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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

        1.1.   ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 «Θέλω να σας γνωρίσω το βιβλίο που διάβασα»! 

    1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το σενάριο αφορά στη δημιουργική γραφή σε ομάδες, μέσω ενός εκπαιδευτικού τεχνολογικού 

εργαλείου εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το ΠΙ., εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της 

Γλώσσας και υποστηρίζεται από το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. 

 

 1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Tο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από την τρίτη έως και την έκτη τάξη του 

Δημοτικού σχολείου. Στηρίζεται σε αρχές και πρότυπα της Γνωστικής Ψυχολογίας στο χώρο 

της γραφής και αξιοποιεί τις  δυνατότητες πού παρέχει η εκπαιδευτική τεχνολογία για τη 

δημιουργία κατάλληλου  υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της 

Γνωστικής Ψυχολογίας και της σύγχρονης Διδακτικής Θεωρίας. Η γραπτή έκφραση 

αντιμετωπίζεται ως μια ενεργητική διαδικασία. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στις 

διαδικασίες της γραφής που εκτελεί ο συγγραφέας όταν γράφει, παρά στο περιεχόμενο και 

στο τελικό προϊόν (Graves, 1994, Ματσαγγούρας, 1997). Η εκμάθηση του γραπτού λόγου 

αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα στενά συνδεδεμένο με τη σχολική εξέλιξη και πορεία του 

παιδιού, εφόσον ο γραπτός λόγος αποτελεί το κυριότερο μέσο με το οποίο οι μαθητές 

δείχνουν τις γνώσεις τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Graves, 1994). 

 

 1.4.   ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών αφού ο κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου αφορά στη δημιουργική 

γραφή, στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών με την καλλιέργεια της 

ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της φαντασίας, στην αισθητική καλλιέργεια και στην 

καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία 

μέσα από προβληματισμούς για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

 



 

 

 

 1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ         

ΥΠΟΔΟΜΗ 

Το μάθημα είναι καλό να γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Είναι καλό οι 

μαθητές/τριες να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων με την απαίτηση του ανάλογου 

αριθμού Η/Υ, που θα έχει δυνατότητα σύνδεσης: 

‐ με διάφορα λογισμικά γενικής χρήσης και περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού  

‐με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» 

‐ με δυνατότητα εκτύπωσης 

 

  1.6.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η  θεματολογία  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  είναι  σύμφωνη  με  τους  στόχους  που 

περιγράφονται στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. Βασικός 

σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή   με το γραπτό 

λόγο,  με  τα  πολιτιστικά  αγαθά  που  προσφέρει  η  κοινωνία,  να  διασκεδάζουν,    να 

προβληματίζονται, να μαθαίνουν, εκφράζονται, να υπερβαίνουν τα χρονικά και χωρικά του 

όρια και να επικοινωνούν με τους άλλους (Μπαμπινιώτης, 1985). Επιπλέον στην εποχή μας, 

την εποχή της πληροφορικής, ο γραπτός λόγος αποτελεί το κυριότερο μέσο αποθήκευσης, 

διακίνησης  και  πρόσληψης  των  πληροφοριών  (Ράπτης,  Ράπτη,  1997).  Για  τους  λόγους 

αυτούς  η  εκμάθησή  του  είναι  όχι  μόνο  ένας  από  τους  βασικότερους  στόχους  κάθε 

εκπαιδευτικού  συστήματος,  αλλά  και  μέσο  ή  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Πορποδας, 1988).Η ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ σε αυτή τη διαδικασίας είναι βασικός σκοπός της παρούσας ενότητας. Βασικός στόχος 

του συγκεκριμένου προγράμματος «Ιδεοκατασκευές» είναι να βοηθηθούν οι μαθητές στη 

βαθμιαία  μετάβαση  από  το  μοντέλο  της  συνειρμικής  γραφής  στο  μοντέλο  της 

επεξεργασμένης  γραφής. Με άλλα λόγια να βοηθήσει στην ανάπτυξη  των γνωσιακών και 

μεταγνωσιακών  δεξιοτήτων  στους  μαθητές  ώστε  αυτοί  να  μπορούν  να  εκφράζονται  με 

επάρκεια και ακρίβεια.(Σπαντιδάκης, 1998) 

1.7.   ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Πέντε (5) διδακτικές ώρες  



 

2   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης των «Ιδεοκατασκευών», 

που είναι ένα λογισμικό που βασιζόμενο στη θεωρία μάθησης του Vygotsky και στα 

γνωσιακά μοντέλα γραφής των γνωστικώνν Bereiter &  Scardamalia παρέχει τις απαραίτητες 

οδηγίες για την ολοκλήρωση αφηγηματικών  και περιγραφικών κειμένων σε ατομική βάση 

κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον στην παραδοσιακή τάξη. 

Χρησιμοποιείται ως μια δεξιότητα και ένα μέσο αυτοέκφρασης στα πλαίσια της 

ομαδοσυνεργατικής παραγωγής του γραπτού λόγου. Αναπτύσσεται έτσι μια μορφή 

μεταγνώσης με την επίγνωση διαδικασιών της ατομικής, της συλλογικής και της κριτικής 

σκέψης, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες. Το θέμα του σεναρίου «Θέλω να σας γνωρίσω 

το βιβλίο που διάβασα» περιλαμβάνει μια δομημένη και ολοκληρωμένη δραστηριότητα 

παρουσίασης ενός βιβλίου/κειμένου, στην οποία δε θα αναφέρονται μόνο τα βασικά του 

στοιχεία αλλά αυτά θα οργανώνονται, θα δομούνται και θα παρουσιάζονται με πρωτότυπο 

τρόπο. 

 
 

 2.1.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΠΕ  

Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να 

οργανώνουν και να καταγράφουν τις σκέψεις τους,  να τις συνθέτουν, να τις κρίνουν και να 

τις εκφράσουν μέσα από την παρουσίασή τους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου οι 

«Ιδεοκατεσκευές» παρέχουν βοήθεια με τρεις τρόπους: 

α) με υποστηρίξεις που αφορούν την βραχυχρόνια μνήμη 

β) με μεταγνωστικές οδηγίες για μια υψηλοτέρου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και 

κατανόηση του κειμένου και της διαδικασίας γραφής και 

γ) με μεταγνωστικές οδηγίες που αφορούν τις δομές του κειμένου (π.χ. παράγραφοι, 

προτάσεις, ορθογραφία), το είδος του κειμένου, τους στόχους του συγγραφέα και το 

ακροατήριο για το οποίο γράφεται το κείμενο.  

 

 2.2.   ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 



Οι μαθητές/τριες για την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας φαίνεται να περνούν από τις 

φάσεις του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της πρώτης καταγραφής, της βελτίωσης και της 

έκδοσης. Ως ολοκληρωμένη διαδικασία η κάθε ομάδα των μαθητών μπορεί να περιλαμβάνει 

τις παρακάτω προτεινόμενες δραστηριότητες ανά διδακτική ώρα: 

 

 

 

1η  διδακτική ώρα  

 

• Προτείνεται να οργανωθούν οι ομάδες των μαθητών/τριών με 2‐3 άτομα σε κάθε 

υπολογιστή, να οριστεί το θέμα ενασχόλησης και οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας, 

όπως  αναφέρθηκαν.  Οι  μαθητές/τριες  θα  ήταν  καλό  (α)  να  συνεργάζονται  στις 

φάσεις του σχεδιασμού, πρώτης καταγραφής, βελτίωσης και έκδοσης του κειμένου, 

(β) να συζητούν όλες τις προτάσεις πριν αποφασίσουν ποια θα υλοποιήσουν, (γ) να 

ενθαρρύνουν  και  να  βοηθούν  ο  ένας  τον  άλλο.  Η  κάθε  ομάδα  θα  ήταν  καλό  να 

παρουσιάσει μια κοινή παρουσίαση/εργασία ενός βιβλίου που ήδη έχει διαβάσει ή 

ενός κειμένου που θα τους δοθεί. Ο δάσκαλος/δασκάλα παρακολουθεί το έργο της 

ομάδας  και  προσφέρει  βοήθεια,  καθοδήγηση  και  ενισχύσεις.  Οι  μαθητές/τριες 

προτείνεται να κατανείμουν στην ομάδα τους ρόλους (α) του υπευθύνου του έργου 

‐ συγγραφέα, (β) του συμβούλου‐ παρατηρητή και (γ) του εκδότη. 

 

• Η κάθε ομάδα των μαθητών/τριών, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο: 

  Δίνει  ένα  όνομα  στην  ομάδα  της  και  έναν  κωδικό  πρόσβασης  που  θα  της 

επιτρέπει  να  «μπαίνει»  στο  λογισμικό  και  να  επανεξετάζει  το  θέμα  με  το  οποίο 

ασχολείται. Για παράδειγμα μπορεί να δώσει το όνομα: «κριτικοί βιβλίου σε δράση»! 

 



Αναφέρει τα στοιχεία της έκθεσής της, επιλέγοντας τον τύπο της 

παρουσίασης/ έκθεσης που θα δημιουργήσει, τον περιγραφικό ή τον αφηγηματικό. 

 

 

 

 

 

 

2η   διδακτική ώρα 

 

 Καταγράφει  τις  ιδέες  που  της  έρχονται  στο  μυαλό  για  το  περιεχόμενο  της 

παρουσίασης  που  θα  κάνει.  Τα  μέλη  της  ομάδας  θα  ήταν  καλό  να  μην  κριτικάρουν 

αυτές  τις  ιδέες.  Δεν  υπάρχει  λόγος  η  ομάδα  να  αρχίσει  από  τώρα  να  γράφει  την 

παρουσίασή  της.  Αυτό  που  έχει  σημασία  είναι  να  αφήσει  ο  κάθε  μαθητής/τρια  το 

μυαλό  και  τη  φαντασία  του  ελεύθερα  και  να  γράψει  οτιδήποτε  έχει  σχέση  με  το 

βιβλίο/κείμενο που θα παρουσιάσει. Κάποιες ιδέες θα μπορούσαν να είναι:  

• το όνομα του αναγνώστη ή τα ονόματα της ομάδας 

• ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου                                                                                            

• ποιος είναι ο συγγραφέας και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτόν 

• ποιος είναι ο εικονογράφος 



• ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου 

• ποιο είναι το έτος έκδοσής του 

• ποιο είναι το είδος του βιβλίου (παραμύθι, περιπέτεια, επιστημονική φαντασία, 

πληροφοριακό, βιογραφία, μυθιστόρημα κ.τλ. 

• σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται 

• που εξελίσσεται η ιστορία 

• σε ποια χρονική περίοδο εξελίσσεται 

• ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας 

• ποιο είναι το ουσιώδες σημείο της υπόθεσης 

• ποια είναι η άποψη της ομάδας των βιβλιοπαρουσιαστών για το βιβλίο 

• ποιο είναι το μήνυμα (αν υπάρχει κατά τον Αναγνώστη) που δίνει το βιβλίο που 

παρουσιάζεται 

 

 

 Ταξινομεί όλες τις ιδέες που κατέγραψε στο προηγούμενο στάδιο. Καλό είναι 

σε κάθε ολοκληρωμένο κείμενο/παρουσίαση να υπάρχει (αρχή), μέση (κύριο θέμα) και 

τέλος  (επίλογος),  ώστε  να  υπάρχει  σαφήνεια  και  ολότητα.  Κάποιες  φορές,  σε 

λογοτεχνικά κείμενα, σε ποιήματα, αυτή η δομή δεν υπάρχει.  Τότε όμως μιλούμε για 

προϊόντα  της  λογοτεχνίας.  Ο  δάσκαλος  αναφέρει  στους  μαθητές/τριες  ότι  σε  μια 

βιβλιοκριτική, για παράδειγμα, σε μια παρουσίαση ενός θέματος, θεάματος, κειμένου, 

σε  μια  έκθεση,  η  συγκροτημένη  δομή  βοηθά  αρχικά  α)  το  μικρό  συγγραφέα  να 

εξασκείται  στην  οργάνωση  της  σκέψης,  των  ιδεών  του  και  στη  μετατροπή  τους  σε 

εκφρασμένο γραπτό λόγο και β) τον αναγνώστη να έχει μια σαφή εικόνα του τι διαβάζει 

και  να  μπορεί  να  κατανοεί  σημαντικές  λεπτομέρειες  που  του  είναι  σημαντικές. 

Αργότερα,  οι  μαθητές  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εκφράσουν  λογοτεχνικά  στοιχεία 



μέσα σε αυτή τη δομή και μετά από εξάσκηση και ωρίμανση να τη μετασχηματίσουν, 

να την αναδομήσουν ή και να την απορρίψουν. 

 

 

3η  διδακτική ώρα  

 

  Αναλύει  όλες  τις  ιδέες  που  ανέφερε  στο  προηγούμενο  στάδιο.  Για 

παράδειγμα, δεν αναφέρει μόνο ονομαστικά ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του βιβλίου 

που  διάβασε,  αλλά  αναφέρει  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τους,  μορφολογικά  και  της 

προσωπικότητάς  τους,  το  ρόλο  που  έπαιζε  ο  καθένας  στην  πλοκή  του  κειμένου,  τις 

μεταξύ  τους  σχέσεις  και  οποιαδήποτε  άλλα  στοιχεία  τους  αποτυπώνουν  την  εικόνα 

τους  στον  αναγνώστη  της  βιβλιοκριτικής  μας.  Το  κάθε  μέλος  της  ομάδας  των 

επιμορφούμενων,  μπορεί  να  αναλύσει/περιγράψει  και  από  μια  ιδέα  ή  όλη  η  ομάδα 

μαζί να συνθέσει ένα κείμενο/ιδέα.  

 

 



 Βελτιώνει τη δομή των ιδεών που ανέλυσε. Κάποιες φορές όταν γράφουμε, 

από την αγωνία μας και την παρόρμηση να αναφερθούμε σε όλα τα γεγονότα που μας 

έκαναν εντύπωση ή στα πιο σημαντικά δε δίνουμε τόση σημασία στη δομή της έκθεσής 

μας.  Αυτό  το  σημείο  συγγραφής  αποτελεί  ένα  πρώτο  στάδιο  διαμορφωτικής 

αξιολόγησης, όπου όλα τα μέλη της ομάδας μαζί, ξαναδιαβάζουν τα κείμενά τους και τα 

μετασχηματίζουν,  τα  αναδομούν,  «τακτοποιώντας»  τις  ιδέες,  τις  σκέψεις,  τις 

περιγραφές  τους.  Έτσι,  το  κείμενό  τους  είναι  σε  μια  πολύ  καλή  μορφή,  κατανοητή, 

σαφής και περιεκτική. 

 

 

 

4η  διδακτική ώρα  

 

 Επανεξετάζει το περιεχόμενο της παρουσίασής της αλλά με άλλο σκοπό αυτή 

τη  φορά:  να  αυξήσει  το  ενδιαφέρον  του  αναγνώστη!  Πολλές  φορές  λέμε  πολύ 

ενδιαφέροντα πράγματα με ανούσιο τρόπο και άλλες φορές λέμε ασήμαντα πράγματα 

με  έναμ  έξυπνο  τρόπο  που  τραβά  το  ενδιαφέρον  του  αναγνώστη.  Σε  μια 

βιβλιοπαρουσίαση,  ενώ από τη μια πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί κριτές, μα βάση 

πάντα  την  προσωπική  μας  υποκειμενική  κρίση,  μπορούμε  να  χρησιμοποιοήσουμε 

έξυπνα  ευρήματα  ώστε  να  κάνουμε  την  ανάγνωση  της  κριτικής  μας  ζωντανή  και 

ενδιαφέρουσα. Έτσι η ομάδα θα αναρωτηθεί εάν η παρουσίαση του βιβλίου/κειμένου 

κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αν δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ταυτιστούν 



οι αναγνώστες με  τους ήρωες  του βιβλίου,  εάν η πλοκή  της παρουσίασης οδηγεί  τον 

αναγνώστη σε κάποια πιθανή κορύφωση, ή αν προκαλεί τις αισθήσεις. Θα ήταν πολύ 

ενδιαφέρον και πρωτότυπο να  δώσουμε κάποια προσωπική χροιά στην κριτική μας με 

κάποια έξυπνα ευρήματα/ερωτήματα, όπως τα παρακάτω:  

• Αν πρότεινα αυτό το βιβλίο σε κάποιον/α φίλο/η μου τι θα του/της έλεγα ώστε να 

το διαβάσει κι αυτός/ή; 

• Με ποιον από τους ήρωες του βιβλίου θα ήθελα να ήμαστε μαζί; Γιατί; 

• Αν έγραφα εγώ αυτό το βιβλίο, σε ποιο/α σημεία θα άλλαζα την υπόθεση; 

• Ποια άλλα βιβλία μου θύμισε; Γιατί; 

• Ο συγγραφέας θα μπορούσε να δώσει και άλλους τίτλους για το βιβλίο: 

• Θα ήθελα να δώσω ένα διαφορετικό τέλος  στο βιβλίο αυτό: 

 

 

  Βελτιώνει  τη  ροή  της  παρουσίασης.  Μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  διάφορα 

μέρη  του λόγου που να συνδέουν έξυπνα  τις προτάσεις  και  τις παραγράφους μεταξύ 

τους.  Για  παράδειγμα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κάποια  από  τα  παρακάτω  μέρη 

του  λόγου,  όπως  αυτά  αναφέρονται  και  στις  «Ιδεοκατασκευές» π.χ:  έτσι, 

επιπροσθέτως,  μετά  από,  συμπερασματικά,  προτού,  ώστε,  καθώς,  μόλις,  επόμενο, 

θυμήσου, στη συνέχεια, τελικά κ.τλ. 

 



 

 

5η  διδακτική ώρα  

 

  Βελτιώνει  την  εικόνα  της  παρουσίασής  της,  μορφοποιώντας  την.  Η  κάθε 

ομάδα επιλέγει το στυλ παρουσίασης της κριτικής της, ή μάλλον συνταιριάζει το μέχρι 

τώρα ύφος της παρουσίασής της με τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα 

σε  μια  παρουσίαση  με  σοβαρό  ύφος  θα  μπορούσε  να  επιλέξει  μια  κλασσική 

γραμματοσειρά και να κάνει τον τίτλο με έντονα γράμματα. Σε μια άλλη παρουσίαση θα 

μπορούσαν  κάποιες  έννοιες  ή  λέξεις‐κλειδιά  να  είναι  με  πλάγια  γραμματοσειρά.  Σε 

κάποια  παρουσίαση  με  χιουμοριστικό  ή  σατυρικό  ύφος  η  ομάδα  θα  μπορούσε  να 

παίξει με τα χρώματα μέσα στο κείμενο για μια πρωτότυπη παρουσίαση. 

 

 

  Εκτυπώνει  την  παρουσίαση  του  βιβλίου/κειμένου  της,  την  ανταλλάξει  με  τις 

άλλες  ομάδες,  και  δέχεται  καλοπροαίρετη  κριτική,  η  οποία  δρα  διαμορφωτικά.  Η  ομάδα 



μπορεί  σε  όλη  αυτή  τη  διαδικασία  συγγραφής  να  αξιοποιήσει  και  σχεδιαστικά 

προγράμματα  ή  προγράμματα  ζωγραφικής  όπου  θα  δημιουργήσει  κάποια  σχετική  με  το 

βιβλίο/κείμενο  εικόνα  που  θα  την  ενσωματώσει  στο  κείμενο  της  παρουσίασης  ή  θα 

δημιουργήσει για παράδειγμα μια αφίσα βιβλιοπαρουσίασης των βιβλίων που παρουσίασε 

όλο το τμήμα των εκπαιδευομένων.  

 

 

2.3. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το  συνοδευτικό  Φύλλο  Εργασίας  αποτελεί  ένα  «Φυλλάδιο  ανάγνωσης»,  περιλαμβάνει 

ερωτήσεις/ιδέες βιβλιοκριτικής οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές 

κατά  τη  φάση  της  συγγραφικής  ομαδικής  εργασίας  τους.  Οι  ίδιοι  καλούνται  από  τον 

δάσκαλό  τους/δασκάλα  τους  να  αυτενεργήσουν  και  να  δημιουργήσουν  τα  δικά  τους 

φυλλάδια ανάγνωσης! 
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Όνομα Αναγνώστη:…………………………………………… 

Τίτλος βιβλίου:……………………………………………………                     

                                                                                    

 

Συγγραφέας:………………………………………………………. 

 

Εκδοτικός οίκος:…………………………………………………… 

 

Έτος έκδοσης:……………………………………………………… 



 

Αν πρότεινα αυτό το βιβλίο σε κάποιον/α φίλο/η μου τι θα 
του/της έλεγα ώστε να το διαβάσει κι αυτός/ή; 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 

  

 Με ποιον από τους ήρωες του βιβλίου θα ήθελα να ήμαστε 
μαζί; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……….. 

 

Αν έγραφα εγώ αυτό το βιβλίο, σε ποιο/α σημεία θα άλλαζα 
την υπόθεση; 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 

Ποια άλλα βιβλία μου θύμισε; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

Ο συγγραφέας θα μπορούσε να δώσει και άλλους τίτλους για 
το βιβλίο: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

Θα ήθελα να δώσω ένα διαφορετικό τέλος  στο βιβλίο αυτό: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Με αφορμή αυτό το βιβλίο, γράφω το δικό μου κείμενο: 

...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 

 

Ζωγραφίζω στην πίσω σελίδα,  ένα θέμα από το βιβλίο. 

 


