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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 
 

 

 

Μας αρέσουν οι λογοτεχνικές συναντήσεις γιατί μαθαίνουμε περισσότερα. Μαθαίνουμε 

περισσότερο λεξιλόγιο και εκφράσεις και μαθαίνουμε να διαβάζουμε. Για παράδειγμα δύο 

αγόρια από την τάξη μου, τον έναν τον λένε Ayoub και τον άλλον Kavi, έμαθαν να διαβάζουν 

χάρη στις λογοτεχνικές συναντήσεις. Γιατί; Επειδή ήθελαν να μάθουν τι γινόταν στις 

λογοτεχνικές συναντήσεις και να συζητήσουν μαζί μας και επειδή δεν ήξεραν να διαβάζουν, 

έπρεπε να προσπαθήσουν και έκαναν εξάσκηση και διάβασαν πολλές φορές μέχρι που τελικά 

έμαθαν να διαβάζουν μετά από τόση προσπάθεια. [Αυτό έγινε και] γιατί, όταν διάβαζαν τα 

βιβλία για τις λογοτεχνικές συναντήσεις, είχαν κάποιον στο σπίτι για να διαβάσουν μαζί, 

συγγενείς ή φίλους που πήγαιναν για επίσκεψη και τους βοηθούσαν να διαβάσουν. 

Η Ania, μαθήτρια ηλικίας 10 ετών εξηγεί τις λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις (DLG) αποτελούν μία από τις Επιτυχημένες 

Εκπαιδευτικές Δράσεις (SEA) που προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED1. Το 

πρόγραμμα INCLUD-ED ανέλυσε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην καταπολέμηση 

των ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και εκείνες που οδηγούν στον 

κοινωνικό αποκλεισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Οι 

Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που υποστηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών που 

κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, έχουν καθολικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν 

αποδειχθεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ διαφορετικά πλαίσια, οδηγώντας σε 

εκπαιδευτική επιτυχία. Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων σε διαφορετικά πλαίσια σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η σημασία της ανάγνωσης στη σύγχρονη κοινωνία είναι αυτονόητη. Δεδομένου ότι η ανάγνωση 

αποτελεί βασική δεξιότητα για περαιτέρω μάθηση, οι μαθητές που δεν την έχουν κατακτήσει θα 

έχουν αναπόφευκτα σοβαρά προβλήματα σε άλλους τομείς. Αντίθετα, οι καλές δεξιότητες ανάγνωσης 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε άλλους τομείς του προγράμματος σπουδών και, γενικότερα, 

περιορίζουν τον κίνδυνο επανάληψης τάξεων και εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με 

άλλα λόγια, οι δυσκολίες ανάγνωσης συσχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά χαμηλών επιδόσεων, 

απομόνωσης, πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Αυτό 

επηρεάζει ιδιαίτερα τις διαφορετικές μειονότητες, όπως τους μετανάστες ή τους μαθητές Ρομά, οι 

οποίοι συχνά διαχωρίζονται σε επίσημες και ανεπίσημες διαδικασίες, σε διαφορετικά σχολικά πλαίσια 

αλλά και στο ίδιο το σχολείο όπου είναι ήδη εγγεγραμμένοι.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από τις διδακτικές επιστήμες, ειδικά στον τομέα της 

ανάγνωσης, οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων όλων των μαθητών μέσω μιας διαλογικής προσέγγισης της μάθησης. Η θεωρία της 

διαλογικής διδασκαλίας2 υποστηρίζει ότι οι μαθητές κατανοούν σε βάθος το θέμα συμμετέχοντας σε 

διαδικασίες προσωπικού και κοινωνικού μετασχηματισμού μέσω διαλογικής διαδικασίας που είναι 

ισότιμη, αναγνωρίζει και αξιοποιεί την πολιτισμική νοημοσύνη κάθε ατόμου. Η διαλογική διδασκαλία 

επιδιώκει τον μετασχηματισμό, ενισχύει την ουσιαστική διάσταση του διαλόγου, βασίζεται στην 

αλληλεγγύη, ενεργεί ως πηγή δημιουργίας νοήματος και προάγει την ίση αξία διαφορετικών 

υποβάθρων.  

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητη 

πρακτική, αλλά εφαρμόζονται επίσης στα σχολεία ως «Κοινότητες Μάθησης», μαζί με άλλες 

Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις, όπως οι Διαδραστικές Ομάδες και η Οικογενειακή 

Εκπαίδευση. Οι «Κοινότητες Μάθησης» είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε μια ολόκληρη 

σχολική παρέμβαση μέσω των Επιτυχημένων Εκπαιδευτικών Δράσεων, για την πρόληψη 

της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και της 

κοινωνικής συνοχής. Οι βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στα συγκεκριμένα σχολεία ώθησαν 

                                                 

1 Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν προέρχονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος 
INCLUD-ED.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να χαρακτηρίσουν τα σχολεία ως 

«κοινότητες μάθησης» στο πλαίσιο μιας προσέγγισης για τη μείωση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.3  

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ; 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις αποτελούν μια διαλογική δραστηριότητα 

ανάγνωσης που βασίζεται σε δύο αρχές: ανάγνωση ενός κλασικού βιβλίου λογοτεχνίας 

(όπως ο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, η Οδύσσεια, ο Δον Κιχώτης) και, στη συνέχεια, ανταλλαγή 

απόψεων, ερμηνειών και σκέψεων με τη μεθοδολογία της διαλογικής μάθησης. 

 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις οργανώνονται ως εξής: Πριν από τη 

συνάντηση, η τάξη επιλέγει ένα κλασικό βιβλίο της παγκόσμιας λογοτεχνίας και συμφωνεί 

στον αριθμό των σελίδων που θα διαβάσει πριν από την επόμενη συνάντηση. Έπειτα, κάθε 

συμμετέχων διαβάζει το κείμενο στο σπίτι και επιλέγει την παράγραφο που του άρεσε 

περισσότερο ή που τράβηξε την προσοχή του για να τη μοιραστεί στη συνάντηση. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης ο συντονιστής δίνει τον λόγο σε κάθε συμμετέχοντα ο οποίος 

διαβάζει δυνατά την παράγραφο και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους την επέλεξε. 

Έπειτα, ο συντονιστής δίνει το λόγο σε άλλους συμμετέχοντες ώστε να μπορέσουν να 

συζητήσουν γι’ αυτή την παράγραφο. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε 

παράγραφο σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης. 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις πραγματοποιούνται με παιδιά και επίσης με 

μέλη της οικογένειας ως δραστηριότητα της οικογενειακής εκπαίδευσης. Οι λογοτεχνικές 

συναντήσεις και συζητήσεις βελτιώνουν τις επιδόσεις στη γλώσσα και ενισχύουν την άμεση 

επαφή των παιδιών με την τοπική κουλτούρα, τη διεθνή κλασική κουλτούρα, την ιστορία 

και την αναφορά στις δικές τους εμπειρίες. Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις 

ξεφεύγουν από την παραδοχή ότι οι μαθητές και οι οικογένειες με χαμηλή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν μπορεί να ενδιαφέρονται για την κλασική λογοτεχνία, 

καθώς μπορούμε να βρούμε μαθητές να διαβάζουν την Οδύσσεια, να στοχάζονται και να 

μιλούν για τις ιδέες του βιβλίου με διαλογικό τρόπο, ενώ ενισχύεται ο γραμματισμός των 

μαθητών και γενικότερα η μάθηση των μαθητών. 

Στις λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις που χρησιμοποιούνται ως εκπαίδευση με την 

οικογένεια και την κοινότητα, διαφορετικοί ενήλικες συναντούνται για να διαβάσουν και να 

συζητήσουν για βιβλία όπως ο Οδυσσέας του Τζόυς καιΤο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του 

Γκαρθία Λόρκα. Τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητας που συμμετέχουν σε τέτοιες 

δραστηριότητες ενισχύουν τη δική τους μάθηση, αλλά και τη μάθηση των παιδιών τους. 

Αυτό είναι εφικτό γιατί εδώ η ουσιαστική μάθηση είναι πολύ σημαντική και ανταποκρίνεται 

                                                 

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής (Ιανουάριος 2011). Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια 
βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020». 
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στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, αυξάνει το μορφωτικό 

επίπεδο των εν λόγω οικογενειών και μετασχηματίζει τις αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό 

τους, βελτιώνοντας επίσης τη μάθηση των μαθητών. 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των σχολείων που οργανώνουν λογοτεχνικές 

συναντήσεις και συζητήσεις είναι ίδιο με των άλλων σχολείων, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να εκπληρώνουν τα πρότυπα που θέτει η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις δουλεύουν με το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών που αφορά τον γραμματισμό, τη λογοτεχνία και την ιστορία. Όπως και άλλες 

Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις, είναι σχεδιασμένες να καταλύσουν το φαινόμενο 

«Matthew effect» της προσφοράς λιγότερων σε αυτούς που αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες, καθώς φέρνουν την αριστεία σε όλους, ιδιαίτερα περιεχόμενο υψηλού επιπέδου 

για τα πιο μειονεκτούντα άτομα. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αρχική κατάρτιση όπου 

αποκτούν όλες τις επιστημονικές βάσεις σχετικά με την πρακτική αυτή. Οι εκπαιδευτικοί 

οργανώνουν λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις και αποφασίζουν πότε να τις 

χρησιμοποιήσουν. Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις μπορούν να αποτελούν 

συμπληρωματική δραστηριότητα, άρα δεν υποκαθιστούν άλλες δραστηριότητες, όπως οι 

βασικές διαλέξεις για παράδειγμα. Οι εκπαιδευτικοί είναι επίσης υπεύθυνοι για την ορθή 

υλοποίηση των λογοτεχνικών συναντήσεων και συζητήσεων. Όταν χρησιμοποιούνται ως 

μέτρο οικογενειακής εκπαίδευσης ή ως μέσο επέκτασης του χρόνου μάθησης των μαθητών, 

οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις μπορούν επίσης να συντονιστούν από έναν 

εθελοντή. 

Στα σχολεία που χρησιμοποιούν λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις, οι αποφάσεις σχετικά με 

την υποστήριξη που χρειάζονται οι μαθητές λαμβάνονται με τις συνήθεις διαδικασίες, αλλά οι γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί, οι εθελοντές και οι μαθητές συμμετέχουν σε διαλογικές διαδικασίες αξιολόγησης και σε 

συμφωνίες σχετικά με τη μάθηση. Όταν ένας μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση ή στην 

προετοιμασία της συνεισφοράς του στη συνάντηση, η υποστήριξη οργανώνεται εντός του σχολείου: οι 

μαθητές μπορούν να προετοιμάσουν τη συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό υποστήριξης ή με έναν πιο 

ικανό συμμαθητή. Μπορεί επίσης να συμφωνηθεί με την οικογένεια να λαμβάνει το παιδί βοήθεια από 

αυτούς για να προετοιμάσει την ανάγνωση στο σπίτι. Εκτός από τις εσωτερικές διαδικασίες, οι 

εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που πραγματοποιούν λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις 

χρησιμοποιούν τα τυπικά μέσα αξιολόγησης (π.χ. τυποποιημένα τεστ). Οι λογοτεχνικές συναντήσεις 

και συζητήσεις θα πρέπει να βοηθούν όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να περνούν 

οποιουδήποτε είδους τεστ, ειδικά σχετικά με τον γραμματισμό. 

Η χρήση λογοτεχνικών συναντήσεων και συζητήσεων δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος 

για τα σχολεία ούτε για τους μαθητές και τα σχολεία δεν λαμβάνουν πρόσθετη 

χρηματοδότηση για την οργάνωσή τους. Καθώς οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις 

αξιοποιούν πόρους που είναι ήδη διαθέσιμοι στην εκπαιδευτική κοινότητα (οικογένεια, μέλη 

της κοινότητας και τους ίδιους τους μαθητές), για την ενίσχυση της μάθησηςόλων των 

μαθητών και των μαθητριών, αποτελούν βιώσιμη εκπαιδευτική δράση διαχρονικά.  

 

ΑΝΑΓΚΗ/ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ 

■ Φοίτηση και διατήρηση στην εκπαίδευση 
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■ Μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς 

■ Κίνητρο για μάθηση 

■ Συναισθηματική ευημερία των παιδιών, αλληλεγγύη και φιλία 

■ Μαθησιακά επιτεύγματα 

■ Πολυπολιτισμική συνύπαρξη 

■ Ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου των οικογενειών  

■ Σχέση μαθητών-οικογενειών-σχολείου 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις απευθύνονται σε οποιοδήποτε άτομο φοιτά σε 

σχολικό κέντρο. Οι Λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις αναπτύχθηκαν στο σχολείο 

ενηλίκων La Verneda – Sant Martí, μια κοινότητα μάθησης που ιδρύθηκε πάνω από 35 χρόνια 

πριν σε μια μη προνομιούχα γειτονιά της Βαρκελώνης. Σήμερα, οι λογοτεχνικές συναντήσεις 

και συζητήσεις εφαρμόζονται σε σχολεία διαφόρων επιπέδων και είδους, 

συμπεριλαμβανομένων παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και 

λυκείων, καθώς και σχολικών κέντρων ενηλίκων (διά βίου μάθηση και/ή σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας), ακόμα και φυλακών. Τα σχολεία που χρησιμοποιούν Λογοτεχνικές συναντήσεις 

και συζητήσεις μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτικά, θρησκευτικά, μη θρησκευτικά, να 

βρίσκονται σε φτωχογειτονιές, γειτονιές μεσαίας και ανώτερης τάξης. Παρότι απευθύνονται 

σε όλους τους μαθητές, οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις ωφελούν ιδιαίτερα 

μαθητές από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, μειονοτικές ομάδες και 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες μάθησης.  

 

ΈΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις εφαρμόζονται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών της τάξης. Η 

υψηλή ποιότητα των κειμένων και της διαδραστικής διαδικασίας κατανόησης και ερμηνείας επιτρέπει 

στους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης να επιτυγχάνουν πολύ καλύτερες 

επιδόσεις στις λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις από ό,τι σε άλλα είδη δραστηριοτήτων 

γραμματισμού. Κάθε εκπαιδευτικός αποφασίζει αν θέλει να πραγματοποιεί λογοτεχνικές συναντήσεις 

και συζητήσεις σε εβδομαδιαία βάση, δύο φορές την εβδομάδα, μηνιαία ή με οποιαδήποτε άλλη 

συχνότητα. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ορισμένα από τα κύρια επιτεύγματα4 των λογοτεχνικών συναντήσεων και συζητήσεων 

είναι: 1) βελτίωση των ουσιαστικών δεξιοτήτων των μαθητών σε δραστηριότητες που 

                                                 

4 Τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν ένα σχολείο που υλοποιεί αρκετές 

Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απομονωθεί ο αντίκτυπος των λογοτεχνικών 
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σχετίζονται με τη γλώσσα, 2) συμμετοχή της κοινότητας στη μαθησιακή διαδικασία και στο 

σχολείο, 3) βελτίωση της συνύπαρξης μαθητών με διαφορετική καταγωγή, 4) προαγωγή της 

σκέψης και της ικανότητας αιτιολόγησης. Τα επιτεύγματα αυτά παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικά στις περιγραφές περιπτώσεων συγκεκριμένου σχολείου. 

 

Το σχολείο Mare de Déu de Montserrat (Terrassa – Ισπανία) είναι μια χαρακτηριστική 

περίπτωση που δείχνει τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή Επιτυχημένων 

Εκπαιδευτικών Δράσεων (λογοτεχνικών συναντήσεων και συζητήσεων και άλλων). Η εν 

λόγω κοινότητα μάθησης βρίσκεται στα περίχωρα της Terrassa, που συγκεντρώνει υψηλά 

ποσοστά οικογενειών χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, και υψηλά ποσοστά 

ανεργίας και φτώχειας. Μεγάλος αριθμός μαθητών προέρχονται από το Μαρόκο, τη 

Λατινική Αμερική, ενώ ορισμένα παιδιά είναι Ρομά. Το εν λόγω σχολείο μετατράπηκε σε 

κοινότητα μάθησης και εφάρμοσε Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις το σχολικό έτος 

2001-2002. Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις πραγματοποιούνται με μαθητές και 

μέλη της οικογένειάς τους. Τα αποτελέσματα εξωτερικών αξιολογήσεων δείχνουν ότι το 

ποσοστό των μαθητών που επιτυγχάνουν στις επίσημες εξετάσεις για τις δεξιότητες 

ανάγνωσης αυξήθηκε από 17% σε 85% σε 5 χρόνια (2001-2006). Ταυτόχρονα, ο αριθμός των 

μεταναστών μαθητών και μαθητριών συνέχισε να αυξάνεται και το 2011 ήταν πάνω από το 

70% του συνολικού σχολικού πληθυσμού.  
 

 
 

Ποσοστά βελτίωσης σε βασικές δεξιότητες ανάγνωσης (μεταξύ του 2001 και του 2006). Πηγή: Πρόγραμμα 

INCLUD-ED. 

 

Τα δεδομένα για τις γλωσσικές ικανότητες το επόμενο σχολικό έτος έδειξαν την ίδια τάση 

βελτίωσης: 

 

                                                                                                                                                         

συναντήσεων και συζητήσεων. Όσο πιο πολλές οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που 
υλοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη η βελτίωση που επιτυγχάνουν τα σχολεία. 
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Βασικές γλωσσικές ικανότητες (Β’ τάξη). Πηγή: Πρόγραμμα INCLUD-ED. 

 

Ενώ η σχολική αποτυχία συνδέεται συχνά με την υπερεκπροσώπηση μεταναστών μαθητών 

και μαθητριών, η συγκεκριμένη περίπτωση σχολείου καταδεικνύει ότι η εκπαιδευτική 

επιτυχία δεν εξαρτάται από την εθνική σύνθεση της τάξης, αλλά από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται. Η εν λόγω περίπτωση δείχνει με ποιον τρόπο η χρήση στρατηγικών που 

στηρίζονται στην έρευνα και έχουν αποδειχτεί επιτυχείς, όπως οι λογοτεχνικές συναντήσεις 

και συζητήσεις, μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων των μαθητών.  

 

Στο σχολείο Mare de Déu de Montserrat, μια ιδιαίτερα δημοφιλής λογοτεχνική συνάντηση και 

συζήτηση διοργανώνεται από Μαροκινές γυναίκες. Η ενεργή συμμετοχή μελών της 

οικογένειας και το ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση διαψεύδουν στερεότυπα σχετικά με 

το ενδιαφέρον των μεταναστών και την επιτυχία στην εκπαίδευση. Η συμμετοχή τους σε 

λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις συμβάλλει επίσης στην εκπαιδευτική επιτυχία των 

παιδιών τους όταν οι αλληλεπιδράσεις σχετικά με τις αναγνώσεις (από τις λογοτεχνικές 

συναντήσεις και συζητήσεις και των παιδιών και των ενηλίκων) συζητούνται στο σπίτι: 

 

Στο βραδινό φαγητό συζητάμε πλέον για τα βιβλία που διαβάζουμε στη συνάντηση. 

Εξηγώ στα παιδιά και στον άντρα μου ορισμένα από τα θέματα που συζητήσαμε στη 

συνάντηση. Επίσης πράγματα για τα βιβλία που διαβάζουμε (Μαροκινή μητέρα)5.  

 

Η ανάγνωση έργων της παγκόσμιας λογοτεχνίας δίνει στους συμμετέχοντες το έναυσμα για 

προβληματισμό και συζήτηση σχετικά με καθολικά και διαχρονικά ζητήματα όπως η αγάπη, 

ο πόλεμος ή η φιλία, ενώ οι μαθητές βρίσκουν συσχετισμούς μεταξύ της ιστορίας και της 

δικής τους ζωής. 

 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., & Tellado, I. (2014). Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in a 

Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning. Improving Schools, 17(3), 241-

249. doi: 10.1177/1365480214556420. σ.246. 
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Στις λογοτεχνικές συναντήσεις συζητάμε τι μας συμβαίνει και το σχετίζουμε με τα 

βιβλία. Έχουν προκύψει πολύ σημαντικά θέματα συζήτησης, όπως για παράδειγμα: η 

πίστη, η αγάπη, επίσης τα συναισθήματα, τα «κουλ» θέματα, οι θρησκείες, η φιλία, η 

γενναιότητα, η σύνεση...τέτοια, πολύ σημαντικά ζητήματα. Έχουμε ήδη διαβάσει 

αρκετά βιβλία, οπότε πλέον αρχίζουμε να συγκρίνουμε τους χαρακτήρες του ενός 

βιβλίου με αυτούς των άλλων βιβλίων. Για παράδειγμα ο Οδυσσέας της Οδύσσειας και 

ο Δον Κιχώτης της Μάντσας. Μια φορά συζητήσαμε…εμείς πιστεύαμε ότι ο Δον Κιχώτης 

ήταν πιο γενναίος και άλλοι πίστευαν ότι ο Οδυσσέας ήταν πιο γενναίος. Έτσι, 

καταλήξαμε ότι ο πιο γενναίος είναι αυτός που αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως κι αν 

έρχονται, στη φαντασία ή στην πραγματικότητα. Μια άλλη σύγκριση που κάναμε ήταν 

πάλι ανάμεσα στην Οδύσσεια και στον Δον Κιχώτη και είχε να κάνει με το αν είχαν τον 

ίδιο στόχο, και οι δύο έκαναν πράγματα για την αγάπη, για μια γυναίκα. Ήταν και αυτό 

μια συζήτηση που θυμόμαστε όλοι. (10χρονο κορίτσι που συμμετέχει σε λογοτεχνικές 

συναντήσεις και συζητήσεις) 

 

Οι συζητήσεις αυτές όχι μόνο έχουν αντίκτυπο στη μάθηση, αλλά και στη βελτίωση της 

συνύπαρξης και της κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων, όπως φαίνεται στα 

παρακάτω λόγια: 

 

Οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις δημιουργούν χώρο για διάλογο εκεί που 

πριν ήταν πολύ δυσκολότερο να τον προωθήσουμε. Διαμορφώνουν καλύτερες σχέσεις 

μεταξύ των νέων, οι οποίοι ρωτούν για τα βιβλία, για τις απόψεις που διατυπώνονται 

στη συνάντηση, μιλούν με άλλους συμμαθητές με τους οποίους δεν μιλούσαν πριν. 

Βλέπουν τους συμμαθητές τους διαφορετικά. Το κυριότερο, όμως, για τους συγγενείς 

που συμμετέχουν στις συναντήσεις, είναι ότι τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα 

τι γίνεται στα σχολεία, τι συμβαίνει μεταξύ των μαθητών. (Εκπαιδευτικός 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)6  

Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των σχολείων που υλοποιούν λογοτεχνικές 

συναντήσεις και συζητήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990. Αυτή τη 

στιγμή, περισσότερα από 200 σχολεία υλοποιούν λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις 

στην Ευρώπη και περισσότερα από 300 στη Λατινική Αμερική. 

Η διάδοση των λογοτεχνικών συναντήσεων και συζητήσεων σε σχολεία και χώρες αποτελεί 

επιτυχία, αλλά και πρόκληση και κίνδυνο για τη διατήρηση των αρχών της συγκεκριμένης 

Επιτυχημένης Εκπαιδευτικής Δράσης. Πιο συγκεκριμένα, όταν σχολεία και επαγγελματίες 

ονομάζουν «λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις» παρόμοιες δραστηριότητες σχετικές 

με λογοτεχνία που δεν περιλαμβάνουν κλασικά βιβλία, στρεβλώνουν τη μέθοδο. Οι 

                                                 

6 Serrano, M., & Mirceva, J. (2010). Dialogic imagination in literacy development. Journal of 
Psychodidactics, 15(2), 191-205. doi: ttp://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.820. σ.201. 
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δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να ονομάζονται διαφορετικά. Σε άλλες περιπτώσεις, 

εκπαιδευτικοί που αρχικά δεν πείθονται ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν την κλασική 

λογοτεχνία, αλλάζουν γνώμη όταν συγκρίνουν το είδος των αλληλεπιδράσεων και της 

μάθησης που σημειώνεται με αυτά τα βιβλία, σε σχέση με άλλα. 
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Κοινότητες μάθησης – Tertulias Dialógicas (Instituto Natura). Βίντεο για τις Λογοτεχνικές 

συναντήσεις και συζητήσεις (στα ισπανικά): https://www.youtube.com/watch?v=NfL5PfrJ9yY   
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