
σκοπός για την Παιδική Λογοτεχνία είναι ψυχαγωγικός (23%), γνωστικός
(22%), κοινωνικός (20%), ψυχολογικός (20%) κι αισθητικός (15%). Κατά
συνέπεια, µέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας αποσκοπείται η ψυχαγωγία, η
γνωστική και

κοινωνική ανάπτυξη, η ψυχολογική ωρίµανση και η

αισθητική καλλιέργεια των παιδιών του νηπιαγωγείου. Γίνεται φανερό,
σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα ότι η διδακτική σκοποθεσία της Παιδικής
Λογοτεχνίας καλύπτει πολύπλευρα τις ανάγκες των παιδιών, σύµφωνα µε
τις

Παπανικολάου & Τσιλιµένη (1992)

και τον Σακελλαρίου (1996).

Επίσης καταδεικνύεται ότι η διδακτική σκοποθεσία δεν είναι µονόπλευρα
προσανατολισµένη στη χρησιµοθηρία αλλά ότι συνδυάζει το τερπνό της
Τέχνης µε το ωφέλιµο της Εκπαίδευσης. Καταδεικνύεται δηλαδή, ότι η κατά
την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, δεν υφίσταται
διάσταση µεταξύ Τέχνης και Εκπαίδευσης.
Ο ψυχαγωγικός σκοπός όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα αυτής της
έρευνας, βρίσκεται στην πρώτη θέση της διδακτικής σκοποθεσίας για την
Παιδική Λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριµένα, δείχνεται ότι οι
νηπιαγωγοί φέρνουν τα

παιδιά σε επαφή µε λογοτεχνήµατα για να

ικανοποιούν τις ανάγκες τους για ξεκούραση, χαλάρωση και διασκέδαση.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε τις Νorton (2007),
Παπανικολάου & Τσιλιµένη (1992) και

τον Τζούλη (2000), ότι ο
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πρωταρχικός σκοπός της λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο είναι να προσφέρει
στα νήπια διασκέδαση και ψυχαγωγία, δηλαδή πλήρωση ψυχής.
Στην δεύτερη θέση της διδακτικής σκοποθεσίας, σύµφωνα µε την
παρούσα έρευνα τίθεται ο γνωστικός σκοπός. Μέσω της επεξεργασίας της
Παιδικής Λογοτεχνίας, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι µε
δηµιουργικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες αποσκοπείται η ενίσχυση
των απαραίτητων ικανοτήτων αναδυόµενου γραµµατισµού. Οι ικανότητες οι
οποίες σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα ενισχύονται µέσω της
επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, είναι η
φωνολογική επίγνωση (phonological awarness), η επίγνωση των εννοιών
του γραπτού λόγου (print awarness) και το λεξιλόγιο (vocabulary) των
παιδιών σύµφωνα µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη &
Μπασαγιάννη, 2006), την Morrow

(1992), τις

Παπούλια–Τζελέπη &

Σπινθουράκη (1999), το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου (ΥΠΕΠΘ,
2003) και την Τάφα

(2001). Παράλληλα, τα ερευνητικά αποτελέσµατα

δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί στηρίζονται στο λεξιλόγιο των παιδιών και µέσω
κατάλληλων µεθόδων όπως είναι για παράδειγµα η δραµατοποίηση και το
θεατρικό παιχνίδι, τα ενισχύουν για να κατανοούν περισσότερες λέξεις,
σύµφωνα µε τον Οικονοµίδη (2002).
Συνεπώς µε την Παιδική Λογοτεχνία αποσκοπείται τα παιδιά να
χρησιµοποιούν τη Γλώσσα για να ανακαλύψουν τον κόσµο, να
αναγνωρίσουν και να ονοµατίσουν πράξεις και αντικείµενα. Επίσης για να
αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό λόγο σύµφωνα µε τους Αθανασίου
(1998), Νorton, (2007), Rosenthal & Hetland (2001), Τζούλη (2000) και
Williams (2008).
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι
εκτός απο τη Γλώσσα, µέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας αποσκοπείται η
προσέγγιση κι άλλων γνωστικών περιοχών όπως των Μαθηµατικών, της
Μελέτης Περιβάλλοντος και της Πληροφορικής, σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ
(ΥΠΕΠΘ, 2003) και τις Καλογήρου και Λαλαγιάννη (2005). Όπως δείχνει η
παρούσα έρευνα, µέσω της επεξεργασίας των λογοτεχνηµάτων µε
δηµιουργικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, αποσκοπείται η
προσέγγιση των επιµέρους επιστηµονικών πεδίων για συγκεκριµένο σκοπό,
όπως για τις ανάγκες της δραµατοποίησης ή της παραγωγής κειµένων.
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Ο κοινωνικός σκοπός, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, βρίσκεται
στην τρίτη θέση της διδακτικής σκοποθεσίας για την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα
δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί µέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας προσφέρουν
στα παιδιά κοινές λογοτεχνικές εµπειρίες, ώστε να κοινωνικοποιούνται
και να δένονται µεταξύ τους. Επίσης δείχνεται ότι ένας από τους βασικούς
διδακτικούς σκοπούς

των νηπιαγωγών, είναι να βοηθήσουν τους

διαφορετικούς µεταξύ τους µαθητές, να συνδεθούν σταδιακά και κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε µια κοινότητα αναγνωστών µε κύριο
γνώρισµα το ενδιαφέρον για την Παιδική Λογοτεχνία, σύµφωνα µε τις
Καλογήρου & Λαλαγιάννη (2005). Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της έρευνας
για την επεξεργασία της Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, συµφωνούν µε τα
αποτελέσµατα των ερευνών του Αυδίκου (2006) και Μαλέτσκου et al.
(2011), ότι η επαφή µε τα λογοτεχνήµατα επιδρά και διαµορφώνει τις
σχέσεις µεταξύ των παιδιών αλλά και µεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικού.
Παράλληλα, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Παιδική
Λογοτεχνία αξιοποιείται για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών και την επίλυση των προβληµάτων, όπως είναι για παράδειγµα

η

επιθετικότητα, οι δυσκολίες συνεργασίας και οι συγκρούσεις των παιδιών.
Οι νηπιαγωγοί φέρνουν τα παιδιά σε επαφή µε

ανάλογα λογοτεχνήµατα

ώστε σύµφωνα µε τις Κατσίκη-Γκίβαλου (2005) και

Παπαδοπούλου-

Μανταδάκη (2009), µέσω της ταύτισης να πραγµατοποιείται ένας γόνιµος
προβληµατισµός των παιδιών σχετικά µε τη σχολική αλλά και την ευρύτερη
κοινωνική πραγµατικότητα.
Ο ψυχολογικός σκοπός, στην τέταρτη θέση της διδακτικής
σκοποθεσίας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, αξιοποιεί
την Παιδική Λογοτεχνία για την συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών του
νηπιαγωγείου. Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα, µέσω της επεξεργασίας των
λογοτεχνηµάτων, τα παιδιά ενθαρρύνονται να µπαίνουν στη θέση των
ηρώων και περιγράφοντας τα συναισθήµατα τους ενισχύονται να εκφράζουν
τον συναισθηµατικό τους κόσµο και να ξεπερνούν τον εγωκεντρισµό τους,
σύµφωνα µε τον Αναγνωστόπουλο, (1999)
Συνεπώς, µέσω της

και τη Γκενάκου (2003).

επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας στο

νηπιαγωγείο, δείχνεται σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, ότι τα
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παιδιά ενισχύονται να µαθαίνουν τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων
τους και να κατανοούν τα αισθήµατα των άλλων, σύµφωνα µε τη Νorton,
∆είχνεται επίσης ότι κατά την επεξεργασία της

(2007).

Λογοτεχνίας,

αποσκοπείται

η

αντιµετώπιση

προβλήµατων των παιδιών και η διαµόρφωση του

των

Παιδικής

ψυχολογικών

χαρακτήρα τους, κατά

τις Παπανικολάου & Τσιλιµένη (1992), τον Σακελλαρίου (1996) και την
Τσίτσλσπεργκερ (1999).
Ο αισθητικός σκοπός σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα,
βρίσκεται στην πέµπτη θέση της διδακτικής σκοποθεσίας για την
επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Τα ερευνητικά
αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή τα παιδιά µε
τη Παιδική Λογοτεχνία, αποσκοπώντας στην ευχαρίστηση και στην
αισθητική τους απόλαυση. Η Παιδική Λογοτεχνία αντιµετωπίζεται ως µια
µορφή Τέχνης η οποία έχει σκοπό την τέρψη και την αισθητική συγκίνηση
των παιδιών (Παπανικολάου & Τσιλιµένη, 1992).
Σύµφωνα πάντα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, όταν ο διδακτικός
σκοπός είναι αισθητικός, δεν προγραµµατίζονται άλλες δραστηριότητες για
την συνέχεια, ώστε τα παιδιά να παραµένουν µε την αισθητική απόλαυση
του κειµένου. Συνεπώς τα παιδιά παραµένουν µε την αισθητική ανάγνωση
(aesthetic reading)

του λογοτεχνήµατος ενώ η ικανοποίηση και η

συγκίνηση έχουν δραστηριοποιήσει ποικίλα συναισθήµατα και σκέψεις για
το λογοτέχνηµα, σύµφωνα µε την Συναλλακτική Θεωρία της Rosenblatt
(1978). Η επεξεργασία του λογοτεχνήµατος για αισθητικό διδακτικό σκοπό
κάνει σαφές στη συνείδηση του παιδιού ότι η Λογοτεχνία µπορεί να έχει
ως µοναδικό στόχο την αισθητική απόλαυση, η οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την ιδέα της Τέχνης, σύµφωνα µε

τις Καλογήρου &

Βησσαράκη (2005).
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, η διδακτική
σκοποθεσία της Παιδικής Λογοτεχνίας αποσκοπεί τόσο στη νοητική,
γλωσσική,

κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, όσο και στην

αισθητική καλλιέργεια των παιδιών του νηπιαγωγείου. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας δείχνουν ότι παράλληλα µε την χρησιµοθηρία

η οποία

επιδιώκεται µε την ανάπτυξη των επιδιωκόµενων ικανοτήτων Γλώσσας,
Μαθηµατικών ή Μελέτης Περιβάλλοντος, αποσκοπείται και η αισθητική
195

απόλαυση της Τέχνης του Λόγου. Σύµφωνα µε
αποτελέσµατα,

τα ερευνητικά

µέσω της Παιδικής Λογοτεχνίας επιδιώκεται η ανάπτυξη

πολλών και διαφορετικών ικανοτήτων των παιδιών. Ο σκοπός της
διδακτικής της Παιδικής Λογοτεχνίας, όπως δείχνει αυτή η έρευνα, ενισχύει
τόσο τη νοητική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, όσο και την
αισθητική καλλιέργεια των παιδιών του νηπιαγωγείου. Συνεπώς, σύµφωνα
µε τη παρούσα έρευνα,

µε την εφαρµοζόµενη διδακτική σκοποθεσία

συνδυάζεται το τερπνό της Τέχνης µε το ωφέλιµο της Εκπαίδευσης.
Υπό αυτές τις συνθήκες, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα,
διάσταση µεταξύ Τέχνης και Εκπαίδευσης, δεν υφίσταται κατά την
διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Όπως δείχνουν τα
ερευνητικά αποτελέσµατα, η διδακτική σκοποθεσία κατά την επεξεργασία
των λογοτεχνηµάτων, αποσκοπεί

στην πολύπλευρη ανάπτυξη και

καλλιέργεια και προσφέρει την δυνατότητα της ολιστικής ανάπτυξης των
παιδιών του νηπιαγωγείου.

6.1.2 Προετοιµασία νηπιαγωγού

Κατά την αναζήτηση λογοτεχνηµάτων σύµφωνα µε την έρευνα αυτή,
οι νηπιαγωγοί, συναντούν δυσκολίες λόγω των οικονοµικών προβληµάτων
των νηπιαγωγείων και λόγω

της ένδειας των σχολικών βιβλιοθηκών.

Αντιπαρέρχονται τις δυσκολίες αναζήτησης, εξαντλώντας κάθε πρόσφορη
πηγή λογοτεχνηµάτων.

Αναζητούν λογοτεχνήµατα

σε δηµοτικές

βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες δηµοτικών σχολείων, φίλων ή συναδέλφων αλλά
και στις

προσωπικές βιβλιοθήκες. Άλλοτε, καταφεύγουν σε φτηνές

εκδόσεις και αναλαµβάνουν το κόστος εµπλουτισµού της προσωπικής τους
βιβλιοθήκης, για να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών. Σύµφωνα µε την
έρευνα, η διαδικασία αναζήτησης λογοτεχνηµάτων, δυσκολεύει τους
νηπιαγωγούς, διότι τους επιβαρύνει χρονικά και οικονοµικά.
Παράλληλα αναδεικνύεται το πρόβληµα των σχολικών βιβλιοθηκών
και η ανάγκη εµπλουτισµού τους σε βιβλία. Για την αναζήτηση έργων
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Παιδικής Λογοτεχνίας. οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν το διαδίκτυο. Μέσω της
αναζήτησης στο διαδίκτυο οι παραπάνω δυσκολίες αίρονται. Λόγω της
διευκόλυνσης µέσω διαδικτύου, οι νηπιαγωγοί που το δοκίµασαν τείνουν
να το χρησιµοποιούν περισσότερο και να ψάχνουν λιγότερο σε
παραδοσιακές βιβλιοθήκες.
Στην αναζήτηση λογοτεχνηµάτων οι νηπιαγωγοί, εµπλέκουν και τα
παιδιά, σχεδιάζοντας δηµιουργικές δραστηριότητες µέσα και έξω απο την
τάξη. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα οι δραστηριότητες αναζήτησης
λογοτεχνηµάτων οι οποίες υλοποιούνται, είναι επισκέψεις στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη και στην βιβλιοθήκη των δηµοτικών σχολείων, εµπλοκή των
παιδιών σε ερευνητικές διαδικασίες στο οικογενειακό και
κοινωνικό

τους

περιβάλλον αλλά και

στο

ευρύτερο

διαδίκτυο, µέσω

του

υπολογιστή της τάξης.
∆ιεξάγεται το συµπέρασµα από την παρούσα έρευνα, ότι η αναζήτηση
και επιλογή των λογοτεχνικών κειµένων, δεν αποτελεί ευθύνη µόνο των
νηπιαγωγών αλλά και των παιδιών. Η εφαρµοζόµενη πρακτική σύµφωνα µε
τα ερευνητικά δεδοµένα, είναι οι νηπιαγωγοί να εµπλέκουν τα παιδιά σε
δηµιουργικές δραστηριότητες αναζήτησης λογοτεχνηµάτων, µέσα και έξω
απο την τάξη, στο κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον.
Εποµένως, αυτή η έρευνα δείχνει ότι
δηµιουργικές

εµπλέκοντας τα παιδιά σε

δραστηριότητες αναζήτησης λογοτεχνηµάτων κατά την

επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας οι νηπιαγωγοί ενισχύουν θετικές
στάσεις και συµπεριφορές οι οποίες καλλιεργούν την φιλαναγνωσία κατά
τις Ζερβού (2009) και Κατσίκη Γκίβαλου (2005).
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι

η προετοιµασία των

νηπιαγωγών, περιλαµβάνει την προανάγνωση του λογοτεχνήµατος και τον
εντοπισµό των σηµείων στα οποία στοχεύει να εστιάσει σύµφωνα µε τον
Τζούλη (2000) και τον Αναγνωστόπουλο (1987). Επίσης, δείχνουν ότι
προετοιµάζεται ένα πλάνο διδασκαλίας,

µε

την επιλογή

του τρόπου

επαφής των παιδιών µε το λογοτέχνηµα, µε την ετοιµασία των ερωτήσεων
και τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων. Κατά την υλοποίησή του,
το πλάνο δεν είναι άκαµπτο αλλά ευέλικτο, διότι οι νηπιαγωγοί αξιολογούν
τις αντιδράσεις των παιδιών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυµίες
τους. Συνεπώς το πλάνο διδασκαλίας της Παιδικής Λογοτεχνίας των
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νηπιαγωγών είναι ευέλικτο κατά την εφαρµογή του διότι αφήνει περιθώρια
διαφοροποίησης

και

αλλαγών

µέσα

στο

επικοινωνιακό

και

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο της τάξης.
Για την προετοιµασία

του λογοτεχνικού κειµένου ως διδακτικού

υλικού, η έρευνα δείχνει ότι οι νηπιαγωγοί πριν να το φέρουν σε επαφή µε
τα παιδιά το διαβάζουν και κάνουν παρεµβάσεις. Οι παρεµβάσεις γίνονται
για την επεξήγηση του λεξιλογίου και την απλοποίησή του ώστε να γίνεται
απλό και κατανοητό απο τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Συνεπώς κατά την
προετοιµασία του λογοτεχνικού κειµένου ως διδακτικού υλικού, σύµφωνα
µε τον

Αναγνωστόπουλο, (1987) την

Παπαβασιλείου-Χαραλαµπάκη,

(2003), τον Σακελλαρίου (1996) και τον Τζούλη

(2000),

γίνεται η

προσαρµογή του λογοτεχνήµατος στις ικανότητες και το γλωσσικό επίπεδο
των παιδιών.
Η µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται για την προσαρµογή

του

λεξιλογίου στο στάδιο προετοιµασίας, προσοµοιάζει µε την τεχνική των
λογοτεχνών, η οποία σύµφωνα µε τον Χαραλαµπάκη (1999), είναι να
ερµηνεύουν την άγνωστη λέξη µέσα στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα

η σηµασία να βγαίνει µέσα από τα ίδια τα

συµφραζόµενα, κατά τρόπο φυσικό και αβίαστο. Έτσι οι νηπιαγωγοί
παρεµβαίνουν στο κείµενο και προσθέτουν επεξηγηµατικές φράσεις ώστε
να γίνεται απλό και κατανοητό από τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
Επιπροσθέτως,

τα

ερευνητικά

δεδοµένα

δείχνουν

µια

ιδιαίτερη

προετοιµασία του ποιήµατος ως διδακτικού υλικού, η οποία περιλαµβάνει
την αντιγραφή του ποιητικού κειµένου σε µεγαλύτερη επιφάνεια ώστε να
είναι ευδιάκριτη στα παιδιά ή µορφή του. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά
δεδοµένα δηλαδή, αποσκοπείται και να συνειδητοποιούν την διαφορά της
µορφής µεταξύ πεζού και ποιητικού λόγου.
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6.1.3 Προετοιµασία παιδιών

Για την προετοιµασία των παιδιών, εφαρµόζονται ποικίλες διδακτικές
πρακτικές

και

δραστηριότητες.

Με

την

δηµιουργία

κατάλληλου

περιβάλλοντος της τάξης, µε ρουτίνες όπως τραγούδια ή λαχνίσµατα ως
µεταβατική φάση, µε θεατρικό παιχνίδι, αλλά και χρήση κούκλας και
ποικίλων καθηµερινών, συµβολικών αντικειµένων και ενδιάµεσων, οι
νηπιαγωγοί προετοιµάζουν τα παιδιά για να τα φέρουν σε επαφή µε το
λογοτέχνηµα. Επίσης

χρησιµοποιούν µια προκαταρκτική συζήτηση ως

πρόλογο, αλλά και το ίδιο το βιβλίο ως αντικείµενο ενδιαφέροντος, για να
το

εισάγουν στο κύκλο. Γίνεται φανερό συνεπώς, ότι

κατά την

επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, οι νηπιαγωγοί επινοούν τρόπους
για να κεντρίζουν

το ενδιαφέρον των παιδιών

σύµφωνα µε την

Χριστοδούλου-Γκλιάου (2007).
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα οι νηπιαγωγοί για να εισάγουν τα
λογοτεχνήµατα στον κύκλο των παιδιών, χρησιµοποιούν
τεχνικές όπως είναι το παίξιµο ρόλων,

θεατρικές

το θεατρικό παιχνίδι

και το

κουκλοθέατρο. Με την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία, δηµιουργούν ένα
ενισχυτικό περιβάλλον για τα παιδιά, ώστε να παρακολουθήσουν στην
συνέχεια. Με την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία, τα παιδιά

δέχονται τις

παιδαγωγικές επιδράσεις του θεάτρου καθώς η διδακτική της Παιδικής
Λογοτεχνίας µετατρέπεται σε µια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία,
σύµφωνα µε τους Αναγνωστόπουλο (1994), Γραµµατά (1997), Martello
(2001), Podlozny (2001), Winner & Hetland, (2001).
Όπως δείχνει η παρούσα έρευνα, το ενισχυτικό περιβάλλον το οποίο
δηµιουργείται µέσω των εφαρµοζόµενων θεατρικών τεχνικών, ενθαρρύνει
τα παιδιά να παρακολουθούν και να συµµετέχουν µε ενδιαφέρον στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας,
συµφωνούν µε αυτά των Zimmerman, Bandura & Martinez-Ponts (1992),
µε τα οποία έχει δειχθεί ότι το ενισχυτικό περιβάλλον αξιοποιείται από τους
ίδιους τους µαθητές, προσφέροντάς τους εσωτερικά κίνητρα για µάθηση.
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Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας διαφωνούν µε αυτά της
Ping-Yun (2003), σύµφωνα µε τα οποία ενώ οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις
θετικές

παιδαγωγικές

επιδράσεις

εκπαιδευτική διαδικασία,

των

θεατρικών

πρακτικών

στην

δεν τις εφαρµόζουν στο σχολείο. Τα

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν επίσης, ότι οι νηπιαγωγοί για να
προσελκύουν

το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών κατά την

εισαγωγή του λογοτεχνήµατος στο κύκλο χρησιµοποιούν συµβολικά
αντικείµενα. Απευθύνονται µε τον τρόπο αυτό, συνεπώς στη συµβολική
σκέψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας µε διάφορα σύµβολα για να
εξάψουν τη φαντασία και το ενδιαφέρον τους και στην συνέχεια διαβάζουν
ή αφηγούνται το λογοτέχνηµα
συνδέσεις

ώστε τα παιδιά να κάνουν τις σχετικές

των συµβόλων µε τις σηµασίες τους στο

περιεχόµενο της

ιστορίας. Με την χρήση συµβολικών αντικειµένων οι εφαρµοζόµενες
πρακτικές, σύµφωνα µε την Αναγνωστοπούλου (2005), βασίζονται στην
προσπάθεια των παιδιών να χειριστούν την σχέση µεταξύ σηµαίνοντος και
σηµαινόµενου. Σκοπός των νηπιαγωγών για την προετοιµασία των παιδιών
είναι έρθουν σε κατάσταση ετοιµότητας για την λογοτεχνική επαφή.
Μέσω των εφαρµοζόµενων πρακτικών και µεθόδων σύµφωνα µε τα
ερευνητικά αποτελέσµατα, τα παιδιά έρχονται σε κατάσταση ετοιµότητας,
για την λογοτεχνική τους επαφή. Οι νηπιαγωγοί αξιολογούν αν τα παιδιά
έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση από τις αντιδράσεις τους και
συγκεκριµένα από τη βλεµµατική επαφή και την κινητικότητά τους. Στόχος
τους είναι τα παιδιά να είναι ήρεµα και να έχουν εστιασµένο το βλέµµα τους
στους εκπαιδευτικούς ή στο βιβλίο. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται πιο
δύσκολα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν τα παιδιά δεν έχουν
διαµορφωθεί σε αναγνωστική κοινότητα και ευκολότερα στην συνέχεια και
προς το τέλος.
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6.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
6.2.1 Τρόπος επαφής

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι τρόποι µε τους οποίους
οι νηπιαγωγοί φέρνουν σε επαφή τα παιδιά µε τα λογοτεχνήµατα είναι η
αφήγηση, η

ανάγνωση και η απαγγελία. Λόγω όµως της δυσκολίας

προετοιµασίας της αφήγησης, οι νηπιαγωγοί προτιµούν την ανάγνωση και
απαγγελία των λογοτεχνηµάτων.

6.2.2 Τεχνική του τρόπου επαφής

Τα

αποτελέσµατα

δείχνουν

ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά

ότι

η

εφαρµοζόµενη

της προετοιµασίας

τεχνική,
και

της

παραστατικότητας, σύµφωνα µε τους Αναγνωστόπουλο (1987) και
Σακελλαρίου (1996). Πιο συγκεκριµένα κατά το στάδιο προετοιµασίας
έχει δειχθεί ότι οι νηπιαγωγοί κάνουν προανάγνωση του λογοτεχνήµατος.
Θεωρούν ανάγκη να γνωρίζουν το λογοτέχνηµα για να έχουν ευελιξία και
να µπορούν παράλληλα µε την παρουσίαση του λογοτεχνήµατος να έχουν
στραµµένη την προσοχή τους στις κινήσεις, στις εκφράσεις και στις
αντιδράσεις των παιδιών. Ως προς την παραστατικότητα, οι νηπιαγωγοί
κατά την διάρκεια της

αφήγησης, ανάγνωσης και η απαγγελίας

χρησιµοποιούν δραµατοποίηση και αλλαγή φωνής, κινήσεις, δηµιουργία
ήχων, γκριµάτσες, χειρονοµίες και µετακινήσεις στο χώρο της τάξης.
Σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, η τεχνική του τρόπου επαφής,
χαρακτηρίζεται από τη χρήση ενός µορφαστικού λόγου ο οποίος
διευκολύνει το πέρασµα από την αφήγηση στη δραµατοποίηση σύµφωνα µε
το Βασιλαράκη (1992). Επιπροσθέτως, η τεχνική χαρακτηρίζεται από τη
χειρονοµιακή στάση των εκπαιδευτικών (gestus social) (Diamond, 2001 ·
Elam, 2001).
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6.2.3 Εφαρµοζόµενες µέθοδοι ανάγνωσης
Κατά την ανάγνωση οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν ποικίλες µεθόδους,
ανάλογα τον σκοπό, τους στόχους και την ανταπόκριση των παιδιών.
Σύµφωνα µε την έρευνα

οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι ανάγνωσης

παρουσιάζουν ποικιλία σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα (∆ΕΠΠΣ,
2003) και τον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη,
2006).
Πιο συγκεκριµένα

και σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα οι

νηπιαγωγοί εφαρµόζουν αλληλεπιδραστική ανάγνωση σε ποσοστό 23%,
από κοινού ανάγνωση σε ποσοστό 17% και ανάγνωση-παράσταση σε
ποσοστό 16%. Επίσης, εφαρµόζεται επαναλαµβανόµενη ανάγνωση κατά
14%, συµµετοχική ανάγνωση κατά 10% και ανάγνωση σε συνέχειες κατά
7%. Επιπροσθέτως

κατά 3%

εφαρµόζονται η ανάγνωση

µε χρήση

υπολογιστή, η οµαδική ή χορωδιακή ανάγνωση και η ανάγνωση µε εν
χορώ δραµατοποίηση. Τέλος, σε ποσοστό 2% πραγµατοποιείται η
ανάγνωση µε επικέντρωση στο γραπτό λόγο καθώς και η µεγαλόφωνη
ανάγνωση.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, συµφωνούν µε την έρευνα
των Dickinson & Smith (1994) οι οποίοι διαπιστώνουν στις µεθόδους
ανάγνωσης ιστοριών τρία διαφορετικά διδακτικά µοντέλα α) το διδακτικοαλληλεπιδραστικό (didactic-inractional) σύµφωνα µε το οποίο κατά την
ανάγνωση παιδιά συµµετέχουν µε διάφορους τρόπους, απαντούν εν χωρώ ή
και ατοµικά σε ερωτήσεις αναφερόµενες στο κείµενο β) το µοντέλο της
ανάγνωσης – παράστασης (performance-oriented) σύµφωνα µε το οποίο
πρώτα ολοκληρώνεται η ανάγνωση µε ελάχιστες και επιλεγµένες διακοπές.
γ) το συν-δοµιστικό (co-constractive) σύµφωνα µε το οποίο κατά την
ανάγνωση διεξάγεται µια εκτεταµένη και γνωστικά προκλητική γα τα παιδιά
συζήτηση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας,
διαπιστώνεται

µια διαφοροποιηµένη

εφαρµογή του

συν-δοµιστικού

µοντέλου. Η διαφοροποιηµένη εφαρµογή στο συν-δοµιστικό µοντέλο, είναι
ότι η εκτεταµένη συζήτηση προηγείται της ανάγνωσης ή έπεται και δεν
πραγµατοποιείται κατά την διάρκειά της, όπως περιγράφουν οι Dickinson
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& Smith

(1994).

Καθώς

οι νηπιαγωγοί, σύµφωνα µε τα ερευνητικά

αποτελέσµατα, συζητούν για ένα θέµα µε τα παιδιά, τα εµπλέκουν σε
ερευνητικές διαδικασίες αναζήτησης σχετικών λογοτεχνηµάτων. Συνεπώς,
έχει ήδη προηγηθεί µια προκλητική συζήτηση µε τα παιδιά σχετικά µε το
θέµα του λογοτεχνήµατος. Καθώς τα παιδιά εµπλέκονται στην αναζήτηση
σχετικών λογοτεχνηµάτων από το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον τους, σύµφωνα µε τον Fthenaki (2011), υπολογίζονται και
ενεργούν ως συνδιαµορφωτές της αναγνωστικής διαδικασίας.
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, στις επαναλαµβανόµενες
αναγνώσεις των λογοτεχνηµάτων, υιοθετούνται

δύο είδη ανάγνωσης

σύµφωνα µε την αναγνωστική θεωρία της Rosenblatt (1978). Η πρώτη
ανάγνωση είναι «αισθητική» (aesthetic reading) ενώ η δεύτερη (και οι
επόµενες) είναι «µη αισθητική» ή «πληροφοριακή» (efferent reading). Με
την αισθητική ανάγνωση, η προσοχή εστιάζει στις ιδέες και

τα

συναισθήµατα τα οποία βιώνονται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενώ µε
την µη αισθητική ή πληροφοριακή, η προσοχή

εστιάζει κυρίως

στις

πληροφορίες που µπορεί να αποκοµίσει από του κειµένου.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε την έρευνα
της Χλαπάνα (2005), ως προς το ότι η µέθοδος ανάγνωσης τροποποιείται
ανάλογα µε το διδακτικό στόχο. Έτσι όταν οι νηπιαγωγοί στοχεύουν στην
κατανόηση της ιστορίας εφαρµόζουν την ανάγνωση-παράσταση, ενώ όταν
στοχεύουν στις έννοιες του γραπτού λόγου, στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης και στη διεξαγωγή συλλογισµών, εφαρµόζουν αλληλεπιδραστική
µέθοδο ανάγνωσης.
Επιπροσθέτως, η µέθοδος ανάγνωσης συχνά είναι υπό διαµόρφωση
καθώς οι νηπιαγωγοί αξιολογούν τις αντιδράσεις των παιδιών. Έτσι
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, οι νηπιαγωγοί µπορεί να
προγραµµατίζουν µια συγκεκριµένη µέθοδο ανάγνωσης αλλά τα παιδιά να
µην έχουν την αναµενόµενη ανταπόκριση. Οπότε και τελικά εφαρµόζεται
διαφορετική

µέθοδος ανάγνωσης. Για παράδειγµα, µπορεί να έχουν

προγραµµατίσει να διαβάσουν το λογοτέχνηµα µε ανάγνωση-παράσταση
αλλά τα παιδιά να παρεµβαίνουν συνεχώς µε δικές τους παρατηρήσεις και
σχόλια. Τότε οι νηπιαγωγοί αλλάζουν µέθοδο ανάγνωσης και εφαρµόζουν
την αλληλεπιδραστική ανάγνωση.
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Επίσης, σύµφωνα µε την αποτελέσµατα της έρευνας αυτής,

οι

νηπιαγωγοί αξιολογούν τις ανάγκες των παιδιών σε ατοµικό και οµαδικό
επίπεδο και θέτουν βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους και
προτεραιότητες. Έτσι, όταν διαπιστώνουν για παράδειγµα ότι τα παιδιά
έχουν προβλήµατα µε τον προφορικό λόγο, τότε θέτουν σε προτεραιότητα
την ενίσχυση του προφορικού

λόγου

κι αυτό επηρεάζει την

εφαρµοζόµενη µέθοδο. Επιλέγουν για παράδειγµα συµµετοχική ανάγνωση
και ζητούν από τα παιδιά να επαναλαµβάνουν τις λέξεις και φράσεις οι
οποίες τα δυσκολεύουν.
Επίσης, η ποιότητα των ερωτήσεων και της συζήτησης αλλάζει στις
επαναλαµβανόµενες αναγνώσεις ενός λογοτεχνήµατος. Τότε οι νηπιαγωγοί
συνδυάζουν διαφορετικές µεθόδους ανάγνωσης. Έτσι για παράδειγµα στην
πρώτη ανάγνωση εφαρµόζουν την ανάγνωση – παράσταση και διαβάζουν
ολόκληρη την ιστορία αποφεύγοντας τις πολλές διακοπές από τα παιδιά,
ώστε να µη χάνεται η µαγεία της ιστορίας και τα παιδιά να καταλαβαίνουν
καλύτερα τη δοµή της. Όταν επαναλαµβάνουν την ανάγνωση της ιστορίας
επειδή πλέον τα παιδιά γνωρίζουν τη δοµή της, οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν
αλληλεπιδραστική µέθοδο ανάγνωσης

για να

κάνουν περισσότερες

ερωτήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες του λογοτεχνήµατος και να δίνουν
περισσότερο τον λόγο στα παιδιά. Έτσι, µε

την πρώτη ανάγνωση-

παράσταση, στοχεύουν στην κατανόηση της πλοκής της ιστορίας γι αυτό
και ζητούν από τα παιδιά να αναδιηγηθούν µε την σειρά, τα επεισόδια της
ιστορίας. Με την δεύτερη, την αλληλεπιδραστική ανάγνωση οι νηπιαγωγοί
στοχεύουν στην γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών και στην ικανότητα
συλλογισµών. Γι΄ αυτό ζητούν από τα παιδιά να συνεχίσουν την αφήγηση
ή να υποθέσουν τι άλλο θα µπορούσε να συµβεί στην συνέχεια.
Επίσης τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τις
έρευνες των Ζαράνη & Οικονοµίδη (2009) και των Χριστοδούλου-Γκλιάου
& Γουργιώτου (2009), ότι οι νηπιαγωγοί στην Ελλάδα τείνουν να έχουν
θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε

στο νηπιαγωγείο. Το

χαµηλό ποσοστό εφαρµογής της ανάγνωσης µε χρήση υπολογιστή
επιβεβαιώνει επιπροσθέτως ότι είναι κατ΄ αρχήν θετικοί στην εισαγωγή των
Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση, αλλά ότι

παραµένουν κριτικοί

απέναντι στις ιδιαίτερες πτυχές των τεχνολογικών καινοτοµιών.
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6.3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ
Βάση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας, η βασικότερη
επεξεργασία η οποία υλοποιείται στο νηπιαγωγείο µετά την επαφή των
παιδιών

µε

το

λογοτέχνηµα

διεξάγεται

µέσω

των

γλωσσικών

δραστηριοτήτων. Οι γλωσσικές δραστηριότητες βρίσκονται στην πρώτη
θέση, καθώς καλύπτουν το

51% των εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων,

µετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας διαφοροποιούνται από αυτά της Γκενάκου (2004), καθώς
γλωσσικές δραστηριότητες

επεξεργασίας

οι

λογοτεχνηµάτων λαϊκής

παράδοσης καταλαµβάνουν την τρίτη θέση, µε ποσοστό 12 %.
Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή,

το συνολικό ποσοστό των

εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων Αισθητικής Αγωγής, φτάνει στο 29 %.
Στο

συνολικό

ποσοστό

δραστηριοτήτων

Αισθητικής

Αγωγής,

συνυπολογίζονται οι εικαστικές µε 9%, οι θεατρικές µε 9% , οι µουσικές
µε 8% και οι χειροτεχνικές δραστηριότητες µε 3%. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, η

επεξεργασία της Παιδικής

Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, είναι προσανατολισµένη στη Γλώσσα και
στην

Τέχνη.

Συνεπώς,

οι

νηπιαγωγοί

λογοτεχνηµάτων αποσκοπούν κυρίως

µε

την

επεξεργασία

των

στη γλωσσική ανάπτυξη

και

αισθητική καλλιέργεια των παιδιών.
Παράλληλα, η υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων µε ποσοστό
6%,

πολυµεσικών δραστηριοτήτων µε ποσοστό 3% και µαθηµατικών

δραστηριοτήτων µε ποσοστό 3%, δείχνει η Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί
πεδίο για την ανάπτυξη των ερευνητικών, τεχνολογικών και µαθηµατικών
ικανοτήτων των παιδιών. Παρόλα ταύτα, λόγω των χαµηλών ποσοστών
εφαρµογής, διεξάγεται το συµπέρασµα ότι
αντιµετωπίζεται
έρευνας και

ως

η Παιδική Λογοτεχνία δεν

ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος

για

τη διεξαγωγή

για τη διασύνδεση µε τα Μαθηµατικά και τις Νέες

Τεχνολογίες.
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, κατά την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, δίνεται η δυνατότητα επιλογής
δραστηριοτήτων για υλοποίηση από τα παιδιά σε ποσοστό 6%, δείχνει ότι
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οι ανάγκες και οι προτιµήσεις των παιδιών λαµβάνονται υπ’ όψιν των
νηπιαγωγών. Επίσης δείχνει ότι αν και οι νηπιαγωγοί προετοιµάζουν ένα
πλάνο δραστηριοτήτων, για την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
είναι ευέλικτο και µπορεί να τροποποιείται ανάλογα µε τις προτάσεις και
τις ανάγκες των παιδιών του νηπιαγωγείου.

6.3.1 Γλωσσικές δραστηριότητες

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, από τις
γλωσσικές

δραστηριότητες,

η

βιβλιοπαρουσίαση

από

τα

παιδιά,

συγκέντρωσε 14 αναφορές και βρίσκεται στη πρώτη θέση των
εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων, µετά την επαφή των παιδιών µε το
λογοτέχνηµα. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται µε την διαδικασία της
δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία υλοποιείται στο νηπιαγωγείο.
Επίσης, σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, η συζήτηση
αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση των
εφαρµοζόµενων γλωσσικών δραστηριοτήτων, µε δεκατρείς (13) αναφορές.
Τα παιδιά µε την συζήτηση εκφράζουν τις εντυπώσεις τους, σχολιάζουν
τις δράσεις των ηρώων και εκφράζουν τις απορίες τους. Επίσης, γίνεται και
ο έλεγχος των προβλέψεων

ώστε

τα παιδιά

να διαπιστώνουν αν

επιβεβαιώθηκαν ή όχι οι υποθέσεις τους, για τη συνέχεια και το τέλος της
ιστορίας. Συνεπώς, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, οι ικανότητες οι
οποίες θεωρούνται σηµαντικές και επιδιώκεται να αναπτυχθούν, είναι η
αφήγηση, η περιγραφή, η εξήγηση, η ερµηνεία και ο εµπλουτισµός του
προφορικού λόγου, όπως προτείνεται από
νηπιαγωγείου (∆ΕΠΠΣ, 2003)

αναλυτικό πρόγραµµα του

και ο έλεγχος

των προβλέψεων των

παιδιών.
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Σηµαντική θέση

στις εφαρµοζόµενες

γλωσσικές δραστηριότητες

έχουν οι δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής µαζί µε τα γλωσσικά
παιχνίδια.

Βρίσκονται

στην

τρίτη

θέση

των

εφαρµοζόµενων

δραστηριοτήτων µε έντεκα (11) αναφορές η κάθε µία, σε αντίθεση µε τις
προγραφικές και προαναγνωστικές δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται
στην τελευταία θέση µε µια (1) αναφορά. Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα
της παρούσας έρευνας, µετά από την επαφή µε το λογοτέχνηµα τα παιδιά
µέσα από ενδιαφέρουσες

και δηµιουργικές δραστηριότητες γραφής και

ανάγνωσης ενθαρρύνονται να γράφουν και να διαβάζουν όπως µπορούν.
Συνεπώς, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας
προσπάθειες
γράφοντας,

των

καταδεικνύουν, ότι

παιδιών να επικοινωνήσουν

οι

διαβάζοντας και

υπολογίζονται ως πρώτη ανάγνωση και γραφή, δηλαδή ως

πρωτοαναγνωστικές και πρωτογραφικές και όχι ως προαναγνωστικές και
προγραφικές, σύµφωνα µε τις Παπούλια-Τζελέπη & Σπινθουράκη (1999)
και Τάφα (2001). Επίσης διεξάγεται το συµπέρασµα ότι οι νηπιαγωγοί µε
αφορµή το λογοτέχνηµα, δεν στοχεύουν στο να εξασκούν τα παιδιά µε
προγραφικές και προαναγνωστικές ασκήσεις ώστε να φτάσουν στο ίδιο
σηµείο κατάκτησης του γραπτού λόγου, αλλά ότι µε δηµιουργικές
δραστηριότητες τους παρέχουν την ευκαιρία να γράφουν και να διαβάζουν,
σύµφωνα

µε

τον

Οδηγό

Νηπιαγωγού

(∆αφέρµου,

Κουλούρη

&

Μπασαγιάννη, 2006). Συνεπώς, η παρούσα έρευνα δείχνει ότι µε τις
εφαρµοζόµενες δραστηριότητες ανάγνωσης
επαφή µε το λογοτέχνηµα, δίνεται η

και γραφής µετά από την
δυνατότητα στα παιδιά, να

αντιληφθούν τον επικοινωνιακό ρόλο της γραφής και της ανάγνωσης.
Επίσης δείχνεται, ότι οι ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να αναπτυχθούν,
είναι η κατανόηση της αξίας της γραφής ως µέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης
ιδεών, µεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης,
σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου (∆ΕΠΠΣ, 2003).
Αυτό το συµπέρασµα καταδεικνύεται επιπροσθέτως και σύµφωνα µε τα
παραπάνω, η µεγάλη διαφορά µεταξύ των δραστηριοτήτων ανάγνωσης και
γραφής (11αναφορές) και προανάγνωστικων-προγραφικών ασκήσεων (1
αναφορά). Συνεπώς δείχνεται ότι οι νηπιαγωγοί κατά την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας εφαρµόζουν δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής
στο πλαίσιο του

αναδυόµενου γραµµατισµού. ∆ηλαδή κατά την
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επεξεργασία της Παιδική Λογοτεχνίας, για την γραφή και την ανάγνωση,
εφαρµόζουν κυρίως δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στη θεωρία του
αναδυόµενου γραµµατισµού. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν επίσης
ότι

οι

ασκήσεις

προανάγνωσης

και

προγραφής,

υλοποιούνται

συµπληρωµατικά και κατ΄ εξαίρεση, οπότε αντιµετωπίζονται ως κατάλοιπο
του προηγούµενου αναλυτικού προγράµµατος και τείνουν να εκλείψουν.
Στο συµπέρασµα αυτό συντείνει επίσης, το είδος των υλοποιούµενων
γλωσσικών παιχνιδιών τα οποία αφορούν στον αναδυόµενο γραµµατισµό
και αποσκοπούν στην ενίσχυση της φωνολογικής ενηµερότητας των
παιδιών. Το ίδιο συµπέρασµα διεξάγεται και από την ορολογία την οποία
κατ΄ επανάληψη χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί σύµφωνα µε τα ερευνητικά
δεδοµένα, όπως «φώνηµα», «φωνολογική επίγνωση», «φωνολογική
ενηµερότητα» και «γραµµατισµός ».
Στην τρίτη θέση επίσης των εφαρµοζόµενων γλωσσικών
δραστηριοτήτων, µαζί µε τις δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής,
βρίσκονται σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα και τα γλωσσικά παιχνίδια. Τα
δεδοµένα δείχνουν ότι τα γλωσσικά παιχνίδια υλοποιούνται κυρίως µε τα
ποιήµατα. Αυτό συµβαίνει σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, διότι τα
ποιητικά λογοτεχνικά κείµενα είναι µικρότερα σε έκταση και καθώς οι
δραστηριότητες οι δραστηριότητες οι οποίες προηγούνται ολοκληρώνονται
γρήγορα, µένει χρόνος για γλωσσικά παιχνίδια.

Τα ερευνητικά δεδοµένα

δείχνουν, οι νηπιαγωγοί κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
µε τα

γλωσσικά παιχνίδια αποσκοπούν στη φωνολογική επίγνωση των

παιδιών, σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003). Τα δεδοµένα δείχνουν
δηλαδή, ότι τα γλωσσικά παιχνίδια τα οποία υλοποιούνται, αφορούν το
φώνηµα τη λέξη, τη συλλαβή και την πρόταση.

Πιο συγκεκριµένα,

διεξάγονται παιχνίδια χωρισµού της πρότασης σε λέξεις, χωρισµού της
λέξης σε συλλαβές,

οµοιοκαταληξίας και αναγνώρισης του αρχικού

φωνήµατος, σύµφωνα µε την Τάφα (2001).
Στην
εµφανίζονται

τέταρτη

θέση

των

εφαρµοζόµενων

δραστηριοτήτων

µε ισοψηφία αναφορών, η δραστηριότητα παραγωγής

κειµένου και θεατρικών διαλόγων, µαζί µε την δραστηριότητα της
δηµιουργίας βιβλίου, µε δέκα (10) αναφορές. Η

ισότιµη κατανοµή

αναφορών µεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής

κειµένου και
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δηµιουργίας βιβλίου, δείχνει ότι οι δραστηριότητες για παραγωγή νέων
κειµένων

στο

νηπιαγωγείο,

δεν

είναι

αποσπασµατικές

αλλά

ολοκληρώνονται σε ένα τελικό αποτέλεσµα, το οποίο σύµφωνα µε την
παρούσα έρευνα καταλήγει σε βιβλιοδεσία και δηµιουργία νέου βιβλίου
της τάξης. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας, η δραστηριότητα αυτή
υλοποιείται, µε την διαδοχική υπαγόρευση του παραγόµενου κειµένου από
τα παιδιά στους νηπιαγωγούς και εφαρµόζεται σύµφωνα µε Πρόγραµµα
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων Γλώσσας για τη γραφή και
γραπτή έκφραση (∆ΕΠΠΣ, 2003). Οι ικανότητες οι οποίες επιδιώκεται να
αναπτυχθούν, είναι η κατανόηση της αξίας της γραφής ως µέσου
επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών και µεταφοράς πληροφοριών, η διάκριση
των διαλογικών από τα µη διαλογικά µέρη του κειµένου και

η

συνειδητοποίηση της γραφής ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης
(∆ΕΠΠΣ, 2003). Συνεπώς,
παρούσας έρευνας,

δείχνεται σύµφωνα

ότι στο νηπιαγωγείο

µε τα δεδοµένα της

κατά την επεξεργασία της

Παιδικής Λογοτεχνίας , η υλοποίηση δραστηριοτήτων παραγωγής κειµένου
και συγγραφής, δεν είναι σπάνια και αποσπασµατική και η έρευνα αυτή,
διαφωνεί µε τη σχετική βιβλιογραφία (Καρακίτσιος, 2005). Επίσης,
διεξάγεται το συµπέρασµα ότι

η επαφή µε τα λογοτεχνήµατα στο

νηπιαγωγείο, ολοκληρώνεται πλήρως, καθώς αντιµετωπίζεται

ως

εν

δυνάµει ή ενεργεία γραφή, σύµφωνα µε τον Βασιλαράκη (1992).
Στην πέµπτη θέση των εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων, έχοντας
συγκεντρώσει από οχτώ (8) αναφορές, παρουσιάζονται η αναδιήγηση, η
αποµνηµόνευση και η επανάληψη κειµένου. Όσον αφορά στη αναδιήγηση,
τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, δείχνουν ότι τα παιδιά κατά την
αναδιήγηση, ενισχύονται µέσω της συζήτησης η οποία προηγείται και µέσω
των εικόνων του βιβλίου, σύµφωνα µε την Morrow (2009).
Καθώς η αναδιήγηση αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα, είναι
σκόπιµο οι νηπιαγωγοί να υποστηρίζουν τα παιδιά µε περισσότερα µέσα.
Όπως για παράδειγµα, µέσω της χρήσης οπτικών βοηθηµάτων εικόνας και
γραπτού λόγου, ώστε

τα παιδιά να

ενισχύονται στην ανάκληση

των

δοµικών στοιχείων και του περιεχοµένου της ιστορίας, σύµφωνα µε τη
Βρετουδάκη (2011) .
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Καθώς οι αναφορές των νηπιαγωγών για την επανάληψη κειµένου
ισοψηφούν µε την αποµνηµόνευση του λογοτεχνήµατος,

διεξάγεται το

συµπέρασµα ότι συνδέονται µεταξύ τους άµεσα. ∆ηλαδή, τα ερευνητικά
αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε τον Αναγνωστόπουλο (1987) και τη
Γκενάκου (2003) καθώς δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί µε τις επαναλήψεις
ενισχύουν τα παιδιά στην αποµνηµόνευση αποσπασµάτων, µοτίβων ή
ολόκληρων λογοτεχνηµάτων.

Επίσης, σύµφωνα µε τα ερευνητικά

αποτελέσµατα, δείχνεται ότι η δραστηριότητα της αποµνηµόνευσης για να
υλοποιηθεί

προϋποθέτει

τη

κατανόηση

του

λογοτεχνήµατος.

Πιο

συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, οι
νηπιαγωγοί επαναλαµβάνουν το ποίηµα είτε ανά στροφή, είτε συνολικά,
επεξηγούν τα δυσνόητα σηµεία και τις νέες λέξεις στα παιδιά και κάνουν
ερωτήσεις κατανόησης και εµπέδωσης. Εποµένως η υλοποίηση της
αποµνηµόνευσης, εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον Αναγνωστόπουλο (1987),
µαζί µε την κατανόηση του λογοτεχνικού κειµένου, έτσι ώστε να µην
γυµνάζει απλώς τη µνήµη των παιδιών, αλλά και να αφυπνίζει τη ψυχή τους.
Στην έκτη θέση των εφαρµοζόµενων γλωσσικών δραστηριοτήτων
µε επτά (7) αναφορές η κάθε µια, εµφανίζονται οι δραστηριότητες
διεξαγωγής συµπερασµάτων και οι δραστηριότητες σύνδεσης µε την
καθηµερινή ζωή. Όπως δείχνει η έρευνα, η διεξαγωγή των συµπερασµάτων
µε

αφορµή

το

λογοτέχνηµα,

εφαρµόζεται

σύµφωνα

µε

τον

Αναγνωστόπουλο (1987), µε τη συζήτηση και εµβάθυνση των εννοιών και
του ιδεολογικού κόσµου, µέσα απο τη δράση των ηρώων, τις ενέργειες και
τις πράξεις τους. Με αυτή τη διαδικασία τα παιδιά ενισχύονται να
κατανοήσουν καλύτερα το λογοτέχνηµα, να φτάσουν στο βαθύτερο νόηµά
του λογοτεχνήµατος, για την διεξαγωγή συµπερασµάτων.
Στην έκτη θέση επίσης, µαζί µε την διεξαγωγή συµπερασµάτων,
βρίσκονται και οι δραστηριότητες σύνδεσης µε την καθηµερινή ζωή.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας, κατά την επεξεργασία
της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, διεξάγονται δραστηριότητες
σύνδεσης του λογοτεχνήµατος µε την καθηµερινή ζωή των παιδιών. Οι
νηπιαγωγοί, µε συζήτηση και ερωτήσεις, στοχεύουν µέσω της ταύτισης µε
τους ήρωες, τα παιδιά να συνδέουν το λογοτέχνηµα µε τη καθηµερινή ζωή
και τις εµπειρίες τους. Έτσι, τα παιδιά ανάλογα µε τα βιώµατα που έχουν,
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ενθαρρύνονται να βγάζουν τα δικά τους συµπεράσµατα και να συνδέουν το
λογοτέχνηµα µε τα

βιώµατα και τους προβληµατισµούς τους. Κατά

συνέπεια

εφαρµοζόµενες

µε

τις

δραστηριότητες

σύνδεσης

του

λογοτεχνήµατος µε τη καθηµερινή ζωή, διεξάγεται το συµπέρασµα ότι
κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο
αναδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του λογοτεχνικού κειµένου και
εντάσσεται στην πραγµατικότητα των παιδιών, σύµφωνα µε τη ΚατσίκηΓκίβαλου (2005) .
Στην

έβδοµη

θέση

των

εφαρµοζόµενων

γλωσσικών

δραστηριοτήτων µετά την επαφή µε το λογοτέχνηµα, µε πέντε (5) αναφορές,
υλοποιούνται δραστηριότητες εµπέδωσης, κατανόησης και αφηγηµατικής
δοµής του λογοτεχνήµατος. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι µε
ερωτήσεις οι νηπιαγωγοί, ελέγχουν κατά πόσο τα παιδιά κατανόησαν το
λογοτέχνηµα., σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003) και αν εµπέδωσαν
την αφηγηµατική δοµή του, σύµφωνα µε τη Μιχαλοπούλου (1999). Η
κατανόηση του λογοτεχνήµατος,

διευκολύνει τα παιδιά και σε άλλες

δραστηριότητες επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας, όπως για
παράδειγµα στην αναδιήγηση, στη

παραγωγή κειµένων και

στην

δραµατοποίηση.
Στην

όγδοη

θέση

των

εφαρµοζόµενων

γλωσσικών

δραστηριοτήτων επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας µε τέσσερις (4)
αναφορές η κάθε µία, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, βρίσκονται οι
δραστηριότητες

επεξήγησης-επέκτασης

ενσυναίσθησης-υποθετικά
επεξήγηση-επέκταση
δεδοµένα υλοποιείται

σενάρια

και

του λεξιλογίου,

λεξιλογίου,
η

οι

ερωτήσεις

τιτλοδοσία-υποθέσεις.

Η

όπως δείχνουν τα ερευνητικά

µε ποικίλες δραστηριότητες όπως συζήτηση,

δραµατοποίηση, ψυχοκινητικό παιχνίδι και µε τη διδασκαλία των
ευρύτερων λεκτικών και συντακτικών µορφών, σύµφωνα µε τον
Οικονοµίδη (2002). Τα παιδιά δηλαδή σύµφωνα µε τα ερευνητικά
αποτελέσµατα, κατά την επεξήγηση λεξιλογίου, δραµατοποιούν για
παράδειγµα τη νέα λέξη και επιπροσθέτως κατά την επέκταση του
λεξιλογίου έρχονται σε επαφή και µε διαφορετικές εκδοχές της, µε τις
οποίες

συναντάται. Επισηµαίνεται ότι στα ερευνητικά αποτελέσµατα

σηµειώνονται λίγες αναφορές για την επεξήγηση-επέκταση λεξιλογίου µετά
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την επαφή µε το λογοτέχνηµα. Οι αιτίες των λίγων αναφορών σύµφωνα µε
τα ερευνητικά δεδοµένα είναι, ότι κατά την προετοιµασία των νηπιαγωγών
το λεξιλόγιο του λογοτεχνήµατος απλοποιείται πολύ έτσι ώστε να είναι
πλήρως κατανοητό από τα παιδιά. Με την υπεραπλούστευση

του

λεξιλογίου, το λογοτεχνικό κείµενο δεν παρουσιάζει νέες λέξεις, µε
αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιείται επεξήγηση και επέκταση. Επίσης,
άλλη αιτία για τις λίγες αναφορές, είναι ότι η επεξήγηση του λεξιλογίου
γίνεται και πριν από την επαφή των παιδιών µε το κείµενο, αλλά και κατά
την διάρκεια της επαφής. Έτσι, πριν να αρχίσουν το λογοτέχνηµα, οι
νηπιαγωγοί επεξηγούν το λεξιλόγιο εκ των προτέρων στα παιδιά, για να µην
σταµατούν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (αφήγησης ή απαγγελίας).
Σύµφωνα µε τον Οικονοµίδη (2002), η κατανόηση της λέξης ωθείται από το
συναισθηµατικό αποτέλεσµα του λογοτεχνήµατος στην ψυχή του παιδιού.
Συνεπώς, διεξάγεται το συµπέρασµα ότι η επεξήγηση και επέκταση του
λεξιλογίου κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, είναι σκόπιµο
να πραγµατοποιείται µετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα και
ότι στο κείµενο θα πρέπει να περιλαµβάνονται νέες λέξεις.
Στην

όγδοη

θέση

των

εφαρµοζόµενων

γλωσσικών

δραστηριοτήτων, µαζί µε τις δραστηριότητες επεξήγησης και επέκτασης
λεξιλογίου, βρίσκονται σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, οι
ερωτήσεις

ενσυναίσθησης,

συναισθηµάτων-σκέψεων

τα

των

υποθετικά

ηρώων,

σενάρια

δράση

στη

(περιγραφή

θέση

ηρώων-

επιχειρήµατα), µε τέσσερις (4) αναφορές. Με την συγκεκριµένη διαδικασία
οι νηπιαγωγοί µε υποθετικά σενάρια ενθαρρύνουν τα παιδιά να µπαίνουν
στη θέση των ηρώων, να περιγράφουν συναισθήµατα και σκέψεις και να
προτείνουν

διαφορετικές

λύσεις

σε

ανάλογες

καταστάσεις

επιχειρηµατολογώντας. Ενισχύεται µε αυτό τον τρόπο η ικανότητα

να

περιγράφουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις άλλων προσώπων και να
προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε ανάλογες καταστάσεις αιτιολογώντας
τις ιδέες τους.
Στην

όγδοη

θέση

επίσης

των

εφαρµοζόµενων

γλωσσικών

δραστηριοτήτων βρίσκεται και η τιτλοδοσία-υποθέσεις µε τέσσερις (4)
αναφορές επίσης. Οι δραστηριότητες τιτλοδοσίας, όπως δείχνουν τα
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αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις
Καλογήρου &

Βησσαράκη (2005), µε υποθέσεις και προτάσεις των

παιδιών. Κατά τα δεδοµένα, περισσότερο υλοποιείται

η τιτλοδοσία-

υποθέσεις, από την τιτλοδοσία- προτάσεις. Έτσι, η τιτλοδοσία – προτάσεις
σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα είναι στην ένατη θέση των
εφαρµοζόµενων γλωσσικών δραστηριοτήτων, µε τρεις

(3) αναφορές,

βρίσκεται. Κατά την τιτλοδοσία - προτάσεις, τα παιδιά γνωρίζουν τον τίτλο,
αλλά έχοντας ακούσει το λογοτέχνηµα, προτείνουν διαφορετικούς τίτλους.
Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε

τα ερευνητικά δεδοµένα

τα παιδιά

ενθαρρύνονται περισσότερο να υποθέτουν τον τίτλο του λογοτεχνήµατος,
από ό,τι να προτείνουν άλλους εναλλακτικούς τίτλους. Στην ένατη θέση
επίσης, µαζί µε την τιτλοδοσία-προτάσεις, βρίσκεται και η σύγκριση,
συσχέτιση, διακειµενικότητα, µε τρεις (3) αναφορές. Όπως δείχνουν τα
ερευνητικά δεδοµένα, η συγκεκριµένη δραστηριότητα διεξάγεται σύµφωνα
µε τη Κατσίκη-Γκίβαλου (2005), µε διακειµενικές αναφορές, σύγκριση και
συσχέτιση

του

λογοτεχνήµατος

Επισηµαίνεται, ότι

µε

η συγκεκριµένη

άλλα

σχετικά

λογοτεχνήµατα.

δραστηριότητα, παρουσιάζει λίγες

αναφορές εφαρµογής δεδοµένου ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
σύµφωνα µε την έρευνα (Torr, 2007), βασίζουν την κατανόηση του
κειµένου στις

προηγούµενες διακειµενικές αναγνώσεις των γονέων και

νηπιαγωγών τους.
Τέλος οι λιγότερο εφαρµοζόµενες γλωσσικές δραστηριότητες, στη
δέκατη θέση είναι η παραµυθοσαλάτα µε δύο (2) αναφορές. Στην ενδέκατη
θέση, η επίσκεψη λογοτέχνη όπως και οι προαναγνωστικές - προγραφικές
ασκήσεις οι οποίες έχουν από µία (1) αναφορά.

213

6.3.2 Εικαστικές δραστηριότητες

Στην πρώτη θέση των εικαστικών δραστηριοτήτων µε εικοσιτέσσερις
(24) αναφορές είναι η ζωγραφική-εικονογράφηση. Συνεπώς, σύµφωνα µε
τα δεδοµένα της έρευνας αυτής η ζωγραφική – εικονογράφηση, αποτελεί
την κύρια εικαστική δραστηριότητα επεξεργασίας µετά την επαφή των
παιδιών µε το λογοτέχνηµα..
Στη δεύτερη θέση των εφαρµοζόµενων εικαστικών δραστηριοτήτων,
τα εικαστικά παιχνίδια, (δόκιµος όρος, σε αντιστοιχία µε τα γλωσσικά
παιχνίδια) συγκέντρωσαν

τρεις (3) αναφορές. Τα εικαστικά παιχνίδια

εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις Γκενάκου ( 2003) και Κατσίκη-Γκίβαλου
(2005) ως εικαστικές δραστηριότητες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα
παιδιά

να συνδυάσουν το λογοτεχνικό κείµενο µε εικαστικά έργα και να

αντιληφθούν τις αµφίδροµες σχέσεις των Τεχνών. Αν και προσφέρουν ένα
ευρύ και δηµιουργικό πλαίσιο δραστηριοτήτων για την επεξεργασία των
λογοτεχνηµάτων, τα εικαστικά παιχνίδια δεν εφαρµόζονται

σε µεγάλο

βαθµό στο νηπιαγωγείο. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην προετοιµασία η
οποία απαιτείται για την εξεύρεση πινάκων ζωγραφικής οι οποίοι να έχουν
σχέση µε τα λογοτεχνήµατα.
Στην τρίτη και τελευταία θέση των υλοποιούµενων εικαστικών
δραστηριοτήτων επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας, βρίσκεται

η

δηµιουργία αφίσας µε µία (1) αναφορά. Το γεγονός αυτό πιθανά να
οφείλεται στις υψηλές οµαδοσυνεργατικές ικανότητες τις οποίες απαιτεί η
δηµιουργία αφίσας, καθώς δεν εφαρµόζεται µε ατοµική εργασία, αλλά µε
οµαδοσυνεργατική. Εποµένως η οµάδα των παιδιών θα πρέπει να διαθέτει
υψηλές επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες σύµφωνα µε τον
Ματσαγγούρα (2004),

για να υλοποιήσει ένα κοινό έργο, και στην

προκειµένη περίπτωση την αφίσα
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6.3.3 Θεατρικές δραστηριότητες

Στην

πρώτη

θέση

των

υλοποιούµενων

θεατρικών

δραστηριοτήτων επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας µε δεκατρείς (13)
αναφορές βρίσκεται η δραµατοποίηση και στην δεύτερη θέση µε εννιά (9)
αναφορές το θεατρικό παιχνίδι. Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα της
έρευνας, παρόλο που η δραµατοποίηση απαιτεί µεγαλύτερη προετοιµασία
υλοποιείται περισσότερο από το θεατρικό παιχνίδι. Σύµφωνα µε την
γράφουσα (2011), ο εκπαιδευτικός-εµψυχωτής για τη δραµατοποίηση
ενθαρρύνει τα παιδιά να δρουν σαν ηθοποιοί για να µεταφέρουν στην
σκηνή το λογοτέχνηµα το οποίο επεξεργάζονται ενώ για το θεατρικό
παιχνίδι να αυτοσχεδιάσουν βάση µιας πραγµατικής ή φανταστικής
κατάστασης του λογοτεχνήµατος. Για να αντιµετωπίζουν τις χρονοβόρες
διαδικασίες της δραµατοποίησης, οι νηπιαγωγοί, σύµφωνα µε την έρευνα,
αφιερώνουν και άλλες φάσεις του ηµερησίου προγράµµατος ή συνεχίζουν
και σε επόµενες ηµέρες. Επίσης καθώς τα παιδιά θέλουν να αναλαµβάνουν
τους

πρωταγωνιστικούς

ρόλους,

υλοποιούνται

επαναλαµβανόµενες

δραµατοποιήσεις είτε στις ελεύθερες δραστηριότητες από τα παιδιά είτε σε
άλλες φάσεις του ηµερησίου προγράµµατος της ίδιας ή άλλης ηµέρας. Με
την δραµατοποίηση τα παιδιά καλλιεργούνται γλωσσικά και εµπλουτίζουν
το λεξιλόγιό τους. Αυτό συµβαίνει διότι ερµηνεύοντας τους ήρωες των
λογοτεχνηµάτων, χρησιµοποιούν δηµιουργικά το νέο λεξιλόγιο και το
εµπεδώνουν βιωµατικά, µέσα από µια ελκυστική και µε νόηµα
δραστηριότητα. Οι νηπιαγωγοί µέσω της δραµατοποίησης αξιολογούν τον
εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών. Έτσι οι νηπιαγωγοί αναφέρουν
τη

δηµιουργική χρησιµοποίηση του νέου λεξιλογίου από τα παιδιά κατά

την δραµατοποίηση. Συνεπώς

τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας,

συµφωνούν µε ανάλογες έρευνες που δείχνουν ότι οι θεατρικές
δραστηριότητες

επεξεργασίας

της λογοτεχνίας,

επιδρούν θετικά στον

εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών (Alber & Foil, 2003).
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Επιπροσθέτως τα ερευνητικά δεδοµένα, δεν συµφωνούν µε

τα

αποτελέσµατα της Ping-Yun (2003), η οποία δείχνει µε σχετική έρευνά της
ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιµοποιούν τις θεατρικές δραστηριότητες για
την

επεξεργασία

των

µαθηµάτων,

αποτελεσµατικότητά τους.

παρόλο

που

Τα αποτελέσµατα

γνωρίζουν

την

της έρευνας αυτής

συµφωνούν µε παλαιότερη µελέτη της γράφουσας (Αντωνάτου, 2011)
σύµφωνα µε την οποία οι

νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν τις

θεατρικές

δραστηριότητες ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο µε το οποίο επεξεργάζονται
τα λογοτεχνήµατα, συνδέοντας την Τέχνη µε την Γλώσσα.
Στην τρίτη θέση των εφαρµοζόµενων θεατρικών δραστηριοτήτων,
βρίσκεται το κουκλοθέατρο µε δυο (2) αναφορές και στην τέταρτη, η
παντοµίµα

µε

µια αναφορά (1). Παρόλο που οι συγκεκριµένες

δραστηριότητες εφαρµόζονται σύµφωνα µε

τον Οδηγό νηπιαγωγού

(∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006) και τη ΧριστοδούλουΓκλιάου (2007), αποτελούν τις λιγότερο εφαρµοζόµενες θεατρικές
δραστηριότητες, µετά την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα.

6.3.4 Μουσικές δραστηριότητες

Στην πρώτη θέση των εφαρµοζόµενων µουσικών δραστηριοτήτων
επεξεργασίας των λογοτεχνηµάτων, ισοψηφούν το ψυχοκινητικό παιχνίδι, ο
χορός και το τραγούδι, οι οποίες συγκέντρωσαν από έξι (6) αναφορές. Στη
δεύτερη θέση βρίσκεται η µελοποίηση µε δύο(2) αναφορές και στην τρίτη, η
δηµιουργία ηχοϊστορίας µε µία (1) αναφορά.
Γίνεται φανερό από τα ερευνητικά δεδοµένα, ότι η υλοποίηση
των µουσικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας των λογοτεχνηµάτων, είναι
προσανατολισµένες περισσότερο στην µουσική ανταπόκριση µέσω της
κίνησης και του χορού καθώς και στην εκµάθηση τραγουδιών. Συνεπώς τα
δεδοµένα

της παρούσας έρευνας δείχνουν, ότι µε τις

εφαρµοζόµενες

µουσικές δραστηριότητες επεξεργασίας του λογοτεχνήµατος, επιδιωκόµενες
ικανότητες είναι η µουσική ανταπόκριση των παιδιών µέσω κινητικής
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έκφρασης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση
τραγουδιών σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003).
Επίσης δείχνουν ότι οι δηµιουργικές µουσικές δραστηριότητες απλής
µουσικής σύνθεσης µε αφορµή το λογοτέχνηµα, όπως είναι η µελοποίηση
και

η

δηµιουργία

αναφέρονται

ηχοϊστορίας,

καθόλου

εφαρµόζονται

δραστηριότητες

ελάχιστα,

δηµιουργίας

τραγουδιών. Η έρευνα έχει δείξει ότι η δηµιουργία
τραγουδιών, µε την βοήθεια καρτών

ενώ

δεν

αυτοσχέδιων
αυτοσχέδιων

που απεικονίζουν τις νέες λέξεις,

βοηθάει τα παιδιά του νηπιαγωγείου

να θυµούνται το νέο λεξιλόγιο

καλύτερα απ ό,τι η παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας ( Χιωτάκη, 2011).
Με αυτή τη µουσική δραστηριότητα, παράλληλα µε την ανάπτυξη των
ικανοτήτων έκφρασης και αυτοσχεδιασµού µε απλές µουσικές συνθέσεις
σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (2003) επιτυγχάνεται παράλληλα και ο
εµπλουτισµός του λεξιλογίου των παιδιών.

6.3.5 ∆ραστηριότητες επιλογής παιδιών

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας και τα παιδιά έχουν
λόγο στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων µετά το λογοτέχνηµα. Μετά το
τέλος του λογοτεχνήµατος, παίρνουν το λόγο και εκφράζουν τις επιθυµίες
και τις προτάσεις τους. Όταν υπάρχουν πολλές προτάσεις και ασυµφωνία
µεταξύ τους, οι νηπιαγωγοί προχωρούν σε δηµοκρατικές διαδικασίες και τα
παιδιά ψηφίζουν. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, οι δραστηριότητες
οι οποίες προτείνονται από τα παιδιά µετά από ένα λογοτέχνηµα είναι µε
σειρά προτεραιότητας:

η δραµατοποίηση µε οχτώ (8) αναφορές, η

ζωγραφική µε τέσσερις (4), το θεατρικό παιχνίδι και οι χειροτεχνίες µε δύο
(2) και η πλαστελίνη µε µία (1). Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα η
δραστηριότητα µε την οποία τα παιδιά προτιµούν να επεξεργάζονται τα
λογοτεχνήµατα στο νηπιαγωγείο, είναι η δραµατοποίηση. Συνεπώς, τα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν

µε τη διεθνή και
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ελληνική βιβλιογραφία (Αναγνωστόπουλος, 1994 · Γραµµατάς, 1997·
Martello, 2001· Μοrrow, 2009 · Podlozny, 2001 · Winner & Hetland 2001),
ότι οι εµπειρίες των παιδιών

οι οποίες συνδέονται µε

το Θέατρο,

µετατρέπουν την µάθηση σε µια ελκυστική και µε νόηµα για τα παιδιά
εκπαιδευτική διαδικασία.
Με την εφαρµογή δραστηριοτήτων επιλογής των παιδιών
σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα, δείχνεται ότι κατά την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας οι προτάσεις των παιδιών λαµβάνονται υπ’ όψιν των
νηπιαγωγών. Επίσης δείχνεται, ότι κατά το στάδιο προετοιµασίας, οι
νηπιαγωγοί αν και ετοιµάζουν πλάνο δραστηριοτήτων, αυτό είναι ευέλικτο
και προσαρµόζεται στις ανάγκες

και τις προτάσεις των παιδιών.

Επιπροσθέτως, κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο
νηπιαγωγείο, σκιαγραφείται ένα δηµοκρατικό πνεύµα της τάξης, µέσα στο
οποίο

τα παιδιά συναποφασίζουν και συνδιαµορφώνουν ενεργά την

εκπαιδευτική διαδικασία.

6.3.6 Ερευνητικές δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται µετά από την
επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα, κατά σειρά προτεραιότητας είναι:
η έρευνα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον µε πέντε (5)
αναφορές, η έρευνα πεδίου-πείραµα και η έρευνα στο σχολικό περιβάλλον
µε

τέσσερις (4) αναφορές και η έρευνα στο δυαδίκτυο µε τρεις (3)

αναφορές.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δείχνουν, ότι µε τις
συγκεκριµένες δραστηριότητες επιδιώκεται τα παιδιά να γίνουν ικανά για
την αναζήτηση απαντήσεων σε διάφορα ερωτήµατα που προκύπτουν, την
διερεύνηση θεµάτων του άµεσου περιβάλλοντός τους, την εξοικείωση µε
βασικές ερευνητικές διαδικασίες και τη χρήση της βιβλιοθήκης της τάξης
για συγκεκριµένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, ή
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το λογοτέχνηµα µε το οποίο ασχολούνται κάθε φορά, όπως προβλέπεται από
το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003).
Επιπροσθέτως, µε την έρευνα αυτή δείχνεται ότι
δραστηριότητες,

οι ερευνητικές

γίνονται περισσότερο στο οικογενειακό και κοινωνικό

περιβάλλον των παιδιών και λιγότερο στο σχολικό περιβάλλον και στο
διαδίκτυο. Οι αιτίες µπορεί να είναι η έλλειψη σχετικών βιβλίων στη
βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου ή και υπολογιστή στην τάξη.

Η ελλιπής

υλικοτεχνική υποδοµή των νηπιαγωγείων, δεν διευκολύνει την υλοποίηση
των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλλον

6.3.7 Πολυµεσικές δραστηριότητες

Όπως δείχνουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα, η επαφή των παιδιών µε
τα πολυµέσα, πραγµατοποιείται µε δραστηριότητες και παιχνίδια µέσω του
ηλεκτρονικού

υπολογιστή.

Οι

εφαρµοζόµενες

δραστηριότητες

αποσκοπούν στο να γίνουν ικανά τα παιδιά να ταυτίζουν τον υπολογιστή µε
µια µηχανή για παιχνίδι

και διασκέδαση σύµφωνα µε το

∆ΕΠΠΣ (

ΥΠΕΠΘ, 2003). Επισηµαίνεται, ότι η πολυµεσική επεξεργασία του
λογοτεχνήµατος είναι απαραίτητο να µην περιορίζεται στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή όπως δείχνει η παρούσα έρευνα, αλλά να

εφαρµόζεται και µε

άλλα µέσα. Για παράδειγµα µε τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής
µηχανής και της βιντεοκάµερας, θα δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να
επεξεργάζονται τα λογοτεχνήµατα ερχόµενα σε επαφή µε την Τέχνη της
Φωτογραφίας και του Κινηµατογράφου.
Πολυµεσικές δραστηριότητες, δεν καταγράφονται στην έρευνα
της Γκενάκου (2004) µετά από την επαφή των παιδιών µε λαϊκά παραµύθια
και µύθους .
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6.3.8 Μαθηµατικές

Οι µαθηµατικές δραστηριότητες βρίσκονται στην έβδοµη θέση των
εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων µετά την επαφή των παιδιών µε το
λογοτέχνηµα. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα , τα παιδιά µέσω της
επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας, προσεγγίζουν τη µαθηµατική
σκέψη και έρχονται σε επαφή µε τις µαθηµατικές έννοιες για συγκεκριµένο
σκοπό, όπως είναι οι ανάγκες της δραµατοποίησης σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ
(ΥΠΕΠΘ,

Συνεπώς, ικανότητες οι

2003).

οποίες επιδιώκεται

να

αναπτύσσονται στα παιδιά κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
στο νηπιαγωγείο, µέσω των µαθηµατικών δραστηριοτήτων, είναι

η

ταξινόµηση, η απαρίθµηση, η καταµέτρηση, αντιστοίχιση, η σταδιακή
προσέγγιση της µέτρησης του χρόνου και ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου
µε λέξεις οι οποίες συνδέονται µε τα µαθηµατικά. για συγκεκριµένο σκοπό
όπως είναι

για παράδειγµα οι ανάγκες των ρόλων τους κατά την

δραµατοποίηση.

6.3.9 Χειροτεχνικές δραστηριότητες

Οι χειροτεχνικές δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται στην όγδοη
θέση των εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων, υλοποιούνται µε τρόπο που να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών, όπως για παράδειγµα την ανάγκη
κατασκευής σκηνικών, κοστουµιών και σκηνικών αντικείµενων σύµφωνα
µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006)
και το ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003).
Ικανότητες

οι

οποίες

επιδιώκεται

να

αναπτυχθούν

είναι

η

χρησιµοποίηση πολλών και διαφορετικών υλικών για την δηµιουργία
µικροκατασκευών
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6.3.10 Άµεση λήξη

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, µετά την επαφή των παιδιών
µε το λογοτέχνηµα

µερικές φορές πραγµατοποιείται άµεση λήξη των

δραστηριοτήτων. Με το να µην ακολουθούν άλλες δραστηριότητες, οι
νηπιαγωγοί αποσκοπούν να αφήνουν τα παιδιά µε την ευχαρίστηση του
λογοτεχνήµατος. Τα παιδιά

έτσι γίνονται ικανά να συνειδητοποιούν

περισσότερο την αισθητική απόλαυση, της Παιδικής Λογοτεχνίας, σύµφωνα
µε τις Καλογήρου & Βησσαράκη ( 2005).
Καθώς όµως βρίσκεται στη δέκατη και τελευταία θέση της σειράς
προτεραιότητας των υλοποιούµενων δραστηριοτήτων, µε πέντε (5)
αναφορές, η έρευνα δείχνει ότι

τις περισσότερες φορές µετά από το

λογοτέχνηµα ακολουθούν δραστηριότητες επεξεργασίας.
Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της

παρούσας

έρευνας, οι δραστηριότητες οι οποίες εφαρµόζονται για την επεξεργασία της
Παιδικής Λογοτεχνίας, συµβάλλουν αφενός

στην ανάπτυξη πολλών και

διαφορετικών ικανοτήτων των παιδιών, αφετέρου στο να βιώσουν την
αισθητική απόλαυση της Τέχνης του Λόγου. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται ότι
οι εφαρµοζόµενες δραστηριότητες επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας
συµβάλλουν στην

ολιστική ανάπτυξη των παιδιών του

νηπιαγωγείου

σύµφωνα µε τις Καλαµπαλίκη – Μπάου (1999), Κατσίκη-Γκίβαλου (2005)
και Χριστοδούλου-Γκλιάου ( 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ–ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

7.1 Συµπεράσµατα

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η περιγραφή και καταγραφή
των εφαρµοζόµενων πρακτικών και

δραστηριοτήτων επεξεργασίας της

Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της
έρευνας, εξετάστηκαν µε ηµιδοµηµένη συνέντευξη 15 νηπιαγωγοί της
Κρήτης. Συγκεκριµένα διερευνήθηκε η µεθοδολογία και οι δραστηριότητες
οι οποίες εφαρµόζονται από τους νηπιαγωγούς α) πριν να φέρουν τα παιδιά
σε επαφή µε το λογοτέχνηµα β) κατά την διάρκεια της επαφής και γ) µετά
την επαφή µε το λογοτέχνηµα.
Επίσης, υλοποιήθηκαν οι επιµέρους στόχοι. Πιο συγκεκριµένα, κατά
την διερεύνηση της γενικής υπόθεσης πραγµατοποιήθηκε α) η καταγραφή
των σταδίων επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας και

των τρόπων

αξιοποίησής της στο νηπιαγωγείο β) η περιγραφή της µεθοδολογίας µε την
οποία οι νηπιαγωγοί προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείµενα γ) η αποτύπωση
και η περιγραφή των εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων επεξεργασίας της
Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα

αυτής της

µελέτης όπως

περιγράφονται παρακάτω, επαληθεύτηκε η γενική υπόθεση της παρούσας
έρευνας, κατά την οποία οι εφαρµοζόµενες πρακτικές και δραστηριότητες
επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας, προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο
ανάπτυξης πολλών και διαφορετικών ικανοτήτων των παιδιών του
νηπιαγωγείου. Συνεπώς, από τα ερευνητικά αποτελέσµατα, επαληθεύτηκε
η ερευνητική υπόθεση ότι µε την εφαρµοζόµενη διδακτική της Παιδικής
Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, αποσκοπείται τόσο η νοητική, ψυχική και
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, όσο και η αισθητική τους καλλιέργεια.
Άρα, διεξάγεται το συµπέρασµα ότι µέσω της πολυτροπικής αξιοποίησης
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της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, προσφέρεται η δυνατότητα της
ολιστικής ανάπτυξης των παιδιών.
Για να επιτευχθεί ο δεύτερος σκοπός, εξετάστηκε η εφαρµοζόµενη
σκοποθεσία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Η υπόθεση του
ερευνητικού ερωτήµατος

της εργασίας αυτής, για τη διάσταση µεταξύ

Τέχνης και Εκπαίδευσης κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας
στο νηπιαγωγείο, δεν

επαληθεύεται. Από τα ερευνητικά αποτελέσµατα

δηλαδή, δεν διαπιστώνεται διάσταση µεταξύ Τέχνης και Εκπαίδευσης στην
διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, η διδακτική σκοποθεσία για την
επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, συµπεριλαµβάνει ψυχαγωγικό,
γνωστικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και αισθητικό σκοπό. Άρα, σύµφωνα µε
την παρούσα έρευνα, η εφαρµοζόµενη επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων
στο νηπιαγωγείο, συνδυάζει την αισθητική απόλαυση και ψυχαγωγία της
Τέχνης, µαζί µε την χρησιµοθηρία της Εκπαίδευσης. ∆ιεξάγεται συνεπώς
το συµπέρασµα, ότι κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο
νηπιαγωγείο, δεν υφίσταται διάσταση µεταξύ Τέχνης και Εκπαίδευσης.

7.2 Περιορισµοί της έρευνας

Εφόσον το δείγµα της παρούσας έρευνας είναι µικρό (n=15),
υπάρχουν

περιορισµοί

Ενδεχοµένως

υπάρχει

στην

γενίκευση

των

αποτελεσµάτων

της.

µια ποικιλία απο εφαρµοζόµενες µεθόδους

ανάγνωσης, πρακτικές και δραστηριότητες, τις οποίες δεν ήταν δυνατόν να
εντοπίσει η έρευνα αυτή και οι οποίες είναι ανάγκη να καταγραφούν και να
περιγραφούν, ώστε να διεξαχθούν γενικά συµπεράσµατα ως προς την
διδακτική πράξη της Παιδικής Λογοτεχνίας. Συνεπώς είναι απαραίτητη η
επανάληψη της έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα, ώστε να διεξαχθούν γενικά
αποτελέσµατα για

την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο

νηπιαγωγείο.
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7.3 Μελλοντικές κατευθύνσεις και παιδαγωγικές προτάσεις

Η Παιδική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση είναι απαραίτητο να πάρει
την θέση της ανάµεσα στις άλλες τέχνες όπως της Μουσικής και της
∆ραµατικής Τέχνης. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο η διδακτική σκοποθεσία
να αφορά την συγκεκριµένη Τέχνη, έτσι ώστε να συµβάλλει στη βίωση της
αισθητικής απόλαυσης της Λογοτεχνίας από τα παιδιά της προσχολικής
εκπαίδευσης. Η βίωση της αισθητικής απόλαυσης της Λογοτεχνίας,
αποτελεί σύµφωνα µε τις Καλογήρου & Βησαράκη (2005), ένα βασικό
παράγοντα

για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Σύµφωνα µε την

παρούσα έρευνα, το πλαίσιο και η σκοποθεσία
Παιδικής Λογοτεχνίας
σκοποθεσία

των

της

στο ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003),

Επιµέρους

Αναλυτικών

διδακτικής της
υπάγεται στη

Προγραµµάτων

Σπουδών,

Γλώσσας, Μαθηµατικών και Μελέτης Περιβάλλοντος. Είναι αναγκαία
συνεπώς, η αναδιατύπωση του διδακτικού πλαισίου της Παιδικής
Λογοτεχνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιπροσθέτως είναι απαραίτητος ο
εµπλουτισµός των σχολικών βιβλιοθηκών, ώστε να είναι δυνατή η άµεση
και απρόσκοπτη επαφή παιδιών και νηπιαγωγών µε αυτά.
Επίσης καθώς τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, αναδεικνύουν
τις δυσκολίες αναζήτησης λογοτεχνηµάτων και της ένδειας των σχολικών
βιβλιοθηκών, είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση των
σχολικών βιβλιοθηκών. Παράλληλα, καθώς τα παιδιά έχουν φυσικό
ενδιαφέρον για την τεχνολογία και σύµφωνα µε τις έρευνες οι νηπιαγωγοί
στην Ελλάδα έχουν θετικές στάσεις και απόψεις για την

εισαγωγή του

υπολογιστή στην προσχολική τάξη (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2009) αλλά
και την απαιτούµενη επιµόρφωση για την αποτελεσµατική χρήση των Νέων
Τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο,

(Χριστοδούλου-Γκλιάου & Γουργιώτου,
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2009) θα ήταν χρήσιµη η πειραµατική έρευνα µιας ψηφιακής

γωνιάς

βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο.
Η

υλοποίηση των πολυµεσικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τα

ερευνητικά αποτελέσµατα,
υπολογιστή.

Παρόλα

αναφέρεται κυρίως σε

ταύτα,

δεν

σηµειώθηκαν

παιχνίδια στον
αναφορές

για

πληκτρολόγηση νέων κειµένων ή µορφοποίηση γραµµάτων, όπως
προτείνεται απο τον Οδηγό Νηπιαγωγού

(∆αφέρµου,

Κουλούρη, &

Μπασαγιάννη, 2006). Είναι συνεπώς αναγκαίο τα παιδιά να χρησιµοποιούν
τον υπολογιστή

και για δηµιουργικές

δραστηριότητες

επεξεργασίας

κειµένων. Έτσι κατά την παραγωγή κειµένου τα νέα κείµενα αντί να
γράφονται από τους νηπιαγωγούς στα τελική τους µορφή, να δίνονται στα
παιδιά για πληκτρολόγηση και µορφοποίηση στον υπολογιστή της τάξης.
Στην συνέχεια τα παιδιά µπορούν να χειρίζονται τον εκτυπωτή και να
εκτυπώνουν τα κείµενά τους.
Επιπροσθέτως, η υλοποίηση των πολυµεσικών δραστηριοτήτων για
την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, αφορά
αποκλειστικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ∆εν σηµειώνονται αναφορές
για χρήση άλλων µέσων τεχνολογίας πέραν του υπολογιστή, όπως για
παράδειγµα ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής, ή βιντεοκάµερας σύµφωνα
µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού

(∆αφέρµου,

Κουλούρη & Μπασαγιάννη,

2006). Είναι σηµαντικό τα παιδιά κατά την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας τα παιδιά να έρχονται σε επαφή µε ποικιλία τεχνολογικών
µέσων. Έτσι

µε αφορµή το λογοτέχνηµα τα παιδιά εµψυχώνονται

σε

θεατρικές δραστηριότητες, όπως δραµατοποίησης, θεατρικού παιχνιδιού ή
παντοµίµας και ερχόµενα σε επαφή µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και
βιντεοκάµερα ενισχύονται να κινηµατογραφούν ή να φωτογραφίζουν τις
προσπάθειές τους. Με την καταγραφή, δηµιουργούν κινηµατογραφικό και
φωτογραφικό αρχείο των λογοτεχνηµάτων τα οποία επεξεργάστηκαν.
Έχει δειχθεί (Gambrell, Morrow, & Pennington, 2002

· Μorrow,

1992), ότι το βασιζόµενο στην λογοτεχνική διδασκαλία µοντέλο, έχει πολύ
καλύτερα αποτελέσµατα στα παιδιά του δηµοτικού σχολείου ως προς τις
δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης και ως προς την ανάπτυξη της
φιλαναγνωσίας, σε σύγκριση µε αυτά του παραδοσιακού µοντέλου
διδασκαλίας. Προτείνεται η πειραµατική εφαρµογή του διδακτικού αυτού
225

µοντέλου και στην προσχολική εκπαίδευση. Με µια µακροχρόνια έρευνα,
προτείνεται επίσης και η µέτρηση της σχολικής αλλά και ακαδηµαϊκής
επιτυχίας των παιδιών καθώς και η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.
Σύµφωνα

µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, κατά την

µεγαλόφωνη ανάγνωση, τα παιδιά χωρίς να βλέπουν τις εικόνες του βιβλίου
ενισχύονται να πλάθουν τις δικές τους εικόνες. Θα ήταν σκόπιµο µε βάση
αυτές

τις νοητικές εικόνες των παιδιών,

να γίνονται σχετικές

δραστηριότητες. Μπορούν για παράδειγµα να συζητιούνται και να
αποτυπώνονται µε ποικίλους τρόπους ώστε να ενισχύεται η εικονοπλαστική
ικανότητα των παιδιών. Σύµφωνα µε την Morrow (2009), η νοητική
δηµιουργία εικόνων

ως προϊόντων φαντασίας, ενισχύει τα παιδιά να

φτιάχνουν εικόνες για να θυµηθούν και να κατανοήσουν αυτό το οποίο τους
διαβάζεται. Σύµφωνα µε την Morrow (2009), µετά τη δηµιουργία των
νοερών εικόνων, τα παιδιά «σκέφτονται φωναχτά» τις εικόνες τους Τα
νοητικά σύνολα εικόνων και η µεγαλόφωνη έκφραση σκέψης (mental
imagery and think alouds), αποτελεί µια στρατηγική για την κατανόησης της
ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, µετά από την µεγαλόφωνη ανάγνωση του
λογοτεχνήµατος, θα µπορούσαν τα παιδιά να περιγράψουν µια νοερή τους
εικόνα και να την ζωγραφίσουν. Στην συνέχεια κάθε παιδί να παρουσιάσει
στην ολοµέλεια της τάξης τη ζωγραφιά της νοερής εικόνας του. Όλες οι
ζωγραφιές των παιδιών µε τις νοερές εικόνες θα µπορούσαν να ενωθούν και
η δραστηριότητα θα µπορούσε να ολοκληρώνεται µε την δηµιουργία του
βιβλίου των νοερών εικόνων των παιδιών.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, κατά την
αναδιήγηση της ιστορίας, τα παιδιά ενισχύονται µέσω της συζήτησης και
µέσω των εικόνων του βιβλίου σύµφωνα µε τη Morrow (2009). Από έρευνα
έχει δειχθεί ότι η χρήση οπτικών βοηθηµάτων, όπως είναι οι κάρτες µε
γραπτό λόγο και εικόνα, ενισχύει την ανάκληση των δοµικών στοιχείων και
του περιεχοµένου της ιστορίας (Βρετουδάκη, 2011). Συνεπώς κατά την
επεξεργασία

της

Παιδικής

Λογοτεχνίας,

για

την

αποτελεσµατική

υποστήριξη της αναδιήγησης της ιστορίας, εκτός από τις εικόνες του
βιβλίου και την συζήτηση που σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής ήδη χρησιµοποιούνται, είναι σκόπιµη και η χρήση καρτών µε εικόνες
και λέξεις, σύµφωνα µε τη Βρετουδάκη (2011).
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Συµπληρωµατικά, στις µουσικές δραστηριότητες είναι σηµαντικό τα
παιδιά

να

ενθαρρύνονται στη δηµιουργία σχετικών αυτοσχέδιων

τραγουδιών µε τις νέες λέξεις του λογοτεχνήµατος. Καθώς µέσω της
έρευνας δείχθηκε ότι η δηµιουργία

αυτοσχέδιων τραγουδιών µε την

βοήθεια καρτών οι οποίες απεικονίζουν τις νέες λέξεις-στόχους, βοηθάει τα
παιδιά να θυµούνται καλύτερα το νέο λεξιλόγιο (Χιωτάκη, 2011), οι
νηπιαγωγοί είναι σκόπιµο κατά τις δραστηριότητες επεξήγησης και
επέκτασης του λεξιλογίου, να ζητούν από τα παιδιά να ζωγραφίζουν τις νέες
λέξεις. Με τις ζωγραφιές του νέου λεξιλογίου εν συνεχεία, µπορούν να
ενισχύουν τα παιδιά στην σύνθεση αυτοσχέδιων τραγουδιών, µε τη χρήση
των απεικονιζόµενων νέων λέξεων, ώστε σύµφωνα µε τη Χιωτάκη (2011)
να τις θυµούνται καλύτερα. Η συγκεκριµένη διαδικασία καλό είναι να
καταγράφεται, διότι κατά τους Αντωνακάκη & Χιωτάκη (2007) και το
∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), οι πειραµατισµοί και τα τελικά αποτελέσµατα της
µουσικής δραστηριότητας, είναι σηµαντικό να ηχογραφούνται για την
αυτοαξιολόγηση των παιδιών.
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, γλωσσικά παιχνίδια τα
οποία υλοποιούνται

για την επεξεργασία των λογοτεχνηµάτων στο

νηπιαγωγείο, είναι παιχνίδια µε λέξεις, συλλαβές φωνήµατα και προτάσεις.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παρούσα έρευνα µετά την επαφή µε το
λογοτέχνηµα, διεξάγονται παιχνίδια οµοιοκαταληξίας, χωρισµού της λέξης
σε συλλαβές και αναγνώρισης του αρχικού φωνήµατος και χωρισµού της
πρότασης σε λέξεις, µε στόχο την ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης των
παιδιών. Γίνεται φανερό ότι σύµφωνα µε την Τάφα (2001), τα γλωσσικά
παιχνίδια καλύπτουν όλα τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας. Όµως,
εκτός από τα παραπάνω, σύµφωνα µε την Τάφα (2001) είναι απαραίτητο να
υλοποιούνται επιπλέον γλωσσικά παιχνίδια, όπως αναγνώρισης της πρώτης
και τελευταίας συλλαβής µιας λέξης, απάλειψης της αρχικής συλλαβής,
απάλειψης του αρχικού φωνήµατος, αντικατάστασης του αρχικού
φωνήµατος, αναγνώρισης της θέσης των φωνηµάτων στις λέξεις, ανάλυσης
της λέξης στα επιµέρους φωνήµατα και ανασύνθεσής της και τέλος,
ταύτισης φωνήµατος και γραφήµατος.
Έτσι για παράδειγµα, γλωσσικό παιχνίδι αναγνώρισης της πρώτης και
τελευταίας συλλαβής, οι νηπιαγωγοί µε µια λέξη απο το λογοτέχνηµα,
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µπορούν να φτιάξουν ένα αίνιγµα στα παιδιά: «έχω ένα πραγµατάκι που
αρχίζει από .... (πρώτη συλλαβή της λέξης)...και τελειώνει σε... (τελευταία
συλλαβή της λέξης). Τι είναι;» Τα παιδιά θα πρέπει να βρουν τη λέξη,
βασιζόµενα στην πρώτη και τελευταία συλλαβή. Όποιο παιδί βρει τη σωστή
λέξη, διαλέγει µια νέα από το κείµενο και ακολουθεί την ίδια διαδικασία.
Επίσης, για απάλειψη της αρχικής συλλαβής, τα παιδιά εν χορώ

λένε

συλλαβιστά µια λέξη από το λογοτέχνηµα χτυπώντας παλαµάκια στην κάθε
συλλαβή.

Μετά επαναλαµβάνουν, χωρίς την αρχική συλλαβή. Για

απάλειψη του αρχικού φωνήµατος επίσης, µπορούν να κάνουν την ηχώ, σε
λέξεις από το λογοτέχνηµα. Αρχικά ένα παιδί φωνάζει µια λέξη από το
λογοτέχνηµα και όλα µαζί τα παιδιά την επαναλαµβάνουν χωρίς το αρχικό
φώνηµα. Σε προχωρηµένο, επόµενο επίπεδο, όλα µαζί τα παιδιά
επαναλαµβάνουν τη λέξη µε συνεχείς απαλείψεις του αρχικού φωνήµατος,
µέχρι που φτάνουν στο τελικό φώνηµα λέξης.
Για αναγνώριση της θέσης των φωνηµάτων στις λέξεις, τα παιδιά
επιλέγουν µια λέξη από το λογοτέχνηµα. Σηκώνονται τόσα παιδιά όσα είναι
και τα φωνήµατα. Τα παιδιά µπαίνουν σε τυχαία σειρά. Ο εκπαιδευτικός
από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενθαρρύνει την ολοµέλεια να προφέρει εν
χορώ τη λέξη, τονίζοντας ξεχωριστά το κάθε φώνηµα καθώς ακουµπάει
διαδοχικά, τα κεφάλια των παιδιών. Στη συνέχεια σηκώνει ένα παιδί και
του ζητάει να προφέρει ξεχωριστά τα φωνήµατα όλης της λέξης, αγγίζοντας
ένα-ένα διαδοχικά, τα αντίστοιχα παιδιά. Μετά του ζητάει να δείξει µόνο
ένα συγκεκριµένο φώνηµα της λέξης, δηλαδή να δείξει το παιδί στο οποίο
αντιστοιχεί το φώνηµα. Τα παιδιά µπερδεύονται και αλλάζουν θέση, ώστε
να αποφευχθεί η σύνδεση των φωνηµάτων µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα
και το παιχνίδι επαναλαµβάνεται µε την ίδια λέξη και άλλο φώνηµα. Σε
δεύτερο, πιο προχωρηµένο επίπεδο, επαναλαµβάνεται το ίδιο παιχνίδι αλλά
αλλάζει η λέξη.
Για την

ανάλυση της λέξης στα επιµέρους φωνήµατα και την

ανασύνθεσή της, ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει µια λέξη από το
λογοτέχνηµα και να σηκώσει τόσα παιδιά όσα και τα φωνήµατά της. Τα
παιδιά µπαίνουν σε τυχαία σειρά και ο εκπαιδευτικός, προφέροντας αργά
τη λέξη, σε κάθε φώνηµα ξεχωριστά, ακουµπάει το κεφάλι του κάθε
παιδιού. Το κάθε ένα παιδί διαδοχικά επαναλαµβάνει το φώνηµα της λέξης
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που του αντιστοιχεί. Τα φωνήµατα προσωποποιούνται, δηλαδή το κάθε
φώνηµα θα αντιστοιχεί

σε συγκεκριµένο παιδί. Με τον ήχο του

ταµπουρίνου τα παιδιά – φωνήµατα, φεύγουν απο τις θέσεις τους

και

µπερδεύονται. Μόλις σταµατήσει το ταµπουρίνο, τα παιδιά θα πρέπει να
µπουν γρήγορα στη σωστή θέση και διαδοχικά να προφέρουν το φώνηµά
που τους αντιστοιχεί. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η ανασύνθεση της λέξης
και παράλληλα ο έλεγχος αν το κάθε παιδί –φώνηµα µπήκε στη σωστή του
θέση. Ελέγχεται δηλαδή αν η λέξη ακούγεται σωστά ή όχι, ώστε να γίνουν
οι διορθωτικές διαδικασίες από την ολοµέλεια της τάξης.
Για γλωσσικό παιχνίδι ταύτισης φωνήµατος και γραφήµατος

οι

νηπιαγωγοί µπορούν προφέροντας κάποιο φώνηµα από τον τίτλο του
λογοτεχνήµατος για παράδειγµα, να ζητούν από τα παιδιά να βρίσκουν
στον πίνακα αναφοράς των ονοµάτων των παιδιών της τάξης, το γράφηµα
που αντιστοιχεί. Όποιο παιδί κάνει σωστή ταύτιση φωνήµατος-γραφήµατος,
διαλέγει ένα άλλο φώνηµα από τον τίτλο του λογοτεχνήµατος και σηκώνει
κάποιο από τα παιδιά στον πίνακα αναφοράς των ονοµάτων, να δείξει το
αντίστοιχο γράφηµα. Και η διαδικασία συνεχίζεται στο ίδιο µοτίβο ή µε
παραλλαγές.
Επιπλέον, η επεξήγηση του νέου λεξιλογίου των λογοτεχνηµάτων,
είναι σκόπιµο να πραγµατοποιείται µετά την επαφή των παιδιών µε τις νέες
λέξεις µέσα στο κείµενο. Σύµφωνα µε τον Οικονοµίδη (2002), η κατανόηση
της νέας λέξης διευκολύνεται από την συναισθηµατική ώθηση που επιφέρει
το

λογοτέχνηµα

πραγµατοποιούνται

στο

παιδί.

Επίσης,

οι

παρεµβάσεις

οι

οποίες

µε υπεραπλούστευση των λογοτεχνηµάτων, µε την

αντικατάστασή τους από άλλες γνωστές, αποτρέπουν τον εµπλουτισµό του
λεξιλογίου των παιδιών.
Είναι αναγκαίο επιπροσθέτως, να εφαρµόζονται

περισσότερες

δραστηριότητες σύγκρισης, συσχέτισης και διακειµενικότητας. Καθώς έχει
δειχθεί ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας βασίζουν την κατανόηση του
κειµένου στις προηγούµενες διακειµενικές αναγνώσεις των γονέων και
νηπιαγωγών τους (Torr, 2007), οι νηπιαγωγοί είναι σκόπιµο να ρωτούν τα
παιδιά αν ξέρουν άλλα παρόµοια λογοτεχνήµατα. Έτσι δηλαδή τα παιδιά
ενισχύονται να καταλαβαίνουν καλύτερα ένα λογοτέχνηµα. Σε αυτό το
πλαίσιο διακειµενικότητας, µια προτεινόµενη δραστηριότητα

µετά την
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επαφή µε το λογοτέχνηµα είναι τα παιδιά να καλούνται να αναφέρουν ένα
σχετικό παραµύθι, ποίηµα, ή ιστορία το οποίο γνωρίζουν και να µιλούν γι’
αυτό.
Κατά την επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας, είναι αναγκαίο µε
την πάροδο της σχολικής χρονιάς, οι εικαστικές ή χειροτεχνικές
δραστηριότητες από την ατοµική εργασία και την εργασία σε οµάδες, να
περνούν

σε

επόµενο

δυσκολότερο

επίπεδο

και

να

υλοποιούνται

οµαδοσυνεργατικά Για παράδειγµα, µε αφορµή ένα λογοτέχνηµα, τα παιδιά
µπορούν να

εργαστούν οµαδοσυνεργατικά και η κάθε

οµάδα

να

αποφασίσει για την δηµιουργία ενός κοινού εικαστικού έργου.
Επίσης, τα εικαστικά παιχνίδια, µέσω της

αντιστοίχησης των

λογοτεχνηµάτων µε πίνακες ζωγραφικής, αν και προσφέρουν

ένα

δηµιουργικό πλαίσιο δραστηριοτήτων για την επεξεργασία της Παιδικής
Λογοτεχνίας, σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, δεν εφαρµόζονται
σε µεγάλο βαθµό στο νηπιαγωγείο. Μια πιθανή αιτία µπορεί να είναι η
δυσκολία εξεύρεσης πινάκων ζωγραφικής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για
την υλοποίησή τους. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αναζήτηση σχετικών
πινάκων ζωγραφικής διαδικτυακά, είτε πριν την επαφή µε το λογοτέχνηµα,
κατά την προετοιµασία των νηπιαγωγών, είτε µετά την επαφή µε το
λογοτέχνηµα. στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των παιδιών,
στον υπολογιστή της τάξης. Επίσης η οργάνωση ενός τµήµατος της
βιβλιοθήκης της τάξης, µε βιβλία Τέχνης και πίνακες ζωγραφικής, θα
προσέφερε µια επιπλέον πηγή για την υλοποίηση ερευνητικών εικαστικών
δραστηριοτήτων, στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι µετά την επαφή µε το
λογοτέχνηµα, τα παιδιά θα µπορούσαν στο πλαίσιο των εικαστικών
παιχνιδιών, να αναζητήσουν είτε στον υπολογιστή, είτε στην βιβλιοθήκη
της τάξης, πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι θα ταίριαζαν µε το λογοτέχνηµα
και

να

τους

παρουσιάσουν

στην

ολοµέλεια

του

νηπιαγωγείου,

αναπτύσσοντας τη σχετική επιχειρηµατολογία.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, τόσο από
τις

εφαρµοζόµενες

δραστηριότητες,

όσο

και

από

τις

ενδεικτικές

δραστηριότητες του ∆ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), λείπουν τα οµαδικά
παιχνίδια. Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία έχουν αυξηµένες ανάγκες απο
κίνηση κι αυτό παραβλέπεται. Συγκεκριµένα, στο

ισχύον αναλυτικό
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πρόγραµµα, µέσω της επεξεργασίας της Παιδικής Λογοτεχνίας οι
δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής αναφέρονται µόνο σε γνωστικούς
στόχους. Πιο συγκεκριµένα ακόµα, επιδιώκεται τα παιδιά µέσα από τα
λογοτεχνήµατα να µαθαίνουν για το ολυµπιακό πνεύµα. Σκόπιµο είναι να
επιδιώκεται

να βιώνουν το ολυµπιακό πνεύµα, µέσα από οµαδικές

δραστηριότητες και παιχνίδια, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις αυξηµένες
κινητικές ανάγκες της ηλικίας τους. Σκόπιµη είναι η οργάνωση οµαδικών
κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, τόσο µέσα στο νηπιαγωγείο όσο
και έξω, στην αυλή. Επίσης µε βάση τα λογοτεχνήµατα θα έχει ενδιαφέρον
η δραστηριότητα δηµιουργίας σεναρίων οµαδικών παιχνιδιών, από τα ίδια
τα παιδιά. Βάσει δηλαδή της πλοκής και των ηρώων των λογοτεχνηµάτων,
να οργανώνονται οµαδικά κινητικά

παιχνίδια, τα οποία να δίνουν τη

δυνατότητα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να παίζουν, τόσο µέσα στο
νηπιαγωγείο όσο και στην αυλή. Έτσι για παράδειγµα, τα παιδιά µετά την
«Χιονάτη και τους 7 νάνους» µοιράζονται ρόλους και παίζουν κυνηγητό
βάση κάποιου σεναρίου, στην αυλή.
Η επεξεργασία της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι αναγκαίο να δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, να παίζουν και να
χαίρονται. Μέσω της συνδυασµένης κατεύθυνσης της Παιδαγωγικής
Θεωρίας και Πράξης προς το τερπνό και το ωφέλιµο, διασφαλίζεται το
κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο, σύµφωνα µε τον Rousseau
(2006), το παιδί θα ενδιαφέρεται αυθόρµητα για την Τέχνη αυτή, καθώς θα
ανταποκρίνεται στις χαρές του.
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Παράρτηµα 1. Το Σύστηµα κωδικοποίησης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

Πρακτικές πριν
από την επαφή
µε το

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

∆ραστηριότητες
Έναρξη επαφής:
ΕΝΕΠ

λογοτέχνηµα:

µετά την επαφή
µε το λογοτέχνηµα:
∆ΡΑΜΕΛ

ΠΡΑΠΕΛ

Σκοπός :
ΣΚΟΠ

Προετοιµασία
νηπιαγωγού:

Τρόπος επαφής:
ΤΡΕΠ

Τεχνική τρόπου επαφής:
ΤΕΧΤΡΕΠ

ΠΡΟΝΗΠ

Προετοιµασία

Μέθοδος

παιδιών:

ανάγνωσης:

ΠΡΟΠΑΙ∆

ΜΕΘΑΝ

∆ραστηριότητες
πριν την επαφή
µε το λογοτέχνηµα:
∆ΡΑΠΕΛ
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Παράρτηµα 2. Παραδείγµατα κωδικοποίησης των συνεντεύξεων
Αρ. συνέντευξης : 2

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ;

/ ΠΡΑΠΕΛ. Κανονικά καθόµαστε

στα καρεκλάκια, αλλά

αφού

υπάρχει η άλλη αίθουσα, πάµε µέσα και τα παιδιά κάθονται κάτω. Κάθοµαι
κι εγώ κάτω. Τους αρέσει πάρα πολύ, είναι και πιο σκοτεινά και το θεωρούνε
ότι κάτι αλλάζει./ ΠΡΑΠΕΛ Κι αλλάζω τον χώρο για να τον κάνω λίγο πιο
παραµυθένιο, λίγο πιο διαφορετικό. Κι αυτό τους αρέσει πολύ./

ΠΩΣ

ΚΑΝΕΙΣ

ΤΗΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ,

ΤΗΝ

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ

Η

ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ;

ΤΕΧΤΡΕΠ. Βέβαια, το µόνο που µπορεί να χρησιµοποιήσω είναι ο
τόνος της φωνής µου, που δεν είναι

αυτός που µιλάµε στην παρεούλα µας.

Οι εναλλαγές της φωνής. /

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ,
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;

ΕΝΕΠ. Κάποιες φορές µπορεί να διαβάσω τον τίτλο, µπορεί και όχι./
∆ΡΑΜΕΛ Κάποιες φορές που δεν διαβάζω τον τίτλο, λέω: «θα διαβάσουµε
κάτι και µετά θα µου προτείνετε εσείς τον τίτλο, θα αποφασίσουµε µετά». Και
246

προτείνουν µια χαρά και πολλά διαφορετικά πράγµατα. Κάποιες φορές
αποφασίζουν σε ένα κοινό, στο τέλος και άλλοτε αφήνω να αιωρούνται οι
επιλογές τους, χωρίς να έχουµε βγάλει ένα τελικό. /

ΑΡΑ, ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ.
Ναι, αυτό το αποφασίζουµε µετά.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ,
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Οπότε, ξεκινάµε, είτε διαβάζω τον τίτλο, είτε όχι /ΜΕΘΑΝ και εκεί που
θεωρώ ότι υπάρχει ένα δίληµµα, τι θα κάνει ο ήρωας ή τι θα γίνει µετά, κάνω
κάποια διακοπή και κάνω µερικές ερωτήσεις./

ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ;

Για να

προβληµατίζονται και να προσπαθούν να βρουν λύση. /

∆ΡΑΜΕΛ. Τους αρέσει το ότι επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες τους κάποιες
φορές και δεν µπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν κάποια πείσµατα, όταν κάποιοι
επιβεβαιώνονται και κάποιοι όχι: « αα... εγώ το βρήκα και εσύ δε το βρήκες»
Αλλά είναι ένας ωραίος προβληµατισµός./
Αρ. συνέντευξης 6

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑ;

/ ∆ΡΑΠΕΛ Επειδή συνήθως τους κάνω πολλά θεατρικά το πρωί
/ ΠΡΟΠΑΙ∆ µόλις αρχίσει αυτό το περίφηµο, µπαστούνι του µάγου,
καπέλο του µάγου, να ίπταται, σου λέει κάτι θα ξεκινήσει…εµένα είναι η
µόνιµή µου αφόρµηση. Και πάντα κάτι βγαίνει από κάπου. Αυτά έχουν µια
έντονη αγωνία κάθε φορά, ότι θα βγει κάτι από κάπου.
Θα είναι ένα κουτί που θα τα βγάζω; Θα είναι ένα καπέλο που θα το
βγάζω τεράστιο; Θα είναι η αγαπηµένη µου τσάντα, που την έχω φέρει από
το σπίτι και που είναι όλο φόδρες και πανιά απέξω; Θα είναι ο σάκος των
παιδιών µου που µου έχουν αφήσει; ∆εν βγαίνει ποτέ, «Γεια σας παιδιά θα
σας διαβάσω ένα παραµύθι. Ανοίγω την τσάντα, το καπάκι και ό,τι βγει,
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βγαίνει παραµύθι. Με αυτό τον µαγικό και απλό τρόπο,

δεν λέµε

υπερπαραγωγές και ό,τι είναι γνήσιο πιάνει. Θα βγει από φόδρα; Εγώ
χρησιµοποιώ πολύ τις φόδρες, τα πανιά και τα κουτιά. /

ΣΚΟΠ Όταν είναι τους φέρω σε επαφή µε τις συµβάσεις του γραπτού
λόγου, βάζω το βιβλίο στο αναλόγιο, ενίοτε και στο καβαλέτο. Επιλεγµένο
εννοείται το βιβλίο, πολύ κοντά στα παιδιά / ΠΡΑΠΕΛ Συνήθως τους έχω
σε µια σειρά, αποφεύγω τα πλάγια. ∆ηλαδή σε µια σειρά και από κάτω
καθιστά τα άλλα. Τελείως καθοδηγούµενο αυτό έτσι; / Το διαβάζω, κανονικά
από αριστερά προς τα δεξιά και επιµένω στα σηµεία που πρέπει να επιµείνω.
Και επαναλαµβάνεται. ΜΕΘΑΝ /
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Παράρτηµα 3. Οι ερωτήσεις της ηµιδοµηµένης συνέντευξης

1. Τίτλοι Σπουδών
2. Έτη υπηρεσίας
3. Τι κάνεις πριν από την επαφή των παιδιών µε το λογοτέχνηµα;
4.α Πώς φτάνει το λογοτέχνηµα στην παρεούλα;
4.β. Με ποιο σκοπό;
5. α. Κατά την διάρκεια της επαφής µε το λογοτέχνηµα, τι κάνεις;
5.β. Με ποιο σκοπό;
6. Πώς κάνεις την ανάγνωση, την απαγγελία ή την αφήγηση του
λογοτεχνήµατος;
7. Κατά την ανάγνωση, την απαγγελία ή την αφήγηση, διακόπτεις ή
δεν διακόπτεις; β) Για ποιο λόγο;

8. Τι κάνετε µετά την επαφή µε το λογοτέχνηµα; β) Για ποιο λόγο;
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