
  

 

 

Ομάδεσ  Ανάγνωςησ 
για παιδιά 

Οργάνωςη - Λειτουργία - υντονιςμόσ 
 

ΧΩΡΟ 
Αίκουςα Βιβλιοκικθσ  
Πολιτιςτικό κζντρο 
Σχολικι αίκουςα (εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου) 
Δωμάτιο ενόσ ςπιτιοφ  
Φροντίηουμε όςο γίνεται να είναι το περιβάλλον ευχάριςτο και φιλικό  
 
ΧΡΟΝΟ 
Στακερι θμζρα, κάκε βδομάδα ι κάκε δεκαπζντε θμζρεσ 
Διάρκεια: 1-1.5 ϊρα 
 
ΜΕ ΠΟΙΟΤ 
Η ομάδα των παιδιϊν που κα ςυμμετζχουν μπορεί να είναι από ςχολείο τθσ περιοχισ 
μασ, ςε ςυνεργαςία με ζναν εκπαιδευτικό, ι από τον κοινωνικό μασ περίγυρο. 
Αρικμόσ παιδιϊν: 10-12, τθσ ίδιασ περίπου θλικίασ 
 
ΤΝΣΟΝΙΣΗ-ΕΜΨΤΧΩΣΗ 
Ενιλικοσ που αγαπάει το διάβαςμα 
 
ΜΕΘΟΔΟ  

 Τα παιδιά διαβάηουν το βιβλίο που ζχει επιλζξει θ ομάδα, ςτο ςπίτι τουσ 

 Ανάγνωςθ ςτο χϊρο ςυνάντθςθσ από τον εμψυχωτι (για μικρά παιδιά ι και για 
μεγαλφτερα ωσ εναλλαγι) 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ  
Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ (γνωριμίασ με τα παιδιά – διερευνθτικι): 

 Εξθγοφμε τθ διαδικαςία λειτουργίασ τθσ ομάδασ 

 Ανιχνεφουμε τα ενδιαφζροντά τουσ (δεν υποτιμάμε, προτείνουμε το καλφτερο) 

 Ακοφμε επικυμίεσ για το είδοσ του βιβλίου (εάν δεν γνωρίηουν τι τουσ αρζςει, 
εκμαιεφουμε τισ απαντιςεισ) 

 Ακοφμε προτάςεισ για κζματα, ςυγγραφείσ, τίτλουσ 

 Κάνουμε προτάςεισ (γενικά – ειδικά/ςυγκεκριμζνα βιβλία) 



 Δείχνουμε κάποια βιβλία (5-6 ι και περιςςότερα) 

 Διθγοφμαςτε, πολφ ςυνοπτικά, βιβλία (ι είδθ) που μασ άρεςαν 

 Παροτρφνουμε τα παιδιά να κάνουν το ίδιο 

 Αποφαςίηουμε ςυλλογικά. Επιλζγουμε βιβλίο 

 Ορίηουμε τθν θμερομθνία τθσ επόμενθσ ςυνάντθςθσ 

 Για τθν αναηιτθςθ του βιβλίου, κατευκφνουμε τα παιδιά ςτισ ςχολικζσ/ 
δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ ι κάνουμε ομαδικι αγορά, εξαςφαλίηοντασ πικανι 
ζκπτωςθ 

 
Πριν από τη ςυνάντηςη: 

 Ζχουμε αναηθτιςει και εντοπίςει  βιβλία, που να καλφπτουν ευρφ πεδίο 
ενδιαφερόντων 

 Αν είναι δυνατό, ζχουμε διαβάςει κάποια από αυτά ι τουλάχιςτον τισ 
περιλιψεισ ςτο οπιςκόφυλλο 

 Επιλζγουμε όχι μόνον λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και βιβλία γνϊςεων 
 
Πριν από τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ, ο εμψυχωτισ ζχει διαβάςει όλο  το βιβλίο. 
 
ΣΟΧΟ 
Στόχοσ μασ είναι να νιϊςουν τα παιδιά πωσ το βιβλίο που διαβάηουν 

 τα αφορά 

 ςυνδυάηεται με παιχνίδι. 
 
Γι’ αυτό:  

 δεν αναπαράγουμε τθν ατμόςφαιρα τθσ ςχολικισ τάξθσ, που ιςοδυναμεί με 
ζλεγχο και επιβολι 

 δεν ρωτάμε: «τι διάβαςεσ», «τι κατάλαβεσ», «τι κζλει να πει ο ςυγγραφζασ» 

 δεν υποχρεϊνουμε ςε ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ 

 δεν εξθγοφμε 

 δεν αναηθτάμε τθ «ςωςτι» απάντθςθ 

 δεν κατευκφνουμε προσ τθ δικι μασ άποψθ 

 αν χρειαςτεί, δίνουμε το ζναυςμα τθσ ςυηιτθςθσ, οπότε τα παιδιά  ακολουκοφν 

 δίνουμε το λόγο για να μιλιςει όποιοσ κζλει, όπωσ κζλει (φροντίηοντασ να 
διατθρείται το «νιμα» τθσ ςυηιτθςθσ) 

 ςυηθτάμε με τα παιδιά τθν πλοκι τθσ ιςτορίασ 

 ακοφμε απορίεσ και αντιρριςεισ 

 ακοφμε ςχόλια για τθ ςυμπεριφορά των θρϊων 

 προτρζπουμε να μιλιςουν για ό,τι τουσ ζκανε εντφπωςθ 

 καλοφμε να προβλζψουν τισ εξελίξεισ 

 ενκαρρφνουμε τον διάλογο μεταξφ τουσ 
Ασ ζχουμε υπόψθ μασ πωσ τα παιδιά δυςκολεφονται να παραμείνουν ςυγκεντρωμζνα 
για πολλι ϊρα. Διανκίηουμε, λοιπόν, τθ διαδικαςία τθσ ςυηιτθςθσ με παιχνίδι ι άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 
 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

 Συηιτθςθ 

 Ποικιλία εμψυχϊςεων (πολλζσ ιδζεσ ςτο βιβλίο του Κριςτιάν Ποςλανιζκ, που 
προτείνεται παρακάτω) 

 Παιχνίδι 

 Παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ., ηωγραφικι/εικονογράφθςθ του βιβλίου, 
δραματοποίθςθ, προβολι ταινίασ, μουςικι, επίςκεψθ ςε χϊρο ςχετικό με το 
κζμα, πρόςκλθςθ του ςυγγραφζα κ.ά.) 

 
Πζρα από τισ οδθγίεσ αυτζσ, είναι βζβαιο πωσ κάκε ςυντονιςτισ/εμψυχωτισ ομάδασ 
ανάγνωςθσ κα βρει πολφ ςφντομα τα δικά του ςθμεία επαφισ με τα παιδιά!  
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ, για να ςυηθτιςουμε οποιαδιποτε ςκζψθ, δυςκολία ι 
απορία ςάσ δθμιουργθκεί και να ανταλλάξουμε ιδζεσ. 
 
Καλι αρχι! 
 
Ωσ επίμετρο… 
Τα απαράγραπτα δικαιώματα του αναγνώςτθ: 

 το δικαίωμα να μθ διαβάηουμε 

  το δικαίωμα να πθδάμε ςελίδεσ 

 το δικαίωμα να μθν τελειώνουμε ζνα βιβλίο 

 το δικαίωμα να ξαναδιαβάηουμε 

 το δικαίωμα να διαβάηουμε οτιδιποτε 

 το δικαίωμα να διαβάηουμε οπουδιποτε 

 το δικαίωμα να τςαλαβουτάμε 

 το δικαίωμα να διαβάηουμε μεγαλόφωνα 

 το δικαίωμα να ςωπαίνουμε 
                                                   Ντανιζλ Πενάκ 

 
 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 
Ποςλανιζκ, Κριςτιάν, Να δώςουμε ςτα παιδιά τθν όρεξθ για διάβαςμα, 
Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 1991 (εξαντλθμζνο, μόνο ςε βιβλιοκικεσ) 
(περιζχει ενδιαφζρουςεσ εμψυχϊςεισ για τουσ τρόπουσ λειτουργίασ των 
ομάδων) 
 
Πενάκ, Ντανιζλ, Σαν ζνα μυκιςτόρθμα, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 1996 
(βιβλίο για τθν προςζγγιςθ των νεαρϊν αναγνωςτϊν - μιλάει για ςοβαρά 
πράγματα με απλό τρόπο) 
 
Σπινκ, Τηων, Τα παιδιά ωσ αναγνώςτεσ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 1990 
(περιςςότερο κεωρθτικό βιβλίο) 

 

 


