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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ-

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ
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Αναγνωστικές εμψυχώσεις

• Δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αποσκοπούν 

στην προώθηση της ανάγνωσης, στην όρεξη για 

διάβασμα, στην προσωπική και βαθιά επαφή με το 

βιβλίο.
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Προϋποθέσεις:

• Ανακάλυψη προσωπικών κινήτρων 

ανάγνωσης 

• Εμπλοκή στην ανάγνωση και προσφορά 

κινήτρων

• Ενημέρωση, εφόδια εκπαιδευτικού να 

προτείνει βιβλία
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Είδη αναγνωστικών εμψυχώσεων

• Α. Πληροφοριακές εμψυχώσεις

• Β. Εμψυχώσεις παιχνιδιού

• Γ. Εμψυχώσεις αισθήματος ευθύνης

• Δ. Εμψυχώσεις εμβάθυνσης
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Ως σφαιρική παιδαγωγική στρατηγική

˙ ύνδεση πολλών εμψυχώσεων

˙ Ποικιλία “εισόδων” στο διάβασμα μέσω 

διαφορετικών εμψυχώσεων

˙ ταδιακή εισαγωγή στο διάβασμα των πιο 

απρόθυμων

˙ Περιοδική ανανέωση για αποτροπή 

κορεσμού
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Α. Τι είδους πληροφόρηση;

• Για ύπαρξη βιβλίων διαφορετικών ειδών

• Ότι το διάβασμα προσφέρει απόλαυση

• Διάβασμα δεν σημαίνει αποκρυπτογράφηση 

αλλά διάλογο του κειμένου με τον 

αναγνώστη
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Ποιοι νέοι δε διαβάζουν

˙ Εμφανίζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο 

˙ Δυσκολίες συναισθηματικού χαρακτήρα, σχέσεων 

με ενηλίκους

˙ Δεν έχουν συναντήσει το βιβλίο που θα τους 

συναρπάσει

ΞΕΡΨ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΨ  ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ 

ΣΕΛΙΚΑ ΔΙΑΒΑΖΨ;
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Δραστηριότητες:

˙ Νηπιαγωγείο : 

Ακουστική βιβλιοθήκη

(εικονογραφημένα βιβλία με κασέτα)

˙ Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο : 

1) Ο κύκλος των βιβλίων

Περιοδικά δυναμική παρουσίαση βιβλίων με 

ανάγνωση αποσπασμάτων
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• 2.Σα ΄΄εκτός κειμένου΄΄

(μαντεύουν το περιεχόμενο ή αξιοποιούν τις 

εικόνες χωρίς να χρησιμοποιούν τη διήγηση)

• 3. ύγκριση φωτοτυπιών του ίδιου βιβλίου 

σε διαφορετικές εκδόσεις
Το νησί των θησαυρών (μτφ.Κόντογλου, Ζαχαρόπουλος)

νεανική σειρά-ασπρόμαυρο (Καστανιώτης, Νεφέλη)

Διασκευή-συντομευμένο,εικονογραφημένο (Φελώνα)
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• 4. Εικονογραφημένο βιβλίο με καλυμμένο 
το κείμενο. Υτιάχνουν ένα δικό τους κείμενο 
και αντιπαραβάλλουν με το αρχικό

• 5. Κείμενο παζλ

ανακατεμένα αποσπάσματα για να μπουν 
στη σωστή σειρά

• 6. Αξιοποίηση της αρχής ενός 
μυθιστορήματος
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• 7. Αξιοποίηση 

καταλόγων εκδοτικών 

οίκων

• 8. Παρουσίαση 

βιβλίου σε 10΄

• 9. Εβδομάδα 

βιβλιοφιλίας

(επισκέπτες,  έκθεση 

βιβλίου,…)
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Βιβλία γνώσεων

• Νηπιαγωγείο: Ανακαλύπτω (Μαργαρίτα)

Πρώτες ανακαλύψεις (Δεληθανάσης)

˙ Γυμνάσιο: Τα μάτια της ανακάλυψης

(Δεληθανάσης)

Παράθυρα στον κόσμο (Αξιωτέλης)

Εγκυκλοπαίδεια τσέπης (Πατάκης)
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Β. Εμψυχώσεις παιχνιδιού

• 1. Παίζοντας με τα εικονογραφημένα

φανταστική ζωγραφιά, δραματοποίηση, 

αυτοσχέδιοι διάλογοι

Ε.Υακίνου, Ξύπνα ντενεκεδούπολη (Καστανιώτης)

Μ.Κοντολέων, Κάποτε στην ποντικούπολη, ( » )

Ε.Σριβιζάς, Ιστορίες από το νησί των πυροτεχνημάτων, 

(Κέδρος)
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• 2. Εικονογράφηση παραμυθιών

• 3. Σο βιβλιοκρυφτό

(μαγνητοφωνημένη βιβλιοπαρουσίαση μαθητών, με 

μορφή αινίγματος)

• 4. Ο μαραθώνιος του χιούμορ

• 5. Σο στρογγυλό τραπέζι
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• 6. Αναγνωστικό ράλι  (Δημοτικό-Γυμνάσιο)

διαγωνισμός για λογ.είδος ή συγγραφέα

Αστυνομικά:

Άστριντ Λίντγκερ, Ο αρχιντετέκτιβ Μπλόκβιστ

Σζων Μπιούκαν, Τα 39 σκαλοπάτια (Καστανιώτης)

Κίρα ίνου, Το αίνιγμα του πύργου (Κέδρος)

Έριχ Καίστνερ, Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ (Πατάκης)

Έντσο Ρούσσο, Η συμμορία Καπαρούτσι (Γνώση)
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επιστημονική φαντασία:  Ι.Βερν

Βούλα Μάστορη, Ο καλεσμένος (Χυχογιός)

Λίτσα Χαραύτη, Οι άγγελοι του Ουρανού (Κέδρος)

Σζ. Ροντάρι, Οι άγγελοι του διαστήματος (Πατάκης)

• 7. Ένσταση! Δικάζοντας το συγγραφέα

(κατηγορητήριο, υπεράσπιση, ένορκοι)
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Γ. Εμψυχώσεις αισθήματος ευθύνης

˙ Πρωτοβουλίες  που έχουν αποδέκτη την 

κοινωνία, άλλα παιδιά ή το σχολείο

1. Οι «μεγάλοι» διαβάζουν στους μικρούς (τ-

νηπιαγωγείο)

2. Μια ραδιοφωνική εκπομπή

3. Επιλογή βιβλίων για αγορά από το σχολείο

4. Επιτροπή ενός λογοτεχνικού βραβείου
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Δ.ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Για την κρίσιμη συνάντηση με ένα βιβλίο

πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες:

˙ Πολλαπλασιάζοντας τα βιβλία

˙ Πολλαπλασιάζοντας τις εμψυχώσεις

˙ Προτείνοντας βιβλία για πολλαπλή 

ανάγνωση
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Πολλαπλή ανάγνωση

• Μοναδικό επίπεδο ανάγνωσης

• Δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης

Τφολογικά σχήματα και συμπαραδηλώσεις

Η αποκωδικοποίηση= ευχαρίστηση
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Οι “είσοδοι” του βιβλίου:

˙ Διήγηση: αριθμός, ποιότητα περιπετειών

˙ Πρόσωπα: αμφιταλαντευόμενες συμπεριφορές, 
απρόβλεπτες αντιδράσεις, προβολή 
αναγκών(ένθεση)

˙ Ύφος: ουδέτερο, εικόνες και υφολογικοί τρόποι
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Νηπιαγωγείο

˙ Δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, θέατρο 
σκιών, κουκλοθέατρο

Δημοτικό- Γυμνάσιο-Λύκειο

˙ Σο βιβλίο και οι διασκευές του
Μίχαελ Έντε, Ιστορία χωρίς τέλος (Χυχογιός)

Ι.Βερν, Ο γύρος του κόσμου

Ρ.τήβενσον, Το μαύρο βέλος

˙ Διασκευάζοντας ένα βιβλίο (για το ραδιόφωνο, 

για θεατρική παράσταση…)
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Ο θείος Πέτρος και η εικασία του 
Γκόλντμπαχ

Α. Με ποιον χαρακτήρα θα ήθελες να μοιάζεις; 
Ποιος χαρακτήρας ήταν πιο «κοντά» σου;

Β. Τπήρχε κάποιο σημείο που σε έκανε να βαρεθείς; 
ε ποιο σημείο υπήρχε το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον;

Γ. Ποιο νομίζεις πως ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα 
του ήρωα; Γνωρίζεις ανθρώπους σαν το θείο 
Πέτρο;
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Τπήρχαν σημεία που σε έκαναν να χαμογελάσεις;

Δ. ου άρεσε το τέλος; Εσύ θα διάλεγες άλλο τέλος 

για το βιβλίο; Ποιο;

Ε. Θα ξαναδιάβαζες κάποτε πάλι το βιβλίο;

τ. Γράμμα στο συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη 

(ζωή, βιβλίο, εργασία του συγγραφέα)
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Το εργοστάσιο των μολυβιών

˙ Πώς φανταζόσασταν το βιβλίο όταν διαβάσατε αρχικά 

τον τίτλο;

˙ Διαβάστε ένα απόσπασμα που σας άρεσε ιδιαίτερα

˙ Πώς αντιμετωπίζεται η τεχνολογική πρόοδος  από τον 

ήρωα και πώς από τους άλλους;

˙ Ποια είναι τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που βιώνει ο 

Μάρκος;
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˙ Γιατί η συγγραφέας διάλεξε αυτό τον τίτλο;

˙ Αν το έργο ήταν αισθηματικό ρομάντζο τι τίτλο 

θα είχε;

˙ Η συγγραφέας αξιοποιεί την Ιστορία; Πώς;

˙ Η πολιτική ιδεολογία στην εποχή μας εμπνέει 

τους νέους;

˙ Πώς συνδέεται η προμετωπίδα του κειμένου με την 

υπόθεση; Είναι άσχετη;
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Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα !


