Σύληοκος Οδεγός
Δλδεηθηηθώλ Γραζηερηοηήηφλ Φηιαλαγλφζίας
Tα δηθαηώκαηα ηοσ αλαγλώζηε
Αο έρνπκε ζην λνπ καο ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλαγλώζηε. ύκθσλα κε ηνλ Daniel Pennac, ην
παηδί έρεη δηθαίσκα:


λα κε δηαβάδεη,



λα πεδάεη ζειίδεο,



λα κελ ηειεηώλεη έλα βηβιίν,



λα ην μαλαδηαβάδεη,



λα δηαβάδεη νηηδήπνηε,



ζηνλ κπνβαξηζκό (ηθαλνπνίεζε αηζζήζεσλ),



λα δηαβάδεη νπνπδήπνηε,



λα ηζαιαβνπηάεη,



λα δηαβάδεη κεγαιόθσλα,



λα ζησπά.

ΔΚΔΒΙ γηα ηε Φηιαγλφζία & Μηθρός Αλαγλώζηες:
Ιδέεο θαη πξνηάζεηο ζα βξείηε θαη ζηνλ ειεθηξνληθό θόκβν ηνπ ΔΚΔΒΙ γηα ηε θηιαλαγλσζία
(www.philanagnosia.gr), ν νπνίνο έγηλε λα ππνζηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο ησλ ζρνιεηώλ. Αλ
θαη δελ εκπινπηίδεηαη πηα (ζηακάηεζαλ/αλαζηάιζεθαλ νη δξάζεηο ηνπ ΔΚΔΒΙ) κπνξνύκε
ζηνλ ηζηόηνπν απηό λα βξνύκε ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηόηεηεο θη πιηθό γηα ηε Φηιαλαγλσζία.
Υξήζηκν ζα ήηαλ επίζεο λα πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα επηζθέπηνληαη ηνλ θόκβν ηνπ
ΔΚΔΒΙ γηα ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο (http://www.mikrosanagnostis.gr/), όπνπ κπνξνύλ λα
δηαβάζνπλ θαη λα αθνύζνπλ ηζηνξίεο, λα παίμνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα βξνπλ ζπλδέζκνπο
γηα κνπζεία, ιέζρεο αλάγλσζεο, πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο, βηβιηνζήθεο θαη πνιιά άιια.
Ο Μηθξόο Αλαγλώζηεο δίλεη ζεκαζία ζηηο κηθξέο ειηθίεο, θπξίσο, ζέινληαο λα αιιάμεη ηελ
άπνςε όηη ην δηάβαζκα ελόο βηβιίνπ είλαη θάηη βαξεηό. Αληηζέησο κπνξεί λα είλαη
δηαζθεδαζηηθό θαη ςπραγσγηθό, εθόζνλ :


ην δηθηπαθό απηό ηόπν κπνξνύκε: α) λα εληνπίζνπκε ηελ θνληηλόηεξε παηδηθή
βηβιηνζήθε ζηελ πεξηνρή πνπ ζα επηιέμνπκε (Δπηιέγνπκε: Βξεο κηα βηβιηνζήθε), β) λα
επηιέμνπκε βηβιίν πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηα νπνία καο επηηξέπεη λα ζέζνπκε (ειηθία
αλαγλώζηε, ρξώκα εμώθπιινπ! θαη κέγεζνο βηβιίνπ) (Δπηιέγνπκε: Βξεο έλα βηβιίν), γ)
λα αθνύζνπκε ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο ελώ ζα μεθπιιίδνπκε, ηαπηόρξνλα, ην
εηθνληθό βηβιίν (Δπηιέγνπκε: Να ζνπ πσ κηα ηζηνξία)



Δπίζεο, κπνξνύκε, λα βξνύκε πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο γηα εθπ/θνύο,
γνλείο θαη παηδηά, λα ελεκεξσζνύκε γηα ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο, λα παίμνπκε
παηρλίδηα, λα ζπκκεηέρνπκε ζε δηαγσληζκνύο, λα εμεξεπλήζνπκε έλα ζέκα …
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Γελ βοεζούλ ερφηήζεης θαη ζσδεηήζεης ηοσ ηύποσ:


Πεο ην θείκελν πνπ άθνπζεο…



Ση ιέεη ζε απηό ην ζεκείν;



Ση ζέιεη λα πεη ν ζπγγξαθέαο;



Βξεο εθείλν ή ην άιιν ζεκείν…



Υαξαθηήξηζε ην ηάδε πξόζσπν…



Πνηα είλαη ηα κελύκαηα;



Η θεληξηθή ηδέα;



Η πεξίιεςε;

Οη εξσηήζεηο απηέο, αλ θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο,
δελ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ.

Καηάιιειες ερφηήζεης θαη ζσδεηήζεης:


Απηό ην ζεκείν πώο ην θαηαιαβαίλεηο;



νπ ζπκίδεη θάηη απηό ην ζηηγκηόηππν;



Υξσκάηηζε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ, κίιεζε γηα ηνπο ήρνπο πνπ άθνπζεο ζην
θείκελν, πώο ζπληαηξηάδεηο ηελ ηάδε εηθόλα κε ην ζήκεξα;



Γηεγήζνπ ην θείκελν από ηελ πιεπξά ηνπ α ή ηνπ β ήξσα, θξίλε ηηο αληηδξάζεηο ησλ
εξώσλ, ζύγθξηλέ ηεο κε ηνλ εαπηό ζνπ, εζύ πώο ζα αληηδξνύζεο;



πλέρηζε ην θείκελν από έλα ζεκείν ηεο αξεζθείαο ζνπ…



Δζύ αλ ήζνπλ ζην θείκελν κε πνηνλ ήξσα ζα έθαλεο παξέα;



Αλ ήζνπλ ζηε ζέζε απηνύ ηνπ ήξσα πώο ζα ζπκπεξηθεξόζνπλ;



ύγθξηλε ην θείκελν κε εηθόλεο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο…



Πνηνλ ήξσα από άιιν θείκελν ζα θαινύζεο λα πξσηαγσληζηήζεηε;



Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ πξνθαιεί ην θείκελν;



Μπνξείο λα πάξεηο ζπλέληεπμε από ηνλ ηάδε ήξσα;



Μπνξείο λα πάξεηο κηα θαληαζηηθή ζπλέληεπμε από ηνλ ζπγγξαθέα;



Ση ζα πεηο ζε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ αλ ηνπ πξνηείλεηο λα δηαβάζεη ην βηβιίν;
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Γεληθές Γραζηερηόηεηες


Αθήγεζε: Μηα ηζηνξία κπνξνύκε απιώο λα ηελ αθεγεζνύκε ή λα ηε δηαβάζνπκε
δείρλνληαο ή όρη ηηο εηθόλεο ηεο θαη έπεηηα λα ζπδεηήζνπκε κε ηα παηδηά.



Γξακαηνπνίεζε: Μπνξνύκε λα ηε δηαβάζνπκε ή λα ηελ αθεγεζνύκε θη ύζηεξα ηα
παηδηά λα δσγξαθίζνπλ, λα ηε δξακαηνπνηήζνπλ, λα παίμνπλ έλα παηρλίδη, λα
θαηαζθεπάζνπλ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη ή λα ηελ αλαπιάζνπλ κε άιινπο ηξόπνπο (π.ρ.
παληνκίκα, θνπθινζέαηξν, ζέαηξν ζθηώλ, ερεηηθά εθέ….)



Γσλία αλάγλσζεο/ αθήγεζεο/ βηβιηνζήθεο: Δηδηθόηεξα ζηηο πην κηθξέο ηάμεηο αιιά θαη
ζηηο πην κεγάιεο, κπνξνύκε λα έρνπκε ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζάο καο έλα ραιί κε
καμηιαξάθηα όπνπ κπνξνύκε λα αλαγλώζνπκε ηελ ηζηνξία καο. Δθεί αο βξίζθεηαη θαη
έλα ηακπιό κε ηζηνξίεο ησλ παηδηώλ, δσγξαθηέο ηνπο από ηε Φηιαλαγλσζία, απνθόκκαηα
από πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο γηα ην βηβιίν, θσηνγξαθίεο ινγνηερλώλ…



Πίλαθαο ινγνηερληθήο γσληάο: Οη καζεηέο γξάθνπλ ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ,
θνιινύλ θσηνγξαθίεο ηνπο, γξάθνπλ ηίηινπο έξγσλ ηνπο ή θνκκάηηα θεηκέλσλ πνπ ηνπο
άξεζαλ.



ύλδεζε Φηιαλαγλσζίαο κε Σέρλεο: ηηο θηιαλαγλσζηηθέο καο πξαθηηθέο εληάζζνπκε
δεκηνπξγηθά θαη άιιεο πεξηνρέο ηέρλεο θαη ηερληθήο (δσγξαθηθή, κνπζηθή, ηξαγνύδη,
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο θ.ά.). Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε εθπ/θνύο εηθαζηηθώλ,
κνπζηθήο, πιεξνθνξηθήο, ζεαηξνινγίαο, θπζηθήο αγσγήο...



ύλδεζε κε γλσζηηθά αληηθείκελα/ δηαζεκαηηθόηεηα: Σν βηβιίν/ ηζηνξία πνπ ζα
επηιεγεί ζηελ ώξα ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα έρεη ζρέζε ζεκαηηθή π.ρ. κε ην κάζεκα
ηεο Γιώζζαο, ην Αλζνιόγην, ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ηελ επηθαηξόηεηα (ζρνιηθέο
γηνξηέο, δηάθνξνη επέηεηνη, παγθόζκηεο εκέξεο): Π.ρ. Σν θζηλόπσξν ζηελ παηδηθή
ινγνηερλία, ν Β’ παγθόζκηνο πόιεκνο, ύγρξνλε Διιεληθή Ιζηνξία, Πνιπηερλείν (γηα
κεγάιεο ηάμεηο), δηθαηώκαηα, Ηκέξα ηνπ παηδηνύ, νηθνινγηθό πξόβιεκα,
δηαπνιηηηζκηθόηεηα θαη ηζηνξίεο θαη παξακύζηα γηα ηα Υξηζηνύγελλα. Δπίζεο, από ηελ
αξρή ηεο ρξνληάο κπνξεί λα πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηε γηνξηή ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο
Παηδηθνύ Βηβιίνπ ζηηο 2 Απξηιίνπ.



Πξνγξακκαηηζκόο ζπλαληήζεσλ κε ζπγγξαθείο: Πξνγξακκαηίδνληαη επηζθέςεηο θαη
ζπλαληήζεηο κε δεκηνπξγνύο, ζπγγξαθείο, εηθνλνγξάθνπο, εθδόηεο … Σν ΔΚΔΒΙ
παξείρε ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαληήζεσλ κέζα από ηα
ζρεηηθά αξρεία (ζηνηρεία ζπγγξαθέσλ θ.α) κπνξνύκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε εθδόηεο,
εηθνλνγξάθνπο θαη ζπγγξαθείο…



Καηαζθεπή νκαδηθήο αθίζαο ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ πνπ αθνξά θάπνην από ηα βηβιία πνπ
δηαβάζηεθαλ.



Δκπινπηηζκόο θόκηθο κε δηαιόγνπο κέζα ζε ζπλλεθάθηα...



Θεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δηαιόγσλ.



Δκπινπηηζκόο ηεο ηζηνξίαο κε ηξαγνύδηα, θείκελα, ζπκβάληα, αζηείεο ή απξόβιεπηεο
θαηαζηάζεηο …



Ο δάζθαινο ιέεη ηελ ηζηνξία θνκκαηηαζκέλε θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα ηε βάινπλ
ζε ινγηθή ζεηξά…
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Γραζηερηόηεηες κε παηγληώδε κορθή


Φαληαζηηθέο ππνζέζεηο : ηη ζα ζπλέβαηλε αλ…



Χάξηεο ηεο ηζηνξίαο: Με πέληε θξάζεηο θαη πέληε ζθίηζα λα δείμεηο ή λα δείμεη ε νκάδα
ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο…



Δηζαγσγή αιιόηξηνπ αληηθεηκέλνπ: ηελ ηζηνξία εκπιέθνληαη γλσζηά αληηθείκελα ή
ήξσεο από άιιεο ηζηνξίεο ή θαη ηειείσο άζρεηα πξόζσπα ή αληηθείκελα…



πκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ: πκπιεξώλνληαη ηα ζεκεία πνπ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε
ή δεκηνπξγνύκε θελά ζηε δνκή θαη ηελ πινθή θαη ηα ζπκπιεξώλνπκε…



Παξακπζνζαιάηα, κίμε ηζηνξηώλ: Αλαθάηεκα απνζπαζκάησλ γλσζηώλ ηζηνξηώλ,
κύζσλ θαη παξακπζηώλ ή θαη αιιεπάιιειεο επηινγέο ζπλέρεηαο (π.ρ. «Τα 88
Νηομαλδάκια» ηνπ Σξηβηδά) …



Σξνπνπνίεζε ραξαθηήξσλ, κεηαζρεκαηηζκόο: Με αιιαγή ραξαρηήξσλ π.ρ. ν θαθόο
γίλεηαη θαιόο ή ην αληίζεην…



Αθξνζηηρίδεο: Όπνπ γηα παξάδεηγκα κπνξεί θάζε παηδί ζα γξάςεη κηα θξάζε πνπ λα
απνδίδεη ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ θαη κε ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ θξάζεσλ λα
ζρεκαηίδεηαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο ή ην όλνκα ηνπ θεληξηθνύ ήξσα…



Ζ ηπρεξή βνπηηά: Όπνπ θάζε παηδί γξάθεη δέθα μερσξηζηνύο ζηίρνπο ή έλα πνίεκα πνπ
απνηειείηαη από δέθα ζηίρνπο. ηε ζπλέρεηα θόβεη ηνπο ζηίρνπο ζε δέθα μερσξηζηά
ραξηάθηα, ηα νπνία ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα δνρείν. Κάζε παηδί ηξαβά ζηελ ηύρε δέθα
από ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο ζηίρνπο θαη ηνπο ζπλδπάδεη ώζηε λα ζπλζέζεη έλα
νινθιεξσκέλν πνίεκα...



Σν ζαθνύιη κε ηηο ηζηνξίεο: Σα παηδηά ηνπνζεηνύλ αληηθείκελα ζε ζάθν, ηξαβνύλ ζηελ
ηύρε θαη θηηάρλνπλ ηζηνξίεο κε ην αληηθείκελν απηό… Η ηζηνξία κπνξεί λα ζπλερίδεηαη
θη από άιια παηδηά…



Παξακπζνηξάπνπιεο: Ο δάζθαινο δσγξαθίδεη θάξηεο πάλσ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ
αληηθείκελα πνπ παξαπέκπνπλ ζε παξακπζέληα κνηίβα ή πξόζσπα (γνβάθη, θηεξά,
θάζηξν, άινγν, δξάθνο θιπ). Σα παηδηά ηξαβάλε ζηελ ηύρε θάξηεο θαη θηηάρλνπλ
ηζηνξίεο ζπλδπάδνληαο ηα κνηίβα ζε κηα εληαία αθήγεζε, αηνκηθά ή θαη νκαδηθά…



Κξπκκέλεο ιέμεηο: Με θξπκκέλεο ιέμεηο π.ρ. από Καιιηζέα, θαηαηγίδα, κεγάια,
θοσλοσπίδηα, πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ηζηνξίεο…



Ζ ιέμε βαιίηζα: Με ιέμεηο πνπ δεκηνπξγνύλ όπσο θαξραξίλη, θνθθηλνζθνππίηζα,
ηαγνπάξηνο, δεβξνπάξηνο… βνεζνύληαη ζηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ θαη ζηελ παξαγσγή
θαη ζύλζεζε ιέμεσλ.



Αλαθαιύπησ ην βηβιίν από ην εμώθπιιν: Ο δάζθαινο απιώλεη δέθα πεξίπνπ βηβιία
ζηελ ηάμε. Γηαβάδεη ή δίλεη ζηα παηδηά θσηναληίγξαθν από έλα απόζπαζκα από θάπνην
βηβιίν. Σα παηδηά δηαβάδνπλ ην απόζπαζκα, βιέπνπλ ηα εμώθπιια θαη ηνπο ηίηινπο ησλ
βηβιίσλ θαη πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ ην βηβιίν…
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Μαληεύσ ην πεξηερόκελν από ην εμώθπιιν: Σα παηδηά βιέπνπλ ηα εμώθπιια ελώ ν
δάζθαινο έρεη θξνληίζεη λα θξύςεη ηνπο ηίηινπο. Μαληεύνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ
βηβιίνπ. Αθεγνύληαη ή γξάθνπλ ζρεηηθέο ηζηνξίεο. Γηαβάδνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ
βηβιίνπ ρσξίο λα γίλεηαη ζύγθξηζε κε ηηο ηζηνξίεο πνπ έγξαςαλ…



Μαληεύσ ην βηβιίν (νη ληέληεθηηβ ησλ βηβιίσλ): Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο.
Οη δύν νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηα βηβιία πνπ γλσξίδνπλ σο
ηώξα (πεξηγξάθνπλ ην ηνπίν ή ηνλ ήξσα) θαη ηα άιια παηδηά πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ.
Ή νη δύν νκάδεο παξηζηάλνπλ κε παληνκίκα ζηηγκηόηππα ησλ βηβιίσλ θαη νη ππόινηπεο
δύν νκάδεο πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ…



Παξνπζίαζε παξακπζηνύ ζε κηθξόηεξεο ηάμεηο: Με αθήγεζε, δξακαηνπνίεζε,
εηθαζηηθέο θαη κνπζηθέο δεκηνπξγίεο, είηε από ηνλ εθπ/θό είηε από ηα ίδηα ηα παηδηά...



Γεκηνπξγία πνηήκαηνο: Σα παηδηά μεθπιιίδνπλ βηβιία κε πνηήκαηα, επηιέγνπλ θάπνηα
θαη ηα δηαβάδνπλ δπλαηά, δηαβάδνπλ θαη βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα. Καηόπηλ
μερσξίδνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο από ηα πνηήκαηα θαη δεκηνπξγνύλ έλα δηθό ηνπο πνίεκα
(αλά καζεηήο ή θαηά νκάδεο) θαη ηα δηαβάδνπλ...



Σαμηλόκεζε βηβιίσλ ηεο βηβιηνζήθεο: Οκαδνπνηνύκε θαηά ινγνηερληθό είδνο ή θαηά
ζέκα (ηζηνξία, θύζε-νηθνινγία, πγεία θιπ), όπσο επηιέγνπλ κε επηρεηξήκαηα ηα ίδηα ηα
παηδηά….



θπηαινδξνκία γξαθήο: ε ζπλεξγαζία κε άιιε ηάμε ή θαη κε άιιν ζρνιείν. Σα παηδηά
γξάθνπλ κηα ηζηνξία, ηε ζπκπιεξώλνπλ ηα άιια, μαλαζπκπιεξώλνπλ ηα ίδηα θνθ ...



Έθζεζε πιηθνύ θηιαλαγλσζίαο: Σα παηδηά ζπγθεληξώλνπλ ό,ηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη
(δσγξαθηθή, θνιάδ, θείκελα, βηβιία…) θαη ηα εθζέηνπλ γηα κηα εβδνκάδα, ώζηε λα ηα
δνπλ θη νη άιιεο ηάμεηο. Μπνξεί λα γίλεη ε έθζεζε ηαπηόρξνλα ζε όιν ην ζρνιεηό…



Μεηαθνξά ηζηνξίαο ζε άιιν ηόπν θαη ρξόλν ή ζην ζήκεξα: Γηα παξάδεηγκα νη Μύζνη
ηνπ Αηζώπνπ, ζήκεξα ή κε κεηαηξνπή δώσλ ζε αλζξώπνπο…



Ηζηνξίεο κε ρηνύκνξ: Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηα αζηεία κέξε ελόο θεηκέλνπ. Φνξάλε
αληηθείκελα (θαπέιν, κάζθα, έλδπκα) γηα λα θάλνπλ ηελ ηζηνξία πην αζηεία...



Πξνζνκνίσζε ηειενπηηθήο εθπνκπήο: Τπνζέηνπκε όηη κηα νκάδα παηδηώλ θαιείηαη ζε
ηειενπηηθή εθπνκπή γηα λα κηιήζεη γηα ηα βηβιία πνπ έρεη δηαβάζεη. Μηα άιιε νκάδα
καζεηώλ είλαη νη δεκνζηνγξάθνη. Οη «δεκνζηνγξάθνη» ξσηνύλ θαη νη καζεηέο απαληνύλ.
Η δξαζηεξηόηεηα κπνξεί θαη λα βηληενζθνπεζεί...



Δπέθηαζε – ζπδήηεζε ζηξνγγπινύ ηξαπεδηνύ: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο
νκάδεο. Σα κέιε θάζε νκάδαο παίξλνπλ ην ξόιν ηνπ ζπγγξαθέα (ελόο βηβιίνπ από απηά
πνπ έρνπλ δηαβάζεη), ηνπ εηθνλνγξάθνπ, ηνπ αλαγλώζηε θαη ηνπ δεκνζηνγξάθνπ.
Τπνβάιινπλ εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ άιιν κε αθνξκή έλα βηβιίν.



Το ποληηθοθαγφκέλο βηβιίο (ζσκπιήρφζε κηζοηειεηφκέλφλ θεηκέλφλ): Γίλνπκε
ζηα παηδηά θσηνηππίεο από θείκελα (πνηήκαηα, παξακύζηα, κηθξέο ηζηνξίεο,
απνζπάζκαηα από κπζηζηνξήκαηα θιπ). Σνπο ιέκε όηη ην πνληίθη έθαγε θνκκάηηα από ην
δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. Σα παηδηά πξνζπαζνύλ λα μαλαγξάςνπλ ηηο ιέμεηο ή ηηο θξάζεηο
από ην θνκκάηη ηεο ζειίδαο πνπ ιείπεη (αηνκηθά ή νκαδηθά). Κάζε παηδί ή νκάδα
αλαθνηλώλεη ην θείκελν πνπ έγξαςε ελώ πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνβιεζεί ην
πξσηόηππν θείκελν. Σα παηδηά κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ ηα θείκελα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
έθζεζε βηβιίνπ κε ηίηιν «Παξαιιαγέο ζε έλα θείκελν: ηα πνληηθνθαγσκέλα βηβιία»…
5



Σν ληόκηλν ησλ βηβιίσλ: Σα παηδηά έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αξθεηά βηβιία (πελήληα ή
θαη πεξηζζόηεξα). Ο δάζθαινο ηνπνζεηεί ζην πάησκα ή ζε έλα ηξαπέδη έλα βηβιίν. Απηά
πξνζπαζνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ δίπια ηνπ έλα άιιν βηβιίν πνπ έρεη εκθαλώο θάηη θνηλό
ζην εμώθπιιν (ίδηνο εθδόηεο, ίδηνο ζπγγξαθέαο, ίδηα ζπιινγή, εηθόλα ίδηνπ δώνπ, ίδηνο
αξηζκόο ιέμεσλ ή ζπιιαβώλ ζην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ή ζηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ή ζην
όλνκα ηνπ εθδόηε θιπ). Μπνξνύλ κε ηα βηβιία λα θαηαζθεπάζνπλ ζρήκαηα. Ωο
επέθηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη παηρλίδη πνπ ζα ηειεηώζεη όηαλ θάπνην παηδί ή νκάδα
παηδηώλ δελ ζα κπνξέζεη λα βξεη αλάινγν βηβιίν λα ζπλερίζεη ην ληόκηλν…



Εσληαλεύνπκε ηνλ ήξσα: Σα παηδηά επηιέγνπλ λα «δσληαλέςνπλ», κε θάπνηνλ ηξόπν,
έλαλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο πνπ δηάβαζαλ. (π.ρ. έλα παηδί μαπιώλεη πάλσ ζε ραξηί ηνπ
κέηξνπ θαη ηα άιια ζρεκαηίδνπλ ην πεξίγξακκά ηνπ, ζε ζηάζε πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ ήξσα.
Κνιιάλε πάλσ ζην παηξόλ δηάθνξα πιηθά θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηνίρν... ή θηηάρλνπλ ηελ
θνύθια ηνπ από πειό ή πιαζηειίλε…)



Εσληαλέο εηθόλεο: Σα παηδηά δηαιέγνπλ κηα εηθόλα από ηελ εηθνλνγξάθεζε ελόο
βηβιίνπ. Πξνζπαζνύλ λα ηε δσληαλέςνπλ αλαπαξηζηώληαο ηελ, πηζηά, κε ηα ζώκαηά
ηνπο. Η «δσληαλή» εηθόλα θσηνγξαθίδεηαη, ε θσηνγξαθία θαξθηηζώλεηαη δίπια ζηελ
πξσηόηππε εηθόλα…



Καηαζθεπή δηαθεκηζηηθήο αθίζαο βηβιίνπ: Παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά δηαθεκηζηηθέο
αθίζεο βηβιίσλ. Σα παηδηά θαζνδεγνύληαη θαη εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπο (ζύληνκε θαη πεξηεθηηθή θξάζε, θαηαλνεηή, επξεκαηηθή,
πξσηόηππε θαη εληππσζηαθή, εύθνια απνκλεκνλεύεηαη, έληνλε γξαθή…). Πξνζεγγίδνπλ
θαη ζρνιηάδνπλ από αηζζεηηθή άπνςε ηελ εηθόλα (θείκελν, ρξώκα, ηίηινπο, ινγόηππν,
κέγεζνο γξακκάησλ). ηόρνο λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αθίζαο (πιεξνθνξεί,
εξεζίδεη, θηλεηνπνηεί, εξκελεύεη, πξνθαιεί, αηηηνινγεί, πείζεη). Σέινο θαηαζθεπάδνπλ ηελ
αθίζα ηνπ βηβιίνπ πνπ δηάβαζαλ ηεξώληαο ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο.



Σα παξάζπξα: Ο εθπ/θόο κεγεζύλεη θσηναληηγξαθηθά ην εμώθπιιν ελόο βηβιίνπ πνπ
δηάβαζαλ ηα παηδηά. Κξεκάεη ην εμώθπιιν θαη ην θαιύπηεη κε ραξηί ηνπ κέηξνπ. Πάλσ
ζην ραξηί θόβεη κηθξά θνκκάηηα ρσξίο λα ηα αθαηξέζεη, πνπ αλνηγνθιείλνπλ ζαλ
παξάζπξα απνθαιύπηνληαο ηκήκαηα ηεο εηθόλαο. Αλ ην εμώθπιιν είλαη ραξαθηεξηζηηθό
θαη εύθνια αλαγλσξίζηκν ηα παξάζπξα είλαη ιίγα. Σα παηδηά πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην
βηβιίν αλνίγνληαο έλα παξάζπξν ηεο επηινγήο ηνπο. Αλ δελ ηα θαηαθέξνπλ αλνίγνπλ θαη
δεύηεξν παξάζπξν θνθ. Μπνξεί λα παηρζεί κε νκάδεο παηδηώλ.



Σν δέληξν ηεο ηζηνξίαο: Αθνύ ηα παηδηά δηαβάζνπλ κηα ηζηνξία ν δάζθαινο θνιιάεη
ζηνλ ηνίρν ραξηί ηνπ κέηξνπ γηα θάζε νκάδα. Σα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ ζην ραξηί
δσγξαθίδνληαο θαη θνιιώληαο ην δέληξν ηεο ηζηνξίαο. ηελ θνξπθή ηνπνζεηνύλ κία
ιέμε: π.ρ. ην όλνκα ηνπ ήξσα. ηε ζπλέρεηα δύν ιέμεηο: πεξηγξαθή ηνπ ήξσα. Σξεηο
ιέμεηο: πεξηγξαθή ζθεληθνύ. Σέζζεξηο ιέμεηο: ν ξόινο ηνπ ήξσα ζηελ ηζηνξία. Πέληε
ιέμεηο: ηη ζπλέβε. Έμη ιέμεηο: ηα θαιύηεξα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο. Δθηά ιέμεηο: πώο ζα
ζπζηήζνπλ ην βηβιίν ζε έλαλ θίιν ηνπο θνθ….



Γηάθξηζε ηεο αιήζεηαο από ηε κπζνπιαζία: Αθνύ δηαβάζνπλ έλα ηζηνξηθό δηήγεκα ή
κπζηζηόξεκα θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο/
δηεγήκαηνο (επνρή, γεγνλόηα, ηόπνο, ρώξνο, ηζηνξηθά πξόζσπα…). Ξερσξίδνπλ ηα
ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο από ηα κπζνπιαζηηθά πνπ έρεη πξνζζέζεη ν ζπγγξαθέαο.
πγθξίλνπλ ηα απνζπάζκαηα ηνπ ηζηνξηθνύ κπζηζηνξήκαηνο κε αλάινγα απνζπάζκαηα
ηζηνξηθώλ βηβιίσλ. Πξνζεγγίδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα
επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη
κεηαθνξά ζην ζήκεξα.
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νπξεαιηζηηθά παηρλίδηα: Μπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ ηάμε δηάθνξα
παηρλίδηα πνπ δελ έρνπλ πάληα ζρέζε κε ηε ξεαιηζηηθή νπηηθή ησλ γεγνλόησλ π.ρ:
1. Σα παηδηά γξάθνπλ πξνηάζεηο ζε ραξηί, ην θόβνπλ ζε ισξίδεο, πνπ ζθνξπίδνληαη
ζην πάησκα. Σηο ζπλελώλνπλ ηπραία θαη δεκηνπξγνύληαη παξάινγα θείκελα...
2. Έλα παηδί γξάθεη κηα πξόηαζε ζε έλα ραξηί.. Γηπιώλεη ην ραξηί θαη έλα άιιν παηδί,
ρσξίο λα έρεη δεη ηελ πξώηε πξόηαζε, γξάθεη ηε δηθή ηνπ πξόηαζε. Απηή ε
δξαζηεξηόηεηα ζπλερίδεηαη θαη ζην ηέινο ην ραξηί μεηπιίγεηαη θαη δηαβάδνπλ όιεο
ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ έλα παξάινγν θαη δηαζθεδαζηηθό θείκελν...
3. Σα παηδηά κε βάζε κηα εηθόλα δεκηνπξγνύλ κηα παξάινγε εηθόλα ή θνιάδ…



Γεκηνπξγία «Λίκεξηθ»: Υηνπκνξηζηηθό πεληάζηηρν κε νκνηνθαηαιεμία (ααββα). ηνλ
ηειεπηαίν ζηίρν επαλαιακβάλεηαη ν πξώηνο κε κηα πξνζζήθε. Δίλαη πην δεκηνπξγηθό
όηαλ ηα παηδηά γξάθνπλ ιίκεξηθο κε νκνηνθαηάιεθηα αιιά ζεκαζηνινγηθά
απνκαθξπζκέλα δεπγάξηα ιέμεσλ (π.ρ. παγθάξη – θισλάξη ή καιώκαηα - κπαιώκαηα).
π.ρ.



Ήηανε μια γριά από ηε Λιβύε
ποσ διάβαδε ηοσ Πλοσηάρτοσ ηζοι βίοι
ζαν εηέλειωνε έναν ηόμο
ηον επέηαγε ζηο δρόμο
ηούηε ε ζτολαζηικιά από ηε Λιβύε
(Γ. εθέξεο)

«Χατθνύ» Ηαπσληθή πνίεζε: 17 ζπιιαβέο ζε ηξεηο ζηίρνπο. Πεξηγξάθεηαη κε ηνλ
ηξόπν απηό κηα ζηηγκή ηνπ ρξόλνπ θαη δεκηνπξγείηα κε ηηο ιέμεηο κηα εληαία εηθόλα.
π.τ.

Είηε βραδιάδει
είηε θέγγει
μένει λεσκό ηο γιαζεμί.
(Γ. εθέξεο)

Σα παηδηά γξάθνπλ ρατθνύ (ζηηγκηόηππν-ζπλαηζζήκαηα). Γεκηνπξγνύλ ην «Δένηρο » ή
«Ημερολόγιο ηοίτοσ» ή «κάρηες» κε ρατθνύ…
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Σν βηβιηνπσιείν: Γεκηνπξγνύκε αλαπαξάζηαζε ελόο βηβιηνπσιείνπ ζηελ ηάμε ή ζηελ
απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη πξέπεη λα ην νξγαλσζεί ζσζηά…



Βηβιηνπαξνπζηάζεηο ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ αλά νκάδεο «αλαγλσζηηθώλ
θνηλνηήησλ»: Παξνπζηάδνπκε ζε άιιεο ηάμεηο ή ζε γνλείο βηβιία πνπ δηαβάζακε θαη
ηνπο ηξόπνπο πνπ ηα δηαπξαγκαηεπηήθακε…



Μεηαθνξά ηεο αλαγλσζηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ: πξνζπάζεηα
κεηαθνξάο ησλ αλαγλσζηηθώλ καο ηθαλνηήησλ θαη ζε άιια πιαίζηα εθηόο ηάμεο…



Γεκηνπξγία νπηζζόθπιινπ βηβιίνπ: Σα παηδηά θαινύληαη λα γξάςνπλ ιίγα ιόγηα γηα
ηελ ππόζεζε ηνπ βηβιίνπ, όπσο ζηα νπηζζόθπιια….



Καηαζθεπή ζρεηηθνύ/δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ: Δθηόο από αθίζα, κπνξεί λα γίλεη
ζειηδνδείθηε ή ζπνηάθη ή ηξαγνύδη ή επηηξαπέδην/ επηδαπέδην παηρλίδη, κε ηελ πινθή
ελόο βηβιίνπ...



Καηαζθεπή εηθαζηηθήο «ηνηρνγξαθίαο»: Με δσγξαθηέο θαη ιεδάληεο από ηα βηβιία
πνπ έρνπλ δηαβαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, θαηαζθεπάδνπκε δηαθνζκηηηθέο
ηνηρνγξαθίεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιέηνπ...



Γξακαηνπνίεζε, θνπθινζέαηξν ή ζεαηξηθή παξάζηαζε θάπνηνπ από ηα έξγα πνπ
έρνπλ δηαβαζηεί κε ηε ζπλεξγαζία θη άιισλ εθπ/θώλ θαη ηάμεσλ…



Γλσξηκία καζεηώλ κε δεκηνπξγνύο ησλ βηβιίσλ: πλαληήζεηο κε εθδόηεο,
ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνπο δηα δώζεο ή κέζσ skype. Έηζη ην ινγνηερληθό έξγν
απνηππώλεηαη ζηε κλήκε ηνπο, πξνβιεκαηίδνληαη, εθθξάδνπλ απόςεηο, απνκπζνπνηνύλ
ην ζπγγξαθέα θαη γλσξίδνπλ θαιύηεξα ηνλ θόζκν ησλ βηβιίσλ…



Γεκηνπξγία ιέζρεο αλάγλσζεο: Μέζα από νκαδηθέο αλαγλώζεηο ή ινγνηερληθά
αθηεξώκαηα ή ινγνηερληθέο εκέξεο, πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν…



Έθδνζε πεξηνδηθνύ θηιαλαγλσζίαο: Σα παηδηά αλαιακβάλνπλ ξόινπο όπσο
ζπληάθηεο, ξεπόξηεξο, επηκειεηέο/δηνξζσηέο, ζθηηζνγξάθνη/εηθνλνγξάθνη, ππεύζπλνη
πιηθώλ, ηππνγξαθείνπ, δηαθίλεζεο ηνπ πεξηνδηθνύ αλάινγα κε ηηο δεμηόηεηέο ηνπο.
Πεξηερόκελν ηνπ πεξηνδηθνύ κπνξεί λα απνηειεί γηα παξάδεηγκα: ε επίζθεςε
ζπγγξαθέα ζηελ πεξηνρή, κηα θξηηηθή βηβιίνπ πνπ δηάβαζε θάπνηνο καζεηήο,
πιεξνθνξίεο γηα βηβιία από ηνλ ηύπν θιπ…



πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο: Σα παηδηά ιακβάλνπλ κέξνο ζε ζρεηηθνύο δηαγσληζκνύο
πνίεζεο, πεδνύ, δνθηκίνπ κε αθνξκή επεηείνπο ή αθηεξώκαηα ζε ζπγγξαθείο...



Άζθεζε ζε δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο θαη νπηηθέο γσλίεο ησλ πξαγκάησλ (θπξίσο γηα
Δ΄& Σ΄ ηάμε) : Πξνζπαζνύκε κε άζθεζε λα αλαθαιύςνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο
νπηηθέο/ζθνπηέο/απόςεηο. Παξάδεηγκα απνηειεί ν βηβιίν «Aζθήζεηο Ύθνπο» ηνπ
Ραηεκόλ Κελώ, κεηάθξαζε ηνπ Αρηιιέα Κπξηαθίδε, εθδόζεηο Ύςηινλ. Από ηηο 100
πεξίπνπ «αζθήζεηο ύθνπο», πνπ αλαθέξεη ν Κελώ, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά έμη:
Ληηό: Ήκαζηαλ θάκπνζνη θαη καο πήγαηλαλ ζηξηκσγκέλνπο. Έλαο λεαξόο, πνπ δελ
έδεηρλε θαη πνιύ μύπληνο, θνπβέληηαζε γηα ιίγν κ’ έλαλ θύξην πνπ ζηεθόηαλ δίπια
ηνπ, θη ύζηεξα πήγε θαη θάζηζε. Γύν ώξεο αξγόηεξα, ηνλ μαλαζπλάληεζα: ήηαλ
παξέα κ’ έλα θίιν ηνπ θαη κηινύζαλ γηα ξνύρα
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Φηφτό: Πνπ ιεο, ζηάζεθα ζηε ζηάζε ώζπνπ ζηάζεθε ην ιεσθνξείν. Μπαίλεη έλαο
κ’ έλα καθξύ ηέηνην θη έλα πξάκα ζην θεθάιη κ’ έλα καξαθέηη. Οπσζδήπνηε ηνπ
κπήθε ηνπ δηπιαλνύ ηνπ γηαηί πήγε λα ηνπ βγεη από δίπια. Μεηά ηνπ κπήθε λα πάεη
λα θάηζεη ζ’ έλα απ’ απηά ηα πώο ηα ιέλε. Πην ύζηεξα, κπξνζηά ζην ζηαζκό αηλΚη-Δγώ-Γελ-Ξέξσ-Ση, έλαο θίινο ηνπ ηνπ’ ιεγε ηνπ ηύπνπ, λα ξάςεηο, ιέεη, ηνπ’ ιεγε,
ιίγν πην πάλσ εηνύην ζνπ. Απηά.
Η σποθεηκεληθή άπουε: Γελ ήκνπλ δηόινπ δπζαξεζηεκέλνο κε ην ληύζηκό κνπ
εθείλε ηε κέξα. Πξσηνθνξνύζα έλα παξδαινύηζηθν θαπέιν θη έλα παιηό, γηα ην
νπνίν πνιύ θακάξσλα. Μπξνζηά ζην ζηαζκό αηλ Λαδάξ ζπλάληεζα ηνλ Υ πνπ
πξνζπάζεζε λα κνπ ραιάζεη ην θέθη, ζέινληαο λα κνπ απνδείμεη πσο ην παιηό κνπ
ήηαλ πνιύ αλνηρηό ζην πέην θαη πσο ζα’ πξεπε λα πξνζζέζσ εθεί έλα θνπκπί. Πάιη
θαιά πνπ δελ ηόικεζε λα ζίμεη ην θαπέιν κνπ. Λίγν λσξίηεξα, έβαια όπσο έπξεπε
ζηε ζέζε ηνπ έλα παιηνηόκαξν πνπ ηα ’θαλε επίηεδεο λα κε μελπρηάδεη θάζε θνξά
πνπ πεξλνύζε θόζκνο, αλεβαίλνληαο ή θαηεβαίλνληαο. Απηό ζπλέβε ζ’ έλα από θείλα
ηα βξσκεξά ιεσθνξεία πνπ πήδνπλ ζηε ιατθνύξα αθξηβώο εθείλεο ηηο ώξεο πνπ είκαη
ππνρξεσκέλνο λα ηα ρξεζηκνπνηώ.
Κη άιιε σποθεηκεληθή άπουε: Ήηαλ ζήκεξα δίπια κνπ ζην ιεσθνξείν έλα από
θείλα ηα κπμηάξηθα πνπ, επηπρώο, εθιείπνπλ ζηγά ζηγά, γηαηί θακηά κέξα ζα ζθόησλα
θαλέλα από δαύηα. Ο ιεγάκελνο, έλα ηζνγιάλη γύξσ ζηα είθνζη έμη, ηξηάληα, κνπ ηελ
έδηλε πνιύ, όρη κόλν γηα ην καθξύ ιαηκό ηνπ ζαλ μεπνππνπιηαζκέλεο γαινπνύιαο,
αιιά θαη γηαηί είρε ζην θαπέιν ηνπ αληί γηα θνξδέια έλα ιεπηό κειηηδαλί θνξδόλη. Α
ην θάζαξκα! Πόζε αεδία κνπ πξνθαινύζε! Όπσο ινηπόλ είρε πνιύ θόζκν ζην
ιεσθνξείν εθείλε ηελ ώξα, έβξηζθα ηελ επθαηξία, θάζε θνξά πνπ ζηξηκσρλόκαζηαλ
γηα λα θαηέβεη ή λα αλέβεη θόζκνο, λα ηνπ ρώλσ ηνλ αγθώλα κνπ ζηα πατδηα ηνπ. ην
ηέινο κνπ ηελ θνπάλεζε, πάλσ πνπ ήκνπλ έηνηκνο λα ηνπ ηξαβήμσ έλα μεγπξηζκέλν
μελύρηαζκα. Θα ηνπ ’ιεγα αθόκα, κόλν θαη κόλν γηα λα ηνλ θηηάμσ, πσο ην παιηό
ηνπ ήηαλ πνιύ αλνηρηό ζην πέην.
Αθήγεζε: Μηα κέξα γύξσ ζην κεζεκέξη, ζηελ πεξηνρή ηνπ πάξθνπ Μνλζό, πάλσ
ζηελ πιαηθόξκα ελόο ζρεδόλ πιήξνπο ιεσθνξείνπ ηεο γξακκήο S (ζήκεξα 84),
πξόζεμα έλαλ άλζξσπν κε πνιύ καθξύ ιαηκό, πνπ θνξνύζε έλα καιαθό θαπέιν, πνπ
είρε γύξσ ηνπ έλα πιερηό θνξδόλη αληί γηα θνξδέια. Ο άλζξσπνο απηόο ηα’βαιε
μαθληθά κε ηνλ δηπιαλό ηνπ, θαηεγνξώληαο ηνλ πσο επίηεδεο ηνπ παηνύζε ηα πόδηα
θάζε θνξά πνπ επηβάηεο αλέβαηλαλ ή θαηέβαηλαλ. Δγθαηέιεηςε πάλησο λσξίο ηε
ζπδήηεζε, γηα λα ξηρηεί ζε κηα ζέζε πνπ άδεηαζε. Γύν ώξεο αξγόηεξα, ηνλ μαλαείδα
κπξνζηά ζην ζηαζκό αηλ Λαδάξ, λα ζπδεηάεη κεγαινθώλσο κ’ έλα θίιν ηνπ, πνπ
ηνλ ζπκβνύιεπε λα κηθξύλεη ην άλνηγκα ηνπ πέηνπ ηνπ παιηνύ ηνπ, βάδνληαο έλαλ
έκπεηξν ξάθηε λα ηνπ ξάςεη ιίγν ςειόηεξα ην πάλσ πάλσ θνπκπί.
Σεκεηώζεης: ’ έλα ιεσθνξείν ηεο γξακκήο S. πλσζηηζκόο. Έλαο ηύπνο γύξσ ζηα
είθνζη έμη, θαπέιν καιαθό κε κηα πιεμνύδα ζηε ζέζε ηεο θνξδέιαο, πνιύ καθξύο
ιαηκόο ζα λα ηνπ ηνλ είραλε ηξαβήμεη. Κόζκνο θαηεβαίλεη. Ο πεξί νπ ν ιόγνο
αξπάδεηαη κ’ έλα δηπιαλό ηνπ. Σνλ θαηεγνξεί πσο ηνλ ζπξώρλεη θάζε θνξά πνπ
θάπνηνο ζέιεη λα πεξάζεη. Σόλνο θιαςηάξηθνο κε θαθέο δηαζέζεηο. Καζώο βιέπεη λα
ειεπζεξώλεηαη έλα θάζηζκα, ηξέρεη θαη θάζεηαη. Γπν ώξεο αξγόηεξα, ηνλ μαλαβιέπσ
ζηελ Κνπξ ληε Ρνκ, κπξνζηά ζην ζηαζκό αηλ Λαδάξ. Δίλαη κ’ έλα θίιν ηνπ πνπ ηνπ
ιέεη: «Πξέπεη λα ξάςεηο άιιν έλα θνπκπί ζην παιηό ζνπ». Σνπ δείρλεη πνύ (ζην
πέην) θαη γηαηί.
Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
ζηελ «Φηιαλαγλσζία» κπνξείηε λα βξείηε/αλαδεηήζεηε θαη ζην αξρείν «5.Δράζεις
Φιλαναγνωζίας ΕΚΕΒΙ», πνπ ζαο δόζεθε σο Δπηκνξθσηηθό Τιηθό αιιά θαη ζην δηαδίθηπν …
(π.ρ. ζηε «Λέζρε Αλάγλσζεο – Φηιαλαγλσζίαο» http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/ )
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