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Τι είναι το πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας»;

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), έχει ξεκινήσει την εφαρμογή της συγχρηματοδοτούμενης
Πράξης «Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας» στα Ολοήμερα
Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Η Πράξη
εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Ποιοι είναι οι στόχοι του;

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού έχει θεσμοθετήσει
από την προπερσινή χρονιά το θεσμό της Φιλαναγνωσίας, ο οποίος από πέρυσι
επτακτάθηκε και στις έξι τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ.
Συγκεκριμένα, στις Α’-Β’ τάξεις αφιερώνεται μία (1) ώρα του γλωσσικού μαθήματος για τη
Φιλαναγνωσία ενώ στις Γ’-ΣΤ’ τάξεις εισάγεται φέτος η Φιλαναγνωσία για μια (1) ώρα εντός
του γλωσσικού μαθήματος.
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Το Εθνικό Κέντρο βιβλίου, έχοντας σταθερά ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της
φιλαναγνωσίας, και ειδικότερα στις κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής
συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, εκτός από τις γνωστές πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει τα τελευταία χρόνια (συγγραφείς και εικονογράφοι στα σχολεία, Έκθεση παιδικού
βιβλίου, Μικρός Αναγνώστης κ.ά.), επιχειρεί σήμερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών», μια δυναμική σε κλίμακα και διάρκεια
παρέμβαση. Αιχμή του προγράμματος είναι η άμεση εξοικείωση των μικρών μαθητών με το
βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το
λογοτεχνικό βιβλίο.

Στόχοι του προγράμματος, η όξυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η αναζωογόνηση
κι ο εμπλουτισμός της φαντασίας και της εφευρετικότητας, η ανάπτυξη της αισθητικής
καλλιέργειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης τους. Γενικότερα, η καλλιέργεια της
γλωσσικής έκφρασης μ’ έμμεσο-βιωματικό τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των
μαθητών στην κατανόηση κειμένων, στην έκφραση απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας στην
συγκρότηση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας.

Ποια είναι η διάρκειά του;

Το πρόγραμμα θα καλύψει τρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014).
Αρχικά θα εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενώ εκτιμάται ότι την τρίτη χρονιά –και
αναλόγως των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής– θα ενταχθεί στο πρόγραμμα
όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, σε όλες τις τάξεις.

Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες του προγράμματος;
- Οργάνωση ημερίδων/ειδικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
των στελεχών εκπαίδευσης (πλέον των 40 ημερίδων και 40 σεμιναρίων σε όλη τη χώρα στα
επόμενα τρία χρόνια).
- Εκτέλεση ενός ευρύτατου προγράμματος γνωριμίας των μαθητών με τους
δημιουργούς των βιβλίων (πλέον των 3.000 επισκέψεων συγγραφέων και εικονογράφων στα
σχολεία στα επόμενα 3 χρόνια).
- Οικονομική και υλικοτεχνική ενίσχυση για τη λειτουργία 100 λεσχών ανάγνωσης σε
όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη διοργάνωση επισκέψεων
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συγγραφέων, κάτω από το σλόγκαν «Μια λέσχη σε κάθε σχολείο».
- Συνομιλία-συνάντηση συγγραφέων και μαθητών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (skype
κ.ά). Ο συγγραφέας θα φιλοξενείται στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και με τη
χρήση των νέων τεχνολογιών θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται «διαδικτυακά» μέσω
του ιστότοπου του ΕΚΕΒΙ στην τάξη των μαθητών, να συστήνει το έργο του και να συνομιλεί
μαζί τους. Τα σχετικά βίντεο θα «ανεβαίνουν» στον ιστότοπό μας ώστε να μπορούν να
έχουν πρόσβαση μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί
ειδικό «στούντιο» στα γραφεία του ΕΚΕΒΙ.
- Δημιουργία ψηφιακών φακέλων για παιδιά και δασκάλους γύρω από μεγάλα θέματα
της εποχής (π.χ. μετανάστευση, ρατσισμός, διαδίκτυο κ.ά) και ανάρτησή τους στον
ιστότοπό μας.
- Παραγωγή ψηφιακών ηχογραφημένων ιστοριών και ψηφιοποίηση βιβλίων και ανάρτησή
τους στον ιστότοπό μας.
- Διοργάνωση συνεδρίων, τοπικών ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση της ευρύτερης
εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονιών και των τοπικών κοινωνιών για το Πρόγραμμα και τις
δυνατότητες συμμετοχής που προσφέρει. (Τα θεμέλια αυτής της συζήτησης τέθηκαν ήδη
στην 8η ΔΕΒΘ στο διεθνές συνέδριο «Βιβλίο και Εκπαίδευση. Τι πρέπει να αλλάξει;»)

Τι είναι η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος;

Για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση από κοινού με
το Υπουργείο Παιδείας ειδικής επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα
προτείνει θεματικές, πηγές, υλικό, και θα επιμελείται τα έντυπα που θα προωθούνται σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ποιοι είναι μέλη της;

Μέλη της εν λόγω Επιτροπής έχουν οριστεί οι εξής:

Κατσίκη – Γκίβαλου Άντα, Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Καρακίτσιος Ανδρέας, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Πολίτης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η του Πανεπιστημίου Πατρών
(Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας)

Παπαδάτος Γιάννης Σ., Λέκτορας Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κριτικός παιδικού βιβλίου

Ηλιόπουλος Βαγγέλης, Συγγραφέας - Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ - Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Κοντολέων Μάνος, Συγγραφέας - κριτικός

Μπέλλα Ζωή, Ομ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Λάππα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός, εμψυχώτρια παιδικής λογοτεχνίας

Μελίνα Βέργη, εκπαιδευτικός, δρ. λογοτεχνίας.

Κι αν ακόμη έχω απορίες; Πού να απευθυνθώ;

Το καλύτερο είναι να μας γράψετε κατευθείαν στο philanagnosia@ekebi.gr , να μας θέσετε
το ερώτημά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει πάντα και η
δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας στα νούμερα 2109200337 και 2109200317.
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