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Περίληψη 

 

Μέσω της παρούσας μελέτης διερευνήθηκε η σχέση των εκπαιδευτικών με την 

ανάγνωση και το βιβλίο καθώς και η επίδρασή τους στον τρόπο διδασκαλίας τους. Οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο μέσα από το οποίο καταγράφθηκε 

η στάση τους ως προς το διάβασμα, αν προτιμούν την ανάγνωση ως δραστηριότητα 

στον ελεύθερό τους χρόνο και τι είδους εκπαιδευτικές στρατηγικές χρησιμοποιούν 

στις τάξεις τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν: (1) αν και οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί έχουν μία θετική στάση ως προς την ανάγνωση, πολύ μικρό ποσοστό 

την προτιμά σε καθημερινή βάση, (2) οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν συχνά 

εκπαιδευτικές στρατηγικές πάνω στο διδακτικό κομμάτι προκειμένου να ενισχυθεί η 

σχέση του μαθητή - αναγνώστη με το βιβλίο, (3) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαβάζουν 

για ευχαρίστηση, χρησιμοποιούν σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές τονίζοντας το 

αίσθημα της ομαδικότητας και της ελεύθερης επιλογής, (4) όλοι οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να χρησιμοποιούν ευχάριστες τακτικές όταν προσπαθούν να φέρουν 

κοντά τα παιδιά με την ανάγνωση. 

 

Λέξεις κλειδιά: φιλαναγνωσία, στάση απέναντι στο διάβασμα, εκπαιδευτικές 

στρατηγικές, συνήθειες διαβάσματος εκπαιδευτικού. 
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Summary 

 

Through this study we investigated the relationship between teachers, reading and the 

book as well as their effect on the way they are teaching. Teachers answered a 

questionnaire through which was recorded their attitude towards reading, if they 

prefer reading as a free time activity and what kind of instructional strategies they use 

in their classes. The results show: (1) although most teachers have a positive attitude 

towards reading, a very small percentage prefers to read in a daily basis, (2) teachers 

do not often use instructional strategies while teaching to enhance the relationship 

student - reader with the book, (3) teachers who read for pleasure, use modern 

educational strategies emphasizing the feeling of teamwork and freedom of choice, 

(4) all teachers try to use pleasant tactics when trying to bring children with the 

reading together. 

 

Keywords: love of reading, attitude towards reading, instructional strategies, teachers 

reading habits. 
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Εισαγωγή- Θεωρητική Τεκμηρίωση Του Ζητήματος 

1. Φιλαναγνωσία 

1.1. Ο Όρος και η Ιστορική του Διερεύνηση 

 

Η φιλαναγνωσία συνιστά έναν νέο όρο για την ελληνική βιβλιογραφία, η οποία 

εκφράζει  την αγάπη για την ανάγνωση και το βιβλίο. Περιγράφεται ως μία «σύνθετη 

υπόθεση που εξαρτάται από κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς 

και άλλους παράγοντες. Είναι ένα σύνολο μιας διαπαιδαγώγησης και ενός 

πολιτισμικού περιβάλλοντος» (Τσιλιμένη, 2008:96).  

Ο όρος φιλαναγνωσία προσδιορίζει ένα ευρύ πεδίο σημασιών, δράσεων και αξιών 

που συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις παιδιού και βιβλίου και αποτελεί μία 

ιδιαίτερη επιτυχή μετάφραση ξένων, κυρίως περιφραστικών όρων, όπως literacy, 

aimer lire, lecture. Ωστόσο, φαίνεται να ταυτίζεται περισσότερο με τον περιφραστικό 

γαλλικό όρο aimer lire, που σημαίνει “αγάπη για το διάβασμα” και να 

διαφοροποιείται από τον αγγλικό όρο literacy, literatie (Καρακίτσιος χ.χ.: 9).  Παρόλο 

που σαν λήμμα δεν συναντάται στα ελληνικά λεξικά, έχει πλέον καθιερωθεί ως 

νεολογισμός στην ελληνική βιβλιογραφία και αναφέρεται στην πολύπλευρη 

αξιοποίηση του λογοτεχνικού βιβλίου στο σχολείο.  Στην αγγλοσαξονική κυρίως 

απαντάται με τις φράσεις “engaged reading”, “reading for pleasure and learning” και 

“reading engagement”1. 

Στη θέση της φιλαναγνωσίας συναντούσαμε μέχρι πρόσφατα τον όρο «βιβλιοφιλία», 

ο οποίος  εμπεριέχει το βιβλίο σαν αντικείμενο, όπου το σχήμα, το μέγεθος, η μορφή 

παίζουν εξίσου σοβαρό ρόλο με το περιεχόμενο (Τσιλιμένη 2008, Καρακίτσιος 2012) 

και τον όρο  «γραμματισμός». Συγκεκριμένα, η φιλαναγνωσία γίνεται αποδεκτή ως 

απλή, γενική, περιγραφική κατηγορία, αλλά σε ό, τι αφορά την έρευνα και την 

παραγωγή ερευνητικών προϊόντων αξιοποιήσιμων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 

πρακτικών προτείνεται η υιοθέτηση του όρου γραμματισμός. Η διεθνής ερευνητική 

βιβλιογραφία συσχετίζει τη φιλαναγνωσία με τον όρο γραμματισμός. Χρήσιμο 

πάντως αποδεικνύεται να συνδεθεί η έννοια της φιλαναγνωσίας με τον κοινωνικό 

γραμματισμό. Από τη δεκαετία του ’70 έχει υπάρξει πληθώρα ερευνών διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων, που καταδεικνύουν τη σημασία των κοινωνικών συνθηκών 

                                                           
1 Συχνά απαντάται και με τους όρους independent reading (Cullinan, 2000), voluntary reading (Krashen, 2004), 

leisure reading (Greaney, 1980) , recreational reading (Manzo and Manzo, 1995) ή ludic reading (Nell, 1988).   
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και αναπτυξιακών διαδικασιών, οι οποίες οδηγούν στην σταδιακή εξέλιξη και 

κοινωνικοποίηση του αναγνώστη και τη σχέση του με το βιβλίο εν γένει. Ο 

κοινωνικός γραμματισμός υποστηρίζει ότι τη διαμόρφωση θετικής σχέσης ενός 

ατόμου με τον γραπτό λόγο, μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές 

εγγραματισμού, οι οποίες αναπτύσσονται σε θεσμικά περιβάλλοντα (σχολείο, 

βιβλιοθήκη) αλλά και σε άτυπα εκπαιδευτικά (οικογένεια, ομάδες ομηλίκων 

κ.λπ.)(Καρακίτσιος, 2012: 20 & 23). 

Σύμφωνα με τον Μαρκίδη, με τον όρο «φιλαναγνωσία» εννοείται η θετικά 

προσδιοριζόμενη σχέση ενός αναγνώστη με το βιβλίο, στο οποίο εμπεριέχονται 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης 

μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών ή κοινωνικών δεξιοτήτων  και 

αισθητικών κριτηρίων (Markidis, 2011). Συνεπώς, η φιλαναγνωσία προσδιορίζει τόσο 

τη σχέση του παιδιού με το βιβλίο όσο και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται και 

έχουν ως στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτής της σχέσης. Η ανάπτυξη μίας 

φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής 

και δημιουργικής σκέψης, στη δραστηριοποίηση της φαντασίας και της 

εφευρετικότητάς του, στον εμπλουτισμό της αισθητικής του καλλιέργειας, στη μύηση 

στο μαγευτικό κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, στην επίγνωση των 

συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στην καλλιέργεια 

της γλωσσικής έκφρασης και εν τέλει στην ολόπλευρη συγκρότηση της 

προσωπικότητας (Γιαπανίδου et al., 2012: 14). Βέβαια, η ανάπτυξή της δε 

μεταδίδεται κληρονομικά ούτε αποτελεί μια έμφυτη λειτουργία. Αντίθετα, είναι 

απόρροια μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που καλλιεργείται από την 

μικρή ηλικία και δεν έχει καταναγκαστικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα, κατά την 

οποία τα παιδιά έχουν ως κύριο παράδειγμα τους γονείς (Αγγελοπούλου, 1986· 

Αναγνωστόπουλος, 1987· Σωτηροπούλου, 1993· Γιαννικοπούλου, 1998).  

Μέσα από την προσπάθεια να εξηγήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι διαβάζουν 

περισσότερο στον ελεύθερό τους χρόνο σε σχέση με κάποιους άλλους, ερευνητές και 

εκπαιδευτικοί καταδεικνύουν τη σημασία του αναγνωστικού κινήτρου. Οι Guthrie και 

Wigfield (2000), ορίζουν το αναγνωστικό κίνητρο ως τους προσωπικούς στόχους, 

αξίες και πιστεύω του ατόμου για τα θέματα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της 

ανάγνωσης. Τα κίνητρα ανάγνωσης επηρεάζονται από το αναγνωστικό περιβάλλον 

και τον πολιτιστικό περίγυρο του αναγνώστη. Πράγματι, άλλοι αναγνώστες, όπως 

γονείς, φίλοι και δάσκαλοι μπορούν να μεταδώσουν την ανάγκη ανάγνωσης με τον 
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καλύτερο τρόπο, ενεργώντας ως πρότυπα ρόλου και επιδεικνύοντας την ικανοποίηση 

που μπορεί να προέλθει από την ανάγνωση (Sheldrick-Ross, McKechnie and 

Rothbauer, 2005). Έρευνες έχουν καταδείξει πως η ικανοποίηση που αντλεί κάποιος 

από την εμπειρία της ανάγνωσης αποτελεί καθοριστικό κίνητρο για ενασχόληση με 

αυτήν: Όσοι δε βρίσκουν ευχαρίστηση στην ανάγνωση τείνουν να αντιμετωπίζουν το 

διάβασμα βιβλίων με τον ίδιο τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

την ετοιμασία της φορολογικής τους δήλωσης: ως κάτι δύσκολο και υποχρεωτικό, το 

οποίο απαιτεί πολύ και συνεχή χρόνο. (Ross et al, 2005: 4). Και αυτό προκύπτει από 

το γεγονός, ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων συνδέεται άμεσα με την 

απόλαυση, την ψυχαγωγία και την προσωπική επιλογή διαχείρισης του ατομικού 

χρόνου. Είναι μία πράξη προσωπική που δεν επιδέχεται γενικεύσεις , μία σχέση 

μοναδική και σπουδαία μεταξύ κειμένου και αναγνώστη (Τριβιζάς, 2000).  

Η φιλαναγνωσία αποτελεί σημαντικό πεδίο ερευνών όλων των Ανθρωπιστικών 

Σπουδών, της Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής, της Εξελικτικής Ψυχολογίας, της 

Κοινωνικής και Γνωστικής Ψυχολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Αυτό, από 

τη μία οδηγεί στη συσσώρευση αρκετών ερευνητικών δεδομένων, θεωρητικών 

μοντέλων αναγνωστικών συμπεριφορών και πρακτικών, από την άλλη στη 

δημιουργία πολλών ερευνητικών ερωτημάτων. 

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελούν οι παράμετροι της φιλαναγνωσίας 

(σχολείο, οικογένεια, βιβλιοθήκη, ομάδες συνομηλίκων) και οι παιδαγωγικές 

εφαρμογές της (τεχνικές εμψυχώσεις και αναγνωστικές πρακτικές) (Picard, 1990 

Poslaniec & Houyel, 2000 Poslaniec & Houyel, 2001 Tauyeron, 2002). 

Παρόλα αυτά, η φιλαναγνωσία εισβάλλει στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα σε μία μεταβατικά περίοδο στην οποία κύρια θέση έχει η εικόνα, η 

εικονική πραγματικότητα και η ψηφιοποιημένη πληροφορία, ενώ ο γραπτός λόγος 

μέρα με την ημέρα αμφισβητείται. Οι επιπτώσεις αυτής της μεταβατικής περιόδου θα 

παρουσιάσουν ιδιαίτερες επιδράσεις στο σχολικό περιβάλλον, παρόλο που η μεγάλη 

σύγκρουση ή συνεργασία μεταξύ υπολογιστή και σχολικού εγχειριδίου δεν έχει 

ακόμη τελειώσει ή δεν έχει καν ξεκινήσει ( Mardon, 2004). Παράλληλα, αυξάνονται 

και οι ανησυχίες για τον τρόπο αντίδρασης της νέας γενιάς απέναντι στο ψηφιακό 

περιβάλλον. Πέρα όμως από τις ανησυχίες για το νέο που έρχεται και τις πιθανές 

επιπτώσεις, πρέπει να τονιστεί πως ο έμπειρος αναγνώστης είναι πολύ καλά 
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προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει την νέα τάξη πραγμάτων (ψηφιοποιημένη 

πληροφορία, virtual reality κ.ά.) (Καρακίτσιος, 2012: 19 & 24). 
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2. Η ένταξη της Φιλαναγνωσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

2.1. Η Φιλαναγνωσία είναι Μάθημα; 

 

Μελετώντας τα συνθετικά της λέξεις «φιλαναγνωσία», συναντάμε το επίθετο 

«φίλος» και το ουσιαστικό «αναγνώστης». Ευθύς, μέσω της ετυμολογίας της, 

αντιλαμβανόμαστε τη  θετικά προσδιοριζόμενη στάση μας απέναντι στο βιβλίο. Μία 

στάση η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί στο άτομο από μικρή ηλικία, μέσω ενός 

βασικού παράγοντα, εκείνου του σχολείου.    Ο Ποσλάνιεκ (1990) θεωρούσε το 

σχολείο ως  προνομιακό χώρο για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το 

βιβλίο και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη θεμελίωση και ανάπτυξη της 

φιλαναγνωσίας. Σε αυτό το σημείο ίσως κάποιοι αναρωτηθούν αν η φιλαναγνωσία 

μπορεί να είναι ένα ακόμη μάθημα. Μπαίνοντας στη διαδικασία να την ερευνήσουμε 

αντιλαμβανόμαστε πως η φιλαναγνωσία δεν είναι μία έννοια ή μία δεξιότητα, αλλά 

μία διαδικασία. Πρόκειται για έναν διάλογο ανάμεσα στην φαντασία του αναγνώστη 

και στο κείμενό του και όχι για το αποτέλεσμα της ανάγνωσης ενός βιβλίου. Εν 

ολίγοις, τα παιδιά βοηθιούνται στο να ανακαλύψουν τα αναγνωστικά τους κίνητρα 

(Γούλης-Γρόσδος, 2012:62-63). Πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι τα λογοτεχνικά κείμενα 

δεν έχουν στόχο την μετάδοση πληροφοριών ή την επικοινωνία ή την γνώση αλλά, 

προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, μέσα από τη μυθοπλασία, 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία του. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της ανάγνωσης στο 

σχολικό περιβάλλον εξαρτάται από τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους αλλά  

ταυτόχρονα και από τη σχέση τους με το κείμενο. Κάθε μαθητής μπορεί να 

απολαμβάνει μόνος του ένα κείμενο αλλά  ταυτόχρονα μέσα από τις συζητήσεις με 

άλλους συμμαθητές, δημιουργείται ένα άλλο κείμενο πάνω σε εκείνο που διάβασαν 

(Κατσίκι-Γκίβαλου, 2008). 

2.2 Αναλυτικό Πρόγραμμα  

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την ανάγνωση μέσα από το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών-Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών [Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ. (2002)]2 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

                                                           
2Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών-Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ.), τόμ. Α’, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Αθήνα 2002.    
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και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Σκοπός και στόχος των Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως προς το 

περιεχόμενο της εκπαίδευση, τη διαδικασία της διδασκαλίας και της επεξεργασίας 

διαφόρων εννοιών, αποβλέπει στο ότι  «πρέπει να διασφαλίζει την εσωτερική συνοχή, 

τη συνέχεια και την ενιαία ανάπτυξη, τις διεπιστημονικές θεωρήσεις και συσχετίσεις 

καθώς και τις διαθεματικές προεκτάσεις» (ΦΕΚ, 2003: 4).  

Συγκεκριμένα, η ανάγνωση αναγνωρίζεται μόνο ως αναγνωστική δεξιότητα, η οποία 

θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την γλώσσα τους. Έτσι, η Λογοτεχνία 

αποτελεί κομμάτι του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας και αντιμετωπίζεται ως 

ένας από τους «άξονες γνωστικού περιεχομένου» του, έχοντας ως αντίστοιχο σχολικό 

εγχειρίδιο το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων. 

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό ορίζεται ο τρόπος 

προσέγγισης της γλώσσας καθώς και οι σκοποί, οι άξονες, οι στόχοι και οι 

θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης. Από τους οκτώ άξονες που 

περιλαμβάνονται, ο τέταρτος ονομάζεται: Λογοτεχνία. Βιωματικός Λόγος. Γλωσσικά 

Μέσα των λογοτεχνημάτων, και απευθύνεται σε όλες της τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου έχοντας ως έννοιες διαθεματικής προσέγγισης τη Δομή και την 

Αλληλεπίδραση. 

Οι γενικοί στόχοι αφορούν στη: 

 Διεύρυνση της αναγνωστικής ικανότητας με τη μελέτη του βιωματικού λόγου. 

 Διεύρυνση των προσωπικών εμπειριών του μαθητή έχοντας ως άξονα τον 

άνθρωπο. 

 Πρόσληψη του λόγου ως έργου τέχνης. 

 Αντίληψη και διαίσθηση των ορίων και των εναλλακτικών δυνατοτήτων της 

γλώσσας. 

 Εξοικείωση με τις μετασημασιολογήσεις και τη λειτουργία της λογοτεχνικής 

μεταφοράς. 

 Κατανόηση της χρήσης των γλωσσικών μέσων από το συγγραφέα για να 

προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει. 

 Εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία, το περιεχόμενο και το ύφος των 

λογοτεχνικών κειμένων. 

 Νοηματική απόδοση των κειμένων με απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και 

νοηματική δομή. 

 Εξοικείωση με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας. 
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 Σταδιακή προσέγγιση αξιόλογων κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων της 

ελληνικής λογοτεχνίας όλων των εποχών. 

 Γνωριμία με κείμενα βαλκανικής, μεσογειακής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

(ΦΕΚ, 2003: 15). 

Έτσι λοιπόν, στο Α.Π.Σ. δίνονται οι σκοποί, οι στόχοι, οι θεματικές ενότητες, οι 

ενδεικτικές δραστηριότητες, τα διαθεματικά σχέδια εργασίας, οι ώρες διδασκαλίας, η 

διδακτική μεθοδολογία και ο τρόπος αξιολόγησης της ενότητας της λογοτεχνίας. 

Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι η Λογοτεχνία δεν κατοχυρώνεται στο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα, ενώ υπάρχει μόνο μία «οδηγία» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 

προσέγγιση κειμένων από τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, ύστερα από κάθε 

πέντε ή έξι δίωρα του γλωσσικού μαθήματος.3 

Σύμφωνα με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, όπως διαμορφώθηκαν το 

2002, για πρώτη φορά άρχισαν να γίνονται προσπάθειες ουσιαστικότερης 

προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων μέσα στο σχολείο και διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι τότε. Η Λογοτεχνία άρχισε να αποσυνδέεται από τη 

διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, καθώς παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 

γλωσσική και γενικότερα αισθητική καλλιέργεια το ατόμου και στην 

ευαισθητοποίησή, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η σύνδεση της με το παιχνίδι, την 

ψυχαγωγία, την απόλαυση, τη συναισθηματική καλλιέργεια, μέσα από ποικίλες 

δραστηριότητες όπως: δραματοποιήσεις, αφήγηση, βιβλιοπαρουσιάσεις, δημιουργική 

γραφή, προσκλήσεις συγγραφέων κλπ. Συγκεκριμένα στο ΔΕΠΠΣ παρατηρήθηκε : 

α) αφιέρωση ειδικού κεφαλαίου που αφορά τη λογοτεχνία, μέσα στο ΑΠΣ του 

γλωσσικού μαθήματος,  

β) δυνατότητα αντικατάστασης των 25% των κειμένων με αυθεντικά κείμενα (μέσα 

σ' αυτά μπορεί να είναι και λογοτεχνικά), 

γ) καθιέρωση Ευέλικτης ζώνης, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να τη 

χρησιμοποιήσει και για τη λογοτεχνία, 

 δ) στα νέα ανθολόγια περιέχονται αξιόλογα κείμενα συγχρόνων και κλασικών 

συγγραφέων και  

ε) βιβλιοπροτάσεις στα κεφάλαια των βιβλίων της γλώσσας . 

                                                           
3 Η οδηγία αυτή περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 1/3-2-2004 «Πράξη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τίτλο: 

«Κατανομή Χρόνου Γλωσσικής Διδασκαλίας».   
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Επίσης, τα νέα Ανθολόγια των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, βασίζονται 

στη σύγχρονη Θεωρία της Λογοτεχνίας, θέτοντας ως στόχο την απόλαυση της 

ανάγνωσης και τον προσανατολισμό του αναγνώστη – μαθητή σε πιο δημιουργικούς 

δρόμους στη σχέση του με τα κείμενα (Πολίτης Δημήτρης 2008:. 59-65).  

 

 

2.3 Προδιαγραφές A.Π.Σ. 

 

Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. ο σκοπός του μαθήματος της λογοτεχνίας είναι: 

 Η επαφή των μαθητών της πρώτης και δευτέρας δημοτικού με αισθητικά κείμενα 

κυρίως της ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή τους με το 

εξωσχολικό βιβλίο και η ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας. 

 Η εξοικείωση με την εθνική και την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο 

επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας στους μαθητές των 

μεγαλύτερων τάξεων. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος για τους μαθητές των δύο 

πρώτων τάξεων του Δημοτικού (Α΄και Β΄) είναι: 

 Η βιωματική εξοικείωση με τη μορφή και το περιεχόμενο των λογοτεχνικών 

κειμένων, η απόλαυσή τους από τους μαθητές- ακροατές και γενικά η ψυχαγωγία 

τους. 

 Η διαισθητική εξοικείωση με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας. 

 Η αντίληψη των εναλλακτικών δυνατοτήτων της γλώσσας στο σημασιολογικό και 

στο φωνητικό-μορφολογικό επίπεδο. 

 Η επαφή με την τοπική παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό. 

 Η αίσθηση του χιούμορ και η όξυνση της φαντασία του. 

 Η δημιουργία και έκφραση προσωπικών ιστοριών και η εξοικείωση με τη χωρο-

χρονική αντίληψη. 

 Η γνωριμία με κατάλληλα για την ηλικία τους κείμενα, από την οπτική του ακροατή, 

των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών της ελληνικής κατά βάση λογοτεχνίας και 

παράδοσης. 
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Για τους μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων οι στόχοι είναι: 

 Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας μέσω του βιωματικού λόγου. 

 Η κατανόηση του τρόπου χρήσης των γλωσσικών μέσων από το συγγραφέα για να 

προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει. 

 

Για τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων οι στόχοι είναι: 

 Η εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία και το περιεχόμενο των λογοτεχνικών κειμένων. 

 Η απόδοση του νοήματος κειμένων με απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική 

δομή. 

 Η διαισθητική εξοικείωση με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας, ώστε να 

προσεγγίζει βαθμιαία ένα ευρύ φάσμα κατάλληλων κειμένων των κυριότερων 

εκπροσώπων και ειδών της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη χρονική και γεωγραφική 

της έκταση. 

 Η γνωριμία με επιλεγμένα κείμενα βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας (ΦΕΚ, 

2003: 30-31). 

 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την φιλαναγνωσία, το Α.Π.Σ. αναφέρεται μόνο στο 

σημείο όπου ζητείται να χρησιμοποιηθούν «παιγνιώδεις δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας». Στο ΦΕΚ του 2003 γίνεται η νύξη για την καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας, αλλά δεν αναφέρεται ως γενικότερος σκοπός ή στόχος της 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας.  
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2.4 Το σχολείο ως παράγοντας  που  εμποδίζει τη συνάντηση του παιδιού με το 

λογοτεχνικό βιβλίο. 

 

Σε μία κοινωνία με κυρίαρχο πλέον στοιχείο τη γνώση, πολλοί είναι εκείνοι που 

αναρωτιούνται για τη σημασία του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου. Στο ερώτημα 

διαβάζουν σήμερα τα παιδιά; η απάντηση είναι: όχι όσο θα έπρεπε. Σαν λαός, αν και 

έχουμε έξοχους και αναγνωρισμένους λογοτέχνες, δε χαρακτηριζόμαστε από την 

αγάπη μας για το διάβασμα (Μαλαφάντης, 2005). 

Σε έρευνα σε παιδιά ΣΤ′ δημοτικού (Μαλαφάντης, 2005), προέκυψαν μερικά 

ανησυχητικά ευρήματα σχετικά με τη σχέση του παιδιού με την ανάγνωση. 

Συγκεκριμένα, η τάση των παιδιών να διαβάζουν για πληροφορίες, η χαμηλή 

προτίμησή τους ως προς την ποίηση, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για αναγνώσματα 

αμφιλεγόμενης ή χαμηλής αξίας και η υψηλή ημερήσια τηλεθέαση και ενασχόληση 

με ηλεκτρονικά παιχνίδια.  

Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν τη συνάντηση του 

παιδιού με το λογοτεχνικό βιβλίο. Ανάμεσα σ' αυτούς είναι η οικογένεια, η 

τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά έχει και το σχολείο 

ευθύνη. Τα ωρολόγια προγράμματα, η λανθασμένη αντιμετώπιση των λογοτεχνικών 

κειμένων, η έλλειψη βιβλιοθηκών στα σχολεία, η ελάχιστη επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα φιλαναγνωσίας με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τα παιδιά που αγαπούν το διάβασμα και να τα βοηθήσουν με την 

επιλογή ενός αναγνώσματος, δεν επέτρεψαν στα παιδιά να κατανοήσουν ότι σκοπός 

της λογοτεχνίας είναι η καλλιέργεια της φαντασίας, της έκφρασης, του λόγου και της 

δημιουργικότητας. Τέλος, ένας άλλος τομέας, και πολύ σημαντικός, είναι η έλλειψη 

γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς, μιας και δεν γνωρίζουν διδακτικές μεθοδολογίες 

προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων και βασίζονται απλά στην εμπειρία τους 

(Μαλαφάντης, 2005). 

Παρόλα αυτά, στο ερώτημα «Γιατί δεν διαβάζουν τα παιδιά;», και σύμφωνα και με 

την εξέταση του ΔΕΠΠΣ, στο οποίο η Λογοτεχνία αποτελεί απλά ένα κομμάτι του 

μαθήματος της ελληνικής γλώσσας, συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά έχουν συνδέσει το 

λογοτεχνικό κείμενο με το σχολικό βιβλίο. Οι μαθητές υποχρεώνονται να διαβάσουν 

κείμενα, που εμείς έχουμε επιλέξει, και έπειτα να εκτελέσουν δραστηριότητες που 

μοιάζουν με ασκήσεις. Ο καλύτερος τρόπος να μισήσουν τα παιδιά το διάβασμα, 
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καθώς η απόλαυση της ανάγνωσης μετατρέπεται σε άσκηση με σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις (Γούλης-Γρόσδος, 2012: 62). 
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3. Φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή: οι δύο πυλώνες της Λογοτεχνίας 

 

Τα τελευταία χρόνια, στο εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός από τον όρο φιλαναγνωσία, 

στο κομμάτι της λογοτεχνίας, συναντάμε και εκείνον της δημιουργικής γραφής. 

Αναλύοντάς τους, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη σχέση και τον λόγο συνύπαρξής 

τους στο πεδίο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Έτσι λοιπόν με τον όρο 

“φιλαναγνωσία”, που χρωστά την προέλευσή της στους περιφραστικούς όρους 

literacy, aimer lire, lecture κ.λπ., προσδιορίζεται η θετική σχέση αναγνώστη – βιβλίου 

και οι εκπαιδευτικές δράσεις, που υποβοηθούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων 

γνωστικών δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων (Αρτζανίδου, Γουλής, Γρόσδος & 

Καρακίτσιος, 2011: 20). Ενώ, ο όρος «Δημιουργική Γραφή», μία απόδοση στα 

ελληνικά του αγγλοσαξονικού “creative writing”, παραπέμπει εννοιολογικά «σε σειρά 

νοημάτων όπως: πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής 

συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική μέθοδο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και 

της λογοτεχνικής γραφής μέσα από το παιχνίδι, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπο 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, πανεπιστημιακό γνωστικό αντικείμενο, μια νέα θεωρία 

της ανάγνωσης κ.ά.» (Καρακίτσιος 2012, Κωτόπουλος 2012).  

Η Φιλαναγνωσία και η Δημιουργική Γραφή με τις ιδιαίτερες διδακτικές τους 

τεχνικές και παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Εξετάζοντας διάφορες δράσεις φιλαναγνωσίας και 

αναγνωστικές πρακτικές, συνειδητοποιούμε πως υπάρχουν γνωστικά πεδία και 

περιοχές που συνδυάζουν την διδακτική της λογοτεχνίας ,με την δημιουργική γραφή 

και την επιλογή και διαχείριση ενός βιβλίου.  

Μέσα από το μάθημα της Λογοτεχνίας οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους 

σκέψη, καλλιεργούν το ήθος και τις αξίες τους, γνωρίζουν τον πολιτισμό τους και την 

ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, η Φιλαναγνωσία βοηθά τον εμπλεκόμενο να 

μετεξελιχθεί σε έναν υποψιασμένο αναγνώστη, καθώς υπόσχεται ως καταληκτικό 

στάδιο της ανάγνωσης, τη λογοτεχνική ανάγνωση, κατά την οποία ο αναγνώστης 

αναπτύσσει και κατακτά μηχανισμούς κατανόησης του λογοτεχνικού κειμένου και  

σύνθεσης – συγγραφής του. Ενώ η Δημιουργική γραφή τον βοηθά  αναπτύσσοντάς 

του συγγραφικές δεξιότητες (Καρακίτσιος,2011: 27-27). Η τελευταία, στον χώρο της 

εκπαίδευσης, αντιμετωπίζεται ως τρόπος ελεύθερης έκφρασης του παιδιού το οποίο 

αποτυπώνει ιδέες, συναισθήματα και εντυπώσεις μέσω του γραπτού και προφορικού 
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λόγου. Ο μισός δρόμος για να αγαπήσεις τη Λογοτεχνία είναι να τη διαβάσεις, ο 

άλλος μισός να την γράψεις. Και πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως ελάχιστοι είναι οι 

«καθημερινοί αναγνώστες» των οποίων οι αναγνωστικές συνήθειες δεν έχουν 

διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο 

φοίτησαν (Hawthorn 1993: 13).  

3.1 Η αναγνωστική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

Το παιδί αναπτύσσεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ανάλογα με τα 

ερεθίσματα που του προσφέρει, εκείνο διαμορφώνει απόψεις, συμπεριφορές και 

στάσεις. Ο βασικότερος παράγοντας, μετά την οικογένεια, πιστεύουμε ότι είναι οι 

εκπαιδευτικοί. Λειτουργούν σαν πρότυπα για τα παιδιά και ίσως αν επιδείξουν τις 

προτιμήσεις και το πάθος τους για το διάβασμα, πολύ πιθανών να επηρεάσουν τους  

μαθητές τους. Σύμφωνα με τον Ποσλάνιεκ «Κανείς, όμως, δεν είναι σε θέση να πει: 

αυτό το παιδί θα κάνει τη συνάντηση της ζωής του μ’ εκείνο το βιβλίο. Το μόνο που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες για συναντήσεις» 

(Ποσλάνιεκ, 1991: 151). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες, όσον 

αφορά την ελεύθερη επιλογή αναγνωσμάτων και κινήτρων που να υποδεικνύουν την 

αξία του διαβάσματος. Επίσης, οι μαθητές ως αναγνώστες πρέπει να αποκτήσουν μία 

θετική και οικεία σχέση με τα βιβλία και  να αλληλεπιδρούν, μέσα από συζητήσεις 

για βιβλία, με άλλους αναγνώστες. (Gambrell, 1996:20). 

Άξιο απορίας είναι αν οι αναγνωστικές συνήθειες των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις 

εκπαιδευτικές τους τακτικές. Ο Gray και ο Troy (1986) συμπέραναν ότι τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με την λογοτεχνία, αρχικά παρατηρώντας τους γονείς τους στο 

σπίτι και έπειτα επεκτείνουν τις παρατηρήσεις τους στους δασκάλους στο σχολείο. 

Παρατηρώντας λοιπόν τις αναγνωστικές τους συνήθειες  αναπτύσσονται παράλληλα 

και οι δικές τους . Έτσι είναι σημαντικό, τόσο για τους εκπαιδευτικούς αλλά όσο για 

τους γονείς, να έχουν ενδιαφέρον και διάθεση να ασχοληθούν με το διάβασμα. 

Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον για τις αναγνωστικές συνήθειες του ενήλικου πληθυσμού 

(Sharon, 1973-74). Μερικοί ερευνητές ενδιαφέρθηκαν με τις αναγνωστικές συνήθειες 

των “αρχηγών” της κοινωνίας μας. (Weiss, 1974). Μέχρι το 1975 υπήρξε μόνο μία 

έρευνα η οποία επικεντρώθηκε στις αναγνωστικές συνήθειες δασκάλων δημοτικού 

(Cogan, 1975) και μία έρευνα, η οποία συμπεριλάμβανε στο δείγμα της 

προπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους των παιδαγωγικών τμημάτων (Mueller, 
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1973). Στην έρευνα του ο Cogan συμπέρανε ότι οι δάσκαλοι του δημοτικού 

διαβάζουν ελάχιστα εκπαιδευτικά βιβλία και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 

ημερολόγια που επικεντρώνονται στην καταγραφή  διδακτικών και στρατηγικών 

τεχνικών και όχι σε εμπειρική ή επιστημονική έρευνα. Αν και τα αποτελέσματά του 

μπορεί να ήταν σωστά, αυτός εξέτασε μόνο την ανάγνωση που είχε σχέση με το 

επαγγελματικό τους κομμάτι.  

Παρόλα αυτά, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάγνωση για βιβλία που δεν έχουν να 

κάνουν με το κομμάτι της δουλειάς. Η Muller έβγαλε το συμπέρασμα, πως από τους  

εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην έρευνά της, πολύ λίγοι διάβαζαν. Όπως 

απέδειξε η έρευνα  «Do teachers read?», η οποία υλοποιήθηκε από το International 

Reading Association το έτος 1975 που είχε ως σκοπό να εξετάσει το προσωπικό 

διάβασμα το εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι δεν διαβάζουν ( 1-2 βιβλία το χρόνο έως 

και κανένα) (Mour 1977). 

Επίσης ο Mour (1977) υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί “πρέπει να εξασκούν αυτό 

που κηρύττουν”. Με αλλά λόγια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκτιμούν το διάβασμα 

ώστε να μεταφέρουν αυτή την εκτίμηση και στα παιδιά. Παρομοίως, ο Dreher (2002) 

και ο Dillingofski (1993) πρότειναν να γίνει μια εντατική προσπάθεια στο να 

παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να διαβάζουν πιο συχνά και αν όλα πάνε καλά να 

μεταδώσουν αυτή την αξία στους μαθητές. 

Τέλος, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο λόγος που οι δάσκαλοι δεν διαβάζουν 

στον ελεύθερό τους χρόνο, ίσως οφείλεται στο ότι σε μικρή ηλικία δεν δεχθήκανε τα 

κατάλληλα ερεθίσματα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μην  

αναπτυχθούν οι αναγνωστικές τους δεξιότητες και το αναγνωστικό τους ενδιαφέρον. 

Σύμφωνα με τον Schiefele (1999) το αναγνωστικό ενδιαφέρον διακρίνεται σε δύο 

είδη: 

 Το ατομικό ή θεματικό ενδιαφέρον, το οποίο αναπτύσσεται με αργό ρυθμό και 

είναι σταθερό και ορίζεται ως η προδιάθεση του ατόμου για συγκεκριμένα θέματα, με 

βάση την προϋπάρχουσα γνώση, τις προσωπικές εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις 

αξίες. 

 Το περιστασιακό ενδιαφέρον, το οποίο προσδιορίζεται από τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, έχει μικρή χρονική διάρκεια και βασίζεται στην αυθόρμητη εμπλοκή 

του ατόμου σε μία δραστηριότητα (Μαλαφάντης, 2005: 59-60). 
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4. Δράσεις και υποστηρικτικό υλικό της Φιλαναγνωσίας (προγράμματα, 

επιμορφώσεις) 

4.1 Πρόγραμμα: «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης της  Φιλαναγνωσίας» 

Η «φιλαναγνωσία» , ως όρος και ως ιδεολογία ξεκινάει να παρουσιάζεται το 1989, 

μία χρονιά η οποία καθιερώθηκε ως «Έτος δημιουργίας νέων αναγνωστών» στον 

Δυτικό κόσμο4. Από τότε άρχισε να υπάρχει μεγαλύτερη δράση και κινητοποίηση, 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ακολουθώντας μια σειρά συνεδρίων και σεμιναρίων 

υπό την οργάνωση διάφορων πανεπιστημίων της χώρας και άλλων φορέων ,  αλλά 

και η έκδοση βιβλίων με περιεχόμενο τη φιλαναγνωσία. Με αφορμή το επιτυχημένο 

σχέδιο φιλαναγνωσίας του Υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

(ΕΚΕΒΙ), «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών»5, 

αρκετοί φορείς, άρχισαν να διοργανώνουν συνέδρια ή σεμινάρια, έχοντας ως στόχο 

τη δημιουργία αναγνωστών. (Παπαδάτος, 2013). 

Συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2010-2011, στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης από 

το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Νέου Σχολείου, 

με το νέο πιλοτικό, ενιαίο αναμορφωμένο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 800 ολοήμερα 

δημοτικά σχολεία της χώρας ορίζοντας την «Ώρα Φιλαναγνωσίας», καθιερώνεται ο 

θεσμός της φιλαναγνωσίας για την Α΄ και Β΄ τάξη του δημοτικού. Το γλωσσικό 

μάθημα αυτών των τάξεων αυξάνεται από 9 σε 10 ώρες και η επιπλέον αυτή ώρα 

διατίθεται για την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (φιλαναγνωσία) (ΦΕΚ, 2010). 

Αναλυτικότερα, σκοπός του προγράμματος ήταν η άμεση εξοικείωση των μικρών 

μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας 

φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο (ΕΚΕΒΙ, 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=652). 

Τη σχολική χρονιά 2011-2012 το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις 

των 961 πλέον πιλοτικών ολοήμερων σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π) και δόθηκε η δυνατότητα η «Ώρα Φιλαναγνωσίας»,  να μπορεί 

                                                           
4 Οι εκδόσεις Gutenberg εξέδωσαν το βιβλίο “Βιβλιαγάπη. Δώστε μας βιβλία, δώστε μας χαρά” (1989), στο οποίο 

συγκέντρωσαν πληροφορίες για το παιδικό βιβλίο, συνεντεύξεις, κείμενα ειδικών για την παιδική λογοτεχνία, τις 

σχολικές βιβλιοθήκες κλπ. Βλ. Αρμάος, Δ. κ.ά. (επιμ. ). Βιβλιαγάπη. Δώστε μας βιβλία, δώστε μας χαρά. Αθήνα, 

Gutenberg, 1989. 

5 Κατσουλάρης, Κ. (συντονιστής προγράμματος). Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των 

μαθητών. Αθήνα, ΕΚΕΒΙ, 2013. 
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να υλοποιείται και στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ή ενός Πολιτιστικού 

Προγράμματος αρκεί να πραγματοποιείται μία ώρα την εβδομάδα. 

Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 

 Η οργάνωση ημερίδων και ειδικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης. 

 Η επιδίωξη της γνωριμίας των μαθητών με τους δημιουργούς των βιβλίων. 

 Η λειτουργία 100 λεσχών ανάγνωσης σε δημοτικά σχολεία με οικονομική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη και διοργάνωση επισκέψεων συγγραφέων. 

 Η συνάντηση των μαθητών με συγγραφείς και χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το 

skype. 

 Η δημιουργία ψηφιακών φακέλων γύρω από μεγάλα θέματα της εποχής και 

ανάρτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

 Παραγωγή ψηφιακών ηχογραφημένων ιστοριών και ψηφιοποίηση βιβλίων και 

ανάρτησή τους στην ψηφιακή μας πλατφόρμα 

 Διοργάνωση συνεδρίων, τοπικών ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση 

εκπαιδευτικών, των γονιών και των τοπικών κοινωνιών για το Πρόγραμμα και τις 

δυνατότητες συμμετοχής.  

(ΕΚΕΒΙ, http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=652) 

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), ενώ για 

τις  δράσεις υπεύθυνοι ήταν οι  εκπαιδευτικοί των τάξεων, οι οποίοι έχουν ως 

επικεφαλή έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό, που ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων 

κάθε σχολικής μονάδας. Κατά το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα  ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να επικεντρωθεί στη χρήση αναγνωστικών θεωριών, και να εντάσσει στη 

διαμόρφωση του φιλαναγνωστικού του προγράμματος τις τυπολογίες του αναγνώστη, 

σύμφωνα με τους  Aplleyard και Poslaniek, για να προσδιοριστεί η σχέση του μαθητή  

με το βιβλίο και να μπορεί να εφαρμόζει τις ανάλογες φιλαναγνωστικές πρακτικές 

(ΕΚΕΒΙ, 2012:25-30). Έτσι ο μαθητής, μέσα από τη βαθιά του ανάλυση και ερμηνεία 

του κειμένου,  μετατρέπεται από παθητικό σε ενεργητικό αναγνώστη (Ε.ΚΕ.ΒΙ., 

2012: 15). 
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Επίσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να σχεδιάζει δραστηριότητες οι οποίες: 

 θα περιλαμβάνουν δημιουργικές συζητήσεις, εργασίες, που σχετίζονται με 

πολιτισμικά και κοινωνικά θέματα, 

  δημιουργία εκθέσεων βιβλίων και αναδιηγήσεις εικονογραφημένων ιστοριών, 

 θα έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, 

 θα στοχεύουν στην κατανόηση του νοήματος και της δομής του κειμένου και 

 στην αφηγηματική τεχνική,  

 θα ζητούν από τον μαθητή να περιγράφει και να κρίνει τους ήρωες και τις πράξεις 

τους, 

 θα του δίνουν τη δυνατότητα να σχολιάζει το κείμενο και να εκφράζει ελεύθερα τις 

απόψεις του για αυτό με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο, 

 με την χρήση των κατάλληλων υλικών και μέσων θα προσεγγίζει την πολλαπλή 

αισθητική καλλιέργεια  

 συναντήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους  

 χρήση των βιβλιοθηκών (Ε.ΚΕ.ΒΙ., 2012: 17-18). 

«Το πρόγραμμα θα καλύψει τρεις πλήρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014) και όλες τις τάξεις (Α’ έως ΣΤ’) των περίπου 960 Δημοτικών Σχολείων 

με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά την επικράτεια. Εκτιμάται ότι 

την 3η χρονιά – κι αναλόγως των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής– θα 

ενταχθεί επισήμως στο πρόγραμμα όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας σε όλες 

τις τάξεις.»  

(ΕΚΕΒΙ, 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=652). 

4.2 Φιλαναγνωστικές Πρακτικές 

Η επιδίωξη των φιλαναγνωστικών πρακτικών είναι οι μαθητές να οδηγηθούν στην 

ανάγνωση βιβλίων ως ελεύθερη επιλογή και όχι ως υποχρέωση, μέσα από τη 

βιωματική εμπλοκή τους με το κείμενο και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το συγγραφέα, με την κατανόηση του κειμένου, με τη δομή και τις 

αφηγηματικές του τεχνικές (Κατσίκη-Γκίβαλου: Επιμορφωτικό υλικό, 2012).  

Ένας στόχος όμως πρέπει να είναι ολοκληρωμένος με βάση κάποιο επιστημονικά 

τεκμηριωμένο σχέδιο. Στον τομέα της φιλαναγνωσίας υπάρχουν αρκετές προτάσεις 
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και έρευνες6. Κάποιες αναφέρονται στις στάσεις, προτιμήσεις και συνήθειες των 

παιδιών7, κάποιες άλλες στις ιδέες τους για την παιδική λογοτεχνία και παράλληλα, 

για τις στάσεις τους απέναντι στην ανάγνωση8 και τέλος στις παραμέτρους που 

διαμορφώνουν το περιβάλλον της φιλαναγνωσίας στην Ελλάδα και την διερεύνηση 

των όρων ενίσχυσης του δικαιώματος του παιδικού πληθυσμού στην ανάγνωση9. 

Όμως δεν υπάρχει κάποια εκτεταμένη έρευνα που να αναφέρεται στην αποτίμηση 

συντονισμένου προγράμματος και στην συνέχεια στην εφαρμογή του, αν τα 

αποτελέσματά του είναι θετικά, ακόμη και σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, με 

συγκεκριμένο σχεδιασμό. Η φιλαναγνωσία είναι κομμάτι του σχολείου. Έτσι θα 

ακολουθηθούν  μέθοδοι σχεδιασμού που θα περιλαμβάνουν ανοικτές διαδικασίες και 

θα λαμβάνουν υπόψη την ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού (Παπαδάτος, 2013).  

Σύμφωνα όμως με τα εφαρμοσμένα φιλαναγνωστικά ευρωπαϊκά σχέδια, Reading 

Connects και  Lifelong Readers η ανάπτυξη ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας 

ακολουθεί μια σειρά σταδίων, τα εξής: 

1. Σχηματισμός ομάδας πρωτοβουλίας 

2. Διασφάλιση συμμετοχής όλου του προσωπικού 

3. Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση προσωπικού 

4. Διερεύνηση υφιστάμενων αναγκών 

5. Καθορισμός στόχων για προώθηση φιλαναγνωσίας 

6. Καταρτισμός & εφαρμογή πλάνου- σχεδίου δράσης 

7. Συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση σχεδίου δράσης (Cardet, 2009-10: 15). 

Ένα φιλαναγνωστικό πρόγραμμα προϋποθέτει τη συμβολή και τη συνεργασία όλων 

των παραγόντων που μπορούν να εμπλακούν στις δράσεις, όπως τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου, τους μαθητές, τους γονείς των παιδιών και την τοπική κοινωνία. Η 

συνεργασία αυτών των φορέων θα οδηγήσει το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας σε 

επιτυχία (Lockwood, 2008: 18).  

                                                           
6 Κατσίκη- Γκίβαλου, Ά. κ.ά. (επιμ.). Φιλαναγνωσία και Σχολείο. Αθήνα, Πατάκης< 2008, σς.95-113. 

7 Μαλαφάντης, Δ.Κ. Το Παιδί και η Ανάγνωση. Στάσεις, Προτιμήσεις, Συνήθεις. Αθήνα, Γρηγόρης, 2005. 

8 Παπαντωνάκης, Γ.- Αθανασιάδης, Η.- Καπλάνογλου, Μ.- Πολίτης, Δ. Οι ιδέες των παιδιών για την παιδική 

λογοτεχνία. Αθήνα, Τόπος, 2010. 

9 Κατσίκη – Γκίβαλου, Ά. κ.ά. Καλλιεργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τρόποι ανάγνωσης και τρόποι 

εκπαίδευσης. Αθήνα, Ίδρυμα Λάτση, 2011. 

 



26 
 

Το περιεχόμενο των φιλαναγνωστικών πρακτικών είναι ποικίλο και 

κατηγοριοποιείται ανάλογα με το είδος του. Παρόλα αυτά, πρέπει να λαμβάνουμε 

υπόψη τον διαφορετικό χαρακτήρα κάθε βιβλίου και κατά συνεπεία τον ίσως 

διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού δραστηριοτήτων και δράσεων που πιθανών να μην 

μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες μας. Ορισμένες από τις 

κατηγορίες δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τους στόχους 

της φιλαναγνωσίας είναι: τα εικαστικά, το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι, η 

μουσική και ο χορός, η αφηγηματολογία, η δημιουργία παιχνιδιών (επιτραπέζιων, 

ομαδικών, επιδαπέδιων κ.τ.λ.), η προφορική έκφραση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

και των Η/Υ, ο κινηματογράφος, οι επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το βιβλίο, η 

επικοινωνία με συγγραφείς και βέβαια η δημιουργική γραφή (Αρτζανίδου - 

Κουράκη,2014). 

 

4.3 Επιμορφώσεις 

« Ένας από τους βασικούς άξονες του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας, είναι 

η αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και η συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους στις προόδους της 

επιστήμης τους. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται σήμερα μια από τις 

κύριες παραμέτρους για την αποτελεσματικότητα του σχολείου και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των ίδιων των εκπαιδευτικών.» ( Παρασκευάς - Ζερβού, 

2014). 

Σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου (2001), οι θεμελιώδεις αρχές που οριοθετούν και 

προσδιορίζουν εννοιολογικά το πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών είναι:  

1. Η επιμόρφωση προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση.  

2. Συχνά θεωρείται συμπλήρωση, εμπλουτισμός, βελτίωση, ανανέωση ή 

αντικατάσταση της βασικής εκπαίδευσης.  

3. Εδραιώνεται όταν διευρύνει την επιστημονική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

λειτουργώντας ως εμβάθυνση σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή ή ευρύτερα σε 

θέματα των Επιστημών της Αγωγής. 

4. Επιβάλλεται να λειτουργεί σαν σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την 

εκπαιδευτική πράξη.  
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5. Βαδίζει παράλληλα με την πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της 

προσωπικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού.  

6. Νοείται σαν μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία συστηματικά 

οργανωμένη, θεσμοθετημένη ή μη, περιλαμβάνοντας θεσμοθετημένες 

δραστηριότητες της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και μη θεσμοθετημένες δράσεις τη μη 

τυπικής εκπαίδευσης.  

7. Στοχεύει στη διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και 

ατομικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να καλύπτονται οι 

ανάγκες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού συστήματος.  

Έτσι οι εκπαιδευτικοί μέσω της συνεχούς προσπάθειας και μόρφωσης, έχουν την 

δυνατότητα πλέον να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν νέες διδακτικές μεθοδολογίες 

προσέγγισης Φιλαναγνωστικών δράσεων στα σχολεία τους. 
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5. Η διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης απέναντι στη Φιλαναγνωσία: ερωτήματα, απόψεις και 

πεποιθήσεις 

    

«Στη διαμόρφωση της θετικής στάσης των παιδιών απέναντι στη λογοτεχνία πολύ 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο δάσκαλος, ο οποίος διακρίνοντας τα ενδιαφέροντα 

και τις ανάγκες των μαθητών επιλέγει βιβλία και δημιουργεί κίνητρα για την 

ανάγνωσή τους. Όπως απέδειξε το ερευνητικό πρόγραμμα «Όταν ο Ροβινσώνας 

Κρούσος συνάντησε το Χάρι Πότερ…», το οποίο υλοποιήθηκε από το Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αθηνών το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, «σε όλες τις τάξεις, ακόμη 

και στις πιο ‘δύσκολες’, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, μπορούν να 

γίνουν εκπληκτικά πράγματα, όταν εκπαιδευτικοί με γνώσεις, μεράκι και ευαισθησία, 

εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν από πρώτο χέρι την απόλαυση της ανάγνωσης και 

αγαπούν με πάθος τη λογοτεχνία, αποφασίζουν να «δράσουν»» (Χαλκιαδάκη 

2008:150). 

Παρόλα αυτά, τι άποψη έχουν γενικά οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη φιλαναγνωσία 

και τι μπορεί να τους προβληματίζει; Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα 

«Καλλιεργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τρόποι ανάγνωσης και τρόποι 

εκπαίδευσης» από το ίδρυμα Λάτση το 201110, όσον αφορά τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο τους στην ενίσχυση της φιλαναγνωστικής διάθεσης των 

μαθητών τους, έδειξε ότι το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών θεωρούν εξαιρετικά 

σημαντικό ή πολύ σημαντικό το δικό τους ρόλο στο κομμάτι της ενίσχυσης της 

φιλαναγνωσίας πιστεύοντας ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες για 

να βοηθήσει τους μαθητές του να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το εξωσχολικό 

βιβλίο. Στην ερώτηση «Ποιοι παράγοντες ενισχύουν, κατά τη γνώμη σας, το 

ενδιαφέρον των μαθητών για την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων;», οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι το ενδιαφέρον των μαθητών για την ανάγνωση σχετίζεται άμεσα τόσο 

με τη στάση της οικογένειας απέναντι στο βιβλίο, όσο και με τις δραστηριότητες που 

γίνονται στο πλαίσιο του σχολείου. Οι σημαντικότεροι παράγοντες τόσο για τους 

δασκάλους όσο και για τους νηπιαγωγούς είναι η ύπαρξη αναγνωστών και 

                                                           
10Καλλιεργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τρόποι ανάγνωσης και τρόποι εκπαίδευσης. Κατσίκη – Γκίβαλου, Ά.       

Πολίτης Δ., Τσιαμπάση Φ., Χαλκιαδάκη Άβα .Αθήνα, Ίδρυμα Λάτση, 2011. 
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βιβλιοθήκης στο περιβάλλον των παιδιών, ενώ εξίσου σημαντικό θεωρούν το έργο 

που γίνεται στις σχολικές τάξεις. (Κατσίκη – Γκίβαλου. κ.ά., 2011: 92-93). 

Η σύνδεση όμως της λογοτεχνικής ανάγνωσης με την αξιοποίηση της λογοτεχνικής 

θεωρίας και την κατ’ επέκταση εφαρμογή της στην εκπαιδευτική πράξη έχει 

προκαλέσει αντιπαλότητες και αμηχανία καθώς η λογοτεχνική θεωρία ταυτίστηκε 

περισσότερο µε το άθροισµα των θεωρητικών λόγων και των γνώσεων αναφοράς, 

παρά θεωρήθηκε ως τρόπος σκέψης για τη Λογοτεχνία (Καγιαλής, 1994: 69). Η 

θεωρία είναι σίγουρο ότι δικαιωματικά έχει θέση στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

στις σχολικές τάξεις. Δεν πρέπει όμως να επιδιώκεται απλώς η παράθεση μιας 

ετερογενούς ποικιλίας απόψεων και η προσπάθεια να αναδειχθεί ως 

αποτελεσματικότερη μία θεωρία από μία άλλη. Επιφυλάξεις στην αμετροεπή χρήση 

της λογοτεχνικής θεωρίας διατυπώθηκαν από  εκπαιδευτικούς και μελετητές, οι 

οποίοι δεν απορρίπτουν τη λογοτεχνική θεωρία αλλά την ενθουσιώδη υιοθέτηση ή τη 

στερεότυπη χρήση κάποιας εκδοχής της (Τζιόβας 1996: 354-365, Πασχαλίδης 2000: 

31-32).  

Σήμερα τα Αναλυτικά Προγράμματα ικανοποιούν περισσότερο από άλλοτε τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι δράττοντας την ευκαιρία μπορούν να δουλέψουν πλέον 

πάνω στο αντικείμενο που αγαπάνε, και αυτή τους την λατρεία για την ανάγνωση να 

τη μεταδώσουν στα παιδιά. Παράλληλα όμως δημιουργούνται και διάφορα 

ερωτήματα προκειμένου μία δράση να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Μια 

σειρά από ερωτήματα όπως τι επενδύει ο εκπαιδευτικός θεσμός στη διδασκαλία των 

λογοτεχνικών κειμένων και τι αναμένει από τα αποτελέσματά της ή τι θεωρείται ότι 

τα έργα αυτά μεταφέρουν και κατά συνέπεια μεταβιβάζουν στα παιδιά, δε βρίσκουν 

ωστόσο πάντοτε τις καταλληλότερες απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα 

συγκεκριμένα ζητήματα μέσω της πράξης θα επαναπροσδιορίσουν από την 

καθημερινή διδασκαλία, τον αναγνωστικό σκοπό τον οποίον θα αποκτήσει ο νεαρός 

αναγνώστης  μέσω δεξιοτήτων που σταδιακά θα τον οδηγήσουν στην αυτόνομη και 

κριτική ανάγνωση (Κωτόπουλος, 2013). 

Τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα των εκπαιδευτικών για την σωστή δημιουργία ενός 

προγράμματος προκειμένου να προωθηθεί η φιλαναγνωσία, έχουν κυρίως σχέση τόσο 

με τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν καθώς 

και ο χρόνος προκειμένου το πρόγραμμα να είναι στα πλαίσια του ωρολογίου 

προγράμματος. 
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Η ερευνητική ομάδα «ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;» στην Κύπρο, κατέγραψε συγκεκριμένα 

ερωτήματα εκπαιδευτικών: 

1. Πού θα βρω το χρόνο για προώθηση της φιλαναγνωσίας;  

2. Ποια βιβλία είναι τα πιο κατάλληλα για προώθηση της φιλαναγνωσίας; 

3. Πώς μπορώ να πείσω τα παιδιά να διαβάζουν;  

4. Πώς μπορώ να εμπλέξω τους γονείς;  

5. Πώς να οργανώσω τη βιβλιοθήκη της τάξης; 

6. Πού θα βρω βιβλία για την τάξη μου; 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 «ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;» Έρευνα για τα αναγνωστικά κίνητρα, στάσεις, συνήθειες και συμπεριφορές των μαθητών 

του δημοτικού σχολείου και ανάπτυξη προγράμματος για προώθηση της φιλαναγνωσίας.  Οδηγός για Προώθηση 

της Φιλαναγνωσίας και Δειγματικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας. 2009-2010. 
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6. Η χρήση των τεχνικών της Φιλαναγνωσίας (και της Δημιουργικής Γραφής) 

στις πρακτικές προσέγγισης της Λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική πράξη 

Αυτό που παρατηρείται στην σημερινή εποχή στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι ότι 

οι εκπαιδευτικοί υποβαθμίζονται σε απλούς εργαζομένους που δεν ελέγχουν τα 

Αναλυτικά Προγράμματα στο σχολείο ή τα Προγράμματα Σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο και απλώς, καλούνται να τα εφαρμόσουν ή να τα διεκπεραιώσουν. 

Φυσικά, η όποια αναπαραγωγή του συνολικού συστήματος δεν επιτυγχάνεται ούτε 

ολοκληρωτικά ούτε με ενιαίο τρόπο, αλλά σε διακριτά επίπεδα και με διαφορετικές 

μορφές, όπως η γλώσσα, η κουλτούρα και η πολιτική (Sarup 2006: 182, 18), και στη 

δική μας περίπτωση και με τον τρόπο διδασκαλίας των λογοτεχνικών μαθημάτων σε 

κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. 

Στην εκπαίδευση, την ανατροπή θα επιφέρει η αγάπη των αναγνωστών για το βιβλίο 

και η δημιουργικότητα οι οποίες  αντιμετωπίζουν τους κυρίαρχους καταπιεστικούς 

ορισμούς της διδακτικής της Λογοτεχνίας, οι οποίοι επιβάλλουν έννοιες όπως η 

ικανότητα, η ευφυΐα, το ταλέντο ως θεόπνευστες και όχι ως ιστορικές ανθρώπινες 

κατασκευές. Η Δημιουργική Γραφή και η φιλαναγνωσία δίνουν τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να αμφισβητήσουν τους δεδομένους κανόνες και συμβάσεις για το τι 

θεωρείται λογικό, εύλογο, ορθολογικό, και να μην αντιμετωπίζουν ως εκτροπή ή 

αποτυχία τη μη συμμόρφωση των μαθητών με τις κοινωνικές συμβάσεις τους. Η 

επιβολή της ταμπέλας σε έναν μαθητή, η οποία προσδιορίζει τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών από αυτόν, αίρεται, καθώς είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο οι 

αδύνατοι μαθητές, να εκπλήσσουν τους δασκάλους τους στα γραπτά τους κείμενα σε 

σχέση με τα βιογραφικά και την προσωπικότητα που «εκπέμπεται» στη φυσική τους 

παρουσία. Το υποκείμενο της γραφής ουσιαστικά έρχεται να συμπληρώσει δυναμικά 

τη σύγχρονη παιδαγωγική, η οποία έχει απομακρυνθεί από παραδοσιακές πρακτικές 

που, συγκεκριμένα στην περίπτωση της Λογοτεχνίας, θεωρούσαν τον μαθητή έναν 

παθητικό δέκτη μέσω της αποστήθισης, της άκριτης αποδοχής απόψεων και 

νοημάτων από τους δασκάλους – αυθεντίες. Μέσα λοιπόν από τη Δημιουργική Γραφή 

ο μαθητής συνειδητοποιεί και ανακαλύπτει τις δυνατότητες του καθώς μέσω της 

φαντασίας του και της ενεργοποίησης όλων των πνευματικών, ψυχικών και 

συναισθηματικών του δυνάμεων, μπορεί να γίνει ο ίδιος δημιουργός του κειμένου, 
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όχι μόνο κριτικός αναγνώστης-ερμηνευτής, αλλά και αναδημιουργός του12 

(Κωτόπουλος, 2014). 

«Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο σε όλα τα Πανεπιστήμια του 

κόσμου συγκροτείται από την ερευνητική και τη διδακτική της πλευρά, εστιάζει στην 

ενεργητική πρόσληψη των λογοτεχνικών ειδών και φέρνει, σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο, τους φοιτητές σε επαφή με κείμενα, απόψεις και κριτικές των συναδέλφων 

τους, με τους οποίους μπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις δικές τους 

ιδέες, αλλά και να επανεξετάσουν, να αναθεωρήσουν και να διασκευάσουν τελικά 

μέρος των κειμένων τους. Αυτό, άλλωστε, είναι και το διαφοροποιητικό στοιχείο της 

Δ.Γ. από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και τη διδασκαλία τους στους 

πανεπιστημιακούς χώρους: το ότι αναφέρεται σε μία δραστηριότητα ή σε ένα σύνολο 

δράσεων και την ίδια στιγμή εγκολπώνει έναν στοχασμό, τόσο της δραστηριότητας 

όσο και του παραγόμενου αποτελέσματος» (Κωτόπουλος 2011). 

Πέρα από τις όποιες άλλες στοχεύσεις, σε ένα εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 

υπηρετείται και αναδεικνύεται η «ποιητική του συγκεκριμένου», έναντι στην 

τυραννία του κοινού νου. Απέναντι στις ομοιότητες και στις προσομοιώσεις που 

επιθυμεί η εκπαίδευση παρουσιάζεται εντόνως η πρόθεση και η προσπάθεια  

συγκρότησης σκεπτόμενων ατόμων και κοινοτήτων (Arend 1978: 193) 

Στις μέρες μας, συναντάμε ένα φαινόμενο στερεοτυπίας ως προς την γλώσσα της 

λογοτεχνικής γραφής, καθώς θα τη χαρακτηρίζαμε ως  γλώσσα υπηρεσιακή, 

γραφειοκρατική, δημοσιογραφική. Αυτό μας θυμίζει τη διαδικασία κατά την οποία το 

υποκείμενο που διηγείται, ο εκπαιδευτικός, και τα αντικείμενα που ακούν 

υπομονετικά, οι μαθητές που τους συμπεριφέρονται σαν δοχεία ή δέκτες, συγκροτούν 

μια «τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης, με παθητικές λειτουργίες αποδοχής, 

αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των καταθέσεων γνώσης, όπως έχει επισημάνει και 

ο Paulo Freire (1973,1986). Έτσι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να μπουν στην 

διαδικασία της αυτενέργειας και της διαχείρισης με κριτικό και δημιουργικό τρόπο 

του μεγάλου όγκου της παρεχόμενης πληροφορίας στα πλαίσια διαλογικών 

περιβαλλόντων. Σύμφωνα με τους Deleuze-Guattari, οι οποίοι αποτυπώνουν 

μοναδικά τους κινδύνους που εγκυμονεί η άκριτη προσέγγιση της γνώσης στη 

σημερινή συγκυρία, υποστηρίζοντας πως εάν οι τρεις εποχές της έννοιας είναι η 

                                                           
12 Ο στόχος συνεπώς αυτής της διαδικασίας είναι διπλός: αφενός να καταστούν τα παιδιά-μαθητές 

καλοί αναγνώστες και αφετέρου να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί συγγράφοντας μια παραλλαγή του 

κειμένου, ένα άλλο λογοτεχνικό κείμενο εμπνευσμένο από το αρχικό κ.τ.λ. 
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εγκυκλοπαίδεια, η παιδαγωγική και η εμπορική επαγγελματική κατάρτιση, μόνον η 

δεύτερη μπορεί να μας εμποδίσει να πέσουμε από τις κορυφές της πρώτης μέσα στην 

απόλυτη καταστροφή της τρίτης, καταστροφή απόλυτη για τη σκέψη, όποια κι αν 

είναι, εννοείται, τα «κοινωνικά οφέλη», σύμφωνα με την άποψη του παγκόσμιου 

καπιταλισμού (1996:12). 
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Μέθοδος 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας: 

 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση των προσωπικών 

συνηθειών ανάγνωσης των εκπαιδευτικών και οι  διδακτικές τους πρακτικές. Τα 

διερευνητικά  ερωτήματα στα οποία στηρίχθηκε η έρευνα ήταν: 

 

1. Διαβάζουν οι εκπαιδευτικοί στον ελεύθερό τους χρόνο; 

2. Χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί περισσότερες εκπαιδευτικές στρατηγικές, 

προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο διδακτικό αποτέλεσμα; 

3. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκτιμούν το διάβασμα στη ζωή τους, σε σχέση με εκείνους 

που δεν το εκτιμούν; 

4. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών που διαβάζουν για ευχαρίστηση και 

αυτών που δεν διαβάζουν όσο αφορά το πώς παρακινούν τους μαθητές να διαβάσουν; 

 

Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνάς μας περιελάμβανε εκπαιδευτικούς, κυρίως ΠΕ70, από 13 

σχολεία κυρίως της Λάρισας, της Αθήνας , της Πάτρας και του Δρέπανου Αχαΐας. 

Αυτές οι τρείς πόλεις επιλέχθηκαν μόνο και μόνο επειδή γνωρίζαμε άτομα σε κάθε 

μια από αυτές που ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 104 άτομα, όλων των τάξεων και ωραρίων και 

έτσι συναντήσαμε διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις ανά ηλικία ως προς την 

φιλαναγνωσία (Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Στ΄ δημοτικού, ολοήμερου και συμπλήρωσης 

ωραρίου.).Η συμμετοχή τους πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση γραπτών 

ερωτηματολογίων. Ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών ήταν 47,4 ετών με 

τυπική απόκλιση 6,1  ενώ ο μέσος όρος των χρόνων εμπειρίας ήταν 21,3 χρόνια με 

τυπική απόκλιση 7,1.  Το 16 %,  των εκπαιδευτικών που μας απάντησαν, κατείχε  

μεταπτυχιακούς τίτλους ενώ το 2,5 % διδακτορικούς . 
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Μέσα συλλογής δεδομένων 

Προκειμένου να διερευνήσουμε πώς οι αναγνωστικές συνήθειες των εκπαιδευτικών 

σχετίζονται με τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία τους, 

δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε 13 δημοτικά σχολεία. 

Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκε ήταν 104. 

Στην πρώτη σελίδα υπήρχε ένα μικρό κείμενο το οποίο ενημέρωνε τους 

εκπαιδευτικούς , πριν το συμπληρώσουν, για το θέμα και τον ερευνητικό σκοπό, στα 

πλαίσια ποιας εργασίας περιλαμβάνεται η έρευνα και στοιχεία της φοιτήτριας. 

Περιελάμβανε 3 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ανοικτού και στην τελευταία 

σελίδα μπορούσαν να μας γράψουν κάποια στοιχεία για το άτομο τους όπως τάξη που 

δίδασκαν τη δεδομένη στιγμή, σχολείο, ηλικία, χρόνια διδασκαλίας, χρόνια στην 

τρέχουσα θέση, υψηλότερο πτυχίο κατοχής και ονοματεπώνυμο, το οποίο πρέπει να 

σημειωθεί πως δεν ήταν υποχρεωτικό προκειμένου οι  δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

να ήταν ακριβής. Τα στοιχεία από την έρευνα αναλύθηκαν με  τη χρήση ποσοτικών 

και ποιοτικών μεθόδων. Ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με μεθόδους περιγραφικής 

ανάλυσης , ενώ οι γραπτές απαντήσεις εξετάστηκαν και στη συνέχεια, 

κατηγοριοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει σωστά η ανάλυσή τους και η εκπόνηση 

των αποτελεσμάτων τους. 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια αφού διανεμήθηκαν στα σχολεία, προκειμένου να 

συμπληρωθούν από όλους τους εκπαιδευτικούς, δόθηκε το περιθώριο των 5 ημερών 

για  να συλλεχθούν. 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί, αρχικά 

στην πρώτη ερώτηση τους ζητήθηκε να καταγράψουν , σε ένα αρχείο καταγραφής 

δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας διάφορα  χρονικά διαστήματα, τον τρόπο που 

περνούν τον χρόνο τους μετά το σχολείο περιλαμβάνοντας και ερωτήσεις σχετικές με 

την ανάγνωση στον ελεύθερό τους χρόνο, προσαρμοσμένες από τον Morrison κ.α. 

(1999). Τα χρονικά διαστήματα που έπρεπε να διαλέξουν ήταν: 

 Καθόλου 

 1–15 λεπτά 

 16–30 λεπτά 
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 31-60 λεπτά 

 Πάνω από μία ώρα 

Θέλαμε να μάθουμε πόσο χρόνο ξόδευαν οι εκπαιδευτικοί διαβάζοντας για 

ευχαρίστηση χωρίς να αποκαλύψουμε τον πρωταρχικό σκοπό της μελέτης.   

Η δεύτερη ερώτηση περιλάμβανε ένα πίνακα στον οποίο οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να 

καταγράψουν πόσο συχνά χρησιμοποιούνε την κάθε μία  εκπαιδευτική στρατηγική 

που τους δίνονταν κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Τα χρονικά διαστήματα 

που έπρεπε να διαλέξουν ήταν: 

 Καθόλου 

 1–2 φορές το μήνα 

 1–2 φορές τη βδομάδα 

 Κάθε μέρα 

Οι στρατηγικές αυτές περιλάμβαναν μεθόδους όπως ανάγνωση από τους μαθητές με 

υλικό δικής τους επιλογής, ομάδες ανάγνωσης, λογοτεχνικές συζητήσεις, δυνατή 

ανάγνωση, καθώς και άλλες συνηθισμένες μεθόδους, όπως η κυκλική ανάγνωση και 

γραπτές απαντήσεις, ερωτήσεων κατανόησης (Zemelman, Daniels, &Hyde, 2005). 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ πόσου 

χρόνου ξόδευαν οι εκπαιδευτικοί στην ανάγνωση για ευχαρίστηση και τις διδακτικές 

πρακτικές που χρησιμοποιούσαν στις τάξεις τους. 

Στην τρίτο ερώτημα ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε 

δηλώσεις, μέσα από μία κλίμακα πάρα πολύ έως καθόλου, κατά πόσο περιγράφουν 

τους εαυτούς τους σύμφωνα με την φιλαναγνωσία. Ο σκοπός αυτών των δηλώσεων 

ήταν να δούμε κατά πόσο πραγματικά φιλαναγνώστες ήταν οι εκπαιδευτικοί μας 

εφόσον εδώ σημείωναν ξεκάθαρα τη στάση τους απέναντι στο βιβλίο και την 

ανάγνωση. 

Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε τις διδακτικές πρακτικές καθώς οι εκπαιδευτικοί 

έπρεπε να καταγράψουν τις τρεις εκπαιδευτικές στρατηγικές που εκτιμούσαν και 

χρησιμοποιούσαν τακτικά στις τάξεις τους. Εκεί ελέγξαμε την ποικιλία των 

εκπαιδευτικών στρατηγικών του εκάστοτε εκπαιδευτικού, καθώς και τη διάθεσή τους 

με την ενασχόληση του βιβλίου.   

Τον στόχο της προηγούμενης ερώτησης έρχεται να ενισχύσει το τελευταία μέρος του 

ερωτηματολογίου, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο 
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ερώτημα: «Κατά τη διδασκαλία, ποιο είναι αυτό που κάνετε σε σταθερή βάση και 

θεωρείτε ότι βοηθάει περισσότερο τους μαθητές στην εμπλοκή τους με την ανάγνωση». 

Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε αυτή την ερώτηση με μια σύντομη γραπτή απάντηση. 

 

Αποτελέσματα 

Πίνακας 1 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταγράψουν , σε ένα αρχείο καταγραφής 

δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας διάφορα  χρονικά διαστήματα, τον τρόπο που 

περνούν τον χρόνο τους μετά το σχολείο. Στόχος μας ήταν να δούμε  πόσο χρόνο 

ξοδεύουν οι δάσκαλοι διαβάζοντας για ευχαρίστηση  στον ελεύθερό τους χρόνο, σε 

σύγκριση με άλλες δραστηριότητες. 

Στη συνέχεια, στους πίνακες που παραθέτονται, αναφέρεται αναλυτικά  ο χρόνος 

που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 

 

Πίνακας 1.1: Οι εκπαιδευτικοί που βλέπουν τηλεόραση. 
 

Βλέπουν Τηλεόραση 

Χρόνος F % 

Καθόλου 14 13,5 

1-15 Λεπτά 10 9,6 

16-30 Λεπτά 

 
24 23,1 

31-60 Λεπτά 

 
30 28,8 

Πάνω από μία ώρα 

 
26 25,0 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 30 (28,8%) βλέπουν 

τηλεόραση 31 – 60 λεπτά την ημέρα, οι 26  (25%) πάνω από μία ώρα, οι 24 (23,1%)  
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16 – 30 λεπτά και  οι 14 (13.5 %) καθόλου. Τέλος 10 εκπαιδευτικοί (9,6 %) βλέπουν 

τηλεόραση 1-15 λεπτά ημερησίως. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.2: Οι εκπαιδευτικοί που αθλούνται. 

 

 

Αθλούνται 

Χρόνος F % 

Καθόλου 35 33,7 

1-15 Λεπτά 19 18,3 

16-30 Λεπτά 

 
15 14,4 

31-60 Λεπτά 

 
23 22,1 

Πάνω από μία ώρα 

 
11 10,6 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

Στο ερώτημα σχετικά με τον χρόνο που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για να 

αθλούνται, από το δείγμα των 104, οι 35 (33,7 %) απάντησαν καθόλου, 23 (22,1%) 

διαθέτουν 31-60 λεπτά την ημέρα, οι 19 (18,3 %) 1-15 λεπτά, 15 (14,4 %) 16-30 

λεπτά ενώ μόλις 11 (10,6 %) αφιερώνουν πάνω από μία ώρα . Να σημειωθεί, ότι 1 

εκπαιδευτικός (1%) δεν έδωσε καμία απάντηση.  
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Πίνακας 1.3: Οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν  τις διδασκαλίες τους, ερευνώντας το 

υλικό που χρειάζονται. 

 

 

Σχεδιάζουν  τις διδασκαλίες τους, ερευνώντας το υλικό που χρειάζονται 

Χρόνος F % 

Καθόλου 0 0,0 

1-15 Λεπτά 7 6,7 

16-30 Λεπτά 

 
36 34,6 

31-60 Λεπτά 

 
35 33,7 

Πάνω από μία ώρα 

 
24 23,1 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο χρόνο διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί μετά το σχολείο, 

για να σχεδιάσουν τις διδασκαλίες τους, ερευνώντας το υλικό που χρειάζονται , από 

το δείγμα των 104, οι 36 (34,6 %) απάντησαν 16-30 λεπτά, 35 (33,7%) διαθέτουν 31-

60 λεπτά την ημέρα, οι 24 (23,1 %) πάνω από μία ώρα, οι 7 (6,7 %) 1-15 λεπτά ενώ 

κανένας (0,0 %) δεν απάντησε πως δεν διαθέτει καθόλου από τον προσωπικό του 

χρόνο . Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.  
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Πίνακας 1.4: Οι εκπαιδευτικοί που διαβάζουν εκπαιδευτικά περιοδικά ή 

εκπαιδευτικά βιβλία. 

 

 

Διαβάζουν εκπαιδευτικά περιοδικά ή εκπαιδευτικά βιβλία 

Χρόνος F % 

Καθόλου 13 12,5 

1-15 Λεπτά 28 26,9 

16-30 Λεπτά 

 
27 26,0 

31-60 Λεπτά 

 
21 20,2 

Πάνω από μία ώρα 

 
11 10,6 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 4 3,8 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 28 (26,9%) 

διαβάζουν εκπαιδευτικά περιοδικά ή εκπαιδευτικά βιβλία 1-15 λεπτά την ημέρα, οι 

27  (26%) 16-30 λεπτά, οι 21 (20,2%)  31 – 60 λεπτά και  οι 13 (12.5 %) καθόλου ενώ 

11 εκπαιδευτικοί (10,6 %) αφιερώνουν στο διάβασμα πάνω από μία ώρα. Να 

σημειωθεί, ότι 4 εκπαιδευτικοί (3,8%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.   
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Πίνακας 1.5: Οι εκπαιδευτικοί που μαγειρεύουν. 

 

 

 

 

 

 

Μαγειρεύουν 

Χρόνος F % 

Καθόλου 21 20,2 

1-15 Λεπτά 11 10,6 

16-30 Λεπτά 

 
18 17,3 

31-60 Λεπτά 

 
31 29,8 

Πάνω από μία ώρα 

 
23 22,1 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 31 (29,8%) 

μαγειρεύουν 31-60 λεπτά την ημέρα, οι 23  (22,1 %) πάνω από μία ώρα, οι 21 

(20,2%)  καθόλου, οι 18 (17.3 %) 16-30 λεπτά ενώ 11 εκπαιδευτικοί (10,6 %) 

αφιερώνουν στο μαγείρεμα 1-15 λεπτά ημερησίως . 
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Πίνακας 1.6: Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. 

 

 

 

 

 

Κάνουν τις δουλειές του σπιτιού 

Χρόνος F % 

Καθόλου 12 11,5 

1-15 Λεπτά 16 15,4 

16-30 Λεπτά 

 
20 19,2 

31-60 Λεπτά 

 
18 17,3 

Πάνω από μία ώρα 

 
36 34,6 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο χρόνο διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί μετά το σχολείο, 

για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού , από το δείγμα των 104, οι 36 (34,6%) 

απάντησαν πάνω από μία ώρα, 20 (19,2%) διαθέτουν 16-30 λεπτά την ημέρα, οι 18 

(17,3%) 31-60 λεπτά, οι 16 (15,4%) 1-15 λεπτά ενώ μόλις 12 (11,5 %) καθόλου . Να 

σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Πίνακας 1.7: Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούν τα γραπτά τους. 

 

Αξιολογούν τα γραπτά τους 

Χρόνος F % 

Καθόλου 9 8,7 

1-15 Λεπτά 10 9,6 

16-30 Λεπτά 

 
31 29,8 

31-60 Λεπτά 

 
35 33,7 

Πάνω από μία ώρα 

 
16 15,4 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 3 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο χρόνο διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί μετά το σχολείο, 

για να αξιολογήσουν τα γραπτά τους , από το δείγμα των 104, οι 35 (33,7%) 

απάντησαν 31-60 λεπτά, 31 (29,8%) διαθέτουν 16-30 λεπτά την ημέρα, οι 16 (15,4%) 

πάνω από μία ώρα, οι 10 (9,6%) 1-15 λεπτά ενώ μόλις 9 (8,7 %) καθόλου . Να 

σημειωθεί, ότι 3 εκπαιδευτικοί (2,9%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.  
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Πίνακας 1.8: Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τον Υ/Η. 

 

Ασχολούνται με τον Υ/Η 

Χρόνος F % 

Καθόλου 6 5,8 

1-15 Λεπτά 11 10,6 

16-30 Λεπτά 

 
18 17,3 

31-60 Λεπτά 

 
25 24,0 

Πάνω από μία ώρα 

 
41 39,4 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 3 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο χρόνο διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί μετά το σχολείο, 

για να ασχοληθούν με τον Η/Υ , από το δείγμα των 104, οι 41 (39,4%) απάντησαν 

πάνω από μία ώρα, 25 (24%) διαθέτουν 31-60 λεπτά την ημέρα, οι 18 (17,3%) 16-30 

λεπτά, οι 11 (10,6%) 1-15 λεπτά ενώ μόλις 6 (5,8 %) καθόλου . Να σημειωθεί, ότι 3 

εκπαιδευτικοί (2,9%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.  
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Πίνακας 1.9: Οι εκπαιδευτικοί που περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους. 

 

 

Περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους 

Χρόνος F % 

Καθόλου 2 1,9 

1-15 Λεπτά 0 0,0 

16-30 Λεπτά 

 
5 4,8 

31-60 Λεπτά 

 
19 18,3 

Πάνω από μία ώρα 

 
77 74,0 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 77 (74%) 

αφιερώνουν χρόνο στην οικογένειά τους πάνω από μία ώρα, οι 19 (18,3 %) 31-60 

λεπτά την ημέρα, οι 5 (4,8%)  16-30 λεπτά την ημέρα, 2 (1,9%) καθόλου ενώ κανένας 

εκπαιδευτικός δεν σημείωσε το 1-15 λεπτά . Να σημειωθεί, ότι 1 εκπαιδευτικός (1%) 

δεν έδωσε καμία απάντηση.  
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Πίνακας 1.10: Οι εκπαιδευτικοί που διαβάζουν βιβλία (Φαντασίας, Ποίηση, 

Περιοδικά) 

 

 

Διαβάζουν βιβλία (Φαντασίας, Ποίηση, Περιοδικά) 

Χρόνος F % 

Καθόλου 17 16,3 

1-15 Λεπτά 15 14,4 

16-30 Λεπτά 

 
28 26,9 

31-60 Λεπτά 

 
25 24,0 

Πάνω από μία ώρα 

 
19 18,3 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 28 (26,9%) 

διαβάζουν βιβλία (φαντασίας, ποίησης, περιοδικά) 16-30 λεπτά την ημέρα, οι 25  

(24%) 31-60 λεπτά, οι 19 (18,3%) πάνω από μία ώρα , 17 (16,3%) καθόλου ενώ 15 

εκπαιδευτικοί (14,4 %) αφιερώνουν στο διάβασμα 1-15 λεπτά.  
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Πίνακας 2 

 

Εδώ, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταγράψουν πόσο συχνά χρησιμοποιούνε 

εκπαιδευτικές στρατηγικές.  

Στη συνέχεια, στους πίνακες που παραθέτονται, αναφέρεται αναλυτικά  η συχνότητα 

της χρήσης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

Πίνακας 2.1: Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν ερωτήσεις προφορικής κατανόησης. 

 

 

Ερωτήσεις προφορικής κατανόησης 

Χρόνος F % 

Καθόλου 1 1,0 

1–2 φορές το μήνα 

 
0 0,0 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
2 1,9 

Κάθε μέρα 

 
100 96,2 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 100 (96,2%) κάνουν 

ερωτήσεις προφορικής κατανόησης κάθε μέρα, οι 2 (1,9 %) 1-2 φορές την εβδομάδα, 

1 (1%) καθόλου ενώ κανένας δεν επέλεξε το χρονικό διάστημα 1-2 φορές το μήνα. 

Να σημειωθεί, ότι 1 εκπαιδευτικός (1%) δεν έδωσε καμία απάντηση.  
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Πίνακας 2.2: Οι εκπαιδευτικοί που ζητάνε από τους μαθητές να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κατανόησης γραπτώς. 

 

 

 

Γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης 

Χρόνος F % 

Καθόλου 8 7,7 

1–2 φορές το μήνα 

 
20 19,2 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
64 61,5 

Κάθε μέρα 

 
12 11,5 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί ζητάνε από τους μαθητές 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης γραπτώς , από το δείγμα των 104, οι 64 

(61,5%) απάντησαν 1-2 φορές την εβδομάδα, 20 (19,2%) 1-2 φορές τον μήνα, οι 12 

(11,5%) κάθε μέρα και μόλις 8 εκπαιδευτικοί (7,7%) καθόλου. 
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Πίνακας 2.3: Οι εκπαιδευτικοί που βάζουν τα παιδιά να διαβάζουν φωναχτά μπροστά 

σε ομάδες συμμαθητών τους. 

 

 

 

Δυνατό διάβασμα των μαθητών μπροστά σε ομάδες συμμαθητών τους 

Χρόνος F % 

Καθόλου 1 1,0 

1–2 φορές το μήνα 

 
6 5,8 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
21 20,2 

Κάθε μέρα 

 
76 73,1 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 76 (73,1%) βάζουν 

τα παιδιά να διαβάζουν φωναχτά μπροστά σε ομάδες συμμαθητών τους κάθε μέρα, οι 

21 (20,2 %) 1-2 φορές την εβδομάδα, 6 (5,8%) 1-2 φορές το μήνα ενώ μόλις 1 

εκπαιδευτικός καθόλου.  
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Πίνακας 2.4: Οι εκπαιδευτικοί που δίνουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να 

διαβάζουν υλικό δικής τους επιλογή 

 

 

 

Διάβασμα υλικού από τους μαθητές, δικής τους επιλογής 

Χρόνος F % 

Καθόλου 6 5,8 

1–2 φορές το μήνα 

 
34 32,7 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
44 42,3 

Κάθε μέρα 

 
18 17,3 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 44 (42,3%) δίνουν 

στους μαθητές τους τη δυνατότητα να διαβάζουν υλικό δικής τους επιλογής 1-2 

φορές την εβδομάδα, οι 34 (32,7 %) 1-2 φορές τον μήνα, 18 (17,3%) κάθε μέρα ενώ 

μόλις 6 δήλωσαν καθόλου. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν 

καμία απάντηση.  
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Πίνακας 2.5: Οι εκπαιδευτικοί που δίνουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να 

συζητάνε στην τάξη το θέμα βιβλίων που έχουν επιλέξει να διαβάσουν. 

 

 

Συζήτηση στην τάξη μεταξύ των μαθητών για το θέμα βιβλίων δικής τους 

επιλογής 

Χρόνος F % 

Καθόλου 5 4,8 

1–2 φορές το μήνα 

 
51 49,0 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
38 36,5 

Κάθε μέρα 

 
8 7,7 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί δίνουν στους μαθητές τους 

τη δυνατότητα να συζητάνε στην τάξη το θέμα βιβλίων που έχουν επιλέξει να 

διαβάσουν, από το δείγμα των 104, οι 51 (49%) απάντησαν 1-2 φορές το μήνα, 38 

(36,5%) 1-2 φορές τη βδομάδα, οι 8 (7,7%) κάθε μέρα και μόλις 5 εκπαιδευτικοί 

(4,8%) καθόλου. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν καμία 

απάντηση.  
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Πίνακας 2.6: Οι εκπαιδευτικοί που διαβάζουν δυνατά εικονογραφημένα βιβλία στη 

τάξη. 

 

 

Δυνατό διάβασμα των εκπαιδευτικών εικονογραφημένων βιβλίων μέσα στην τάξη 

Χρόνος F % 

Καθόλου 13 12,5 

1–2 φορές το μήνα 

 
51 49,0 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
36 34,6 

Κάθε μέρα 

 
4 3,8 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί διαβάζουν δυνατά 

εικονογραφημένα βιβλία στη τάξη, από το δείγμα των 104, οι 51 (49%) απάντησαν 1-

2 φορές το μήνα, 36 (34,6%) 1-2 φορές τη βδομάδα, οι 13 (12,5%) καθόλου και μόλις 

4 εκπαιδευτικοί (3,8%) κάθε μέρα.  
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Πίνακας 2.7: Οι εκπαιδευτικοί που διαβάζουν δυνατά εγκυκλοπαιδικά βιβλία στη 

τάξη. 

 

Δυνατό διάβασμα των εκπαιδευτικών εγκυκλοπαιδικών βιβλίων μέσα στην τάξη 

Χρόνος F % 

Καθόλου 33 31,7 

1–2 φορές το μήνα 

 
42 40,4 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
25 24,0 

Κάθε μέρα 

 
2 1,9 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί διαβάζουν δυνατά 

εγκυκλοπαιδικά βιβλία στη τάξη, από το δείγμα των 104, οι 42 (40,4%) απάντησαν 1-

2 φορές το μήνα, οι 33 (31,7%) καθόλου, 25 (24%) 1-2 φορές τη βδομάδα και μόλις 2 

εκπαιδευτικοί (1,9%) κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν 

έδωσαν καμία απάντηση. 
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Πίνακας 2.8: Οι εκπαιδευτικοί που διαβάζουν δυνατά παιδικά μυθιστορήματα στη 

τάξη. 

 

 

Δυνατό διάβασμα των εκπαιδευτικών παιδικών μυθιστορημάτων  μέσα στην τάξη 

Χρόνος F % 

Καθόλου 14 13,5 

1–2 φορές το μήνα 

 

59 56,7 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 

28 26,9 

Κάθε μέρα 

 

2 1,9 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί διαβάζουν δυνατά παιδικά 

μυθιστορήματα στη τάξη, από το δείγμα των 104, οι 59 (56,7%) απάντησαν 1-2 

φορές το μήνα, οι 28 (26,9%) 1-2 φορές τη βδομάδα,  14 (13,5%) καθόλου και μόλις 

2 εκπαιδευτικοί (1,9%) κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 1 εκπαιδευτικός (1%) δεν 

έδωσε καμία απάντηση.  
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Πίνακας 2.9: Οι εκπαιδευτικοί που διοργανώνουν διδασκαλίες χωρίζοντας τους 

μαθητές σε μικρές ομάδες ανάγνωσης. 

 

Διοργάνωση διδασκαλίας με μικρές ομάδες ανάγνωσης μαθητών 

Χρόνος F % 

Καθόλου 18 17,3 

1–2 φορές το μήνα 

 

43 41,3 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 

23 22,1 

Κάθε μέρα 

 

17 16,3 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 3 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 43 (41,3%) 

διοργανώνουν διδασκαλίες χωρίζοντας τους μαθητές σε μικρές ομάδες ανάγνωσης   

1-2 φορές το μήνα, οι 23 (22,1 %) 1-2 φορές τη βδομάδα, 18 (17,3%) καθόλου και 17 

(16,3%) κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 3 εκπαιδευτικοί (2,9%) δεν έδωσαν καμία 

απάντηση. 
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Πίνακας 2.10: Οι εκπαιδευτικοί που δίνουν χρόνο στους μαθητές να κάνουν    

«λογοτεχνικές» συζητήσεις. 

 

 

«Λογοτεχνικές» συζητήσεις 

Χρόνος F % 

Καθόλου 19 18,3 

1–2 φορές το μήνα 

 
58 55,8 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
21 20,2 

Κάθε μέρα 

 
4 3,8 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 58 (55,8%) δίνουν 

χρόνο στους μαθητές να κάνουν    «λογοτεχνικές» συζητήσεις 1-2 φορές το μήνα, οι 

21 (20,2 %) 1-2 φορές τη βδομάδα, 19 (18,3%) καθόλου και μόλις 4 (3,8%) κάθε 

μέρα. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν καμία απάντηση. 
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Πίνακας 2.11: Οι εκπαιδευτικοί που βάζουν τους μαθητές τους να καταγράψουν τις 

εντυπώσεις τους  ή τα συναισθήματά τους, αφού διαβάσουν ένα βιβλίο. 

 

 

 

Καταγραφή εντυπώσεων ή συναισθημάτων των μαθητών, μετά από διάβασμα 

βιβλίου 

Χρόνος F % 

Καθόλου 16 15,4 

1–2 φορές το μήνα 

 
59 56,7 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
27 26,0 

Κάθε μέρα 

 
1 1,0 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Παρατηρήθηκε  ότι από το σύνολο των 104 εκπαιδευτικών , οι 59 (56,7%) βάζουν 

τους μαθητές τους να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους  ή τα συναισθήματά τους, 

αφού διαβάσουν ένα βιβλίο 1-2 φορές το μήνα, οι 27 (26 %) 1-2 φορές τη βδομάδα, 

16 (15.4%) καθόλου και μόλις 1 (1%) κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 1 εκπαιδευτικός 

(1%) δεν έδωσε καμία απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Πίνακας 2.12: Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούνε συγκεκριμένο μοντέλο 

στρατηγικής ανάγνωσης. 

 

 

Χρήση συγκεκριμένου μοντέλου στρατηγικής ανάγνωσης 

Χρόνος F % 

Καθόλου 27 26,0 

1–2 φορές το μήνα 

 
21 20,2 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
28 26,9 

Κάθε μέρα 

 
19 18,3 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 9 8,7 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούνε 

συγκεκριμένο μοντέλο στρατηγικής ανάγνωσης, από το δείγμα των 104, οι 28 

(26,9%) απάντησαν 1-2 φορές τη βδομάδα, οι 27 (26%) καθόλου,  21 (20,2%) 1-2 

φορές το μήνα και 19 εκπαιδευτικοί (18,3%) κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 9 

εκπαιδευτικοί (8,7%) δεν έδωσαν καμία απάντηση 
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Πίνακας 2.13: Οι εκπαιδευτικοί που μοιράζονται τις απόψεις από προσωπικές τους 

αναγνώσεις. 

 

Απόψεις από προσωπικές αναγνώσεις εκπαιδευτικών 

Χρόνος F % 

Καθόλου 16 15,4 

1–2 φορές το μήνα 

 
40 38,5 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
31 29,8 

Κάθε μέρα 

 
15 14,5 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται τις απόψεις 

από προσωπικές τους αναγνώσεις, από το δείγμα των 104, οι 40 (38,5%) απάντησαν 

1-2 φορές το μήνα, οι 31 (29,8%) 1-2 φορές τη βδομάδα, 16 (15,4%) καθόλου και 15 

εκπαιδευτικοί (14,5%) κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν 

έδωσαν καμία απάντηση.  
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Πίνακας 2.14: Οι εκπαιδευτικοί που προτείνουνε συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων 

στην τάξη 

 

Προτάσεις συγκεκριμένων τίτλων βιβλίων στην τάξη 

Χρόνος F % 

Καθόλου 7 6,7 

1–2 φορές το μήνα 

 
64 61,5 

1–2 φορές τη βδομάδα 

 
30 28,8 

Κάθε μέρα 

 
1 1,0 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο προτείνουνε συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων στην 

τάξη, από το δείγμα των 104, οι 64 (61,5%) απάντησαν 1-2 φορές το μήνα, οι 30 

(28,8%) 1-2 φορές τη βδομάδα, 7 (6,7%) καθόλου και μόλις 1 εκπαιδευτικός (1%) 

δήλωσε κάθε μέρα. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν καμία 

απάντηση.  
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Πίνακας 3 

Στον πίνακα 3 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε δηλώσεις, μέσα 

από μία κλίμακα πάρα πολύ έως καθόλου, κατά πόσο περιγράφουν τους εαυτούς τους 

σύμφωνα με την φιλαναγνωσία. 

Στη συνέχεια, στους πίνακες που παραθέτονται, αναφέρονται αναλυτικά  οι 

απαντήσει των εκπαιδευτικών σε κάθε μία από τις δηλώσεις. 

 

 

Πίνακας 3.1: 1η Δήλωση: « Ποτέ δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου ως αναγνώστη ». 

 

« Ποτέ δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου ως αναγνώστη » 

 F % 

Καθόλου 39 37,5 

Λίγο 

 
19 18,3 

Αρκετά 

 
21 20,2 

Πολύ 

 
18 17,3 

Πάρα Πολύ 5 4,8 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στην δήλωση «Ποτέ δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου ως αναγνώστη», από το δείγμα 

των 104 εκπαιδευτικών, οι 39 (37,5%) απάντησαν καθόλου, οι 21 (20,2%) αρκετά, 19 

(18,3%) δήλωσαν λίγο, 18(17,3%) πολύ και μόλις 5 εκπαιδευτικοί (4,8%) σημείωσαν 

πάρα πολύ. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν έδωσαν καμία απάντηση. 
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Πίνακας 3.2: 2η Δήλωση: « Νομίζω ότι είμαι ένας αφοσιωμένος αναγνώστης ». 

 

 

 

 

« Νομίζω ότι είμαι ένας αφοσιωμένος αναγνώστης » 

 F % 

Καθόλου 2 1,9 

Λίγο 

 
15 14,4 

Αρκετά 

 
36 34,6 

Πολύ 

 
29 27,9 

Πάρα Πολύ 22 21,2 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στην δήλωση « Νομίζω ότι είμαι ένας αφοσιωμένος αναγνώστης », από το δείγμα 

των 104 εκπαιδευτικών, οι 36 (34,6%) απάντησαν αρκετά, οι 29 (27,9%) πολύ, 22 

(21,2%) δήλωσαν πάρα πολύ, 15 (14,4%) σημείωσαν λίγο και μόλις 2 εκπαιδευτικοί 

(1,9%) καθόλου.  
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Πίνακας 3.3: 3η Δήλωση: « Θα ήθελα να περάσω μια μέρα διαβάζοντας , όταν έχω το 

χρόνο ». 

 

 

« Θα ήθελα να περάσω μια μέρα διαβάζοντας , όταν έχω το χρόνο » 

 F % 

Καθόλου 1 1,0 

Λίγο 

 
19 18,3 

Αρκετά 

 
20 19,2 

Πολύ 

 
29 27,9 

Πάρα Πολύ 35 33,7 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στην δήλωση «Θα ήθελα να περάσω μια μέρα διαβάζοντας , όταν έχω το χρόνο», από 

το δείγμα των 104 εκπαιδευτικών, οι 35 (33,7%) απάντησαν πάρα πολύ, οι 29 

(27,9%) πολύ, 20 (19,2%) δήλωσαν αρκετά, 19 (18,3%) σημείωσαν λίγο και μόλις 1 

εκπαιδευτικός (1%) καθόλου.  
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Πίνακας 3.4: 4η Δήλωση: «Παίρνω αρκετές ικανοποιήσεις από την προσωπική μου 

ανάγνωση ». 

 

 

« Παίρνω αρκετές ικανοποιήσεις από την προσωπική μου ανάγνωση » 

 F % 

Καθόλου 1 1,0 

Λίγο 

 
9 8,7 

Αρκετά 

 
21 20,2 

Πολύ 

 
42 40,4 

Πάρα Πολύ 31 29,8 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

 

Στην δήλωση « Παίρνω αρκετές ικανοποιήσεις από την προσωπική μου ανάγνωση », 

από το δείγμα των 104 εκπαιδευτικών, οι 42 (40,4%) απάντησαν πολύ, οι 31 (29,8%) 

πάρα πολύ, 21 (20,2%) δήλωσαν αρκετά, 9 (8,7%) σημείωσαν λίγο και μόλις 1 

εκπαιδευτικός (1%) καθόλου.  
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Πίνακας 3.5: 5η Δήλωση: « Θα προτιμούσα να παρακολουθήσω τηλεόραση ή ταινία 

απ’ ότι να διαβάσω ». 

 

« Θα προτιμούσα να παρακολουθήσω τηλεόραση ή ταινία απ’ ότι να διαβάσω » 

 F % 

Καθόλου 24 23,1 

Λίγο 

 
45 43,3 

Αρκετά 

 
17 16,3 

Πολύ 

 
5 4,8 

Πάρα Πολύ 13 12,5 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Στην δήλωση « Θα προτιμούσα να παρακολουθήσω τηλεόραση ή ταινία απ’ ότι να 

διαβάσω », από το δείγμα των 104 εκπαιδευτικών, οι 45 (43,3%) απάντησαν λίγο, οι 

24 (23,1%) καθόλου, 17 (16,3%) δήλωσαν αρκετά, 13 (12,5%) σημείωσαν πάρα πολύ 

και μόλις 5 εκπαιδευτικοί  (4,8%) πολύ.  
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Πίνακας 3.6: 6η Δήλωση: « Ειλικρινά , δεν βρίσκω την ανάγνωση να είναι πολύ 

χαλαρωτική ». 

 

 

« Ειλικρινά , δεν βρίσκω την ανάγνωση να είναι πολύ χαλαρωτική » 

 F % 

Καθόλου 51 49,0 

Λίγο 

 
30 28,8 

Αρκετά 

 
12 11,5 

Πολύ 

 
5 4,8 

Πάρα Πολύ 4 3,8 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 2 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

 

Στην δήλωση « Ειλικρινά , δεν βρίσκω την ανάγνωση να είναι πολύ χαλαρωτική », 

από το δείγμα των 104 εκπαιδευτικών, οι 51 (49%) απάντησαν καθόλου, οι 30 

(28,8%) λίγο, 12 (11,5%) δήλωσαν αρκετά, 5 (4,8%) σημείωσαν πολύ και 4 

εκπαιδευτικοί  (3,8%) πάρα πολύ. Να σημειωθεί, ότι 2 εκπαιδευτικοί (1,9%) δεν 

έδωσαν καμία απάντηση. 
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Πίνακας 4 

 

Στον πίνακα 4 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν 3 διδακτικές 

δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ή ανάγνωσης που εκτιμούν και χρησιμοποιούν 

τακτικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλία τους. 

Στη συνέχεια, στον πίνακα που παραθέτεται, αναφέρονται αναλυτικά  οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών. 

 

 

 

Διδακτικές δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ή ανάγνωσης 

 Απαντήσεις (F) 
Ποσοστό εκπαιδευτικών 

(%) 

ακρόαση βιβλίων από Η/Υ 

(audio book) 
1 1 

αλληλουχία γεγονότων 1 1 

ανάγνωση 27 26 

ανάγνωση βιβλίων 2 1,9 

ανάγνωση 

εικονογραφημένων 

βιβλίων 

1 1 

ανάγνωση ιστορικών 

βιβλίων 
2 1,9 

ανάγνωση κειμένων από 

ηθοποιούς 
1 1 

ανάγνωση λογοτεχνικών 

κειμένων 
11 10,5 

ανάγνωση 

μυθιστορημάτων 
1 1 

ανάγνωση παραμυθιών 4 3,8 

αναδιήγηση 1 1 

ανάλυση περιεχομένου 12 11,5 

ανταλλαγή βιβλίων 7 6,7 

απεικόνιση ιστοριών 20 19,2 

απόδοση νοήματος 1 1 

ασκήσεις δομής 2 1,9 

αφήγηση 5 4,8 

βιβλιοπαρουσίαση 18 17,3 

γωνιά ανάγνωσης 2 1,9 
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δανειστική βιβλιοθήκη 18 17,3 

δημιουργία ιστοριών 2 1,9 

δημιουργία παιχνιδιών 

βάση κειμένων 
1 1 

διαφορετικό τέλος 

ιστορίας 
3 2,9 

δραματοποίηση /  

θεατρικό παιχνίδι 
35 33,6 

δυνατή ανάγνωση από τον 

εκπαιδευτικό 
1 1 

εικονογράφηση 6 5,8 

έκδοση σχολικής 

εφημερίδας/περιοδικού 
2 1,9 

έκθεση 1 1 

εναλλαγή διαλόγων 1 1 

επιλογή και ανάλυση 

συγκεκριμένου βιβλίου 

καθ’ όλη  την σχολική 

χρονιά 

1 1 

επίσκεψη σε βιβλιοθήκη 3 2,9 

ερωτήσεις κατανόησης 

από τον εκπαιδευτικό 
13 12,5 

ερωτήσεις κατανόησης 

από τους μαθητές 
1 1 

ερωτήσεις πρόβλεψης 

συνέχειας της ιστορίας 
1 1 

εύρεση βασικών 

πληροφοριών βιβλίου 
1 1 

ημερολόγιο καθημερινού 

διαβάσματος 
1 1 

καταγραφή 

συναισθημάτων 
5 4,8 

κριτική ανάγνωση 

εγχειριδίων 
1 1 

λεζάντες κάτω από τις 

εικονογραφήσεις 
1 1 

μετατροπή κειμένου σε α’ 

πρόσωπο 
1 1 

παντομίμα 1 1 

περιγραφή βιβλίου βάση 

τίτλου 
1 1 
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περίληψη 3 2,9 

προτάσεις λογοτεχνικών 

βιβλίων από τον εκπ/κό 
3 2,9 

προτάσεις λογοτεχνικών 

βιβλίων από τους μαθητές 
1 1 

σιωπηρή ανάγνωση 

μαθητών 
3 2,9 

συσχέτιση κειμένου με 

τραγούδι  
3 2,9 

περιγραφή χαρακτήρων – 

χρόνου-τόπου 
7 6,7 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 72  

ΣΥΝΟΛΟ 312 
 

 

 

Παρατηρήθηκε, όσον αφορά την καταγραφή 3 διδακτικών δραστηριοτήτων 

φιλαναγνωσίας ή ανάγνωσης, ότι από το δείγμα των 104 εκπαιδευτικών, οι 35 

(33,6%) επέλεξαν την δραματοποίηση, οι 27 (26%) προτιμούν την ανάγνωση,  20 

(19.2%) χρησιμοποιούν την απεικόνιση ιστοριών, 18 (17.3%) είναι υποστηρικτές των 

βιβλιοπαρουσιάσεων και της δανειστικής βιβλιοθήκης αντιστοίχως, οι 13 (12,5%) 

προτιμούν τις ερωτήσεις κατανόησης, 12 (11,5%) την ανάλυση του περιεχομένου και 

11 (10,5%)  την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων .  

Να σημειωθεί ότι εφόσον 3 απαντήσεις αντιστοιχούν σε έναν εκπαιδευτικό και 24 

εκπαιδευτικοί δεν κατέγραψαν καμία  διδακτική δραστηριότητα προέκυψαν συνολικά 

72 δραστηριότητες που δεν συμπληρώθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Πίνακας 5 

 

Στον πίνακα 5 ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν αυτό που 

κάνουνε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους σε σταθερή βάση και θεωρούνε ότι 

βοηθάει περισσότερο τους μαθητές στην εμπλοκή τους με την ανάγνωση. 

Στη συνέχεια, στον πίνακα που παραθέτεται, αναφέρονται αναλυτικά  οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών. 

 

 

Βασική διδακτική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών που βοηθάει 

περισσότερο τους μαθητές στην εμπλοκή τους με την ανάγνωση 

  F % 

ακρόαση βιβλίων από Η/Υ 

(audio book) 
1 1 

ανάγνωση 2 1,9 

ανάγνωση βιβλίων δικής 

τους επιλογής 
1 1 

ανάγνωση κειμένων 2 1,9 

ανάγνωση λογοτεχνικών 

κειμένων 
8 7,7 

ανάγνωση παραμυθιών 2 1,9 

ανάλυση περιεχομένου 4 3,8 

ανταλλαγή βιβλίων / 

παρουσίαση 
1 1 

απεικόνιση ιστοριών 1 1 

απόδοση νοήματος 1 1 

αφήγηση 1 1 

βαθμολόγηση βιβλίων 1 1 

βιβλιοπαρουσιάσεις 7 6,7 

γωνία ανάγνωσης 1 1 

γωνία αφήγησης 1 1 

δανειστική βιβλιοθήκη 4 3,8 
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διαφορετικό τέλος 

ιστορίας 
1 1 

διάφοροι τρόποι 1 1 

διηγήσεις 1 1 

διήγηση περιεχομένου 2 1,9 

δραματοποίηση 6 5,8 

δραστηριότητες 

ανάγνωσης 
1 1 

δραστηριότητες για 

ανάπτυξη φαντασίας 
1 1 

δυνατή ανάγνωση από τον 

εκπαιδευτικό 
3 2,9 

έκθεση 1 1 

εκφραστικότητα στην 

ανάγνωση 
1 1 

ενεργή συμμετοχή στη 

τάξη 
1 1 

εξάσκηση 1 1 

επινόηση καινούργιας 

ιστορίας βασισμένη στη 

βασική 

1 1 

ερωτήσεις κατανόησης 10 9,6 

ερωτήσεις κατανόησης / 

λέξεις κλειδιά 
1 1 

κατανόηση κειμένου 2 1,9 

παραδείγματα 

προηγούμενων ιστοριών 
1 1 

περίληψη 1 1 

περίληψη / αφήγηση 1 1 

προτάσεις λογοτεχνικών 

βιβλίων 
4 3,8 

σιωπηρή ανάγνωση 

μαθητών 
2 1,9 

χρήση βιωματικών 

κειμένων 
1 1 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 22 21,2 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 



72 
 

Παρατηρήθηκε ποικιλία απαντήσεων, όσον αφορά την καταγραφή  μίας βασικής 

τακτικής των εκπαιδευτικών που βοηθάει περισσότερο τους μαθητές στην εμπλοκή 

τους με την ανάγνωση. Συγκεκριμένα, από το δείγμα των 104 εκπαιδευτικών,  10 

(9,6%) χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις κατανόησης, 8 (7,7%) προτιμούν την ανάγνωση 

λογοτεχνικών κειμένων, 7 (6,7%) τις βιβλιοπαρουσιάσεις, 6 (5,8%) χρησιμοποιούν 

την δραματοποίηση, 4 εκπαιδευτικοί (3,8%) είναι υποστηρικτές της ανάλυσης 

περιεχομένου, της δανειστικής βιβλιοθήκης και των προτάσεων λογοτεχνικών 

βιβλίων αντιστοίχως, 3 (2,9%) προτιμούν την δυνατή ανάγνωση, 2 (1,9%) την 

ανάγνωση, την ανάγνωση κειμένων, την ανάγνωση παραμυθιών, την διήγηση του 

περιεχομένου, την κατανόηση κειμένου και την σιωπηρή ανάγνωση των μαθητών 

αντιστοίχως. Τέλος, 1 εκπαιδευτικός (1%) αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που 

ακολουθούν: ακρόαση βιβλίων από Η/Υ (audio book), ανάγνωση βιβλίων δικής τους 

επιλογής, ανταλλαγή βιβλίων / παρουσίαση, απεικόνιση ιστοριών απόδοση νοήματος, 

αφήγηση, βαθμολόγηση βιβλίων, γωνία ανάγνωσης, γωνία αφήγησης, διαφορετικό 

τέλος ιστορίας, διάφοροι τρόποι, διηγήσεις, δραστηριότητες ανάγνωσης , 

δραστηριότητες για ανάπτυξη φαντασίας, έκθεση, εκφραστικότητα στην ανάγνωση, 

ενεργή συμμετοχή στη τάξη, εξάσκηση, επινόηση καινούργιας ιστορίας βασισμένη 

στη βασική, ερωτήσεις κατανόησης / λέξεις κλειδιά, παραδείγματα προηγούμενων 

ιστοριών, περίληψη, περίληψη / αφήγηση, χρήση βιωματικών κειμένων). Να 

σημειωθεί, ότι 22 εκπαιδευτικοί (21,2%) δεν έδωσαν καμία απάντηση.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 104 εκπαιδευτικούς. 

 

Πίνακας 6 : Οι τάξεις στις οποίες δίδασκαν τη δεδομένη στιγμή οι εκπαιδευτικοί 

της έρευνας. 

 

ΤΑΞΗ 

 F % 

Α’ 11 10,6 

Β’ 13 12,5 

Γ’ 14 13,5 

Δ’ 21 20,2 

Ε’ 14 13,5 

ΣΤ’ 17 16,3 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1 1,0 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
2 1,9 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 11 10,6 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας, τη δεδομένη στιγμή 

κατέγραψαν την τάξη στον οποία δίδασκαν και έτσι προέκυψε ένα ενδιαφέρον 

αποτέλεσμα καθώς είχαμε εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων αλλά και διαφορετικές 

διδακτικές προσεγγίσεις ανά ηλικία ως προς την φιλαναγνωσία. ‘Έτσι, στην Α’ 

δημοτικού δίδασκαν  11 εκπαιδευτικοί (10,6%), στην Β’ δημοτικού 13 (12,5 %), στην 

Γ’ δημοτικού 14 (13,5% ), στην Δ’ δημοτικού 21 εκπαιδευτικοί (20,2%), στην Ε’ 14 

(13,5%), στη Στ’ δημοτικού 17 (16,3%) καθώς υπήρξε και ένας εκπαιδευτικός του 

ολοήμερου (1%) και 2 (1,9%) συμπλήρωσης ωραρίου. Να σημειωθεί ότι 11 

εκπαιδευτικοί (10,6%) δεν απάντησαν. 
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Πίνακας 7: Τα σχολεία από τα οποία συλλέξαμε τα δεδομένα μας 

 

 

Τα σχολεία από τα οποία συλλέξαμε τα δεδομένα μας βρίσκονται στην πόλη της 

Λάρισας (76%), της Αθήνας (10,5%), της Πάτρας (9,7%) και στο Δρέπανο Αχαΐας 

(3,8%). Αναλυτικά, 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τα χρόνια 

διδασκαλίας 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  F (%) 

1-10 8   (7,7%) 

11-20 34 (32,7%) 

21-30 47 (45,2%) 

31 & άνω 6   (5,8%) 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 9   (8,6%) 

ΣΥΝΟΛΟ 104 (100%) 

 

 

 

 

Όσον αφορά στα χρόνια διδασκαλίας, όπως δείχνει ο πίνακας 8, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (47) υπηρετούν από 21 ως 30 χρόνια στην εκπαίδευση, ενώ μόνο 1 

διέθετε προϋπηρεσία λιγότερο από 1 χρόνο, δηλαδή ήταν πρωτοδιόριστος. Τέλος, 6 

εκπαιδευτικοί, από το σύνολο των ερωτηθέντων, διέθεταν προϋπηρεσία πάνω από 30 

χρόνια. 
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Πίνακας 9: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  F (%) 

29-40    15   (14.5%) 

41-50 51   (49%) 

51-60 25   (24%) 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ    13   (12.5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 104 (100%) 

 

 

 

 

Ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 51 ανήκαν 

στην ηλικιακή ομάδα των 41- 50 ετών, οι 25 στην ηλικιακή ομάδα των 51- 60 ετών, 

οι 15 στην ηλικία των 29 - 40 ετών. Να σημειωθεί επίσης ότι 13 εκπαιδευτικοί δεν 

κατέγραψαν την ηλικία τους. 
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Πίνακας 10: Χρόνια των εκπαιδευτικών στην παρούσα θέση 
 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  F (%) 

1-5 43  (41,3%) 

6-10 19  (18,3%) 

11-15 11  (10,6%) 

16-20 4    (3,8 %) 

21 & άνω 3    (2,9 %) 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 24  (23,1%) 

ΣΥΝΟΛΟ 104 (100%) 

 

 

 

 

Όσον αφορά τα χρόνια στην παρούσα θέση των εκπαιδευτικών , όπως δείχνει ο 

πίνακας 10, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, 43 υπηρετούν από 1 έως 5 χρόνια, 19 από 

6 έως 10 χρόνια, 11 από 11 έως 15 χρόνια, 4 από 16 έως 20 ενώ μόλις 3 υπηρετούν 

στην ίδια θέση, πάνω από 20 χρόνια.  24 εκπαιδευτικοί δεν έδωσαν καμία απάντηση.  
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Πίνακας 11: Υψηλότερο πτυχίο εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ 

 F % 

Α.Ε.Ι. 66 63,5 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 13 12,5 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 1,9 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ 23 22,1 

ΣΥΝΟΛΟ 104 100,0 

 

 

Όσον αφορά το υψηλότερο πτυχίο των εκπαιδευτικών οι περισσότεροι (66) είναι 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι., στη συνέχεια οι 13 κατέχουν και τίτλο Μεταπτυχιακού ενώ μόνο 2 

κατέχουν τίτλο Διδακτορικού. Να σημειωθεί ότι 23 εκπαιδευτικοί δεν έδωσαν καμία 

απάντηση. 
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Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την έρευνά μας μπήκαμε στη διαδικασία να απαντήσουμε τα αρχικά 

ερωτήματα που είχαμε θέσει, τα οποία μας βοήθησαν και ως προς την διευκρίνιση 

του στόχου μας και ως προς τον σωστό σχηματισμό του εργαλείου μας – 

ερωτηματολογίου.  

Έτσι ερχόμαστε να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα στο αν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 

περιλαμβάνουν την ανάγνωση στον  ελεύθερό τους χρόνο. Σύμφωνα με τα ποσοστά 

μας είδαμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας, στον ελεύθερό τους χρόνο, δεν προτιμούν το 

διάβασμα καθώς αφιερώνουν σε εκείνο περίπου 15 λεπτά ημερησίως, είτε για 

εκπαιδευτικούς λόγους είτε για ευχαρίστηση, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην 

καθημερινότητά τους παίζουν οι δουλειές του σπιτιού, η ενασχόλησή τους με την 

οικογένεια και ο Η/Υ στα οποία αφιερώνουν πάνω από μία ώρα. Έτσι, γενικότερα 

μέσα από την ανάλυση όλης της έρευνας καταλάβαμε ότι ναι μεν έχουν μία θετική 

στάση απέναντι στο διάβασμα , παρόλα αυτά δεν το προτιμούν για να γεμίσουν τον 

χρόνο τους. Επειδή όμως  υπάρχει σχέση μεταξύ των επιτευγμάτων των μαθητών και 

της ποσότητας ανάγνωσης που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς 

(Lundberg&Linnakyla, 1993), οι εκπαιδευτικοί θα ήταν καλό να έδιναν περισσότερο 

ενδιαφέρον στην ανάγνωση βιβλίων, προκειμένου να προσφέρουν και τα αντίστοιχα 

ερεθίσματα στους μαθητές τους , καθώς αποτελούν γι αυτούς πρότυπα.  

Το δεύτερο  ερώτημα που ερχόμαστε να απαντήσουμε,  έχει σχέση με το αν 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί περισσότερες εκπαιδευτικές στρατηγικές, 

προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο διδακτικό αποτέλεσμα, κάτι που δείχνει άμεσα 

και τη σχέση τους με το βιβλίο. Θέτοντάς τους στο ερωτηματολόγιο το ερώτημα πόσο 

συχνά χρησιμοποιούνε εκπαιδευτικές στρατηγικές, καταλήξαμε στο ότι φαίνεται να 

υπάρχει ποικιλία στις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται άλλα όχι στο 

χρονικό διάστημα καθώς εκτός από τις ερωτήσεις προφορικής κατανόησης, το 

φωναχτό διάβασμα που το κάνουν κάθε μέρα και τις γραπτές απαντήσεις, υλικό 

ανάγνωσης ελεύθερης επιλογής που τις κάνουν 1-2 φορές τη βδομάδα, όλες τις 

υπόλοιπες στρατηγικές τις ακολουθούν 1-2 φορές τον μήνα. Κάτι που αποδεικνύει 

μία αδιάφορη και αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην προσέγγιση του 

βιβλίου μέσα από τη διδακτική πράξη. Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
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χρησιμοποιούν ποικιλία εκπαιδευτικών στρατηγικών καθώς με αυτό τον τρόπο 

ενδυναμώνουν την αυτοαντίληψη των μαθητών-αναγνωστών, παρέχοντάς τους 

πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό που τους παρουσιάζει προκλήσεις (Baker et la, 

2000:10), αλλά όχι περιστασιακά, καθώς με την ανανέωσή τους αποφεύγεται ο 

κορεσμός των παιδιών και η μετατροπή της εμψύχωσης σε καταναγκαστική 

ενασχόληση (Ποσλάνιεκ, 1991: 22) .  

Το τρίτο μας ερώτημα έχει να κάνει με το αν  υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκτιμούν το 

διάβασμα στη ζωή τους, σε σχέση με εκείνους που δεν το εκτιμούν. Σκεπτόμενοι τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών μέχρι τώρα, ότι δηλαδή έχουν μία καλή στάση 

απέναντι στην ανάγνωση αλλά δεν την προτιμούν στον ελεύθερό τους χρόνο, σε 

συνδυασμό με την τέταρτη, στην οποία καταγράφουν δικές του στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν στην διδακτική πράξη, συνειδητοποιήσαμε πως στις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη λειτουργούν κυρίως σε ατομικό επίπεδο και σε 

τεχνικές που μας θυμίζουν όχι και τόσο σύγχρονες προσεγγίσεις (ανάγνωση, 

καταγραφή απαντήσεων, ερωτήσεις κατανόησης, ανάλυση περιεχομένου). Κάτι άλλο 

που παρατηρήθηκε είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που εκτιμούν την ανάγνωση 

περισσότερο, χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές στρατηγικές στα μαθήματα οι οποίες 

μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο όπως η συζήτηση, οι αναγνωστικές ομάδες και οι 

προτάσεις τίτλων βιβλίων κ.ά.. Έτσι ενδυναμώνουν την αίσθηση του ανήκειν σε μία 

αναγνωστική κοινότητα, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για συζήτηση, των βιβλίων που 

έχουν διαβάσει, με άλλους (Baker et al, 2000:10). Επίσης, φαίνεται ότι λίγοι είναι οι 

εκπαιδευτικοί που μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν προσεγγίσεις με 

περισσότερη φαντασία, διαθεματικότητα, παιχνίδι και συνεργασία αφήνοντας βέβαια 

και το αίσθημα της ελευθερίας της επιλογής στους μαθητές ενδυναμώνοντας την 

αίσθηση αυτονομίας τους (Baker et al, 2000:10). Κάποιες από αυτές τις στρατηγικές 

τις συναντήσαμε από μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών και κάποιες άλλες καθόλου. Οι 

στρατηγικές ανάγνωσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται, βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στο παιχνίδι, στη ζωγραφική, στη μουσική και στο θέατρο. Οι δραστηριότητες 

στοχεύουν στην εξωτερική και στην εσωτερική πραγματικότητα του παιδιού έτσι 

ώστε η συνάντηση με το βιβλίο να αποτελέσει κίνητρο  παραγωγής εννοιών και 

κατανόησης, επικοινωνίας, εξερεύνησης, αναγνωστικών αναμνήσεων και βιωμάτων. 

Το παιδί μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εκλαμβάνει την ανάγνωση ως 

ευχαρίστηση, απόλαυση και δημιουργικότητα και όχι ως ανάγκη πληροφορίας, 
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γνώσης και διδασκαλία γλωσσικών ασκήσεων (Γιαπανίδου, κ.ά, 2012: 16). «H 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες μπορεί να εγγράψει 

στο παιδί την ανάγκη της ανάγνωσης, όχι μόνο ως ανάγκη πληροφορίας και γνώσης, 

αλλά κυρίως ως ανάγκη ευχαρίστησης, απόλαυσης και δημιουργικότητας. Ζητούμενο 

η ανάγνωση – απόλαυση.» (Γούλης, Γρόσδος 2011: 63). Επίσης, εδώ πρέπει να 

αναφερθεί πως 24 άτομα δεν έδωσαν καμία απάντηση ισχυριζόμενοι κάποιοι το «δεν 

γνωρίζω». Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τελικά παίζει ρόλο η εκτίμηση 

των εκπαιδευτικών ως προς το διάβασμα , καθώς αυτό είναι το κίνητρο για να 

ενδιαφερθούν οι εκπαιδευτικοί και να την μεταφέρουν στην τάξη μέσα από το 

κομμάτι της διδασκαλίας τους. 

Τέλος, ερχόμαστε να απαντήσουμε στο τελευταίο μας ερώτημα αν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των εκπαιδευτικών που διαβάζουν για ευχαρίστηση και αυτών που δεν 

διαβάζουν όσον αφορά το πώς παρακινούν τους μαθητές να διαβάσουν. Εδώ 

σύμφωνα με τις απαντήσεις  της τελευταίας ερώτησης του ερωτηματολογίου, στην 

οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναφέρουν μία τακτική τους με την οποία 

παρακινούν τους μαθητές τους να διαβάσουν, βγάλαμε τα δικά μας συμπεράσματα. 

Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία αυτών των τακτικών αφού μόλις το 9,6% ως 

πλειοψηφία υποστηρίζει τις ερωτήσεις κατανόησης ενώ ακολουθεί πληθώρα 

ατομικών απαντήσεων (1 %). Να αναφερθεί βέβαια πως 22 εκπαιδευτικοί δεν 

απάντησαν. Παραδόξως λοιπόν, δεν υπήρχε διαφορά. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη 

μελέτη, ανεξάρτητα από τις προσωπικές συνήθειες ανάγνωσής τους, ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούσαν τακτικές διάφορες για να παρακινήσουν τους μαθητές να 

διαβάσουν. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί καθώς η Λογοτεχνία, μόνο έμμεσα μπορεί 

να ενταχθεί σε πλαίσια γνώσης και άμεσα όσον αφορά τις συναφείς περιοχές της 

όπως είναι η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, το θέατρο κ.α. (Παπαδάτος 2009: 164-

165). 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας λοιπόν δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

είναι οι ίδιοι αναγνώστες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν 

εκπαιδευτικές πρακτικές που είναι σχετικές με την αγάπη τους για την ανάγνωση. 

Χρησιμοποιούν  συγκεκριμένες στρατηγικές και νέους τρόπους και μέσα για να 

αναδείξουν την εκτίμησή τους απέναντι στο βιβλίο όπως audio book, δραματοποίηση, 

λογοτεχνικές συζητήσεις, δίνουν στους μαθητές να διαλέγουν το δικό τους υλικό για 

ανάγνωση κ.ά.  Έτσι συνειδητοποιούμε ότι οι προσωπικές μας στάσεις ανάγνωσης 

και οι πεποιθήσεις μας, επιδρούν στις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούμε. 
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Οι εκπαιδευτικοί  λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους και τα 

μηνύματα που μεταδίδουν, καθώς μετά την οικογένεια αποτελούν τον πιο βασικό 

παράγοντα που επηρεάζει την ανατροφή και την ψυχοσύνθεση του παιδιού. Ο 

εκπαιδευτικός αποτελεί αρωγός, εμπνευστής και εμψυχωτής αλλά παράλληλα και 

διαμεσολαβητής μεταξύ του βιβλίου και του μαθητή. Ενεργοποιεί τη φιλαναγνωστική 

διάθεση του παιδιού καθώς αξιοποιεί πολύπλευρα το λογοτεχνικό βιβλίο και  βοηθάει 

τον μικρό μαθητή να εισαχθεί στο γοητευτικό κόσμο της λογοτεχνίας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 
 

Αγαπητοί  εκπαιδευτικοί!  

 

Στο πλαίσιο της πτυχιακής μου εργασίας με τίτλο: "Η Φιλαναγνωσία 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: διερεύνηση της 

επίδρασής της στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας 

της Λογοτεχνίας" σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο, προκειμένου να με βοηθήσετε στη συλλογή 

αντικειμενικής πληροφορίας σχετικά με το θέμα. Οι απαντήσεις σας θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία! 

Κατερίνα Γκουντελίτσα, 

Φοιτήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
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1. Πόσο χρόνο ξοδεύετε κατά μέσο όρο την ημέρα μετά το σχολείο 

κάνοντας τα ακόλουθα; 

    Σημειώστε την απάντησή σας με ένα . 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καθόλου 1-15 

Λεπτά 

16-30 

Λεπτά 

31-60 

Λεπτά 

Πάνω 

από μία 

ώρα 

Βλέπω Τηλεόραση 
     

Αθλούμαι 
     

Σχεδιάζω τις διδασκαλίες μου, ερευνώντας το 

υλικό που χρειάζομαι 

     

Διαβάζω εκπαιδευτικά περιοδικά ή εκπαιδευτικά 

βιβλία 

     

Μαγειρεύω 
     

Κάνω τις δουλειές του σπιτιού 
     

Αξιολογώ τα γραπτά μου 
     

Ασχολούμαι με τον Υ/Η 
     

Περνάω χρόνο με την οικογένειά μου 
     

Διαβάζω βιβλία (Φαντασίας, Ποίηση, Περιοδικά) 
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2. Σκεφτείτε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές 

που ακολουθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.  

Βάλτε ένα  στην επιλογή σας! 

 

Καθόλου 
1–2 φορές το 

μήνα 

1–2 φορές τη 

βδομάδα 
Κάθε μέρα 

Κάνετε ερωτήσεις προφορικής 

κατανόησης; 
    

Ζητάτε από τους μαθητές να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις κατανόησης γραπτώς; 

    

Βάζετε τα παιδιά να διαβάζουν φωναχτά 

μπροστά σε ομάδες συμμαθητών τους; 

    

Δίνετε στους μαθητές σας τη δυνατότητα 

να διαβάζουν υλικό δικής τους επιλογής; 

    

Δίνετε στους μαθητές σας τη δυνατότητα 

να συζητάνε στη τάξη το θέμα βιβλίων που 

έχουν επιλέξει να διαβάσουν; 

    

Διαβάζετε δυνατά εικονογραφημένα βιβλία 

στη τάξη; 

    

Διαβάζετε δυνατά  εγκυκλοπαιδικά βιβλία 

στη τάξη; 

    

Διαβάζετε δυνατά παιδικά μυθιστορήματα 

στη τάξη; 

    

Διοργανώνετε διδασκαλίες χωρίζοντας 

τους μαθητές σε μικρές ομάδες 

ανάγνωσης; 
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Δίνετε χρόνο στους μαθητές να κάνουν    

«λογοτεχνικές» συζητήσεις; 

    

Οι μαθητές σας καταγράφουν τις 

εντυπώσεις τους  ή τα συναισθήματά τους, 

αφού διαβάσουν ένα βιβλίο; 

    

Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο μοντέλο 

στρατηγικής ανάγνωσης; 

    

Μοιράζεστε τις απόψεις από προσωπικές 

σας αναγνώσεις; 

    

Προτείνετε συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων 

στην τάξη; 
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3. Παρακάτω είναι μερικές δηλώσεις οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να περιγράψετε  τους εαυτούς σας σε γενικές 

γραμμές. Για κάθε δήλωση, παρακαλώ βάλτε ένα   σε αυτό που σας 

εκπροσωπεί: 

 
 
 

1 . Ποτέ δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου ως « αναγνώστη ». 

 
Πάρα Πολύ  Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

                                                      

 

2   Νομίζω ότι είμαι ένας αφοσιωμένος αναγνώστης. 

 

 
Πάρα Πολύ  Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

                                                      

 

3. Θα ήθελα να περάσω μια μέρα διαβάζοντας , όταν έχω το χρόνο . 
 

Πάρα Πολύ  Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

                                                      

 

4. Παίρνω αρκετές ικανοποιήσεις από την προσωπική μου ανάγνωση. 

 
Πάρα Πολύ  Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

                                                      

 

 

5. Θα προτιμούσα να παρακολουθήσω τηλεόραση ή ταινία απ’ ότι να 

διαβάσω. 

 
Πάρα Πολύ  Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

                                                      

 

6. Ειλικρινά , δεν βρίσκω την ανάγνωση να είναι πολύ χαλαρωτική . 
 

Πάρα Πολύ  Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 
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4. Ονομάστε 3 διδακτικές δραστηριότητες φιλαναγνωσίας ή ανάγνωσης 

που εκτιμάτε και χρησιμοποιείτε τακτικά κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλία σας. 

 

 

 

1η διδακτική δραστηριότητα :………………………………………………...   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2η διδακτική δραστηριότητα :………………………………………………...   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3η διδακτική δραστηριότητα :………………………………………………...   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

5. Σύντομη Απάντηση: 
 

 

 

 

Κατά τη διδασκαλία, ποιο είναι αυτό που κάνετε σε σταθερή βάση και 

θεωρείτε ότι βοηθάει περισσότερο τους μαθητές στην εμπλοκή τους με την 

ανάγνωση. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Θα μας πείτε λίγα πράγματα για σας; 

 

• Τάξη: .............................................. 

 

• Σχολείο: ........................................... 

 

• Ηλικία: ............................................ 

 

• Χρόνια διδασκαλίας: .......................................... 

 

• Χρόνια στη τρέχουσα θέση: ......................................... 

 

• Υψηλότερο πτυχίο που κατέχετε: ………………………. 

 

• Ονοματεπώνυμο (Προαιρετικά): ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 


