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Ανάγνωση στο νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο ενθαρρύνουμε την αυθόρμητη 
ανάγνωση και τη γραφή έχοντας δημιουργήσει 
μια ελκυστική γωνιά βιβλιοθήκης, μια 
λειτουργική γωνιά επικοινωνίας, έχοντας 
εμπλουτίσει με σχετικό αναγνωστικό υλικό κάθε 
άλλη γωνιά και έχοντας αναρτήσει στο χώρο 
ποικίλα κείμενα που εξυπηρετούν διάφορους 
επικοινωνιακούς στόχους που ενισχύουν την 
άντληση νοήματος από τα παιδιά.



Σε δραστηριότητες που αφορούν άλλα γνωστικές 
περιοχές εντάσσουμε γλωσσικούς στόχους (π.χ. 
εξηγούμε μια άγνωστη λέξη, ενισχύουμε την 
επιχειρηματολογία σε κάποια συζήτηση, 
δείχνουμε πώς θα γραφτεί ένα γράμμα σε μια 
εικαστική δραστηριότητα). [Οριζόντιοι στόχοι: 
γλωσσικοί στόχοι εμπεριέχονται σε οτιδήποτε 
κάνουμε στο νηπιαγωγείο]

Εκτός όμως αυτών των άτυπων μορφών εμπλοκής 
του παιδιού με το γραπτό λόγο οφείλουμε να 
εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας δομημένες 
δραστηριότητες γλώσσας (κάθετοι στόχοι) 



Δομημένη δραστηριότητα αφήγησης ή 
ανάγνωσης λογοτεχνικού κειμένου



Marc Chagall: Δάφνης και Χλόη
(επίσης: ποίημα, μπαλέτο, ορχηστρικό έργο, όπερα)





«Η αφήγηση είναι παρούσα πάντοτε, σε όλους του 
τόπους, σε όλες τις κοινωνίες. Η αφήγηση αρχίζει με την 
ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει, δεν 
έχει ποτέ υπάρξει λαός που δεν αφηγείται… η αφήγηση 
είναι εδώ, όπως ή ζωή» (Barthes, 1966).

Η αφήγηση είναι «μια από τις πιο οικουμενικές και πιο 
αποτελεσματικές μορφές λόγου στο πλαίσιο της 
ανθρώπινης επικοινωνίας» και «μας είναι απαραίτητη, 
για να τοποθετήσουμε πολιτισμικά τις πράξεις μας» 
(Bruner, 1991)



Τι μας ωθεί να δημιουργούμε και να 
επικοινωνούμε την εμπειρία μας με αφηγήσεις; 

Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να λέμε και να 
ακούμε ιστορίες;

Γιατί αρέσει στα μικρά παιδιά να ακούνε, αλλά
και να δημιουργούν ιστορίες στους μονολόγους 
και τους διαλόγους τους; 

Μήπως οι ιστορίες είναι κρίσιμο συστατικό της 
κοινωνικής συνύπαρξης και του πολιτισμού; 



Είναι ο εαυτός που γεννά 
την αφήγηση ή η αφήγηση 

για τον εαυτό που τον 
μορφοποιεί;

Jerome Bruner (1915 –2016)

Η φυσική μονάδα επικοινωνίας 
δεν είναι η γραμματική

πρόταση, αλλά οι μονάδες 
διαλόγου και ότι μία από τις 

πιο συχνές και ισχυρές μορφές 
διαλόγου είναι η αφήγηση. 



Η «αφηγηματική δημιουργία του 
εαυτού» - ο εαυτός (και η αφήγηση 
για τον εαυτό) ως μία δράση 
ισορροπίας μεταξύ της αυτονομίας 
και της δέσμευσης προς τους άλλους 
> ο εαυτός είναι βαθύτατα σχεσιακός 

Jerome Bruner, (2002). Making 
Stories. Law, Literature, Life.

Η αφήγηση ως μέσο για τη        
νοηματοδότηση της εμπειρίας και 
για την   κατασκευή της ταυτότητας.



Εισαγωγή
• Ο Bruner(1986) αναφέρθηκε στον αφηγηματικό

τρόπο σκέψης σε αντιπαράθεση με τον 
παραδειγματικό/λογικό τρόπο σκέψης στον 
οποίο κατά κύριο λόγο στηρίζεται η 
επιστημονική έρευνα που αναζητά
κατηγοριοποιήσεις και ταξινομήσεις των 
γεγονότων και των παραγόντων τους. Ο 
παραδειγματικός τρόπος σκέψης αποβλέπει στην 
αναπαράσταση της αλήθειας μέσω μιας στενής, 
θετικιστικής αντίληψης. [πώς;]



• Ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης αποβλέπει στην 
κατανόηση του ευρύτερου ερωτήματος που σχετίζεται 
με το νόημα της εμπειρίας. Η νοηματοδότηση του 
κόσμου βασίζεται στα σύμβολα που προκύπτουν από 
τη δομή μιας ισχυρής αφηγηματικής κουλτούρας που 
περιλαμβάνει μύθους, ιστορίες, ποίηση, τραγούδι και 
λογοτεχνία. [γιατί;]

• Ο Bruner υποστηρίζει ότι στην καθημερινή ζωηc 
οι άνθρωποι οργανώνουν την εμπειρία τους με 
βάση αφηγηματικές δομές και ότι όταν το 
άτομο βιώνει μια εμπειρία διαφορετικηc ή
ξεχωριστηc που θεωρεί ότι αξίζει να ειπωθεί, 
τότε η κατασκευηc μιας αφήγησης έχει ιδιαίτερη
σημασία.



Αφήγηση
Αφήγηση	ορίζεται	κάθε	μορφή	λόγου	που	
διατάσσει	τις	ανθρώπινες	εμπειρίες	και	
δράσεις	με	τρόπο	ώστε	να	διαφαίνεται	η	
χρονική τους	εξέλιξη και	η	αιτιοκρατική
τους	σχέση (Ματσαγγούρας,	2007,	Knapp	
&	Watkings,	2005).

Η	αφήγηση	είναι	τέχνη	του	χρόνου	(Πολίτης,	
χ.χ.)



Τα	συστατικαV 	μεVρη	της	αφηV γησης	(Labov &	
Walesky,	1972)	ειVναι:
>	χωροχρονικοV πλαιVσιο						>	δραV ση
>	ηV ρωες >	λυV ση
>	προV βλημα																												>	αξιολόγηση



Αφήγηση και αποπλαισιωμένος λόγος
Η ικανότητα να παράγεις (προφορικά ή γραπτά) έναν 
συνεκτικό και δομημένο αφηγηματικό κειμενικό τύπο 
προϋποθέτει την ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του 
περιεχομένου, σύνθεσης των προτάσεων και των μεταξύ τους 
συνδέσεων, και ειδικό ή ακριβές λεξιλόγιο. Προϋποθέτει την 
ικανότητα να χρησιμοποιείς τη γλώσσα με τρόπο τέτοιο, ώστε 
να υποστηρίζεται και λεκτικά και συντακτικά η χρονική και η 
αιτιολογική σύνδεση των νοημάτων και των επιμέρους 
δράσεων.

Συμπερασματικά, απαιτείται η χρήση εκτενούς, 
επεξεργασμένου, αποπλαισιωμένου λόγου (ενδ. Cassell, 
2004). 



Αποπλαισιωμένος ορίζεται ο λόγος που αναφέρεται σε 
πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις ή εμπειρίες, τα οποία δεν 
αποτελούν μέρος του άμεσου συγκείμενου και δεν 
υποστηρίζονται από αυτό.

Κατ’ αντιπαράθεση με τον προφορικό (αλλιώς: άμεσο) λόγο, ο 
αποπλαισιωμένος λόγος απαιτεί για την πραγμάτωσή του και 
την επιτυχή έκβαση των περιστάσεων επικοινωνίας που 
εξυπηρετεί ειδικές χρήσεις της γλώσσας, όπως ειδικό και 
ακριβές λεξιλόγιο και σύνθετες συντακτικές δομές (π.χ. 
υποτακτική σύνδεση, παθητική φωνή, επιθετικούς 
προσδιορισμούς, εκτενή χρήση επιρρημάτων και συνδέσμων).
Η χρήση αυτής της μορφής λόγου σηματοδοτεί τη μετάβαση στο 
γραμματισμό (Wells, 1981).



Παιδαγωγικές εφαρμογές

• Δύο τύποι αλληλεπίδρασης
1.«αδύναμη» αλληλεπίδραση ( ο αφηγητής/ 

αναγνώστης είναι κυρίαρχος, δεν 
ενθαρρύνονται οι διακοπές. Οι εξηγήσεις 
δίνονται στην αρχή ή στο τέλος)

2.«ισχυρή» αλληλεπίδραση (οι ρόλοι του 
αφηγητή/αναγνώστη και ακροατή 
εναλλάσσονται, ενθαρρύνονται οι ερωτήσεις 
και η συζήτηση)



• Ο πρώτος τύπος ενισχύει τη φαντασία και την ανάπτυξη 
αυτόνομης σχέσης του παιδιού με το κείμενο.

• Ο δεύτερος ενισχύει τις ικανότητες του παιδιού για τη 
δόμηση του νοήματος, την κριτική σκέψη και την 
επικοινωνιακή ικανότητα.

> Δεν υπάρχει μια μόνο καλή μέθοδος. Το ίδιο το κείμενο ή 
οι ακροατές θα μας «δείξουν» ποια είναι η 
καταλληλότερη.

> Εξαιρετική σημασία έχουν οι ερωτήσεις επεξεργασίας του 
κειμένου.

> Ερωτήσεις κατανόησης του περιεχομένου & ερωτήσεις 
υψηλής γνωστικής απαίτησης (ανοικτού τύπου –
ενθαρρύνουν τα παιδιά να σκεφτούν πέρα από το 
κείμενο: μαντεύω, αναγνωρίζω συναισθήματα, μπαίνω 
στη θέση του ήρωα, αξιολογώ δράσεις ή πρόσωπα, 
επεκτείνω την ιστορία, συγκρίνω, ερμηνεύω λέξεις)



Δομημένη Δραστηριότητα Ανάγνωσης
• Παρουσίαση του βιβλίου – Συζήτηση για το θέμα 

του και τις προηγούμενες γνώσεις μας γι’ αυτό
• Ανάγνωση
• Συζήτηση: Κατανόηση του περιεχομένου –

Εμβάθυνση στο περιεχόμενο
• Δραστηριότητες επέκτασης: εικαστικά, 

αναδιήγηση, νέα αφήγηση, θεατρικό δρώμενο
• Ανάρτηση του βιβλίου στη γωνιά της τάξης
• Καταγραφή στο ημερολόγιο της τάξης



Λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά

• Ποίηση
• Μύθοι, παραμύθια (λαϊκά ή επώνυμων 

συγγραφέων), βιβλία με φανταστικές ή 
ρεαλιστικές ιστορίες

> Τι μας αρέσουν οι ιστορίες; 
> Τι μας προσφέρουν;
- Πόσο συχνά διαβάζουμε με τα παιδιά στο 

νηπιαγωγείο λογοτεχνικά βιβλία; (καθημερινά)
- Πώς διαβάζουμε στα παιδιά; (π.χ. 

αλληλεπιδραστικά, θεατρικά κτλ.)



Ερωτήσεις - Συζήτηση
• Ερωτήσεις κατανόησης 
«Εύκολες» ερωτήσεις που αφορούν τις πληροφορίες 
(πρόσωπα, γεγονότα) που αναφέρονται στο κείμενο
• Ερωτήσεις υψηλής γνωστικής απαίτησης
Ερωτήσεις που η απάντηση δε βρίσκεται μέσα στο 
κείμενο και το παιδί πρέπει να αναλύσει, να εξηγήσει, να 
αιτιολογήσει ή να ερμηνεύσει και να κρίνει με χρήση 
πολιτισμικών εργαλείων μια κατάσταση. Αυτού του 
είδους οι ερωτήσεις απαιτούν χρήση εκτενούς λόγου και 
προωθούν την αφαιρετική, δημιουργική και κριτική 
σκέψη.

Για περισσότερα θυμήσου την ταξινόμηση του Bloom (1956) και μελέτησε το 
εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύτιμο σε χρησιμότητα βιβλίο: Μπιρμπίλη, Μ. (2008). 
Προς μία παιδαγωγική του διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην 
προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg



Δραστηριότητες επέκτασης
• Εικαστικά: ζωγραφική, πηλός
• Δραματοποίηση
• Δημιουργική γραφή  





Καλλιεργώντας τη φιλ-αναγνωσ(η)ία στο σπίτι, το σχολείο & την κοινωνία

Διαβάζοντας στους γονείς
με τους 



Τι πρέπει να ξέρω
> Δομημένες δραστηριότητες ανάγνωσης 
λογοτεχνικών βιβλίων και βιβλίων πληροφοριών για 
παιδιά
> Σχεδιασμό και πραγματοποίηση δράσεων 
φιλαναγνωσίας που εμπλέκουν τους γονείς, τις 
οικογένειες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, την 
τοπική κοινότητα 







Βιβλία πληροφοριών

• Περιέχουν ειδικό λεξιλόγιο, 
που συνήθως δεν είναι 
γνωστό και χρειάζεται 
αναλυτική εξήγηση

• Αξιοποιούν ποικίλους 
τρόπους οργάνωσης της 
πληροφορίας (εικόνες, 
διαγράμματα, πίνακες, 
χάρτες, γραμμές χρόνου): 
πολυτροπικότητα. 





Επειδή δεν υπάρχει ομοιομορφία στον τρόπο 
οργάνωσης της πληροφορίας, του εμπλουτισμού 
με εικόνες ή σχεδιαγράμματα, της έκτασης, της 
πυκνότητας του κειμένου, δεν είναι εύκολο να 
δοθεί ένα σαφές περίγραμμα. Ωστόσο, μπορούν 
να δοθούν βασικές αρχές, όπως

> επεξεργασία ειδικού λεξιλογίου
> διερεύνηση των ποικίλων τρόπων οργάνωσης 

της πληροφορίας (πολυτροπικότητα) και 
ανάλυση των τρόπων νοηματοδότησης και 
άντλησης των πληροφοριών

> αναδιαμόρφωση του κειμένου και δημιουργία 
νέου «προσβάσιμου» από την ομάδα



Εργασία 2
Διαβάζουμε –στους, με τους – γονείς

> Τους «κερνάμε» τα πλέον αξιόλογα βιβλία
> Τους δείχνουμε ή τους θυμίζουμε πόσο 
ευχάριστο και ψυχαγωγικό είναι το διάβασμα
> Υποστηρίζουμε τις προσπάθειές τους να 
διαβάσουν βιβλία με τα παιδιά τους: 
α. το βιβλίο της εβδομάδας
β. ο μύθος του μήνα
γ. τα θέματα των σχεδίων εργασίας του μήνα



Ποια λέξη σας έρχεται 
πρώτη στο νου όταν 
ακούτε τη λέξη

διάβασμα;

Ποια βιβλία διαβάσατε πρόσφατα (το τελευταίο εξάμηνο);
Για ποιο σκοπό (πληροφόρηση – απόλαυση) διαβάσατε αυτά τα βιβλία;
Ποιο βιβλίο αγοράσατε δώρο σε κάποιον δικό σας πρόσφατα;
Για ποιο βιβλίο συζητήσατε πρόσφατα;
Διαβάζετε βιβλιοκριτικές στις εφημερίδες ή τις σχετικές ιστοσελίδες;



διαβά-ζω;

Είμαι βιβλιοφά-
γος; Τρέφομαι με

βιβλία;

Τι δείχνω στα 
παιδιά μου για τη 
μελέτη και την από-
λαυση της 

ανάγνωσης;

Επενδύεις μουσικά τα βιβλία 
που διαβάζεις;
Έχεις ταξιδέψει σε κάποιον τόπο,
που γνώρισες από ένα βιβλίο;
Συζητάς με τους φίλους σου για

βιβλία; 

Το βιβλιοπωλείο 
μου

Τα βιβλία στο 
κομοδίνο ή την 

τσάντα μου

Η βιβλιοθήκη μου



φαντασία, περιπέτεια, άγνωστο, «κάνεις 
focus», αφοσίωση, απορροφημένος, 
μάθηση, ανοίγεις νέους δρόμους – νέα 
παράθυρα, μπαίνεις σε πόρτες άλλοτε 
χαρούμενες κι άλλοτε λυπητερές, αγωνία 
για την έκβαση της ιστορίας, ευχαρίστηση 
όταν διαβάζω για θέματα που με 
ενδιαφέρουν, νιώθεις πολλά και 
μπουρδουκλωμένα συναισθήματα…



Βιβλίο ή 
ηλεκτρονικό βιβλίο;

Ηχητικά βιβλία ή ebooks;




