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Το Ατελιέ της Φανταστικής
(Ιωαννίδου Αικατερίνη,
Γεωργάκη – Κόλλια Ειρήνη,
Ποζίδου Ρόζα)
Η ομάδα παιδαγωγών «Το ατελιέ
της Φανταστικής» αποτελείται
από δασκάλες Δημοτικής
εκπαίδευσης με κοινό στόχο την
καλλιέργεια του λόγου, της
αισθητικής και της φαντασίας.
Εκκινώντας από τις αρχές
παιδαγωγών και δημιουργών
όπως ο Paulo Freire, ο Lorris
Malaguzzi και ο Gianni Rodari, οι
ιδέες προεκτείνονται για να
συναντηθούν με τα ενδιαφέροντα
και τις εμπειρίες και να παράξουν
αυθεντικά και πρωτότυπα έργα.
Εικονογράφηση:
Λούκρη Δωροθέα

Ένα παιδικό βιβλίο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που ανατρέπει
τα στερεότυπα ανάγνωσης. Η καινοτομία του έγκειται στο
γεγονός, πως αποτελείται μόνο από εικόνες, δεν έχει ούτε μία
λέξη! Η πρώτη ελληνική συγγραφική ομάδα που ασχολήθηκε με
αυτού του είδους το βιβλίο, έχει σα στόχο να οξύνει την
παρατηρητικότητα των παιδιών και να πυροδοτήσει τη
φαντασία τους, ώστε να δώσουν τη δική τους ερμηνεία για την
κατάληξη του “κουμπιού’’.
Κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ένα κουμπί, το οποίο
ξηλώνεται από μια ζακέτα, ταξιδεύει σε όλες τις εποχές και
μοιράζεται με τους μικρούς αναγνώστες τις περιπέτειές του.
Το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο και για
τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μέσα από τον τρόπο που
περιγράφει και εκφράζει τις εντυπώσεις του ένα παιδί, είναι σε
θέση να αναγνωρίσουν τις εμπειρίες και τις όποιες
ιδιαιτερότητές του στην επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει γιατί το
‘ΚΟΥΜΠΙ’ προτρέπει το παιδί να:
Δει – πει – περιγράψει… Στο στάδιο αυτό το παιδί-θεατής
παρατηρεί και περιγράφει την εικόνα, εκφράζει τις πρώτες ιδέες
και εντυπώσεις του.
Ψάξει – βρει – αναλύσει… το ρόλο των εκφραστικών μέσων της
εικονογράφου, τα σύμβολα και το περιεχόμενό τους, τις
αναγνωρίσιμες έννοιες, αλλά και τις υπονοούμενες, τη ροή της
ιστορίας.
Σκεφτεί – συνδέσει – ερμηνεύσει… Στο στάδιο αυτό το παιδί
μετατρέπεται σε κριτικό/ή αναγνώστη/στρια της εικόνας που
κρίνει, συγκρίνει και ερμηνεύει.
Κρίνει – φανταστεί – ζήσει – δημιουργήσει… Το παιδί –
δημιουργός παίρνει αποφάσεις, φαντάζεται προεκτάσεις της
ιστορίας, εναλλακτικές τροπές της, διαφορετικούς/κές
ήρωες/ίδες.
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