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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά την τελευταία δεκαετία, η σημασία του αναγνωστικού
γραμματισμού έχει επανειλημμένα αναγνωριστεί και έχει
αποκτήσει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τομέα της εκπαίδευσης. Η βελτίωση του αναγνωστικού
γραμματισμού υπήρξε ένας από τους Ευρωπαϊκούς στόχους
που συμφωνήθηκαν υπό το πρόγραμμα εργασίας ‘Εκπαίδευση
και Κατάρτιση 2010’, το 2002 (1). Τον Μάιο 2003, το Συμβούλιο
Υπουργών υιοθέτησε στόχο μείωσης του ποσοστού των νέων
15 ετών που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα
ανάγνωσης κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2010 (2). Ο στόχος
αυτός
δεν
επιτεύχθηκε:
τα
επίπεδα
αναγνωστικού
γραμματισμού δεν σημείωσαν σημαντική βελτίωση στη διάρκεια
της δεκαετίας.
Τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας δεξιοτήτων ανάγνωσης η οποία έλαβε χώρα υπό το
Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) υποδεικνύουν ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες, κατά
μέσο όρο, τουλάχιστον ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους έχει πολύ χαμηλές δεξιότητες
ανάγνωσης. Το εύρημα αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια εν δυνάμει καταστροφή για τις
Ευρωπαϊκές κοινωνίες: τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να είναι σε θέση να
κατανοήσουν σωστά ακόμα και βασικά γραπτά κείμενα δεν βρίσκονται μόνο σε άμεσο κίνδυνο
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, αλλά εξαιρούνται ταυτόχρονα και από την περαιτέρω
μαθησιακή διαδικασία. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα είναι μια από τις οκτώ βασικές δεξιότητες
τις οποίες επεσήμαναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως απαραίτητα χαρακτηριστικά
στοιχεία για πολίτες οι οποίοι διαβιούν σε μια κοινωνία γνώσης (3). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
παρότρυνε τα Κράτη Μέλη να μειώσουν ουσιαστικά τον αριθμό των νέων με ανεπαρκείς δεξιότητες
ανάγνωσης (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008) και, τον Νοέμβριο 2008, τα Κράτη Μέλη
κλήθηκαν να εστιάσουν περισσότερο στη συνεργασία για αύξηση των επιπέδων γραμματισμού (4).
Για την επερχόμενη δεκαετία, τον Μάιο 2009 το Συμβούλιο συμφώνησε σε ένα νέο Στρατηγικό Πλαίσιο
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση το οποίο εκτείνεται ως το 2020.
Περιέχει νέους στόχους για την ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη, σύμφωνα με τους
οποίους η αναλογία ατόμων με χαμηλές επιδόσεις θα πρέπει να μειωθεί κάτω από το 15% μέχρι το
2020 (5). Το γεγονός αυτό συνιστά μείζονα πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μας.

(1 )

Ενημέρωση του Συμβουλίου για το Λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας επί της παρακολούθησης των στόχων των συστημάτων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη, Ε.Ε. C 142, 14.6.2002.

(2)

Αποτελέσματα εργασιών του Συμβουλίου της 5 και 6 Μαΐου 2003, Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα Επίπεδα
Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου Επιδόσεων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Benchmarks), EDUC 83,
8981/03, 2003.

(3)

Σύσταση 2006/962/EΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18 Δεκεμβρίου για τις βασικές ικανότητες στην δια
βίου μάθηση, Ε.Ε. L 394, 30.12.2006.

(4)

Συμπεράσματα Συμβουλίου και των Εκπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών, συνεδρίαση στο Συμβούλιο
ης
ο
της 21 Νοεμβρίου 2008 για την προπαρασκευή των νέων για τον 21 αιώνα: ένα πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή
συνεργασία στα σχολεία, Ε.Ε. C 319, 13.12.2008.

(5)

Συμπεράσματα Συμβουλίου της 12 Μαΐου 2009 για ένα στρατηγικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση ('ET 2020'). Ε.Ε. C 119, 28.5.2009.

ης

ης

ης

ης
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Η Επιτροπή θα έχει το δικό της ρόλο στην υποστήριξη των Κρατών Μελών για την επίτευξη των εν
λόγω στόχων. Ως τμήμα της στρατηγικής της για την αύξηση των επιπέδων αναγνωστικού
γραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε πρόσφατα Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 11
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την ανάλυση των διαθέσιμων επί του θέματος στοιχείων και την
αξιολόγηση των πλέον αποτελεσματικών πολιτικών. Τα αποτελέσματα των εργασιών της θα
υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα του 2012.
Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών στόχων αναγνωστικού γραμματισμού και με σκοπό να συνεισφέρει στις
εργασίες της Ομάδας υψηλού Επιπέδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Δίκτυο Ευρυδίκη την
διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης των πλέον σημαντικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την
απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης. Λαμβάνοντας υπόψη μια ευρεία βάση ερευνητικών αποτελεσμάτων
και ποσοτικών δεδομένων, η έκθεση αυτή διερευνά πολιτικές και πρακτικές με στόχο να καταστούν οι
μαθητές δεινοί γνώστες και λάτρεις της ανάγνωσης.
Έτσι λοιπόν, έχω την πεποίθηση ότι η έκθεση αυτή παρέχει σε όσους καταρτίζουν πολιτικές, στους
επαγγελματίες, αλλά και στο ευρύ κοινό, μια σταθερή συγκριτική βάση ώστε να είναι εφικτή η λήψη
συγκεκριμένων μέτρων για την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης και για την παροχή επιπλέον
κινήτρων για την ανάγνωση στην Ευρώπη.

Ανδρούλα Βασιλείου
Επίτροπος υπεύθυνη για
την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την
Πολυγλωσσία και την Νεολαία.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο γραπτός λόγος υπάρχει παντού και συνεπώς η ανάγνωση είναι μια θεμελιώδης και διαρκώς
αυξανόμενη αναγκαιότητα σε όλoυς σχεδόν τους τομείς της ζωής μας. Ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων
ανάγνωσης, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση
οποιουδήποτε ατόμου, για την ενεργό και μετά λόγου γνώσης συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι
και για την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του ως πολίτη. Εκτός αυτού, οι δεξιότητες αυτές είναι
σημαντικές και για την πρόσβαση και ανέλιξη του καθενός στην αγορά εργασίας. Όσοι διαθέτουν σε
περιορισμένο βαθμό τις δεξιότητες ανάγνωσης έχουν περιορισμένες πιθανότητες προόδου στη
σύγχρονη κοινωνία. Ουσιαστικά, η απόκτηση της ικανότητας καλής ανάγνωσης είναι βασική
προϋπόθεση εκπλήρωσης των κοινωνικών και οικονομικών απαιτήσεων της κοινωνίας του 21ου
αιώνα.
Οι επαρκείς ικανότητες ανάγνωσης είναι σημαντικά στοιχεία για κάθε νεαρό άτομο ώστε να είναι σε
θέση να επιδιώξει τους προσωπικούς του στόχους όταν ξεκινήσει τη ζωή του ως ενήλικας. Η επιτυχής
απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία είναι συνεπώς
θεμελιώδους σημασίας. Εξάλλου, οι καλές δεξιότητες γραμματισμού αποτελούν τη βάση ολόκληρης
της σχολικής σταδιοδρομίας ενός παιδιού : χωρίς αυτές η ακαδημαϊκή επιτυχία είναι ανέφικτη. Η καλή
γνώση ανάγνωσης δεν συνιστά μόνο ένα από τους βασικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης,
αλλά είναι ένα από τα βασικά μέσα μάθησης. Η ικανότητα ανάγνωσης είναι συνεπώς ένα βασικό
εργαλείο άσκησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση το οποίο κατοχυρώνει και η Διακήρυξη του
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 26).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για τις Ευρωπαϊκές χώρες στα οποία κατέληξαν οι διεθνείς έρευνες
αξιολόγησης μαθητών κατά την τελευταία δεκαετία, το Συμβούλιο έθεσε το στόχο της μείωσης του
αριθμού των υστερούντων στην ανάγνωση σε ποσοστό κάτω από 15% μέχρι το 2020 (6). Η παρούσα
μελέτη του Δικτύου Ευρυδίκη έχει αναληφθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου στόχου. Αποβλέπει στην
επισήμανση ορισμένων βασικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την απόκτηση δεξιοτήτων
ανάγνωσης και στην αναζήτηση του σημείου στο οποίο βρίσκονται οι εθνικές πολιτικές σε συνάρτηση
με τους ως άνω παράγοντες. Θα υπογραμμίσει επίσης ορισμένες επιτυχείς πρακτικές και δράσεις σε
εθνικό επίπεδο οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για τη βελτίωση των επιτευγμάτων στην ικανότητα
ανάγνωσης.
Πεδίο εφαρμογής
Για τους σκοπούς της μελέτης ο αναγνωστικός γραμματισμός ορίζεται ως η συνολική κλίση
κατανόησης, χρήσης και κριτικής σκέψης πάνω σε γραπτές γλωσσικές μορφές με σκοπό την επίτευξη
προσωπικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης. Αυτό υπερβαίνει τις γνωστικές συνιστώσες της ανάγνωσης
(δηλαδή την αποκωδικοποίηση λέξεων και την κατανόηση γραπτών κειμένων) και φθάνει σε άλλες
πτυχές οι οποίες σχετίζονται με την ύπαρξη κινήτρων και την εμβάθυνση γραπτών θεματολογιών.
Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό του Pierre (1992) ο οποίος περιγράφει τον γραμματισμό ως τη
‘σχέση την οποία αποκαθιστά ένα άτομο με τον γραπτό κόσμο’. Ο όρος ‘αναγνωστικός γραμματισμός’
ενσωματώνει μια διάκριση μεταξύ του ‘είμαι σε θέση να διαβάζω’ και του ‘είμαι αναγνώστης’. Σε ένα
σχολικό πλαίσιο, οι μαθητές που έχουν εμβαθύνει στον αναγνωστικό γραμματισμό έχουν μάθει να
διαβάζουν και έχουν ευχέρεια στην ‘ανάγνωση για τη μάθηση’. Από πλευράς διδασκόντων, η παροχή
στους μαθητές της δυνατότητας ευχέρειας στον αναγνωστικό γραμματισμό συνεπάγεται την
διαμόρφωση διαφόρων διαδικασιών και δραστηριοτήτων οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα
επίπεδα εξέλιξης και εμπεριέχουν τη διδασκαλία του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να
διαβάζουν και να αναπτύσσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες
Η μελέτη καλύπτει τα διάφορα στάδια διδασκαλίας της ανάγνωσης, από το στάδιο του αναδυόμενου
γραμματισμού μέχρι τη στιγμή που οι μαθητές χρησιμοποιούν τις ικανότητες ανάγνωσης για την
εκμάθηση και άλλων δεξιοτήτων. Στο σχολείο, η εν λόγω διδασκαλία ξεκινά με την διδασκαλία της
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Συμπεράσματα Συμβουλίου της 12 Μαΐου 2009 επί ενός στρατηγικού πλαισίου Ευρωπαϊκής συνεργασίας στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση (ET 2020), Ε.Ε. C 119, 28.5.2009.
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ανάγνωσης στο επίπεδο της προσχολικής ηλικίας (ISCED 0) και συνεχίζεται μέχρι το επίπεδο
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) όταν οι μαθητές βρίσκονται σε ηλικία μεταξύ 14
και 16 ετών στις περισσότερες χώρες. Τότε ακριβώς θεωρείται ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης έχουν
πλήρως αποκτηθεί και σταθεροποιηθεί.
Η μελέτη έχει κυρίως ως βάση την ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία έχει προχωρήσει πολύ τις τελευταίες
δεκαετίες, προς τα βασικά στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν στην επιτυχία της διδασκαλίας της
ανάγνωσης. Μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της
ικανότητας των μαθητών στον αναγνωστικό γραμματισμό. Στην παρούσα μελέτη, οι πλέον σημαντικοί
παράγοντες έχουν οργανωθεί σε τρεις κεντρικές θεματολογίες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους:
• Προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ανάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την
αντιμετώπιση των δυσχερειών ανάγνωσης)
• Γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης
•

Προώθηση της ανάγνωσης έξω από το σχολείο.

Η σημασία της ανάγνωσης ηλεκτρονικού υλικού βαίνει αυξανόμενη στο σύγχρονο κόσμο και είναι ένα
θέμα το οποίο διατέμνει και τις τρεις ως άνω βασικές θεματολογίες. Πράγματι, το Internet και άλλες
μορφές τεχνολογίας της πληροφορίας (στιγμιαία μηνύματα, blogs, ήχος κατ’ αίτηση-podcast, e-mails,
κλπ) έχουν διευρύνει το πεδίο του αναγνωστικού γραμματισμού. Η ικανότητα των μαθητών στην
ανάγνωση ηλεκτρονικών κειμένων περικλείει ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων από εκείνες που είναι
απαραίτητες για την ανάγνωση εντύπων (Coiro and Dobler, 2007). Η άποψη είναι ότι οι κρίσιμες
δεξιότητες καθίστανται ακόμα πιο σημαντικές όταν τα παιδιά συναντούν κείμενα στο Internet (Leu,
2002).
Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της διδασκαλίας της
ανάγνωσης διότι επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να καθορίζουν που θα πρέπει να εστιάσουν την
διδακτική τους προσοχή ώστε να βελτιωθούν οι αναγνωστικές ικανότητες των μαθητών. Αυτό
ερευνάται ως τμήμα των δυο πρώτων βασικών θεματολογιών (διδακτικές προσεγγίσεις και γνώσεις
και δεξιότητες των εκπαιδευτικών).
Για πολλά παιδιά σε όλη την Ευρώπη η γλώσσα εκπαίδευσης δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. Η
καλή γνώση ωστόσο της γλώσσας εκπαίδευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση σχολικής επιτυχίας
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008b). Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι μετανάστες μαθητές τείνουν να
έχουν μειωμένη απόδοση στην ανάγνωση από εκείνους της φιλοξενούσας χώρας. Ο τρόπος
διδασκαλίας δεξιοτήτων ανάγνωσης σε παιδιά των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι ίδια με τη
γλώσσα εκπαίδευσης, αποτελεί συνεπώς βασικό σημείο προβληματισμού. Έχοντας υπόψη εν τούτοις
ότι οι συνιστώσες του συγκεκριμένου θέματος ποικίλουν σημαντικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και
σε επίπεδο χώρας (7), το σημείο αυτό δεν αποτελεί βασική θεματολογία για την παρούσα μελέτη.
Οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την εκμάθηση ανάγνωσης σε μια δεύτερη ή τρίτη γλώσσα θα
συζητηθεί σε σχέση με τις συγκεκριμένες χώρες στις οποίες το εν λόγω θέμα παρουσιάζει ειδικό
ενδιαφέρον.
Η επισκόπηση των πλέον σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόκτηση δεξιοτήτων
ανάγνωσης αναφέρεται μόνο ακροθιγώς στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
συστημάτων, όπως η επανάληψη της σχολικής τάξης και οι πολιτικές παρακολούθησης (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (8). Η επιρροή των διαρθρωτικών παραγόντων αναφέρονται εν συντομία κατά την εξέταση
των βασικών αποτελεσμάτων των διεθνών μελετών για τα μαθητικά επιτεύγματα.
Εξάλλου, οι ειδικές πτυχές διδασκαλίας της ανάγνωσης για την υποστήριξη των μαθητών που
αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα και για τους οποίους απαιτούνται ειδικά εκπαιδευτικά μέτρα,
βρίσκονται πέρα από την εμβέλεια της παρούσας μελέτης.
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Βλ. Για παράδειγμα την ανισομερή κατανομή μεταξύ σχολείων δεκαπεντάχρονων οι οποίοι μιλούν μια γλώσσα στο σπίτι
που δεν είναι η γλώσσα εκπαίδευσης στο σχολείο. (EACEA/Eurydice, 2008).
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Η παρούσα μελέτη λαμβάνει ως έτος αναφοράς το 2009/10 και καλύπτει όλες τις χώρες του δικτύου
Ευρυδίκη.
Περιλαμβάνονται μόνο τα δημόσια σχολεία, πλην των περιπτώσεων του Βελγίου, της Ιρλανδίας και
της Ολλανδίας, όπου καλύπτεται και ο επιδοτούμενος ιδιωτικός τομέας. Ο εν λόγω ιδιωτικός τομέας
στις ως άνω χώρες και στα σχολεία τους έχει τις περισσότερες εγγραφές σε σχολεία τα οποία δεν
προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων από τους γονείς των παιδιών. Επιπλέον, στην Ιρλανδία η
μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων ορίζεται νομικά ως ιδιωτικής ιδιοκτησίας, είναι όμως εκ των
πραγμάτων εξ’ ολοκλήρου επιδοτούμενα από το κράτος. Στην Ολλανδία, η ισομερής χρηματοδότηση
και μεταχείριση ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα.
Δομή
Η παρούσα μελέτη ερευνά κάθε βασική θεματολογία υπό το φως των αποτελεσμάτων της
ακαδημαϊκής έρευνας, της δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων διεθνών ερευνών, όπως επίσης και
των εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων.
Ξεκινά επισημαίνοντας τα κύρια ευρήματα των διεθνών ερευνών για τα επιτεύγματα στις ικανότητες
ανάγνωσης των μαθητών. Εκτός από την αναφορά των μειζόνων τάσεων στις Ευρωπαϊκές χώρες, η
σύντομη αυτή επιθεώρηση περιγράφει επίσης το εννοιολογικό πλαίσιο των διεθνών ερευνών, τους
βασικούς τους στόχους και τους πληθυσμούς - στόχους. Αναφέρεται, επίσης, και σε ορισμένους
περιορισμούς σχετικά με τη χρήση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των διεθνών ερευνών.
Το κεφάλαιο 1 παρέχει μια σε βάθος ανάλυση των διεργασιών και των πρακτικών των σχετικών με τη
διδασκαλία της ανάγνωσης.
Το Τμήμα 1.1 παρέχει μια επισκόπηση της εκπαιδευτικής έρευνας επί αποτελεσματικών διδακτικών
πρακτικών σε σχέση με τα βασικά στάδια της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης και τις διάφορες
συνιστώσες της διδασκαλίας της ανάγνωσης. Περιγράφει τα ερευνητικά αποτελέσματα συγκεκριμένων
διδακτικών εννοιών και προγραμμάτων τα οποία ενδυναμώνουν την αντιληπτική ικανότητα
ανάγνωσης. Επισημαίνει τη σημασία της διαμορφωτικής και διαγνωστικής αξιολόγησης στην
υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών. Εν κατακλείδι, αποδίδει
ιδιαίτερη προσοχή στις διδακτικές μεθόδους και παρεμβάσεις σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάγνωσης.
Το Τμήμα 1.2 αναλύει το κατά πόσον τα εθνικά ή τα κεντρικά προγράμματα σπουδών και
κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στα πρόσφατα διεθνή ερευνητικά αποτελέσματα τα σχετικά με
τα βασικά στάδια ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης και τις πλέον αποδοτικές διδακτικές
πρακτικές. Τονίζει τις βασικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ χωρών ως προς τις πολιτικές
διδασκαλίας της ανάγνωσης. Περιέχει επίσης άλλες ιστορικές και συναφείς πληροφορίες για τα εθνικά
προγράμματα σπουδών στην Ευρώπη και περιγράφει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις των
προγραμμάτων σπουδών για τον αναγνωστικό γραμματισμό.
Το Τμήμα 1.3 εστιάζει σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση και σε κοινές
προσεγγίσεις υποστήριξης τους. Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα της μελέτης του Διεθνούς
Προτύπου Προόδου στην Μελέτη και στην Ανάγνωση (PIRLS) 2006. Παρουσιάζει τα ποσοστά των
αδύναμων στην ανάγνωση μεταξύ μαθητών της τετάρτης δημοτικού σε Ευρωπαϊκές χώρες και
περιγράφει τα χαρακτηριστικά των εν λόγω μαθητών. Κατόπιν αυτού εξετάζει τα μέτρα στήριξης που
προβλέπονται για τους ως άνω μαθητές, όπως αυτά περιγράφονται από τους δασκάλους τους.
Συζητείται επίσης η διαθεσιμότητα επιπρόσθετου προσωπικού. Σε αυτή τη βάση, το τμήμα επισημαίνει
διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία στις βασικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων
ανάγνωσης στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.
Το Τμήμα 1.4 ξεκινά με ανάλυση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών σχετικά με το προσωπικό
εκπαιδευτικής υποστήριξης το οποίο συνδράμει τους εκπαιδευτικούς στην εργασία τους με μαθητές
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάγνωσης. Επισημαίνει σε ποιες χώρες οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να έχουν πρόσβαση στη υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού όταν οι μαθητές τους έχουν
δυσκολίες ανάγνωσης. Στο τέλος, αναφέρεται σε συγκεκριμένες και επιτυχείς πρωτοβουλίες
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ειλημμένες από εκπαιδευτικά συστήματα για την υποστήριξη των μαθητών με αναγνωστικές
δυσχέρειες, όπως ενισχυτικές δράσεις ή χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται στη διδασκαλία της
ανάγνωσης και τον τρόπο προετοιμασίας των δασκάλων για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το Τμήμα 2.1 παρέχει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας επισημαίνοντας τους πλέον σημαντικούς
παράγοντες στην κατάρτιση ικανών εκπαιδευτικών ανάγνωσης και τα βασικά χαρακτηριστικά
επιτυχούς και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Εξετάζει τις σχέσεις τις περιγραφόμενες σε διάφορες
μελέτες μεταξύ διδακτικών προσόντων και επιτευγμάτων των μαθητών στην ικανότητα ανάγνωσης,
διερευνώντας παράλληλα τις διάφορες δεξιότητες απαραίτητες στους εκπαιδευτικούς ώστε να
παραδίδουν αποδοτικά μαθήματα ανάγνωσης.
Το Τμήμα 2.2 αναλύει την αρχική εκπαίδευση και την συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των δασκάλων
που διδάσκουν ανάγνωση χρησιμοποιώντας στοιχεία από το PIRLS 2006 και την Διεθνή Έρευνα για
τη Διδασκαλία και τη Μάθηση 2008 του ΟΟΣΑ (TALIS). Ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή του γενικού
επιπέδου εκπαίδευσης των δασκάλων που διδάσκουν ανάγνωση σε μαθητές της τετάρτης δημοτικού.
Στη συνέχεια επισημαίνει τους συσχετισμούς μεταξύ αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών στη
διδασκαλία της ανάγνωσης, συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική εξέλιξη και
περιεχομένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα
θέματα της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών ανάγνωσης ως προς τα γενικά
ποσοστά συμμετοχής τους, τον μέσο αριθμό ημερών κατάρτισης, το είδος των δραστηριοτήτων και τα
αποτελέσματα τους.
Το Τμήμα 2.3 περιγράφει τις ισχύουσες πολιτικές των Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης στις τάξεις του δημοτικού και του
γυμνασίου. Αναλύεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η
αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των ιδίων των μελλοντικών εκπαιδευτικών και τα
συμπληρωματικά ειδικά προσόντα στη διδασκαλία της ανάγνωσης. Στη συνέχεια περιγράφει ένα ευρύ
φάσμα προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στη διδασκαλία της ανάγνωσης στην
Ευρώπη.
Το Κεφάλαιο 3 διευρύνει τις προοπτικές της μελέτης ερευνώντας έξω από το εκπαιδευτικό περιβάλλον
και εξετάζοντας την προώθηση της ανάγνωσης στην ευρύτερη κοινωνία. Το Τμήμα 3.1 περιέχει
επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με εξωσχολικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα επιτεύγματα
στην ικανότητα ανάγνωσης. Ερευνά ειδικότερα δυο από τους πλέον σημαντικούς ως άνω παράγοντες:
τον ελεύθερο χρόνο και το οικογενειακό περιβάλλον. Το Τμήμα 3.2 παρουσιάζει τα ευρήματα των
μεγαλύτερων ερευνών αξιολόγησης μαθητών ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ενασχόληση με την
ανάγνωση και το οικογενειακό περιβάλλον συνδέονται με τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης.
Το Τμήμα 3.3 περιγράφει τις κεντρικές δομές υποστήριξης του αναγνωστικού γραμματισμού που
υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες. Σκιαγραφεί τις τρέχουσες εθνικές στρατηγικές προώθησης της
ανάγνωσης και ερευνά τα διάφορα είδη εθνικών υποδομών υποστήριξης της ανάγνωσης. Το Τμήμα
3.4 εστιάζει σε παραδείγματα ευρείας κλίμακας κρατικών προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης
στην ευρύτερη κοινωνία.
Στο παράρτημα περιέχονται εκτεταμένες αναφορές των βασικών χαρακτηριστικών των εθνικών
προγραμμάτων αντιμετώπισης των δυσχερειών ανάγνωσης και εκείνων για την προώθηση της
ανάγνωσης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Μεθοδολογία
Για τον καθορισμό της εμβέλειας της μελέτης συγκλήθηκε συνάντηση εργασίας με τις Εθνικές μονάδες
του δικτύου Ευρυδίκη. Επιπλέον, ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες σε θέματα γραμματισμού οργάνωσαν
δυο εσωτερικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια των οποίων παρείχαν μια επισκόπηση θεματικής έρευνας
πάνω στην οποία βασίζονται εν μέρει οι τρεις ακαδημαϊκές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις της μελέτης.
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Η μελέτη βασίζεται σε πολυάριθμες πηγές δεδομένων. Αρχικά, η συγκριτική ανάλυση εθνικών
πολιτικών βασίζεται στις πληροφορίες τις οποίες παρείχαν οι Εθνικές Μονάδες Ευρυδίκη. Αυτό
περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε τρία ερωτηματολόγια τα οποία κατάρτισε η Μονάδα Ευρυδίκη στα
πλαίσια του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
(EACEA), σε στενή συνεργασία με το δίκτυο Ευρυδίκη. Κάθε ερωτηματολόγιο αφορούσε σε μια από
τις τρεις βασικές θεματολογίες της μελέτης (βλ. ανωτέρω Πεδίο Εφαρμογής).
Δεύτερον, πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη ανάλυση των εθνικών κειμένων αναφοράς για τη
διδασκαλία της ανάγνωσης τα οποία παρείχαν οι Εθνικές Μονάδες Ευρυδίκη με χρήση ενός
προτύπου μητρώου με εννέα βασικά στοιχεία. Το μητρώο αυτό επινοήθηκε από ένα ερευνητή ειδικό
στη διδασκαλία της ανάγνωσης και διατίθεται στον ιστότοπο του δικτύου Ευρυδίκη
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice).
Τα κείμενα αναφοράς αναλύθηκαν από πολλούς εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες με βάση το μητρώο
ενώ η Μονάδα Ευρυδίκη της EACEA διεξήγαγε την συγκριτική ανάλυση.
Τρίτον, η μελέτη συμπληρώνει τις πληροφορίες επιπέδου πολιτικών με μια δευτερογενή ανάλυση των
σχετικών διεθνών ερευνών (PIRLS, PISA και TALIS).
Η έκθεση συντάχθηκε από την Μονάδα Ευρυδίκη στα πλαίσια της EACEA και ελέγχθηκε από όλες τις
Εθνικές Μονάδες που συμμετείχαν στη μελέτη (9). Οι ευχαριστίες σε όσους συνεισέφεραν
παρουσιάζονται στο τέλος του εγγράφου.

9

()

Το Λουξεμβούργο δεν έχει ελέγξει το Τμήμα 1.2. Τα δεδομένα τα προερχόμενα από το δίκτυο Ευρυδίκη λείπουν για το
Λουξεμβούργο.

11

ΣΥΝΟΨΗ
Αποτελέσματα διεθνών ερευνών
•

Ο μέσος όρος επιδόσεων της ΕΕ στην ανάγνωση για νέους 15 ετών και η αναλογία των
προβληματικών αναγνωστών σε αυτής της κλίμακας ηλικία παρέμεινε σταθερή σύμφωνα με
τις έρευνες του Προγράμματος PISA που έλαβαν χώρα μεταξύ των ετών 2000 και 2009. Το
‘άνοιγμα’ των αποτελεσμάτων για την ανάγνωση (το χάσμα μεταξύ της υψηλότερης και της
χαμηλότερης επίδοσης) μειώθηκε, κάτι το οποίο υποδεικνύει μια βελτίωση της ισορροπίας στα
εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

•

Το 2009, περίπου ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους στις χώρες της ΕΕ-27 αντιμετώπιζε
δυσχέρειες στη χρήση της ανάγνωσης για την εκμάθηση. Μόνο στο Βέλγιο (Φλαμανδική
Κοινότητα), στη Δανία, στην Εσθονία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία και στη Νορβηγία το
ποσοστό εκείνων που αντιμετώπιζαν προβλήματα ήταν της τάξης του 15% ή και μικρότερο
(Ευρωπαϊκός στόχος για το 2020). Η αναλογία των προβληματικών αναγνωστών ήταν
ιδιαίτερα υψηλή στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία (περίπου 40%).

•

Οι πλέον σημαντικοί και σχετικοί με τον μαθητή παράγοντες που επηρεάζουν τα επιτεύγματα
στην ικανότητα ανάγνωσης είναι το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό και περιβάλλον. Τα
κορίτσια, κατά μέσο όρο, υπερτερούν των αγοριών στην ανάγνωση και το χάσμα μεταξύ των
φύλων αυξάνεται με την πάροδο των ετών. Αποτελέσματα διεθνών μελετών υποδεικνύουν
ωστόσο ότι η ενασχόληση με την ανάγνωση έχει τη δυνατότητα να εξισορροπήσει τις
διαφορές στην ικανότητα ανάγνωσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή μεταξύ μαθητών από
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις.

Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία αναγνωστικού γραμματισμού
•

Τα προγράμματα σπουδών και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις κεντρικές
εκπαιδευτικές αρχές είναι πολύ διαφορετικές ως προς τους όρους που περιέχουν και τη
μορφή τους. Το περιεχόμενο τους εν τούτοις, απεικονίζεται στα ευρήματα πρόσφατης έρευνας
για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας αναγνωστικών δεξιοτήτων.

•

Οι θεμελιώδεις αρχές εκμάθησης ανάγνωσης πρέπει να καθοριστούν με σταθερό τρόπο σε
πρώιμη ηλικία και τα κεντρικά προγράμματα σπουδών προσχολικής ηλικίας περιλαμβάνουν
οδηγίες διδασκαλίας για την ανάπτυξη των αναδυομένων δεξιοτήτων γραμματισμού.

•

Η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να βελτιωθεί διδάσκοντας τους μαθητές τη χρήση ειδικών
γνωστικών στρατηγικών ώστε να αποσπούν και να δημιουργούν νοήματα από γραπτά
κείμενα. Τα κεντρικά προγράμματα σπουδών αποκαλύπτουν διάφορους βαθμούς έμφασης σε
στρατηγικές βελτίωσης αναγνωστικής κατανόησης και, σε ορισμένες χώρες, η εν λόγω
έμφαση είναι μικρότερη σε παιδιά κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρά σε εκείνα της
πρωτοβάθμιας.

•

Το θέμα της ενασχόλησης με την ανάγνωση αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους στα
κεντρικά προγράμματα σπουδών. Οι δάσκαλοι ειδοποιούνται πάντα να μην εστιάζουν μόνο σε
λογοτεχνικά κείμενα, αλλά να ενθαρρύνουν τους μαθητές να διαβάζουν πολλών ειδών γραπτά
υλικά. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, η συνεργατική εκμάθηση με βάση γραπτά κείμενα
αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας κινήτρων ανάγνωσης στον μαθητή. Τα
κεντρικά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν οδηγίες για αυτό το είδος εκμάθησης σε 26
χώρες ή περιφέρειες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και σε 18 χώρες σε επίπεδο
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν μεταρρυθμίσεις οι οποίες εστίασαν ειδικά στην απόκτηση
ικανότητας ανάγνωσης με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων στα πλαίσια
του προγράμματος σπουδών αλλά και στην απόκτηση πρώιμων δεξιοτήτων ανάγνωσης σε
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επίπεδο προσχολικής ηλικίας. Ένας μικρός αριθμός χωρών αύξησε τις ώρες διδασκαλίας
ανάγνωσης.
•

Η έρευνα υποδεικνύει ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην
διδασκαλία της ανάγνωσης. Παρά το γεγονός ωστόσο ότι όλες οι κεντρικές κατευθυντήριες
γραμμές παρέχουν στους δασκάλους μαθησιακούς στόχους σχεδιασμού των συστημάτων
εργασίας τους, πολύ λίγες από αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία, όπως κλίμακες αξιολόγησης,
για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και την αξιολόγηση των επιδόσεων τους
σχετικά με τους προβλεπόμενους στόχους σπουδών.

Αδύναμοι αναγνώστες
•

Οι επιτυχείς στρατηγικές και πρακτικές αντιμετώπισης των αναγνωστικών δυσχερειών δεν
περιέχονται παρά σπανίως στα προγράμματα σπουδών. Είναι συνήθως θέμα κάθε
μεμονωμένου εκπαιδευτικού στο σχολείο να αποφασίσει εάν και τι είδος υποστήριξης θα
πρέπει να υπάρχει για τους προβληματικούς αναγνώστες.

•

Η εντατική διδασκαλία σε ατομικό επίπεδο ή σε μικρές ομάδες, από ειδικούς σε θέματα
ανάγνωσης, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών. Επί του
παρόντος, τέτοιου είδους ειδικευμένοι σε θέματα ανάγνωσης εκπαιδευτικοί που μπορούν να
υποστηρίξουν τους συναδέλφους τους στις σχολικές αίθουσες υπάρχουν μόνο στην Ιρλανδία,
στη Μάλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις πέντε Σκανδιναβικές χώρες.

•

Η υποστήριξη στη σχολική αίθουσα είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα
PIRLS 2006, το επιπλέον προσωπικό υποστήριξης (ειδικοί σε θέματα ανάγνωσης, βοηθοί
εκπαιδευτικοί ή άλλα ενήλικα άτομα) το οποίο εργάζεται στην σχολική αίθουσα μαζί με τον
δάσκαλο ήταν διαθέσιμο μόνο για ποσοστό 44% των μαθητών της ΕΕ.

•

Σε πολλές χώρες, λογοθεραπευτές ή (εκπαιδευτικοί) ψυχολόγοι παρέχουν συμβουλές και
υποστήριξη για μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες. Συνήθως, αυτό συμβαίνει έξω από τις
σχολικές αίθουσες και έξω και από το σχολείο.

•

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν πρωτοβουλίες θεωρούμενες επιτυχείς σε
εθνικό επίπεδο για τη συνδρομή των μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες στην
πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ως άνω πρωτοβουλίες εστιάζουν κυρίως
σε ενισχυτικές δράσεις, έγκαιρη επισήμανση των προβλημάτων, κατάλληλο διδακτικό υλικό ή
κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

•

Οι διοικητικές διαδικασίες για τη ζήτηση και την λήψη οποιασδήποτε συμπληρωματικής
υποστήριξης, μπορεί να συνιστούν χρονοβόρες διαδικασίες, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην
λαμβάνουν άμεσα την υποστήριξη που χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές μπορεί να μένουν
πίσω σχετικά με το σχολικό πρόγραμμα, όχι μόνο ως προς την ανάγνωση, αλλά και σε άλλα
σχολικά μαθήματα όπου η ανάγνωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση.

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης
•

Η απόκτηση στέρεων βάσεων στην θεωρία και στην έρευνα κατά την αρχική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών είναι καθοριστικά για άριστη διδασκαλία της ανάγνωσης. Η αρχική αυτή
εκπαίδευση θα πρέπει να ενδυναμώνεται μεταγενέστερα με προγράμματα επαγγελματικής
εξέλιξης μακράς πνοής τα οποία θα παρέχουν ευκαιρίες αναστοχαστικής κριτικής στους
εκπαιδευτικούς ως προς τα θέματα της εργασίας τους υπό το οπτικό πρίσμα της ερευνητικής
προοπτικής.

•

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία σε προγράμματα προπαρασκευής μελλοντικών
εκπαιδευτικών διδασκαλίας της ανάγνωσης περιλαμβάνουν κατάρτιση σε διδακτικές
στρατηγικές και κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης, στην ικανότητα χρησιμοποίησης διαφόρων
14

Συνοψη

παραλλαγών διδακτικών υλικών και μια ισόρροπη και συνεπή προσέγγιση σε θέματα
θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας.
•

Τα δεδομένα της μελέτης του Διεθνούς Προτύπου Προόδου στην Μελέτη και την Ανάγνωση
(PIRLS) 2006 υποδεικνύουν ότι η έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας της ανάγνωσης κατά την
αρχική εκπαίδευση σχετίζεται με την αποτελεσματική πρακτική άσκηση της διδασκαλίας της
ανάγνωσης και με πιο έντονη συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής εξέλιξης.

•

18 χώρες έχουν καταρτίσει σε κεντρικό επίπεδο κατευθυντήριες γραμμές άμεσα σχετιζόμενες
με την προπαρασκευή των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ανάγνωσης.
Ορισμένες από αυτές διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με ειδικές πτυχές της
διδασκαλίας της ανάγνωσης (αξιολόγηση, αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσχερειών και
ανάγνωση στα νέα μέσα)

•

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Διεθνούς Έρευνας για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (TALIS)
του ΟΟΣΑ, η πλέον συνήθης μορφή επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών ανάγνωσης,
γραφής και λογοτεχνίας είναι τα μικρής διάρκειας, μη επαναλαμβανόμενα τμήματα εκμάθησης,
εργαστήρια ή διασκέψεις. Τα πιο αποτελεσματικά, δηλαδή τα διάφορα είδη μακροπρόθεσμης
και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης όπως η διεξαγωγή ερευνών και η διαδικτύωση, είναι
λιγότερο συνήθη.

Προώθηση της ανάγνωσης στην κοινωνία
•

Τη στιγμή που η ενασχόληση με αναγνωστικές δραστηριότητες έξω από το τυπικό μαθησιακό
περιβάλλον του σχολείου είναι σημαντική για να μπορεί κάποιος να διαβάζει επιτυχώς, οι
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει εθνικούς φορείς για το συντονισμό και
τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης της ανάγνωσης στην κοινωνία. Έχουν επίσης
υιοθετηθεί ειδικές στρατηγικές για την προώθηση της ανάγνωσης.

•

Οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ευρείας κλίμακας προγράμματα προώθησης της
ανάγνωσης χρηματοδοτούμενα από το κράτος, τα οποία συχνά έχουν τη μορφή
δραστηριοτήτων γραμματισμού με στόχο τον γενικότερο πληθυσμό ή, πιο συγκεκριμένα, τα
παιδιά και τη νεολαία. Ωστόσο, δραστηριότητες με εστίαση σε ομάδες με χαμηλά επίπεδα
γραμματισμού, για παράδειγμα παιδιά και ενήλικες προερχόμενους από μειονεκτούντα
τμήματα πληθυσμού, είναι σπάνιες μεταξύ των μεγαλυτέρων προγραμμάτων προώθησης της
ανάγνωσης στην Ευρώπη.

•

Πολλά οικογενειακά προγράμματα γραμματισμού σε Ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν συμβουλές
και κατάρτιση για γονείς ώστε να διαβάζουν φωνητικά στα παιδιά τους. Τα αποτελέσματα των
ερευνών ωστόσο υποδεικνύουν ότι αυτό δεν επαρκεί και ότι τα σχετικά προγράμματα θα
έπρεπε επίσης να μαθαίνουν στους γονείς τον τρόπο να διδάσκουν στα παιδιά τους ειδικές
δεξιότητες γραμματισμού.
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ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Τα επιτεύγματα των μαθητών είναι σημαντικός δείκτης ποιότητας και αποδοτικότητας των
εκπαιδευτικών συστημάτων. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης είναι το ‘άνοιγμα’ που παρατηρείται στα
εν λόγω επιτεύγματα, δηλαδή το χάσμα μεταξύ των μαθητών με σημαντικά επιτεύγματα και εκείνων με
χαμηλές επιδόσεις, το οποίο παρέχει στοιχεία για το βαθμό αντιστοιχίας των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων. Για τις επί μέρους χώρες, οι ως άνω δείκτες μπορούν να παρακολουθούνται με
διάφορα εθνικά διαγωνίσματα. Για αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων,
χρησιμοποιούνται διεθνείς έρευνες αξιολόγησης επιτυχίας των μαθητών. Οι συγκρίσεις με άλλες
χώρες βοηθούν στην επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μεμονωμένων εκπαιδευτικών
συστημάτων, των δυνατών και αδύναμων σημείων τους όπως επίσης και των προκλήσεων τις οποίες
αντιμετωπίζουν. Εξάλλου, οι διακρατικές έρευνες μπορούν να συνδράμουν στην ερμηνεία των
προφανών διαφορών μεταξύ των χωρών αλλά και στο εσωτερικό τους, όπως επίσης και να
επισημάνουν τα όποια ειδικά προβλήματα των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Οι διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών διεξάγονται κάτω από συμφωνημένα εννοιολογικά και
μεθοδολογικά πλαίσια με σκοπό την παροχή δεικτών προσανατολισμένων προς τις πολιτικές. Το
σημείο στο οποίο βρίσκεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των χωρών είναι ο δείκτης που
συγκεντρώνει και την μεγαλύτερη προσοχή. Από τη δεκαετία του 1960 οι σχετικές επιδόσεις μιας
χώρας επηρεάζουν σημαντικά τις εθνικές πολιτικές παιδείας, δημιουργώντας πιέσεις δανεισμού
εκπαιδευτικών πρακτικών από χώρες που παρουσιάζουν τις υψηλότερες επιδόσεις (Steiner-Khamsi,
2003, Takayama, 2008). Το τμήμα αυτό παρουσιάζει τον μέσο όρο των επιδόσεων και τις τυπικές
αποκλίσεις στην ικανότητα ανάγνωσης για τις Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τις πιο σημαντικές
διεθνείς έρευνες. Η αναλογία μαθητών οι οποίοι στερούνται των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης
αναφέρεται επίσης και για κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, μια που οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν αναλάβει πολιτική δέσμευση μείωσης του ποσοστού των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην
ανάγνωση. Παρέχονται επίσης οι πληροφορίες επί της μεθοδολογίας διεξαγωγής των διεθνών
ερευνών για τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης.
Οι δείκτες από τις διεθνείς έρευνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή διότι υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών οι οποίες επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, χωρίς να
έχουν σχέση με τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Οι δείκτες σε επίπεδο χώρας έχουν επικριθεί ως
παρουσιάζοντες απλουστευμένους δείκτες επίδοσης ενός ολόκληρου σχολικού συστήματος (Baker
and LeTendre, 2005). Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είναι επίσης σημαντικό να έχουμε
υπόψη ότι οι συγκριτικές μελέτες μεγάλης κλίμακας αντιμετωπίζουν διάφορες μεθοδολογικές
προκλήσεις: οι μεταφράσεις μπορεί να δημιουργήσουν διαφορετικές αποδόσεις, οι αντιλήψεις για
ορισμένα θέματα δυνατόν να επηρεάζονται από πολιτιστικές προκαταλήψεις, οι κοινωνικές επιθυμίες
και τα κίνητρα των μαθητών μπορεί να ποικίλουν σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια, ενώ ακόμα και
τα πολιτικά προγράμματα των οργανισμών που διεξάγουν διεθνείς αξιολογήσεις μπορεί να
επηρεάζουν το περιεχόμενο των ιδίων των αξιολογήσεων (Hopmann, Brinek and Retzl, 2007,
Goldstein, 2008). Ως προς αυτά τα θέματα υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένες διαδικασίες ποιοτικού
ελέγχου οι οποίες υλοποιούνται για την ελαχιστοποίηση των εν λόγω μεθοδολογικών προβλημάτων
σχετικά με τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.
Μείζονες έρευνες αναγνωστικού γραμματισμού
Τη σημερινή εποχή, τα επίπεδα αναγνωστικού γραμματισμού στις διάφορες χώρες αξιολογούνται με
δύο ευρείας κλίμακας διεθνείς έρευνες, τις έρευνες PIRLS και PISA. Η έρευνα του Διεθνούς Προτύπου
Προόδου στη Μελέτη και την Ανάγνωση (PIRLS) της Διεθνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της
Εκπαιδευτικής Επίδοσης (IEA) μετρά τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης μαθητών της
τετάρτης δημοτικού στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες. Σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά συστήματα οι εν λόγω μαθητές βρίσκονται περίπου στην ηλικία των 10 ετών, αλλά η
μέση ηλικία ποικίλει από 9,7 στην Ιταλία έως 11,4 στο Λουξεμβούργο (Mullis et al. 2007, σελ. 31). Τα
δεδομένα PIRLS συλλέγονται ανά κύκλους πενταετούς διαρκείας. Οι έρευνες διεξήχθηκαν το 2001 και
το 2006, ενώ η επόμενη προβλέπεται για το 2011 (10).

10

( )

Για περιγραφές ανάπτυξης των μέσων, των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων και των αναλυτικών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται στην PIRLS 2001, βλ. Martin, Mullis and Kennedy (2003), για την PIRLS 2006, βλ. Martin, Mullis and
Kennedy (2006).
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Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ μετρά τις γνώσεις και τις δεξιότητες
δεκαπεντάχρονων μαθητών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και στην επιστήμη. Στις περισσότερες
χώρες, οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας προσεγγίζουν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Παρακολουθώντας τις επιδόσεις των μαθητών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς μαθημάτων,
κάθε έρευνα PISA εστιάζεται με ιδιαίτερο τρόπο σε ένα θεματικό τομέα. Η ανάγνωση υπήρξε το βασικό
θεματικό αντικείμενο το 2000 και το 2009, τα μαθηματικά το 2003 και η επιστήμη το 2006 (11).
Η PIRLS χρησιμοποιεί δείγματα μελέτης με βάση την τάξη φοίτησης και το PISA με βάση την ηλικία.
Στην μελέτη PIRLS όλοι οι μαθητές έχουν λάβει περίπου σχολική εκπαίδευση ίδιας διάρκειας, για
παράδειγμα βρίσκονται στην Τετάρτη δημοτικού, αλλά διαφέρουν ως προς την ηλικία στις
συμμετέχουσες χώρες ανάλογα με το έτος έναρξης της σχολικής φοίτησης και τις πρακτικές
επανάληψης του σχολικού έτους (για περισσότερα βλ. EACEA/Eurydice, 2011). Στη μελέτη PISA όλοι
οι συμμετέχοντες είναι 15 ετών, αλλά ο αριθμός των ετών σχολικής φοίτησης μπορεί να διαφέρει, και
ειδικότερα σε εκείνες τις χώρες όπου εφαρμόζεται καθεστώς επανάληψης του σχολικού έτους. Η
μελέτη PIRLS πραγματοποιεί δειγματοληψίες σε ολόκληρες τάξεις σχολείων, συλλέγει πληροφορίες
επί των διδακτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτές (με ερωτηματολόγια που
υποβάλλονται σε εκπαιδευτικούς). Και η PIRLS και το PISA συλλέγουν ευρείες πληροφορίες για την
έκθεση των μαθητών σε διάφορα είδη έντυπου υλικού, για τη στάση των μαθητών έναντι της
ανάγνωσης και τις αναγνωστικές τους συνήθειες, όπως επίσης και δεδομένα για τα χαρακτηριστικά
των σχολείων.
Οι δυο έρευνες αποδίδουν έμφαση σε διάφορα στάδια της ανάγνωσης. Η PIRLS εστιάζεται σε παιδιά
ηλικίας δημοτικού σχολείου και αξιολογεί τις αναγνωστικές δεξιότητες που χρειάζονται για την
μετάβαση στην ‘ανάγνωση για τη μάθηση’ (Mullis et al., 2006). Το PISA, από την άλλη πλευρά,
αποβλέπει στην αξιολόγηση της απόκτησης εκ μέρους των μαθητών των γνώσεων και των δεξιοτήτων
οι οποίες θα τους χρειαστούν στην ενήλικη ζωή τους. Η μελέτη ασχολείται με τις δεξιότητες
γραμματισμού των μαθητών τη στιγμή της μετάβασης τους από το σχολείο στην αγορά εργασίας ή σε
βαθμίδες εκπαίδευσης μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, εξετάζοντας την ικανότητα ανάγνωσης ως
δείκτη ετοιμότητας πρόσβασης στη ζωή τους ως πολίτες και ως εργαζόμενοι (OΟΣΑ, 2009b). Εν
τούτοις, αμφότερες οι έρευνες έχουν ως βάση μια εκτεταμένη έννοια της ανάγνωσης, δηλαδή
περισσότερο τον ‘αναγνωστικό γραμματισμό’, παρά την απλή ‘ανάγνωση’. Η συγκεκριμένη ερευνητική
δομή περιλαμβάνει όχι μόνο τις διεργασίες και τις δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης, αλλά και τις
χρήσεις τους, όπως επίσης και τις στάσεις έναντι της ανάγνωσης που χαρακτηρίζουν τους έμπειρους
αναγνώστες. Και οι δυο μελέτες, PIRLS και PISA θεωρούν την ανάγνωση ως διαδραστική και
εποικοδομητική διαδικασία, αποδίδοντας έμφαση στην σημασία της στοχαστικοκριτικής ικανότητας
των μαθητών και στη χρήση της ανάγνωσης για διάφορους σκοπούς (Mullis et al. 2006, σελ. 103).
Η PIRLS ορίζει τον αναγνωστικό γραμματισμό για τους μαθητές της τετάρτης δημοτικού ως:
‘την ικανότητα κατανόησης και χρήσης εκείνων των μορφών γραπτού λόγου που απαιτούνται από την κοινωνία και/ή
αξιοποιούνται από το άτομο. Οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να δημιουργήσουν νοήματα από μια ποικιλία κειμένων.
Διαβάζουν για να μαθαίνουν, να συμμετέχουν στις κοινότητες αναγνωστών στο σχολείο και την καθημερινή ζωή, όπως
επίσης και για την ευχαρίστηση τους’ (Mullis et al. 2006, σελ.. 3).
Το PISA ορίζει την ικανότητα ανάγνωσης των δεκαπεντάχρονων ως:
‘η κατανόηση, η χρήση και η κριτική σκέψη πάνω σε γραπτά κείμενα, για τους σκοπούς επίτευξης των ατομικών
στόχων, για την ανάπτυξη της γνώσης και του προσωπικού δυναμικού και για τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι’
(ΟΟΣΑ 2009b, σελ. 14).
Οι δυο έρευνες διαφέρουν ως προς τις χώρες τις οποίες καλύπτουν. Στον τελευταίο κύκλο του PISA
(2009) συμμετείχαν οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των
εκπαιδευτικών συστημάτων του Δικτύου Ευρυδίκη με τις εξαιρέσεις της Κύπρου και της Μάλτας. Το
PISA 2000, το οποίο επίσης εστιάστηκε στην ανάγνωση, εκτός από τις δυο προαναφερόμενες χώρες
δεν συμπεριέλαβε και τις Εσθονία, Σλοβενία, Σλοβακία και Τουρκία. Η PIRLS 2006 κάλυψε 23
εκπαιδευτικά συστήματα στο Δίκτυο Ευρυδίκη, ενώ η PIRLS 2001 περιέλαβε 16 χώρες. Για την
δημιουργία μιας ευρύτερης εικόνας, το παρόν κεφάλαιο εξετάζει αρχικά το θέμα των επιτευγμάτων
στον αναγνωστικό γραμματισμό κατά PISA και κατόπιν αυτού τα κατά PIRLS βασικά ευρήματα.

11

( )

Για πληροφορίες επί του κειμένου και του σχεδιασμού της δοκιμής και του δείγματος, επί των μεθοδολογιών ανάλυσης
των δεδομένων, των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και των μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου του PISA 2000, βλ.
Adams and Wu (2000). Για το PISA 2003 βλ. OΟΣΑ (2005c), και για το PISA 2006, βλ. ΟΟΣΑ (2009a).
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Επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης σύμφωνα με τα ευρήματα PISA
Τα αποτελέσματα από την έρευνα PISA περιγράφονται με τη χρήση κλιμάκων με μέση επίδοση που
φθάνει στο 500 και μια τυπική απόκλιση 100 και περιλαμβάνει μαθητές από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ
που συμμετέχουν στο PISA (12). Η κλίμακα ανάγνωσης PISA διαχωρίζεται επίσης σε επίπεδα
εμβάθυνσης γνώσεων, τα οποία διαφοροποιούνται και περιγράφουν τι είναι δυνατόν να πετύχει ένας
μαθητής συνδέοντας συγκεκριμένα καθήκοντα με κάποια επίπεδα δυσκολίας (ΟΟΣΑ, 2009b).
Ο μέσος όρος επιτευγμάτων είναι ο πλέον κοινός δείκτης σύγκρισης της επίδοσης εκπαιδευτικών
συστημάτων σε διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών. Στην ΕΕ-27 το 2009, ο μέσος όρος επίδοσης
στην ανάγνωση ήταν 490.5 (13) (βλ. Σχήμα 1). Όπως και σε προγενέστερους κύκλους αξιολόγησης, η
Φινλανδία είχε την καλύτερη επίδοση από όλες τις χώρες της ΕΕ-27 (14). Η μέση επίδοση στη
Φινλανδία (536) ήταν περίπου 45 μονάδες ανώτερη από το μέσο όρο της ΕΕ-27, ή σχεδόν το ήμισυ
της διεθνούς τυπικής απόκλισης. Σε συνολικό επίπεδο ωστόσο, οι Φιλανδοί μαθητές είχαν λιγότερο
καλή επίδοση σε σχέση με τους μαθητές στην περιφέρεια της Σαγκάης στην Κίνα που είχαν την
υψηλότερη επίδοση (556), και είχαν την ίδια περίπου επίδοση με μαθητές της Κορέας (539) και του
Χογκ-Κογκ στην Κίνα (533).
Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι μαθητές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είχαν σημαντικά κατά μέσο
όρο χαμηλά επιτεύγματα σε σχέση με εκείνα των μαθητών από άλλες συμμετέχουσες χώρες στην ΕΕ27. Η μέση επίδοση των χωρών αυτών ήταν κατά 60 περίπου μονάδες χαμηλότερη από το μέσο όρο
της ΕΕ-27. Οι χώρες αυτές σημείωσαν επίσης τις χαμηλότερες επιδόσεις το 2000, ενώ ο μέσος όρος
των επιδόσεων τους παρέμεινε επίσης ο ίδιος και το 2009.
Μόνο το 11% της μεταβολής των επιδόσεων των μαθητών οφείλεται στην απόκλιση μεταξύ
χωρών (15). Το υπόλοιπο της μεταβολής οφείλεται σε παράγοντες εντός της χώρας, ήτοι μεταξύ
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταξύ σχολείων και μεταξύ μαθητών στα σχολεία. Η σχετική
κατανομή των επιδόσεων μέσα σε μια χώρα, ή το χάσμα μεταξύ των μαθητών με τις καλύτερες και τις
υποδεέστερες επιδόσεις, χρησιμεύει ως δείκτης του βαθμού αντιστοιχίας των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων. Στην ΕΕ-27 κατά το 2009, η τυπική απόκλιση ήταν 96,4 (βλ. Σχήμα 1), κάτι που
σημαίνει ότι περίπου τα δυο τρίτα των μαθητών στην ΕΕ-27 σημείωσαν επιδόσεις μεταξύ 394 και 587
μονάδων.
Χώρες οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα μέσων επιδόσεων μπορεί να έχουν διαφορετικά
επίπεδα φάσματος επιδόσεων μεταξύ των μαθητών. Είναι συνεπώς σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη
μέση κατάταξη μιας χώρας σε σχέση με άλλες χώρες από κοινού με το φάσμα των μαθητικών
επιδόσεων. Το Σχήμα 1 συνδυάζει τους ως άνω δυο δείκτες δείχνοντας στον άξονα των τετμημένων
τo μέσο όρο των αποτελεσμάτων των χωρών (υποκατάστατη μεταβλητή για την αποδοτικότητα των
εκπαιδευτικών συστημάτων) και στον άξονα των τεταγμένων την τυπική απόκλιση (υποκατάστατη
μεταβλητή για την αντιστοιχία των εκπαιδευτικών συστημάτων). Στατιστικά σημαντικές διαφορές από
τον μέσο όρο της ΕΕ σημειώνονται στον πίνακα κάτω από το Σχήμα1.

( )
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Η μετρική των κλιμάκων ορίστηκε αρχικά με την αξιολόγηση PISA 2000. Κάθε νέα αξιολόγηση ανάγνωσης αναφέρει την
επίδοση στις κλίμακες που ανέπτυξε η έρευνα PISA 2000 με τρόπο που οι επιδόσεις να είναι άμεσα συγκρίσιμες. Η τιμή
500, για παράδειγμα, έχει την ίδια έννοια που είχε κατά PISA 2000 – δηλαδή, είναι η μέση επίδοση των μαθητών του
δείγματος στις 27 χώρες του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν στην PISA 2000. Συνεπώς, ο μέσος όρος ΟΟΣΑ σε κάθε νέο κύκλο
αξιολόγησης μπορεί να διαφέρει από το έτος 2000. Οι διαφορές σε μεταγενέστερους κύκλους θα μπορούσαν να
προκύψουν από πραγματικές αλλαγές στα επιτεύγματα, τη συμπερίληψη νέων χωρών του ΟΟΣΑ στην έρευνα, ή από
κάποιο συνδυασμό των ως άνω ή και άλλων παραγόντων.

( )
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Πρόκειται για μέση εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη το απόλυτο μέγεθος του πληθυσμού της δειγματοληψίας σε κάθε χώρα
της ΕΕ-27 που συμμετείχε στην έρευνα PISA 2009. Ο μέσος όρος επίδοσης της ΕΕ-27 δομήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως
και το σύνολο του ΟΟΣΑ (δηλαδή ο μέσος όρος των χωρών ΟΟΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη το απόλυτο μέγεθος δείγματος).
Ο μέσος όρος ΕΕ-27 ήταν παρόμοιος με το σύνολο ΟΟΣΑ (τιμή 491 με τυπικό σφάλμα 1,2)

( )
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Η συγκεκριμένη και άλλες συγκρίσεις βασίζονται στις δοκιμές στατιστικής σημαντικότητας σε επίπεδο p<.05. Αυτό
σημαίνει ότι η πιθανότητα ψευδούς δήλωσης τοποθετείται σε ποσοστό μικρότερο του 5%.

15

Όπως υπολογίστηκε από τριών επιπέδων (χώρα, σχολείο και μαθητές) πολυεπίπεδο πρότυπο για τις συμμετέχουσες
χώρες ΕΕ-27.

( )
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Σχήμα 1: Μέση επίδοση και τυπική απόκλιση στην ανάγνωση για μαθητές 15 ετών, 2009
Μέση επίδοση
Υψηλές επιδόσεις/
Υψηλό χάσμα

Χαμηλές επιδόσεις/Χαμηλό χάσμα

Υψηλές επιδόσεις/Χαμηλό
χάσμα

Τυπική απόκλιση

Χαμηλές επιδόσεις/Υψηλό χάσμα

EU27

BE
fr

BE
de

BE
nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Μέση επίδοση 2009

490

490

499

519

429

478

495

497

501

496

483

481

496

486

x

484

468

472

Διαφορά από 2000

-2.4

14.5

x

-13.7 -1.3 -13.4 -2.0

13.3

x

-31.0

9.0

-11.5 -9.1

-1.4

x

25.9

x

m

Τυπική απόκλιση 2009

96

109

90

94

113

92

95

83

95

95

Διαφορά από 2000

-4.5

-2.1

x

-2.7

11.6

-4.0 -14.5 -16.5

x

1.6

84

88

106

96

x

80

86

104

-2.0

2.8

13.8

4.5

x

-22.2

x

m

UKSCT

IS

LI

NO

TR

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK
(1)

Μέση επίδοση 2009

494

x

508

470

500

489

424

483

477

536

497

494

500

500

499

503

464

Διαφορά από 2000

14.2

x

m

m

21.4

19.2

-3.5

x

x

m

m

-6.6

16.7

-2.1

x

Τυπική απόκλιση 2009

90

x

89

100

89

87

90

91

90

86

99

95

94

96

83

91

82

Διαφορά από 2000

-3.7

x

m

m

x

x

-3.0

6.5

m

m

3.6

m

-10.6 -10.3 -12.1

Μη συγκρίσιμο

x

-10.6 -18.9

-13.3 -12.5

x

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη
1

Πηγή: ΟΟΣΑ, βάσεις δεδομένων PISA 2000 και 2009

UK ( ) = UK-ENG/WLS/NIR

Επεξηγηματικό σημείωμα
Οι δυο σκιασμένες περιοχές υποδεικνύουν τους μέσους όρους ΕΕ-27. Πρόκειται για δείκτες διαστήματος οι οποίοι λαμβάνουν
υπόψη τα τυπικά λάθη. Για λόγους αναγνωσιμότητας οι μέσοι όροι των χωρών εικονίζονται ως κουκκίδες αλλά είναι σημαντικό
να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται επίσης για δείκτες διαστήματος. Οι κουκκίδες που προσεγγίζουν τον τομέα του μέσου όρου ΕΕ
μπορεί να μη διαφέρουν σημαντικά από το μέση τιμή ΕΕ. Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από
τη μέση τιμή ΕΕ-27 (ή από το μηδέν εξετάζοντας τις διαφορές) αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες στον πίνακα.
Για τα τυπικά σφάλματα βλ. το παράρτημα που υπάρχει στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
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Χώρες οι οποίες σημείωσαν σημαντικές άνω του μέσου όρου επιδόσεις και σημαντικά χαμηλότερες
τυπικές αποκλίσεις από το μέσο όρο ΕΕ-27, δηλαδή το Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), η Δανία, η
Εσθονία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Φινλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία θα μπορούσαν να
θεωρηθούν και αποδοτικές και με αντιστοιχία στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. (βλ. Σχήμα 1, χαμηλό
δεξιό τεταρτημόριο).
Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη κοινότητα), τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, το χάσμα μεταξύ
μαθητών υψηλών επιδόσεων και μαθητών χαμηλών επιδόσεων υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό το 2009 (βλ.
Σχήμα 1, στο άνω ήμισυ). Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις χώρες καλούνται να
αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων των μαθητών. Ένας τρόπος λοιπόν για να αυξήσουν τη
γενική επίδοση θα μπορούσε να είναι η επικέντρωση στην υποστήριξη των αδύναμων αναγνωστών
ώστε αυτοί να αναπτύξουν ιδέες και τρόπους να αντιπαρέλθουν τις αναγνωστικές δυσχέρειες (βλ.
Τμήματα 1.3 και 1.4). Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό στη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο, τις
μόνες δυο Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είχαν προβλήματα το 2009 εξαιτίας του χαμηλού μέσου όρου
επιδόσεων και λόγω των μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ μαθητών υψηλών και χαμηλών επιδόσεων.
Υπάρχουν επίσης πολλές Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η μέση επίδοση στην ανάγνωση
υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι το χάσμα μεταξύ των επιτευγμάτων των
μαθητών δεν είναι υψηλό. Η Τσεχία, η Ισπανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η
Σλοβακία και η Τουρκία πρέπει να επιλύσουν τα θέματα των αναγνωστικών επιδόσεων σε ένα φάσμα
επιπέδων προόδου ώστε να βελτιώσουν τους μέσους όρους επιδόσεων.
Σχήμα 2: Ποσοστά δεκαπεντάχρονων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις ανάγνωσης, 2009
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Πηγή: ΟΟΣΑ, βάσεις δεδομένων PISA 2000 και 2009.

Επεξηγηματικό σημείωμα
Μαθητές χαμηλών επιδόσεων – μαθητές οι οποίοι δεν πέτυχαν το Επίπεδο 2 (< 407.5).
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p <.05) διαφορετικές από το μηδέν αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
Για τυπικά λάθη βλ. το προσάρτημα που υπάρχει στο http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Το ποσοστό μαθητών οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης παρέχει άλλο
ένα σημαντικό δείκτη εκπαιδευτικής ποιότητας και αντιστοιχίας. Οι μαθητές οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν
το επίπεδο 2 κατά PISA θεωρούνται χαμηλών επιδόσεων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2001, σελ. 48), οι μαθητές που φθάνουν σε Επίπεδο 1 (335 έως
407 μονάδες) είναι ικανοί να φέρουν σε πέρας τα απλούστερα καθήκοντα ανάγνωσης, όπως να
επισημάνουν κάποιο τμήμα πληροφόρησης ή τη βασική θεματολογία ενός κειμένου ή να
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πραγματοποιήσουν μια απλή σύνδεση με τις καθημερινές γνώσεις. Μαθητές με επιδόσεις κάτω του
Επιπέδου 1 αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη χρήση των δεξιοτήτων αναγνωστικού
γραμματισμού ως αποτελεσματικού μέσου προώθησης και επέκτασης των γνώσεων και δεξιοτήτων
τους σε άλλους τομείς. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, κατά μέσο όρο στην ΕΕ-27 το 2009, ποσοστό
19,6% των μαθητών είχαν χαμηλές επιδόσεις ανάγνωσης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας
στους πέντε νέους 15 ετών στην ΕΕ-27 αντιμετωπίζει δυσκολίες στη χρήση της ανάγνωσης ως μέσου
μάθησης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί (βλ Γενική Εισαγωγή), τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει ένα
κριτήριο αξιολόγησης για τη μείωση του αριθμού των δεκαπεντάχρονων με ανεπαρκείς αναγνωστικές
δεξιότητες σε ποσοστό μικρότερο του 15% μέχρι το 2020 (16). Μόνο μια Ευρωπαϊκή χώρα, η
Φινλανδία (8.1%), έφθασε στο συγκεκριμένο στόχο το 2009 (δηλαδή το ποσοστό των μαθητών με
χαμηλές αναγνωστικές επιδόσεις είναι σημαντικά κατώτερο του 15%). Η αναλογία μαθητών χαμηλών
επιδόσεων ήταν περίπου 15% στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Δανία, Εσθονία, Πολωνία και
Νορβηγία. Το ποσοστό μαθητών χωρίς τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης ήταν ιδιαίτερα υψηλό στη
Βουλγαρία και στη Ρουμανία – περίπου το 40% των μαθητών σε αυτές τις χώρες δεν έφθασαν στο
Επίπεδο 2. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό μέσο όρο επιδόσεων των μαθητών και
από πολύ μειονεκτικές γενικότερες συνθήκες (ΟΟΣΑ 2010c, σελ. 105).
Η μείωση του αριθμού των μαθητών με χαμηλές αναγνωστικές επιδόσεις και η βελτίωση της
αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας δεν είναι εύκολες διαδικασίες. Παρά την
εστίαση της πολιτικής στη μείωση του ποσοστού των μαθητών χαμηλών επιδόσεων, ο Ευρωπαϊκός
μέσος όρος και η αναλογία των μαθητών οι οποίοι στερούνται των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης
δεν άλλαξε το 2009 σε σύγκριση με το 2000 (17). Είναι εν τούτοις ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το
χάσμα των μαθητικών αποτελεσμάτων ή η αντιστοιχία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ΕΕ-27
φαίνεται να βελτιώνεται. Η τυπική απόκλιση μειώθηκε από 100,9 το 2000 στο 96,4 το 2009 (η διαφορά
-4,5 με ένα τυπικό λάθος 0,9 είναι στατιστικά σημαντικό μέγεθος) (18). Στις περισσότερες χώρες όπου
το χάσμα των αποτελεσμάτων των μαθητών έχει μειωθεί, μειώνεται επίσης το ποσοστό εκείνων με
χαμηλές επιδόσεις. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η ποιότητα και η αντιστοιχία ή ισότητα
συνιστούν αμοιβαίως ενισχυόμενα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Παρά το ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ-27 και το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις παρέμειναν
αμετάβλητα, σε ορισμένες χώρες έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές. Η Γερμανία, η Λετονία, η Πολωνία
η Πορτογαλία και το Λιχτενστάιν είχαν θετικές αλλαγές στη μέση επίδοση, αύξηση στην αντιστοιχία και
μείωση στο ποσοστό μαθητών χαμηλών επιδόσεων από το 2000 και μετά. Λόγω των συγκεκριμένων
βελτιώσεων στις επιδόσεις, η Γερμανία, η Πολωνία και το Λιχτενστάιν βρίσκονται τώρα πάνω από το
μέσο όρο της ΕΕ-27. Η πτώση στα αποτελέσματα ικανοτήτων ανάγνωσης υπήρξε εμφανής στην
Ιρλανδία (-31) και τη Σουηδία (-19). Παρά τις μεταβολές αυτές, οι συγκεκριμένες χώρες παραμένουν
ακόμα στα πλαίσια του μέσου όρου ή και πάνω από αυτόν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

( )

16

Συμπεράσματα Συμβουλίου της 12 Μαΐου 2009 για ένα στρατηγικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση (ET 2020), Ε.Ε. C 119, 28.5.2009.

( )
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Εν τούτοις, μεθοδολογικά είναι πλέον κατάλληλο να συγκρίνονται μόνο εκείνες οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα
PISA 2000 και εκείνες που είχαν συγκρίσιμα αποτελέσματα και στις δυο αξιολογήσεις (ήτοι εξαιρώντας το Βέλγιο
(Γερμανική κοινότητα) την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία
και το Ηνωμένο Βασίλειο). Συγκρίνοντας μόνο αυτές τις χώρες, η διαφορά στο μέσο όρο επιδόσεων δεν ήταν σημαντική
(5,4 μονάδες, τυπικό σφάλμα της διαφοράς 5,12). Ωστόσο, ο μέσος όρος του ποσοστού των μαθητών με επιδόσεις
κατώτερες του Επιπέδου 2 μειώθηκε σημαντικά από στατιστικής πλευράς το 2009 σε σύγκριση με το 2000 (διαφορά
1,9%, το τυπικό σφάλμα της διαφοράς 0,72). Σχετικά με τους μεθοδολογικούς λόγους της εξαίρεσης στις συγκρίσεις βλ.
ΟΟΣΑ (2010f, σελ. 26).
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Αυτό ισχύει επίσης όταν συγκρίνονται μόνο εκείνες οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα PISA 2000 και εκείνες οι
οποίες παρουσιάζουν συγκρίσιμα αποτελέσματα και στις δυο αξιολογήσεις. Η τυπική απόκλιση στα αποτελέσματα
ανάγνωσης σε εκείνες τις χώρες ήταν 95,9 (τυπικό σφάλμα 0,79). Η διαφορά από το έτος 2000 ήταν σημαντική (-4,4
μονάδες, τυπικό σφάλμα 1,09)

( )

ης
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Επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης σύμφωνα με τα ευρήματα PIRLS
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, οι μαθητές της τετάρτης δημοτικού στην ΕΕ-27 είχαν κατά μέσο όρο
επίδοση 533,3 μονάδες κατά PIRLS, επίδοση υψηλότερη από το διεθνή μέσο όρο (που βρίσκεται στο
500) (19). Δεν υπάρχουν χώρες με θεαματικά υψηλές επιδόσεις ή χώρες των οποίων η επιδόσεις
υπερέβησαν κατά πολύ εκείνες άλλων χωρών.
Σχήμα 3: Μέση επίδοση και τυπική απόκλιση στην ανάγνωση για μαθητές τετάρτης δημοτικού, 2006
Μέση επίδοση
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Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη
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Πηγή: βάση δεδομένων IEA, PIRLS 2006
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Οι διεθνείς μέσοι όροι επιδόσεων της PIRLS έχουν ως βάση όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των
μεσαίων εισοδημάτων και των αναπτυσσόμενων χωρών από όλο τον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με τους
διεθνείς μέσους όρους του PISA, που έχουν ως βάση τις χώρες ΟΟΣΑ.
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Επεξηγηματικό σημείωμα
Οι δυο σκιασμένες περιοχές υποδεικνύουν τους μέσους όρους ΕΕ-27. Πρόκειται για δείκτες διαστήματος που λαμβάνουν
υπόψη τα τυπικά σφάλματα. Για λόγους αναγνωσιμότητας οι μέσοι όροι των χωρών εμφανίζονται ως κουκκίδες αλλά πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι είναι επίσης δείκτες διαστήματος. Οι κουκκίδες που προσεγγίζουν το μέσο όρο ΕΕ μπορει να μη διαφέρουν
σημαντικά από το μέση τιμή ΕΕ. Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από το μέσο όρο ΕΕ-27
εικονίζονται με έντονους χαρακτήρες στον πίνακα.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι σημαντικό να εξεταστούν τα αποτελέσματα ανά χώρα σχετικά με τις
μέσες επιδόσεις των μαθητών από κοινού με το χάσμα στις επιδόσεις, δηλαδή η αποδοτικότητα των
εκπαιδευτικών συστημάτων με την αντιστοιχία που παρουσιάζουν. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τους εν
λόγω δυο δείκτες σε σύγκριση με το μέσο όρο των συμμετεχουσών χωρών ΕΕ-27. Οι δυο
διαχωριστικές περιοχές εικονίζουν τους μέσους όρους ΕΕ-27 στους συγκεκριμένους δείκτες (βλ.
επεξηγηματικό σημείωμα στο Σχήμα 3). Χώρες οι οποίες έχουν επιδόσεις σημαντικά υψηλότερες από
τον μέσο όρο και σημαντικά χαμηλές τυπικές αποκλίσεις από το μέσο όρο ΕΕ-27 μπορεί να
θεωρούνται ότι διαθέτουν αποδοτικά και με ύπαρξη αντιστοιχίας εκπαιδευτικά αποτελέσματα (βλ.
Σχήμα 3, κάτω δεξιό τεταρτημόριο). Οι χώρες/περιφέρειες αυτές περιλαμβάνουν το Βέλγιο
(Φλαμανδική κοινότητα), τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το
Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Σουηδία.
Όπως και με τα ευρήματα PISA, υπήρχαν μόνο λίγα εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία παρουσίασαν
σημαντικά ευρύτερο χάσμα στις αναγνωστικές επιδόσεις των μαθητών σχετικά με τον μέσο όρο της
ΕΕ για τις συμμετέχουσες χώρες, και πρόκειται για τις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένο
Βασίλειο (βλ. Σχήμα 3, άνω ήμισυ). Η μέση επίδοση της Ρουμανίας υπήρξε ιδιαίτερα χαμηλή, με
ποσοστό αδύναμων αναγνωστών πολύ υψηλότερο από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα (βλ. Σχήμα 4).
Εν κατακλείδι, στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα) στη Γαλλία, στη Σλοβενία, την Ισλανδία και τη
Νορβηγία ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων υπήρξε χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ-27, αλλά
το χάσμα δεν ήταν υψηλό. Αυτό υποδεικνύει ότι, στις χώρες αυτές, οι περισσότεροι μαθητές της
τετάρτης δημοτικού είχαν παρόμοιες χαμηλές επιδόσεις. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες βελτίωσης
των επιδόσεων θα πρέπει να εστιάζονται στον ευρύτερο σχολικό πληθυσμό.
Όπως και το PISA, η PIRLS προβλέπει επίσης αρκετές μονάδες στην κλίμακα επιδόσεων, οι οποίες
την κατατέμνουν σε ποιοτικώς διαφοροποιημένα επίπεδα, τα οποία αποκαλούνται ‘διεθνή κριτήρια
αξιολόγησης’. Στην PIRLS 2006, οι μαθητές που δεν πέτυχαν να φθάσουν στο Ενδιάμεσο Διεθνές
Κριτήριο Αξιολόγησης (που έχει οριστεί στις 475 μονάδες στην κλίμακα επιδόσεων PIRLS) θα
μπορούσαν να θεωρούνται ως προβληματικοί αναγνώστες. Εδώ περιλαμβάνονται δυο ομάδες
μαθητών: εκείνοι οι οποίοι παρουσίασαν κάποιες βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, για παράδειγμα
πέτυχαν να φθάσουν στο Χαμηλό Διεθνές Κριτήριο Αξιολόγησης (400 μονάδες) και εκείνοι που δεν
παρουσίασαν ακόμα και τις ελάχιστες αναγνωστικές δεξιότητες (κάτω από 400 μονάδες). Σύμφωνα με
τον ορισμό PIRLS, όσοι πέτυχαν το Χαμηλό Διεθνές Κριτήριο Αξιολόγησης ήταν σε θέση να
αναγνωρίσουν, να επισημάνουν, και να αναπαραγάγουν ρητά λεπτομέρειες από ενημερωτικά κείμενα,
ειδικότερα εάν οι εν λόγω λεπτομέρειες είχαν θέση κοντά στην αρχή του κειμένου. Ήταν επίσης σε
θέση να αναφερθούν σε σημεία τα οποία απαιτούσαν συμπεράσματα λογικής ανάλυσης (Mullis et al.
2007, p. 78). Και όμως, οι μαθητές αυτοί ήταν μόλις ικανοί να αναγνωρίσουν το κύριο θέμα σε επίπεδο
αναπαραγωγής του, χωρίς να είναι σε θέση να αναφερθούν σε πληροφορίες που δεν αναφέρονταν
ρητά ή δεν επισημαίνονταν στο κείμενο.
Το σχήμα 4 αναφέρεται στο ποσοστό μαθητών της τετάρτης δημοτικού με βασικές ή χαμηλότερες από
τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης. Κατά μέσο όρο, στα συμμετέχοντα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήματα, το 20% των μαθητών δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει κυρίως θέματα κειμένων σε
επίπεδο νοήματος, ή να επισημάνουν πληροφορίες οι οποίες δεν αναφερόταν ρητά. Ο αριθμός των
προβληματικών αναγνωστών έφθασε σε ποσοστό 30% ή και υψηλότερο στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη
Κοινότητα, τη Ρουμανία και τη Νορβηγία. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το Βέλγιο, (Φλαμανδική
Κοινότητα), η Δανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η
Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία είχαν μικρότερο αριθμό προβληματικών αναγνωστών σχετικά με
τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το ποσοστό των μαθητών οι οποίοι δεν διέθεταν ούτε τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες ήταν κατά
μέσο όρο κατώτερο του 5% στις χώρες της ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό πολύ αδύναμων αναγνωστών
(εκείνων με επίδοση κάτω του Χαμηλού Κριτηρίου Αξιολόγησης) σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου το
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16% των μαθητών δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει, να επισημάνει και να αναπαράγει ρητά
λεπτομέρειες των κειμένων. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο από κάθε άλλο Ευρωπαϊκό
εκπαιδευτικό σύστημα. Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), την Ισπανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, το ποσοστό μαθητών με σημαντικές αναγνωστικές δυσχέρειες
ήταν επίσης υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Σχήμα 4: Ποσοστό προβληματικών αναγνωστών μεταξύ μαθητών τετάρτης δημοτικού, 2006
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Πηγή: βάση δεδομένων IEA, PIRLS 2006

Επεξηγηματικό σημείωμα
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από τον μέσο όρο ΕΕ αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Σε πολλές χώρες, ο μέσος όρος των επιδόσεων των μαθητών της τετάρτης δημοτικού στον
αναγνωστικό γραμματισμό άλλαξε σημαντικά το 2006 σε σύγκριση με το 2001 (Mullis et al. 2007,
σελ. 44). Υπήρξε σημαντική βελτίωση στις μέσες επιδόσεις στην Γερμανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
Οι εν λόγω επιδόσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες στη Γαλλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία,
τη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία). Σε κάποιες χώρες, είναι δυνατόν να
παρακολουθήσουμε και προγενέστερες τάσεις. Το 1991, η ΙΕΑ διεξήγαγε Μελέτη Αναγνωστικού
Γραμματισμού η οποία επαναλήφθηκε σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες το 2001. Σύμφωνα με τη μελέτη,
μεταξύ 1991 και 2001, ο αναγνωστικός γραμματισμός ανάγνωσης βελτιώθηκε σημαντικά στην
Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και την Ισλανδία. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στην
Ιταλία, ενώ στη Σουηδία υπήρξε σημαντική μείωση στις επιδόσεις (Martin, Mullis, Gonzalez and
Kennedy, 2003). Από τις χώρες οι οποίες συμμετείχαν σε όλες τις έρευνες αναγνωστικού
γραμματισμού της ΙΕΑ, μόνο η Σλοβενία και η Σουηδία κατέγραψαν σταθερές τάσεις. Τα
αποτελέσματα της Σλοβενίας σημείωναν σημαντική βελτίωση μετά από κάθε κύκλο, παρά το ότι
παραμένουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (κάτι το οποίο ισχύει και για τους
δεκαπεντάχρονους κατά την έρευνα PISA). Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των μαθητών τετάρτης
δημοτικού στη Σουηδία παρουσίαζε σημαντική πτώση σε κάθε έρευνα ΙΕΑ. Η συγκεκριμένη τάση
εμφανίζεται στην έρευνα PISA στην οποία επισημαίνεται επίσης ότι ο μέσος όρος επιδόσεων των
δεκαπεντάχρονων στη Σουηδία σημείωσε σημαντική πτώση μεταξύ του 2000 και του 2009. Παρά τις
εν λόγω τάσεις, η Σουηδία παραμένει μεταξύ των χωρών με τα καλύτερα αποτελέσματα για μαθητές
τετάρτης δημοτικού σχετικά με τις επιδόσεις στην ανάγνωση, ενώ οι ανάλογες επιδόσεις των
δεκαπεντάχρονων κατατάσσουν τη Σουηδία στο μέσο όρο των χωρών.

25

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές

Βασικοί παράγοντες συνδεδεμένοι με την επίδοση στην ανάγνωση
Οι διεθνείς έρευνες επιτευγμάτων των μαθητών διερευνούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
αναγνωστική επίδοση σε τρία επίπεδα: στα χαρακτηριστικά (1) μεμονωμένων μαθητών και των
οικογενειών τους, (2) εκπαιδευτικών και σχολείων, και (3) εκπαιδευτικών συστημάτων. Ορισμένα
χαρακτηριστικά στοιχεία μεμονωμένων μαθητών, όπως η κατοικία και το οικογενειακό ιστορικό ή το
φύλο, δεν μπορούν να επηρεάζονται άμεσα από εκπαιδευτικά συστήματα, είναι ωστόσο σημαντική η
γνώση των ως άνω καταστάσεων ώστε να υπάρχει η κατάλληλη εστίαση στις αναγκαίες παρεμβάσεις.
Άλλοι παράγοντες, όπως το επίπεδο ενασχόλησης με την ανάγνωση ή η ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης, είναι πιο επιδεκτικοί σε βελτιώσεις.
Χαρακτηριστικά μαθητών και οικογενειακού περιβάλλοντος
Καθίσταται σαφές από τις έρευνες ότι το ιστορικό διαβίωσης και το οικιακό περιβάλλον επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την πρόοδο στο σχολείο (Breen and Jonsson, 2005). Κατά το PISA, το οικιακό
περιβάλλον και το οικογενειακό ιστορικό ασκούν σημαντική επιρροή στις αναγνωστικές επιδόσεις των
μαθητών (ΟΟΣΑ, 2004, 2010c). Η PIRLS επισημαίνει επίσης τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των
επιτευγμάτων των μαθητών στην ικανότητα ανάγνωσης και ενός πολύ υψηλού μορφωτικού και
εργασιακού επιπέδου των γονέων (Mullis et al., 2007). Οι περισσότεροι προβληματικοί αναγνώστες
έχουν γονείς χαμηλότερης μόρφωσης και προέρχονται από κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτικές
οικογένειες από τις οποίες εκλείπουν μάλλον οι πόροι για την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των
βιβλίων. Στις περισσότερες χώρες, το ιστορικό μετανάστη μπορεί να αποβαίνει επιζήμιο στα
επιτεύγματα ικανότητας ανάγνωσης, και ιδίως για μαθητές οι οποίοι στο οικογενειακό περιβάλλον
μιλούν μια γλώσσα που δεν είναι εκείνη της εκπαίδευσης (20). Παρά ταύτα η επιρροή του οικιακού και
οικογενειακού περιβάλλοντος ποικίλει μεταξύ των χωρών, κάτι που υποδεικνύει ότι, σε ορισμένα
εκπαιδευτικά συστήματα, η αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και επιδόσεων μπορεί να είναι
πιο χαλαρή (OΟΣΑ, 2010c).
Ο αναγνωστικός γραμματισμός παρουσιάζει μια διάσταση φύλου που είναι πολύ ισχυρότερη σε σχέση
με άλλες μετρήσιμες σχολικές δεξιότητες όπως στα μαθηματικά ή στην επιστήμη (EACEA/Eurydice,
2010). Σε όλες σχεδόν τις χώρες, κατά αμφότερες τις έρευνες PIRLS και PISA, τα κορίτσια, κατά μέσο
όρο, ξεπερνούν τα αγόρια στην ανάγνωση. Τα κορίτσια ασχολούνται περισσότερο με την ανάγνωση
από ότι τα αγόρια, ενώ τα τελευταία ενδιαφέρονται για άλλα είδη ανάγνωσης σε σχέση με τα κορίτσια.
Κατά μέσο όρο, τα κορίτσια διαβάζουν περισσότερο μυθιστορήματα και περιοδικά, ενώ τα αγόρια
διαβάζουν εφημερίδες και κόμικς πιο συχνά από τα κορίτσια (ΟΟΣΑ, 2002, 2010d).
Το χάσμα μεταξύ φύλων είναι ιδιαίτερα εμφανές μεταξύ των μαθητών χαμηλών επιδόσεων. Το Σχήμα
5 απεικονίζει τον σχετικό κίνδυνο διαμόρφωσης προβληματικού αναγνώστη, ανά φύλο και σύμφωνα
με τα στοιχεία των ερευνών PIRLS και PISA. Τα αποτελέσματα PIRLS 2006 υποδεικνύουν ότι είναι
πιο πιθανόν τα αγόρια να βρίσκονται μεταξύ των μαθητών με τις χαμηλότερες επιδόσεις ανάγνωσης
στις περισσότερες χώρες. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 18% των κοριτσιών και το 22% των αγοριών
ήταν προβληματικοί αναγνώστες. Μόνο στην Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και στην Ουγγαρία
δεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις ένεκα του φύλου. Στη Λετονία και στη Λιθουανία οι αποκλίσεις λόγω
του φύλου ήταν περισσότερο έντονες, με τα αγόρια να έχουν δυο φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από
τα κορίτσια να αντιμετωπίσουν αναγνωστικές δυσχέρειες.
Η έρευνα PISA επισημαίνει μεγαλύτερες διαφορές κατά το φύλο σε σχέση με την PIRLS (βλ. Σχήμα 5)
(αυτό ωστόσο μπορεί να οφείλεται σε διαφοροποιήσεις στον ορισμό των προβληματικών αναγνωστών
ή σε μεθοδολογικές αποκλίσεις). Στην ηλικία των 15 ετών, σε όλα τα συμμετέχοντα Ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά συστήματα, τα αγόρια είχαν δυο φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι
προβληματικοί αναγνώστες σε σχέση με τα κορίτσια. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη,
το 12% των κοριτσιών και το 26% των αγοριών δεν έφθασαν στο Επίπεδο 2 κατά PISA. Η μεγαλύτερη
διαφορά παρατηρήθηκε στην Φινλανδία, όπου τα αγόρια είχαν πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα να αντιμετωπίσουν αναγνωστικές δυσχέρειες σε σχέση με τα κορίτσια. Το γεγονός αυτό
μπορεί εν μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι, σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ-27, ήταν λίγοι οι
μαθητές στη Φινλανδία οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως χαμηλών επιδόσεων. Συγκρίνοντας τα
αποτελέσματα τα σχετικά με το φύλο στις έρευνες PISA 2000 και PISA 2009, σημαντικά μεγαλύτερες
κατά μέσο όρο διαφορές παρατηρήθηκαν το 2009 στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία και στη
Σουηδία.
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Εν τούτοις, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού των μεταναστών μαθητών και του μέσου όρου
επίδοσης σε επίπεδο χώρας. Τα ευρήματα αυτά αντικρούουν την υπόθεση εργασίας σύμφωνα με την οποία τα υψηλά
επίπεδα μετανάστευσης θα αναθεωρήσουν αναπόφευκτα προς τα κάτω την μέση επίδοση των σχολικών συστημάτων
(ΟΟΣΑ, 2010c).
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Σχήμα 5: Σχετικός κίνδυνος, ανά φύλο, χαρακτηρισμού ως προβληματικού αναγνώστη, επί μαθητών
τετάρτης δημοτικού, 2006 και για μαθητές 15 ετών, 2009
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Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
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2.6
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Πηγή: βάση δεδομένων ΟΟΣΑ, PISA 2009
X Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη

Επεξηγηματικό σημείωμα
Ο σχετικός κίνδυνος, ανά φύλο, χαρακτηρισμού ως προβληματικού αναγνώστη, υποδεικνύει την αναλογία πιθανότητας
χαρακτηρισμού ως προβληματικού αναγνώστη για τα αγόρια έναντι των κοριτσιών. Στον πίνακα αυτό, οι τιμές που δεν
αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες αναφέρονται σε ίσες πιθανότητες για αγόρια και κορίτσια, οι τιμές με έντονους
χαρακτήρες επισημαίνουν ότι τα αγόρια διατρέχουν σημαντικά (p<.05) μεγαλύτερο κίνδυνο να χαρακτηριστούν ως
προβληματικοί αναγνώστες.
Οι προβληματικοί αναγνώστες κατά PISA είναι μαθητές οι οποίοι δεν πέτυχαν να φθάσουν στο Επίπεδο 2 (<407.5).
Οι προβληματικοί αναγνώστες κατά PIRLS είναι μαθητές οι οποίοι δεν έφθασαν στο Ενδιάμεσο Διεθνές Κριτήριο Αξιολόγησης
(<475 μονάδες).
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Παρά το γεγονός ότι οι μεθοδολογικές ανισότητες δεν επιτρέπουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των
ερευνών PIRLS και PISA, τα αποτελέσματά τους αντιστοιχούν με εκείνα άλλων μελετών οι οποίες
αναφέρουν αυξανόμενες μεταξύ φύλων διαφορές στην ικανότητα ανάγνωσης με την ηλικιακή εξέλιξη
(Böck, 2000, Harmgarth, 1997, Johnsson-Smaragdi and Jönsson, 2006). Η εν λόγω τάση μπορεί να
σχετίζεται με την πιο στενή προσκόλληση των νέων αυτών ατόμων στα στερεότυπα των φύλων τα
οποία θεωρούν την ανάγνωση ως γυναικεία δραστηριότητα (Daly, 1999, Garbe, 2007). Το γεγονός
αυτό μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει την ενασχόληση με την ανάγνωση και τη συχνότητα
ανάγνωσης, που μειώνεται ταχύτερα με την ηλικία στα αγόρια από ότι στα κορίτσια (Harmgarth, 1997,
Johnsson-Smaragdi and Jönsson, 2006). Παρά ταύτα, δεν έχουν όλα τα κορίτσια καλή απόδοση σε
καθήκοντα που έχουν σχέση με τον γραμματισμό, ούτε και όλα τα αγόρια κακή απόδοση. Οι διαφορές
μέσα στο ίδιο φύλο είναι μεγαλύτερες από εκείνες μεταξύ των φύλων. Επιπλέον, το χάσμα των φύλων
ποικίλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, κάτι που σημαίνει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν έχουν
εγγενή ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα και διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά αυτά είναι κατά κύριο λόγο
επίκτητα και προκαλούμενα από τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες.
Σε επίπεδο ατόμων ο παράγων που περισσότερο υπόκειται σε αλλαγές είναι η προθυμία των
μαθητών για ενασχόληση με την ανάγνωση. Οι συσχετισμοί μεταξύ ενασχόλησης με την ανάγνωση και
επίτευξης υψηλών επιδόσεων στην ικανότητα ανάγνωσης είναι κυκλικοί: διαβάζοντας περισσότερο, οι
μαθητές γίνονται καλύτεροι αναγνώστες, και όντας καλύτεροι αναγνώστες τείνουν να διαβάζουν ακόμα
περισσότερο και να απολαμβάνουν την ανάγνωση (βλ. περισσότερα στο Κεφάλαιο 3). Τα ευρήματα
από τις έρευνες PISA 2000 και 2009 επισημαίνουν ότι η ενασχόληση και η προθυμία έχουν τη
δυνατότητα να εξισορροπήσουν τις διαφορές επιτευγμάτων στην ικανότητα ανάγνωσης μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών ή μεταξύ μαθητών με διαφορετική κοινωνική προέλευση (ΟΟΣΑ, 2002, 2010d).
Η ανάγνωση για την απόλαυση όμως δεν επαρκεί, χρειάζονται και αποτελεσματικές στρατηγικές
ουσιαστικής αναγνωστικής κατανόησης για να γίνει κάποιος καλύτερος αναγνώστης. Οι διαφορές στο
επίπεδο ενασχόλησης με την ανάγνωση και η χρήση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης εξηγούν
σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές κατά το φύλο και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση σχετικά με τις
αναγνωστικές επιδόσεις. Όταν συνεπώς αρέσει στα αγόρια η ανάγνωση, διαβάζουν ποικιλία
θεματολογιών και υιοθετούν στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης, φθάνοντας έτσι σε επίπεδα
αναγνωστικής επίδοσης υψηλότερα από εκείνα των κοριτσιών. Με τον ίδιο τρόπο, οι μειονεκτούντες
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μαθητές που διαβάζουν διάφορα κείμενα ποικίλης θεματολογίας και χρησιμοποιούν κατάλληλες
αναγνωστικές στρατηγικές τείνουν να έχουν καλές αναγνωστικές επιδόσεις. Εν τούτοις, οι
δεκαπεντάχρονοι διαβάζουν λιγότερο για την ευχαρίστηση τους το 2009 σε σχέση με το 2000, και αυτή
η μείωση ήταν περισσότερο εμφανής μεταξύ των αγοριών, κάτι που απειλεί να διευρύνει ακόμα
περισσότερο το χάσμα μεταξύ φύλων (OΟΣΑ, 2010f).
Χαρακτηριστικά των σχολείων
Οι σχολικοί παράγοντες (για παράδειγμα, πόροι, μέγεθος, τοποθεσία, σχολικό κλίμα) οι οποίοι
συνεισφέρουν σε καλύτερες μαθητικές επιδόσεις ποικίλουν από χώρα σε χώρα και οι σχετικές
συνέπειες θα πρέπει να ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και
τις διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαφορά που παρατηρείται στα επιτεύγματα
μεταξύ των μαθητών στο σχολείο ή μεταξύ σχολείων ποικίλει σημαντικά στις διάφορες χώρες. Το
Σχήμα 6 περιγράφει μια κατανομή της διακύμανσης στις επιδόσεις των μαθητών. Το μήκος των
στηλών αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών διαφορών στα επιτεύγματα ως προς την
ικανότητα ανάγνωσης που εξηγούνται από τα χαρακτηριστικά του σχολείου. Σε 12 χώρες οι
μεγαλύτερες διαφορές στην πρόοδο των μαθητών οφείλονται σε διαφορές μεταξύ σχολείων. Στις εν
λόγω χώρες, οι διαφορές στην ποιότητα των σχολείων είναι μεγάλες, και συνεπώς το σχολείο
φοίτησης ενός μαθητή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τα σχολικά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει
συνήθως διότι μαθητές με παρόμοιο κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο συγκεντρώνονται σε
συγκεκριμένα σχολεία. Οι διαφορές μεταξύ σχολείων εξηγούν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των
διακυμάνσεων στην μαθητική πρόοδο στην Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ολλανδία και τη Σλοβενία.
Αντίθετα, στη Δανία, στην Ισπανία, στην Πολωνία, στην Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο
Βασίλειο (Σκωτία), στην Ισλανδία και στη Νορβηγία λιγότερο από το ένα πέμπτο των διαφορών μπορεί
να αναζητηθεί μεταξύ σχολείων. Σε αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα τα σχολεία παρουσιάζουν πολύ
μεγαλύτερες ομοιότητες από πλευράς ποιότητας.
Σχήμα 6: Ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εξηγείται από διακυμάνσεις μεταξύ σχολείων στην
κλίμακα ανάγνωσης για μαθητές 15 ετών, 2009
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UK (1) UK-SCT
21.8

13.5

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR

Πηγή: OΟΣΑ, βάση δεδομένων PISA 2009

Αμφότερες οι έρευνες PIRLS και PISA καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, στις περισσότερες χώρες, το
κοινωνικό υπόβαθρο ενός σχολείου (υπολογιζόμενο ως ποσοστό κοινωνικά μειονεκτούντων μαθητών
ή ως μέση κοινωνική και οικονομική κατάσταση) είναι στενά συσχετισμένο με την επίδοση στην
ανάγνωση. Η συνολική επιρροή του σχολικού κοινωνικού υποβάθρου είναι υψηλότερη από το
άθροισμα του αντίστοιχου κοινωνικού υποβάθρου ενός εκάστου των μαθητών. Επιπλέον, η επιρροή
της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης του σχολείου στις μαθητικές επιδόσεις
υπερβαίνει κατά πολύ τις επιρροές της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης ενός εκάστου των
μαθητών. Το πλεονέκτημα της φοίτησης σε ένα σχολείο όπου πολλοί μαθητές προέρχονται από
ευνοϊκό οικογενειακό περιβάλλον σχετίζεται με μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της
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ομαδικής επιρροής μεταξύ ίσων, του θετικού κλίματος για μάθηση, των προσμονών των δασκάλων και
των διαφορών στους πόρους ή στην ποιότητα του σχολείου (OΟΣΑ, 2004, 2010c, 2010e).
Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων
Οι διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών χρησιμοποιούνται συχνά για συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Εν
τούτοις, κατά την έρευνα PISA 2009, οι διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών δικαιολογούν μόνο το
10,6% της συνολικής διακύμανσης των αναγνωστικών επιδόσεων, ενώ οι διαφορές μεταξύ σχολείων
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,3% και οι διαφορές μέσα στο ίδιο σχολείο 52,1% της συνολικής
διακύμανσης (21). Δεν θα πρέπει συνεπώς να υπερβάλλουμε ως προς τον βαθμό κατά τον οποίο οι
εκπαιδευτικές ευκαιρίες των μαθητών επηρεάζονται από τη χώρα στην οποία διαβιούν. Είναι όμως
δυνατόν να διακρίνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία των εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία
μπορεί να συνδέονται με τα επίπεδα γενικών επιτευγμάτων των μαθητών και/ή με το ποσοστό αυτών
που παρουσιάζουν αδυναμίες στην ανάγνωση. Για παράδειγμα, η PIRLS περιγράφει μια θετική σχέση
μεταξύ των επιτευγμάτων στην ικανότητα ανάγνωσης των μαθητών της τετάρτης δημοτικού και του
χρόνου τον οποίο πέρασαν στην προσχολική εκπαίδευση (Mullis et al., 2007). Η έρευνα PISA
διαπίστωσε ότι σε χώρες όπου περισσότεροι μαθητές επαναλαμβάνουν τις τάξεις, τα γενικά
αποτελέσματα βαίνουν επιδεινούμενα. Επίσης, σε χώρες και σε σχολεία όπου οι μαθητές
καθοδηγούνται προς διάφορες κατευθύνσεις με βάση τις ικανότητες τους, η γενική επίδοση δεν
βελτιώνεται, αλλά ενδυναμώνονται οι κοινωνικο-οικονομικές διαφορές (ΟΟΣΑ, 2004, 2010e).
Η ερμηνεία των μεταβολών στα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης χώρας είναι μάλλον δύσκολο
εγχείρημα. Οι επιπτώσεις της οποιασδήποτε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δεν εμφανίζονται άμεσα
και υπάρχουν σημαντικές τάσεις που σχετίζονται συνήθως με την από κοινού επιρροή διαφόρων
παραγόντων. Υπάρχουν ωστόσο κάποια αναλυτικά έγγραφα και εκθέσεις που μπορούν να
διαφωτίσουν περισσότερο σχετικά με το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, μια ανάλυση του ΟΟΣΑ (2010b)
επισημαίνει ότι η σημαντική βελτίωση της Πολωνίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση της
παρακολούθησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά ένα έτος. Άλλες σημαντικές αλλαγές
περιελάμβαναν αύξηση των ωρών διδασκαλίας, περισσότερες δοκιμασίες (τεστ) στην σχολική τάξη και
ενισχυμένα κίνητρα για μαθητές και δασκάλους. Στην Λετονία, μια βελτίωση στην ισότητα μεταξύ
σχολείων έχει σχέση με αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία είχε ως αποτέλεσμα
την αναβολή της επιλογής των μαθητών για ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προγράμματα (OΟΣΑ,
2010f). Οι Baye et al. (2010), ερμηνεύοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη
Κοινότητα) αποδίδουν έμφαση στο ότι οι προβληματισμοί οι οποίοι προκλήθηκαν από τα ανησυχητικά
αποτελέσματα της έρευνας PISA το 2000 οδήγησαν σε μια σε βάθος εξέταση, σε δράσεις και έρευνα
στον τομέα της ανάγνωσης. Καταρτίστηκε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών με σημαντική εστίαση στα
βασικά προσόντα, αποδόθηκε μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ενώ
υιοθετήθηκαν νέα μέσα υποστήριξης και διδακτικό υλικό. Όπως και στην περίπτωση της στην
Πολωνίας, οι Baye et al. (2010) μνημονεύουν, ως σημαντικό στοιχείο, το γεγονός ότι οι μαθητές
εξοικειώθηκαν περισσότερο με τις εξωτερικές εξετάσεις. Στη Γερμανία, η βελτίωση στον τομέα της
ισότητας φαίνεται ότι σχετίζεται με τις απαντήσεις στην αξιολόγηση του PISA 2000 η οποία έφερε στο
φως σημαντικές ανισότητες. Έτσι λοιπόν, τα ομοσπονδιακά κράτη και τα σχολεία επένδυσαν
σημαντικά στην υποστήριξη των μειονεκτούντων μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των
προερχομένων από οικογένειες μεταναστών (OΟΣΑ, 2010f).
Μια Σουηδική ανάλυση (Skolverket, 2009) της φθίνουσας προόδου των μαθητών επισημαίνει την
επιρροή του συνεχώς μεγαλύτερου διαχωρισμού στο Σουηδικό σχολικό σύστημα και τις αρνητικές
επιπτώσεις της αποκέντρωσης και των διαφοροποιήσεων των μαθητών κατά τις κλίσεις τους. Η
εξατομίκευση των διδακτικών πρακτικών, ή η μεταφορά ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς προς τους
μαθητές, είχαν επίσης αρνητικές επιπτώσεις. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες ενδυνάμωσαν την επιρροή
της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των μαθητών, είτε με υψηλότερη συγκέντρωση μαθητών με
παρόμοιο κοινωνικο-οικονομικό ιστορικό στα ίδια σχολεία, είτε με ενδυνάμωση της σημασίας της
οικιακής και οικογενειακής υποστήριξης, όπου το μορφωτικό επίπεδο των γονέων κατέληξε να έχει
μεγαλύτερη σημασία για τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών.
Η γενικευμένη άνοδος ή πτώση στα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης συνδέονται ως
επί το πλείστον με τη διδασκαλία όλων των άλλων βασικών δεξιοτήτων, ενώ συχνά συσχετίζονται με
γενικές εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις. Εξάλλου, οι μεταβολές στις μαθητικές επιδόσεις μπορεί επίσης
να προκαλούνται από αλλαγές στις δημογραφικές συνθήκες και στην κοινωνικο-οικονομική σύνθεση
του μαθητικού πληθυσμού.
21
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Όπως υπολογίστηκε από τριών επιπέδων (χώρα, σχολείο και μαθητές) πολυεπίπεδο πρότυπο για τις συμμετέχουσες
χώρες ΕΕ-27.
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Οι διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα
επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης αλλά εστιάζονται κυρίως σε ατομικούς και σχολικούς
παράγοντες. Δεν υπάρχει συστηματική συλλογή δεδομένων επί εκπαιδευτικών συστημάτων (PISA) ή
ανάλυση των ως άνω δεδομένων (PIRLS) με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στα
επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης των μαθητών. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα ποιοτικά
δεδομένα διαφόρων πτυχών των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων ώστε να υποδείξει τους
βασικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στις αναγνωστικές επιδόσεις και παράλληλα επισημαίνει τις
καλές πρακτικές διδασκαλίας και προώθησης της ανάγνωσης. Μια δεύτερη ανάλυση των δεδομένων
των διεθνών ερευνών θα συμπληρώσει τη συζήτηση επί των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των
εθνικών πολιτικών σχετικά με κάθε βασικό θέμα της μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η κτήση των κατάλληλων αναγνωστικών δεξιοτήτων από όλους γενικά τους πολίτες υπήρξε ένας από
τους βασικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Ωστόσο,
η διδασκαλία και η εκμάθηση των ως άνω δεξιοτήτων συνιστά μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Ο
βασικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι διττός: κατά πρώτο λόγο η διευκρίνιση της εν λόγω
διαδικασίας και η επισήμανση των βασικών εμποδίων που ορθώνονται στο δρόμο της επιτυχίας, και,
κατά δεύτερο λόγο, η καταγραφή της υποστήριξης της παρεχόμενης στους εκπαιδευτικούς και στο
εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των αναγνωστικών δεξιοτήτων μέσω της ανάλυσης των
επισήμων κατευθυντηρίων γραμμών, αντλώντας κυρίως στοιχεία από τα εθνικά προγράμματα
σπουδών και τις συναφείς πολιτικές.
Το Τμήμα 1.1 παρέχει μια συνοπτική περιγραφή της ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με τις ποικίλες
συνιστώσες της διαδικασίας αναγνωστικής διδασκαλίας και τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται
κατά τη διάρκεια των βασικών σταδίων ανάπτυξης των ικανοτήτων ανάγνωσης. Αποδίδει εξάλλου
ιδιαίτερη προσοχή στις διδακτικές μεθόδους και δραστηριότητες υποστήριξης των μαθητών με
αναγνωστικές δυσχέρειες. Το Τμήμα 1.2 αφορά στα εθνικά και κεντρικά προγράμματα σπουδών και
στις κατευθυντήριες γραμμές. Εξετάζει κατά κύριο λόγο το κατά πόσον αυτά λαμβάνουν υπόψη τα
πρόσφατα αποτελέσματα διεθνών ερευνών επί των βασικών σταδίων ανάπτυξης των ικανοτήτων
ανάγνωσης της και τις πλέον αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Περιγράφει επίσης τις βασικές
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των χωρών στα πλαίσια των πολιτικών διδασκαλίας της ανάγνωσης.
Το Τμήμα 1.3 αφορά στους μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση και
εξετάζει τις κοινές προσεγγίσεις υποστήριξης τους. Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα 2006 της
Μελέτης του Διεθνούς Προτύπου Προόδου στη Μελέτη και την Ανάγνωση (PIRLS). Το Τμήμα 1.4
αναλύει τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές σχετικά με το προσωπικό εκπαιδευτικής υποστήριξης, το
οποίο συνδράμει τους εκπαιδευτικούς στην εργασία τους με μαθητές που αντιμετωπίζουν
αναγνωστικές δυσχέρειες. Εξετάζει επίσης τις συγκεκριμένες και επιτυχείς πρωτοβουλίες που
εφαρμόζονται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συστημάτων για τη συνδρομή στους ως άνω μαθητές.
1.1. Επισκόπηση της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας διδασκαλίας της ανάγνωσης και
αντιμετώπισης των αναγνωστικών δυσχερειών
Οι δεξιότητες αναγνωστικού γραμματισμού κατά τη σχολική φοίτηση προσφέρουν στους μαθητές τα
θεμέλια πρώιμης και συνεχούς επιτυχίας στο σχολείο και τις βάσεις της μετέπειτα ένταξης και
συμμετοχής τους στην κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή. Πράγματι, η ανάπτυξη καλών
δεξιοτήτων ανάγνωσης οδηγεί συνήθως σε υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Αντίθετα, η μη
εκμάθηση ανάγνωσης, η μη απόκτηση της σχετικής ευχέρειας και καλής κατανόησης μπορεί να
οδηγήσει σε προβλήματα όχι μόνο μάθησης αλλά και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.
Οι σύγχρονες έρευνες αναγνωστικού γραμματισμού επισημαίνουν αποτελεσματικούς τρόπους
προώθησης της εκμάθησης και κατανόησης της ανάγνωσης στα μικρά παιδιά και τους εφήβους, ενώ
παράλληλα, με βάση επιστημονικά στοιχεία, υποδεικνύουν τρόπους αντιμετώπισης των
αναγνωστικών δυσχερειών. Υπάρχει πλειάδα μελετών οι οποίες συνδέουν την ανάπτυξη των
αναγνωστικών δεξιοτήτων με ειδικές διδακτικές πρακτικές και, ίσως ακόμα πιο σημαντικό, μας
επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το τι κάνουν οι καλοί αναγνώστες και τι λείπει από εκείνους οι οποίοι
έχουν προβλήματα.
Το επόμενο τμήμα παρουσιάζει μια συνοπτική περιγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων τα οποία
αφορούν στα βασικά στάδια ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης όπως επίσης στις αποτελεσματικές
πρακτικές διδακτικής και στις στρατηγικές αξιολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση σε όλο αυτό το τμήμα θα
αποδοθεί στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα
ανάγνωσης. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι περιγραφόμενες διαδικασίες δεν ακολουθούν μια γραμμική
ακολουθία όπου κάθε στοιχείο ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης αποτελεί προϋπόθεση για το
επόμενο. Αντίθετα, όλα τα διάφορα στάδια και διδακτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
με ισόρροπο, ολοκληρωμένο και δυναμικό τρόπο προώθησης των δεξιοτήτων ανάγνωσης ως
τμημάτων ενός συνολικού γλωσσικού διδακτικού προγράμματος το οποίο θα έχει ως βάση το στοιχείο
της κατανόησης των αναγνωσμένων κειμένων.
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1 . 1 .1 . Τα θεμ έλι α τη ς πρώ ιμη ς α ν άπ τυ ξη ς τη ς ικα νό τη τ ας αν ά γ νωση ς
Το στάδιο των πρώιμων θεμελιακών βάσεων ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης είναι ζωτικής
σημασίας για την εκμάθηση ανάγνωσης από τους μαθητές. Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα
περιγραφούν συγκεκριμένες διαστάσεις της βασικής διδασκαλίας της ανάγνωσης οι οποίες
αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν περισσότερο τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης της ικανότητας
ανάγνωσης. Αυτές είναι: φωνολογική και φωνημική συνειδητότητα, φωνητική και ευχέρεια ανάγνωσης.
Φωνολογική συνειδητότητα
Υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς το ότι η φωνολογική συνειδητότητα είναι σημαντικός προάγγελος
της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης, ειδικότερα στα πρώιμα στάδια (βλ. για παράδειγμα Chall,
1996b, Cowen, 2003, Patel et al., 2004, Caravolas et al., 2005). Ο όρος φωνολογική συνειδητότητα –
χρησιμοποιούμενος συχνά εναλλακτικά ως φωνηματική συνειδητότητα – αναφέρεται στην ‘ικανότητα
ανίχνευσης και χειρισμού τμημάτων ήχου προφορικού λόγου’ (Pufpaff, 2009). Η φωνημική
συνειδητότητα, ήτοι η κατανόηση φωνημάτων, των μικρότερων μονάδων ήχου, αποτελεί συνιστώσα
της φωνολογικής συνειδητότητας (Cunningham, Cunningham, Hoffman and Yopp, 1998).
Η διδακτική της φωνολογικής συνειδητότητας αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του αναδυόμενου
γραμματισμού. Πράγματι, τα υπάρχοντα μειονεκτήματα στο συγκεκριμένο τομέα μπορούν να
βελτιωθούν με την κατάλληλη κατάρτιση στους μαθητές του δημοτικού ή, ακόμα νωρίτερα, σε εκείνους
της προσχολικής ηλικίας. Μια μελέτη των προγραμμάτων γραμματισμού στα προγράμματα σπουδών
του νηπιαγωγείου σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες (Tafa, 2008), επισημαίνει μια αυξανόμενη αναγνώριση
της σημασίας των φωνολογικής συνειδητότητας στην επιτυχία των παιδιών σε γραφή και ανάγνωση,
υπογραμμίζοντας επίσης ότι η ενσωμάτωση στρατηγικών ενδυνάμωσης της φωνολογικής
συνειδητότητας στις τάξεις του νηπιαγωγείου είναι καθοριστική για την επιτυχία των παιδιών αυτών
στην πορεία τους προς τον εγγραμματισμό.
Η πρώιμη εκπαίδευση στις δεξιότητες φωνολογικής συνειδητότητας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα των αναγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά που αντιμετωπίζουν
κίνδυνο ανάπτυξης αναγνωστικών δυσχερειών. Αυτό αποδείχθηκε, για παράδειγμα, σε μελέτες των
Ball and Blachman (1991) και των Foorman et al. (1997a, b) οι οποίες συμπλήρωσαν τα
προγράμματα νηπιαγωγείου για παιδιά σε κίνδυνο ανάπτυξης αναγνωστικών δυσχερειών με
δραστηριότητες και εργασίες για τις οποίες ήταν αναγκαίες δεξιότητες φωνολογικής συνειδητότητας.
Και οι δυο μελέτες κατέδειξαν ότι η συμπερίληψη τέτοιων δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα τη
βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων παιδιών σε αντίθεση με άλλα τα
οποία ακολούθησαν το τυπικό πρόγραμμα σπουδών χωρίς δεξιότητες φωνολογικής συνειδητότητας.
Παρόμοιες μελέτες έχουν δείξει ότι τα πλεονεκτήματα διδασκαλίας δεξιοτήτων φωνολογικής
συνειδητότητας συνεχίζονται και είναι επίσης προφανή στην ανάγνωση λέξεων στις πρώτες τάξεις της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Torgesen (1997) ανακάλυψε ότι το ιδιαίτερο μάθημα (ένας μαθητήςένας εκπαιδευτικός) στις στρατηγικές φωνολογικής αποκωδικοποίησης και η πρακτική εξάσκηση
γραφής και ανάγνωσης επέτρεψε περίπου σε ποσοστό 75% παιδιών της πρώτης τάξης που
βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο ικανότητας φωνολογικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο να
αναβαθμιστούν στο επίπεδο του μέσου εθνικού όρου. Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν με
μεγαλύτερους σε ηλικία και σοβαρά αδύναμους αναγνώστες, παρά το γεγονός ότι στα ιδιαίτερα
μαθήματα στην περίπτωση αυτή υπήρχε πολύ μεγαλύτερη χρονική ένταση. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση έφθασε στον εθνικό μέσο όρο η ακρίβεια αποκωδικοποίησης αλλά όχι ο χρόνος
αποκωδικοποίησης. Οι Olson et al. (1997) πέτυχαν εξίσου θετικά αποτελέσματα με μαθητές τρίτης
έως έκτης δημοτικού με ιδιαίτερα μαθήματα στις στρατηγικές φωνολογικής αποκωδικοποίησης.
Φωνητική
Η έρευνα έχει επιπροσθέτως εισφέρει στοιχεία σχετικά με τον σημαντικό ρόλο της ‘φωνητικής’ –
αναφερόμενης επίσης ως 'γραφο-φωνημικής αντιστοιχίας' – στην εκμάθηση ανάγνωσης (βλ. για
παράδειγμα Foorman et al., 1998, Torgeson, 2000, Torgeson et al., 2001, Goswami, 2005, Torgerson
et al., 2006, Brooks, 2007, de Graaff et al., 2009). Η διδακτική της φωνητικής μαθαίνει στους μαθητές
το ‘πως τα γράμματα συνδέονται με ήχους (φωνήματα) για να σχηματίσουν αντιστοιχίες γραμμάτωνήχου και χαρακτηριστικά προφοράς, και τους βοηθά να μάθουν τον τρόπο εφαρμογής της γνώσης
αυτής στην ανάγνωση’ (NRP 2000, σελ. 8). Οι περισσότερες έρευνες τονίζουν την ανάγκη
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συστηματικής διδασκαλίας φωνητικής σύμφωνα με ένα ξεκάθαρο σχέδιο ή πρόγραμμα, σε
αντιδιαστολή με την πιο σποραδική προσοχή στην γραφοφωνημική αντιστοιχία κατά την οποία ο
δάσκαλος προχωρά στα μαθήματα ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των μαθητών. Οι έρευνες
αποδεικνύουν ότι η συστηματική διδασκαλία φωνητικής έχει θετικές επιπτώσεις στην επισήμανση των
λέξεων και τις δεξιότητες προφοράς των αρχαρίων αναγνωστών, παρέχοντας αποτελεσματική
παρέμβαση με σκοπό την καλύτερη πρόοδο των παιδιών με χαμηλότερο επίπεδο προς το επίπεδο
των επιδόσεων των ομοίων τους (ibid.).
Το τελευταίο εύρημα επιβεβαιώθηκε επίσης από μια πιο πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Επιτροπής
Ανάγνωσης (National Reading Panel) (Shanahan, 2005). Εξάλλου, η έκθεση επεσήμανε ότι παρά το
ότι η φωνητική μπορεί να διδαχθεί σε μικρές ομάδες μαθητών ή σε ολόκληρη τάξη, οι προβληματικοί
αναγνώστες μπορούν ωστόσο να αποκομίσουν οφέλη από μια πιο εντατική και σε μικρές ομάδες
διδασκαλία. Οι έννοιες της φωνητικής δεν κατανοούνται από όλους τους μαθητές όταν αυτές
παρουσιάζονται για πρώτη φορά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση προτείνει τη συνεχή
παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και τη διεξαγωγή εντατικής διδασκαλίας φωνητικής σε
ομάδες οι οποίες θα είναι όσο μικρές χρειάζεται για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες
των χρηστών.
Μια άλλη επισκόπηση επικεντρώνεται σε ερευνητικά ευρήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με εναλλακτικές προσεγγίσεις στο θέμα
των προβληματικών αναγνωστών στο δημοτικό σχολείο (Slavin et al., 2009). Υποστηρίζει επίσης τον
σημαντικό ρόλο της φωνητικής και, επιπλέον, επισημαίνει ότι τα προγράμματα τα οποία είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικά για τους προβληματικούς αναγνώστες είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα (ένας δάσκαλος –
ένας μαθητής) στα οποία διδάσκων είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και όχι οι βοηθοί του ή οι εθελοντές.
Excursus: η σημασία της ορθογραφίας στην εκμάθηση ανάγνωσης
Η Γραφοφωνημική αντιστοιχία μπορεί να είναι μεγαλύτερης σημασίας για την εκμάθηση της
ανάγνωσης σε συγκεκριμένες χώρες παρά σε άλλες, μια που η προσπάθεια η οποία απαιτείται για την
εκμάθηση ανάγνωσης ποικίλει ανάλογα με την εκάστοτε γλώσσα. Σε γλώσσες με συνέπεια στην
γραφοφωνημική αντιστοιχία, (συνεπής ορθογραφία) το ίδιο γράμμα προφέρεται πάντα με τον ίδιο
τρόπο σε διάφορες λέξεις, ενώ οι ήχοι στην προφορά των λέξεων σε περιπτώσεις γλωσσών με
ασυνέπεια στην γραφοφωνημική αντιστοιχία (ασυνεπής ορθογραφία) διαφέρουν σημαντικά. Για
παράδειγμα, οι ορθογραφικές και συλλαβικές δομές της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Δανικής και της
Πορτογαλικής γλώσσας είναι ουσιαστικά διαφορετικές και περισσότερο περίπλοκες από εκείνες άλλων
γλωσσών με πιο συνεπείς ορθογραφικές δομές όπως τα Φινλανδικά, τα Ελληνικά, τα Ιταλικά και τα
Ισπανικά. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και
στις οδηγίες και συστάσεις για την διδακτική της ανάγνωσης στην Ευρώπη
Οι Seymour et al. (2003) μελέτησαν την πρώιμη (θεμελιώδη) φάση της απόκτησης των αναγνωστικών
ικανοτήτων στα Αγγλικά και σε 12 άλλες Ευρωπαϊκές ορθογραφίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης
καταδεικνύουν ότι μαθητές από μια πλειοψηφία Ευρωπαϊκών χωρών καθίστανται ακριβείς και
αποκτούν ευχέρεια σε πρώιμο επίπεδο ανάγνωσης πριν το τέλος της πρώτης τάξης του δημοτικού
σχολείου. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε αυτό, και κυρίως στα Γαλλικά, στα Πορτογαλικά, τα Δανικά
και, όλως ιδιαιτέρως, στα Αγγλικά. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν φαίνεται ότι μπορούν να
αποδοθούν σε διαφορές στην ηλικία έναρξης εκμάθησης της ανάγνωσης ή στη γνώση των γραμμάτων
του αλφαβήτου. Αντίθετα, οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι για το γεγονός αυτό ευθύνονται οι θεμελιώδεις
γλωσσικές διαφορές στην συλλαβική πολυπλοκότητα σε συνδυασμό με την ορθογραφική συνέπεια. Η
ανάπτυξη των βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων σε ορθογραφικά ασυνεπείς γλώσσες φαίνεται ότι
χρειάζεται χρόνο μεγαλύτερο από τον διπλάσιο σε σχέση με γλώσσες με συνεπή ορθογραφία.
Το έργο PROREAD (Blomert, 2009), το οποίο συνέκρινε τις γνωστικές δεξιότητες μεμονωμένων
μαθητών δημοτικού σχολείου σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες, κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα. Τα
αποτελέσματα του έργου κατέδειξαν στο ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τις ίδιες γνωστικές δεξιότητες
εκμάθησης ανάγνωσης σε συνεπείς και ασυνεπείς ορθογραφικές πραγματικότητες. Ωστόσο, στο
βαθμό που η σχέση μεταξύ γραμμάτων και ήχων προφορικού λόγου καθίσταται λιγότερο συνεπής, ο
αντίστοιχος ρυθμός προόδου στην αναγνωστική ικανότητα επιβραδύνεται. Η επιρροή της
ορθογραφικής συνέπειας είναι επομένως το πιο σημαντικό στοιχείο κατά τα πρώτα χρόνια της
απόκτησης των ικανοτήτων ανάγνωσης. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό παράγοντα σχετικά με την
προβληματική ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, κάτι που
υποδεικνύει ότι οι προβληματικοί αναγνώστες θα πρέπει να τυγχάνουν υποστήριξης το νωρίτερο
δυνατόν, και κατά προτίμηση στην πρώτη τάξη του δημοτικού.
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Αναγνωστική ευχέρεια
Η ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας αποτελεί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης των
βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων διότι χωρίς την ευχέρεια οι αναγνώστες μπορεί να έχουν
δυσκολίες στην κατανόηση των όσων διαβάζουν. Η αναγνωστική ευχέρεια περιγράφεται από τον
Rasinski (2003) ως η ικανότητα ανάγνωσης τμημάτων γραπτού λόγου με ακρίβεια, ταχύτητα, χωρίς
προσπάθεια και με την κατάλληλη έκφραση (προσωδία). Οι Nichols et al. (2009, σελ. 4) επεκτείνουν
τον ορισμό αυτό επισημαίνοντας τον ρόλο της ταχύτητας στην αναγνωστική ευχέρεια ως ‘αυτοματισμό
στην λεκτική αναγνώριση’. Ακόμα και μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες μπορούν να πετύχουν
υψηλή αναγνωστική ακρίβεια αλλά ίσως όχι ευχέρεια λόγω της χαμηλής ταχύτητας με την οποία
διαβάζουν.
Σε γενικές γραμμές, θεωρείται ότι οι αναγνώστες αρχίζουν διαβάζοντας με ακρίβεια, μετά με ταχύτητα
και κατόπιν αυτού ενσωματώνουν χαρακτηριστικά γραπτής και προφορικής γλώσσας όπως
γραμματική και στίξη. Στο βαθμό που οι μαθητές αποκτούν όλο και περισσότερους αυτοματισμούς με
τις δεξιότητες του χαμηλότερου επιπέδου, μπορούν να στρέψουν περισσότερο την προσοχή τους
προς την κατανόηση του αναγνωστικού αντικειμένου. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τα
ευρήματα του National Reading Panel των ΗΠΑ, το οποίο αναφέρει ότι ‘η ευχέρεια συνδράμει στη
δυνατότητα αναγνωστικής κατανόησης απελευθερώνοντας γνωστικούς πόρους ερμηνείας’ (NICHHD
2000, σελ. 36).
Ενώ η έρευνα υπογραμμίζει την σημασία της αναγνωστικής ευχέρειας για την πρώιμη ανάπτυξη της
ικανότητας ανάγνωσης, τονίζοντας παράλληλα τους παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στη
συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχουν από την άλλη πλευρά λιγότερα στοιχεία ως προς την
αποδοτικότητα των διδακτικών μεθόδων ανάπτυξης της αναγνωστικής ευχέρειας. Γενικά θεωρείται ότι
η αναγνωστική ευχέρεια μπορεί να επιτευχθεί με την πρακτική και την εμπειρία των συμβάσεων
γραπτού κειμένου, γραμματικής και στίξης. Έχει επίσης υποβληθεί η άποψη ότι η ανεξάρτητη
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση μπορεί να έχει αποτέλεσμα για αναγνώστες οι οποίοι είναι σε θέση να
παρακολουθούν και να αξιολογούν τα της ανάγνωσης τους. Ωστόσο, για τους περισσότερους
νεότερους και προβληματικούς αναγνώστες, η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση φαίνεται να έχει
καλύτερα αποτελέσματα εάν λαμβάνει χώρα υπό την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού (Rasinski et
al., 2009). Οι διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν προταθεί συμπεριλαμβάνουν συνδυασμό
ανάγνωσης, καθοδηγούμενης ανάγνωσης και ανάγνωσης φράσεων (βλ. για παράδειγμα Nichols et al.,
2009).
Μια ισόρροπη προσέγγιση στην διδασκαλία της ανάγνωσης
Είναι γενικά σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι παρά το ότι η φωνολογική συνειδητότητα, η φωνημική
συνειδητότητα, η διδακτική φωνητικής και η ευχέρεια έχουν καταστεί οι πλέον δημοφιλείς, ευρέως
χρησιμοποιούμενες και με μεγάλη ζήτηση προσεγγίσεις για την διδασκαλία της ανάγνωσης, δεν
αποτελούν ωστόσο τις μόνες προσεγγίσεις. Αφορούν μόνο σε μερικές από τις διεργασίες οι οποίες
πρέπει να εξελιχθούν από κοινού με άλλες ώστε να γίνει ο μαθητής αναγνώστης. Για παράδειγμα, ο
Cowen (2003, σελ. 2) εξέτασε τρείς μείζονες ερευνητικές μελέτες εκμάθησης ανάγνωσης και κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η ανάγνωση με έμφαση στην εννοιολογική αντίληψη και την κατανόηση θα
πρέπει να διδάσκεται χωριστά από την διδασκαλία της άμεσης φωνητικής και αντιστρόφως. Προτείνει
λοιπόν τη διαμόρφωση ενός ‘ισόρροπου προγράμματος’ για την πρώιμη διδασκαλία της ανάγνωσης
το οποίο ‘απαιτεί μια πολύ σφαιρική, ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει ότι οι
δάσκαλοι θα διαθέτουν ενδελεχή γνώση έρευνας γραμματισμού σχετικά με τον αναδυόμενο
γραμματισμό, την διδακτική με βάση την αξιολόγηση, την φωνολογική και φωνημική συνειδητότητα,
την αλφαβητική αρχή, τη μελέτη φωνητικής και λέξεων, την επιλογή αναγνωστών στο κατάλληλο
επίπεδο, την ανταπόκριση αναγνώστη, τη γραπτή διεργασία και την εποικοδομιστική μάθηση.
Ένα παράδειγμα ισόρροπης προσέγγισης για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην απόκτηση
αναγνωστικών δεξιοτήτων κατά την πρώτη περίοδο της σχολικής τους σταδιοδρομίας είναι η
‘Αναγνωστική Ανάνηψη’ ('Reading Recovery'), πρόγραμμα το οποίο εστιάζεται στην δημιουργία και
την κατανόηση γραπτού κειμένου (για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα σε
συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές χώρες βλ. Τμήμα 1.4). Στην τρέχουσα μορφή του, αποβλέπει στο
συνδυασμό της εστίασης στην φωνολογική και φωνημική συνειδητότητα όπως επίσης και στην
φωνητική και στην ευχέρεια στην γραφή και την ανάγνωση για αρχάριους. Κατά τη διάρκεια εντατικών
ιδιαιτέρων μαθημάτων (ένας προς έναν), οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν στα παιδιά μια σειρά
δραστηριοτήτων επί επιλεγμένων κειμένων, περιλαμβανομένης της δεύτερης ανάγνωσης κειμένου,
αναγνώρισης γραμμάτων και λέξεων, γραπτής μεταφοράς ακουσμάτων σε λέξεις, κλπ. Η Αναγνωστική
Ανάνηψη αφορά σε παιδιά τα οποία έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στην εκμάθηση γραμματισμού
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κατά τις πρώτες τάξεις του σχολείου, αποβλέποντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
γραμματισμού πριν αυτά να επηρεάσουν αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση των μαθητών. Οι
αξιολογήσεις της Αναγνωστικής Ανάνηψης κατέδειξαν ότι το πρόγραμμα αυτό έχει θετικές επιπτώσεις
στις δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού των μαθητών (βλ. για παράδειγμα Iversen and Tunmer,
1993, Stahl et al., 1999), και ότι επίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις περιπτώσεις κοινωνικά
μειονεκτούντων παιδιών (Sylva & Hurry, 1996), παρά το γεγονός ότι πρόσφατες μελέτες τονίζουν ότι
θα πρέπει να εστιάζεται περισσότερο σε συστηματική και σαφώς διαρθρωμένη διδασκαλία φωνητικής
(Rose, 2009, Singleton, 2009).
1 . 1 .2 . Α νά πτυ ξη τη ς α ν αγ νω σ τ ι κή ς κα τ α νό η σ η ς
Μετά τα πρώτα χρόνια της βασικής εκπαίδευσης στην ανάγνωση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων,
οι μαθητές πρέπει να σταθεροποιήσουν τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση ‘να
διαβάζουν για να μαθαίνουν’. Θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες αναγνώρισης των
λέξεων, να βελτιώσουν την αναγνωστική ευχέρεια και την ταχύτητα με την οποία διαβάζουν
συνδεδεμένο κείμενο. Μαθητές οι οποίοι δεν επιτελούν πρόοδο στις εν λόγω βασικές δεξιότητες
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες επίτευξης των απώτερων στόχων της ανάγνωσης την κατανόηση του τι ακριβώς διαβάζουν και τη χρήση της ανάγνωσης ως εργαλείου μάθησης.
Ανάπτυξη λεξιλογίου
Η ανάπτυξη γνώσης του λεξιλογίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην εκμάθηση ανάγνωσης. Οι
μαθητές που διαθέτουν καλή γνώση λεξιλογίου έχουν πολλές πιθανότητες βελτίωσης στην ανάγνωση
και την κατανόηση, ενώ εκείνοι που δεν διαθέτουν κάποιες λέξεις στην προφορική τους έκφραση
μπορεί και να μην τις κατανοούν όταν τις βλέπουν σε γραπτό κείμενο. Τα στοιχεία των ερευνών
επιβεβαιώνουν τη σημασία του λεξιλογίου και την σχέση του με την αναγνωστική κατανόηση.
Υπάρχουν για παράδειγμα μελέτες από τις οποίες αποδεικνύεται ότι ένα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο στο
νηπιαγωγείο αποτελεί αξιόπιστο προάγγελο αναγνωστικής κατανόησης στις μεσαίες τάξεις του
δημοτικού (Scarborough, 1998). Το προφορικό λεξιλόγιο στο τέλος της πρώτης δημοτικού είναι επίσης
σημαντικός προπομπός αναγνωστικής κατανόησης για την επόμενη δεκαετία (Cunningham and
Stanovich, 1997), ενώ και το χάσμα λεξιλογίου διευρύνεται κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, με
την έννοια ότι μαθητές νεοεισερχόμενοι στο σχολείο με περιορισμένο λεξιλόγιο, με το πέρασμα του
χρόνου απομακρύνονται, ως προς το λεξιλόγιο, ακόμα περισσότερο από τους ομοίους τους οι οποίοι
ξεκίνησαν τη σχολική τους σταδιοδρομία διαθέτοντας πλούσιο λεξιλόγιο (Biemiller & Slonim, 2001).
Τα συγκεκριμένα ευρήματα ερευνών υπογραμμίζουν την σημασία υλοποίησης ενός συνολικού
προγράμματος ανάπτυξης του λεξιλογίου από τις πρώτες σχολικές τάξεις. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι
η γνώση λεξιλογίου πρέπει να θεωρείται ως μια συνεχής διαδικασία, ξεκινώντας από μηδενική γνώση
της έννοιας της λέξης, πηγαίνοντας προς μια γενικής μορφή εννοιολογική κατανόηση, κατόπιν αυτού
σε μια υπό τη στενή έννοια γνώση της λέξης σε συνάρτηση με τα συμφραζόμενα, καταλήγοντας τελικά
στην ολοκληρωμένη, ανεξαρτήτως συμφραζομένων και πλαισίου αναφοράς, γνώση της λέξης, της
σχέσης της με άλλες λέξεις και της χρηστικής της προέκτασης της σε μεταφορικές ή αλληγορικές
εκφράσεις (Beck et al., 2002). Ένας μαθητής μπορεί συνεπώς να καταλάβει μια λέξη υπό την γενική
έννοια, αλλά χρειάζεται συμπληρωματική εκπαίδευση για να φθάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο
κατανόησης. Στην περίπτωση αυτή, η κατάλληλη αξιολόγηση της κατανόησης μιας λέξης από το
μαθητή, θα έχει σημαντική θέση και ρόλο στον καθορισμό του είδους της διδασκαλίας που ο μαθητής
αυτός χρειάζεται.
Σε μια ερευνητική επισκόπηση σχετικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου, ο Baumann (2009) παρατηρεί
ότι η διδασκαλία του λεξιλογίου μπορεί να συνεισφέρει στην αναγνωστική κατανόηση όταν η
διδασκαλία περιλαμβάνει: πληροφορίες περί των ορισμών και των συγκειμένων, παροχή πολλαπλών
διδακτικών επαφών με τις λέξεις και την απαίτηση ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην
εννοιολογική επεξεργασία των λέξεων. Οι αποτελεσματικές τεχνικές οι οποίες εμπλέκουν τους μαθητές
στην δημιουργία εννοιών περιλαμβάνουν εκείνες της χρήσης προσωπικών εμπειριών των μαθητών
για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στην σχολική αίθουσα. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να
εξετάσουν εντατικά ένα κατάλογο λέξεων συνδεδεμένων με μια οικεία λέξη, συνενώνοντας τις γνώσεις
του σχετικού λεξιλογίου κατά τη συζήτηση των λιγότερο γνωστών λέξεων του καταλόγου, ή επίσης
μπορούν να αφηγούνται διηγήσεις ή άλλες ιστορίες για να βελτιώσουν την ανάγνωση τους, την
ακουστική κατανόηση και το λεξιλόγιο τους (Smith, 1997).
Για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη του αναγνωστικού λεξιλογίου στρέφεται
προς την ακαδημαϊκή γλώσσα και λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία εννοιών εντός
και μεταξύ των πλαισίων των διαφόρων μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, η επιστήμη και η ιστορία.
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Το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων πολλές φορές είναι πολύ
εξειδικευμένο (για παράδειγμα, ‘ώσμωση’, ‘περίμετρος’, ‘παράμετρος’, ‘γεωγραφικός’) και είναι
διαφορετικό από το καθημερινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για επικοινωνία σε πιο άτυπο επίπεδο
έξω από τη σχολική αίθουσα. Σύμφωνα με τον Marzano (2005), η αποτελεσματική εκπαίδευση στο
ακαδημαϊκό λεξιλόγιο επιτυγχάνεται με άμεση διδασκαλία των νέων όρων και με πολλαπλές επαφές
των μαθητών με αυτούς. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στους μαθητές να οικοδομήσουν και να
συντηρήσουν τις γνώσεις λεξιλογίου που είναι κρίσιμες για την κατανόηση των πληροφοριών που
διαβάζουν και ακούν στην σχολική αίθουσα. Οι Shanahan and Shanahan (2008) προσθέτουν επίσης
ότι έχοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις γραμματισμού των σχολικών θεματολογιών, η εκπαίδευση
ανάγνωσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως βάση τη διδασκαλία των
αντίστοιχων μαθημάτων. Με άλλα λόγια, οι καθηγητές των διαφόρων μαθημάτων θα πρέπει να
χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές κατανόησης οι οποίες θα αφορούν σαφώς και άμεσα στο
εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χρειάζονται οι έφηβοι μαθητές για να ανταποκριθούν στις ειδικές
απαιτήσεις ανάγνωσης και γραφής κάθε μαθήματος.
Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σχετικά με την έρευνα των επιπτώσεων των προγραμμάτων
ανάπτυξης λεξιλογίου στην υποστήριξη των μαθητών με περιορισμένες αναγνωστικές επιδόσεις. Έχει
ωστόσο αποδειχθεί ότι συχνά οι προβληματικοί αναγνώστες δεν βελτιώνουν την αναγνωστική τους
κατανόηση διότι έχουν περιορισμένο αναγνωστικό λεξιλόγιο. Η βελτίωση του λεξιλογίου των παιδιών
που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσχέρειες μπορεί συνεπώς να τα βοηθήσει στην επισήμανση
βασικών εννοιών στα κείμενα που διαβάζουν, στην εξαγωγή συμπερασμάτων εντός και μεταξύ των
κειμένων και στη βελτίωση των ικανοτήτων κατανόησης (βλ. Για παράδειγμα Brooks, 2007,
Scammacca et al., 2007, Rupley and Nichols, 2005). Παρά το ότι δεν υπάρχει γενική συναίνεση για τις
συνέπειες της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ μέρους των προβληματικών αναγνωστών
(Brooks, 2007), υπάρχουν μελέτες με μαθητές διαφόρων τάξεων οι οποίες έδειξαν ότι η χρήση
ηλεκτρονικών βιβλίων ήχου και ηλεκτρονικών κειμένων έχει θετικές επιπτώσεις στην εκμάθηση και
κατανόηση των μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες (βλ. για παράδειγμα Anderson-Inman & Horney,
1998, De Jong and Bus, 2003).
Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης
Στο βαθμό που οι μαθητές επιτελούν προόδους στο σχολείο έρχονται αντιμέτωποι με συνεχώς
μεγαλύτερες απαιτήσεις αναγνωστικής κατανόησης σε σχέση με λογοτεχνικά και ενημερωτικά κείμενα
διαφόρων θεματολογιών. Η εστίαση στην ανάγνωση μετακινείται από την ικανότητα
αποκωδικοποίησης λέξεων προς την κατανόηση μηνυμάτων ή ολόκληρων κειμένων. Στο στάδιο αυτό,
η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να οριστεί ως ‘εκούσιοι συλλογισμοί κατά τη διάρκεια των οποίων
οικοδομούνται έννοιες μέσω της διάδρασης μεταξύ αναγνώστη και κειμένου’ (Durkin, όπως
αναφέρεται στους Harris and Hodges 1995, σελ. 207). Έτσι λοιπόν, η αναγνωστική κατανόηση
προϋποθέτει αμφότερες τις γλωσσικές και γνωστικές διεργασίες, με διάδραση μεταξύ τους κατά τη
διάρκεια της ανάγνωσης όταν ο αναγνώστης προσπαθεί να αποσπάσει και να δημιουργήσει νοήματα
από ένα γραπτό κείμενο.
Σύμφωνα με την Ομάδα Μελέτης Ανάγνωσης RAND (RAND Reading Study Group) (2002), η
αναγνωστική κατανόηση θα έπρεπε να αποτελεί ήδη τμήμα της εκπαίδευσης ανάγνωσης στους
αρχάριους αναγνώστες και όχι μόνο σημείο εστίασης της εκπαίδευσης στις μετά το δημοτικό σχολείο
τάξεις, μόλις οι αναγνώστες έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων. Ειδικότερα, η
διδασκαλία της προφορικής εκφοράς της γλώσσας, του λεξιλογίου και της ακουστικής κατανόησης θα
πρέπει να ξεκινούν στην προσχολική εκπαίδευση και να συνεχίζονται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού
σχολείου. Εκτός από τις καλές δεξιότητες στην προφορική γλώσσα, η ομάδα RAND περιγράφει και
άλλες προϋποθέσεις επιτυχούς αναγνωστικής κατανόησης συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς
αρχικής εκπαίδευσης ανάγνωσης. Παιδιά τα οποία μπορούν να αναγνώσουν λέξεις με ακρίβεια και
ταχύτητα, διαθέτουν καλές βάσεις προόδου στην κατανόηση. Εξάλλου, η κοινωνική διάδραση και η
συμμετοχή σε εγγράμματες κοινωνίες – στα σπίτια, στις σχολικές αίθουσες και έξω από αυτές, όπως
επίσης και σε ευρύτερα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια – αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών και
τους βοηθούν να διαμορφώσουν την ταυτότητα τους ως αναγνώστες. Μαθητές οι οποίοι έχουν
σημαντική έκθεση σε εμπειρίες γραμματισμού και ευχερή πρόσβαση σε γραπτά κείμενα έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καλή αναγνωστική κατανόηση. Συνεπώς, οι διδακτικές
στρατηγικές ανάπτυξης αναγνωστικής κατανόησης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό των
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μαθητών, όπως επίσης και τον βαθμό κατά τον οποίο είναι αυτοί έτοιμοι να επωφεληθούν από την
διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης.
Η διδασκαλία της χρήσης στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης στους μαθητές μπορεί να τους
βοηθήσει στην κατανόηση ενός κειμένου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση. Οι
στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης είναι ειδικές διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές
να αποκτήσουν επίγνωση του βαθμού κατανόησης των κειμένων την ώρα που τα διαβάζουν και να
βελτιώσουν τις ικανότητες τους να αντιλαμβάνονται τα όσα διαβάζουν και να μαθαίνουν από αυτά. Οι
καλοί αναγνώστες χρησιμοποιούν, ενσυνείδητα και ασυνείδητα, ένα φάσμα στρατηγικών κατανόησης
κατά την ανάγνωση ενός κειμένου. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τις ιστορικές γνώσεις των
μαθητών, την υποβολή ερωτήσεων για το κείμενο ή τη χρήση της γνώσης τους για το είδος του
κειμένου ώστε να καταλάβουν τη γλωσσική δομή του και τις διάφορες διασυνδέσεις των σημείων του
με μεγαλύτερη άνεση. Οι αδύναμοι αναγνώστες, από την άλλη πλευρά, διαθέτουν πολύ λίγες
αναγνωστικές στρατηγικές και είναι δυνατόν να επιλέξουν την συνέχιση της ανάγνωσης ενός κειμένου
ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουν.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλη υποστήριξη για την ειδική διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης σε όλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Η άποψη που βρίσκεται πίσω από τη
συγκεκριμένη προσέγγιση, όπως επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Ανάγνωσης (National Reading Panel
(NICHHD, 2000), είναι ότι η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να βελτιωθεί διδάσκοντας στους μαθητές
τη χρήση ειδικών γνωστικών στρατηγικών ή συλλογισμών στρατηγικής όταν συναντούν προβλήματα
κατανόησης κατά την ανάγνωση. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί σε γενικές γραμμές τον σκοπό των
στρατηγικών, περιγράφει πρότυπα και κατευθύνει τους μαθητές στην εκμάθηση και τη χρήση των εν
λόγω στρατηγικών μέχρι να επιτύχουν οι μαθητές την ανεξάρτητη χρήση τους. Έχουν επισημανθεί
επτά στρατηγικές, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Ανάγνωσης,
ερευνών διδασκαλίας στρατηγικών ανάγνωσης, οι οποίες εμφανίζονται ως οι πλέον αποτελεσματικές
για την βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών:
•

Παρακολούθηση της κατανόησης, όπου οι αναγνώστες μαθαίνουν να παρακολουθούν το
βαθμό κατανόησης τους.

•

Συνεργατική μάθηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν τις αναγνωστικές στρατηγικές και συζητούν
από κοινού το αναγνωστικό τους υλικό.

•

Χρήση οργανωτών γραφικών και σημασιολογίας (συμπεριλαμβανομένων ιστορικών χαρτών),
όπου οι αναγνώστες πραγματοποιούν γραφικές αναπαραστάσεις του υλικού το οποίο βοηθά
στην κατανόηση και στη μνήμη.

•

Απάντηση σε ερωτήσεις, όπου οι αναγνώστες απαντούν σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και
λαμβάνουν άμεση ανάδραση.

•

Δημιουργία ερωτήσεων, όπου οι αναγνώστες μαθαίνουν να ρωτούν και να απαντούν οι ίδιοι
σε ερωτήματα που προϋποθέτουν κρίση ή εξαγωγή συμπερασμάτων.

•

Δομή μιας ιστορίας, κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν τη χρήση της δομής μιας ιστορίας
ως μέσο που τους βοηθά να ανακαλούν στη μνήμη το περιεχόμενο της και να απαντούν σε
ερωτήσεις σχετικά με το τι διάβασαν, και

•

Γενική σύνοψη, κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται να συνοψίζουν ιδέες και να γενικεύουν
με βάση το περιεχόμενο του αναγνωσθέντος κειμένου.

Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή Ανάγνωσης παρατήρησε ότι κάποιες από τις ως άνω στρατηγικές είναι
πιο αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται ως τμήμα μιας μεθόδου πολλαπλών στρατηγικών. Η
συνδυασμένη χρήση πολλών στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική μάθηση,
καλύτερη μεταβίβαση μάθησης, μεγαλύτερες δυνατότητες απομνημόνευσης και γενικότερες βελτιώσεις
στην κατανόηση. Ένα παράδειγμα μεθόδου πολλαπλών στρατηγικών είναι η ‘αμοιβαία διδασκαλία’
(Palincsar and Brown, 1984), όπου ο δάσκαλος εξηγεί και περιγράφει τέσσερις στρατηγικές
κατανόησης – δημιουργία ερωτήσεων, γενική σύνοψη, διευκρίνιση και πρόβλεψη – και τις υποστηρίζει
με διάλογο με τους μαθητές τη στιγμή που αυτοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν εννοιολογικά ένα
κείμενο.
Πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα πλεονεκτήματα της αμοιβαίας
διδασκαλίας αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στην Φινλανδία, ο Takala (2006) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
αμοιβαία διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική στη διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης στους
κανονικούς μαθητές (τετάρτης και έκτης δημοτικού), αλλά και στο ότι επίσης η εν λόγω διδασκαλία
ήταν επωφελής σε μαθητές με ειδικά προβλήματα γλώσσας. Μια ερευνητική επιθεώρηση από τον
Brooks (2007) επεσήμανε ότι η αμοιβαία διδασκαλία σε μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες
απέβαινε επωφελής στην αναγνωστική τους ακρίβεια και ουσιαστικά χρήσιμη στην αναγνωστική τους
κατανόηση. Οι Spörer, Brunstein and Kieschke (2009) μελέτησαν 210 Γερμανούς μαθητές δημοτικού
σχολείου οι οποίοι είχαν διδαχθεί στρατηγικές γενικής σύνοψης, υποβολής ερωτήσεων, διευκρίνισης
και πρόβλεψης και κατανεμήθηκαν σε μια από τις τρεις καταστάσεις αμοιβαίας διδασκαλίας, σε μικρές
ομάδες, σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο. Οι ερευνητές ανακάλυψαν
ότι εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι αποτελούσαν τμήμα της αμοιβαίας διδασκαλίας σε μικρές ομάδες
μεταξύ συμμαθητών είχαν καλύτερο αποτέλεσμα στην τυποποιημένη αναγνωστική κατανόηση από
εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα την καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο.
Η τελευταία μελέτη επιβεβαιώνει επίσης την αποτελεσματικότητα πρακτικών διδακτικής οι οποίες
προωθούν την ‘συνεργατική μάθηση’, η οποία μπορεί να οριστεί ως ‘μάθηση μέσω από κοινού
εργασίας σε μικρές ομάδες, για την κατανόηση νέων πληροφοριών ή για τη δημιουργία ενός κοινού
αποτελέσματος’ (Harris and Hodges 1995, p. 35). Τη στιγμή κατά την οποία η συνεργατική μάθηση
προβλέπει την από κοινού εργασία των μαθητών ως εταίρων ή σε μικρές ομάδες με σαφώς
καθορισμένα καθήκοντα, απαιτείται η συμμετοχή κάθε μαθητή. Ομάδες μεικτών ικανοτήτων μπορούν
να συνεργάζονται, και οι αναγνώστες μπορούν να διδάσκουν ο ένας τον άλλο. Η συνεργατική
διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για τη διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε
διάφορους τομείς θεματικού περιεχομένου και σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Αποδείχθηκε ότι
οδηγεί σε βελτιωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, στη διαμόρφωση μεγαλύτερων κινήτρων μάθησης και
σε αυξημένη χρονικά αφιέρωση στην ανατεθείσα εργασία (Bramlett, 1994). Από την συνεργατική
μάθηση επωφελούνται όλων των ικανοτήτων μαθητές, ενώ μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα για τους προβληματικούς αναγνώστες. Αυτού του είδους η συνεργασία μεταξύ μαθητών
δυνατόν να αποδώσει στους προβληματικούς αναγνώστες ένα νέο ενεργό ρόλο συνεισφοράς σε
διεργασία κοινωνικής εννοιολογικής οικοδόμησης στη σχολική αίθουσα (Slavin et al., 2009). Έχει
επίσης αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική στην ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες
και μαθησιακές δυσχέρειες στις κανονικές τάξεις μαθημάτων (Klingner et al., 1998).
Ένα παράδειγμα προγράμματος συνεργατικής μάθησης είναι το PALS – Peer-Assisted Learning
Strategies (Στρατηγικές μάθησης με συνδρομή των Συμμαθητών) (Fuchs & Fuchs, 2001), όπου οι
μαθητές εργάζονται σε ζεύγη, διαβάζοντας εναλλασσόμενοι με δυνατή φωνή ο ένας στον άλλο και
αναλαμβάνοντας δραστηριότητες γενικής σύνοψης και πρόβλεψης. Οι επιπτώσεις του PALS στη
γνώση στρατηγικής, στη χρήση στρατηγικής και στην κατανόηση εξετάστηκαν σε Γερμανούς μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Spörer and Brunstein (2009). Η μελέτη τους κατέδειξε ότι σε
σύγκριση με μαθητές οι οποίοι είχαν λάβει παραδοσιακή εκπαίδευση στην αναγνωστική κατανόηση, οι
μαθητές PALS πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις στα κείμενα αναγνωστικής κατανόησης, ενώ είχαν και
μεγαλύτερη βελτίωση στην κατανόηση της αυτορυθμιζόμενης ανάγνωσης.
Η ανωτέρω έννοια της αυτορυθμιζόμενης ανάγνωσης, που περιλαμβάνει την παρακολούθηση της
επίδοσης μέσω στοχαστικοκριτικής διαδικασίας και ειδικότερα μέσω χρήσης των ως άνω
‘μεταγνωστικών δεξιοτήτων’, συνιστά ένα επιπλέον στοιχείο αναγνωστικής κατανόησης (Hacker,
1998). Περιλαμβάνει σκέψη γύρω από την πραγματική αναγνωστική διεργασία, επαλήθευση
κατανόησης, ρύθμιση των δυσκολιών και επανεξέταση της αντίληψης. Οι αναγνώστες πρέπει να
διαθέτουν στρατηγικές αποκωδικοποίησης και κατανόησης, καθώς και επαρκές γνωστικό υπόβαθρο
ώστε να ελέγχουν εάν η ερμηνεία των εννοιών αποτελεί εικασία ή βεβαιότητα.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες
συλλογιζόμενοι μεγαλοφώνως καθώς διαβάζουν (Davey, 1983, Baumann et al., 1993, Wilhelm, 2001).
Κατά τη διάρκεια αυτής της διεργασίας, ο εκπαιδευτικός εκφράζει ρητά τις σκέψεις του καθώς διαβάζει,
επεξεργάζεται την πληροφορία ή εκτελεί μια μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές μπορούν να δουν τον
τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος τους προσπαθεί να δημιουργήσει έννοιες για μη οικείο λεξιλόγιο,
ασχολείται ενεργά με το κείμενο, ή αναγνωρίζει τα σημεία που δεν κατανοεί και επιλέγει μια
εναλλακτική στρατηγική για την επίλυση ενός προβλήματος που έχει. Οι προβληματικοί αναγνώστες
μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη παρατηρώντας τις σκέψεις των επιδέξιων αναγνωστών
την ώρα που διαβάζουν. Εκτός αυτού, ο Anderson (2002) υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
βοηθήσουν τους μαθητές να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη χρήση της στρατηγικής τους
ζητώντας τους να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: Τι προσπαθώ να πετύχω; Ποιες
στρατηγικές χρησιμοποιώ; Πόσο καλά τις χειρίζομαι; Και τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Όταν είχαν
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διδαχθεί αυτές τις στρατηγικές όπως η υποβολή ερωτήσεων στους ίδιους τους εαυτούς τους, οι
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξαν ότι βελτίωναν την κατανόηση τους (Gaultney,
1995).
Εκτός από τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης, ο εφοδιασμός των μαθητών με μεταγνωστικά
μέσα αυξάνει και την εμπιστοσύνη τους ως αναγνωστών, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να
δημιουργήσει και μεγαλύτερα ‘κίνητρα’ ανάγνωσης. Η εκπαίδευση που συνδυάζει γνωστικά στοιχεία
και δημιουργία κινήτρων μπορεί επομένως να βελτιστοποιήσει τα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα
ανάγνωσης. Ένας τρόπος δημιουργίας νέων κινήτρων με χρήση γνωστικών στρατηγικών είναι μέσω
της Concept Orientated Reading Instruction (CORI) (Guthrie et al., 1999; Guthrie et. al., 1996). Η
CORI αποβλέπει στη δημιουργία ‘αφοσιωμένων’ αναγνωστών οι οποίοι έχουν εγγενή κίνητρα
οικοδόμησης γνώσης μέσω μιας ποικιλίας κειμένων, και οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή
γνωστικών στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Έτσι λοιπόν, η CORI συνδυάζει την διδασκαλία
στρατηγικών με παροχή κινήτρων για τη διδασκαλία μάθησης από γραπτά κείμενα. Οι συνιστώσες οι
σχετικές με τα κίνητρα περιλαμβάνουν εμπειρικές και πρακτικές δραστηριότητες, παρέχοντας στα
παιδιά επιλογές και υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας ενδιαφέροντα κείμενα πολλών ειδών και
παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας και χρήσης στόχων περιεχομένου κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας. Οι συνιστώσες στρατηγικής περιλαμβάνουν τη διδασκαλία ενεργοποίησης των ιστορικών
γνώσεων, των ερωτήσεων και της αναζήτησης πληροφοριών σε πολλαπλά κείμενα, τη σύνοψη και τη
γραφική οργάνωση των πληροφοριών. Οι αξιολογήσεις CORI κατέδειξαν ότι η μέθοδος μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές σε μειονεκτικά σχολεία να μάθουν και να χρησιμοποιούν ένα φάσμα
στρατηγικών κατανόησης κειμένου, να αναπτύξουν την εννοιολογική μάθηση και να μεταβιβάζουν την
εννοιολογική τους γνώση (Guthrie et al., 1998), ενώ είναι επίσης αποτελεσματική στην υποστήριξη
των προβληματικών αναγνωστών (Guthrie, 2004).
Ένα πρόσφατο Ευρωπαϊκό έργο ‘ADORE – Διδάσκοντας τους Προβληματικούς Έφηβους Αναγνώστες
– Συγκριτική Μελέτη Καλών Πρακτικών στις Ευρωπαϊκές Χώρες’ (Garbe et al., 2009) προώθησε
περαιτέρω την έρευνα αναγνωστικής διδασκαλίας για τους έφηβους προβληματικούς αναγνώστες σε
ένδεκα Ευρωπαϊκές χώρες. Το συμπέρασμα είναι ότι ορισμένα από τα βασικά αναγνωστικά
προβλήματα των εν λόγω μαθητών αποδίδονται στους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς αναγνωστικής
κατανόησης, μεταγνωστικών δεξιοτήτων, χρήσης αναγνωστικών στρατηγικών και κινήτρων
ανάγνωσης. Κατόπιν αυτού αναπτύχθηκε από το έργο ένας ‘Κύκλος Διδασκαλίας της ανάγνωσης’ ως
πρότυπο διδασκαλίας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο ανώτερος στόχος υποστήριξης μιας
θετικής αυτεπίγνωσης και αυτεπάρκειας των μαθητών. Τα βασικά στοιχεία του εν λόγω κύκλου
διδασκαλίας σε επίπεδο σχολικής αίθουσας περιλαμβάνουν:
•

Εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας και δυνατότητα
συμμετοχής τους σε αποφάσεις σχετικές με την μαθησιακή τους διαδικασία.

•

Την ευκαιρία επιλογής εκ μέρους των ιδίων των μαθητών των αναγνωστικών τους υλικών όταν
αυτό είναι εφικτό και παροχή σε αυτούς της δυνατότητας επιλογής από διευρυμένο κατάλογο
κειμένων.

•

Tη συμμετοχή των μαθητών στην επεξεργασία των κειμένων επιτρέποντας τους να ετοιμάζουν
τις προσωπικές τους απαντήσεις και απόψεις για συγκεκριμένα κείμενα σε συνεργασία με
τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους.

•

Τη διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών και την ανάπτυξη αυτορυθμιστικών ικανοτήτων
ώστε η αναγνωστική τους κατανόηση να γίνεται μετά λόγου γνώσεως και με χρήση της
στρατηγικής, και

•

Την εφαρμογή διαμορφωτικής ή διαγνωστικής αξιολόγησης για την προσαρμογή των
διδακτικών αποφάσεων στις ανάγκες μάθησης των μεμονωμένων μαθητών και για τη χρήση
της ως άνω αξιολόγησης ως βάσης συνεχούς επικοινωνίας σχετικής με τα διδακτικά
περιεχόμενα και τα προβλήματα που προκύπτουν ως προς τις επιδόσεις και την πρόοδο των
μαθητών.

1 . 1 .3 . Ε ν τ ατ ικ έ ς π αρ εμ β άσ ει ς γ ι α προβ λημ ατ ι κού ς αναγ νώστες
Ακόμα και με μια άριστη εκπαίδευση, ορισμένοι μαθητές δεν επιτελούν ικανοποιητικές προόδους στην
ανάγνωση. Μπορεί να χρειάζονται συμπληρωματική υποστήριξη από ειδικούς οι οποίοι μπορούν να
παράσχουν εντατική διδασκαλία σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο μικρών ομάδων και σε συντονισμό
με τη διδασκαλία στην αίθουσα. Τα συμπεράσματα μελέτης του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των
ΗΠΑ (Snow, Burns and Griffin, 1998) για την πρόληψη των αναγνωστικών δυσχερειών στα νεαρά
παιδιά επισημαίνουν την σημασία της διαθεσιμότητας καλά καταρτισμένων ειδικών περί την ανάγνωση
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για παρεμβάσεις σχετικές με τα παιδιά αλλά και για τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα
καθήκοντα τους. Εξάλλου, τα σχολεία τα οποία διαθέτουν ειδικούς ανάγνωσης και άλλες ομάδες
ειδικών, για παράδειγμα εκπαιδευτικούς ψυχολόγους ή λογοθεραπευτές, πρέπει να συντονίζουν τους
ρόλους των εν λόγω ειδικών διασφαλίζοντας ότι αυτοί θα είναι άριστα ενημερωμένοι περί θεμάτων
έρευνας ως προς την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών και πρόληψης των
αναγνωστικών δυσχερειών.
Στη σχολική αίθουσα, η διδασκαλία σε μικρές ομάδες μαθητών ή η ατομική (ένας προς ένα)
διδασκαλία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους ως προς την αύξηση της έντασης μάθησης
για τους προβληματικούς αναγνώστες. Αμφότερες οι προσεγγίσεις επιτρέπουν την εστίαση της
διδακτικής προσπάθειας στις ειδικές ανάγκες των μαθητών, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες
ευκαιρίες ανταπόκρισης και ανάδρασης εκ μέρους των μαθητών.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η "ένας προς ένα" διδασκαλία σε στρατηγικές φωνολογικής
αποκωδικοποίησης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τους προβληματικούς αναγνώστες (Torgesen,
1997, Olson et al., 1997). Ομοίως, η διδασκαλία φωνημικής συνειδητότητας είναι αποδεδειγμένα πιο
αποτελεσματική εφόσον υλοποιείται σε πιο εντατικές μικρές ομάδες παρακολούθησης της προόδου
των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ατομικής προόδου από την διδασκαλία στην
σχολική τάξη (Shanahan, 2005).
Στην επιθεώρηση τους περί αποτελεσματικών προγραμμάτων για τους προβληματικούς αναγνώστες,
οι Slavin et al. (2009) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα εντατικά ένας προς ένα μαθήματα
φωνητικής για παιδιά με προβλήματα ανάγνωσης στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου όχι μόνο
μπορούν να οδηγήσουν τους περισσότερους προβληματικούς αναγνώστες στο επίπεδο ανάγνωσης
που συνάδει με την ηλικία τους, αλλά και να τους βοηθήσει να έχουν έκτοτε εμπιστοσύνη στις
αναγνωστικές τους ικανότητες. Το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που συνδέεται με την λύση αυτή
μπορεί να δικαιολογείται από τη μικρότερη ανάγκη μαθησιακής υποστήριξης ή τις λιγότερες
επαναλήψεις σχολικού έτους από τους μαθητές σε μεταγενέστερα χρόνια.
Όπως με την φωνολογική και φωνημική συνειδητότητα και τη διδασκαλία φωνητικής, η διδασκαλία σε
μικρές ομάδες και η ένας προς ένα διδασκαλία μπορεί να είναι οι καλύτερες διευθετήσεις διεξαγωγής
επανειλημμένων και καθοδηγούμενων συνόδων ανάγνωσης για τους νεαρούς αναγνώστες με
προβλήματα ευχέρειας (Rasinski et al., 2009, Nichols et al., 2009). Εξάλλου, η στρατηγική
μεταγνωστικής διδασκαλίας αποδείχθηκε ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα με την διδασκαλία σε μικρές
ομάδες, σε αντίθεση με την διδασκαλία ένας προς ένα ή σε μεγάλες ομάδες μαθητών (Chiu, 1998).
1 . 1 .4 . Η διαμορ φω τική αξι ο λόγη ση ως α να π ό σ π ασ το τμήμ α τη ς δ ιδ ασ κα λί α ς τη ς α ν άγν ω σ η ς
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών μπορεί να ενισχυθεί αποτελεσματικά με την
κατάλληλη διδασκαλία όπως περιγράφεται παραπάνω. Η αξιολόγηση είναι ζωτικής σημασίας τμήμα
της συγκεκριμένης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην
υποστήριξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της σε βάθος εκτίμησης της
αναγνωστικής τους ικανότητας και προόδου.
Τα πιο κοινά είδη αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η
αθροιστική (τελική) και η διαμορφωτική αξιολόγηση. Η αθροιστική αξιολόγηση αναφέρεται στη
συστηματική και κατά περιόδους συλλογή πληροφοριών η οποία σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή
καταλήγει σε κρίσεις σχετικά με το εύρος και την ποιότητα της μάθησης. Συνήθως αυτό γίνεται στο
τέλος κάθε περιόδου, τάξης και εκπαιδευτικού επιπέδου και χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς
για την υποβολή αναφορών σχετικά με την πρόοδο των μαθητών στους γονείς αλλά και στους ίδιους
τους μαθητές, ή για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την σχολική σταδιοδρομία των μαθητών (Harlen,
2007). Η διαμορφωτική αξιολόγηση συνήθως πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς σε συνεχή βάση
ως αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας τους κατά το σχολικό έτος. Αποβλέπει στην
παρακολούθηση και στη βελτίωση των μαθησιακών και διδακτικών διεργασιών, με την παροχή
άμεσης ανάδρασης στους δασκάλους αλλά και στους μαθητές (ΟΟΣΑ, 2005a).
Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί συνεπώς εξαιρετικά σημαντική διαγνωστική λειτουργία υπό την
έννοια ότι χρησιμεύει ως μέσον ερμηνείας των αποτελεσμάτων της μαθητικής αξιολόγησης και
καθορισμού της σημασίας της αξιολόγησης αυτής για τις μελλοντικές μαθησιακές διαδικασίες. Η
υποστήριξη για τη χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης σε σχολικές αίθουσες υπάρχει στην εργασία
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των Black και Wiliam (1998) οι οποίοι διέτρεξαν περισσότερες από 250 μελέτες και διαπίστωσαν
θετικά αποτελέσματα για τη χρήση των στρατηγικών, όπως συχνή παρακολούθηση των μαθητών από
τους δασκάλους, συζήτηση στην σχολική αίθουσα και διάβασμα με μαθητές για τον έλεγχο της
πορείας της προόδου τους σε σύγκριση με μεταγενέστερες επιδόσεις. Εξάλλου, τα οφέλη στην
ανάγνωση ήταν μεγαλύτερα σε σχολεία με μεγαλύτερο πληθυσμό κοινωνικά και οικονομικά
μειονεκτούντων μαθητών. Οι Black et al. (2002) επεσήμαναν πέντε βασικούς παράγοντες που
βελτιώνουν την μάθηση μέσω διαμορφωτικής αξιολόγησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν:
•

Παροχή αποτελεσματικής ανάδρασης στους μαθητές

•

Ενεργή εμπλοκή των μαθητών στις μαθησιακές τους διαδικασίες

•

Προσαρμογή της διδασκαλίας ώστε να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

•

Αναγνώριση της σημαντικής επιρροής της αξιολόγησης στη δημιουργία κινήτρων και στην
αυτοεκτίμηση των μαθητών, που είναι σημαντικά στοιχεία στην διαδικασία εκμάθησης, και

•

Λήψη υπόψη της ανάγκης των μαθητών για αυτοαξιολόγηση και κατανόηση των τρόπων
βελτίωσης τους.

Με βάση τα αποτελέσματα του έργου ADORE, οι Garbe et al. (2009) προβάλλουν τη χρήση
διαμορφωτικών ειδών αξιολόγησης τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την διάγνωση των δυνατών
και αδύναμων σημείων των μαθητών, να συνδράμουν στην προσαρμογή της διδασκαλίας στις
εκπαιδευτικές συνθήκες και να ενημερώνουν τους μαθητές για τις μαθησιακές διαδικασίες,
ενθαρρύνοντας τους και υποδεικνύοντας τρόπους αυτοαξιολόγησης των ικανοτήτων ανάγνωσης και
εκμάθησης.
Η άποψη ότι οι μαθητές συμμετέχουν και μπορούν ακόμα και να ελέγχουν την αξιολόγηση και την
εκμάθηση βρίσκεται στη βάση της εννοίας της ‘αυτοαξιολόγησης’ ή της ‘ομότιμης αξιολόγησης’
(αξιολόγηση μαθητών από συμμαθητές) όπου εμπλέκονται πολλοί μαθητές. Η χρήση των
αυτοαξιολογήσεων αυξάνει την αυτεπίγνωση των μαθητών ως μελών ή παραγόντων των
αναγνωστικών διεργασιών και των ατομικών μαθησιακών τους αναγκών (Guthrie and Wigfield, 1997).
Σε εφήβους μαθητές που έχουν προβλήματα ανάγνωσης, οι ως άνω αξιολογήσεις μπορούν να
βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτεπάρκειας, ενισχύοντας παράλληλα τα
κίνητρα τους για ανάγνωση (Garbe et al., 2009).
1.2.

Τα προγράμματα σπουδών αναγνωστικού γραμματισμού και οι επίσημες κατευθυντήριες
γραμμές ( 22)

Το παρόν τμήμα αναλύει το πρόγραμμα σπουδών για αναγνωστικού γραμματισμού όπως αυτό
περιγράφεται στα επίσημα κείμενα αναφοράς για την προσχολική, την πρωτοβάθμια και την κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα κείμενα αναφοράς ορίζονται ως τα επίσημα έγγραφα τα οποία
περιέχουν προγράμματα σπουδών και τα οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία ή
το σύνολο των παρακάτω: μαθησιακό περιεχόμενο, μαθησιακούς στόχους, στόχους επίτευξης,
κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης μαθητών ή πρότυπα αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.
Μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα και για το ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο διάφορα είδη τέτοιων κειμένων
τα οποία αφήνουν ποικίλων βαθμών περιθώρια ευελιξίας σε μια χώρα ή σε ένα κράτος. Εν τούτοις,
όλα καθορίζουν το βασικό πλαίσιο εντός του οποίου από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται (ή στους
οποίους συνιστάται, όπου δεν υπάρχουν υποχρεωτικές προϋποθέσεις) η ανάπτυξη τις διδακτικής
διαδικασίας ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών τους. Στο παρόν τμήμα, οι όροι
‘προγράμματα σπουδών’ και ‘κείμενα αναφοράς’ χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.
Το τμήμα αυτό αφορά στο σημαντικό θέμα του κατά πόσον τα Ευρωπαϊκά κείμενα αναφοράς
λαμβάνουν υπόψη ή περιέχουν τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα στην έρευνα αναγνωστικούς
γραμματισμού, και ειδικότερα σχετικά με τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας
και τις πλέον αποτελεσματικές πρακτικές διδακτικής όπως αναφέρεται στην σχετική βιβλιογραφία.
Επισημαίνει επίσης τις ομοιότητες και τις βασικές διαφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στις
συνιστώμενες ή τις προβλεπόμενες διδακτικές προσεγγίσεις.

22

( )

Το Λουξεμβούργο δεν έχει ελέγξει το παρόν τμήμα
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Μετά από μια σύντομη επισκόπηση της μεθοδολογίας ανάλυσης των κειμένων αναφοράς το παρόν
τμήμα παραθέτει αρχικά τα πλαίσια και παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κείμενα αναφοράς. Κατά
δεύτερο λόγο, περιγράφει συνοπτικά τους στόχους μάθησης και τις κλίμακες επιδόσεων – τα δυο
βασικά καθοδηγητικά πλαίσια τα οποία χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να αναπτύξουν τα δικά
τους συστήματα εργασίας και τις πρακτικές τους στη σχολική αίθουσα. Τρίτον, το τμήμα για την
διδασκαλία της ανάγνωσης περιγράφει το τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές ώστε να μπορούν να
διαβάσουν. Εστιάζει την προσοχή του στην ανάπτυξη του αναδυόμενου γραμματισμού και στις
βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, όπως επίσης και στις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης.
Τέλος, δεδομένου ότι οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν όχι μόνο δεξιότητες αλλά και καλές συνήθειες
ώστε να καταστούν επιδέξιοι αναγνώστες, το τελευταίο τμήμα του τμήματος αυτού αφορά στο
σημαντικό θέμα της ενασχόλησης με την ανάγνωση.
1 . 2 .1 . Μ εθο δο λο γί α
Τα κείμενα αναφοράς αποτελούν την πηγή πληροφοριών για την παρούσα ανάλυση. Έχουν αναλυθεί
μόνο τα κείμενα ή ειδικά τμήματα αυτών τα οποία σχετίζονται με τη γλώσσα της εκπαίδευσης. Μετά
την εγκαθίδρυση ενός κοινού πλαισίου, οι Εθνικές Μονάδες Ευρυδίκη ήταν υπεύθυνες για την επιλογή
των κατάλληλων κειμένων με βάση τον παρεχόμενο ορισμό. Σε χώρες οι οποίες διαθέτουν πολλαπλά
σχολικά συστήματα που χρησιμοποιούν διάφορες γλώσσες εκπαίδευσης και βασίζονται σε
διαφορετικά κείμενα αναφοράς, αναλύθηκαν μόνο εκείνα των σχολείων στα οποία η διδασκαλία
υλοποιείται με την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού συστήματος. Ένας κατάλογος όλων αυτών των εγγράφων ανά χώρα παρατίθεται στα
Παραρτήματα.
Σχετικά με την ερευνητική βιβλιογραφία, ένας επιστήμων ειδικός στον αναγνωστικό γραμματισμό
δημιούργησε ένα πίνακα (matrix) (υπάρχει στον δικτυακό τόπο Eurydice) αποτελούμενο από 9 βασικά
στοιχεία. Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί και τη βάση της ανάλυσης των κειμένων αναφοράς. Τα βασικά
του στοιχεία είναι:
1. Περιγραφικές πληροφορίες (για παράδειγμα αριθμός σελίδων)
2. Βασικοί στόχοι αναγνωστικής διδακτικής
3. Πλαίσιο/πληροφορίες που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην διδασκαλία του προγράμματος
σπουδών
4. Ακούσματα και Ομιλία – πρώιμοι στόχοι (προφορική κατανόηση)
5. Ανάγνωση – πρώιμοι στόχοι
6. Στρατηγικές κατανόησης
7. Συνεργατική εκμάθηση με βάση γραπτά κείμενα
8. Ενασχόληση με την ανάγνωση
9. Μέτρα για τους ‘προβληματικούς αναγνώστες’
Η παρούσα ανάλυση δεν καλύπτει δύο από τα βασικά στοιχεία: ‘Ακούσματα και Ομιλία – πρώιμοι
στόχοι’ και ‘προβληματικοί αναγνώστες’. Δυστυχώς, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην
προσέγγιση του στοιχείου ‘Ακούσματα και Ομιλία – πρώιμοι στόχοι’ δεν επέτρεψαν επαρκή
διαχωρισμό μεταξύ προφορικής κατανόησης υπό την γενική έννοια (για παράδειγμα κατανόηση
οδηγιών) και προφορικής κατανόησης συσχετιζόμενης με τη διεργασία εκμάθησης της ανάγνωσης (για
παράδειγμα κατανόηση ιστοριών που διαβάζει ο δάσκαλος). Ως προς την υποστήριξη των
προβληματικών αναγνωστών, δεν στάθηκε δυνατή η συλλογή επαρκών πληροφοριών επί του θέματος
από τα κείμενα αναφοράς. Έχει αποσταλεί ωστόσο ένα ερωτηματολόγιο παρακολούθησης του
θέματος στις Εθνικές Μονάδες Ευρυδίκη, ενώ ένα ξεχωριστό τμήμα για τις εθνικές πολιτικές και
προγράμματα για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών παρατίθεται στο Τμήμα 1.4.
Ορισμένα από τα ανωτέρω εννέα βασικά στοιχεία έχουν υποδιαιρεθεί σε μικρότερα τμήματα. Αυτό, για
παράδειγμα, ισχύει για το στοιχείο ‘πλαίσιο/πληροφορίες που βοηθούν τους δασκάλους στην
διδασκαλία του προγράμματος σπουδών’, το οποίο έχει κατατμηθεί από 4 μεταβλητές. Εξάλλου, ,
έχουν δημιουργηθεί ομάδες δεικτών για κάθε μεταβλητή ή στοιχείο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
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μεταβλητές. Για παράδειγμα, υπάρχουν 4 δείκτες που προσπαθούν να προσεγγίσουν την ‘ευχέρεια’,
μεταβλητή του στοιχείου ‘ανάγνωση – πρώιμοι στόχοι’:
•

Ανεξάρτητη ανάγνωση απλών προτάσεων/απλών κειμένων

•

Επαναλαμβανόμενη πρακτική φωνητικής ανάγνωσης

•

Βαθμιαία μετάβαση από την φωνητική ανάγνωση στην σιωπηλή ανάγνωση

•

Ευχερής ανάγνωση διαφόρων ειδών κειμένων, χωρίς λάθη και με τον κατάλληλο επιτονισμό.

Τα περισσότερα στοιχεία και μεταβλητές έχουν σημασία στην ανάλυση των επιπέδων της
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά ταύτα, ορισμένες
μεταβλητές του στοιχείου ‘ανάγνωση – πρώιμοι στόχοι’ δεν χρησιμοποιούνται στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ‘στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης’ όπως και η ‘συνεργατική
εκμάθηση με βάση γραπτά κείμενα’ δεν υπάρχουν σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης.
Είκοσι τρεις εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες με πολύ καλή γνώση της γλώσσας κάθε ομάδας κειμένων
αναφοράς συμπλήρωσαν τα στοιχεία του πίνακα στα Αγγλικά για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Όλα τα
κείμενα αναφοράς από 31 χώρες του δικτύου Ευρυδίκη αναλύθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι
συμπληρωμένοι πίνακες καταδεικνύουν εάν οι καθορισμένοι δείκτες μπορεί να βρεθούν στα κείμενα
αναφοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχουν παραδείγματα από τα κείμενα αναφοράς που
απεικονίζουν κάθε δείκτη. Οι εμπειρογνώμονες έτυχαν κατάρτισης μιας και ημίσειας ημέρας με τον
ειδικό ο οποίος κατήρτισε τον πίνακα ώστε να εξοικειωθούν πλήρως με τη χρήση του.
Οι συμπληρωμένοι πίνακες είναι, εκ των πραγμάτων, η μόνη πηγή πληροφόρησης για αυτή την
ανάλυση προγραμμάτων σπουδών εκτός από τους υποτομείς για τις μεταρρυθμίσεις και τις έρευνες
για τους οποίους έχει αποσταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο στις Εθνικές Μονάδες Ευρυδίκη με αίτημα την
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.
1 . 2 .2 .Κ ε ίμε να α να φο ρ άς σ χε τι κ ά με το ν α να γ νωσ τ ι κό γραμματισμό
Το παρόν μέρος του τμήματος παρέχει πληροφορίες για την ποσότητα και τη δομή των κειμένων
αναφοράς: επισημαίνεται ο αριθμός των κειμένων κάθε εκπαιδευτικού συστήματος και το μέγεθος του
τμήματος της γλώσσας διδασκαλίας (σε αριθμό σελίδων). Κατόπιν αυτού παρέχεται μια σύνοψη των
ευρημάτων των εθνικών ερευνών περί των απόψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τα
κείμενα αναφοράς, ακολουθούμενη από μια επισκόπηση των πλέον σημαντικών μεταρρυθμίσεων.
Ποσότητα και δομή των κειμένων
Όλες οι χώρες διαθέτουν κείμενα αναφοράς τα οποία καλύπτουν τα επίπεδα προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Γερμανία, δεν έχουν καθοριστεί σε
ομοσπονδιακό επίπεδο επίσημες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση,
υπάρχουν όμως σε επίπεδο Länder (23).
Ο αριθμός των κειμένων αναφοράς ποικίλει από χώρα σε χώρα. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά αιτιών,
όπως για παράδειγμα στο ότι μπορεί να υπάρχει ένα ξεχωριστό έγγραφο για κάθε επίπεδο
εκπαίδευσης. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν 2 ή 3 κείμενα αναφοράς. Στην Ισπανία και στη
Γαλλία υπάρχουν 4. Για την Ισπανία, έχουν αναλυθεί μόνο τα κείμενα αναφοράς που εκδίδονται από
τις κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές. Στην Αυστρία και στη Ρουμανία, υπάρχουν 6, στην Ιρλανδία και
στην Πορτογαλία 7, και, τελικά, υπάρχουν 14 κείμενα αναφοράς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στις
δυο αυτές χώρες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα επίσημα σχολικά βιβλία τα οποία
καθορίζονται από τις κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές. Δεν έχουν δικαίωμα επιλογής στο συγκεκριμένο
θέμα. Κατά συνέπεια τα εγχειρίδια των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τα σχολικά βιβλία θεωρούνται
ως κείμενα αναφοράς. Για το Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), έχει αναλυθεί μόνο το παράρτημα του
διατάγματος το οποίο προβλέπει τις βασικές ικανότητες για όλους τους μαθητές ηλικίας από 2 ½ έως
14 ετών (socles de compétences). Κάθε οργανωτικός φορέας μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τα
προγράμματα του υπό τον όρο ότι αυτά επιτρέπουν στους μαθητές την απόκτηση των νομικά
καθορισμένων ικανοτήτων.
23

( )

Τα έγγραφα αυτά δεν έχουν αναλυθεί στην παρούσα έκθεση. Ένας κατάλογος υπάρχει διαθέσιμος στο:
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2027
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Με αυτά τα κείμενα αναφοράς, ο αριθμός των σελίδων των σχετικών με τη γλώσσα της εκπαίδευσης
διαφέρει επίσης σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), στην Τσεχία, στη
Σλοβακία και στη Σουηδία, το περιεχόμενο του εγγράφου για την διδασκαλία της γλώσσας
εκπαίδευσης δεν είναι πολύ μεγάλο (μέχρι 10 σελίδες αφιερώνονται στα τρία εκπαιδευτικά επίπεδα).
Στην άλλη πλευρά της κλίμακας βρίσκονται τα πολυάριθμα κείμενα αναφοράς της Ελλάδας και της
Κύπρου, όπως επίσης και τα Τουρκικά με περίπου 700 σελίδες για τη διδασκαλία της γλώσσας
σχολικής εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο επίπεδο λεπτομερειών και έκτασης υποδεικνύουν την
δέσμευση των κεντρικών εκπαιδευτικών αρχών ως προς την καθοδήγηση των δασκάλων ή ακόμα και
στην τυποποίηση ορισμένων πτυχών διδασκαλίας. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για τον αριθμό
σελίδων χρησιμεύουν μόνο για να περιγράψουν την υπάρχουσα ποικιλία κειμένων αναφοράς. Με αυτή
τη βάση, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για το περιεχόμενο και την οργάνωση των
κειμένων.
Οι απόψεις των δασκάλων και των μαθητών για τα κείμενα αναφοράς
Σε επτά χώρες, οι εκπαιδευτικές αρχές έχουν διεξάγει έρευνες για τη συλλογή πληροφοριών ως προς
τις απόψεις των μεμονωμένων εκπαιδευτικών και σχολείων περί του περιεχομένου των κειμένων
αναφοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα παρέχουν στοιχεία για το πρόγραμμα
σπουδών ως ενιαίου συνόλου. Εν τούτοις, σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν και είναι διαθέσιμες οι
απόψεις των εκπαιδευτικών και των σχολείων σχετικά με ειδικότερες πτυχές του προγράμματος
σπουδών, όπως εκείνες που αφορούν στον αναγνωστικό γραμματισμό.
Στην Ιρλανδία, οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου επεσήμαναν δυσκολίες στη χρήση των κειμένων
αναφοράς για τη διδασκαλία των Αγγλικών (Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Επιστήμης, 2005). Οι εν
λόγω δυσκολίες προέκυψαν κατά κύριο λόγο από τον τρόπο με τον οποίο είχαν παρουσιαστεί οι
τέσσερεις δέσμες του προγράμματος σπουδών (ήτοι ‘Προσληψιμότητα στη γλώσσα’, Ικανότητα και
Εμπιστοσύνη στη χρήση της γλώσσας’, ‘Ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων μέσω της γλώσσας’ και
‘Συναισθηματική και Φαντασιακή Ανάπτυξη μέσω της γλώσσας’). Το Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών
επανεξετάστηκε μεταγενέστερα και οι τέσσερεις βασικές δέσμες του αντικαταστάθηκαν από τις τρεις
μονάδες δέσμης - ‘προφορική γλώσσα’, ‘ανάγνωση’ και ‘γραφή’. Στη Φινλανδία, στα πλαίσια μιας
έρευνας (Luukka et al., 2008) με στόχους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 9ο σχολικό έτος,
ποσοστό 58% των δασκάλων μητρικής γλώσσας ανέφεραν ότι το εθνικό πρόγραμμα σπουδών τους
επηρέασε σημαντικά στον καθορισμό των στόχων μάθησης για τους μαθητές.
Στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του 2008 (Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming, 2008), το ένα τρίτο των δασκάλων και διευθυντών δημοτικού σχολείου
ανέφεραν ότι δεν ήταν καλά εξοικειωμένοι με τους αναπτυξιακούς και τελικούς στόχους της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τη Σουηδία, σύμφωνα με έρευνα του 2007 (Skolverket, 2008), οι
εκπαιδευτικοί είχαν την άποψη ότι τα κείμενα αναφοράς θα μπορούσαν να είναι σαφέστερα και
ειδικότερα στα σημεία όπου εξηγούν την κατεύθυνση που θα έπρεπε να λάβει η εργασία στα σχολεία
και εκεί όπου καθορίζουν τα κριτήρια μετάβασης στην επόμενη τάξη. Τα νέα προγράμματα σπουδών,
σε ισχύ από το 2011, περιέχουν λιγότερους στόχους που περιγράφονται όμως με σαφέστερο τρόπο.
Εν τούτοις, σύμφωνα με την πρώτη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν επίσης ότι εκτιμούσαν
δεόντως τον βαθμό αυτονομίας η οποία τους είχε χορηγηθεί για το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους.
Στην Τουρκία, μια πιλοτική μελέτη (2006), κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών τάξεων από την
1η έως την 6η (24) ανέφεραν ότι από τα τμήματα των κειμένων αναφοράς τα σχετικά με την αξιολόγηση
έλειπε η σαφήνεια.
Στην Τσεχία, τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είχαν ως βάση το εθνικού επιπέδου
‘Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στοιχειώδους Εκπαίδευσης’, εισήχθησαν σταδιακά από το 2007 ξεκινώντας
από τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις πρώτες τάξεις της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2007, μια έρευνα υλοποίησης των εκπαιδευτικών σχολικών
προγραμμάτων έλαβε υπόψη της αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.000 βασικών σχολείων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, οι ανησυχίες ως προς το φόρτο εργασίας που θα προκαλούσαν οι αλλαγές, μειώθηκαν
μόνο από τη στιγμή κατά την οποία τα σχολεία ξεκίνησαν πράγματι την εφαρμογή του προγράμματος.

(24) http://earged.meb.gov.tr/earged/subeler/olcme_degerlendirme/dokumanlar/mufredat_degerlendirme/degerlendirme_raporu6/turkce.pdf
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Τα οφέλη από τα συγκεκριμένα προγράμματα (ήτοι διδακτικό περιεχόμενο, ομαδική συνεργασία και
επικοινωνία) εκτιμήθηκαν περισσότερο στα μεγαλύτερα σχολεία και σε ιδιωτικά και θρησκευτικά
σχολεία (Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007).
Στην Ουγγαρία, υπάρχουν 71 εγκεκριμένα πλαίσια προγραμμάτων σπουδών. Κάθε ένα από αυτά έχει
καταρτιστεί για ειδικά είδη σχολείων ή κατευθύνσεις και είναι όλα διαπιστευμένα από το Υπουργείο.
Μια έρευνα του 2006 για την Σχολική Επάρκεια εξέτασε το πόσα σχολεία και πόσοι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούσαν τα εν λόγω πλαίσια, έχοντας υπόψη ότι τα σχολεία έχουν δικαίωμα επιλογής ενός
διαπιστευμένου πλαισίου, ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμούς διαπιστευμένων πλαισίων, ή
ακόμα και να δημιουργήσουν τα δικά τους τοπικά προγράμματα σπουδών με βάση τα πλαίσια.
Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό πάνω από 60% των σχολείων χρησιμοποιούσε περισσότερα του
ενός πλαίσια προγραμμάτων σπουδών, σχεδόν 25% χρησιμοποιούσε ένα πλαίσιο προγράμματος
σπουδών, ποσοστό 6% υιοθετούσε πλαίσια από άλλα σχολεία, περίπου 5% δημιουργούσε δικό του
πλαίσιο, ενώ επίσης 5% των σχολείων χρησιμοποιούσε άλλες μεθόδους κατάρτισης των τοπικών
προγραμμάτων σπουδών (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2006).
Μεταρρυθμίσεις
Σε όλες τις χώρες, τα κείμενα αναφοράς για τη γλώσσα διδασκαλίας είτε έχουν διέλθει από
μεταρρυθμιστικές διαδικασίες κατά τα τελευταία δέκα χρόνια είτε αυτό θα γίνει άμεσα στο εγγύς
μέλλον. Ορισμένες μεταρρυθμίσεις αφορούσαν σε σημαντικές και μεγάλες αλλαγές όχι μόνο ως προς
τη γλώσσα διδασκαλίας αλλά και σχετικά με όλα τα σημεία του προγράμματος σπουδών. Άλλες από
αυτές εστίασαν ειδικότερα στη γλώσσα διδασκαλίας. Μεταξύ αυτών, κάποιες αφορούσαν ειδικές
πτυχές αναγνωστικού γραμματισμού.

Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις
Τα τελευταία δέκα χρόνια μόνο δυο χώρες (Βουλγαρία και Ισλανδία) δεν προέβησαν σε
μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας διδασκαλίας ή, ειδικότερα, του αναγνωστικού
γραμματισμού. Το παρόν υπο-τμήμα ξεκινά με μια σύνοψη των πλέον ευρέων μεταρρυθμίσεων. Στη
συνέχεια περιγράφει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες αφορούσαν στην γλώσσα διδασκαλίας και
στον αναγνωστικό γραμματισμό.
Στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Σλοβακία, όπου έλαβαν χώρα σημαντικές εμβέλειας
μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα σπουδών, ορισμένες από τις αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα μια
μεγαλύτερη αυτονομία των σχολείων. Οι ως άνω χώρες, από κοινού με την Εσθονία, την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Λετονία, τη Λιθουανία τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τουρκία άλλαξαν
άρδην τις διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες. Τα μεταρρυθμισμένα προγράμματα σπουδών
στην Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Σλοβενία, ενθαρρύνουν πλέον διασυνδέσεις μεταξύ των
διαφόρων θεματολογιών των προγραμμάτων σπουδών. Στην Τσεχία, το νέο πρόγραμμα σπουδών, το
οποίο εγκρίθηκε το 2005 και εφαρμόστηκε βαθμιαία από το 2007, αποβλέπει στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων ζωής (βασικές ικανότητες) και προετοιμασίας των μαθητών για την καθημερινή ζωή.
Η Λιθουανία, η Ρουμανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) εισήγαγαν ένα πρόγραμμα σπουδών σε
επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης, όπου πριν δεν υπήρχε. Στο Λιχτενστάιν επιβλήθηκε ένα
υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών το 1999 για το ίδιο επίπεδο, ενώ προγενέστερα υπήρχαν μόνο
παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές.
Στη Γερμανία, τα εκπαιδευτικά πρότυπα εισήχθησαν το 2005 για την υποχρεωτική εκπαίδευση, κάτι
που προσέδωσε νέα κατεύθυνση στο πρόγραμμα σπουδών. Στη Γαλλία, το 2006, οι κεντρικές
εκπαιδευτικές αρχές δημιούργησαν μια Κοινή Βάση Γνώσης και Δεξιοτήτων. Το συγκεκριμένο έγγραφο
καθορίζει 7 βασικές ικανότητες, από τις οποίες πρώτη είναι η καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Το
2008, όλα τα προγράμματα σπουδών για τα επίπεδα προσχολικής ηλικίας, δημοτικού σχολείου και
γυμνασίου αναθεωρήθηκαν κατ’ αναλογία ώστε να είναι εφικτή η απόκτηση όλων των ικανοτήτων από
το σύνολο των μαθητών. Στη Νορβηγία, το 2006, έλαβε χώρα μια ευρεία μεταρρύθμιση του
προγράμματος σπουδών, η Μεταρρύθμιση Προώθησης της Γνώσης. Κάλυπτε όλα τα θέματα του
προγράμματος σπουδών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στην Ιταλία, το 2004 και το 2007 υιοθετήθηκαν μεταρρυθμίσεις με βασικό σκοπό την αποκατάσταση
κάποιας συνοχής μεταξύ προσχολικού επιπέδου και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταρρυθμίσεις
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του 2008 του προγράμματος σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), οι οποίες αφορούσαν
αποκλειστικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απέβλεπαν στην παροχή μεγαλύτερης συνέπειας και
ευελιξίας. Στην Ουαλία, το νέο πρόγραμμα σπουδών, το 2008, εστίασε στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων. Στη Βόρεια Ιρλανδία, το πρόγραμμα σπουδών του 2007 απέδωσε έμφαση στην
μεταβίβαση, την εφαρμογή και στην αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων. Στη Σκωτία, το νέο
‘Πρόγραμμα Σπουδών για την Αριστεία’ που εγκρίθηκε στο 2009, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο
υλοποίησης στα σχολεία.
Οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) (2009) και Γαλλική Κοινότητα
(2006)), στην Ιρλανδία (2005), στην Ολλανδία (2010), στη Φινλανδία (2004) και τη Σουηδία (2008),
είχαν ειδικότερα σχέση με τη γλώσσα διδασκαλίας.
Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), σύμφωνα με ένα νέο νόμο (2006), όλοι οι μαθητές έχουν μια
επιπλέον ώρα διδασκαλίας Γαλλικών στο πρώτο έτος του κοινού πρώτου σταδίου κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μια επιπλέον ώρα διδασκαλίας μαθηματικών στο δεύτερο έτος της
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην βελτίωση των βασικών
ικανοτήτων όλων των μαθητών. Στην Ολλανδία, οι Υπουργοί οι αρμόδιοι για την πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξέδωσαν προγράμματα ποιότητας και για τα δυο επίπεδα εκπαίδευσης.
Στο επίκεντρο των εν λόγω προγραμμάτων βρίσκεται το ενδιαφέρον για τη διατήρηση και την
ανάπτυξη των εθνικών επιπέδων επιδόσεων στα μαθηματικά και στην Ολλανδική γλώσσα. Μετά τις
πρώτες συζητήσεις, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα πλαίσιο αναφοράς τον Απρίλιο 2010. Το
εν λόγω πλαίσιο αναφοράς περιγράφει σαφώς το επίπεδο δεξιοτήτων στην Ολλανδική γλώσσα και
στα Μαθηματικά στο οποίο θα πρέπει να έχουν φθάσει οι μαθητές σε συγκεκριμένα στάδια της
εκπαίδευσης τους (έχουν επισημανθεί τέσσερα επίπεδα). Το πλαίσιο αυτό αποβλέπει επίσης στην
αποκατάσταση συνεχών μονοπατιών μάθησης, παρέχοντας στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν
τις δεξιότητες τους ανεξάρτητα από τις προγενέστερες γνώσεις ή εμπειρίες τους στο σχολικό σύστημα.
Εκτός αυτού, για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσχερειών σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο
στάδιο, παρέχονται και επιπλέον κονδύλια στους δήμους για την υλοποίηση προγραμμάτων
προσχολικής εκπαίδευσης. Στη Σουηδία, έχει υιοθετηθεί μια μεταρρύθμιση σχετική με τη γλώσσα
διδασκαλίας (Σουηδική) και τα μαθηματικά. Η εισαγωγή νέων στόχων και μια νέα εθνική δοκιμασία
(τέστ) για την τρίτη τάξη αποβλέπει στον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση της προόδου των
μαθητών στη μάθηση ώστε οι νέες παρεμβάσεις να είναι πλέον στοχευμένες και αποτελεσματικά
σχεδιασμένες.
Το Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι μαθητές πρέπει να βελτιώσουν
την ικανότητα γλωσσικής ανάλυσης και ανάλυσης της γλωσσικής δομής, όπως επίσης και της χρήσης
της γλώσσας σε διάφορα θεματικά πλαίσια. Στην Ιρλανδία, το Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών του
δημοτικού σχολείου αναθεωρήθηκε με αναδιοργάνωση στις τέσσερεις βασικές δέσμες
(‘Προσληψιμότητα στη γλώσσα’, ‘Ικανότητα και Εμπιστοσύνη στη χρήση της γλώσσας’, ‘Ανάπτυξη των
γνωστικών δεξιοτήτων μέσω της γλώσσας’ και ‘Συναισθηματική και φαντασιακή ανάπτυξη μέσω της
γλώσσας’). Στη Φινλανδία, ο χρόνος διδασκαλίας για το θέμα ‘Μητρική γλώσσα και λογοτεχνία’ του
προγράμματος σπουδών αυξήθηκε, κάτι το οποίο επηρέασε τους στόχους μάθησης.
Τα σχολικά βιβλία για τη διδασκαλία του μαθήματος των Ελληνικών και τα σχετικά εγχειρίδια των
δασκάλων έχουν αναθεωρηθεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο όπου τα σχολεία χρησιμοποιούν τα ίδια
σχολικά βιβλία με την Ελλάδα. Τα δυο νέα βασικά στοιχεία των αναθεωρημένων εγχειριδίων είναι η
εισαγωγή των διαπρογραμματικών μεθόδων (ως προς το πρόγραμμα σπουδών) και η ανάλυση των
γλωσσικών φαινομένων σε διαδοχικές μονάδες, όπως υποστηρίζεται από το σπειροειδές μοντέλο.
Όπως εξηγείται ανωτέρω, από τη στιγμή που οι κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές αποφασίζουν ποια
σχολικά βιβλία πρέπει να χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι, τα σχετικά διδασκαλικά εγχειρίδια θεωρούνται
τμήμα του υλικού αναφοράς.
Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, σε δέκα τρία εκπαιδευτικά συστήματα οι μεταρρυθμίσεις ήταν άμεσα
συνδεδεμένες με τον αναγνωστικό γραμματισμό. Οι βασικές πτυχές των μεταρρυθμίσεων
περιλαμβάνουν:
•

Επέκταση του χρόνου αναγνωστικής διδασκαλίας (Ισπανία και Ουγγαρία)
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•

Την ανάγνωση ως διαπρογραμματικό στόχο (Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), Δανία,
Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) και Νορβηγία

•

Την πρώιμη ανάγνωση σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης (Δανία, Ιταλία, Αυστρία,
Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία)

•

Μεθόδους διδασκαλίας: αλληλεξάρτηση μεταξύ ανάγνωσης και γραφής, φωνητική εργασία
υψηλής ποιότητας (Γαλλία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και Νορβηγία).

Στην Ισπανία και την Ουγγαρία, οι κεντρικές αρχές εκπαίδευσης αποφάσισαν την αύξηση του
σχολικού χρόνου/ετών που θα πρέπει να αφιερώνουν οι μαθητές στην ανάγνωση. Στην Ισπανία, η νέα
νομοθετική πράξη για την εκπαίδευση (2006) απέδωσε μεγαλύτερη σημασία στην ανάγνωση.
Ειδικότερα, σε επίπεδο δημοτικού σχολείου συνέστησε να αφιερώνονται τουλάχιστον 30 λεπτά
καθημερινά στην ανάγνωση. Στην Ουγγαρία, το εκπαιδευτικό υπουργικό διάταγμα του 2003 επέκτεινε
τη διδασκαλία της ανάγνωσης πέρα από την τετάρτη τάξη. Από τους εκπαιδευτικούς αναμένεται να
διδάξουν αναγνωστικές δεξιότητες σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας ώστε αυτοί να προχωρήσουν
περισσότερο στην ανάγνωση.
Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), στη Δανία, στην Ισπανία, στη
Γαλλία, στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία) και στη Νορβηγία
απέδωσαν μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων σε όλο το πρόγραμμα
σπουδών. Στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών (2008),
ο αναγνωστικός γραμματισμός αποτελεί διαπρογραμματική ικανότητα, η δυνατότητα απόκτησης της
οποίας πρέπει να χορηγηθεί στους μαθητές μέσω όλων των μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών. Ο αναγνωστικός γραμματισμός θεωρείται επίσης ως μέσον εκμάθησης, μια που, με την
ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, τεχνικών και στρατηγικών, οι μαθητές εξοπλίζονται με τα
εργαλεία μάθησης που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση διάφορων καθηκόντων και την επίλυση
προβλημάτων. Στη Δανία, από το 2009, όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών στα δημοτικά
σχολεία και στα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποβλέπουν από κοινού στην
βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στην Ισπανία, σύμφωνα με την Πράξη
Εκπαίδευσης του 2006, όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρέπει να διδάσκονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την αναγνωστική κατανόηση και ενδιαφέρον, όπως επίσης και τις
καλές αναγνωστικές συνήθειες. Στη Γαλλία, τα προγράμματα του 2008 για την πρωτοβάθμια και την
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ζητούν από τους δασκάλους να εργάζονται πάνω σε όλες τις
ειδικές γλωσσικές πτυχές και κυρίως την ανάγνωση, ανεξάρτητα με το είδος του μαθήματος που
διδάσκουν. Στην Αυστρία, οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές του 1999 για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση όρισαν τον αναγνωστικό γραμματισμό ως τη βασική δεξιότητα μάθησης η
οποία πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα μαθήματα. Συνεπώς, στους δάσκαλους όλων των μαθημάτων
χορηγείται η συμβουλή εργασίας σε ομάδες ώστε να διδάσκουν αναγνωστικές δεξιότητες και
στρατηγικές με διαπρογραμματικό τρόπο και στους προχωρημένους και στους προβληματικούς
αναγνώστες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), από τον Σεπτέμβριο 2007, έχει αρχίσει να
παραδίδεται το διαπρογραμματικό μάθημα δεξιοτήτων επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τον
αναγνωστικό γραμματισμό. Στη Σκωτία, σύμφωνα με το νέο ‘Πρόγραμμα Σπουδών για την Αριστεία’
(2007) όλοι οι δάσκαλοι έχουν την ευθύνη ανάπτυξης των αναγνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των μαθητών ως τμήμα του μαθήματος που διδάσκουν. Στη Νορβηγία, η Μεταρρύθμιση Προώθησης
της Γνώσης (2006) εστίασε περισσότερο την προσοχή της σε πέντε βασικές δεξιότητες οι οποίες
βρίσκονται ανάλογα προσαρμοσμένες σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών σε όλη την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι δεξιότητες αυτές είναι: η ικανότητα προφορικής
έκφρασης, η ικανότητα ανάγνωσης, η αριθμητική, η ικανότητα έκφρασης στον γραπτό λόγο και η
ικανότητα χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
Στη Δανία, την Ιταλία, στην Αυστρία, στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), οι
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις ενθάρρυναν την ανάπτυξη των πρώιμων αναγνωστικών δεξιοτήτων σε
επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης. Στη Δανία, από το 2009, το θέμα ‘Γλώσσα και τρόπος έκφρασης’
έχει καταστεί υποχρεωτικός θεματικός τομέας σε όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών. Στην
Ιταλία, οι κατευθυντήριες γραμμές του 2007 για το πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο προσχολικής
εκπαίδευσης και πρώτου κύκλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση την
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αναγνωστική πρακτική. Στην Αυστρία, από τον Σεπτέμβριο 2010, η φοίτηση στο τελευταίο έτος του
νηπιαγωγείου είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Κατά το συγκεκριμένο αυτό έτος, σε όλους
τους μαθητές χορηγείται η ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα φάσμα προσχολικών αναγνωστικών
δραστηριοτήτων ώστε να τεθούν τα θεμέλια περαιτέρω ανάπτυξης στο δημοτικό σχολείο. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) τα συμπεράσματα της επιθεώρησης Rose, σχετικά με το πρόγραμμα
σπουδών σε επίπεδο προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επισημαίνει ειδικά τη σημασία της
σφυρηλάτησης δεξιοτήτων ομιλίας και προσεκτικής ακρόασης από τα πρώτα σχολικά έτη και σε
σχολεία στα οποία θα τίθενται οι βάσεις για την φωνητική εργασία που χρειάζεται στα πλαίσια
διδασκαλίας πρώιμων αναγνωστικών δεξιοτήτων. Δυο ανεπίσημα έγγραφα (Ή ανακάλυψη της
γραπτής γλώσσας’ και ‘Γλώσσα και επικοινωνία’) δημοσιεύθηκαν το 2008 για να συνδράμουν τους
δασκάλους στην πρακτική εφαρμογή των οδηγιών των προγραμμάτων σπουδών για την προσχολική
εκπαίδευση.
Τα σχολεία και οι μαθητές διαθέτουν, σε μεγάλο βαθμό, την ελευθερία επιλογής των μεθόδων
διδασκαλίας τις οποίες επιθυμούν. Στις περισσότερες χώρες ωστόσο, τα έγγραφα του προγράμματος
σπουδών υποδεικνύουν κάποιες γενικές διδακτικές προσεγγίσεις. Στη Γαλλία, τα απογοητευτικά
αποτελέσματα εθνικών και διεθνών ερευνών οδήγησαν την κυβέρνηση να υλοποιήσει κάποιες
μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα σπουδών (2002, 2008) ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών με
αναγνωστικές δυσχέρειες στην ηλικία των 12 ετών. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι στόχοι
μάθησης έχουν πλέον εξειδικευθεί και υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Σε επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα νέα προγράμματα (2008), προτείνουν διάφορες προσεγγίσεις στη
διδασκαλία της ανάγνωσης, με χρήση κειμένων εθνικής κληρονομιάς και πιο σύγχρονης λογοτεχνίας
για τους νέους. Σε όλες τις περιπτώσεις η ανάπτυξη της κατανόησης εκ μέρους των μαθητών αποτελεί
πρωταρχικό στόχο. Στην Αυστρία, η ανάγνωση και η γραφή υπάρχουν συνδυασμένες στο πρόγραμμα
σπουδών του δημοτικού σχολείου και αποδίδεται έμφαση στην αλληλεξάρτηση τους. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο (Αγγλία) η επιθεώρηση Rose του 2006 συνέστησε με επιμονή τη χρήση φωνητικής εργασίας
υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτή θα πρέπει να είναι η μέθοδος που θα επιλεγεί για τη
διδασκαλία πρώιμων αναγνωστικών δεξιοτήτων. Στη Νορβηγία, η μεταρρύθμιση Προώθησης της
Γνώσης (2006) τονίζει με μεγαλύτερη έμφαση τα θέματα της ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένης των
γνώσης των γραμμάτων από την πρώτη τάξη.

Επερχόμενες μεταρρυθμίσεις
Εννέα χώρες σχεδιάζουν νέες μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα σπουδών. Σε μερικές από αυτές, οι
σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις θα επηρεάζουν άμεσα είτε τη γλώσσα διδασκαλίας είτε, ειδικότερα, τη
διδασκαλία της ανάγνωσης.
Στην Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στη Λετονία και στη Φινλανδία, οι προβλεπόμενες
μεταρρυθμίσεις είναι σαφώς γενικής μορφής αλλά περιλαμβάνουν στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με τον
αναγνωστικό γραμματισμό. Στη Βουλγαρία, θα καταρτιστούν νέα προγράμματα σπουδών τα οποία θα
θέσουν υψηλότερα πρότυπα αναγνωστικού γραμματισμού. Η εν λόγω μεταρρύθμιση προκλήθηκε από
τα αποτελέσματα των δοκιμασιών των μαθητών στις αναγνωστικές δεξιότητες τα οποία κατέδειξαν
πτώση των επιδόσεων τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, μετά από ένα πιλοτικό στάδιο, όλα τα
σχολεία θα πρέπει να υιοθετήσουν νέα προγράμματα σπουδών στην προσχολική, την πρωτοβάθμια
και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2012/13. Μεταξύ των αλλαγών, το νέο πρόγραμμα για τις
πρώτες δυο τάξεις του δημοτικού προβλέπει μια επιπλέον ώρα εβδομαδιαίως για το μάθημα των
Νέων Ελληνικών για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. Στην Ιρλανδία, ενώ για πολλά χρόνια η
μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών ήταν γενικής φύσεως, η δημοσίευση ενός εθνικού σχεδίου
γραμματισμού και αριθμητικής τον Νοέμβριο του 2010 επισημαίνει μια ανανέωση της εστίασης στους
βασικούς τομείς γραμματισμού και αριθμητικής. Οι προτάσεις μεταρρύθμισης του προγράμματος
σπουδών περιλαμβάνουν: τη διευκρίνιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για παιδιά στο πρόγραμμα
γλωσσικών σπουδών, μια αύξηση του προτεινόμενου χρόνου διδασκαλίας γραμματισμού και
αριθμητικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών
προσχολικής ηλικίας και την ανάθεση ευθυνών σε όλους τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για την προώθηση του γραμματισμού.
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Στη Λετονία, η επικείμενη μεταρρύθμιση σε επίπεδο προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
προτίθεται να αποκαταστήσει βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ των εν λόγω εκπαιδευτικών επιπέδων,
να ενθαρρύνει την μαθητοκεντρική διδασκαλία και εκμάθηση και να προωθήσει τον αναγνωστικό
γραμματισμό και τις δεξιότητες αναζήτησης και χρήσης της πληροφορίας. Στη Φινλανδία, το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδιάζει την αναθεώρηση των γενικών εθνικών στόχων και της
κατανομής του χρόνου διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στην
πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών γλωσσικής εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελούν τμήμα του ιδίου θεματικού τομέα
μαθημάτων και, με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθούν. Εκτός αυτού, η μεταρρύθμιση θα αποδώσει
μεγάλη σημασία στην πρώιμη παρέμβαση και στην πολύ-επαγγελματική υποστήριξη σε μαθητές με
αναγνωστικές δυσχέρειες.
Στο Λιχτενστάιν, λόγω των ανησυχιών σχετικά με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας
υποβλήθηκαν μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Πολύ πρόσφατα, η κυβέρνηση καθόρισε συγκεκριμένα
‘πρότυπα περιεχομένου’ για τη Γερμανική γλώσσα και τα μαθηματικά και προτίθεται να εισαγάγει
τυποποιημένα συστήματα δοκιμασιών για αυτά τα βασικά μαθήματα. Οι πρώτες δοκιμασίες θα λάβουν
χώρα το 2010/11. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το επίπεδο των
επιδόσεων σε όλη τη χώρα.
Στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και την Ισλανδία, οι μεταρρυθμίσεις είναι γενικής
φύσεως, με την έννοια ότι δεν εστιάζουν ειδικά στον αναγνωστικό γραμματισμό. Στην Πορτογαλία, οι
κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές δημοσίευσαν πρόσφατα νέα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτά θα πρέπει
να συμπεριληφθούν βαθμιαία σε όλα τα σχολικά προγράμματα σπουδών. Εξάλλου, το 2011/12 θα
καταρτιστεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πορτογαλική γλώσσα, το οποίο θα αποβλέπει στην
βελτίωση της γλωσσικής ορολογίας και στην εναρμόνιση των γραπτών μορφών της Πορτογαλικής
γλώσσας που είναι επί του παρόντος διαφορετικές στην Πορτογαλία και τη Βραζιλία.
1 . 2 .3 . Μ α θη σ ια κο ί στό χ ο ι μά θησης κα ι κλίμ ακ ες επ ιτ ευ γμ άτ ων
Οι μαθησιακοί στόχοι και οι κλίμακες επιτευγμάτων βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην κατάρτιση ενός
συνεπούς και προοδευτικού σχολικού προγράμματος σπουδών με την πάροδο των ετών.
Οι μαθησιακοί στόχοι καθορίζουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την αντίληψη την οποία μαθητές με
διάφορα επίπεδα ικανοτήτων αναμένεται να έχουν αναπτύξει μετά το πέρας ενός εκπαιδευτικού
επιπέδου, κύκλου ή σχολικού έτους. Παρέχουν τις βάσεις πάνω στις οποίες οι εκπαιδευτικοί
καταρτίζουν τα συστήματα εργασίας τους.
Οι κλίμακες επιτευγμάτων περιγράφουν τα διάφορα επίπεδα προόδου για κάθε μαθησιακό στόχο ή για
ένα σύνολο μαθησιακών στόχων. Αποτελούν εργαλεία δια των οποίων οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν
την εργασία των μαθητών σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους μάθησης. Συνήθως καταρτίζονται
για διαμορφωτικούς σκοπούς, δηλαδή για να βοηθούν στην παροχή επαρκών πληροφοριών στους
εκπαιδευτικούς (αλλά και τους μαθητές) ώστε να κατευθύνουν ανάλογα τη διδασκαλία τους (ή τη
μάθηση τους), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κλίμακες επιτευγμάτων χρησιμοποιούνται για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τη πρόοδο των μαθητών και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των
εκπαιδευτών, γονέων ή όσων καταρτίζουν πολιτικές. Συνήθως καλύπτουν πολλαπλούς κύκλους ή
επίπεδα εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές δεν παρέχονται ενδείξεις ως προς το επίπεδο στο οποίο
πρέπει να φθάσει ένας μαθητής σε κάποιο συγκεκριμένο σχολικό έτος.
Εν ολίγοις, το βασικό σημείο διάκρισης μεταξύ μαθησιακών στόχων και κλιμάκων επιτευγμάτων είναι η
χρησιμοποίηση τους: οι πρώτοι κατευθύνουν κατά κύριο λόγο τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό
της εργασίας τους ενώ οι δεύτεροι τους επιτρέπουν να αξιολογούν και να βαθμολογούν τις επιδόσεις
των μαθητών. Ωστόσο, αμφότεροι παραμένουν σαφώς συσχετισμένοι, τη στιγμή που η επίδοση των
μαθητών μπορεί μόνο να μετρηθεί σε σχέση με όσα θα έπρεπε να έχουν μάθει. Είναι επίσης δυνατόν
τα δυο ως άνω στοιχεία να συγχωνεύονται σε ένα και μόνο πλαίσιο.
Η γενική τάση στην Ευρώπη είναι τα περισσότερα προγράμματα σπουδών και επίσημες
κατευθυντήριες γραμμές να περιλαμβάνουν τους μαθησιακούς στόχους, όχι όμως τις κλίμακες
επιτευγμάτων.
Μαθησιακοί στόχοι
Στην Ευρώπη, όλα τα προγράμματα σπουδών και οι επίσημες κατευθυντήριες γραμμές
περιλαμβάνουν μαθησιακούς στόχους σχετικούς με τον αναγνωστικό γραμματισμό σε επίπεδο
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε προσχολικό επίπεδο, τρεις χώρες
(Αυστρία, Σλοβενία, και Φινλανδία) αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν μαθησιακούς στόχους αναγνωστικού
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γραμματισμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους: ορισμένα κείμενα αναφοράς μπορεί
να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην ατομική και κοινωνική ανάπτυξη από ότι στην προώθηση του
γραμματισμού στο στάδιο της προετοιμασίας για το δημοτικό σχολείο, ενώ άλλα μπορεί να μη
μεταφράζουν επίσημα την εκπαιδευτική και μαθησιακή πρόοδο σε μαθησιακούς στόχους.
Γενικά, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών εξειδικεύουν μαθησιακούς στόχους για κάθε
εκπαιδευτικό κύκλο. Η διάρκεια των εκπαιδευτικών κύκλων ποικίλει σε επίπεδο χώρας και σε
διακρατικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο πρώτος κύκλος στην
Ισπανία είναι διετής ενώ στην Πορτογαλία τετραετής. Τυπικά πάντως, ένας κύκλος είναι διετούς ή
τριετούς διαρκείας.
Σε επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης, οι μαθησιακοί στόχοι καθορίζονται εντός του προγράμματος
σπουδών για ολόκληρο το εκπαιδευτικό επίπεδο, με την εξαίρεση της Λετονίας όπου ορίζονται για
κάθε σχολικό έτος. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οκτώ χώρες δεν καθορίζουν μαθησιακούς
στόχους ανά κύκλο. Στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, περιγράφονται στο
πρόγραμμα σπουδών για κάθε σχολικό έτος. Στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), τη Γερμανία, την
Ολλανδία και τη Σλοβακία, εισάγονται γενικοί μαθησιακοί στόχοι για το τέλος του δημοτικού σχολείου.
Οι χώρες αυτές διαθέτουν πολύ αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα και ένα πρόγραμμα
σπουδών το οποίο είναι συνοπτικό με την έννοια του αριθμού των σελίδων. Τα χαρακτηριστικά αυτά
εξηγούν ενδεχομένως το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών ορίζουν μόνο γενικούς μαθησιακούς
στόχους. Σε επίπεδο κατώτερης μέσης εκπαίδευσης, η εικόνα είναι ακόμα πιο διαφορετική. Τα
έγγραφα του προγράμματος σπουδών ορισμένων χωρών καθορίζουν μαθησιακούς στόχους για
ολόκληρο το εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ σε άλλες χώρες για κάθε κύκλο. Σε κάποιες χώρες, όπως η
Δανία, ο εκπαιδευτικός κύκλος και τα εκπαιδευτικό επίπεδο συμπίπτουν σε επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη Βουλγαρία και στη Γαλλία, οι μαθησιακοί στόχοι εξειδικεύονται ανά
έτος, όπως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εφόσον καθορίζονται για κάθε κύκλο ή σχολικό έτος, και όχι για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι
μαθησιακοί στόχοι παρέχουν πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι θα πρέπει να
γνωρίζουν και να κατανοούν οι μαθητές σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο φοίτησης στο σχολείο. Έτσι
λοιπόν, παρέχουν πιο εξειδικευμένη καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό της
διδακτικής ύλης και το χρόνο παροχής της στους μαθητές. Ωστόσο, εφόσον οι μαθησιακοί στόχοι
ορίζονται ανά σχολικό έτος μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστικοί και να μην αφήνουν περιθώρια
ευελιξίας στους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις
ανάγκες και στην επιτελούμενη πρόοδο των μαθητών τους. Το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η
χρυσή τομή μεταξύ του καθορισμού πολύ λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών και της μη παροχής
αρκετής ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος σπουδών που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών τους, δεν είναι κατ’ αρχήν δυνατόν να οριστεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική παράδοση και τα χαρακτηριστικά μιας χώρας, καθώς και τους
διαθέσιμους πόρους, οι διαμορφωτές πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να
αναζητήσουν τη χρυσή τομή για το εκπαιδευτικό σύστημα της συγκεκριμένης χώρας. Για παράδειγμα,
σε χώρες όπου οι εκπαιδευτικοί εργάζονται τακτικά σε ομάδες και επωφελούνται από τη συνεχή
επαγγελματική εξέλιξη στα πλαίσια της οποίας μαθαίνουν να καταρτίζουν προοδευτικά και συνεπή
προγράμματα σπουδών, μπορεί να μη χρειάζεται η κατάρτιση λεπτομερών μαθησιακών στόχων για
κάθε σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν αυτή την ευελιξία στον καθορισμό των
δικών τους στόχων διδασκαλίας, ανάλογα με τον βαθμό και τα βήματα προόδου των μαθητών τους
μέσα στα ευρύτερα πλαίσια τα οποία τίθενται από τους μαθησιακούς στόχους.
Για παράδειγμα, στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), το πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού
σχολείου περιλαμβάνει πολύ γενικής εμβέλειας μαθησιακούς στόχους για το τέλος της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί για την Ολλανδική γλώσσα ομαδοποιούνται σε 4 βασικές
ικανότητες (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραφή). Το τμήμα της ανάγνωσης περιέχει μόνο επτά
στόχους οργανωμένους σύμφωνα με τρεις δέσμες (25):
1. Οι μαθητές μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες (επίπεδο επεξεργασίας= περιγραφή) σε:
o
o
o

Οδηγίες για ένα φάσμα δραστηριοτήτων που προορίζονται για τους ίδιους τους μαθητές
Δεδομένα σε πίνακες και διαγράμματα δημόσιας χρήσης
Κείμενα από περιοδικά που προορίζονται για τους ίδιους τους μαθητές.

25

( ) Βλ. Όλους τους στόχους στο: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/primary/primdutch.htm
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2. Οι μαθητές είναι σε θέση να οργανώσουν τις πληροφορίες (επίπεδο επεξεργασίας =
διαρθρωτική οργάνωση) που υπάρχουν σε:
o
o

Σχολικά και κείμενα προς μελέτη που προορίζονται για αυτούς και σε οδηγίες ανάθεσης
σχολικών καθηκόντων
Ιστορίες, παιδικά βιβλία, διαλόγους, ποιήματα, παιδικά περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες για
νέους που προορίζονται για αυτούς.

3. Οι μαθητές είναι σε θέση να αξιολογούν πληροφορίες με βάση τις δικές τους απόψεις, ή
πληροφορίες που έχουν βάση σε άλλες πηγές (επίπεδο επεξεργασίας = αξιολόγηση) οι
οποίες υπάρχουν σε:
o
o

Διάφορες επιστολές και προσκλήσεις που προορίζονται για τους ίδιους
Διαφημιστικά κείμενα που σχετίζονται με τον δικό τους κόσμο.

Το Γαλλικό πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει μαθησιακούς
στόχους για κάθε σχολικό έτος, είναι πιο λεπτομερές. Στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), αντίθετα, οι
στόχοι δεν έχουν ως βάση την ικανότητα. Οι μαθησιακοί στόχοι διαχωρίζονται σε έξη δέσμες για τα
πρώτα δυο χρόνια: προφορική γλωσσική εκφορά, ανάγνωση, γραφή, λεξιλόγιο, γραμματική και
προφορά. Υπάρχουν οκτώ δέσμες κατά τα τελευταία τρία χρόνια, στις έξη προαναφερθείσες δέσμες
προστίθενται η λογοτεχνία και η γραφή ιστοριών. Ανάλογα με το έτος, κάθε αναγνωστική δέσμη
περιλαμβάνει μεταξύ έξη και δώδεκα μαθησιακούς στόχους. Οι μαθησιακοί στόχοι ανάγνωσης για το
πρώτο σχολικό έτος είναι (26) :

26

( )

•

Γνώση των γραμμάτων του αλφαβήτου, ώστε

•

Να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ γραμμάτων και ήχων τους οποίους αυτά αντιπροσωπεύουν,
να γνωρίζουν την αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων και ήχων για απλές γραπτές μορφές (π.χ ‘φ’,
‘o’) και σύνθετες γραπτές μορφές (π.χ. ‘μπ, ‘αι’, ‘εαν’);

•

Να γνωρίζουν ότι μια συλλαβή αποτελείται από μια ή περισσότερες γραπτές μορφές
(γράμματα), ότι μια λέξη αποτελείται από μια ή περισσότερες συλλαβές και να είναι σε θέση να
επισημάνουν τα εν λόγω γραπτά στοιχεία (γραπτές μορφές, συλλαβές) σε μια λέξη

•

Να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων σε έντυπες μορφές και
κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων σε χειρόγραφες ρέουσες μορφές

•

Να διαβάζουν τις λέξεις που έχουν μάθει χωρίς να δυσκολεύονται

•

Να αποκωδικοποιούν κανονικές λέξεις τις οποίες δεν γνωρίζουν;

•

Να διαβάζουν τις πιο κοινές λέξεις (ήτοι λειτουργικές λέξεις) χωρίς πρόβλημα

•

Να διαβάζουν μεγαλοφώνως ένα σύντομο κείμενο του οποίου είναι γνωστές οι λέξεις, με
καθαρή και ορθή φωνή και τηρώντας τα σημεία στίξεως

•

Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το ειδικό λεξιλόγιο το σχετικό με τα κείμενα: το βιβλίο, το
κάλυμμα, η σελίδα, η γραμμή, ο συγγραφέας, ο τίτλος, το κείμενο, η πρόταση, η λέξη, η αρχή,
το τέλος, ο χαρακτήρας, η ιστορία

•

Να εξηγούν το περιεχόμενο του κειμένου, να βρίσκουν στο κείμενο ή στις εικόνες του την
απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το κείμενο που διάβασαν, να αναδιατυπώνουν με άλλα
λόγια το νόημα

•

Να ακούν προσεκτικά κάποιον που διαβάζει παιδικά βιβλία χωρίς περικοπές

Βλ. όλους τους μαθησιακούς στόχους στο: http://eduscol.education.fr/pid23391/programmes-ecolecollege.html?pid=23391&page=0&formSubmitted=1&niveau=2&classe=0&discipline=0
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Κλίμακες επιτευγμάτων
Μόνο έξι εκπαιδευτικά συστήματα διαθέτουν προγράμματα σπουδών ή επίσημες κατευθυντήριες
γραμμές που περιλαμβάνουν κλίμακες επιτευγμάτων. Οι εν λόγω κλίμακες είναι εργαλεία κοινής
χρήσης των εκπαιδευτικών μιας χώρας για την αξιολόγηση και την βαθμολόγηση των μαθητικών
επιδόσεων. Στη Λιθουανία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), εφαρμόζονται
σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ολλανδία η κλίμακα
επιτευγμάτων καλύπτει κυρίως την κατώτερη και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένεκα του
ότι το πρώτο επίπεδο επίδοσης είναι εκείνο στο οποίο φθάνουν οι μαθητές στο τέλος της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Πορτογαλία, υπάρχουν μόνο για το επίπεδο πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Οι κατωτέρω κλίμακες επιτευγμάτων αποτελούν παραδείγματα από τα Αγγλικά και Λιθουανικά κείμενα
αναφοράς. Οι τρεις κλίμακες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία ως εργαλεία αξιολόγησης
και βαθμολόγησης των μαθητικών επιδόσεων. Η διαφορετική τους μορφή εν τούτοις παρέχει μια
εικόνα του τρόπου με τον οποίο μια και μόνη έννοια μπορεί να μεταφράζεται διαφορετικά στα διάφορα
εκπαιδευτικά μέσα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) το Αγγλικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ‘πρόγραμμα
σπουδών’ και ‘στόχους επίδοσης’. Τα προγράμματα σπουδών περιγράφουν τη διδακτική ύλη των
Αγγλικών στα βασικά στάδια 1, 2, 3 και 4 και παρέχουν τη βάση σχεδιασμού συστημάτων εργασίας.
Έχουν οριστεί τρείς κλίμακες επιτευγμάτων για τρεις ευρείας εμβέλειας ‘στόχους επίδοσης’: ομιλία και
ακρόαση, ανάγνωση και γραφή. Κάθε κλίμακα περιέχει οκτώ επίπεδα επιδόσεων τα οποία
περιγράφουν τη γνώση, τις δεξιότητες και την κατανόηση που αναμένονται για παιδιά ηλικίας από 5
έως 14 ετών. Υπάρχει ένα ένατο επίπεδο που αντιστοιχεί στην εξαιρετική επίδοση. Ένας κανονικός
μαθητής πρέπει να μεταβαίνει από ένα επίπεδο στο επόμενο κάθε δυο χρόνια.
Ως παράδειγμα, περιγράφονται κατωτέρω οι περιγραφές των τριών πρώτων επιπέδων για τον ‘στόχο
επίδοσης' ‘ανάγνωση’ στο πρόγραμμα των Αγγλικών (27).
•

Επίπεδο 1: ‘Οι μαθητές αναγνωρίζουν οικείες λέξεις σε απλά κείμενα. Χρησιμοποιούν
γνώση γραμμάτων και τις σχέσεις ήχων-συμβόλων για να διαβάζουν λέξεις και
δημιουργήσουν έννοιες διαβάζοντας φωνητικά. Στις δραστηριότητες αυτές μπορεί
χρειάζονται υποστήριξη. Εκφράζουν την ανταπόκριση τους σε ποιήματα, ιστορίες και
μυθιστορηματική πεζογραφία επισημαίνοντας τις πτυχές που τους αρέσουν’.

•

Επίπεδο 2: ‘Οι μαθητές διαβάζουν και δείχνουν ότι κατανοούν γενικά με ακρίβεια απλά
κείμενα. Εκφράζουν απόψεις για σημαντικά γεγονότα ή ιδέες σε ιστορίες, ποιήματα και μη
μυθιστορηματική πεζογραφία. Χρησιμοποιούν περισσότερες από μια στρατηγικές, όπως
φωνητική, γραφική, συντακτική και χρήση περιεχομένου, στην ανάγνωση μη οικείων λέξεων
και στην δημιουργία εννοιών’.

•

Επίπεδο 3: ‘Οι μαθητές διαβάζουν ευχερώς και με ακρίβεια διάφορα κείμενα. Διαβάζουν
ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας με κατάλληλο τρόπο στρατηγικές για τη δημιουργία εννοιών.
Ανταποκρινόμενοι σε θέματα μυθιστορηματικής και μη πεζογραφίας με διάφορους τρόπους
δείχνουν κατανόηση των κύριων σημείων τους και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους.
Χρησιμοποιούν τις γνώσεις του αλφαβήτου και τεχνικές αναζήτησης για να επισημάνουν
πηγές πληροφόρησης και να βρουν τις πληροφορίες που ζητούν’.

τη
να
να
μη

Οι περιγραφές των εν λόγω επιπέδων καταδεικνύουν σαφώς την αναμενόμενη πρόοδο των μαθητών.
Καλύπτουν βασικές πτυχές εκμάθησης της ανάγνωσης όπως την εξέλιξη της αναγνώρισης των
λέξεων, τη χρήση γραφηματικών και φωνηματικών αντιστοιχιών και την ανάπτυξη στρατηγικών
αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης (βλ. Τμήμα για την διδασκαλία της ανάγνωσης). Στο επίπεδο
1, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να διαβάζουν λέξεις και να δημιουργούν έννοιες. Στο επίπεδο 2,
αναμένεται να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις, αλλά και απλά κείμενα. Πρέπει επίσης να αποδείξουν ότι
κατανοούν τα κείμενα, ενώ η ανάγνωση τους είναι γενικά ακριβής. Στο επίπεδο 3, οι μαθητές
διαβάζουν με ευχέρεια και ακρίβεια διάφορα κείμενα. Διαβάζουν επίσης ανεξάρτητα, κάτι που δεν
27

( )

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε όλα τα επίπεδα περιγραφής στο http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx
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αναμενόταν να κάνουν στο επίπεδο 1, ενώ στο επίπεδο αυτό αναγνωρίζεται ότι μπορεί να χρειαστούν
κάποια υποστήριξη. Η ίδια αίσθηση προόδου είναι σαφώς ορατή ως προς τις τεχνικές ανάγνωσης και
τις απαντήσεις τις οποίες αναμένεται να δίνουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα κείμενα που διαβάζουν.
Το πρόγραμμα σπουδών της Λιθουανίας περιλαμβάνει επίσης μαθησιακούς στόχους και κλίμακες
επιτευγμάτων καθοριζόμενες για κάθε κύκλο. Στο τμήμα που αναφέρεται στην αξιολόγηση, το
πρόγραμμα σπουδών περιγράφει τρία επίπεδα επιδόσεων για συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.
Οι περιγραφές των τριών επιπέδων καλύπτουν μόνο ένα κύκλο και το πρόγραμμα σπουδών περιέχει
μια παρόμοια περιγραφή για κάθε κύκλο. Το πρώτο επίπεδο επίδοσης χαρακτηρίζεται ‘ικανοποιητικό’
το δεύτερο ‘στο μέσο όρο’’ και το τρίτο ‘υψηλό’.
Για τον πρώτο κύκλο, η περιγραφή του επιπέδου επιδόσεων του μαθησιακού στόχου ‘Διαχείριση της
αναγνωστικής διεργασίας: ανάγνωση προτάσεων, λέξεων, συλλαβών και κατανόηση του
αναγνωστικού περιεχομένου’ υποδιαιρείται σε τρία επίπεδα:
•

Ικανοποιητικό – ανάγνωση λέξεων ή προτάσεων κατόπιν προετοιμασίας ή με την συνδρομή
του δασκάλου και απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο της
ανάγνωσης.

•

Στο μέσο όρο – ανάγνωση προτάσεων και απάντηση σε ερωτήσεις περιεχομένου.

•

Υψηλό – ευχερής ανάγνωση κειμένου με τον κατάλληλο επιτονισμό και απάντηση σε
ερωτήσεις.

1 . 2 .4 . Δ ι δασ κα λ ία της α νά γ νωσ η ς
Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, η Διδασκαλία της Ανάγνωσης οργανώνεται σχηματικά στα
εξής σημεία:
•

ανάπτυξη των αναδυόμενων δεξιοτήτων γραμματισμού (π.χ. φωνολογική και έντυπη
συνειδητότητα)

•

Βασική Διδασκαλία της Ανάγνωσης (εστιάζοντας στην αναγνώριση των λέξεων, τη χρήση
γραφηματικών-φωνηματικών αντιστοιχιών και την ευχέρεια), και

•

Διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης (βλ. κατωτέρω για ορισμούς)

Σε επίπεδο κατώτερης μέσης εκπαίδευσης, η Διδασκαλία της Ανάγνωσης μπορεί επίσης να εστιάζει
στη διδασκαλία ειδικών δεξιοτήτων γραμματισμού σχετικών με το εκάστοτε μάθημα,
συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των γνώσεων των μαθητών στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο. Η
διάσταση αυτή, ωστόσο, δεν καλύπτεται στην παρούσα μελέτη. Για πρακτικούς λόγους, η ανάλυση
των προγραμμάτων σπουδών δεν επεκτάθηκε σε κατευθυντήριες γραμμές αναγνωστικής διδασκαλίας
απευθυνόμενες σε εκπαιδευτικούς άλλους από εκείνους οι οποίοι διδάσκουν τη γλώσσα εκπαίδευσης.
Το παρόν υπο-τμήμα θα ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι τρεις διαστάσεις αναγνωστικής
διδασκαλίας που έχουν επιλεγεί για την ανάλυση καλύπτονται σε κείμενα αναφοράς από την
προσχολική εκπαίδευση μέχρι την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως επισημαίνεται στην
σχετική βιβλιογραφία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι συγκεκριμένες διαφορετικές διαστάσεις
συσχετίζονται στην διδασκαλία και στην εκμάθηση.
Οι υπό εξέταση δείκτες σε κάθε διάσταση αναγνωστικής διδασκαλίας περιγράφονται κατωτέρω. Στα
κείμενα αναφοράς, μπορούν να λάβουν τη μορφή μαθησιακών στόχων, διδακτικού περιεχομένου ή
διδακτικών δραστηριοτήτων.
Πριν περιγραφεί λεπτομερώς το πώς τα κείμενα αναφοράς αντιμετωπίζουν το θέμα της αναγνωστικής
διδασκαλίας, παρέχεται μια συνοπτική αναφορά στο επίπεδο έμφασης που αποδίδεται σε αυτή μέσα
από τα κείμενα αναφοράς, με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των
διαφόρων χωρών. Στις περισσότερες χώρες, το επίπεδο λεπτομέρειας για κάθε μια από τις τρεις
διαστάσεις αναγνωστικής διδασκαλίας είναι σχετικά παρόμοιο, είτε πολύ λεπτομερές είτε όχι. Τα
κείμενα αναφοράς στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στο Λουξεμβούργο, στη Σλοβενία, στη
Φινλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία) και στη Τουρκία είναι τα πλέον
λεπτομερή, σε δυο τουλάχιστον από τις τρεις διαστάσεις της αναγνωστικής διδασκαλίας. Στην αντίθετη
πλευρά της κλίμακας, στην Σλοβακία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και στη
Σουηδία οι μαθησιακοί στόχοι οι σχετικοί με την Διδασκαλία της Ανάγνωσης είναι λιγότερο εκτεταμένοι.
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Στη Σουηδία, τα κείμενα αναφοράς παρέχουν τον γενικό προσανατολισμό κάθε μαθήματος και
περιγράφουν τους στόχους τους οποίους πρέπει να πετύχουν οι μαθητές ως προς τη γνώση, τις
γενικές ικανότητες, κλπ. Είναι κατόπιν αυτού θέμα των εκπαιδευτικών να καθορίσουν επακριβώς τον
τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων – δεν υπάρχουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές για τα ειδικά
υποσύνολα των όποιων μαθημάτων. Στην Σλοβακία, τα κεντρικά προγράμματα σπουδών για την
πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θέτουν γενικούς στόχους μάθησης που
πρέπει να επιτυγχάνονται στο τέλος κάθε επιπέδου.
Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Φλαμανδική Κοινότητα) και στην Ολλανδία, τα κεντρικά κείμενα αναφοράς
που αναλύθηκαν είναι επίσης ιδιαίτερα συνοπτικά σχετικά με την αναδυόμενη και την βασική
Διδασκαλία της Ανάγνωσης αλλά υπεισέρχονται σε περισσότερες λεπτομέρειες στη διδασκαλία
στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, οι μαθησιακοί στόχοι
διατυπώνονται για ολόκληρο το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Φλαμανδική Κοινότητα
Βελγίου και Ολλανδία), ή ανά περίοδο από την πρώτη τάξη της προσχολικής εκπαίδευσης μέχρι την 8η
τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γαλλόφωνη Κοινότητα Βελγίου). Το γεγονός αυτό μπορεί να
εξηγεί το γιατί οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν λίγα ή καθόλου στοιχεία σχετικά με τις
αναδυόμενες ή βασικές δεξιότητες ανάγνωσης οι οποίες θεωρούνται κεκτημένες σε προγενέστερα
στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αναδυόμενες δεξιότητες γραμματισμού
Για τη δημιουργία των θεμελίων της εκμάθησης ανάγνωσης, οι αναδυόμενες δεξιότητες γραμματισμού
των μαθητών αναπτύσσονται με ένα φάσμα δραστηριοτήτων στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η
πραγματική αποκωδικοποίηση γραπτών κειμένων. Η ενδυνάμωση της φωνολογικής συνειδητότητας
των παιδιών (δηλαδή διάσπασης της προφορικής γλωσσικής εκφοράς σε μονάδες ήχου όπως
συλλαβές και φωνήματα) συνεισφέρει στην συγκεκριμένη προετοιμασία. Η άλλη βασική συνιστώσα
του αναδυόμενου γραμματισμού είναι η ανάπτυξη της εννοιολογικής επίγνωσης και των γνώσεων για
το έντυπο υλικό το οποίο θα υποστηρίξει τους μαθητές ώστε να εννοήσουν την γραφή ως μια
αναπαράσταση της προφορικής εκφοράς λόγου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής καλείται
‘αντίληψη της γραφής’.
Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η απόκτηση δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού σε μικρή ηλικία
διευκολύνει την μελλοντική ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης των παιδιών (Tafa, 2008). Τα
προγράμματα σπουδών όλων σχεδόν των χωρών για την προσχολική εκπαίδευση περιλαμβάνουν
μαθησιακούς στόχους ή διδακτικό περιεχόμενο σχετικά με τους δείκτες που έχουν επιλεγεί για την
προώθηση της φωνολογικής γλώσσας και της αντίληψης της γραφής (28) (βλ. Σχήμα 1.1). Κατ’
εξαίρεση, τα κεντρικά κείμενα αναφοράς στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα) και στην Ολλανδία δεν
περιέχουν αναφορές στην φωνολογική συνειδητότητα και ελάχιστα αναφέρονται στην αντίληψη της
γραφής. Εκτός αυτού, ορισμένα κείμενα αναφοράς για την προσχολική εκπαίδευση δεν μνημονεύουν
κανένα από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανάλυση για την προσέγγιση της
αντίληψης της γραφής (Εσθονία και Ουγγαρία).
Οι περισσότερες χώρες συνεχίζουν να αναφέρονται σε μαθησιακούς στόχους ή δραστηριότητες
συσχετισμένες με την αντίληψη της γραφής και την φωνολογική γνώση στα κείμενα αναφοράς για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, το Λιχτενστάιν και την
Τουρκία, τα κείμενα αναφοράς δεν περιέχουν πλέον αναφορές στους δείκτες που έχουν επιλεγεί για
την κατάρτιση φωνολογικής συνειδητότητας, όπως γλωσσικά παιχνίδια ή αναγνώριση ήχων στην
ομιλία. Ωστόσο, εκτός από εκείνα του Λιχτενστάιν, όλα τα άλλα αναφέρονται στην διδασκαλία
αντιστοιχιών μεταξύ ήχων και λέξεων, κάτι το οποίο μπορεί να εμπεριέχει πτυχές φωνολογικής
συνειδητότητας.
Η έμφαση στις δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού ποικίλει μεταξύ χωρών. Στα εθνικά
προγράμματα σπουδών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 13 χωρών υπάρχει πολύ
περιεκτική κάλυψη (29). Τα κείμενα αναφοράς των εν λογω χωρών περιέχουν τουλάχιστον 4 από τους
6 διαφορετικούς δείκτες που επισημαίνονται στην παρούσα ανάλυση για την κάλυψη της
τυπογραφικής συνειδητότητας, ενώ για την φωνολογική συνειδητότητα εμπεριέχουν 2 ή 3 από τους 3
επιλεγέντες δείκτες.

( )

28

Το έγγραφο καθοδήγησης της Δανίας για την προσχολική εκπαίδευση (Κανονισμός Διδασκαλίας στην Προσχολική Τάξη)
δεν λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα ανάλυση.

29

Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η
Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (ENG/WLS/NIR), η Ισλανδία και η Τουρκία.

( )
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Σχήμα 1.1: Δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού στα κείμενα αναφοράς, προσχολική και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, 2009/10
α. Γνώση και κατανόηση γραφής
Διάφορα είδη έντυπου υλικού
(περιοδικά, συνταγές, βιβλία με
ιστορίες, κλπ)
Συνειδητότητα του ότι ο έντυπος λόγος
φέρει νοήματα
Συμβατική κατεύθυνση ανάγνωσης
(πχ: Από αριστερά προς δεξιά, από
πάνω προς τα κάτω)
Συχνότητα δραστηριοτήτων ανάγνωσης
Οργάνωση γραπτής γλώσσας
Συχνότητα δραστηριοτήτων γραφής

β. Φωνολογική συνειδητότητα
Γλωσσικά παιχνίδια, χρήση λέξεων
χωρίς νόημα και έμμετρου λόγου
Εξερεύνηση και πειραματισμοί με
ήχους, λέξεις, κείμενα
Διάσπαση λόγου σε μικρές μονάδες,
ανάμειξη συλλαβών ή ήχων σε ήχους

Αριστερά

Δεξιά

Προσχολική

Πρωτοβάθμια

Πηγή: Eurydice.

Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Δανία: το έγγραφο καθοδήγησης προσχολικού επιπέδου για τις δεξιότητες γραμματισμού, ήτοι ο Κανονισμός Διδασκαλίας στην
Προσχολική Τάξη, δεν λαμβάνεται υπόψη στα συγκεκριμένα στοιχεία.
Λουξεμβούργο: Δεδομένα μη ελεγμένα από την Εθνική Μονάδα Ευρυδίκη.

Βασική Διδασκαλία της Ανάγνωσης
Η βασική Διδασκαλία της Ανάγνωσης εστιάζεται στην ανάπτυξη της αναγνώρισης λέξεων, τη χρήση
γραφηματικών-φωνημικών αντιστοιχιών (30) (ή γνώση φωνητικής) και αναγνωστικής ευχέρειας. Όπως
επισημαίνεται ανωτέρω, μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από ενδυνάμωση της φωνολογικής
συνειδητότητας. Όλες οι εν λόγω συνιστώσες της βασικής Διδασκαλίας της Ανάγνωσης έχουν
ζωτική σημασία στην εκμάθηση ανάγνωσης, όπως και στην πορεία προς την ‘ανάγνωση για τη
μάθηση’
Όπως εμφαίνεται στο Σχήμα 1.2, η μεγάλη πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών παρέχουν
τουλάχιστον δυο διαφορετικά είδη δεικτών συσχετισμένων αντίστοιχα με την αναγνώριση λέξεων, την
ευχέρεια και τη γνώση των γραφηματικών-φωνημικών αντιστοιχιών. Η πλέον περιεκτική κάλυψη της
βασικής αναγνωστικής διδασκαλίας υπάρχει στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο το
Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Τα προγράμματα σπουδών των χωρών αυτών
περιλαμβάνουν μεταξύ τεσσάρων και έξι διαφορετικών δεικτών αναγνώρισης λέξεων και γνώσης
φωνητικής και τουλάχιστον τρεις δείκτες αναγνωστικής ευχέρειας.
30

( )

Οι γραφηματικές-φωνηματικές αντιστοιχίες είναι σχέσεις συμβόλου-ήχου που χρησιμοποιούνται στην αποκωδικοποίηση
των λέξεων. Οι βασικές σχέσεις συμβόλου-ήχου (γράμμα-ήχος, ανάμειξη γραμμάτων για το σχηματισμό απλών λέξεων)
διδάσκονται κυρίως στις μικρές μαθητικές ηλικίες. Η διδασκαλία φωνητικής υψηλότερου επιπέδου περιλαμβάνει τον
συλλαβισμό και τη χρήση προθεμάτων και προσφυμάτων.

55

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές

Σχήμα 1.2: Βασικές δεξιότητες γραμματισμού στα κείμενα αναφοράς, προσχολική και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, 2009/10
α. Αναγνώριση/επισήμανση λέξεων
Ανεξάρτητη ανάγνωση οικείων και
κοινών λέξεων
Πρόοδος στην αναγνώριση λέξεων
(μικρών έως μεγάλων
Εμπλουτισμός λεξιλογίου
Χρήση αναγνώρισης λέξεων ως
αναγνωστικής στρατηγικής
Γραφή του ονόματος του μαθητή από
μνήμης
Γραφή άλλων λέξεων από μνήμης

β. Γνώση φωνητικής
Σύνδεση ήχων με γράμματα,
ηχητική αναφορά των γραμμάτων του
αλφαβήτου
Χρήση γνώσης γραμμάτων, ήχων και
λέξεων στην ανάγνωση
Σχεδίαση της μορφής των γραμμάτων
Συνδυασμός γραμμάτων, κατανόηση
του ότι ο ίδιος ήχος μπορεί να
προφέρεται διαφορετικά
Χρήση γνώσης γραμμάτων, ήχων κα
λέξεων κατά τη γραφή

γ. Ευχέρεια
Ανεξάρτητη ανάγνωση απλών
προτάσεων ή κειμένων
Επανειλημμένη πρακτική φωνητικής
ανάγνωσης
Βαθμιαία μετάβαση από τη φωνητική
ανάγνωση στη σιωπηλή ανάγνωση
Ευχερής ανάγνωση κειμένων διαφόρων
ειδών, χωρίς λάθη και με τον
απαραίτητο επιτονισμό

Αριστερά
Προσχολική

Δεξιά
Πρωτοβάθμια

Πηγή: Ευρυδίκη Eurydice.

Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Δανία: το έγγραφο καθοδήγησης προσχολικού επιπέδου για τις δεξιότητες γραμματισμού, ήτοι ο Κανονισμός Διδασκαλίας στην
Προσχολική Τάξη, δεν λαμβάνεται υπόψη στα συγκεκριμένα στοιχεία.
Λουξεμβούργο και Μάλτα: Δεδομένα μη ελεγμένα από την Εθνική Μονάδα Ευρυδίκη

Η βασική Διδασκαλία της Ανάγνωσης συνήθως ξεκινά στην προσχολική περίοδο με τη διδασκαλία
πτυχών σχετικών με την αναγνώριση λέξεων και/ή τη σύνδεση μεταξύ γραμμάτων και ήχου. Εν
τούτοις, στην Ιταλία και τη Φινλανδία, η βασική Διδασκαλία της Ανάγνωσης ξεκινά στα δημοτικά
σχολεία. Αυτό ισχύει και για τη Μάλτα, με την εξαίρεση ότι παιδιά που θεωρούνται έτοιμα ως προς
αυτό, μπορεί να κληθούν να γράψουν απλά γράμματα ή λέξεις προς το τέλος της προσχολικής
εκπαίδευσης.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Φλαμανδική Κοινότητα), στην Ολλανδία, στη
Σλοβακία και τη Σουηδία, τα κείμενα αναφοράς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ελάχιστα αναφέρονται σε
υποσύνολα της βασικής αναγνωστικής διδασκαλίας. Όλα ωστόσο περιέχουν στόχους ή στόχους
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επίδοσης οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, απαιτούν από τους μαθητές τη γνώση βασικών αναγνωστικών
δεξιοτήτων. Στα Σουηδικά κείμενα αναφοράς για παράδειγμα, ο σχετικός γενικός στόχος αναφέρεται
σε μαθητές ικανούς να διαβάζουν ευχερώς κείμενα αύξουσας δυσκολίας κατά την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Σχετικά με τη συνεχή διδασκαλία βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων κατά την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, τα έγγραφα του προγράμματος σπουδών, παρουσιάζουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά
στοιχεία μεταξύ των χωρών ως προς την αναγνώριση λέξεων και την ευχέρεια. Μόνο τα προγράμματα
σπουδών χωρών όπου οι μαθησιακοί στόχοι εξειδικεύονται για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο ή σχολικό
έτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Τμήμα 1.2.3) λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη σύγκριση. Στις
περισσότερες εξετασθείσες χώρες, καθίσταται προφανές ότι η αναγνώριση λέξεων και η ανάπτυξη
αναγνωστικής ευχέρειας ενθαρρύνονται σε όλη την περίοδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο
στην Λετονία οι στόχοι δημιουργίας αναγνωστικής ευχέρειας δεν εισάγονται στην έναρξη της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αργότερα, στις μεσαίες τάξεις του δημοτικού.
Για την φωνητική διδασκαλία, η κατάσταση είναι περισσότερο διαφοροποιημένη. Οι χώρες ή οι
περιφέρειες στις οποίες οι μαθησιακοί στόχοι εξειδικεύονται για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο ή σχολικό
έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν υιοθετήσει δυο βασικές προσεγγίσεις στις γνώσεις
φωνητικής (βλ Σχήμα 1.3). Στα δυο περίπου τρίτα αυτών των χωρών ή περιφερειών, τα κείμενα
αναφοράς επισημαίνουν ότι η γνώσεις φωνητικής θα πρέπει να συνεχίσουν αναπτυσσόμενες μέχρι το
τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις υπόλοιπες χώρες (31), η διδασκαλία φωνητικής
περατώνεται νωρίτερα, συνήθως προς το μέσον ή πριν το μέσον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ήτοι μεταξύ των ηλικιών 7 έως 10 ετών. Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα) και στην Ισλανδία, τα
κείμενα αναφοράς που αναλύθηκαν δεν μνημονεύουν διδασκαλία φωνητικής σε επίπεδο
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όταν τα κείμενα αναφοράς προβλέπουν συνεχή διδασκαλία φωνητικής σε όλο το φάσμα της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να αναφέρονται σε βασική φωνητική ή
σε φωνητική υψηλότερου επιπέδου. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα της Ιρλανδίας περιέχει στόχους περιεχομένου για την ανάπτυξη
της φωνητικής σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία ξεκινά με βασικές φωνητικές
δεξιότητες όπως ονομαστικό χαρακτηρισμό και σχηματισμό λέξεων του αλφαβήτου και αναγνώριση
ορισμένων σχέσεων γραμμάτων-ήχου για νήπια. Από την ηλικία των 6 ετών, η εστίαση βρίσκεται στη
χρήση της γνώσης γραφοφωνητικών στοιχείων (σχέσεις γραμμάτων-ήχου) για την επισήμανση μη
οικείων απλών λέξεων. Κατόπιν αυτού η διδασκαλία περιλαμβάνει συλλαβισμό και χρήση βασικών
λέξεων, προθεμάτων και προσφυμάτων. Η καλή γνώση εφαρμογής των κανόνων φωνητικής πρέπει
να επιτυγχάνεται στις δυο τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία, όταν οι μαθητές μαθαίνουν ανάγνωση σε γλώσσες με
περίπλοκη ορθογραφική και συλλαβική δομή, φαίνεται ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
μάθουν και να εφαρμόσουν γραφηματικές-φωνηματικές αντιστοιχίες σε σχέση με μαθητές οι οποίοι
μαθαίνουν ανάγνωση σε γλώσσες με συνεπέστερη ορθογραφική δομή (Seymour et al., 2003). Έτσι
λοιπόν, για γλώσσες με περίπλοκη ορθογραφική και συλλαβική δομή, θα ήταν προτιμότερο να μην
σταματά πολύ ενωρίς η διδασκαλία φωνητικής. Πράγματι, σε όλες τις χώρες με ορθογραφικά
περίπλοκες γλώσσες και εκεί όπου τα αναλυθέντα προγράμματα σπουδών αναφέρονται εκτεταμένα
στις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες – δηλαδή Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ηνωμένο
Βασίλειο, η διδασκαλία κατευθυντήριων γραμμών σχετικών με φωνητική ισχύει για όλους τους
κύκλους ή έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές διαφέρουν επίσης κατά τον τρόπο αναφοράς στη διδασκαλία
δεξιοτήτων σχετικών με γραφηματικές-φωνηματικές αντιστοιχίες. Κατά μεγάλη πλειοψηφία (32)
αναφέρονται ρητά στις δεξιότητες των μαθητών περί αποκατάστασης σχέσεων μεταξύ ήχων που
περιέχονται μέσα σε λέξεις και γραμμάτων ή ομάδων γραμμάτων. Στο Βέλγιο ωστόσο (Γερμανόφωνη
Κοινότητα), στη Γερμανία και στο Λιχτενστάιν, τα κεντρικά προγράμματα σπουδών δεν αναφέρονται
31

Βουλγαρία, Εσθονία, Ελλάς, Ιταλία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Νορβηγία.

32

Εξαιρούνται βεβαίως οι πέντε χώρες ή περιφέρειες όπου τα κείμενα αναφοράς μόλις καλύπτουν την βασική διδασκαλία
της ανάγνωσης: Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Φλαμανδική Κοινότητα), Ολλανδία, Σλοβακία και Σουηδία

( )
( )
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ρητά στις εν λόγω σχέσεις. Συνιστούν όλα δραστηριότητες σχετικές με την ανάπτυξη των
γραφηματικών γνώσεων και του γραφικού σχεδιασμού γραμμάτων και λέξεων, αλλά δεν εστιάζουν
στην ικανότητα των μαθητών να συνδέουν γράμματα ή ομάδες γραμμάτων με ήχους. Η απουσία
άμεσων αναφορών στην διδασκαλία φωνητικής στα κεντρικά προγράμματα σπουδών μπορεί να
αντιστοιχεί στην πολιτική βούληση περί αποφυγής υπαγόρευσης πολύ εξειδικευμένων διδακτικών
μεθόδων. Στη Γερμανία ωστόσο, μπορεί να βρει κανείς άμεσες αναφορές στη μελέτη των σχέσεων
γραμμάτων-ήχων στα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Länder.
Σχήμα 1.3: Συνεχής διδασκαλία φωνητικής σε όλο το φάσμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως
αναφέρεται στα κείμενα αναφοράς, 2009/10

Διδασκαλία φωνητικής
σε όλη τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Διδασκαλία φωνητικής ασυνεχής μετά τον
πρώτο ή τον μεσαίο κύκλο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Διδασκαλία φωνητικής που δεν αναφέρεται
και/ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς
υποδιαίρεση σε κύκλους

Πηγή: Ευρυδίκη

Επεξηγηματικό σημείωμα
Η συνεχής διδασκαλία φωνητικής σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αναλυθεί μόνο για χώρες όπου οι
μαθησιακοί στόχοι εξειδικεύονται για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο ή σχολικό έτος. Για περισσότερες λεπτομέρειες χωρών οι οποίες
ανήκουν στην τρίτη κατηγορία (Διδασκαλία φωνητικής που δεν αναφέρεται και/ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς υποδιαίρεση
σε κύκλους), βλ. Τμήμα 1.2.3 για τους μαθησιακούς στόχους.

Ειδική σημείωση χώρας
Λουξεμβούργο: Δεδομένα μη ελεγμένα από την Εθνική Μονάδα Ευρυδίκη.

Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης
Όπως είδαμε στην σχετική βιβλιογραφία (βλ. Τμήμα 1.1) η αναγνωστική κατανόηση, διευκολύνεται
από την καλή γνώση αναγνώρισης λέξεων και το υψηλό επίπεδο αναγνωστικής ευχέρειας. Εν τούτοις,
οι εν λόγω δυο προϋποθέσεις δεν επαρκούν για την διασφάλιση επαρκούς κατανόησης των κειμένων.
Η εξαγωγή και η δημιουργία νοημάτων από γραπτά κείμενα καθιστά απαραίτητη τη διάδραση μεταξύ
γλωσσικών και γνωστικών διεργασιών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Οι γνωστικές αυτές
διεργασίες σχετίζονται με ένα φάσμα στρατηγικών κατανόησης. Όπως ήδη έχει επισημανθεί στην
παράθεση της βιβλιογραφίας, μια άμεση διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης μπορεί να βελτιώσει το
επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης μεταξύ αναγνωστών διαφορετικών επιπέδων ικανότητας. Τα
τελευταία αποτελέσματα PISA φέρουν στο φώς στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές που
κατέχουν τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης είναι πολύ πιο προχωρημένοι αναγνώστες από
εκείνους που δεν τις γνωρίζουν επαρκώς. Ειδικότερα, οι μαθητές – γνώστες αποτελεσματικών
στρατηγικών σύνοψης κειμένων που χρησιμοποιούν επίσης στρατηγικές ελέγχου του βαθμού της
δικής τους κατανόησης κατά την αναγνωστική διεργασία τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα
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στην κλίμακα αναγνωστικών επιδόσεων από άλλους που δεν διαθέτουν τις εν λόγω γνώσεις (ΟΟΣΑ,
2010d).
Η διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης θα πρέπει να αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης
στην ανάγνωση καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πράγματι, η εκμάθηση
αναγνωστικών δεξιοτήτων ως μια διαδοχική διεργασία (απόκτηση των βασικών αναγνωστικών
δεξιοτήτων ακολουθούμενη από στρατηγικές κατανόησης) μπορεί να μην καλλιεργεί την δημιουργία
κινήτρων στους μαθητές και ούτε να τους βοηθά στη διαμόρφωση της αναγνωστικής τους ταυτότητας.
Η συνεχής άμεση διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης πέρα από το επίπεδο πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι επίσης ζωτικής σημασίας.
Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι το προσχολικό επίπεδο έχει ήδη τη σημασία του στην διαμόρφωση
των θεμελιακών βάσεων για την μεταγενέστερη διδασκαλία των δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης
εστιάζοντας στην κατανόηση των κειμένων που διαβάζονται φωνητικά από τον δάσκαλο. Όπως όμως
εξηγείται και στο τμήμα της μεθοδολογίας (βλ. Τμήμα 1.2.1), οι πληροφορίες οι σχετικές με την
προφορική κατανόηση οι οποίες περιέχονται στα κείμενα αναφοράς δεν ήταν αρκετά αξιόπιστες ώστε
να ενταχθούν στην ανάλυση.
Για την αξιολόγηση της έμφασης που αποδίδεται στη διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης στα εθνικά προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, λάβαμε υπόψη μας το κατωτέρω σύνολο διεργασιών (ή στρατηγικών) που
χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών:
•

Εξαγωγή συμπερασμάτων λογικής ανάλυσης ή ερμηνειών κατά την ανάγνωση κειμένου
και γραφικών δεδομένων, δημιουργία ερωτήσεων από το κείμενο και απάντηση σε αυτές,
εξαγωγή συμπερασμάτων από κείμενο, δημιουργία συνάφειας μεταξύ κειμένου και εικόνων.

•

Σύνοψη κειμένου και επιλεκτική εστίαση στις πλέον σημαντικές πληροφορίες:
επισήμανση των βασικών ιδεών με διαχωρισμό αυτών από σημεία δευτερεύουσας σημασίας
του κειμένου, δημιουργία διάρθρωσης του κειμένου με ενδιάμεσες επικεφαλίδες, επισήμανση
των βασικών χαρακτήρων, γεγονότων ή στοιχείων λογοτεχνικών εργασιών.

•

Δημιουργία συνδέσεων μεταξύ διαφόρων τμημάτων ενός κειμένου: χρήση οργανωτικών
χαρακτηριστικών στοιχείων ενός κειμένου (επικεφαλίδες, πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια)
για την εύρεση πληροφοριών, κατάρτιση και δοκιμή υποθετικών συλλογισμών σχετικά με το
είδος ή το περιεχόμενο, αναγνώριση δομικών χαρακτηριστικών (εισαγωγή, κυρίως θέματα,
τέλος, τμήματα αφήγησης, διάλογοι, κλπ), αποκατάσταση της χρονολογικής σειράς των
γεγονότων σε λογοτεχνικά κείμενα.

•

Χρήση προγενέστερων γνώσεων: σύνδεση γραπτών κειμένων με προσωπικές εμπειρίες,
πολιτισμό και γνώσεις, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ανάγνωσης.

•

Έλεγχος/παρακολούθηση της ατομικής κατανόησης: διευκρίνιση περιεχομένου λέξεων ή
τμημάτων κειμένου που δεν είναι άμεσα κατανοητά, θέση ερωτήσεων και χρήση εργαλείων
αναφοράς, δεύτερη ανάγνωση ασαφών τμημάτων κειμένου, αναδιατύπωση μέρους κειμένου
με χρήση λέξεων από τους μαθητές.

•

Κατασκευή οπτικών αναπαραστάσεων: έκφραση γραπτού περιεχομένου με σχέδια,
απεικόνιση τμημάτων κειμένου με διαγράμματα, ερμηνεία γραπτών κειμένων με γραφήματα,
πίνακες, πλέγματα, ή σε πιο λογοτεχνικά πλαίσια, φαντασιακή περιγραφή χώρων θεατρικής
σκηνής κατά την ανάγνωση θεατρικού έργου.

Εξετάσθηκαν επιπλέον δυο ακόμα δείκτες – η μνεία και/ή ορισμός της εννοίας ‘στρατηγικές
αναγνωστικής κατανόησης’ και επίσης οποιαδήποτε αναφορά σε μαθητές οι οποίοι διαλογίζονται
πάνω στις δικές τους αναγνωστικές διεργασίες.
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Σχήμα 1.4: Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης σε κείμενα αναφοράς, πρωτοβάθμια και κατώτερη
δευτεροβάθμια κατανόηση, 2009/10
Έννοια που έχει αναφερθεί/ορισθεί

Στρατηγικές κατανόησης
Εξαγωγή λογικών
συμπερασμάτων
Σύνοψη κειμένου
Δημιουργία συνδέσεων
μεταξύ τμημάτων
κειμένου
Χρήση προγενέστερων
γνώσεων
Παρακολούθηση ιδίας
κατανόησης
Κατασκευή οπτικών
αναπαραστάσεων

Οι μαθητές διαλογίζονται πάνω στις δικές τους αναγνωστικές διεργασίες

Αριστερά
Πρωτοβάθμια

Δεξιά
Κατώτερη
δευτεροβάθμια

Πηγή: Ευρυδίκη.

Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Λουξεμβούργο και Μάλτα: Δεδομένα μη ελεγμένα από την Εθνική Μονάδα Ευρυδίκη
Ρουμανία: για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα κείμενα αναφοράς τα σχετικά με τις
τέσσερις πρώτες τάξεις του Gimnaziu (10-14 ετών μαθητές)

Όλες οι χώρες προβλέπουν ειδικούς στόχους αναγνωστικής κατανόησης στην πρωτοβάθμια και στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα περισσότερα προγράμματα σπουδών περιέχουν ειδικά
τμήματα όπου αναφέρονται οι στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης. Σε περίπου τα δυο τρίτα των
χωρών ή περιφερειών, τα κείμενα αναφοράς χρησιμοποιούν μια έκφραση ομπρέλα για να
περιγράψουν τη διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης αλλά η χρησιμοποιούμενη
ορολογία ποικίλει. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, οι βασικοί στόχοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αναφέρονται σε ‘στρατηγικές λήψης πληροφοριών από γραπτά κείμενα’. Το Πορτογαλικό πρόγραμμα
σπουδών βασικής εκπαίδευσης αναφέρεται σε ‘στρατηγικές για την δημιουργία νοημάτων’, ενώ στη
Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), τα κείμενα αναφοράς αναφέρονται στη διδασκαλία
‘στρατηγικών που βελτιώνουν την κατανόηση κειμένων’. Ωστόσο, μόνο το πρόγραμμα σπουδών της
Δανίας παρέχει λεπτομερή και συνολικό ορισμό των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης:
‘Μια στρατηγική αναγνωστικής κατανόησης είναι μια νοητική δραστηριότητα στην οποία αποδύεται
ο αναγνώστης ώστε να καταλάβει ένα κείμενο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση. Οι
καλοί αναγνώστες χρησιμοποιούν ασυνείδητα ένα φάσμα στρατηγικών κατανόησης κατά την
ανάγνωση ενός κειμένου. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενεργοποίηση προγενέστερων
ιστορικών τους γνώσεων, την υποβολή ερωτήσεων επί του κειμένου ή τη χρήση γνώσεων για το
συγκεκριμένο είδος κειμένου ώστε να κατανοήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τη γλωσσική του δομή
και τις συνδέσεις μεταξύ των σημείων του. Οι αδύναμοι αναγνώστες κατέχουν πολύ περιορισμένο
αριθμό στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης και συχνά επιλέγουν να συνεχίσουν την
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ανάγνωση του κειμένου ακόμα και αν δεν το κατανοούν’ (Κοινοί στόχοι για τη Δανική γλώσσα,
2009, σελ. 38).
Το πρόγραμμα σπουδών της Δανίας επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι οι στρατηγικές αναγνωστικής
κατανόησης μπορούν, με την κατάλληλη διδασκαλία, να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων και των καλών αλλά και των αδύναμων αναγνωστών.
Όλα τα εθνικά προγράμματα σπουδών προβλέπουν από μια έως έξη στρατηγικές κατανόησης από
εκείνες οι οποίες αναφέρονται στο Σχήμα 1.4 για τη διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης. Εξαίρεση
αποτελεί η Σλοβακία όπου το εθνικό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπει καμία από τις
συγκεκριμένες διεργασίες βελτίωσης της αναγνωστικής κατανόησης. Ο αριθμός στρατηγικών
αναγνωστικής κατανόησης είναι επίσης περιορισμένος στα εθνικά προγράμματα σπουδών στη
Βουλγαρία, στη Λετονία, στη Σουηδία και στην Ισλανδία. Δεν αναφέρονται παρά μόνο δυο (στην
καλύτερη περίπτωση) διαφορετικές διεργασίες βελτίωσης αναγνωστικής κατανόησης ανά εκπαιδευτικό
επίπεδο.
Ο περιορισμένος αριθμός στρατηγικών κατανόησης που αναφέρονται σε κείμενα αναφοράς μπορεί να
έχει σχέση με τις διαφορές στις πρακτικές των εκπαιδευτικών οι οποίες αναφέρονται στην PIRLS 2006
(βλ. Mullis et al. 2007, σελ. 217). Για παράδειγμα, στη Σουηδία και την Ισλανδία από τους μαθητές
ζητήθηκε η εκτέλεση καθηκόντων αναγνωστικής κατανόησης λιγότερο συχνά από ότι στις
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ισχύει επίσης και για την Αυστρία όπου τα πρότυπα
ανάπτυξης της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών στο τέλος της τετάρτης και της ογδόης τάξης
εισήχθησαν μετά το 2006, τον Ιανουάριο 2009. Στην Ισλανδία μόνο το 40% των εκπαιδευτικών της
τετάρτης τάξης ανέφεραν ότι ζήτησαν από τους μαθητές τους ‘να επισημάνουν τις βασικές ιδέες των
όσων διάβασαν’ τουλάχιστον μια φορά εβδομαδιαίως, και κανένας σχεδόν (1%) δεν ανέφερε ότι
ζήτησε από τους μαθητές του να περιγράψουν το ύφος ή τη δομή κειμένου. Στη Σουηδία από το 19%
περίπου των μαθητών ζητήθηκε να πραγματοποιήσει προβλέψεις και μόνο από το 5% να περιγράψει
το ύφος ή τη δομή κειμένου τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Μόνο οι στρατηγικές δημιουργίας
σύνοψης κειμένου φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ευρέως σε ορισμένες από αυτές τις χώρες.
Πράγματι, στην Αυστρία και στη Σουηδία από ποσοστό 80-90% των μαθητών ζητήθηκε να ‘εξηγήσουν
ή να υποστηρίξουν την κατανόηση του κειμένου το οποίο ανέγνωσαν’, τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα.
Σε δυο άλλες χώρες εν τούτοις, στις οποίες λίγες μόνο στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης
μνημονεύονται στα κείμενα αναφοράς (Βουλγαρία και Λετονία), στην πράξη η ανάθεση καθηκόντων
αναγνωστικής κατανόησης στους μαθητές είναι συνήθης πρακτική. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία οι
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι όλοι οι μαθητές της τετάρτης τάξης (100%) κλήθηκαν να ‘εξηγήσουν ή να
υποστηρίξουν την κατανόηση των όσων διάβασαν’, να ‘επισημάνουν τις βασικές ιδέες των όσων
διάβασαν’ και να προβούν σε ‘γενικεύσεις και να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα’ τουλάχιστον
μια φορά την εβδομάδα (Ibid.).
Τα ως άνω δεδομένα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις των προγραμμάτων
σπουδών στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αυστρία και στις δυο ανωτέρω αναφερόμενες σκανδιναβικές
χώρες, οι στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης αναφέρονταν, ή αναφέρονται και τώρα, λιγότερο
συχνά στο πρόγραμμα σπουδών και η χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς δεν ήταν συχνή. Σε άλλες
χώρες, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν διάφορες στρατηγικές κατανόησης στην καθημερινή τους εργασία
παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ’ αυτών δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία, η διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης είναι πιο
αποτελεσματική όταν συνδυάζει τη χρήση πολλαπλών στρατηγικών. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών 12 χωρών (33) παρέχουν μια σημαντική ποικιλία διαφόρων
στρατηγικών (πέντε ή έξι) για τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών. Τα κείμενα
αναφοράς της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία παρέχουν την ως άνω ποικιλία
στρατηγικών υπάρχουν μόνο στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), στην Δανία, στην Ισπανία, στη
Σλοβενία και στο Λιχτενστάιν. Στις περισσότερες εξάλλου χώρες όπου τα κείμενα αναφοράς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπουν τουλάχιστον τρεις από τις έξι στρατηγικές αναγνωστικής
κατανόησης οι οποίες έχουν επιλεγεί για την παρούσα ανάλυση, ο αριθμός των στρατηγικών αυτών
μειώνεται σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλέον σημαντική μείωση μεταξύ
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ποικιλία στρατηγικών αναγνωστικής
κατανόησης παρατηρείται στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Βόρεια
33
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Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Γερμανόφωνη Κοινότητα), Δανία, Ιρλανδία,, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβενία,
Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία), Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία.
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Ιρλανδία), στη Νορβηγία και στην Τουρκία. Στις χώρες αυτές, τα κείμενα αναφοράς κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπουν δυο στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης (ήτοι ‘άντληση
λογικών συμπερασμάτων’, ‘σύνοψη κειμένων ή αποκατάσταση διασυνδέσεων μεταξύ διαφόρων
τμημάτων κειμένων’) σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου προβλέπονται αντίστοιχα
τέσσερις και έξι.
Στα κείμενα αναφοράς της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν
να επισημανθούν ξεκάθαρες τάσεις στην εμφάνιση των διαφόρων στρατηγικών. Οι δυο πλέον συχνά
αναφερόμενες είναι ‘άντληση λογικών συμπερασμάτων’ και ‘σύνοψη κειμένου’, ακολουθούμενες εκ του
σύνεγγυς από την ‘αποκατάσταση διασυνδέσεων μεταξύ διαφόρων τμημάτων των κειμένων’. Είναι
λιγότερο διαδεδομένες οι αναφορές στην ‘χρήση προγενέστερων ιστορικών γνώσεων’ και στην ‘αυτοπαρακολούθηση της κατανόησης’, οι οποίες προβλέπονται στις μισές περίπου χώρες. Καταλήγοντας,
η ‘κατασκευή οπτικών αναπαραστάσεων’ είναι η λιγότερο συνήθης στρατηγική, αναφερόμενη μόνο
στα κείμενα αναφοράς 12 χωρών.
Η αυτο-παρακολούθηση της κατανόησης αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της αναγνωστικής
κατανόησης και οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται την ενσωμάτωση της στα εφόδια στρατηγικών
αναγνωστικής κατανόησης. Για να επιτευχθεί συνεπής και αξιόπιστη ερμηνεία ενός κειμένου, οι
αναγνώστες πρέπει να έχουν την ικανότητα διαρκούς ελέγχου της ορθότητας των ερμηνειών τους και
επίσης να είναι σε θέση να τις προσαρμόζουν εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο (Bianco 2010,
σελ. 232). Για παράδειγμα, το Ιρλανδικό πρόγραμμα σπουδών δημοτικού σχολείου για την Αγγλική
γλώσσα αποδίδει μεγάλη σημασία στην αναγνωστική αυτο-παρακολούθηση αναφέροντας
χαρακτηριστικά: ‘το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να διορθώνει τα δικά του σφάλματα ανάγνωσης
όταν αυτό το οποίο διαβάζει στερείται νοήματος’.
Παρά ταύτα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ‘η παρακολούθηση εκ μέρους των μαθητών της δικής τους
κατανόησης’ δεν περιέχεται μεταξύ των πλέον συχνά αναφερόμενων στρατηγικών στα κεντρικά
Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και ειδικότερα σε εκείνα της κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης όπου σχετική αναφορά υπάρχει μόνο στα προγράμματα σπουδών εννέα χωρών ή
περιφερειών. Πέραν αυτού, παρά το ότι η αυτο-παρακολούθηση της κατανόησης τους μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές στην εφαρμογή άλλων στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, σύμφωνα με
τα κείμενα αναφοράς της Γαλλίας, Πολωνίας και Ρουμανίας, η στρατηγική αυτή εισάγεται
μεταγενέστερα σε σχέση με άλλες στρατηγικές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Ρουμανία για
παράδειγμα, η παρακολούθηση της κατανόησης (π.χ. η υποβολή ερωτήσεων από τους μαθητές για το
κείμενο που άκουσαν ή που διάβασαν και δεν κατανόησαν) εφαρμόζεται από την τετάρτη δημοτικού,
ενώ η σύνοψη κειμένου από την δευτέρα τάξη. Σε αντίθεση με την κατάσταση σε αυτές τις τρεις
χώρες, η μόνη στρατηγική κατανόησης η οποία αναφέρεται ρητά στο εθνικό κεντρικό πρόγραμμα
σπουδών βασικής εκπαίδευσης της Φινλανδίας είναι η παρακολούθηση της κατανόησης (‘τα παιδιά
άρχισαν, διαβάζοντας, να παρατηρούν το κατά πόσο κατανοούν αυτό που διαβάζουν’).
Τα δεδομένα PIRLS 2006 (Mullis et.al 2007, σελ. 217) μπορούν να παράσχουν συμπληρωματικά
στοιχεία σχετικά με τις αναφορές των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης. Εδώ
εξετάζουμε αποκλειστικά τις στρατηγικές οι οποίες είναι κοινές στην ανάλυση των κειμένων αναφοράς
και στο ερωτηματολόγιο PIRLS: σύνοψη, εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και χρήση
προγενέστερων ιστορικών γνώσεων. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η διεργασία σύνοψης και
απόδοσης επιλεκτικής προσοχής στις πλέον σημαντικές πληροφορίες (που είναι η δεύτερη συχνότερα
αναφερόμενη στρατηγική στα κείμενα αναφοράς) είναι μακράν η πιο διαδεδομένη διδασκόμενη
στρατηγική. Πράγματι, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών υπέδειξαν ότι από όλους ουσιαστικά τους
μαθητές τετάρτης τάξης (το 90% περίπου της ΕΕ κατά μέσον όρο) ζητήθηκε να ‘επισημάνουν τις
βασικές ιδέες του περιεχομένου του κειμένου που διάβασαν’ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ
σε περίπου ποσοστό 55-57% των μαθητών ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς η καθημερινή χρήση
των εν λόγω στρατηγικών.
Η ‘εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και η ‘χρήση προγενέστερων και ιστορικών γνώσεων’, είναι
στρατηγικές ευρείας επίσης χρήσης, μικρότερης όμως σχετικά με τη ‘σύνοψη’. Περίπου το 60-70% των
μαθητών τετάρτης τάξης είχαν εκπαιδευτικούς οι οποία ανέφεραν ότι ζήτησαν από τους μαθητές τους
να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον τις προγενέστερες και ιστορικές τους γνώσεις, δηλαδή να
‘συγκρίνουν το περιεχόμενο της ανάγνωσης με τις προσωπικές τους εμπειρίες’ και να εξάγουν λογικά
συμπεράσματα, ήτοι να ‘πραγματοποιήσουν γενικεύσεις και λογικά συμπεράσματα από τα όσα
διάβασαν’ και να ‘προβούν σε προβλέψεις σχετικά με τη συνέχεια του κειμένου το οποίο διαβάζουν’.
Η κυριαρχία της σύνοψης κειμένου μεταξύ των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης τις οποίες
καλούνται να εφαρμόσουν οι μαθητές δημιουργεί ορισμένα ερωτηματικά. Οδηγεί στην υπόθεση ότι, για
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την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί βασίζονται
ενίοτε σε μια και μόνη στρατηγική. Όπως όμως περιγράφεται ανωτέρω, η διδασκαλία των στρατηγικών
κατανόησης είναι πιο αποδοτική όταν υλοποιείται σε πλαίσια πολλαπλών στρατηγικών οι οποίες
εξηγούνται, επιδεικνύονται και γίνονται πράξη.
Ο τελευταίος δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται για την επισήμανση της σημασίας που αποδίδεται στις
στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης στα κεντρικά προγράμματα σπουδών, δηλαδή οι αναφορές σε
μαθητές οι οποίοι αναστοχάζονται κριτικά πάνω στην αναγνωστική τους διεργασία, υπάρχουν μόνο σε
ένδεκα χώρες ή περιφέρειες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε εννέα στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ιδέα ωστόσο της σκέψης και του στοχασμού των μαθητών επί της
αναγνωστικής τους δραστηριότητας αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε προγράμματος διδασκαλίας
αναγνωστικής κατανόησης. Η εν λόγω μεταγνωστική διάσταση συνεπάγεται ότι οι μαθητές διαθέτουν
επίγνωση των διαφόρων στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης που υπάρχουν και είναι ικανοί να
προβούν σε μια μετά λόγου γνώσεως επιλογή μεταξύ αυτών όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην
κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου. Το πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας και κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Λιθουανίας είναι το μοναδικό το οποίο παρέχει συγκεκριμένα
παραδείγματα μεταγνωστικών δεξιοτήτων βελτίωσης της αναγνωστικής κατανόησης. Οι μαθητές
εβδόμης και ογδόης τάξης θα πρέπει να μπορούν να εξηγήσουν ποιες στρατηγικές υπήρξαν χρήσιμες
για να αντιπαρέλθουν συγκεκριμένα προβλήματα και πρέπει επίσης να θέτουν προσωπικούς στόχους
ανάπτυξης των δεξιοτήτων κατανόησης τους.
Οι αναφορές άλλων προγραμμάτων σπουδών σε μεταγνωστικές δεξιότητες είναι γενικότερες και πιο
θεωρητικές. Για παράδειγμα, οι τελικοί στόχοι ανάγνωσης για το τέλος της κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) περιλαμβάνει αναφορές στον σχεδιασμό, την
εφαρμογή και την αξιολόγηση των μαθητικών αναγνωστικών καθηκόντων από τους ίδιους τους
μαθητές. Το πρόγραμμα σπουδών Αγγλικής γλώσσας στην Ουαλία αναφέρεται στην ανάπτυξη των
αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω μιας διδακτικής διεργασίας, η οποία τους καθιστά με
την πάροδο του χρόνου ‘αναγνώστες που αυτενεργούν’. Το Νορβηγικό πρόγραμμα σπουδών
υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης από τους ίδιους τους μαθητές
της εξέλιξης των ικανοτήτων τους στην ανάγνωση και στη γραφή. Οι στόχοι που απαριθμούνται στο
Φινλανδικό κεντρικό πρόγραμμα σπουδών από την τρίτη έως και την πέμπτη τάξη υποχρεωτικής
εκπαίδευσης περιλαμβάνουν την απαίτηση εξοικείωσης των μαθητών με τον αυτοέλεγχο και την
αυτοαξιολόγηση των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο των βασικών στόχων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία, η ενεργοποίηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων
συνδέεται με τις γενικότερες γλωσσικές ικανότητες και όχι ειδικά με τις αναγνωστικές δεξιότητες.
1 . 2 .5 . Ενασχόληση με τ η ν α νά γ νωσ η
Η ανάπτυξη έντονου ενδιαφέροντος για την ανάγνωση εισφέρει σημαντικά στην απόκτηση
αναγνωστικών δεξιοτήτων (βλ. Τμήμα 1.1). Εξάλλου, οι αναγνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των μαθητών στη σχολική τους σταδιοδρομία και στην ενήλικη
τους ζωή σε μια κοινωνία όπως η δική μας η οποία βασίζεται στη γνώση. Η προώθηση του
ενδιαφέροντος των μαθητών όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε συνεχή βάση είναι εξαιρετικά σημαντική.
Όλα τα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται στην
σημασία προώθησης του ενδιαφέροντος των μαθητών και της ευχαρίστησης τους κατά την ανάγνωση.
Το Αυστριακό πρόγραμμα σπουδών υπογραμμίζει για παράδειγμα ότι η χαρά της ανάγνωσης θα
πρέπει να κατευθύνει την εκπαιδευτική προσπάθεια ευθύς εξ’ αρχής. Το φινλανδικό πρόγραμμα
σπουδών επισημαίνει ως προς αυτό την ανάγκη μόνιμης συντήρησης της θετικής στάσης των
μαθητών έναντι της ανάγνωσης.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου: συνεργατική μάθηση βασιζόμενη σε
κείμενα, προσφορά διαφόρων αναγνωστικών υλικών, η ανάγνωση κειμένων που αρέσουν στους
μαθητές και η επίσκεψη σε χώρους ή σε άτομα όπου χαίρει εκτίμησης το βιβλίο, είναι μερικές από τις
πιο σημαντικές μεθόδους που υποδεικνύονται από τη βιβλιογραφία και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
σπουδών.
Η συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα έχει την έννοια της διάδρασης μεταξύ των μαθητών
γύρω από ένα γραπτό κείμενο και της απόδοσης ερμηνείας και νοήματος από αυτό στα πλαίσια μιας
ομαδικής διαδικασίας (Biancarosa and Snow 2006, σελ. 17). Παρόμοια μέτρα μπορεί πράγματι να
αποτελούν καλή μέθοδο προτροπής ενασχόλησης με την ανάγνωση, ειδικότερα για τους
προβληματικούς αναγνώστες (βλ. Τμήμα 1.1).
Τα προγράμματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 26 εκπαιδευτικών συστημάτων εμπεριέχουν
κατευθυντήριες γραμμές συνεργατικής μάθησης σε αναγνωστικά κείμενα. Σε όλα αυτά τα συστήματα,
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οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν όλους τους κύκλους ή τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με
την εξαίρεση του Βελγίου (Γερμανόφωνη Κοινότητα), της Γαλλίας και της Αυστρίας όπου, κατά τον
πρώτο κύκλο, δεν υπάρχουν αναφορές στις κατευθυντήριες γραμμές. Στο κατώτερο δευτεροβάθμιο
επίπεδο, 18 εκπαιδευτικά συστήματα αναφέρονται στην συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα.
Σχήμα 1.5: Συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα σε κείμενα αναφοράς, πρωτοβάθμια και
κατώτερη μέση εκπαίδευση, 2009/10

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δεν υπάρχει συνεργατική μάθηση με βάση
γραπτά κείμενα

Πηγή: Ευρυδίκη

Επεξηγηματικό σημείωμα
Η συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα έχει την έννοια ότι οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους πάνω σε ένα γραπτό
κείμενο με στόχο να το ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τα σε αυτό περιεχόμενα νοήματα στα πλαίσια μιας ομαδικής
διεργασίας (Biancarosa and Snow 2006, σελ. 17).

Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Λουξεμβούργο: Δεδομένα μη ελεγμένα από την Εθνική Μονάδα Ευρυδίκη.
Ρουμανία: Για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνο τα κείμενα αναφοράς τα σχετικά με τις πρώτες τέσσερεις τάξεις
του Gimnaziu (μαθητές 10-14 ετών) έχουν ληφθεί υπόψη στο ως άνω σχήμα.

Στις περισσότερες χώρες, διασφαλίζεται η συνέχεια μεταξύ των δυο επιπέδων εκπαίδευσης,
δεδομένου ότι τα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη προσέγγιση στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζουν χρησιμοποιώντας την και στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), στην Βουλγαρία, στην
Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τα δεδομένα PIRLS, η συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα φαίνεται ότι είναι
διαδεδομένη στα Ευρωπαϊκά σχολεία. Στις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στην έρευνα IEA, από
ποσοστό περίπου 71% των μαθητών τετάρτης τάξης ζητήθηκε ‘να συζητήσουν μεταξύ τους αυτά που
διάβασαν’ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Όπως επισημαίνει ο Mullis et al. (2007, σελ. 224), το
80% ή και μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών ασχολείται με συνεργατική μάθηση βασιζόμενη σε
γραπτά κείμενα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στη Λετονία, στη
Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στην Αυστρία, στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία).
Αντίθετα, στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), στη Σουηδία, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία, από
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ποσοστό 40% ή και μικρότερο των μαθητών ζητείται να συζητήσουν μεταξύ τους αυτά που διάβασαν
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
Οι μαθητές μπορεί να κληθούν να διαβάσουν τα ίδια κείμενα και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Η
συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα μπορεί να διεξάγεται με προσωπική και ανεξάρτητη
αναγνωστική πρακτική. Το Ιρλανδικό πρόγραμμα σπουδών, για παράδειγμα, υπογραμμίζει ότι οι
μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συνιστούν βιβλία σε άλλους μαθητές και να ζητούν συστάσεις
βιβλίων από αυτούς. Εξάλλου, τα προγράμματα σπουδών στη Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο
και Σουηδία υποδεικνύουν ότι οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται πάνω στα ίδια κείμενα. Στη
Φινλανδία και τη Σουηδία, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να απασχολούν από μικρή ηλικία τους
μαθητές με κοινές λογοτεχνικές εμπειρίες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας. Κατά το
Δανικό πρόγραμμα σπουδών, η εργασία πάνω σε κοινά κείμενα είναι σημαντική για την επίδειξη
περιέργειας επί αυτών εκ μέρους των μαθητών.
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα παρέχει επίσης
σημαντικά γνωστικά οφέλη. Οι πολλαπλές διαδράσεις μεταξύ μαθητών προτρέπουν την γνωστική
τους ανάπτυξη, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις μαθησιακές τους ικανότητες όχι μόνο στην
ανάγνωση, αλλά και σε όλους τους τομείς του προγράμματος σπουδών (Baker and Wigfield (1999),
Guthrie and Wigfield (2000)). Καθιστάμενοι ικανοί αναγνώστες, οι μαθητές έχουν θετικές επιπτώσεις
και στην ενασχόληση με την ανάγνωση, κάτι το οποίο διευκολύνει με τη σειρά του στην απόκτηση των
αναγνωστικών δεξιοτήτων. Το γεγονός ότι ο ως άνω κύκλος είναι σημαντικός για την σημαντική
πρόοδο της ικανότητας ανάγνωσης επισημαίνεται ξεκάθαρα στο πρόγραμμα σπουδών του Ηνωμένου
Βασιλείου (Αγγλία): ‘η ανάγνωση με αυτοπεποίθηση και με ανεξάρτητο τρόπο μπορεί να αυξήσει το
ενδιαφέρον και τη χαρά των μαθητών για την ανάγνωση’. Με άλλα λόγια, ενώ το ενδιαφέρον για
ανάγνωση βοηθά στην απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων, αντιστρόφως και η καλή ανάγνωση βοηθά
στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αναφέρονται ρητά και σε άλλες προσεγγίσεις προώθησης της
ενασχόλησης των μαθητών με την ανάγνωση. Στην Ιρλανδία, οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν την
προτίμηση τους σε διάφορα είδη κειμένων ή συγγραφείς. Στην Κύπρο, από την πρώτη τάξη του
σχολείου το πρόγραμμα προβλέπει χρόνο ελεύθερης ανάγνωσης των βιβλίων που αρέσουν στους
μαθητές. Η πρόσκληση των συγγραφέων παιδικών βιβλίων στα σχολεία όπως προβλέπει το
πρόγραμμα σπουδών στην Ιρλανδία, ή οι επισκέψεις σε χώρους αξιοποίησης των βιβλίων, όπως
βιβλιοθήκες, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών της Ισπανίας και του Λουξεμβούργου,
μπορεί επίσης να αποβεί επωφελές για το αναγνωστικό ενδιαφέρον των μαθητών. Στην Κύπρο, οι
διαγωνισμοί ανάγνωσης παρέχονται ως παράδειγμα σχολικών δραστηριοτήτων που μπορούν να
προωθήσουν την φιλαναγνωσία.
Παρά το γεγονός ότι προτείνεται η χρήση διαφόρων και ποικίλων αναγνωστικών υλικών, στα
προγράμματα σπουδών πολλών χωρών υπάρχει προβληματισμός ως προς την ενθάρρυνση θετικής
στάσης των μαθητών έναντι της λογοτεχνίας. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο πρώτος στόχος
ανάγνωσης, παράλληλα με την ανάγκη αναζήτησης απαντήσεων σε νοηματικά θέματα, είναι η
αποκόμιση αισθητικής ικανοποίησης από λογοτεχνικά έργα.
Εννέα Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών (Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) παρέχουν καταλόγους με τίτλους ή συγγραφείς
βιβλίων ως αναγνωστικά υποδείγματα για τους μαθητές. Οι εν λόγω κατάλογοι καλύπτουν το επίπεδο
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εξαίρεση τη Λιθουανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο όπου αφορούν μόνο στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Γαλλία, για παράδειγμα,
το Υπουργείο δημοσιεύει βιβλιογραφία 350 τίτλων παιδικής λογοτεχνίας για μαθητές τρίτης, τετάρτης
και πέμπτης τάξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη Δανία και στην Πορτογαλία, τα προτεινόμενα
βιβλία οργανώνονται σε διάφορες κατηγορίες όπως βιβλία για ανάγνωση με τους
γονείς/εκπαιδευτικούς και βιβλία για μαθητές που δεν διαβάζουν συχνά (Πορτογαλία) και βιβλία για
αυτόνομη ανάγνωση ή για ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης (Δανία).
Εκτός των αναγνωστικών υποδειγμάτων, το πρόγραμμα σπουδών της Δανίας αναφέρεται και σε ένα
λογοτεχνικό κανονιστικό κατάλογο 15 συγγραφέων. Στόχος είναι να έχει κάθε παιδί την ευκαιρία να
γνωρίσει κάτι για τους εν λόγω συγγραφείς, οι οποίοι θεωρούνται πολύ σημαντικοί για τον πολιτισμό
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της Δανίας, πριν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στη Λιθουανία, σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών για το 9ο και το 10ο σχολικό έτος, οι μαθητές πρέπει να διαβάζουν τρία έργα κλασικών
Λιθουανών συγγραφέων.
Στην Ιρλανδία, το πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπει ανάλογο κατάλογο, αλλά παρέχει λεπτομερείς
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αναγνωστικά αντικείμενα των μαθητών. Ορισμένες σελίδες, για
παράδειγμα, εστιάζουν στην ποίηση, προσαρμοσμένη στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των παιδιών
του δημοτικού σχολείου. Υπάρχουν επίσης αναφορές σχετικά με τα βιβλία που θα πρέπει να
περιλαμβάνουν οι σχολικές βιβλιοθήκες. Για παράδειγμα, μεταξύ των βιβλίων θα πρέπει να υπάρχουν
μυθιστορήματα και μη μυθιστορηματικές εκδόσεις και θα πρέπει οι ήρωες, οι πρωταγωνιστές σε αυτά,
να ανήκουν και στα δυο φύλα, ενώ το περιεχόμενο τους θα πρέπει να συνάδει με το κοινωνικό
υπόβαθρο και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά όλων των μαθητών του σχολείου.
Όπου υπάρχουν κατάλογοι βιβλίων προς ανάγνωση, δεν είναι κλειστοί και είναι αρκετά διευρυμένοι
ώστε να αφήνουν περιθώρια επιλογών κατάλληλων κειμένων στους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών. Στις περισσότερες επίσης χώρες, το πρόγραμμα
προτείνει στους εκπαιδευτικούς τη χρησιμοποίηση μυθιστορηματικών και μη βιβλίων. Όπως
υποδεικνύει η ερευνητική βιβλιογραφία, η παροχή ευρέων δυνατοτήτων επιλογής στους μαθητές είναι
πράγματι εξαιρετικά σημαντική για την παρακίνηση και τη συντήρηση του αναγνωστικού τους
ενδιαφέροντος. Πέρα από αυτή την αρχή, ωστόσο, ο καθορισμός ενός λογοτεχνικού κανονιστικού
πλαισίου και η επιλογή περιορισμένου αριθμού λογοτεχνικών εργασιών πολιτιστικά σημαντικών για τη
χώρα εκπαίδευσης των μαθητών έχει επίσης εκπαιδευτικό νόημα διότι η εξοικείωση των μαθητών με
τις ως άνω εργασίες μπορεί να τους βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας και του
πολιτισμού μέσα στον οποίο διαβιούν.

1.3. Υποστήριξη στον προβληματικό αναγνώστη –Στοιχεία από διεθνείς έρευνες
Οι διάφορες χώρες προβαίνουν σε συγκεκριμένες επιλογές στα προγράμματα σπουδών και σε άλλες
κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας αναγνωστικού γραμματισμού στα διάφορα εκπαιδευτικά στάδια.
Ανεξάρτητα ωστόσο από τους τρόπους Διδασκαλίας της Ανάγνωσης, οι μαθητές σε όλα τα στάδια της
αναγνωστικής τους ανάπτυξης μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσχέρειες και να χρειάζονται
συμπληρωματική υποστήριξη για να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητες τους. Το τμήμα αυτό
εστιάζει σε μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες και επισημαίνει τις κοινές στρατηγικές υποστήριξης
τους. Η ανάλυση βασίζεται στα ερωτηματολόγια μαθητών και εκπαιδευτικών της Μελέτης του Διεθνούς
Προτύπου Προόδου στη Μελέτη και την Ανάγνωση (PIRLS) 2006 (για περισσότερες πληροφορίες για
την έρευνα βλ. κεφάλαιο 'Επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης: Στοιχεία από Διεθνείς
Έρευνες').
1 . 3 .1 . Μαθη τέ ς στ ο υς οπ οίο υς χ ο ρη γ ε ίτ α ι ε νι σ χ υ τ ι κή δ ι δα σκα λ ία ( 34)
Όλα τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν κάποιας μορφής ενισχυτική διδασκαλία για
τους προβληματικούς αναγνώστες. Όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 1.6, το 2006, η αναλογία μαθητών
που έτυχαν υποστήριξης ήταν μεταξύ 3% στη Γαλλία και 19% στην Πολωνία. Σε όλες ωστόσο τις
χώρες οι οποίες συμμετείχαν στην μελέτη PIRLS, οι εκπαιδευτικοί έτειναν μάλλον να αναφέρουν ότι
υπήρχαν περισσότεροι μαθητές με ανάγκες ενισχυτικής διδασκαλίας από εκείνους στους οποίους αυτή
εχορηγείτο. Κατά μέσον όρο, στις συμμετέχουσες χώρες ΕΕ, περίπου το 12% των μαθητών της
τετάρτης τάξης ελάμβανε συμπληρωματική διδασκαλία στην ανάγνωση. Κατά τις εκτιμήσεις των
εκπαιδευτικών, το 17% των μαθητών χρειάζεται την ως άνω βοηθητική υποστήριξη. Οι μεγαλύτερες
διαφορές παρατηρήθηκαν στη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, στη Γαλλία, τη Λετονία και τη
Σλοβακία, όπου, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ποσοστό από 9% έως 10% των μαθητών είχαν
ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας χωρίς αυτή να τους παρέχεται.

34

( )

Κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων PIRLS και για λόγους συνέπειας με την ορολογία PIRLS, χρησιμοποιείται ο όρος
‘ενισχυτική διδασκαλία’ (‘remedial teaching’) αντί του όρου μαθησιακή υποστήριξη ('learning support') που χρησιμοποιείται
σε άλλα σημεία της μελέτης.
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Σχήμα 1.6: Ποσοστό μαθητών τετάρτης τάξης που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς τους και ποσοστό μαθητών στους οποίους παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία, 2006

Παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία

Χρειάζεται ενισχυτική διδασκαλία αλλά δεν παρέχεται

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη
EU27

BE
fr

BE
nl

IT

LV

LT

LU

11.9 8.3 13.6 15.0 12.4 13.4 13.9 3.4

9.5

6.7

7.4

5.6 15.8 15.8 12.3 19.3 14.9 14.1 7.6

9.2 15.0 9.9 14.9 11.2

3.3 10.0 4.4

9.4

1.6

6.9

3.9

9.1

3.9

2.1

DK

3.6

DE

7.2

ES

HU

4.1

NL

1.2

AT

3.1

PL

3.7

RO

4.9

SI

2.1

SK

9.6

SE

UK- UKENG SCT

FR

5.4

BG

3.2

2.7

IS

2.3

NO

4.1

Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από το μέσο όρο ΕΕ αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα το οποίο διατίθεται στο:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους μαθητές οι
οποίοι χρήζουν ενισχυτικής διδασκαλίας δεν αντιστοιχούσαν άμεσα με τους αριθμούς προβληματικών
μαθητών σύμφωνα με τις κλίμακες επιτευγμάτων PIRLS (βλ. Σχήμα 4, σελ. 25). Όπως φαίνεται στο
Σχήμα 7, το χάσμα στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών ήταν πολύ μικρότερο από το χάσμα στις
πραγματικές αναλογίες προβληματικών αναγνωστών. Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για μαθητές
χρήζοντες υποστήριξης ήταν μεταξύ 9 και 22%, ενώ οι αναλογία των προβληματικών αναγνωστών
σύμφωνα με την κλίμακα PIRLS ήταν μεταξύ 9 και 39%.
Μια σύγκριση του πραγματικού ποσοστού προβληματικών αναγνωστών (οριζόμενων κατά PIRLS ως
μαθητές των οποίων οι επιδόσεις υπολείπονται του Ενδιάμεσου Διεθνούς Κριτηρίου Αξιολόγησης) και
των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών επί του ποσοστού μαθητών που χρήζουν αναγνωστικής
υποστήριξης αποκαλύπτει ότι, κατά μέσον όρο, οι εκπαιδευτικοί τείνουν μάλλον να υποτιμήσουν τον
αριθμό των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη (βλ. Σχήμα 1.7). Πιθανόν το ποσοστό και η
κατεύθυνση της λανθασμένης εκτίμησης των εκπαιδευτικών να αφορούσαν στον μέσο όρο επιδόσεων
των χωρών. Σε χώρες με μεγαλύτερα ποσοστά προβληματικών αναγνωστών, οι εκπαιδευτικοί είχαν
υποτιμήσει σε σημαντικό βαθμό την ανάγκη ενίσχυσης. Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), στη
Ρουμανία και τη Νορβηγία, για παράδειγμα, οι αριθμοί των προβληματικών αναγνωστών κατά PIRLS
ήταν δυο φορές υψηλότεροι από τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών περί του αριθμού των μαθητών με
ανάγκες ενισχυτικής διδασκαλίας. Αντιθέτως, σε μερικές χώρες με χαμηλότερα επίπεδα
προβληματικών αναγνωστών, οι εκπαιδευτικοί διέγνωσαν ότι υπήρχαν περισσότεροι μαθητές με
ανάγκη υποστήριξης από τον αριθμό τον οποίο υπεδείκνυαν τα πραγματικά επίπεδα προβληματικών
αναγνωστών. Τα εν λόγω αποτελέσματα ίσως να ερμηνεύονται εν μέρει από την τάση των
εκπαιδευτικών να προβαίνουν σε εκτιμήσεις ανάλογα με το επίπεδο της σχολικής τάξης και όχι με
βάση τα αντικειμενικά εξωτερικά κριτήρια επιδόσεων. Το γεγονός αυτό προβάλλει την ανάγκη
τυποποιημένων εργαλείων αξιολόγησης για τη διάγνωση αναγνωστικών δυσχερειών.
Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των αριθμών των κατά PIRLS προβληματικών μαθητών (εκείνων
των οποίων οι επιδόσεις υπολείπονται του Ενδιάμεσου Διεθνούς Κριτηρίου Αξιολόγησης) και των
αριθμών των μαθητών στους οποίους παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία παρατηρήθηκαν στην
Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, στη Γαλλία, στη Ρουμανία και στη Νορβηγία. Στα εν λόγω
εκπαιδευτικά συστήματα, υπήρχαν κατά μέσο όρο 20-25% περισσότεροι κατά PIRLS προβληματικοί
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αναγνώστες από εκείνους στους οποίους παρεχόταν ενισχυτική διδασκαλία. Στη Γαλλία, ο αριθμός
μαθητών στους οποίους παρεχόταν ενισχυτική διδασκαλία ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με
άλλα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μόνο ποσοστό 3% των Γάλλων μαθητών τετάρτης τάξης
ελάμβανε υποστήριξη με ενισχυτική διδασκαλία, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις μαθητές δεν
μπορούσε να αναγνωρίσει την πλοκή κειμένου σε λογοτεχνικό επίπεδο και να πραγματοποιήσει
καθήκοντα όπως η εύρεση πληροφοριών πέρα από τα αρχικά τμήματα ενός ενημερωτικού κειμένου.

% μαθητών χαμηλών επιδόσεων (<475)

Σχήμα 1.7: Ποσοστό μαθητών τετάρτης τάξης με ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς τους και πραγματικό ποσοστό προβληματικών αναγνωστών, 2006

% μαθητών με ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τους.
Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
Επεξηγηματικό σημείωμα
Η γραμμή υποδεικνύει απόλυτο συσχετισμό. Οι τελείες (κουκκίδες) τιμών στα δεξιά της γραμμής δεικνύουν υπερεκτίμηση των
μαθητών με ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ οι αντίστοιχες στα αριστερά της γραμμής αναφέρονται σε λανθασμένη χαμηλή
εκτίμηση του αριθμού των μαθητών με ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.
Για το ακριβές ποσοστό των μαθητών χαμηλών επιδόσεων, βλ. Σχήμα 4 (σελ. 25), ενώ για το ποσοστό μαθητών με ανάγκη
ενισχυτικής διδασκαλίας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τους, βλ. Σχήμα 1.6 (σελ. 67).
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1.3.2. Υποστήριξη των προβληματικών αναγνωστών
Προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών.
Όπως φαίνεται από την σχετική βιβλιογραφία, είναι σημαντική η εκ μέρους των εκπαιδευτικών
υιοθέτηση μέτρων υποστήριξης των προβληματικών αναγνωστών. Η PIRLS 2006 περιείχε
πολυάριθμες ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς σχετικά με το τι κάνουν συνήθως όταν ένας μαθητής
αρχίζει να μένει πίσω στην ανάγνωση. Η ανάλυση των παραγόντων (35) αποκάλυψε ένα
χαρακτηριστικό στοιχείο στις χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν σε τρία
είδη:
•

Στάση αναμονής (υποθέτοντας ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί σε κατάσταση μεγαλύτερης
ωριμότητας με την πάροδο κάποιου χρόνου)

•

Ανάθεση συμπληρωματικής εργασίας στο σπίτι.

•

Παροχή υποστήριξης μέσα στη σχολική αίθουσα, για παράδειγμα εξατομικεύοντας τη
διδασκαλία, παρέχοντας ευμενέστερες συνθήκες (επιτρέποντας την επιβράδυνση εκτέλεσης
μαθητικών καθηκόντων) και ζητώντας τη συνδρομή άλλων μαθητών.

Ο Πίνακας 1 στα παραρτήματα (Προσάρτημα Τμήματος 1.3) απαριθμεί τα ποσοστά μαθητών τετάρτης
τάξης για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τις ως άνω προσεγγίσεις. Είναι
σημαντικό να παρατηρηθεί ότι οι απαντήσεις δεν ήταν αποκλειστικά μονοσήμαντες, με την έννοια ότι ο
ίδιος δάσκαλος θα μπορούσε να αναφέρει ότι χρησιμοποιεί διάφορες, περισσότερες της μιας,
προσεγγίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το παρόν μέρος του τμήματος περιγράφει εν
συντομία τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε κάθε ερώτηση, ενώ τα χαρακτηριστικά στοιχεία κοινών
προσεγγίσεων θα παρουσιαστούν αργότερα.
Όπως έχει επισημανθεί στην σχετική βιβλιογραφία, είναι σημαντική η παροχή υποστήριξης όταν ένας
μαθητής αρχίζει να μένει πίσω στην ανάγνωση. Εξάλλου, μια επισκόπηση των συστημάτων
παρέμβασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ‘κανονική διδασκαλία’ (‘χωρίς παρεμβάσεις’) δεν
επιτρέπει στα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος (Brooks
2007, σελ. 31). Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να προλάβει την υστέρηση στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων ανάγνωσης. Τούτου λεχθέντος, περίπου ένας στους τρεις μαθητές τετάρτης τάξης είχε
δάσκαλο ο οποίος μάλλον τηρούσε στάση αναμονής για να διαπιστώσει εάν η χαμηλή αναγνωστική
επίδοση του μαθητή θα μπορούσε να διορθωθεί με την πρόοδο της ωριμότητας του μαθητή. Στο
Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), στην Ιταλία, στη Λετονία, στο Λουξεμβούργο και στην Αυστρία, η
στάση αυτή ήταν ακόμα πιο διαδεδομένη. Η Λετονία, με ποσοστό 91% των μαθητών για τους οποίους
οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ανέμεναν την αυτο-βελτίωση των μαθητών, βρίσκεται εκτός των άλλων
Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Είναι σημαντικό ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι δεν
υπήρχαν μαθητές για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν ότι ανέμεναν απλώς και μόνο την
βελτίωση τους χωρίς να κάνουν τίποτε άλλο.
Σχετικά με την ανάθεση πρόσθετης εργασίας στο σπίτι, οι αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων
Ευρωπαϊκών συστημάτων ήταν τεράστιες, κυμαινόμενες από το 23% στη Γαλλία έως το 97% στη
Βουλγαρία. Η πρόσθετη ως άνω εργασία για μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες μπορεί να συνιστά
αποτελεσματική στρατηγική εφόσον οι γονείς βοηθούν και στηρίζουν το παιδί στα συμπληρωματικά
αυτά σχολικά καθήκοντα του. Το γεγονός όμως ότι οι προβληματικοί αναγνώστες έχουν μάλλον
λιγότερο μορφωμένους γονείς και διαβιούν σε λιγότερο ενθαρρυντικά οικογενειακά περιβάλλοντα,
μπορεί να καθιστά ανέφικτη αυτή τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης. Τα προγράμματα
οικογενειακού γραμματισμού και η συνεργασία με τους γονείς, όπως εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3
(‘Προώθηση της ανάγνωσης έξω από το σχολείο’) θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
υποστήριξης σε ανάλογες περιπτώσεις.
Σε σχέση με τη χρήση των πόρων που είναι διαθέσιμοι στην ίδια τη σχολική αίθουσα, η πλέον κοινή
προσέγγιση υπήρξε η ατομική εργασία με μαθητές οι οποίοι υστερούσαν. Η σημασία της
εξατομικευμένης διδασκαλίας κατά την προσπάθεια επίλυσης αναγνωστικών δυσχερειών
υπογραμμίστηκε και στην σχετική βιβλιογραφία. Κατά μέσο όρο, στα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά
35
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Υπολογισμοί δικτύου Ευρυδίκη.
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συστήματα, το 86% των μαθητών είχαν εκπαιδευτικούς οι οποίοι αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στην
ατομική διδασκαλία των προβληματικών αναγνωστών, από 72 έως 99%. Μια ελαφρώς λιγότερο κοινή
μέθοδος ήταν η χρήση των ιδίων διδακτικών υλικών με μαθητές διαφόρων επιπέδων αναγνωστικών
ικανοτήτων, επιτρέποντας ωστόσο σε αυτούς να εργάζονται με διαφορετικές ταχύτητες. Ποσοστό
περίπου 64% των Ευρωπαίων μαθητών είχαν εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία εργασίας. Ενδιαφέρουσα είναι η σπάνια χρήση της εν λόγω μεθοδολογίας σε κάποιες
χώρες με υψηλότερα επίπεδα προβληματικών αναγνωστών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Νορβηγία. Οι εκπαιδευτικοί στις χώρες αυτές χρησιμοποιούν συνήθως διαφορετικά διδακτικά υλικά με
μαθητές που κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας (36). Η συνεργασία μαθητών
με συμμαθητές τους οι οποίοι έχουν προβλήματα αναφέρθηκε από εκπαιδευτικούς σε ποσοστό
περίπου 60% των μαθητών τετάρτης τάξης. Οι Σκανδιναβικές χώρες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν σε
σημαντικά μικρότερο ποσοστό τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Πρόσθετο προσωπικό
Η υποστήριξη από ένα επιπλέον άτομο το οποίο παρέχει ατομική διδασκαλία ή διδασκαλία σε μικρές
ομάδες είναι σημαντική μέθοδος αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσχερειών, όπως υποδεικνύεται από
τη σχετική βιβλιογραφία. Στην μελέτη PIRLS 2006 περιέχονται κάποιες λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά
με την διαθεσιμότητα ατόμου υποστήριξης των προβληματικών αναγνωστών. Το Σχήμα 1.8 συνοψίζει
τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση ‘σας έχουν διατεθεί οι παρακάτω πόροι για την
εργασία σας με μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ανάγνωση;’
•

Ένας <ειδικός ανάγνωσης> είναι διαθέσιμος για εργασία στην τάξη μου με τους
συγκεκριμένους μαθητές

•

Ένας <ειδικός ανάγνωσης> είναι διαθέσιμος για εργασία σε <τάξη ενισχυτικής Διδασκαλίας
της Ανάγνωσης> με τους συγκεκριμένους μαθητές

•

Ένας βοηθός δασκάλου ή άλλος ενήλικας είναι διαθέσιμος να εργαστεί στην τάξη μου με τους
συγκεκριμένους μαθητές

•

Άλλοι επαγγελματίες (π.χ. ειδικός σε θέματα παιδαγωγικής και διδασκαλίας, λογοθεραπευτής)
είναι διαθέσιμοι για εργασία με τους συγκεκριμένους μαθητές.

Για να καταδειχθεί η γενική διαθεσιμότητα υποστήριξης, οι απαντήσεις ‘πάντα’, ‘μερικές φορές’ και
‘ποτέ’ ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: ‘τουλάχιστον ένα άτομο υποστήριξης είναι πάντα
διαθέσιμο’, ‘τουλάχιστον ένα άτομο υποστήριξης είναι μερικές φορές διαθέσιμο’, και ‘δεν υπάρχει
άτομο υποστήριξης’. Η φράση η οποία περικλείεται σε αγκύλες '<>' εννοεί όρο ειδικά
χρησιμοποιούμενο σε κάποια χώρα και συνεπώς οι σχετικές συγκρίσεις θα πρέπει να γίνονται με τη
δέουσα επιφύλαξη.
Όπως φαίνεται στο κατωτέρω Σχήμα 1.8, οι ως άνω αναφερόμενοι ανθρώπινοι πόροι υπήρχαν πάντα
διαθέσιμοι μόνο στο 18% των Ευρωπαίων μαθητών τετάρτης τάξης. Τουλάχιστον ένα επιπρόσθετο
άτομο υποστήριξης ήταν μερικές φορές διαθέσιμο για περίπου το 52% των μαθητών. Είναι σημαντικό
ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι αυτό περιλαμβάνει βοήθεια η οποία παρέχεται εκτός σχολικής
αίθουσας και ίσως και εκτός σχολείου, όπως και η συνδρομή ενός βοηθού του δασκάλου, άτομο το
οποίο μπορεί να μην διαθέτει πάντα τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα σχετικά με την ανάγνωση
ή την αντιμετώπιση των σχετικών με αυτή προβλημάτων.
Στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία και
Ισλανδία), σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα επιπλέον άτομο υποστήριξης,
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τους. Από την άλλη πλευρά, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές
δεν είχαν ποτέ πρόσβαση σε κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη υποστήριξης στην
Βουλγαρία, στην Ιταλία στο Λουξεμβούργο και στη Ρουμανία.
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Η απάντηση ‘χρησιμοποιώ διαφορετικά διδακτικά υλικά με μαθητές διαφορετικών επιπέδων αναγνωστικών ικανοτήτων’
δεν εμφανίζεται στον Πίνακα 1 διότι συσχετίζεται αρνητικά με το ‘χρησιμοποιώ το ίδιο διδακτικό υλικό με μαθητές που
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας αλλά επιτρέπω την εργασία των μαθητών με διαφορετικές
ταχύτητες’
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Σχήμα 1.8: Συχνότητα διαθεσιμότητας υποστήριξης στην ανάγνωση για μαθητές τετάρτης τάξης, 2006

Τουλάχιστον 1 άτομο υποστήριξης πάντα διαθέσιμο

Τουλάχιστον 1 άτομο υποστήριξης μερικές φορές διαθέσιμο

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη
EU-27

BE fr

BE nl

BG

DK

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

Τουλάχιστον 1 άτομο
υποστήριξης πάντα
διαθέσιμο

18.0

18.3

22.8

14.6

29.4

6.7

35.5

5.6

9.6

43.1

45.9

13.3

Τουλάχιστον 1 άτομο
υποστήριξης μερικές φορές
διαθέσιμο

52.2

64.1

64.1

29.1

67.9

48.0

59.6

48.3

32.8

43.4

44.2

30.6

IS

NO

HU

NL

AT

PL

RO

SI

SK

SE

Τουλάχιστον 1 άτομο
υποστήριξης πάντα
διαθέσιμο

UK-ENG UK-SCT

34.8

29.1

5.9

35.9

4.9

27.3

14.8

12.3

29.0

33.0

38.0

15.6

Τουλάχιστον 1 άτομο
υποστήριξης μερικές φορές
διαθέσιμο

43.7

63.9

54.6

56.8

31.0

64.9

54.6

85.1

69.3

65.3

61.1

75.7

Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
Επεξηγηματικό σημείωμα
Το σχήμα αυτό συνοψίζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση ‘σας έχουν διατεθεί οι παρακάτω πόροι για την
εργασία σας με μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ανάγνωση;'
α) Ένας <ειδικός ανάγνωσης> είναι διαθέσιμος για εργασία στην τάξη μου με τους συγκεκριμένους μαθητές
β) Ένας <ειδικός ανάγνωσης> είναι διαθέσιμος για εργασία σε <τάξη ενισχυτικής Διδασκαλίας της Ανάγνωσης> με τους
συγκεκριμένους μαθητές
γ) Ένας βοηθός δασκάλου ή άλλος ενήλικας είναι διαθέσιμος να εργαστεί στην τάξη μου με τους συγκεκριμένους μαθητές
δ) Άλλοι επαγγελματίες (π.χ. ειδικός σε θέματα παιδαγωγικής και διδασκαλίας, λογοθεραπευτής) είναι διαθέσιμοι για εργασία με
τους συγκεκριμένους μαθητές.
Οι τιμές θεωρείται ότι λείπουν μόνο όταν δεν υπάρχει απάντηση σε καμία ερώτηση (σύνολο 1,22%).
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από το μέσο όρο αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
Για τυπικά σφάλματα βλ. παράρτημα διαθέσιμο στο http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Όπως εμφαίνεται από την επισκόπηση της έρευνας δεν έχει μόνο σημασία η διαθεσιμότητα ή η
συχνότητα, αλλά και το είδος της πρόσθετης υποστήριξης για μαθητές που αντιμετωπίζουν
αναγνωστικές δυσχέρειες. Οι καλά καταρτισμένοι ειδικοί ανάγνωσης οι οποίοι εργάζονται σε άμεση
επαφή με μαθητές που έχουν προβλήματα είναι απαραίτητοι για την παροχή της κατάλληλης
υποστήριξης (Snow, Burns & Griffin, 1998). Κατά μέσο όρο στις συμμετέχουσες χώρες ΕΕ ένας
ειδικός ανάγνωσης ήταν διαθέσιμος για τους μισούς περίπου μαθητές (48%) στην τετάρτη τάξη (37).
Στη Δανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και Ισλανδία, ένας ειδικός
ανάγνωσης ήταν τουλάχιστον μερικές φορές διαθέσιμος για ποσοστό πάνω από 80% των μαθητών
της τετάρτης δημοτικού (βλ. Mullis et al. 2007, σελ. 193). Άλλοι ειδικοί (για παράδειγμα ειδικοί
παιδαγωγικής και λογοθεραπευτές) ήταν πάντα ή μερικές φορές διαθέσιμοι σε ποσοστό 40% κατά
μέσον όρο στις συμμετέχουσες ΕΕ-27 χώρες (38). Ποσοστό 80% ή και μεγαλύτερο των μαθητών είχαν
πρόσβαση στους συγκεκριμένους ειδικούς στην Λετονία, στην Λιθουανία, στην Πολωνία και στο
Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) (Mullis et al. 2007, σελ. 193).

37

Υπολογισμοί δικτύου Ευρυδίκη

38

Υπολογισμοί δικτύου Ευρυδίκη .

( )
( )
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H υποστήριξη είναι πιο προσιτή εφόσον είναι διαθέσιμη στην τάξη ή στο σχολείο του μαθητή. Η PIRLS
συνέλλεξε πληροφορίες για το κατά πόσον ένας <ειδικός ανάγνωσης>, ένας βοηθός εκπαιδευτικού ή
άλλος ενήλικας υπήρχαν διαθέσιμοι να εργαστούν στην σχολική αίθουσα με προβληματικούς
αναγνώστες. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών συνοψίζονται στο κατωτέρω Σχήμα 1.9. Ένα άτομο
υποστήριξης για εργασία στην τάξη μαζί με τον εκπαιδευτικό ήταν τουλάχιστον μερικές φορές
διαθέσιμο για περίπου το 44% των μαθητών στην ΕΕ. Η εν λόγω μορφή υποστήριξης υπήρχε
διαθέσιμη πολύ πιο συχνά στις Σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ λιγότερο συχνά
στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η ενδοταξική ωστόσο υποστήριξη παρεχόταν
συχνά από βοηθό εκπαιδευτικού ή από μη εξειδικευμένο ενήλικα. Ένας ειδικός ανάγνωσης ήταν
τουλάχιστον μερικές φορές διαθέσιμος για εργασία στην τάξη μόνο για ποσοστό 25% των μαθητών
τετάρτης τάξης.
Σχήμα 1.9: Διαθεσιμότητα ατόμου υποστήριξης στην σχολική αίθουσα για μαθητές τετάρτης τάξης, 2006

Πάντα
EU- BE
27 fr

BE
BG DK
nl

3.8 12.7 7.0

4.8

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη

Μερικές φορές

HU

NL

AT

PL

UK UKIS
ENG SCT

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

RO

SI

SK

SE

NO

0.3

5.5

3.3

8.9

7.9

3.5

5.7 13.9 11.0 2.7 12.7 2.1

5.4

3.0

6.4 22.7 20.8 15.7 9.4

Πάντα

7.9

Μερικές
φορές

36.3 32.1 52.0 11.8 57.5 27.3 46.9 35.9 29.8 21.5 11.0 13.0 17.8 46.0 20.6 14.1 14.3 39.4 19.4 68.3 67.0 71.5 64.2 69.5

Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
Επεξηγηματικό σημείωμα
Το σχήμα συνδυάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός <ειδικού ανάγνωσης>, ενός βοηθού
εκπαιδευτικού ή άλλου ενήλικα για εργασία στην σχολική αίθουσα με τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάγνωσης.
Οι τιμές θεωρείται ότι λείπουν μόνο όταν δεν υπάρχει απάντηση σε καμία ερώτηση (σύνολο 2.9%).
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από το μέσο όρο αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Χαρακτηριστικά στοιχεία στην παροχή υποστήριξης στους προβληματικούς
αναγνώστες στην Ευρώπη
Εξετάζοντας τις κοινά χρησιμοποιούμενες διδακτικές προσεγγίσεις και τη διαθεσιμότητα του
πρόσθετου προσωπικού για τους προβληματικούς αναγνώστες, μπορούμε να διακρίνουμε πολλά
χαρακτηριστικά στοιχεία ως προς τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα (39).
•

39

( )

Σε εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία κατά κανόνα διαθέτουν προσωπικό υποστήριξης
στην σχολική αίθουσα, ένας ειδικός ανάγνωσης, βοηθός εκπαιδευτικού ή άλλος ενήλικας
βρίσκεται πιο συχνά διαθέσιμος για εργασία στην σχολική αίθουσα με τους προβληματικούς
αναγνώστες από ότι στο μέσο όρο της ΕΕ. Τη στιγμή που και άλλος ενήλικας είναι συνήθως
παρών για να βοηθά τον εκπαιδευτικό, υπάρχει μικρότερη ανάγκη βοηθείας από άλλους
μαθητές. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, είναι ευχερέστερη η εργασία με διάφορα
αναγνωστικά υλικά για μαθητές σε διάφορα επίπεδα αναγνωστικών ικανοτήτων. Η
συγκεκριμένη μορφή υποστήριξης είναι πιο κοινή στις Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία,
Ισλανδία και Νορβηγία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η περίληψη αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που αναλύονται στο παρόν τμήμα. Για τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία, βλ.
Πίνακα στα παραρτήματα (Προσάρτημα Τμήμα 1.3), τα Σχήματα 1.8 και 1.9 και το σημείο 5.18 της Διεθνούς Έκθεσης
PIRLS 2006 περί ‘διαθεσιμότητας ειδικών' (Mullis et al. 2007, σελ. 193).
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•

Πολλά άλλα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν σχετικά υψηλά επίπεδα πρόσβασης σε
εξωτερική συνδρομή ειδικών, για παράδειγμα ειδικών παιδαγωγικής και διδασκαλίας ή
θεραπευτών λόγου. Οι μαθητές στα ως άνω εκπαιδευτικά συστήματα έχουν πιο συχνά
εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναφέρουν ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο αναγνωστικής
διδακτικής σε ατομικό επίπεδο με τους προβληματικούς αναγνώστες. Χρησιμοποιούνται τα
ίδια διδακτικά υλικά, αλλά οι μαθητές διαφόρων επιπέδων εργάζονται με διαφορετικές
ταχύτητες. Πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία
και Σλοβενία) χρησιμοποιούν την προσέγγιση αυτή. Η Ισπανία επίσης, χρησιμοποιεί ορισμένα
χαρακτηριστικά στοιχεία του προτύπου αυτού.

•

Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία διαθέτουν πολύ μικρή διαθεσιμότητα
προσωπικού υποστήριξης, η ανάθεση συμπληρωματικής εργασίας στο σπίτι, αποτελεί τη
βασική προσέγγιση αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσχερειών. Η χρήση του συγκεκριμένου
συστήματος υπερτερεί στην Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Αυστρία και στην Ρουμανία. Οι
μαθητές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία έχουν συχνά εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναφέρουν
ότι εργάζονται σε ατομικό επίπεδο με τους προβληματικούς αναγνώστες.

•

Η χρήση των ίδιων αναγνωστικών υλικών με διαφορετικές ταχύτητες προόδου και η ανάθεση
μικρότερου όγκου εργασίας στο σπίτι σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ φαίνεται ότι είναι κοινή
προσέγγιση στις χώρες Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Φλαμανδική Κοινότητα), Γαλλία,
Λουξεμβούργο και Σλοβακία. Σπάνια υπάρχει η διαθεσιμότητα ειδικού ανάγνωσης για εργασία
με υστερούντες μαθητές στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα.

Το επόμενο τμήμα περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές
επαγγελματικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών
δυσχερειών των μαθητών. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις από τα δεδομένα PIRLS εξαιτίας
των διαφορών στους χρησιμοποιούμενους ορισμούς και των διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης
(μαθητής-επίπεδο και εθνικές διατάξεις). Το χάσμα στα έτη αναφοράς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια
που μπορεί να έχουν δρομολογηθεί αλλαγές στις εθνικές πολιτικές από το 2006. Επίσης, σε κάποια
εκπαιδευτικά συστήματα με υψηλά επίπεδα σχολικής αυτονομίας, μπορεί να μην υπάρχουν εθνικές
πολιτικές ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες να παρέχουν ενδείξεις σχετικά με τη δυνατότητα
πρόσληψης ειδικού προσωπικού εκ μέρους των σχολείων, όπως επίσης και ως προς το είδος του εν
λόγω προσωπικού.
1.4. Εθνικές πολιτικές και προγράμματα αντιμετώπισης των δυσχερειών ανάγνωσης
Όπως δείχνουν και τα δεδομένα των διεθνών ερευνών επιδόσεων που περιγράφηκαν στο
προηγούμενο τμήμα, τα ποσοστά των προβληματικών αναγνωστών στις Ευρωπαϊκές χώρες είναι
πολύ υψηλά. Το παρόν τμήμα αναλύει τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές παροχής προσωπικού
εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη των μαθητών με
αναγνωστικές δυσχέρειες. Η εστίαση της προσοχής του τμήματος μεταφέρεται κατόπιν αυτού στις
συγκεκριμένες, αποτελεσματικές δράσεις επίλυσης των αναγνωστικών δυσχερειών των μαθητών.
1 . 4 .1 . Ε πα γγ ελ μα τ ι κή
υποστήριξη
τ ων
ε κ πα ιδε υτ ικ ών
στις
διαδικασίες
α ντ ιμ ετ ώπ ισ ης τ ων α να γ νωσ τ ι κ ών δυσχερειών τ ων μ α θητ ών.
Οι μαθητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με αναγνωστικές δυσχέρειες δικαιούνται πρόσθετη
υποστήριξη σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διαδικασία
παροχής της εν λόγω υποστήριξης για μαθητές με προβλήματα στην ανάγνωση είναι παρόμοια στις
περισσότερες χώρες. Ο εκπαιδευτικός της τάξης επισημαίνει αρχικά τους μαθητές οι οποίοι χρήζουν
μεγαλύτερης προσοχής. Η επισήμανση αυτή μπορεί να βασίζεται στην παρατήρηση των
δραστηριοτήτων και διαδράσεων στην αίθουσα διδασκαλίας, στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
μαθητών και/ή στην παρακολούθηση της ατομικής εκπαιδευτικής προόδου. Εφόσον η προσοχή την
οποία παρέχει ο δάσκαλος δεν επιλύει το πρόβλημα (40), ο δάσκαλος μπορεί να συμβουλευθεί και να
ζητήσει τη συνδρομή άλλων επαγγελματιών, συνήθως κατόπιν διαβούλευσης με τον μαθητή και τους
γονείς του.
Όπως ήδη έχει τονιστεί στην σχετική βιβλιογραφία, για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών
δυσχερειών (βλ. Τμήμα 1.1), οι καλά καταρτισμένοι ειδικοί ανάγνωσης, με εξατομικευμένες ή σε μικρές
40

( )

Για παραδείγματα προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, βλ. Τμήμα 1.3.
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ομάδες εντατικές παρεμβάσεις, μπορούν να παράσχουν εξαιρετικά αποτελεσματική υποστήριξη σε
εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με περιπτώσεις προβληματικών αναγνωστών. Το παρόν τμήμα
εστιάζεται συνεπώς στην διαθεσιμότητα πλήρως καταρτισμένων εκπαιδευτικών, με πρόσθετη, ειδική
εκπαίδευση στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης και στην αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών.
Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν οι εθνικές πολιτικές και πρακτικές και οι διάφορες χώρες
κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης των εκπαιδευτικών της τάξης, σε
περίπτωση που έχουν να λύσουν προβλήματα μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες, στην στήριξη
άλλων εκπαιδευτικών ειδικών στην ανάγνωση ή στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από τη μια
πλευρά, ή άλλων επαγγελματιών όπως λογοθεραπευτών ή εκπαιδευτικών ψυχολόγων οι οποίοι θα
αναλάβουν καθήκοντα υποστήριξης ως προς την ανάγνωση, από την άλλη πλευρά. Η ανάλυση
καλύπτει την επαγγελματική υποστήριξη την χορηγούμενη στο σχολείο και στη σχολική αίθουσα. Η
διαθεσιμότητα εξωσχολικής επαγγελματικής υποστήριξης σε μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες δεν
καλύπτεται. Η εστίαση τοποθετείται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η επαγγελματική
υποστήριξη προβληματικών αναγνωστών είναι πιο συνήθης. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
υπάρχει μια σύντομη αναφορά στο τέλος του τμήματος.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε όλες τις χώρες έχουν υιοθετηθεί μέτρα υποστήριξης των μαθητών
με μαθησιακές δυσχέρειες τα οποία προϋποθέτουν ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, αφού διαγνωστεί το πρόβλημα στους μαθητές θα αναγνωριστεί επίσημα η συγκεκριμένη
ανάγκη υποστήριξης, κάτι που θα δημιουργήσει το δικαίωμα εκπαιδευτικών αναπροσαρμογών εντός
των πλαισίων της κανονικής εκπαίδευσης ή εκτός αυτών, στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης. Τα εν
λόγω μέτρα ειδικής εκπαίδευσης, ωστόσο, δεν περιγράφονται εδώ διότι υπερβαίνουν την εμβέλεια της
παρούσας μελέτης.
Για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών των μαθητών, σε 8 χώρες, -Ιρλανδία, Μάλτα,
Ηνωμένο Βασίλειο και στις πέντε Σκανδιναβικές χώρες – οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή εκπαιδευτικών-ειδικών ανάγνωσης για να τους βοηθήσουν στην
σχολική αίθουσα. Πράγματι, μπορούν να αναφερθούν δυο είδη ειδικών εκπαιδευτικών, εκείνοι οι
οποίοι έχουν λάβει ειδική κατάρτιση υποστήριξης μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες, και εκείνοι
επίσης οι οποίοι, εκτός αυτού, έχουν ειδικευθεί στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης και στη συνδρομή των
μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες (βλ. Σχήμα 1.10).
Σχήμα 1.10: Διαθεσιμότητα ειδικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα ή
ευρέως διαδεδομένες πρακτικές, για τη συνδρομή των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των
αναγνωστικών δυσχερειών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία, 2009/10

Εκπαιδευτικοί ειδικοί στην ανάγνωση
Εκπαιδευτικοί ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
ειδικευμένοι στην ανάγνωση.
Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικοί στην ανάγνωση
αλλά άλλου είδους επαγγελματίες (λογοθεραπευτές,
εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, κλπ)

Μη διαθέσιμα στοιχεία

Πηγή : Ευρυδίκη.
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Κεφάλαιο 1: Διδακτικές προσεγγίσεις στην Διδασκαλία της ανάγνωσης
Επεξηγηματικό σημείωμα
Το σχήμα εστιάζει στην διαθεσιμότητα ειδικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των μαθητικών
τάξεων δημοτικού σχολείου κατά την ενασχόληση τους με μαθητές που συναντούν αναγνωστικές δυσχέρειες. Βασίζεται στο
περιεχόμενο επισήμων εγγράφων των διαφόρων χωρών ή στις αναφερόμενες πρακτικές εκείνων των χωρών ή περιφερειών
όπου τα σχολεία και οι εκπαιδευτικές αρχές διαθέτουν πλήρη αυτονομία ως προς την υποστήριξη των μαθητών – Δανία,
Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία).

Στη Δανία και στη Νορβηγία υπάρχει ευρεία διαθεσιμότητα ειδικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης. Στη
Δανία, η Læsevejleder παρέχει υποστήριξη και οδηγίες επί μεθόδων και υλικών αντιμετώπισης
αναγνωστικών δυσχερειών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές (για περισσότερες πληροφορίες για
την Læsevejleder, βλ. Κεφάλαιο 2, Τμήμα 2.3.5). Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Αποτίμησης της
Δανίας (2009), ποσοστό μεγαλύτερο του 85% των σχολείων διαθέτει έναν από τους εν λόγω ειδικούς
εκπαιδευτικούς ανάγνωσης, και όπου αυτός δεν υπάρχει, οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται υποστήριξη
μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στις αρμόδιες δημοτικές αρχές. Στη Νορβηγία, οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου μπορούν να επικοινωνήσουν με δάσκαλους αναγνωστικού γραμματισμού
εξειδικευμένους στην μαθησιακή υποστήριξη και στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης και γραφής. Σχολεία
τα οποία δεν διαθέτουν ειδικό δάσκαλο μπορούν να επικοινωνούν με το κοινωνικό σύστημα
υποστήριξης (Παιδαγωγικές Ψυχολογικές Υπηρεσίες) το οποίο είναι αρμόδιο για την διεξαγωγή
περαιτέρω αξιολόγησης και παροχής συμβουλών για τις περιπτώσεις ειδικής υποστήριξης.
Στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία) ορισμένοι εκπαιδευτικοί
έχουν καταρτιστεί ως εκπαιδευτικοί ‘Αναγνωστικής Ανάνηψης’ ('Reading Recovery'). Στην Αγγλία, για
παράδειγμα, η εν λόγω κατάρτιση χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος του εθνικού φορέα Every
Child a Reader (ECaR – Κάθε Παιδί και Αναγνώστης), το οποίο υποστηρίζει τα σχολεία και τις τοπικές
αρχές με συγκεκριμένες παρεμβάσεις εκ των οποίων η Reading Recovery είναι η πλέον εντατική (για
περισσότερες πληροφορίες της εφαρμογής της βλ. Τμήμα 1.4.2). Οι εκπαιδευτικοί Reading Recovery
είναι ειδικά καταρτισμένοι για την παροχή στους επιλεχθέντες μαθητές μισής ώρας ιδιαίτερου
μαθήματος (ένας προς ένα) καθημερινώς, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Στόχος
των σχολείων επίσης είναι να κεφαλαιοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση η οποία παρέχεται
στους εκπαιδευτικούς Reading Recovery ώστε αυτοί να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν και να
υποστηρίζουν τους παράγοντες του σχολείου οι οποίοι ευθύνονται για το γραμματισμό των μαθητών,
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των βοηθών τους και των γονέων με ηπιότερες
παρεμβάσεις. Στην Ιρλανδία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στους
Εκπαιδευτικούς Μαθησιακής Υποστήριξης και Πόρων (Learning Support and Resource Teachers),
των οποίων η κατάρτιση περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία Διδασκαλίας της Ανάγνωσης για τις
ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Στη Μάλτα, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί των σχολικών αιθουσών κατά την εργασία τους
με μαθητές που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσχέρειες υποστηρίζονται από τους ‘Εκπαιδευτικούς
Υποστήριξης Γραμματισμού’. Οι 'Εκπαιδευτικοί Υποστήριξης Γραμματισμού’ δεν υποχρεούνται να
διαθέτουν ειδικά προσόντα γραμματισμού, παρακολουθούν ωστόσο μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής
επαγγελματικής κατάρτισης η οποία τους επιτρέπει να υποστηρίζουν τους μαθητές στην ανάπτυξη
κατάλληλων αναγνωστικών δεξιοτήτων και στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ολοκληρωμένου
γραμματισμού στα σχολεία. Κατά το σχολικό έτος 2009/10, υπήρχαν δέκα πέντε 'Εκπαιδευτικοί
Υποστήριξης Γραμματισμού’ υποστηρίζοντας δέκα δίκτυα σχολείων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία), οι εκπαιδευτικοί 'Additional Support Needs (ASN)’ λειτουργούν στα
πλαίσια των δημοτικών αρχών και συμμετέχουν στην άμεση διδασκαλία μαθητών που χρειάζονται
συμπληρωματική υποστήριξη στα σχολικά τους καθήκοντα. Οι εκπαιδευτικοί ASN αναπτύσσουν τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες συνδυάζοντας εμπειρία και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση,
συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών σπουδών. Από κοινού με τα σχολεία προσχολικής ηλικίας
και τα δημοτικά σχολεία συνεργάζονται στις αξιολογήσεις, στο σχεδιασμό και στις δραστηριότητες
αυτών ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει η κατάλληλη ανταπόκριση στις μεμονωμένες ανάγκες κάθε
μαθητή ή νέου ανθρώπου.
Σε τρεις από τις Σκανδιναβικές χώρες – Φινλανδία, Σουηδία και Ισλανδία – οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
υποστηρίζουν τα δημοτικά σχολεία στην αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσχερειών είναι εκείνοι οι
οποίοι από πλευράς προσόντων χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικών αναγκών,
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ειδικευμένοι επίσης στα θέματα ανάγνωσης. Στη Φινλανδία, πρόκειται για εκπαιδευτικό προσωπικό το
οποίο χειρίζεται θεματολογίες ειδικών αναγκών έχοντας υποστεί κατάρτιση στις αναγνωστικές
δυσχέρειες στα πλαίσια ενός υποχρεωτικού προγράμματος κατάρτισης. Συνδράμουν τους
εκπαιδευτικούς των σχολικών αιθουσών σε διάφορα εκπαιδευτικά καθήκοντα: διάγνωση των
αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, παροχή μαθησιακής υποστήριξης με τη μορφή
εξατομικευμένης ενασχόλησης και χρήσης χρόνου, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη
ευέλικτων διδακτικών διευθετήσεων, όπως ομαδοποίηση μαθητών, ταυτόχρονη διδασκαλία, κλπ. Στη
Σουηδία, οι Speciallärare είναι εκπαιδευτικοί διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες οι οποίοι,
μεταξύ άλλων, έχουν καταρτιστεί στην ενδελεχή γνώση αναγνωστικών τεχνικών και αποτελεσματικών
μεθόδων ενθάρρυνσης και υποστήριξης των μαθητικών αναγνωστικών δεξιοτήτων σε πρώιμο στάδιο.
Ένα μέρος της υπηρεσίας ειδικών αναγκών στην Ισλανδία, με την υποστήριξη των δημοτικών αρχών,
αναλαμβάνει την κατάλληλη υποστήριξη μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες και εκπαιδευτικών οι
οποίοι χρήζουν υποστήριξης για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων ανάγνωσης. Εκτός αυτού,
υπάρχουν επίσης Ισλανδοί εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση σε θέματα ανάγνωσης, εργαζόμενοι σε
πανεπιστήμια ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι οργανώνουν τμήματα κατάρτισης για
εκπαιδευτικούς.
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ωστόσο, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι σε θέματα
ανάγνωσης σε θέση να υποστηρίξουν τους βασικούς εκπαιδευτικούς στην εργασία τους με μαθητές με
αναγνωστικές δυσχέρειες. Αντί αυτού, στα επίσημα έγγραφα ή στις αναφερόμενες ως ευρέως
διαδομένες πρακτικές περιγράφεται ότι τουλάχιστον ένα είδος ‘άλλου’ επαγγελματικού προσωπικού –
λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι ή κάτι ανάλογο – μπορεί να τίθεται στη διάθεση των
σχολείων για να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς σε ορισμένα καθήκοντα συναφή με την ανάγνωση. Τα
καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αξιολόγηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων, μαθησιακή
υποστήριξη σε μεμονωμένους μαθητές ή μικρές ομάδες μαθητών και/ή παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς επί θεμάτων σχετικών με την ανάγνωση.
Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν επίσης διδακτικό υλικό για την εργασία
τους με προβληματικούς αναγνώστες, για παράδειγμα τυποποιημένες αξιολογήσεις σε κεντρικό
επίπεδο, διαγνωστικές δοκιμασίες, ειδικά αναγνωστικά βιβλία ή άλλα εργαλεία μαθησιακής
υποστήριξης (για περισσότερα παραδείγματα επί ειδικού διδακτικού υλικού βλ. Τμήμα 1.4.2).
Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων επαγγελματιών, ένας βοηθός του δασκάλου ή άλλος ενήλικας
μπορεί μερικές φορές να διατίθεται στην σχολική αίθουσα με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών με
αναγνωστικές δυσχέρειες. Ο ρόλος ωστόσο του εν λόγω προσωπικού δεν έχει ενδελεχώς αναλυθεί
στην παρούσα μελέτη (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους βοηθούς εκπαιδευτικών βλ.
Τμήμα 1.3).
Είναι σημαντικό να επισημανθεί εδώ ότι σε σχεδόν όλες τις χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικούς
εκπαιδευτικούς ανάγνωσης, ακόμα και σε μερικές που διαθέτουν τους συγκεκριμένους επαγγελματίες,
υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται ή διαδικασίες που πρέπει να
τηρούνται πριν τη διάθεση επαγγελματικής υποστήριξης. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν στις Δανία,
Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) και Ισλανδία όπου η εξειδικευμένη υποστήριξη σε
μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες είναι άμεσα διαθέσιμη στην σχολική αίθουσα. Σε όλες τις άλλες
χώρες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, μετά την επισήμανση των προβλημάτων και την
αρχική παρέμβαση του δασκάλου, παρεμβάλλονται οι άλλοι ειδικοί, όπως εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι ή
λογοθεραπευτές με σκοπό την περαιτέρω διάγνωση και αποτίμηση των προβλημάτων του εκάστοτε
συγκεκριμένου μαθητή με αναγνωστικές δυσχέρειες. Σε ορισμένες χώρες, οι εν λόγω ειδικοί
εργάζονται σε εξειδικευμένα κέντρα παροχής ψυχο-παιδαγωγικών υπηρεσιών, δηλαδή είναι
εξωσχολικοί παράγοντες υποστήριξης. Τα αποτελέσματα των αποτιμήσεων συζητούνται συνήθως
από τον δάσκαλο και τον διευθυντή του σχολείου, ενώ τα προτεινόμενα μέτρα υλοποιούνται κατόπιν
διαβούλευσης και συμφωνίας με τους γονείς. Αυτό σημαίνει, ότι από τη διάγνωση των αναγνωστικών
δυσχερειών ενός μαθητή και μέχρι την πραγματική ενεργοποίηση της υποστήριξης μπορεί να υπάρχει
σημαντική απώλεια χρόνου. Όσο πιο χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες, τόσο πιθανότερη είναι η ακόμη
μεγαλύτερη υστέρηση του μαθητή στο μεσοδιάστημα και όχι μόνο στην ανάγνωση, αλλά και σε άλλα
σχολικά μαθήματα όπου η ανάγνωση είναι ζωτικής σημασίας.
Για παράδειγμα, όταν ένας μαθητής δημοτικού σχολείου στην Κύπρο αντιμετωπίζει αναγνωστικές
δυσχέρειες, ο δάσκαλος συντάσσει αρχικά μια έκθεση για τις ανάγκες και τα προβλήματα του μαθητή,
σε συνεργασία με τους γονείς. Κατά το πρώτο αυτό στάδιο, ο δάσκαλος προσπαθεί να βοηθήσει τον
μαθητή και, εφόσον δεν επιτελείται πρόοδος, παρεμβαίνει ο διευθυντής του σχολείου και ενεργεί ως
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συντονιστής. Με τη βοήθεια όλων των εκπαιδευτικών του μαθητή, ο συντονιστής συλλέγει όλες τις
σχετικές πληροφορίες για τον μαθητή και συντονίζει την παρεχόμενη υποστήριξη. Η πρόοδος του
μαθητή παρακολουθείται και αξιολογείται, ενώ συντάσσεται και η σχετική γραπτή τεκμηρίωση. Στο
δεύτερο στάδιο, μετά από τουλάχιστον δυο συναντήσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών μέσα σε
χρονικό διάστημα δυο μηνών, εφόσον ο μαθητής δεν σημειώνει πρόοδο, το σχολείο ζητά τη συνδρομή
άλλων επαγγελματιών, συνήθως εκπαιδευτικών ψυχολόγων, παραπέμποντας σε αυτούς τον μαθητή.
Όταν αυτό γίνει, ένας ειδικός ως άνω επαγγελματίας, μεταβαίνει στο σχολείο και αξιολογεί τον μαθητή,
σε στενή συνεργασία με το δάσκαλο, τους γονείς και άλλους επαγγελματίες σε συνάρτηση με τις
πραγματικές ανάγκες. Αν ο ειδικός διαγνώσει ότι ο μαθητής παρουσιάζει αναγνωστικές δυσχέρειες, ο
μαθητής θεωρείται μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παραπέμπεται στην Περιφερειακή
Επιτροπή Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (41). Διεξάγεται εκτίμηση της κατάστασης από μια
διεπιστημονική ομάδα, στην οποία συμμετέχει παιδοψυχολόγος, εκπαιδευτικός ψυχολόγος, ιατρός,
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και οποιοσδήποτε άλλος ειδικός ανάλογα με την περίπτωση. Η
Επιτροπή συνήθως ζητά από τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο, τον εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης και
τον δάσκαλο του μαθητή να υποβάλουν έκθεση με την αξιολόγηση τους και τις συστάσεις τους. Από τη
στιγμή που θα έχει στη διάθεση της την ως άνω έκθεση, η Επιτροπή αποφασίζει το κατά πόσον το
παιδί χρήζει ή όχι συμπληρωματικής εκπαιδευτικής υποστήριξης.
Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, τα μέτρα υποστήριξης τα προβλεπόμενα για μαθητές οι οποίοι ακόμα
αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσχέρειες λίγο μόνο διαφέρουν σε σύγκριση με την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες υπάρχει πρωτοβάθμια και κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ενιαία δομή (42), ισχύουν οι ίδιες συνθήκες υποστήριξης σε όλο το
φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η μόνη αλλαγή υπάρχει στη Λετονία όπου σε επίπεδο
γυμνασίου, οι αρμόδιες αρχές δεν παρέχουν πλέον στους εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες
ειδικά εκπαιδευτικά υλικά για μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες, όπως αναγνωστικά με κείμενα
διαφόρων επιπέδων δυσκολίας, υλικά δοκιμασιών, φύλλα εργασίας για ανάπτυξη του λεξιλογίου, κλπ.
Όλες σχεδόν οι υπόλοιπες χώρες, εκείνες δηλαδή χωρίς ενιαία δομή, αναφέρουν ότι τα υποστηρικτικά
μέτρα για μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες είναι γενικά τα ίδια στην πρωτοβάθμια και στην
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (43).
Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα όπου παρέχεται αυξημένη υποστήριξη, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
για τους μαθητές που συνεχίζουν να έχουν προβλήματα στην ανάγνωση. Μετά από μια τυποποιημένη
δοκιμασία γραμματισμού, οι μαθητές οι οποίοι θεωρούνται ως πολύ χαμηλών αναγνωστικών
επιδόσεων χαρακτηρίζονται αγράμματοι και τους παρέχονται 6 ώρες υποστήριξης εβδομαδιαίως στα
ελληνικά. Η εν λόγω υποστήριξη, ωστόσο, παρέχεται από εκπαιδευτικούς Ελληνικής γλώσσας χωρίς
ειδική κατάρτιση στη διάγνωση ή στην αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσχερειών, οι οποίοι όμως είναι
σε θέση να απλοποιήσουν και να εξηγήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος των ελληνικών και να
κατευθύνουν σχετικά τους μαθητές.
Στην Ιρλανδία, στην Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία) η
πρόσθετη υποστήριξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εστιάζει κυρίως σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην Ιρλανδία εξάλλου, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδοτούνται
για την αγορά συνιστώμενων εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων στα οποία περιλαμβάνονται
διαγνωστικές δοκιμασίες, μέσα ελεγχόμενης ανάγνωσης, αναγνωστικά βιβλία γλώσσας και
γραμματισμού, παιχνίδια και λογισμικό.
1 . 4 .2 . Π ρ ωτ οβο υλ ί ες συνδρομής μα θητ ών μ ε α να γ νωσ τ ι κέ ς δυ σ χέ ρειες
Η παροχή επαγγελματικού προσωπικού εξειδικευμένου στην αντιμετώπιση των αναγνωστικών
δυσχερειών των μαθητών δεν αποτελεί τη μοναδική μορφή διαθέσιμης υποστήριξης. Το παρόν τμήμα
παρουσιάζει μια επιλογή εθνικών πρωτοβουλιών που θεωρούνται ως επιτυχείς στην παροχή
συνδρομής στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητήθηκε από εθνικούς
εμπειρογνώμονες η παρουσίαση τριών παραδειγμάτων καλής πρακτικής στις χώρες τους. Οι
πρωτοβουλίες αυτές ταξινομήθηκαν κατόπιν αυτού ανάλογα με τους βασικούς τους στόχους και
δραστηριότητες (44). Ο κατάλογος καλών πρακτικών δεν εξαντλεί το θέμα, πρόκειται μάλλον για
41

Σύμφωνα με το Νόμο 113 (1)/1999 περί της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παιδιών με ειδικές ανάγκες.

( )
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Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία Σουηδία, Ισλανδία, Νορβηγία και
Τουρκία
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Βέλγιο (Φλαμανδική και Γερμανόφωνη Κοινότητα, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) και Λιχτενστάιν.
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Ο πλήρης κατάλογος καλών πρακτικών παρουσιάζεται στα Παραρτήματα.
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( )
( )
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παραδείγματα που αποβλέπουν στην περιγραφή ορισμένων μόνον από τις Ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες υποστήριξης των μαθητών οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι, ή κινδυνεύουν να
βρεθούν αντιμέτωποι με αναγνωστικές δυσχέρειες, όπως επίσης και για πρωτοβουλίες ανάπτυξης
καλών αναγνωστικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και συνεπώς πρόληψης αναγνωστικών δυσχερειών.
Οι περισσότερες χώρες αναφέρουν τουλάχιστον δυο επιτυχείς πρωτοβουλίες υποστήριξης μαθητών
με αναγνωστικές δυσχέρειες, εστιάζοντας κυρίως στην πρώιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων, στην
παροχή μαθησιακής υποστήριξης, στην προσαρμογή του διδακτικού υλικού ή στη διάχυση γνώσης για
την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων. Η Βουλγαρία, η Εσθονία, το Λιχτενστάιν και η Τουρκία
είναι οι μόνες χώρες που δεν εισέφεραν παραδείγματα καλών πρακτικών στο συγκεκριμένο τομέα.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι πρωτοβουλίες χωρών στις οποίες η μαθησιακή υποστήριξη
μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες από ειδικούς αναγνωστικού γραμματισμού συνιστά κοινή
πρακτική (βλ. Τμήμα 1.4.1) δεν απαριθμούνται στην παρούσα μελέτη. Εξάλλου, το παρόν τμήμα δεν
θα παρουσιάσει ούτε πρωτοβουλίες χωρών για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες οι
οποίες απαιτούν ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις διότι αυτές υπερβαίνουν την εμβέλεια της μελέτης.
Μεταξύ των παραδειγμάτων καλής πρακτικής χειρισμού αναγνωστικών δυσχερειών υπάρχουν πολλές
πρωτοβουλίες οι οποίες εστιάζουν στην έγκαιρη διάγνωση και/ή στην αποκατάσταση των
αναγνωστικών δυσχερειών μέσω ατομικών ή συλλογικών προσεγγίσεων ή συνδυασμού των δυο.
Στη Νορβηγία, για παράδειγμα, το πρόγραμμα 'TRAS – Early Registration of Language Development'
αποβλέπει στην πρόληψη διαταραχών ανάγνωσης και γραφής ήδη από την προσχολική ηλικία. Το
ΤRAS παρέχει υλικό παρατήρησης για την εργασία και την παρακολούθηση μαθητών με δυναμικό
τρόπο. Στη Γερμανία, παρομοίως, μια δοκιμή αποκαλούμενη 'tripwire test' (LUST-1 –
Leseuntersuchung mit dem Stolperwörter Test) έχει αναπτυχθεί για χρήση στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην επισήμανση αναγνωστικών δυσχερειών
μεμονωμένων μαθητών. Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), κάθε τρία χρόνια, διοργανώνονται
εξωτερικές αξιολογήσεις, χωρίς πιστοποίηση ικανοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα
ανάγνωσης/γραφής, για μαθητές της δευτέρας και της πέμπτης τάξης δημοτικού σχολείου και
δευτέρας και πέμπτης τάξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς
την ανάλυση της επίδοσης των μαθητών τους και τη χρήση των κατάλληλων διδακτικών μέσων για την
επίλυση των προβλημάτων τα οποία έχουν καταδειχθεί από τα σχετικά αποτελέσματα.
Μεταξύ των πρωτοβουλιών που χρησιμοποιούν εξατομικευμένες μαθησιακές προσεγγίσεις
υποστήριξης μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες υπάρχει μια πρωτοβουλία στην Αυστρία
(Kriteriengeleitete Individualisierung im (Erst-) Leseunterricht). Στόχος της είναι η εξατομίκευση της
διεργασίας εκμάθησης ανάγνωσης με τη δημιουργία μιας ομάδας κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να
εκπληρούνται από κάθε μαθητή. Το αρχικό στάδιο των οκτώ εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων
αναλύονται οι ατομικές δεξιότητες των μαθητών, ακολουθείται απο ένα συστηματικό πρόγραμμα
ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης παρεχόμενο από εκπαιδευτικούς καταρτισμένους στις πλέον
σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και γνώστες των ερευνητικών ευρημάτων σχετικά με την απόκτηση
των βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων. Οι πρόοδοι των μαθητών δοκιμάζονται τακτικά, και σε όσους
εμφανίζουν ανεπαρκή αποτελέσματα παρέχεται ατομική υποστήριξη μέχρι να πετύχουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Στη Γαλλία, εφόσον στο τέλος ενός κύκλου κάποιος μαθητής έχει πολύ χαμηλή
επίδοση στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης,
καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα (Programme personnalisé de réussite éducative) στο
οποίο περιέχονται δράσεις ανάπτυξης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων στις οποίες ο συγκεκριμένος
μαθητής παρουσιάζει υστέρηση. Το διδακτικό προσωπικό των σχολείων συμμετέχει τότε στην
υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων.
Άλλες πρωτοβουλίες εστιάζουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών με διάδραση
και διαμόρφωση κοινών γνώσεων μεταξύ των μαθητών (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
συνεργατική μάθηση, βλ. Τμήμα 1.1). Μια Ιρλανδική πρωτοβουλία αποκαλούμενη 'Paired reading'
(Ανάγνωση κατά ζεύγη), για παράδειγμα, συνίσταται στην από κοινού ομαδική ανάγνωση ενός
αδύναμου αναγνώστη μαζί με ένα άλλο αναγνώστη. Το σύστημα αυτό αποδείχθηκε πολύ επιτυχές
(Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων, 2009) και για τον αδύναμο αναγνώστη αλλά και για τον εταίρο
του στην ανάγνωση ως προς την βελτίωση της αυτοεκτιμησης και των δεξιοτήτων γραμματισμού. Στην
Τσεχία, σε ορισμένα σχολεία πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
οργανώνονται αναγνωστικά εργαστήρια στα οποία διδάσκουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν
καταρτιστεί από το διεθνές μη κυβερνητικό πρόγραμμα ‘Ανάγνωση και Γραφή για Κριτική Σκέψη’
(Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Τα εν λόγω εργαστήρια παρέχουν στους μαθητές,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συναντούν αναγνωστικές δυσχέρειες, τη δυνατότητα να
διαβάζουν μαζί και να συζητούν τα όσα διαβάζουν. Στη Σλοβενία υπάρχει ένα πρόγραμμα για μαθητές
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με αναγνωστικές δυσχέρειες σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο της Λιουμπλιάνας (Osnovna šola
Dravlje) στο οποίο περιλαμβάνεται η εκμάθηση νέων λέξεων και η βελτίωση της κατανόησης μέσω
διαφόρων συστημάτων λογοπαιγνίων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) (45), το πρότυπο 'National Strategies Waves of Intervention’
ενσωματώνει ένα φάσμα διαφόρων προσεγγίσεων πρώιμης αντιμετώπισης των δυσχερειών
γραμματισμού στα σχολεία. Αυτές περιέχουν: προσεγγίσεις που στοχεύουν σε όλα τα παιδιά, όπως
συστηματική εργασία φωνητικής, προσεγγίσεις για παιδιά με επιδόσεις λίγο κάτω από τους εθνικούς
στόχους όπως παρεμβάσεις ένας προς ένα ή σε μικρές ομάδες και εντατικές παρεμβάσεις όπως
'Reading Recovery' (Αναγνωστική Ανάνηψη) για μεμονωμένους μαθητές με επίμονες αναγνωστικές
δυσχέρειες. Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και στα σχολεία για τις
συγκεκριμένες παρεμβάσεις μέσω του εθνικού προγράμματος ‘Every Child a Reader’ (ECaR). Σκοπός
του προγράμματος είναι η παροχή συμπληρωματικής ενίσχυσης σε παιδιά πέντε έως έξη ετών με
επίπεδα επίδοσης που εντάσσονται εντός του 20% των παιδιών με τις χαμηλότερες επιδόσεις σε
εθνικό επίπεδο (δεν υπάρχει ωστόσο σε όλα τα σχολεία), και η παροχή επίσης 'Αναγνωστικής
Ανάνηψης' σε παιδιά με επιδόσεις εντός του χαμηλότερου 5% των εθνικών επιδόσεων.
Ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού
για μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) το πρόγραμμα 'Active
Literacy Pilot' έχει καταρτιστεί ως τμήμα του ευρύτερου προγράμματος North Lanarkshire Council
Literacy Project (Έργο Γραμματισμού του Συμβουλίου Βόρειου Lanarkshire) για την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου γραμματισμού για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της προόδου των
μαθητών με δυσχέρειες στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης. Το έργο αυτό
παρέχει εκπαιδευτικά υλικά με σαφείς μεθοδολογίες και στρατηγικές για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Ένα παράδειγμα διδακτικού υλικού με βάση τις τεχνολογίες της επικοινωνίας και των πληροφοριών
(ICT) λειτουργεί στην Αυστρία όπου το ‘Πρόγραμμα Ανάγνωσης Υποβοηθούμενο από Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές για Προβληματικούς Αναγνώστες’ χρησιμοποιείται στην κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ταυτόχρονα με τα κανονικά μαθήματα. Τα παιδιά εγκαταλείπουν την τάξη τους για
περίπου 15 λεπτά και πραγματοποιούν την καθημερινή τους κατάρτιση με το πρόγραμμα του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πρόγραμμα αυτό αποδείχτηκε χρήσιμο μέσο υποστήριξης, είναι
ελκυστικό για τους μαθητές και αποτελεσματικό, μια που χρησιμοποιείται σε μια ηλικία όπου σε γενικές
γραμμές έχουν ήδη αποκτηθεί και δεν διδάσκονται πλέον οι βασικές δεξιότητες.
Καταλήγοντας, μεταξύ των παραδειγμάτων καλής πρακτικής συνδρομής των παιδιών με
αναγνωστικές δυσχέρειες, υπάρχουν στην Ευρώπη πρωτοβουλίες με στόχο τη διάχυση της γνώσης
για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, αυτές
έλαβαν τη μορφή ενός δικτυακού τόπου τον οποίο ανέπτυξε η Εθνική Σουηδική Υπηρεσία
Εκπαίδευσης και όπου περιγράφονται ιδέες προγραμμάτων Διδασκαλίας της Ανάγνωσης και
χειρισμού των προβληματικών αναγνωστών (46). Ο δικτυακός αυτός τόπος θεωρείται φιλικός προς τον
χρήστη και συγκεκριμένος τρόπος καταγραφής ιδεών και αποτελεσμάτων ανάλογων δραστηριοτήτων
για όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Στην Πορτογαλία, το ‘Εθνικό Σχέδιο Διδασκαλίας της
Πορτογαλικής Γλώσσας’ αποτελεί πρωτοβουλία βελτίωσης της διδασκαλίας της συγκεκριμένης
γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα της διδασκαλίας της αναγνωστικής
κατανόησης και της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Επιλέγεται προς κατάρτιση ένας
εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ η κατάρτιση
είναι διαρκείας ενός έτους και πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το επόμενο έτος, ο
εκπαιδευτικός που συμμετείχε θα μεταφέρει τις γνώσεις που απέκτησε χορηγώντας την ίδια κατάρτιση
σε ομάδα εκπαιδευτικών εντός του σχολείου.
Στην Ολλανδία, το ‘Βραβείο Dr. Mommers’ είναι πρωτοβουλία βελτίωσης των διδακτικών πρακτικών
και αφορά σε όλα τα σχολεία. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε σχολεία που επιτυγχάνουν εξαιρετικά
αποτελέσματα στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης και γλώσσας και μπορεί συνεπώς να χρησιμεύσει ως
πηγή έμπνευσης για άλλα σχολεία ως προς τη βελτίωση της ποιότητα διδασκαλίας. Μια παρόμοια
πρωτοβουλία στην Ισπανία, τα ‘Εθνικά Βραβεία Έρευνας και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας’ βραβεύουν
έργα διαφόρων θεματολογιών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αναγνωστικές δυσχέρειες.
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The reference date for the information is 2009/10 up to 31 March 2010.
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Βλ. http://www.skolverket.se
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Συμπεράσματα
Για κάποια χρόνια, τα αποτελέσματα των ερευνών αναγνωστικού γραμματισμού κατέδειξαν τον τρόπο
με τον οποίο τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν και αναπτύσσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες
αποκαλύπτοντας παράλληλα τις διδακτικές εκείνες προσεγγίσεις που υπήρξαν οι πλέον
αποτελεσματικές προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η ανάλυση των επισήμων κειμένων αναφοράς
(κεντρικά προγράμματα σπουδών) των σχετικών με τον αναγνωστικό γραμματισμό υποδεικνύει ότι σε
ορισμένες χώρες τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές τις συνιστώμενες πρακτικές της
ερευνητικής βιβλιογραφίας για καλύτερη αποτελεσματικότητα στην προσπάθεια να καταστούν οι
μαθητές επιτυχείς αναγνώστες.
Η ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας των νέων παιδιών είναι πολύ σημαντική για την μελλοντική
απόκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων. Η έρευνα επισημαίνει ότι η καλλιέργεια της φωνολογικής και
φωνημικής συνειδητότητας σε μικρή ηλικία, πριν ακόμα από οποιαδήποτε συστηματική Διδασκαλία
της Ανάγνωσης, είναι βασικό θεμέλιο για την μετέπειτα εκμάθηση. Τα περισσότερα Ευρωπαϊκά
κεντρικά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μαθησιακούς στόχους ή διδακτικό περιεχόμενο σε
επίπεδο προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη των ως άνω αναδυόμενων δεξιοτήτων γραμματισμού.
Είναι εξάλλου ορατή πλέον και η μεγαλύτερη έμφαση που αποδίδεται στις πρώιμες αναγνωστικές
δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες.
Η διδασκαλία φωνητικής κατέχει επίσης σημαντική θέση, με τα αποτελέσματα της έρευνας να
υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να είναι και συστηματική. Τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα
σπουδών συνιστούν αυτή την προσέγγιση. Οι μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν ανάγνωση σε γλώσσες με
περίπλοκες ορθογραφικές και συλλαβικές δομές φαίνεται ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο από
εκείνους οι οποίοι έχουν να κάνουν με γλώσσες που είναι πιο συνεπείς ορθογραφικά. Σε όλες τις
χώρες με πολύπλοκη ορθογραφική και συλλαβική δομή (Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία και
Ηνωμένο Βασίλειο), εφόσον τα κείμενα αναφοράς αναφέρονται στη διδασκαλία φωνητικής, συνιστούν
επίσης την εξακολούθηση της εν λόγω διδασκαλίας σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Όλες οι χώρες καθορίζουν μαθησιακούς στόχους αναγνωστικής κατανόησης και στην πρωτοβάθμια
και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό συμβάλλουν και οι προς την κατεύθυνση αυτή σχετικές
συστάσεις των ερευνών για την ανάγκη διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης σε όλες τις ηλικίες. Οι
εν λόγω συστάσεις τονίζουν εξάλλου τη σημασία ενός συνόλου στρατηγικών που θα λειτουργούν ως
βάση της συγκεκριμένης διδασκαλίας στο βαθμό που οι μαθητές θα τις διαμορφώσουν και θα εξάγουν
από αυτές τους τρόπους κατανόησης και απομνημόνευσης των κειμένων. Σύμφωνα ωστόσο με τα
κείμενα αναφοράς, η πρακτική αυτή είναι λιγότερο διαδεδομένη, μια που μόνο το ένα τρίτο περίπου
των χωρών προτείνουν ή επιζητούν από τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου να διδάσκουν
πέντε ή έξη βασικές στρατηγικές βελτίωσης των δεξιοτήτων κατανόησης των μαθητών. Επιπλέον, η
μελέτη PIRLS 2006 φαίνεται να υπογραμμίζει ότι, από πρακτικής πλευράς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν
μόνο να βασίζονται σε στρατηγικές σύνοψης κειμένων κατά την διδασκαλία αναγνωστικής
κατανόησης.
Στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα κείμενα αναφοράς πέντε χωρών ή περιφερειών
συνεχίζουν αναφερόμενα σε ένα ευρύ φάσμα βασικών στρατηγικών. Πολλές χώρες, αποδίδουν
ελαφρώς μικρότερη έμφαση στις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης στην κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι στρατηγικές οι οποίες
ήδη από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρονται λιγότερο από άλλες (ήτοι χρήση
ιστορικών και προγενέστερων γνώσεων, αυτο-παρακολούθηση της κατανόησης και οπτικές
αναπαραστάσεις) όπως επίσης και η μεταγνωστική διάσταση της αναγνωστικής κατανόησης (δηλαδή
η εξέταση των αναγνωστικών διεργασιών των μαθητών από τους ίδιους τους μαθητές) καθίστανται
ακόμα σπανιότερες στο επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εν τούτοις, η αυτοπαρακολούθηση της κατανόησης και η μεταγνωστική διάσταση αποτελούν βασικές πτυχές της
δημιουργίας ανεξάρτητων και υψηλών δεξιοτήτων αναγνωστών. Παρά το ότι δεν αποδεικνύεται
ουσιαστικά άμεση συσχέτιση μεταξύ του περιεχομένου των εγγράφων του προγράμματος σπουδών
και του πραγματικά διδασκόμενου προγράμματος σπουδών, η μείωση της έμφασης μεταξύ
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία στρατηγικών
αναγνωστικής κατανόησης δημιουργεί ερωτηματικά.
Τα δεδομένα για τις πρακτικές των σχολείων υποδεικνύουν ότι μερικές ευρέως αποδεκτές στρατηγικές
αναγνωστικής κατανόησης χρησιμοποιούνται από μια πλειοψηφία εκπαιδευτικών, ακόμα και αν δεν
αναφέρονται στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Σε περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες οι
εκπαιδευτικοί δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη κατάρτιση χρήσης ειδικών διδακτικών μεθόδων κατά
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την αρχική τους εκπαίδευση, οι αναφορές στα έγγραφα των εθνικών προγραμμάτων σπουδών μπορεί
να τους βοηθήσουν να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή σε όλα τα σημαντικά στοιχεία της
εκπαιδευτικής διδακτικής και να παράσχουν χρήσιμες πρακτικές συστάσεις. Εφόσον αυτό δεν συμβεί,
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδαχθούν τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας παρακολουθώντας
τμήματα κατάρτισης, συζητώντας με συναδέλφους τους ή με δική τους προσωπική αναζήτηση των
αναγκαίων πληροφοριών. Σε αυτές τις περιστάσεις, η εύρεση των ορθών διδακτικών προσεγγίσεων
επαφίεται στην ευθύνη των μεμονωμένων εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλουν σε
μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις προσωπικές τους ικανότητες και πρωτοβουλίες.
Η έρευνα μας δείχνει ότι η ενασχόληση με την ανάγνωση συνεισφέρει στην απόκτηση δεξιοτήτων
ανάγνωσης και ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την
παρακίνηση και την προτροπή της ενασχόλησης του μαθητή. Η συνεργατική εκμάθηση με βάση
γραπτά κείμενα, παρέχοντας διάφορα αναγνωστικά υλικά, επιτρέποντας στους μαθητές να διαβάζουν
ό,τι επιθυμούν, η επίσκεψη σε χώρους όπου αξιολογούνται τα βιβλία, αποτελούν μερικές από τις πιο
σημαντικές μεθόδους τις προτεινόμενες από τη σχετική βιβλιογραφία και από τα Ευρωπαϊκά κεντρικά
προγράμματα σπουδών.
Τα προγράμματα σπουδών είκοσι έξι χωρών ή περιφερειών και δέκα οκτώ χωρών στην κατώτερη
μέση εκπαίδευση περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την συνεργατική εκμάθηση σχετικά με την
ανάγνωση. Τα περισσότερα από αυτά υποδεικνύουν επίσης στους εκπαιδευτικούς τη χρήση
διαφόρων αναγνωστικών υλικών. Εννέα από αυτά παρέχουν καταλόγους λογοτεχνικών βιβλίων ή
συγγραφέων ως παραδείγματα του τι θα μπορούσαν να διαβάζουν οι μαθητές. Οι εν λόγω κατάλογοι,
ωστόσο, δεν είναι κλειστοί, ενώ οι δυνατότητες επιλογής είναι μάλλον αρκετά μεγάλες ώστε οι
εκπαιδευτικοί να επιλέγουν βιβλία ανάλογα με την κλίση και τις δεξιότητες των μαθητών τους. Το
πρόγραμμα σπουδών της Δανίας προχωρά λίγο περισσότερο παραπέμποντας θεσμικά σε ένα
κατάλογο λογοτεχνικών έργων 15 συγγραφέων, σημαντικών για τον πολιτισμό της Δανίας, με τους
οποίους πρέπει να εξοικειωθούν τα παιδιά πριν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την έρευνα, η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της διδακτικής παρέχοντας στους
εκπαιδευτικούς (και στους μαθητές) πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τα δυνατά και αδύναμα σημεία
των μαθητών, όπως επίσης και για την πρόοδο τους προς τους καθορισμένους μαθησιακούς στόχους.
Εν τούτοις, μόνο σε έξι χώρες ή περιφέρειες τα κείμενα αναφοράς περιέχουν κλίμακες επιτευγμάτων οι
οποίες βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν της μαθητικές
επιδόσεις. Οι κλίμακες επιτευγμάτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και για λόγους συνολικής
εικόνας αναφοράς διότι συνεισφέρουν στην διαμόρφωση σαφέστερων και ευδιάκριτων
συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.
Ενώ τα στοιχεία των ερευνών υπογραμμίζουν τις επιτυχείς στρατηγικές και πρακτικές αντιμετώπισης
των αναγνωστικών δυσχερειών, το θέμα αυτό σπάνια αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών.
Εξαρτάται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς στην σχολική αίθουσα να αποφασίζουν εάν και τι είδος
υποστήριξης πρέπει να παρέχεται στους προβληματικούς αναγνώστες. Το επαγγελματικό προσωπικό
το εξειδικευμένο στον αναγνωστικό γραμματισμό το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίξει τους
εκπαιδευτικούς στην ενασχόληση τους με τις αναγνωστικές δυσχέρειες των μαθητών τους υπάρχει
μόνο σε μια μειοψηφία Ευρωπαϊκών χωρών. Μόνο στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στις πέντε Σκανδιναβικές χώρες οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την βοήθεια
ειδικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη σχολική αίθουσα.
Σε πολλές χώρες, υπάρχουν λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι ή άλλοι επαγγελματίες που καθοδηγούν και
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στα θέματα αναγνωστικών δυσχερειών, μερικές φορές εντός της
σχολικής αίθουσας, αλλά συνήθως εκτός αυτής και εκτός σχολείου. Κατά την PIRLS 2006, ένα άτομο
υποστήριξης εργαζόμενο στην αίθουσα μαζί με τον εκπαιδευτικό υπήρχε διαθέσιμο τουλάχιστον
μερικές φορές για ποσοστό περίπου 44% των μαθητών στην ΕΕ. Σε αυτό το ποσοστό, ωστόσο,
περιλαμβάνονται βοηθοί εκπαιδευτικού, ή άλλοι ενήλικες οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν ειδική
κατάρτιση στις αναγνωστικές δυσχέρειες. Ειδικοί επαγγελματίες ανάγνωσης δεν ήταν ποτέ διαθέσιμοι
για εργασία στην τάξη για το 75% των μαθητών τετάρτης τάξης. Επιπλέον, στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν επιτυχείς πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αναγνωστικών δυσχερειών
των μαθητών. Αφορούν κυρίως σε ενισχυτικές δράσεις, στην έγκαιρη επισήμανση των προβλημάτων,
σε κατάλληλα προσαρμοσμένα αναγνωστικά υλικά ή στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
Οι μαθητές μπορεί παρά ταύτα να συναντήσουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην απαραίτητη βοήθεια,
ακόμη και σε χώρες όπου είναι διαθέσιμη η επαγγελματική υποστήριξη. Ο δάσκαλος της τάξης είναι
συνήθως ο πρώτος που επισημαίνει τους μαθητές οι οποίοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Τα
διεθνή ωστόσο δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν συνήθως να υποτιμούν ελαφρώς
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τον αριθμό των μαθητών οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης. Στη διάγνωση λοιπόν των αναγνωστικών
δυσχερειών, οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών για την δραστηριότητα στην σχολική αίθουσα θα
μπορούσαν να τύχουν επωφελούς υποστήριξης από τυποποιημένα εργαλεία αξιολόγησης. Εξάλλου,
ακόμα και αν ο δάσκαλος παρατηρήσει ότι ένας μαθητές έχει πρόβλημα, οι διοικητικές διαδικασίες
υποβολής αίτησης και πραγματικής παροχής της πρόσθετης υποστήριξης είναι σε ορισμένες
περιπτώσεις πολύ χρονοβόρες. Έτσι λοιπόν, ο μαθητής μπορεί να μην λάβει άμεσα την απαραίτητη
υποστήριξη. Όσο πιο μακροσκελείς είναι οι σχετικές διαδικασίες, τόσο πιθανότερο είναι να υστερεί
ακόμα περισσότερο ο μαθητής στην τάξη, όχι μόνο στην ανάγνωση, αλλά και σε όλα τα άλλα σχολικά
μαθήματα όπου η ανάγνωση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Διδασκαλία της Ανάγνωσης είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη διεργασία. Η διδασκαλία ενός παιδιού για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαβάζει
και η βελτίωση των αναγνωστικών του δεξιοτήτων προϋποθέτουν βαθιά γνώση της διεργασίας
ανάπτυξης των ικανοτήτων ανάγνωσης και της θεωρίας και πρακτικής της διδακτικής
συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών μεθόδων, της διαχείρισης της σχολικής τάξης και γνώσης των
κατάλληλων υλικών. Εκτός αυτού, είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς η συνεχής επαφή και
ενημέρωση σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα ως προς τις αποτελεσματικές τεχνικές
διδασκαλίας. Εν κατακλείδι, η Διδασκαλία της Ανάγνωσης απαιτεί ευρύ φάσμα δεξιοτήτων οι οποίες
θα πρέπει να αποκτούνται κατά τη διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να
βελτιώνονται με συνεχή κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη.
Το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με μια βιβλιογραφική επισκόπηση στην οποία περιγράφονται τα βασικά
στοιχεία κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν την ευθύνη
Διδασκαλίας της Ανάγνωσης. Στο Τμήμα 2.2 υπάρχει μια δευτερεύουσα ανάλυση των δεδομένων
διεθνών ερευνών. Σε αυτήν εξετάζεται η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και προσεγγίσεων
των εκπαιδευτικών στην ανάγνωση (με στοιχεία δεδομένων PIRLS 2006), όπως επίσης και τα
χαρακτηριστικά στοιχεία συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν
θεματολογίες σχετικές με την ανάγνωση (με χρήση δεδομένων TALIS 2008). Το Τμήμα 2.3 περιγράφει
τις εθνικές πολιτικές αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών που
διδάσκουν τη γλώσσα εκπαίδευσης σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις απαιτούμενες στη
Διδασκαλία της Ανάγνωσης.
2.1. Επισκόπηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για τον τρόπο εκπαίδευσης και
επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών ανάγνωσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει την ποιότητα του διδάσκοντος προσωπικού ως μια εκ των
βασικών συνιστωσών της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
των στόχων της Ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στον σύγχρονο εκπαιδευτικό
κόσμο, οι απαιτήσεις του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών έχουν διαφοροποιηθεί ακόμα περισσότερο
και καθίστανται όλο και πιο περίπλοκες. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει πλέον :
•

Να προσανατολίζονται περισσότερο προς την έρευνα

•

Να διαχειρίζονται όλο και πιο διαφορετικές τάξεις από πολιτιστικής και γλωσσικής πλευράς.

•

Να είναι ευέλικτοι στην προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας τους στις ανάγκες του κάθε
μαθητή

•

Να είναι ευαίσθητοι σε πολιτιστικά θέματα και σε θέματα σχέσης μεταξύ των φύλων.

•

Να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους μειονεκτούντες μαθητές και στους μαθητές με
μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς.

Εκτός αυτών, η ικανότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες, στα συνεχώς
εμπλουτιζόμενα γνωστικά πεδία και στις νέες προσεγγίσεις στην μαθητική αξιολόγηση είναι μόνο
μερικές από τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι σημερινοί εκπαιδευτικοί.
Σύμφωνα με πολλές μελέτες, η ποιοτική διδασκαλία μπορεί να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες
των μαθητών, παρά τα μειονεκτήματα τα προερχόμενα από ένα λιγότερο ευνοϊκό οικονομικό και
κοινωνικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, ο Wenglinsky (2000) παρείχε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η
ποιότητα διδασκαλίας έχει επιπτώσεις στην επίδοση των μαθητών της Αμερικής στα μαθηματικά και
στην επιστήμη (υπολογισμένες με εθνικά τυποποιημένη αξιολόγηση στην 8η τάξη), οι οποίες είναι
συγκρίσιμες σε μέγεθος με εκείνες που οφείλονται στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
μαθητών.
Στον τομέα της ανάγνωσης, αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην
αποτελεσματική εκμάθηση των μαθητών. Η Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών εκτιμά ότι, σε
ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, μόνο ένα μικρό ποσοστό μαθητών παρουσιάζει σοβαρά
προβλήματα στην εκμάθηση ανάγνωσης (American Federation of Teachers, 1999).
Κάποιες μελέτες αναφέρονται στους δεσμούς μεταξύ επαγγελματικών προσόντων διδασκαλίας και
επιτευγμάτων στην ικανότητα ανάγνωσης των μαθητών. Σε αυτές περιλαμβάνονται έρευνες των
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οποίων πρωταρχικός σκοπός ήταν η ευρύτερη αναζήτηση των εκπαιδευτικών παραγόντων οι οποίοι
επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μαθητών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μια ευρείας κλίμακας
βάση δεδομένων κάλυψης σχεδόν 900 σχολικών περιφερειών στο Τέξας, ο Ferguson (1991)
διερεύνησε την επιρροή της ποιότητας διδασκαλίας, όπως αυτή μετρήθηκε με τις παιδαγωγικές
δεξιότητες και τη γνώση των θεματολογιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών στα πλαίσια αδειοδότησης
εκπαιδευτικών μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από την πολιτεία. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
ποιότητα διδασκαλίας αποτελούσε σημαντικό επεξηγηματικό παράγοντα της ποικιλομορφίας των
μαθητικών επιδόσεων των μαθητών στις διάφορες τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Πιο πρόσφατα, ο Myrberg (2007) κατέδειξε ότι οι μαθητές στο 3ο σχολικό έτος στη
Σουηδία είχαν καλύτερα αποτελέσματα κατά PIRLS 2001 σε περίπτωση διδασκαλίας από
εκπαιδευτικούς με επίσημη σχετική εκπαίδευση για διδασκαλία στις πρώτες τάξεις του σχολείου, στο
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Οι μελέτες με αμεσότερη εστίαση στους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επιτευγμάτων
στην ικανότητα ανάγνωσης των μαθητών παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα. Η DarlingHammond (1999) συσχέτισε την πιστοποίηση με τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης
χρησιμοποιώντας τις αναγνωστικές επιδόσεις της Εθνικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Διεργασιών
(National Assessment of Educational Process). Το συμπέρασμα ήταν ότι οι μαθητές οι οποίοι
διδάσκονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς είχαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνους που είχαν
μη πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς. Η ίδια ερευνήτρια (Darling-Hammond, 2000a), σε μια εκτεταμένη
επισκόπηση της έρευνας των ΗΠΑ για την ποιότητα των εκπαιδευτικών και τις μαθητικές επιδόσεις
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προσόντα των εκπαιδευτικών ήταν συνεπείς και ακριβείς προάγγελοι
των μαθητικών επιδόσεων.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση θα προσπαθήσει συνεπώς να δώσει απαντήσεις στα δυο βασικά
ερωτήματα:
•

Ποιες είναι ακριβώς οι δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί ώστε να είναι σε θέση
να παρέχουν αποτελεσματική διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης;

•

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης τα
οποία προετοιμάζουν καλύτερα τους εκπαιδευτικούς για την παροχή αποτελεσματικής
Διδασκαλίας της Ανάγνωσης;

2 . 1 .1 . Δ ε ξ ιό τ ητ ες απα ρα ίτη τες γ ια τ η ν αποτελεσματική Δ ι δα σκ α λ ία τ ης
Α νά γ νωσ η ς
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Ανάγνωσης (International Reading Association), (IRA, 2007), οι
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ανάγνωσης είναι καλά ενημερωμένοι, διαθέτουν ικανότητες
στρατηγικής, είναι ευέλικτοι και στοχαστικοκριτικοί, δηλαδή αντιλαμβάνονται τα της αναγνωστικής
επιστήμης και παράλληλα γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν συμμετοχικές στρατηγικές διδασκαλίας οι
οποίες δημιουργούν και κίνητρα στους μαθητές. Παρομοίως, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή
Ανάγνωσης των ΗΠΑ,
'Η διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές όλων των τάξεων είναι πολύπλοκη.
Οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο πρέπει να κατανοούν ενδελεχώς το περιεχόμενο του γραπτού κειμένου,
αλλά και να διαθέτουν ουσιαστική γνώση των ιδίων των στρατηγικών, να γνωρίζουν ποιες από αυτές
είναι οι πιο αποτελεσματικές για τους διάφορους μαθητές και είδη περιεχομένων και ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος διδασκαλίας και διαμόρφωσης των χρήσεων στρατηγικής’ (NICHD 2000, σελ. 15).

Η Αμερικανική Ομάδα Μελέτης Ανάγνωσης RAND (2002) επεσήμανε τις κατωτέρω συμπεριφορές οι
οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης στις
τελευταίες τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση :
•

Θέτουν ερωτήσεις υψηλότερου επιπέδου οι οποίες υποχρεώνουν τους μαθητές να εξάγουν
λογικά συμπεράσματα και να σκέπτονται πέρα από το κείμενο.

•

Βοηθούν τους αναγνώστες στην αποκατάσταση συσχετισμών μεταξύ των κειμένων που
διαβάζουν και της προσωπικής ζωής και εμπειριών τους.

•

Εφοδιάζουν τους μαθητές με αναγνωστικά υλικά εξάσκησης κατάλληλου επιπέδου δυσκολίας.

•

Παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών στην ανάγνωση με τη διενέργεια άτυπων
αξιολογήσεων.
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Στα πλαίσια της διδασκαλίας προβληματικών εφήβων αναγνωστών σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η
επιστημονική έκθεση του έργου ADORE (Garbe et al., 2009) τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
έχουν ευκαιρίες επανεξέτασης των δικών τους διεργασιών ανάγνωσης και τρόπων σκέψης, όπως και
των μαθητών τους. Εκτός αυτού, πέρα από την επιμελή ακαδημαϊκή προπαρασκευή, η εμπειρία
Διδασκαλίας της Ανάγνωσης πρέπει να αναπτύσσεται διαχρονικά ως μια ‘προσαρμοστική
επαγγελματική ιδιότητα’. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύσσουν διαρκώς την εμπειρία τους,
λαμβάνοντας υπόψη την όλο και διογκούμενη δημογραφική ποικιλομορφία των μαθητών της σχολικής
τάξης, τα διευρυνόμενα συνεχώς πλαίσια γραμματισμού και τις αυξημένες ποσότητες και πηγές
διαθέσιμου διδακτικού υλικού.
2 . 1 .2 . Α ρχ ι κή
ε κ π α ίδ ε υ ση
κα ι
σ υ νεχ ή ς
ε πα γγ ελ μα τ ι κή
απ οτ ελ εσ ματ ική Δ ιδασ κα λ ία της Α νά γ νωσ ης .

εξέ λιξη

γ ια

Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών επηρεάζει σημαντικά την επίδοση των μαθητών
στον αναγνωστικό γραμματισμό, η έρευνα για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών στην Διδασκαλία
της Ανάγνωσης είναι νέα επιστήμη (Moats, 2004). Οι Risko et al., στην μετα-ανάλυση τους της
εμπειρικής έρευνας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ανάγνωση η οποία διεξήχθη στις
ΗΠΑ (2008), παρατήρησαν ότι οι 82 μελετητικές έρευνες τις οποίες μελέτησαν είναι μάλλον μικρής
εκτάσεως κλίμακα. Οι συγγραφείς της μετα-ανάλυσης θεώρησαν ότι τα ερευνητικά ευρήματα είναι
συχνά ανεπαρκή για την επισήμανση των ειδικών χαρακτηριστικών στοιχείων των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν τις μαθητικά επιτεύγματα στις σχολικές αίθουσες
όπου διδάσκουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.
Τα δυο τμήματα που έπονται αποπειρώνται την παρουσίαση συγκλινόντων μελετητικών ευρημάτων
και συμπερασμάτων στην προετοιμασία για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Έχοντας όμως υπόψη την
έλλειψη ισοδυνάμου ερευνητικού φορέα στην Ευρώπη, τα τμήματα αυτά είναι ευρέως συσχετισμένα με
το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ, κάτι που ενδεχομένως να περιορίζει την ισχύ τους στις
Ευρωπαϊκές χώρες.
Αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης
Η διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι δυο παράγοντες εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
που μάλλον επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα επιτεύγματα των μαθητών.
Συγκρίνοντας τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα με τα κανονικά πολιτειακά εγκεκριμένα προγράμματα
στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Darling-Hammond (2000b), εξέφρασε σημαντικές επιφυλάξεις για τα
βραχυπρόθεσμα προγράμματα: εστίαζαν μάλλον σε γενικής φύσεως δεξιότητες των εκπαιδευτικών
παρά σε ειδική παιδαγωγική αντιμετώπιση ανά θεματολογία μαθήματος, σε επιμέρους τεχνικές παρά
σε ένα φάσμα μεθοδολογιών και στην χορήγηση άμεσων ειδικών συμβουλών παρά σε ερευνητικά και
θεωρητικά στοιχεία. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν υποστεί εμπεριστατωμένη αποτελεσματική
εκπαίδευση διαθέτουν συχνά μια μονοσήμαντη γνωστική και πολιτιστική προοπτική η οποία καθιστά
δύσκολη την κατανόηση των βάσεων εμπειριών, προοπτικών και γνώσεων των μαθητών οι οποίοι
διαφέρουν από τους ίδιους. Μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα (συνήθως πενταετή) φαίνεται ότι
είναι πιο αποτελεσματικά. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα
καταλήγουν να αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία ως μια εγγενή και όχι συνηθισμένη προσπάθεια στα
πλαίσια της οποίας αναπτύσσουν διδακτικές στρατηγικές οι οποίες μπορεί να έχουν απήχηση σε
πολλούς μαθητές.
Τα τελευταία χρόνια, η IRA αφιέρωσε σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες στην προετοιμασία των
εκπαιδευτικών να διδάξουν ανάγνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή Αριστείας για την
Προπαρασκευή των Εκπαιδευτικών του Δημοτικού στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης της IRA
επεσήμανε και επέλεξε πέντε πανεπιστημιακά προγράμματα υψηλής ποιότητας στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Παρακολούθησαν 101 πτυχιούχους για τρία χρόνια υποβάλλοντας παρατηρήσεις για τις
πρακτικές τους και μετρώντας την ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης στις τάξεις τους στα δημοτικά
σχολεία (IRA, 2003). Η μελέτη αυτή επεσήμανε κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία προγραμμάτων που
χαρακτήριζαν τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών των οποίων οι μαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις
αναγνωστικής κατανόησης σε τυποποιημένες δοκιμασίες σε σύγκριση με άλλους μαθητές άλλων
έμπειρων εκπαιδευτικών. Αργότερα, η IRA συμπλήρωσε τα ευρήματα της με μια σημαντική
επισκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας στον τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην
Διδασκαλία της Ανάγνωσης (Risko et al., 2008) την οποία ανέλαβε η Ομάδα Μελέτης για την
Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (Teacher Education Task Force). Η σύνθεση των διαφόρων εν λόγω
ειδών έρευνας επέτρεψε στην IRA να απομονώσει έξι βασικά στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να
περιλαμβάνονται στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών:
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•

'Θεμελιακές γνώσεις έρευνας και θεωρίας – οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν ενδελεχή
κατανόηση της ανάπτυξης γλώσσας και ικανότητας ανάγνωσης, όπως επίσης και κατανόηση
της θεωρίας και των κινήτρων μάθησης ώστε να αποκτήσουν ισχυρές θεμελιακές βάσεις στις
οποίες θα στηρίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τη λήψη των διδακτικών τους αποφάσεων.

•

Εκπαιδευτικές στρατηγικές σε επίπεδο λέξεων – οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν πολλαπλές στρατηγικές για την ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών ως
προς τα νοήματα λέξεων και τις στρατηγικές επισήμανσης λέξεων. Αυτό περιλαμβάνει τη
μελέτη της φωνημικής βάσης για την προφορική γλώσσα, διδασκαλία φωνητικής και επίδειξη
προσοχής στην σύνταξη και στη σημασιολογία ως υποστήριξη για την αναγνώριση των
λέξεων και την αυτο-παρακολούθηση.

•

Στρατηγικές κατανόησης σε επίπεδο κειμένου – οι εκπαιδευτικοί πρέπει είναι σε θέση να
διδάξουν πολλαπλές στρατηγικές τις οποίες θα μπορούν οι αναγνώστες να χρησιμοποιήσουν
για την κατασκευή νοημάτων από τα κείμενα και την παρακολούθηση του βαθμού κατανόησης
τους. Πρέπει να αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους το λεξιλόγιο (νόημα λέξεων)
και η διδασκαλία αναγνωστικής ευχέρειας μπορούν να υποστηρίξουν την κατανόηση και να
αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής ανάλυσης κειμένων που εξετάζουν πολλαπλές θεματικές
προοπτικές.

•

Συνδέσεις γραφής-ανάγνωσης – οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί να διδάξουν
στρατηγικές που συνδέουν τη γραφή με την ανάγνωση λογοτεχνικών και ενημερωτικών
κειμένων ως στήριγμα της κατανόησης. Αυτό περικλείει την προσοχή στην διδασκαλία των
συμβάσεων γραφής.

•

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικά – οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να
χρησιμοποιούν ποικιλία εκπαιδευτικών στρατηγικών και υλικών με τον κατάλληλο τρόπο και τη
δέουσα ευελιξία.

•

Αξιολόγηση – οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες
τεχνικές αξιολόγησης για την υποστήριξη εκπαιδευτικών αποφάσεων και κριτικού στοχασμού
ώστε να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες καταστάσεις (IRA 2007, σελ. 2).

Διατέμνοντας τα ως άνω έξη στοιχεία, η αποτελεσματική προπαρασκευή των εκπαιδευτικών για την
Διδασκαλία της Ανάγνωσης θα πρέπει να αντλεί έμπνευση από ολοκληρωμένη ερευνητική
θεματολογία με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα γίνουν πετυχημένοι αναγνώστες και
στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζουν τους μαθητές με τη διδασκαλία.
Το 2003 μια έρευνα της IRA σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών τονίζει
επίσης τη σημασία συνδυασμού μιας γνωστικής βάσης με ένα σύνολο επιτόπιων εμπειριών. Η
αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, όπως επίσης και μεταξύ σχολείου και
πανεπιστημιακής σχολής αναγνωρίζονται ευρέως ως χαρακτηριστικά των βέλτιστων προγραμμάτων
προπαρασκευής εκπαιδευτικών (Darling-Hammond, 2000c). Ένα φάσμα επιτόπιων εμπειριών σε
συνάρτηση με τα τμήματα μάθησης όπου λειτουργούν εξαιρετικά πρότυπα Διδασκαλίας της
Ανάγνωσης έχει μεγάλη αξία για την προπαρασκευή των εκπαιδευτικών (Darling Hammond and
Bransford, 2005). Μια αγαστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής καθιστά την διδασκαλία βήμα
επίλυσης προβλημάτων ή πρακτική επί τόπου έρευνα, στενά συνδεδεμένη με την μάθηση και την
πρόοδο των μαθητών (Garbe et al., 2009).
Για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, η εφαρμογή της γνώσης σε επιτόπιες εμπειρίες εκεί όπου θα
κληθούν να εργαστούν παρέχει ευκαιρίες ανασκευής προτέρων πεποιθήσεων ασυνεπών με την
αποτελεσματική Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Η ανωτέρω αναφερόμενη Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικών υπογραμμίζει ότι οι μεταβολές πεποιθήσεων των φοιτητών εκπαιδευτικών μπορεί να
αποδίδονται στην συνέπεια μεταξύ θεωρητικών βάσεων παρεχόμενων από τα μαθήματα τους και
προσεκτικά δομημένης και επιβλεπόμενης επιτόπιας εμπειρίας. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα την εμπιστοσύνη των νέων εκπαιδευτικών στην ικανότητα τους να διδάξουν
προβληματικούς αναγνώστες αντί να αποδίδουν τις αναγνωστικές δυσχέρειες αποκλειστικά στο
οικιακό και οικογενειακό περιβάλλον.
Εκτός από τις ενδοσχολικές τοποθετήσεις, οι θεωρητικές βάσεις μπορούν επίσης να παρέχονται
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της ανωτέρω
αναφερόμενης επισκόπησης, οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν διδακτικές
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πρακτικές τις οποίες διδάχθηκαν στις πανεπιστημιακές αίθουσες και εφήρμοσαν υπό καθοδήγηση
κατά την τοποθέτηση σε σχολείο, παρά εκείνες τις οποίες είχαν διαβάσει μόνο σε σχολικά βιβλία.
Υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η επιρροή εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαιδευτικών
είναι πολύ πιο ισχυρή όταν χρησιμοποιείται διδακτική προσέγγιση ‘από τη θεωρία στην πράξη’.
Με βάση ένα σημαντικό ερευνητικό έργο επί της μεταλλασσόμενης φύσης της ανάγνωσης εξαιτίας των
σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας, η IRA (2009) συνηγορεί υπέρ του να λαμβάνεται υπόψη η
πτυχή αυτή στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Από πρακτικής πλευράς, οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους οι οποίες θα
καταστήσουν τους μαθητές καλούς γνώστες των δεξιοτήτων γραμματισμού οι οποίες απαιτούνται
σύμφωνα με τα αλλεπάλληλα νέα μέσα που επικαιροποιούνται σε διαρκή βάση.
Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης
Η αποτελεσματική επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό μέσο βελτίωσης των
επιδόσεων στον αναγνωστικό γραμματισμό. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, η επιτυχής
επαγγελματική εξέλιξη θα πρέπει να εντάσσεται σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι Biancarosa and
Snow συνηγορούν υπέρ της επαγγελματικής εξέλιξης στις δεξιότητες διδασκαλίας η οποία με σαφή
τρόπο:
'δεν θα αναφέρεται στο τυπικό σεμινάριο που οργανώνεται για μια και μόνη φορά, ούτε και σε
μια μικρής διαρκείας σειρά σεμιναρίων, αλλά σε συνεχή και μακράς πνοής επαγγελματική
εξέλιξη, δια της οποίας είναι πιθανότερη η προώθηση θετικών και μεγάλης διάρκειας αλλαγών
στις γνώσεις και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών’ (Biancarosa and Snow 2006, σελ. 20).
Επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής ανάπτυξης, οι
Anders, et al. (2000) υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη διαφόρων ειδών υποστήριξης τα οποία δεν
θα είναι μικρής διάρκειας σεμινάρια ή εργαστήρια.
Η υψηλής ποιότητας επαγγελματική εξέλιξη στις δεξιότητες διδασκαλίας αναγνωστικού γραμματισμού
προϋποθέτει τη διαμόρφωση μιας συλλογικής διάστασης σε επίπεδο σχολείου, αλλά και ευρύτερα σε
επίπεδο επαγγελματιών του τομέα. Οι Snow et al. (2005), εξετάζοντας τα της συνεχούς
επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών ανάγνωσης, επεσήμαναν τη σημασία της εξασφάλισης
ότι η επαγγελματική εξέλιξη θα οδηγεί στη διαμόρφωση κοινών γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών
των σχολείων. Στην επαγγελματική εξέλιξη Διδασκαλίας της Ανάγνωσης θα πρέπει να παρεμβαίνουν
ποικίλες επαγγελματικές ειδικότητες (όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά και εκπαιδευτικοί
γραμματισμού, προσωπικό μαθησιακών πόρων, υπεύθυνοι βιβλιοθηκών και διοικητικό προσωπικό).
Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ομαδικό πνεύμα, με το προσωπικό του σχολείου να διατηρεί και
να συντηρεί διαρκώς και αενάως μια συνολική προσέγγιση βελτίωσης της διδασκαλίας και των
θεσμικών δομών προώθησης του γραμματισμού των εφήβων (Biancarosa and Snow, 2006).
Μια τέτοια προοπτική ανάπτυξης σχετίζεται με την έννοια της ‘επαγγελματικής μαθησιακής κοινότητας’
(Stoll et al., 2006). Οι εν λόγων κοινότητες, που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξη της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίζονται από κοινές αξίες και οράματα, όπως
επίσης και ανάληψη συλλογικής ευθύνης στην εκπαίδευση των μαθητών. Η ερευνητική έκθεση του
Έργου ADORE περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι ως άνω ομάδες μπορούν να συνεργάζονται για
την βελτίωση της Διδασκαλίας της Ανάγνωσης που παρέχεται στους εφήβους μαθητές στα σχολεία.
‘Οι ειδικοί επαγγελματικής ανάπτυξης ισχυρίζονται ότι οι κοινότητες αυτές, οι οποίες ιδανικά λειτουργούν
ως συνεργατικές διαθεματικές σχολικές ομάδες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα τρόπο ανάλυσης
δειγμάτων μαθητικών εργασιών ή επιδόσεων σχολικής τάξης από κοινού και να προσανατολίζουν την
ανάπτυξη της εργασίας των εκπαιδευομένων μαθητών σε ειδικούς ανά τομέα τρόπους ανάγνωσης’ (Garbe
et al. 2009, σελ. 211).

Οι διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να εμπεριέχουν τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες θα προσομοιάζουν με εκείνες τις οποίες αυτοί
θα χρησιμοποιήσουν με τους μαθητές τους με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των τελευταίων
στην ανάγνωση με προσανατολισμό στην έρευνα και στις στοχαστικοκριτικές διδακτικές πρακτικές
(OΟΣΑ, 2005b). Πράγματι, στην γόνιμη εργασία τους για τη χρήση έρευνας και λογικής κρίσης στην
εκπαίδευση, οι Stanovitch and Stanovitch (2003) υπογραμμίζουν ότι η έρευνα δράσης επί
συγκεκριμένων πρακτικών θα πρέπει να αποτελεί επίκεντρο μελέτης στα προγράμματα αρχικής
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται
ευκαιρίες και εργαλεία ώστε να αναστοχάζονται συχνά επί των πρακτικών τους κατά την μετάβαση
τους προς τις αλλαγές (Anders et al., 2000).
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2.2. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ανάγνωσης – Στοιχεία από διεθνείς έρευνες
Η παρούσα συζήτηση για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν θεματολογίες
σχετικές με την ανάγνωση αποτελείται από δυο μέρη. Ξεκινά με την ανάλυση των δεδομένων PIRLS
2006 για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αναγνωστικό γραμματισμό σε μαθητές τετάρτης τάξης
(για περισσότερα στοιχεία της έρευνας, βλ. Κεφάλαιο 'Επιτεύγματα στην ικανότητα Ανάγνωσης:
Στοιχεία από διεθνείς έρευνες’). Το επίπεδο και το περιεχόμενο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
αναλύονται επισημαίνοντας τη σχέση μεταξύ εξειδίκευσης του δασκάλου και προσεγγίσεων του στην
ανάγνωση. Το δεύτερο μέρος του τμήματος έχει ως βάση τα δεδομένα για το επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Διεθνούς Έρευνας Διδασκαλίας και Μάθησης (TALIS) 2008 του
ΟΟΣΑ. Η έρευνα αυτή εστιάζει στην συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
γραφή, ανάγνωση και λογοτεχνία.
2 . 2 .1 . Π ροπα ρα σ κε υή τ ων ε κ π α ι δ ευτ ι κ ών γ ι α τη Δ ιδ α σκα λ ία τ ης Α νά γ νωσ η ς σ ε
μ α θητέ ς τ ετά ρτη ς τά ξης
Επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
Στην ΕΕ το 2006, στο 55% των μαθητών τετάρτης τάξης δίδασκαν εκπαιδευτικοί με πανεπιστημιακό
πτυχίο και στο 22% εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει διετή ή τριετή τριτοβάθμια
εκπαίδευση με επαγγελματικό προσανατολισμό (47). Στις περισσότερες χώρες, στην πλειοψηφία των
μαθητών τετάρτης τάξης δίδασκαν εκπαιδευτικοί με πανεπιστημιακό πτυχίο, με το ποσοστό να φθάνει
στο 90% ή ακόμα μεγαλύτερο στη Δανία, στην Ουγγαρία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη
Σλοβακία και στη Νορβηγία (Mullis et al. 2007, σελ. 198). Σε πέντε εκπαιδευτικά συστήματα στην
πλειοψηφία των μαθητών δίδασκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει διετή ή τριετή
τριτοβάθμια εκπαίδευση με επαγγελματικό προσανατολισμό (Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Φλαμανδική
Κοινότητα), Γερμανία, Λουξεμβούργο και Αυστρία (Ibid.).
Κατά τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχει αναβαθμιστεί το
απαιτούμενο επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα,
οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προέρχονται από πανεπιστημιακά προγράμματα
ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Οι εκπαιδευτικοί με κατώτερα επίπεδα πτυχίου έχουν ως επί το
πλείστον ενταχθεί στο επάγγελμα μερικά χρόνια νωρίτερα. Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες
συμμετέχουν στην PIRLS 2006, μόνο στην Ιταλία και στη Ρουμανία στην πλειοψηφία των μαθητών
δίδασκαν εκπαιδευτικοί χωρίς πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (66% και 54% αντίστοιχα) (Mullis et
al. 2007, σελ. 198). Η κατάσταση στις χώρες αυτές άρχισε να αλλάζει πρόσφατα, αλλά η κάθε μια από
αυτές φαίνεται ότι ακολούθησε διαφορετική κατεύθυνση. Στην Ιταλία, η αρχική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οργανώθηκε σε τριτοβάθμιο επίπεδο από το 1998/99 και ο
αριθμός εκπαιδευτικών με πτυχίο πανεπιστημίου αυξάνεται βαθμιαία. Αντίθετα, στη Ρουμανία, κατά το
διάστημα 2000-2005, η έλλειψη εκπαιδευτικών οδήγησε στην επανεισαγωγή ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος εκπαιδευτικών σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας
τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα δεδομένα PIRLS 2006 υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικής
κατάρτισης ήταν οι νεότεροι και οι λιγότερο έμπειροι. Στις Ευρωπαϊκές χώρες, κατά μέσον όρο, οι
εκπαιδευτικοί τετάρτης τάξης με πανεπιστημιακό πτυχίο ήταν ηλικίας από 30 έως 39 χρονών και με
περίπου 15 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία. Οι περισσότεροι εξ’ όσων ήταν εκπαιδευτικοί οι οποίοι
είχαν παρακολουθήσει διετή ή τριετή τριτοβάθμια εκπαίδευση με επαγγελματικό προσανατολισμό και
ήταν ηλικίας μεταξύ 40 και 49 ετών με 20 περίπου χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Στη Βουλγαρία,
στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Σλοβενία και στη Σουηδία, τα γενεαλογικά χαρακτηριστικά ήταν
ιδιαίτερα προφανή. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το 18% των μαθητών είχαν εκπαιδευτικούς με πτυχία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας άνω των 40 ετών. Ο διαχωρισμός προέκυψε το 1979, όταν
το πτυχίο πανεπιστημίου κατέστη πλέον απαραίτητο προσόν. Μέχρι τότε, τα απαιτούμενα προσόντα
για τους δάσκαλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία ήταν ισοδύναμα με εκείνα της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
47

( )

Εδώ και σε άλλα σημεία ο μέσος όρος ΕΕ τον οποίο υπολόγισε το δίκτυο Ευρυδίκη αναφέρεται μόνο στις χώρες ΕΕ-27 οι
οποίες συμμετείχαν στην έρευνα. Είναι σταθμισμένος μέσος όρος κατά τον οποίο η συνεισφορά μιας χώρας είναι ανάλογη
του μεγέθους της.
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Περιεχόμενο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Όταν αναφερόμαστε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό να μην εξετάζουμε
αποκλειστικά το επίπεδο και τη διάρκεια της, αλλά επίσης το περιεχόμενο και τον τομέα εξειδίκευσης
της. Έτσι λοιπόν, η έρευνα PIRLS 2006 συγκέντρωσε δεδομένα ως προς την κάλυψη εννέα ειδικών
θεματικών τομέων κατά την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: γλώσσα, λογοτεχνία,
παιδαγωγική/Διδασκαλία της Ανάγνωσης, ψυχολογία, διορθωτική ανάγνωση, θεωρία ανάγνωσης,
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, ειδική εκπαίδευση και εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (48). Η
ανάλυση (49) έφερε στο φως τρεις βασικούς τομείς εξειδίκευσης για τους εκπαιδευτικούς της τέταρτης
τάξης. Ο ένας τομέας εξειδίκευσης περιελάμβανε τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, ενώ ο δεύτερος
αφορούσε στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας. Η εξειδίκευση η οποία πρόσκειται περισσότερο στη
διδασκαλία της ανάγνωσης (εφεξής αναφερόμενη ως δείκτης ‘διδασκόμενης ανάγνωσης’)
περιελάμβανε έξη τομείς:
•

Ενισχυτική ανάγνωση,

•

Γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών,

•

Θεωρία ανάγνωσης,

•

Ειδική εκπαίδευση,

•

Παιδαγωγική/Διδασκαλία της Ανάγνωσης,

•

Ψυχολογία.

Το σχήμα 2.1 αναφέρεται στο ποσοστό Ευρωπαίων μαθητών τετάρτης τάξης οι οποίοι διδάσκονται
από εκπαιδευτικούς των οποίων η αρχική εκπαίδευση απέδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη Διδασκαλία
της Ανάγνωσης. Περισσότεροι μαθητές σχετικά με τον μέσο όρο ΕΕ (50) διδάχθηκαν ανάγνωση από
τους ως άνω εκπαιδευτικούς στην Βουλγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) και Νορβηγία, δηλαδή ποσοστό από 35 έως 65% των μαθητών
τετάρτης τάξης είχαν εκπαιδευτικούς των οποίων η αρχική εκπαίδευση απέδιδε έμφαση στη
Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Αντίθετα, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στη Σλοβενία, μικρότερο ποσοστό
μαθητών (10-13%) είχαν εκπαιδευτικούς με τα ως άνω χαρακτηριστικά.
Για την εξέταση της σχέσης μεταξύ εξειδίκευσης εκπαιδευτικών και προσεγγίσεων των ιδίων των
εκπαιδευτικών στην ανάγνωση, καταγράφηκαν ηλεκτρονικά οι συσχετισμοί των σχετικών ερωτήσεων
στο ερωτηματολόγιο PIRLS των εκπαιδευτικών (51). Η ανάλυση απεκάλυψε ότι οι συσχετισμοί μεταξύ
γλωσσικής εξειδίκευσης και λογοτεχνίας ή μεταξύ διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας και ορισμένων
προσεγγίσεων Διδασκαλίας της Ανάγνωσης ήταν μικροί και δεν έφθαναν γενικά σε στατιστικά
σημαντικά αποτελέσματα. Μόνο εκείνοι οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αρχική εκπαίδευση απέδιδε
μεγαλύτερη έμφαση στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης (βλ. Σχήμα 2.1) είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες
να αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν εστιασμένες διδακτικές προσεγγίσεις με τους μαθητές της
τέταρτης τάξης.

(48) Αυτές ήταν οι απαντήσεις στην ερώτηση ‘ως τμήμα της επίσημης εκπαίδευσης και/ή κατάρτισης σας, σε ποιο βαθμό
μελετήσατε τους κατωτέρω τομείς;’. Με απαντητικές επιλογές ‘καθόλου’, ‘ως συνοπτική αναφορά ή εισαγωγή σε
θεματική ενότητα’ και ‘τομέας στον οποίο αποδόθηκε έμφαση’.
(49) Ανάλυση βασικών συνιστωσών (PCA) με περιστροφή Varimax. Η PCA είναι στατιστική μέθοδος η οποία αποβλέπει
στην μείωση των διαστάσεων των δεδομένων διατηρώντας την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διακύμανση. Για μια
μεθοδολογική ερμηνεία, βλ. Jolliffe (2002).
(50) Εδώ και σε άλλα σημεία, οι συγκρίσεις βασίζονται σε στατιστικά σημαντική δοκιμή επί επιπέδου εμπιστοσύνης 95%.
Για παράδειγμα, μια σημαντικά χαμηλότερη ή υψηλότερη επίδοση από το μέσο όρο της ΕΕ σημαίνει ότι η επίδοση
της χώρας διαφέρει από την επίδοση της ΕΕ σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.
(51) Οι συσχετισμοί υπολογίστηκαν στην ‘διδασκαλία δεύτερης γλώσσας’ και σε δυο δείκτες οι οποίοι κατασκευάστηκαν
εννοιολογικά με βάση την ανάλυση βασικών συνιστωσών. Η αξιοπιστία των δεικτών ήταν επαρκής: ο δείκτης
Cronbach α του δείκτη ‘διδασκόμενης ανάγνωσης’ ήταν .76 και .75 για το δείκτη ‘γλώσσα και λογοτεχνία’. Ο
Cronbach α είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης της αξιοπιστίας ή της εσωτερικής συνέπειας μιας κλίμακας,
με βάση τον μέσο όρο συσχετισμού διαφόρων σημείων ενός ερευνητικού μέσου (για εξήγηση των σημείων αυτών,
βλ. Cronbach (1951), Streiner (2003)).
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Σχήμα 2.1: Ποσοστά μαθητών τετάρτης τάξης με εκπαιδευτικούς των οποίων η αρχική κατάρτιση απέδωσε
έμφαση στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης, 2006

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη
BE fr
33.4
NL
25.6

BE nl
32.6
AT
28.8

BG
54.9
PL
49.4

DK
26.2
RO
65.4

DE
13.1
SI
13.4

ES
20.2
SK
35.1

FR
9.7
SE
27.8

IT
LV
26.9
25.8
UK-ENG UK-SCT
20.8
39.3

LT
52.8

LU
41.4
IS
25.2

HU
26.2
NO
49.5

Πηγή:: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
Επηξηγηματικό σημείωμα
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από το μέσο όρο ΕΕ αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
ο

Η έμφαση στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης ορίζεται ως το 75 επί τοις εκατό ποσοστό στο δείκτη ‘διδασκόμενης ανάγνωσης’
(διορθωτική ανάγνωση, γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, θεωρία ανάγνωσης, ειδική εκπαίδευση, παιδαγωγική/Διδασκαλία της
Ανάγνωσης και ψυχολογία) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις τουλάχιστον τομείς από τον δείκτη
‘διδασκόμενης ανάγνωσης’ στους οποίους αποδίδεται μεγάλη έμφαση και οι υπόλοιποι ως εισαγωγή, ή τέσσερεις τομείς με
μεγάλη έμφαση, δυο ως εισαγωγή και ένας ο οποίος δεν καλύπτεται.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα το οποίο διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Ο Πίνακας 1 στα Παραρτήματα (Παράρτημα Τμήματος 2.2) περιγράφει τους συσχετισμούς μεταξύ του
βαθμού κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ έχουν διδαχθεί τον τρόπο Διδασκαλίας της
Ανάγνωσης και της από αυτούς αναφερόμενης χρήσης ορισμένων διδακτικών προσεγγίσεων, κατά
μέσο όρο. Ο Πίνακας 2 στα Παραρτήματα απαριθμεί, ανά εκπαιδευτικό σύστημα, τους συσχετισμούς
οι οποίοι είναι στατιστικά σημαντικοί σε περισσότερα από 10 Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναφέρουν ότι έτυχαν μεγαλύτερης έμφασης
στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης κατά την αρχική τους κατάρτιση τείνουν να χρησιμοποιούν
περισσότερες και διάφορες προσεγγίσεις διδάσκοντας την ανάγνωση στους μαθητές τετάρτης τάξης.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο:
•

Να οργανώνουν ομάδες μαθητών με ποικίλες ικανότητες, να χρησιμοποιούν σύστημα
εξατομικευμένης διδασκαλίας και να κατευθύνουν τους μαθητές ώστε αυτοί να εργάζονται με
ανεξάρτητο τρόπο.

•

Να προσεγγίζουν την ανάγνωση ως ενεργή διεργασία καλώντας τους μαθητές να αντιδρούν
με διάφορους τρόπους στα όσα διαβάζουν: να γράφουν κάτι, να απαντούν σε προφορικές
ερωτήσεις, να οργανώνουν ένα έργο ή να αναλαμβάνουν γραπτές ασκήσεις και δοκιμασίες.

•

Να διδάσκουν στους μαθητές διάφορες στρατηγικές ανάγνωσης (για παράδειγμα να
διαβάζουν στα γρήγορα/να ερευνούν στα στοιχεία του κειμένου, να αυτο-παρακολουθούν την
απόδοσή τους) και να εξηγούν το λεξιλόγιο.

•

Να χρησιμοποιούν στρατηγικές οι οποίες αναπτύσσουν την αναγνωστική κατανόηση, όπως
επισήμανση των βασικών ιδεών, προβλέψεις ή γενικεύσεις, εξαγωγή λογικών
συμπερασμάτων και περιγραφή του ύφους ή της δομής του κειμένου το οποίο διαβάζουν οι
μαθητές.

•

Να χρησιμοποιούν αναγνωστικά βιβλία και υλικό το οποίο είναι κατασκευασμένο για μαθητές
και από τους μαθητές, να προτιμούν τα πιο σύντομα κείμενα από τα μακροσκελή και να
χρησιμοποιούν συχνότερα εξωτερικές βιβλιοθήκες.
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•

Να χρησιμοποιούν πιο διαφοροποιημένες μεθόδους αξιολόγησης όπως προφορικές
παρουσιάσεις, ερωτήσεις με πολλαπλές επιλογές απάντησης (multiple-choice) για το υλικό το
οποίο διαβάζουν οι μαθητές, διάφορα δείγματα μαθητικών εργασιών, κλπ

•

Να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση (έκθεση απόδοσης) της προόδου ενός μαθητή
ως προς την ικανότητα ανάγνωσης με τους γονείς του.

•

Να εμβαθύνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους με εσωτερική κατάρτιση στα θέματα
ανάγνωσης, να διαβάζουν περισσότερα βιβλία για τη διδασκαλία (γενικά ή ειδικά για την
ανάγνωση) και περισσότερα βιβλία για παιδιά.

Η έμφαση στον τρόπο Διδασκαλίας της Ανάγνωσης κατά την αρχική κατάρτιση φαίνεται λοιπόν ότι
συνδέεται με την αποτελεσματική διδακτική πρακτική στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης (όπως
υπογραμμίζεται στο σημείο 2.2.1) και έχει την πιο σημαντική συμμετοχή στην επαγγελματική εξέλιξη.
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αρχική κατάρτιση περιείχε έμφαση σε τομείς σχετιζόμενους με την
Διδασκαλία της Ανάγνωσης έχουν την ικανότητα χρήσης διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων
κατάλληλα προσαρμοσμένων σε άτομα ή ομάδες ατόμων, κάτι το οποίο, σύμφωνα με την ερευνητική
επισκόπηση του Myrberg (2007) σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των επιδόσεων
των μαθητών, αποτελεί το βασικό επαγγελματικό προσόν για ένα δάσκαλο.
Σχέση μεταξύ ποιότητας των εκπαιδευτικών και επιτευγμάτων των μαθητών.
Παρά τις σαφείς σχέσεις μεταξύ του περιεχομένου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της
αναφερόμενης χρήσης αποτελεσματικών διδακτικών προσεγγίσεων, είναι δύσκολο να
αποκαταστήσουμε έναν οριστικό δεσμό μεταξύ χαρακτηριστικών του δασκάλου και επιτευγμάτων των
μαθητών του. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, σε πολλές χώρες οι εκπαιδευτικοί έχουν το ίδιο ή παρόμοιο
επίπεδο τυπικών προσόντων. Σε εκείνες τις χώρες όπου υπάρχουν πράγματι διαφορές, αυτό συχνά
σημαίνει αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
Είναι συνεπώς δύσκολο να απομονώσουμε τα θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από εκείνα τα
οποία αφορούν γενεαλογικά σημεία. Εξάλλου, η ποικιλία στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα
και στη συχνότητα διδασκαλίας αναγνωστικών στρατηγικών υπάρχουν και μέσα στην ίδια χώρα. Για
παράδειγμα, η επίσημη πιστοποίηση μπορεί να είναι σημαντικό χαρακτηριστικό στη Σουηδία. Όπως
καταδεικνύει η ανάλυση των Σουηδικών δεδομένων PIRLS 2001 εκ μέρους του Myrberg (2007), οι
μαθητές που είχαν εκπαιδευτικούς με την δέουσα πιστοποίηση πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα από
εκείνους οι οποίοι είχαν εκπαιδευτικούς χωρίς πιστοποίηση ή εκπαιδευτικούς πιστοποιημένους για
διδασκαλία σε ανώτερες σχολικές τάξεις.
Υπάρχουν συνεπώς πολλοί παράγοντες που εμποδίζουν το διαχωρισμό της διδακτικής επιρροής των
εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οι μαθητές της τετάρτης δημοτικού μπορεί να έχουν ήδη διδαχθεί από
διάφορους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του αναγνωστικού τους
γραμματισμού με διάφορους τρόπους. Γενικά, όπως συμπεραίνουν οι Wayne και Youngs (2003), οι
περισσότερες διαφορές στην ποιότητα των εκπαιδευτικών περνούν απαρατήρητες.
2 . 2 .2 . Συ νε χ ής επα γγ ελ μα τ ι κή εξέ λιξη ( ΣΕΕ ) τ ω ν ε κ πα ιδε υτ ικ ών π ο υ δ ι δ ά σκ ουν
α νά γ νωσ η , γ ρα φή κα ι λ ογ οτ ε χνί α σ ε επίπ εδο κατ ώτ ε ρης δευτεροβάθμιας
ε κ π α ίδ ε υ ση ς
Το σημείο αυτό του τμήματος διερευνά τα της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης (ΣΕΕ) των
εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα σχετικά με την ανάγνωση ως προς γενικά ποσοστά
συμμετοχής, μέσον όρο αριθμού ημερών απασχόλησης, είδος δραστηριοτήτων τις οποίες
παρακολούθησαν και στοιχεία των αποτελεσμάτων. Η ανάλυση έχει ως βάση τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Διεθνούς Έρευνας Διδασκαλίας και Μάθησης (TALIS) 2008 του ΟΟΣΑ.
Καλύπτει 16 εκπαιδευτικά συστήματα του δικτύου Ευρυδίκη. Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας TALIS
ήταν καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων μαθημάτων αλλά, για τον σκοπό
της παρούσας μελέτης, η ανάλυση έχει περιοριστεί σε εκείνους οι οποίοι διδάσκουν ανάγνωση, γραφή
και λογοτεχνία στα υπό επίβλεψη σχολεία. Περιλαμβάνονται σε αυτή η γραφή, η ανάγνωση και η
λογοτεχνία στη μητρική γλώσσα, στη γλώσσα διδασκαλίας, και ως δεύτερη γλώσσα σε όσους ομιλούν
άλλες γλώσσες (OΟΣΑ, 2010a).
Πριν ξεκινήσουμε την εξέταση της ΣΕΕ των εκπαιδευτικών ανάγνωσης είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι οι καθηγητές επιπέδου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συχνά διδάσκουν
περισσότερα του ενός μαθήματα (ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία θεωρούνται ως ένα διδακτικό
αντικείμενο στο παρόν τμήμα ανάλυσης). Στις Ευρωπαϊκές χώρες και στο επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι ειδικοί καθηγητές συνήθως εξειδικεύονται στη διδασκαλία δυο
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μαθημάτων, ενώ οι ημι-ειδικοί καθηγητές συνήθως διδάσκουν από τρία έως πέντε. Σε χώρες όπου οι
εκπαιδευτικοί διδάσκουν πολλά μαθήματα, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις για τη ΣΕΕ μπορεί να
εμπεριέχουν και στοιχεία άλλων μαθημάτων. Όπως εμφαίνεται στο Σχήμα 2.2, κατά μέσον όρο στα
συμμετέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ, ποσοστό περίπου 9% των καθηγητών δίδασκαν
ανάγνωση, γραφή άλλα όχι άλλα μαθήματα. Ένα ποσοστό 17% δίδασκε ένα ή περισσότερα άλλα
μαθήματα, συνήθως κοινωνικές επιστήμες ή ξένες γλώσσες.
Σχήμα 2.2: Ποσοστό εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία ως
μοναδική ενότητα και ως συνδυασμό με άλλες ενότητες μαθημάτων, σε επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2008

Ανάγνωση και άλλα μαθήματα
EU BE nl BG DK
Ανάγνωση και άλλο μάθημα
16.7 15.1 6.1 39.7
(μαθήματα)
Μόνο ανάγνωση
9.3
7.2 11.3 2.3
Σύνολο

26.0

22.3

17.4 42.0

Μόνο ανάγνωση

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη

EE

IE

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

NO

TR

7.4

26.7

16.9

14.6

12.4

19.0

26.7

13.2

10.3

15.3

21.2

42.0

21.5

12.0

7.9

11.9

11.7

7.5

15.6

2.2

10.9

6.5

12.4

4.0

1.8

9.7

19.3

34.6

28.8

26.3

20.0

34.6

28.9

24.1

16.8

27.6

25.2

43.8

31.2

1

Πηγή: ΟΟΣΑ, βάση δεδομένων TALIS 2008 .

UK ( ): UK-ENG/WLS/NIR

Επεξηγηματικό σημείωμα
Η ανάγνωση περιλαμβάνει γραφή και λογοτεχνία.
Η απάντηση ‘όχι’ σε κάθε υπο-ερώτηση του ‘τι μάθημα διδάσκετε;’ εξελήφθη ως μη υπάρχουσα (2.8% τιμών που λείπουν στις
συμμετέχουσες χώρες ΕΕ).
Για τυπικά σφάλματα βλ. προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Ιταλία: Το ερώτημα για την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών έχει παραλειφθεί.
Ολλανδία: Η χώρα δεν πληρούσε τα πρότυπα δειγματοληψίας. Τα δεδομένα της χώρας συνεπώς δεν έχουν συμπεριληφθεί
στους διεθνείς πίνακες και αναλύσεις.

Υπάρχουν κάποιες διαφορές στα ποσοστά των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ανάγνωση, γραφή και
λογοτεχνία στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στη Δανία και στη Νορβηγία, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των
εκπαιδευτικών δίδαξαν μαθήματα σχετικά με την ανάγνωση τουλάχιστον για ένα μέρος της εβδομάδας
εργασίας τους, αλλά πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί (ποσοστό μικρότερο του 3%) δίδαξαν αποκλειστικά και
μόνο ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία. Στη Βουλγαρία και στην Εσθονία οι περισσότεροι από όσους
δίδαξαν ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία, δίδαξαν μόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Οι διαφορές μεταξύ χωρών στην ΣΕΕ των εκπαιδευτικών ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας
αποκαλύπτουν διαφορές οι οποίες υπάρχουν στην γενική οργάνωση επαγγελματικής εξέλιξης. Πολύ
μικρές διαφορές έχουν παρατηρηθεί σε σύγκριση με τη ΣΕΕ εκπαιδευτικών άλλων μαθημάτων.
Συνεπώς το τμήμα αυτό υποδεικνύει κατά κύριο λόγο τον τρόπο με τον οποίο το γενικό πλαίσιο ΣΕΕ
περιγράφεται στα χαρακτηριστικά στοιχεία ΣΕΕ των εκπαιδευτικών ανάγνωσης, γραφής και
λογοτεχνίας. Οι πρωτοβουλίες ΣΕΕ που αφορούν ειδικά στους εκπαιδευτικούς ανάγνωσης
περιγράφονται στο Τμήμα 2.3.6.
Σύμφωνα με τα δεδομένα TALIS, τουλάχιστον ποσοστό 90% των εκπαιδευτικών ανάγνωσης, γραφής
και λογοτεχνίας στις συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν τουλάχιστον σε μια
δραστηριότητα ΣΕΕ κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Στην Εσθονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και
στη Σλοβενία, σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, φθάνοντας στο 98%. Οι διαφορές
στην συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές χώρες είναι προφανείς στον μέσο όρο του αριθμού ημερών
συμμετοχής σε δραστηριότητες ΣΕΕ (βλ. Σχήμα 2.3), με διακύμανση από 5 ημέρες στην Ιρλανδία έως
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26 στην Ισπανία. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν θεματολογίες σχετικές με την ανάγνωση στην
ΕΕ έφθασαν κατά μέσο όρο, σε 18 ημέρες ΣΕΕ (μέση (52) τιμή 10), 8 από τις οποίες είχαν
υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι σχετικοί αριθμοί ήταν σημαντικά υψηλότεροι στην Ισπανία, όπου ένας
εκπαιδευτικός ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας αφιέρωσε κατά μέσον όρο 26 ημέρες (μέση τιμή
20) σε διάφορες δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Περίπου το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών
αναγνωστικού γραμματισμού στην Ισπανία παρακολούθησε 40 ή περισσότερες ημέρες ΣΕΕ κατά τους
18 μήνες πριν την έρευνα TALIS. Στην Ισπανία η ΣΕΕ είναι σαφώς συνδεδεμένη με την επαγγελματική
σταδιοδρομία και τις μισθολογικές αυξήσεις. Οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, οι οποίοι εγγράφονται
για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης είναι επιλέξιμοι για μισθολογικά μπόνους (Ευρυδίκη, 2008). Το
γεγονός αυτό, ωστόσο, αφορά στην γενική οργάνωση ΣΕΕ και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ειδικά
στους εκπαιδευτικούς ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας.
Σχήμα 2.3: Μέσος όρος ημερών ΣΕΕ κατά τους τελευταίους 18 μήνες για εκπαιδευτικούς ανάγνωσης,
γραφής και λογοτεχνίας σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2008.

Υποχρεωτικές

Υποχρεωτικές

Μη υποχρεωτικές

Χώρες μη συμμετέχουσες στην έρευνα

EU

BE nl

BG

DK

EE

IE

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

NO

TR

8.0

2.8

9.1

3.9

6.8

2.4

13.9

6.6

8.0

5.0

3.3

8.2

7.6

4.7

3.6

4.1

9.6

5.1

12.8

Μη υποχρεωτικές

9.8

4.2

6.7

5.8

6.5

2.9

12.4

8.2

2.5

7.7

7.1

3.8

2.8

5.2

0.7

Σύνολο

17.8

7.0

15.8

9.7

13.3

5.3

26.3 11.7 16.3

7.5

11.0 21.1 14.7

8.5

6.5

9.3

10.3

1

Πηγή: ΟΟΣΑ, βάση δεδομένων TALIS 2008.
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Επεξηγηματικό σημείωμα
Δεδομένου ότι οι ακραίες τιμές επηρεάζουν σημαντικά τη μέση τιμή, απαντήσεις σε ποσοστά πάνω από 99 εκατοστιαίες
μονάδες σε επίπεδο ΕΕ θεωρήθηκαν ως ελλείπουσες. Μόνο οι τιμές κάτω από 120 ημέρες (περίπου 5 μήνες) δραστηριοτήτων
ΣΕΕ έχουν συμπεριληφθεί στην ανάλυση. Η παράλειψη αφορά στην Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου (0,3%), στην
Βουλγαρία (4,2%), στην Πολωνία 5,1% και στην Πορτογαλία (1,2%)
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Ιταλία: Δεν έχει συμπεριληφθεί το ερώτημα για την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών.
Ολλανδία: Η χώρα δεν πληρούσε τα πρότυπα δειγματοληψίας, με αποτέλεσμα ότι τα δεδομένα της δεν περιλαμβάνονται στους
διεθνείς πίνακες και αναλύσεις.

Σε όλες τις χώρες οι οποίες αναλύθηκαν, οι εκπαιδευτικοί θεματολογιών σχετικών με την ανάγνωση
παρακολούθησαν δραστηριότητες ΣΕΕ σε εθελοντική βάση. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα όπου όλες
οι συμμετοχές σε ΣΕΕ ήταν υποχρεωτικές. Σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον το ένα
τρίτο των ημερών ΣΕΕ δεν ήταν υποχρεωτικές. Οι εκπαιδευτικοί ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας
στην Ισπανία και στην Πολωνία είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ημέρες εθελοντικών
δραστηριοτήτων ΣΕΕ, ήτοι 12-13 ημέρες κατά τους προηγούμενους 18 μήνες. Ωστόσο, οι απαντήσεις
οι σχετικές με την παρακολούθηση υποχρεωτικών δραστηριοτήτων ΣΕΕ μπορεί να περιλαμβάνουν
προσωπικές και υποκειμενικές απόψεις των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, στην Ισπανία η ‘εφ’ όρου
ζωής κατάρτιση αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση για τους εκπαιδευτικούς’ (53), αλλά η συμμετοχή σε
κάποια συγκεκριμένη δράση ΣΕΕ είναι εθελοντική. Οι εκπαιδευτικοί ίσως να θεωρούν τη ΣΕΕ ως

52

Ο μέσος αριθμός ημερών είναι εκείνος ο οποίος διαχωρίζει την κατανομή ημερών παρουσίας σε ΣΕΕ σε δύο ίσες ομάδες,
με το ήμισυ να έχει παρακολουθήσει πάνω από τον εν λόγω αριθμό, και το άλλο ήμισυ να έχει παρακολουθήσει κάτω από
αυτόν.
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Εκπαιδευτική Πράξη 2/2006, άρθρο 102.1.

( )

( )

93

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές

υποχρεωτική μια που συνδέεται με μισθολογικά μπόνους τα οποία αποκαλούνται ‘συμπλήρωμα της
συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών’.
Κατά μέσον όρο στην ΕΕ, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν θεματολογίες σχετικές με την ανάγνωση
ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε μια επιπλέον ημέρα δραστηριοτήτων ΣΕΕ σε σχέση με εκπαιδευτικούς
άλλων θεματολογιών. Εν τούτοις, η διαφορά οφείλεται κυρίως στην Ουγγαρία, όπου οι εκπαιδευτικοί
συναφών με την ανάγνωση θεματολογιών συμμετείχαν σε δυο παραπάνω ημέρες ΣΕΕ από τους
άλλους εκπαιδευτικούς (συνολικά 16 και 14 ημέρες αντίστοιχα).
Η σχετική βιβλιογραφία (βλ. Τμήμα 2.1) κατέδειξε ότι η συνεχής, μακροπρόθεσμη επαγγελματική
εξέλιξη είναι πιο αποδοτική από τα μικρής διάρκειας και εφάπαξ σεμινάρια ή τμήματα κατάρτισης.
Όπως όμως υποδεικνύει το Σχήμα 2.4, τα τμήματα κατάρτισης/σεμινάρια σε θέματα σχετικά με την
ανάγνωση ή με άλλα εκπαιδευτικά θέματα υπήρξαν χωρίς αμφιβολία η πλέον διαδεδομένη μορφή
ΣΕΕ. Κατά μέσον όρο στην ΕΕ, το 86% των εκπαιδευτικών ανάγνωσης συμμετείχαν τουλάχιστον σε
ένα τμήμα ή σεμινάριο κατάρτισης κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Τα ποσοστά ήταν υψηλά στην
Εσθονία, Λιθουανία, Μάλτα, Αυστρία και Πολωνία (πάνω από 90%), ενώ λίγο χαμηλότερα στις
Ουγγαρία, Σλοβακία, Νορβηγία και Τουρκία (53-76%). Μια άλλη μορφή εφάπαξ κατάρτισης, τα
συνέδρια, ήταν επίσης μια κοινή σε πολλές περιπτώσεις διαδικασία. Περίπου το ήμισυ των
εκπαιδευτικών ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας παρέστησαν σε εκπαιδευτικά συνέδρια ή
σεμινάρια όπου εκπαιδευτικοί και/ή ερευνητές παρουσίαζαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και
συζητούσαν τα εκπαιδευτικά τους προβλήματα.
Σε αντίθεση με τα μικρής διάρκεια τμήματα ή συνέδρια κατάρτισης, η έρευνα αποτελεί συνεχή και
βασισμένη στον εργασιακό τομέα επαγγελματική εκμάθηση η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς
να δημιουργήσουν τα δικά τους γνωστικά πεδία για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Είναι
συνεπώς ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κατά μέσον όρο στην ΕΕ, το 40% των εκπαιδευτικών ανέφεραν
συμμετοχή σε δραστηριότητες ατομικής ή ομαδικής έρευνας. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο του
50% στην Δανία, στην Ισπανία, στην Λιθουανία και στην Πορτογαλία. Πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί
ωστόσο (σε ποσοστό μικρότερο του 15%), είχαν ερευνητικό προσανατολισμό στις επαγγελματικές
τους δραστηριότητες στις Ουγγαρία, Σλοβακία και Νορβηγία. Ο μέσος όρος του αριθμού
εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετείχαν σε προγράμματα επαγγελματικών προσόντων/αναβάθμισης
πτυχίων ήταν χαμηλότερος από εκείνο στον τομέα της έρευνας, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι η
έρευνα αποτελεί κοινή δραστηριότητα, ακόμα και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν
παρακολουθούν επίσημα μελετητικά προγράμματα. Όπως εξηγεί ο Ritchie (2006), οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε ερευνητική δραστηριότητα μέσω προσωπικής πρόσκλησης.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήδη ασχολούνται με έρευνα προσκαλούν άλλους εκπαιδευτικούς να
συμμετάσχουν σε κοινή και ομαδική διαδικασία εξέτασης και αναζήτησης.
Η συμμετοχή σε επίσημες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών ήταν λιγότερο συνήθης
μορφή μακροπρόθεσμης συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Κατά μέσον όρο στην ΕΕ, το ένα τέταρτο
των εκπαιδευτικών οι οποίοι δίδασκαν θεματολογίες σχετικές με την ανάγνωση είχαν παρακολουθήσει
προγράμματα επαγγελματικών προσόντων/αναβάθμισης πτυχίων. Τα σχετικά ποσοστά ήταν
υψηλότερα στην Βουλγαρία και στην Λιθουανία, όπου το 46-50% των εκπαιδευτικών είχαν
συμμετάσχει σε ανάλογα προγράμματα. Το σύστημα βαθμολογικής προαγωγής των εκπαιδευτικών
στις συγκεκριμένες χώρες ενθαρρύνει σημαντικά την απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών
προσόντων.
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Σχήμα 2.4: Ποσοστό εκπαιδευτικών ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας σε επίπεδο κατώτερης μέσης
εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες ΣΕΕ, ανά είδος, κατά τους τελευταίους 18 μήνες, 2008
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17.7 20.3

Παρατηρήσε
20.2 15.4
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19.2

8.8

60.2

5.6

15.6

60.0

43.9

12.8

11.1

17.7

29.3

6.9

32.9

19.1 21.9

Δίκτυα

36.5 25.3

25.2

44.8

47.7 43.3

22.4

42.4

47.2

38.7

35.9

61.5

13.6

71.5

37.2

34.3 43.9

Έρευνα

42.0 29.9

30.1

53.2

30.0 26.2

51.2

53.2

14.3

39.4

28.6

45.3

51.0

20.7

13.2

11.0 40.2

Καθοδήγηση 35.7 23.8

33.7

17.1

34.4 16.9

25.4

45.0

52.0

16.3

18.7

68.7

17.5

28.0

66.0

23.4 36.1

Πηγή: OΟΣΑ, βάση δεδομένων TALIS 2008
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα το οποίο διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Ιταλία: Δεν έχει συμπεριληφθεί το ερώτημα για την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών.
Ολλανδία: Η χώρα δεν πληρούσε τα πρότυπα δειγματοληψίας, με αποτέλεσμα ότι τα δεδομένα της δεν περιλαμβάνονται στους
διεθνείς πίνακες και αναλύσεις.
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Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, της ομαδικής εργασίας και της κοινοκτημοσύνης
των γνώσεων είναι σημείο που επισημαίνεται σε όλη την πορεία της μελέτης. Παρά ταύτα οι
δραστηριότητες με συναδελφική υποστήριξη μεταξύ εκπαιδευτικών αποτελούν τρόπον τινά ασυνήθη
μορφή επίσημων διαδικασιών ΣΕΕ. Η συμμετοχή σε δίκτυο εκπαιδευτικών και καθοδήγησης
(συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων και της συνεργασίας σε θέματα κατάρτισης μεταξύ
συναδέλφων) αφορούσε σε περίπου 35% των εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίπου οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς συμμετείχαν σε μια τουλάχιστον από τις ως άνω
συνεργατικές δραστηριότητες κατά τους προηγούμενους 18 μήνες. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες
εκπαιδευτικής υποστήριξης μεταξύ συναδέλφων φαίνεται ότι αποτελούν δημοφιλή μορφή ΣΕΕ σε
πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και
Σλοβακία). Στην Πολωνία ποσοστό 60-70% των εκπαιδευτικών συναφών με την ανάγνωση
θεματολογιών ανέφεραν συμμετοχή σε δίκτυα και δράσεις καθοδήγησης. Το γεγονός αυτό ίσως να
έχει σχέση με το ότι η Πολωνική έκφραση ‘δίκτυα συνεργασίας’ θα μπορούσε να γίνει κατανοητή ως
άτυπης μορφής συνεργασία. Μια πιο πιθανή ωστόσο εξήγηση είναι δυνατόν να έχει σχέση με την
ηλικία των εκπαιδευτικών. Σε σύγκριση με άλλες χώρες η Πολωνία έχει σχετικά νέους σε ηλικία
εκπαιδευτικούς και ενδεχομένως πολλοί εξ’ αυτών μπορεί να συμμετέχουν ακόμα σε τέτοιου είδους
διαδικασίες καθοδήγησης ως μέρος των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.
Η λιγότερο κοινή μορφή ΣΕΕ ήταν η επίσκεψη παρατήρησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε άλλα
σχολεία. Μόνο το ένα πέμπτο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα συναφή με την ανάγνωση
ανέφερε συμμετοχή στη συγκεκριμένη μορφή ΣΕΕ. Οι επισκέψεις αυτού του είδους ήταν πολύ
συνήθεις στην Εσθονία και στη Λιθουανία, όπου περίπου το 60% των εκπαιδευτικών ανάγνωσης,
γραφής και λογοτεχνίας πραγματοποίησαν τουλάχιστον μια ανάλογη επίσκεψη σε άλλο σχολείο κατά
τους προγενέστερους 18 μήνες. Η πραγματοποίηση και η υποδοχή τέτοιων επισκέψεων αποτελούν
τμήμα της διαδικασίας πιστοποίησης των Λιθουανών εκπαιδευτικών, ενώ στην Εσθονία η παράδοση
των σχολικών επισκέψεων ήταν πολύ ισχυρή κατά την Σοβιετική περίοδο και ενδεχομένως συντηρείται
και τώρα μέσω των ενώσεων των διαφόρων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών.
Υπάρχουν κάποια αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά στοιχεία χωρών σχετικά με την συμμετοχή σε
δραστηριότητες ΣΕΕ στην Ευρώπη. Όπως εμφαίνεται στο Σχήμα 2.4, οι εκπαιδευτικοί ανάγνωσης,
γραφής και λογοτεχνίας στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) και στη Νορβηγία ανέφεραν επίπεδα
συμμετοχής σε κάθε μορφή ΣΕΕ τα οποία ήταν χαμηλότερα ή περίπου τα ίδια με τον μέσο όρο της
ΕΕ, με περίπου ποσοστό 19% των εκπαιδευτικών ανάγνωσης και συναφών θεματολογιών να
αναφέρει συμμετοχή σε τμήματα κατάρτισης κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Αντιθέτως, στην
Λιθουανία και στην Πολωνία οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής από
τον μέσο όρο της ΕΕ σε όλες τις μορφές ΣΕΕ. Στις χώρες αυτές οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε πολλές δραστηριότητες ΣΕΑ, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των
εκπαιδευτικών είχε λάβει μέρος σε τουλάχιστον δυο διαφορετικά είδη ΣΕΕ, και μεγαλύτερο του 80% σε
τουλάχιστον τρία είδη κατά τους προγενέστερους 18 μήνες.
Οι διαφορές στα ποσοστά συμμετοχής μπορεί να σχετίζονται με μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι χώρες
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ενέργειες ΣΕΕ. Οι εκπαιδευτικοί στην Ισπανία, για
παράδειγμα, όπου η ΣΕΕ είναι σαφώς συνδεδεμένη με την προώθηση της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και τις μισθολογικές αυξήσεις, έχουν τις περισσότερες ημέρες συμμετοχής σε
δραστηριότητες ΣΕΕ. Παρόμοιες ανταμοιβές υπάρχουν επίσης στη Λιθουανία και στην Πολωνία, οι
οποίες διαθέτουν σημαντική και παγιωμένη παράδοση στις δραστηριότητες ΣΕΕ (Ministerstwo
Edukacji Narodowej/IBE, 2009), και όπου σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διάφορες
μορφές ΣΕΕ. Η επιτυχής περάτωση προγραμμάτων ΣΕΕ στην Λιθουανία αποτελεί μια από τις βασικές
προϋποθέσεις πρόσβασης σε κατηγορία υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων, άμεσα
συσχετισμένης με καλύτερη μισθολογική μεταχείριση (Ευρυδίκη, 2008). Εξάλλου, υπάρχει μια
συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Λιθουανίας. Διοργανώνονται
ειδικά εσωτερικά τμήματα κατάρτισης και προγράμματα (μερικά από αυτά υποχρεωτικά) για
εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Στην Πολωνία επίσης, η συμμετοχή σε δράσεις ΣΕΕ συνιστά τυπική προϋπόθεση επαγγελματικής
ανέλιξης, άμεσα συσχετισμένης με υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα. Η παροχή κατάρτισης είναι πολύ
εκτεταμένη και προσβάσιμη από γεωγραφικής και οικονομικής πλευράς.
Αντίθετα, το Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) και η Νορβηγία δεν έχουν αποκαταστήσει σαφή
διασύνδεση μεταξύ ΣΕΕ και προαγωγών ή μισθολογικών αυξήσεων, ίσως μάλιστα στο γεγονός αυτό
να οφείλεται και η μικρότερη συμμετοχή σε δράσεις ΣΕΕ. Στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα) δεν
υπάρχουν επίσημοι μηχανισμοί τέτοιοι που να συνδέουν αυτόματα τη συμμετοχή σε διαδικασίες
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επαγγελματικής εξέλιξης με μισθολογικές αυξήσεις ή προαγωγές. Στη Νορβηγία μόνο ορισμένα
τμήματα ΣΕΕ που παρέχονται από ανώτερα ιδρύματα χορηγούν έξτρα μελετητικά διαπιστευτήρια τα
οποία, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε μισθολογικές αυξήσεις.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι διάφορες μορφές ΣΕΕ επηρεάζουν την επαγγελματική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών με διάφορους τρόπους. Για την ερμηνεία των απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων ΣΕΕ, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την αξία των δράσεων
ΣΕΕ στις οποίες συμμετείχαν (βλ. Πίνακα 3 στα Παραρτήματα, Προσάρτημα Τμήματος 2.2). Οι
απόψεις των εκπαιδευτικών επεσήμαναν τον διαχωρισμό μεταξύ πράξεων μικρής διαρκείας και
εφάπαξ κατάρτισης και πράξεων πιο μακρόπνοης και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, όπως
ακριβώς προκύπτει και από την ερευνητική βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά συνέδρια ή σεμινάρια και οι επισκέψεις παρατήρησης εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων άλλων σχολείων, είχαν κατά την άποψη τους τη μικρότερη αξία μεταξύ των
αναφερομένων ειδών ΣΕΕ, έστω και αν κατά μέσο όρο η αξιολόγηση τους ανέφερε ότι ήταν ‘μέτριας’
αξίας. Η διεξαγωγή ατομικής ή συνεργατικής έρευνας πάνω σε θέμα επαγγελματικού ενδιαφέροντος
και η συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικών προσόντων (αναβάθμισης πτυχίου) είχαν κατά μέσο
όρο την μεγαλύτερη αξία. Ποσοστό περίπου 45% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα
συγκεκριμένα προγράμματα τα αξιολόγησαν πολύ θετικά. Οι εκπαιδευτικοί στη Δανία εκφράστηκαν
πάρα πολύ θετικά για τα προγράμματα επαγγελματικών προσόντων (αναβάθμισης πτυχίου): περίπου
το 85% ανέφεραν σημαντικές ευεργετικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα αριθμητικά
αυτά στοιχεία μπορεί να υποδεικνύουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι παρακολουθούν
ένα τμήμα συμπληρωματικής κατάρτισης που θα τους καταστήσει ειδικούς στην διδασκαλία
αναγνωστικού γραμματισμού (Laesevejleder) (βλ. λεπτομέρειες στο Τμήμα 2.3.5). Οι εκπαιδευτικοί
στη Μάλτα επεσήμαναν επίσης σημαντικές θετικές αλλαγές στη διδασκαλία τους ως αποτέλεσμα των
προγραμμάτων βελτίωσης επαγγελματικών προσόντων. Πολλά προγράμματα σχετικά με την
ανάγνωση τα οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Μάλτας μπορεί να επηρέασαν σημαντικά την
έκφραση της υψηλής αυτής θετικής εκτίμησης: ένα μονοετές τμήμα πιστοποίησης για ειδικούς
εκπαιδευτικούς ανάγνωσης σε εθελοντική βάση, ένα μεταπτυχιακό 18μηνης διαρκείας για την
αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με προβλήματα δυσλεξίας και ένα Master Γραμματισμού.
Το τμήμα που ακολουθεί για τις ‘Εθνικές Πολιτικές στην Εκπαίδευση και Δεξιότητες των
Εκπαιδευτικών’ περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες τα προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής
εξέλιξης τα οποία αποβλέπουν ειδικότερα στην διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης.
2.3. Εθνικές πολιτικές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
Το παρόν τμήμα εξετάζει σε ποιο βαθμό οι μελλοντικοί και οι πλήρως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί
αποκτούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες τις απαραίτητες για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι διδάσκουν τη γλώσσα εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και
την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (54). Αρχικά, ως προς την αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών,
εξετάζει το κατά πόσο παρέχονται στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς οι ευκαιρίες εκμάθησης των
απαραίτητων δεξιοτήτων Διδασκαλίας της Ανάγνωσης και το κατά πόσον αυτοί είναι σε θέση να τις
εφαρμόσουν πρακτικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο σχολείο (διδακτική πρακτική).
Παρουσιάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καταρτίζονται στη χρήση
αποτελεσμάτων εκπαιδευτικής έρευνας στην καθημερινή τους διδασκαλία, όπως επίσης και σε ποιες
χώρες. Εξετάζει το εάν υπάρχει ειδική αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών και,
στις περιπτώσεις όπου αυτό πράγματι συμβαίνει, εξειδικεύει το χρόνο της συγκεκριμένης αξιολόγησης
– πριν, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της εκπαίδευσης τους. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τα
ειδικά προσόντα στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης τα οποία παρέχονται από τους παρόχους ανώτερης
εκπαίδευσης. Καταλήγοντας, το τμήμα αυτό διατρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων συνεχούς
επαγγελματικής εξέλιξης (ΣΕΕ) τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στην βελτίωση και στην
ανανέωση των δεξιοτήτων τους στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης.
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( )

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τη Δανία, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τη γλώσσα εκπαίδευσης
είναι γενικοί εκπαιδευτικοί, με τυπικά προσόντα διδασκαλίας όλων ή σχεδόν όλων των μαθημάτων του προγράμματος
σπουδών. Σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι εξειδικευμένοι (ήτοι με τυπικά προσόντα
διδασκαλίας ενός ή το πολύ δυο μαθημάτων) ή ημι-εξειδικευμένοι (με τυπικά προσόντα διδασκαλίας μιας ομάδας
μαθημάτων (τουλάχιστον τριών αλλά όχι περισσοτέρων από πέντε).
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Έχοντας υπόψη την ποικιλία στο επίπεδο αυτονομίας η οποία παρέχεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (ΑΕΕ) ως προς τον καθορισμό των διδακτικών προγραμμάτων,
είναι δύσκολο να υπάρχουν ακριβή στοιχεία για πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι οι εκπαιδευτικοί
που θα διδάξουν ανάγνωση. Παρά ταύτα, στις κατευθυντήριες γραμμές για τα ιδρύματα ΑΕΕ, δέκα
οκτώ χώρες αναφέρονται ρητά στις γνώσεις και τις δεξιότητες Διδασκαλίας της Ανάγνωσης, συνήθως
για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στη γλώσσα εκπαίδευσης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σχήμα 2.5). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν
την βασική πηγή πληροφοριών για αυτό το μέρος της μελέτης. Χρησιμοποιούνται επίσης και οι
πληροφορίες για τα μαθήματα ή τις μονάδες διδασκαλίας που παρέχονται από τα ιδρύματα ΑΕΔ. Όλες
οι πληροφορίες που παρουσιάζονται ισχύουν για την αρχική εκπαίδευση και στις δυο βαθμίδες
εκπαίδευσης, πλην περιπτώσεων διαφορετικής περί αυτού μνείας.
Σε δώδεκα χώρες, δεν υπάρχουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές για ιδρύματα ΑΕΕ με ρητή
αναφορά στην κατάρτιση μελλοντικών εκπαιδευτικών για να διδάξουν ανάγνωση. Τα ίδια τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα αποφασίζουν για τον τρόπο της κατάρτισης. Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν
συνεπάγεται ότι η προπαρασκευή Διδασκαλίας της Ανάγνωσης δεν καλύπτεται επαρκώς στις ως άνω
χώρες. Πράγματι, στην Εσθονία (55) και στην Ιρλανδία (56) για παράδειγμα, δεν υπάρχουν κεντρικές
κατευθυντήριες γραμμές επί του συγκεκριμένου θέματος, αλλά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΕ
παρέχουν τμήματα ή μονάδες εκπαίδευσης σχετικά με μεθόδους Διδασκαλίας της Ανάγνωσης.
Οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές για ιδρύματα ΑΕΕ σχετικά με την προπαρασκευή μελλοντικών
εκπαιδευτικών Διδασκαλίας της Ανάγνωσης ποικίλουν κατά το περιεχόμενο και τον βαθμό
εξειδίκευσης. Αναφέρονται συνήθως είτε στη μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ανάγνωσης είτε θέτουν
ευρύτερους στόχους γνώσεων και δεξιοτήτων Διδασκαλίας της Ανάγνωσης τις οποίες θα πρέπει να
κατέχουν οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί οι υπεύθυνοι για την εν λόγω διδασκαλία. Οι κεντρικές
κατευθυντήριες γραμμές σπάνια αναφέρονται σε πιο εξειδικευμένες δεξιότητες, π.χ. στην αξιολόγηση
στον τομέα Διδασκαλίας της Ανάγνωσης, στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης on-line κειμένων ή στην
αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών. Στην Γερμανία, στην Κύπρο και στη Σλοβενία, οι
κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται αποκλειστικά σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ορισμένες από τις κατευθυντήριες γραμμές αφορούν σε ειδικές πτυχές της διδασκαλίας αναγνωστικών
δεξιοτήτων. Στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), η ΑΕΕ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
προβλέπει τμήματα διδασκαλίας με εστίαση στα διάφορα στάδια κτήσης των ικανοτήτων Διδασκαλίας
της Ανάγνωσης, από την εκμάθηση της αποκωδικοποίησης ως τις στρατηγικές κατανόησης και
ερμηνείας των κειμένων. Στην Τουρκία, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί υποχρεωτικής εκπαίδευσης
παρακολουθούν ένα τμήμα κατάρτισης στην ανάπτυξη των βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων και ένα
δεύτερο στις μεθόδους αναγνωστικής κατανόησης. Στις Ισπανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, και Πολωνία, η
έμφαση για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποδίδεται
στην κατάρτιση διεξαγωγής λογοτεχνικής ανάλυσης και τη χρήση υψηλών δεξιοτήτων ανάγνωσης
(ήτοι εμβάθυνση κατανόησης και κριτική ανάγνωση). Στη Νορβηγία, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί
εκπαιδεύονται στον τρόπο Διδασκαλίας της Ανάγνωσης σε αρχάριους αναγνώστες, εκτός των
τμημάτων παρακολούθησης της Νορβηγικής γλώσσας.
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( ) Στα τρία ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα παρέχοντα ΑΕΕ, οι εκπαιδευτικοί της τάξης (τάξεις 1-6) και οι εκπαιδευτικοί της
μητρικής γλώσσας (τάξεις 1-9) πρέπει να παρακολουθήσουν τμήματα διδακτικής της μητρικής γλώσσας. Αυτά τα τμήματα
συνδυάζουν μεθοδολογία και αξιολόγηση στον τομέα διδασκαλίας της ανάγνωσης. Εξάλλου, για τους εκπαιδευτικούς της
τάξης, υπάρχει ως υποχρεωτικό ή ως επιλογή, ένα τμήμα κατάρτισης σε στρατηγικές αντιμετώπισης αναγνωστικών
δυσχερειών, ανάλογα με τους φορείς οι οποίοι παρέχουν την εκπαίδευση.
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Σύμφωνα με έρευνα από την εθνική μονάδα της Ιρλανδίας, η οποία κάλυψε τους πέντε χρηματοδοτούμενους από το
κράτος φορείς παροχής αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και
τους 4 από τους 13 φορείς παροχής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να πάρουν τουλάχιστον δυο από τις 6 θεματολογικές πιθανές ενότητες ως μέρος του
τμήματος διδασκαλίας μεθοδολογίας Αγγλικής γλώσσας. Οι εν λόγω θεματολογικές ενότητες συνδυάζουν την μεθοδολογία
διδασκαλίας της ανάγνωσης, τις στρατηγικές αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσχερειών και την αξιολόγηση
γραμματισμού. Οι μελλοντικοί καθηγητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθούν συνόδους
κατάρτισης για τα θέματα γραμματισμού στο εκπαιδευτικό τους αντικείμενο.

98

Κεφάλαιο 2: Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη Διδασκαλία της ανάγνωσης

Σχήμα 2.5: Γνώσεις/δεξιότητες Διδασκαλίας της Ανάγνωσης για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ανάγνωσης
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές ΑΕΕ, 2009/10
Γενικές δεξιότητες ή
μεθοδολογία Διδασκαλίας της
Ανάγνωσης στην ΑΕΕ
Αντιμετώπιση αναγνωστικών
δυσχερειών ΑΕΕ
Αξιολόγηση δεξιοτήτων
ανάγνωσης μαθητών στην
ΑΕΕ
Διδασκαλία της Ανάγνωσης
on-line κειμένων στην ΑΕΕ

Αριστερά
Πρωτοβάθμια

Δεξιά
Κατώτερη δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Πηγή: Ευρυδίκη.
Επεξηγηματικό σημείωμα
Οι εκπαιδευτικοί υπό εξέταση είναι εκείνοι οι οποίοι διδάσκουν στην γλώσσα διδασκαλίας, είτε είναι γενικοί εκπαιδευτικοί,
εξειδικευμένοι ή ημι-εξειδικευμένοι. Οι υπό εξέταση κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές είναι εκείνες οι άμεσα σχετιζόμενες με τα
επαγγελματικά προσόντα Διδασκαλίας της Ανάγνωσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα): Η αρχική εκπαίδευση καθηγητών για τη κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται
εκτός της Γερμανόφωνης Κοινότητας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται στην Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου.
Κύπρος: Οι πληροφορίες έχουν ως βάση το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς.
Λιχτενστάιν: Η αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται στο
εξωτερικό.

Στη Γαλλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα
εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν την ικανότητα ανάπτυξης των μαθητικών δεξιοτήτων αναγνωστικού
γραμματισμού, και όχι μόνο να διδάσκουν απλώς τη γλώσσα διδασκαλίας. Στη Σουηδία, για
παράδειγμα, όλοι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και κατώτερης μέσης εκπαίδευσης
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι γνωρίζουν τη σημασία της εκμάθησης ανάγνωσης για την
απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από τους μαθητές και τα παιδιά. Εξάλλου, οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου θα πρέπει να αποδείξουν ότι
διαθέτουν σε βάθος γνώσεις περί του τρόπου εκμάθησης ανάγνωσης.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους καταλληλότητα (57), όλοι οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποδείξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες διδασκαλίας
δεξιοτήτων ανάγνωσης κατά το πέρας της κατάρτισης τους. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, οι
καταρτιζόμενοι, για να αποκτήσουν την επαγγελματική τους άδεια διδασκαλίας πρέπει να είναι σε θέση
‘να οργανώσουν τις δυνατότητες των μαθητών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού τους’
(TDA αναθεώρηση 2008, σελ. 9). Αυτό αποτελεί ένα στοιχείο από τα προβλεπόμενα ‘Επαγγελματικά
Πρότυπα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Καταλληλότητας’ τα οποία ισχύουν για όλους τους τρόπους
παροχής ΑΕΕ. Στη Σκωτία, το Πρότυπο Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών αναφέρει ότι από τους
νέους εκπαιδευτικούς αναμένεται να διαθέτουν τις γνώσεις, την κατανόηση και τις πρακτικές δεξιότητες
τις σχετικές με τον γραμματισμό. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις ευθύνες τους για το θέμα
57

( )

Σύμφωνα, αντίστοιχα, με τα ‘Επαγγελματικά Πρότυπα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Καταλληλότητας’ (TDA,
αναθεώρηση 2008) στην Αγγλία, τα ‘Επαγγελματικά Πρότυπα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Καταλληλότητας Ουαλίας
2009' (Welsh Assembly Government, 2009), 'Διδασκαλία: το Στοχαστικοκριτικό Επάγγελμα’ στη Βόρεια Ιρλανδία (GTCNI,
2007) και το Πρότυπο Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (GTCS, αναθεώρηση 2006) στη Σκωτία.
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‘γραμματισμός’, το οποίο συναντάται σε όλο το φάσμα του προγράμματος σπουδών, οι μελλοντικοί
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα επιτυγχάνουν τους στόχους
γραμματισμού τους απαραίτητους για τους μαθητές στο αντικείμενο το οποίο διδάσκουν.
Στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ως άνω προϋποθέσεις αποτελούν απόδειξη του ότι η
ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνωστικού γραμματισμού έχει χαρακτηριστεί ως διαπρογραμματικό
συστατικό στοιχείο στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των χωρών αυτών.
Αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσχερειών
Η Διδασκαλία της Ανάγνωσης προϋποθέτει τη διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης
των προβλημάτων των μεμονωμένων μαθητών (βλ. σχετική βιβλιογραφία στο Τμήμα 1.1). Οι
περισσότερες χώρες δεν έχουν προβλέψει κατευθυντήριες γραμμές επί του συγκεκριμένου θέματος
για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΕ ή τις έχουν συμπεριλάβει μέσα σε γενικότερες προβλέψεις
τμημάτων εκμάθησης ή στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορεί να εστιάζονται σε ένα φάσμα θεματολογιών
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις
ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών (π.χ αλλαγή του ρυθμού διδασκαλίας, προσαρμογή της
διδασκαλίας στις ανάγκες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενασχόληση με ειδικές
μαθησιακές δυσχέρειες διαφόρων ειδών, ή διδασκαλία της γλώσσας εκπαίδευσης ως δεύτερης
γλώσσας).
Όπως εμφαίνεται στο Σχήμα 2.5, εννέα χώρες διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών άμεσα συνδεδεμένες με την αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσχερειών, κυρίως για τους
υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), στην
Ισπανία και στην Κύπρο, τα τμήματα κατάρτισης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης καλύπτουν την μεθοδολογία διδασκαλίας της γλώσσας εκπαίδευσης (ή Διδασκαλίας της
Ανάγνωσης) στην οποία περιέχονται οι μέθοδοι επίλυσης αναγνωστικών δυσχερειών. Στη Νορβηγία, η
εν λόγω κατάρτιση ισχύει και για τους καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Βέλγιο
(Γερμανόφωνη Κοινότητα) οι φοιτητές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μαθαίνουν τις
εφαρμογές των κατάλληλων στρατηγικών αντιμετώπισης σημαντικών δυσχερειών, καλύπτοντας
τεχνικές αποκωδικοποίησης και θέματα κατανόησης και ερμηνείας.
Την Ισπανία (κάποια πανεπιστήμια), στη Μάλτα και στη Λιθουανία, η ΑΕΕ υποψηφίων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τμήματα κατάρτισης ειδικά αφιερωμένα στην αντιμετώπιση
αναγνωστικών δυσχερειών. Κάποια πανεπιστήμια της Ισπανίας παρέχουν μαθήματα επιλογής ειδικά
για τις μαθησιακές δυσκολίες στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Στη Μάλτα, το πρόγραμμα σπουδών
περιλαμβάνει μια εκπαιδευτική ενότητα για τις Δυσχέρειες Ανάγνωσης και Γραφής σε Νέους Μαθητές.
Στη Λιθουανία, αφιερώνεται χρόνος θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για τη διδασκαλία σε παιδιά
με διαφόρων ειδών ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ικανότητα επισήμανσης εμποδίων τα οποία ορθώνονται στην ανάπτυξη των αναγνωστικών
δεξιοτήτων είναι μια από τις τελικές επαγγελματικές ικανότητες την οποία πρέπει να κατέχουν οι
Γάλλοι εκπαιδευτικοί στο πέρας της αρχικής τους εκπαίδευσης. Στη Λετονία, το Πρότυπο του
Επαγγέλματος του Δασκάλου προβλέπει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
οφείλουν να αποκτούν επαγγελματικές ικανότητες χειρισμού των διαφόρων αναγνωστικών
δυσχερειών όπως η ανικανότητα φωνητικής ανάγνωσης ή ευχερούς ανάγνωσης ή προβλημάτων
προφοράς ήχων αντιστοιχούντων με συγκεκριμένα γράμματα.
Η Εθνική Στρατηγική Γραμματισμού της Σλοβενίας (2006) περιέχει συστάσεις αντιμετώπισης
αναγνωστικών δυσχερειών κατά την αρχική εκπαίδευση όλων των υποψηφίων εκπαιδευτικών
ανάγνωσης. Με τον ίδιο τρόπο, οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών προετοιμάζουν τους υποψήφιους
εκπαιδευτικούς στη χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, μαθησιακού υλικού και διαγνωστικών μέσων
επισήμανσης και αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσχερειών.
Αξιολόγηση αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών
Όπως επισημάνθηκε στην σχετική βιβλιογραφία, η διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Μια
σημαντική πλειοψηφία χωρών διαθέτουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με την
προπαρασκευή των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην διεξαγωγή διαφόρων μορφών αξιολόγησης των
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μαθητών. Λίγες είναι όμως οι αναφορές των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών στην κατάρτιση των
εκπαιδευτικών στις ειδικές ικανότητες αξιολόγησης των μαθητών στον αναγνωστικό γραμματισμό.
Στην Ισπανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβενία, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ανάγνωσης καταρτίζονται
σε μεθόδους αξιολόγησης ειδικές ως προς τη θεματολογία ή τις θεματολογίες τις οποίες θα κληθούν
να διδάξουν. Το Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), η Λετονία, η Ουγγαρία και η Αυστρία αναφέρουν
ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί καταρτίζονται στην αξιολόγηση του επιπέδου αναγνωστικών
δεξιοτήτων. Στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης μαθαίνουν να αναπτύσσουν τις διαγνωστικές τους ικανότητες με τυποποιημένα μέσα
διάγνωσης. Στη Λετονία, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την ικανότητα αξιολόγησης της
ανάγνωσης των μαθητών, να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα και να προγραμματίζουν αναλόγως την
ανάπτυξη του γραμματισμού τους. Στην Ουγγαρία, η αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών προβάλλει την
ικανότητα επισήμανσης των αναγνωστικών δυσχερειών ώστε να παραπέμπονται οι μαθητές στους
κατάλληλους ειδικούς. Στην Αυστρία, όπου δεν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις ΑΕΕ σε
ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Pädagogische Hochschulen), οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί καλούνται
να σχεδιάσουν ένα διαγνωστικό και παρεμβατικό εργαλείο με βάση τυποποιημένες δοκιμασίες.
Διδασκαλία της Ανάγνωσης κειμένων on-line
Η ανάγνωση on-line κειμένων, πρακτική συνεχώς πιο διαδεδομένη, απαιτεί συμπληρωματικές
δεξιότητες σε σχέση με την ανάγνωση γραπτών κειμένων σε χαρτί, είναι όμως οι εκπαιδευτικοί
κατάλληλα καταρτισμένοι για την ενσωμάτωση του νέου αυτού μέσου στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης;
Περίπου οι μισές χώρες έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές συμπερίληψης θεωρητικών και
πρακτικών γνώσεων χρήσης της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών (ΤΕΠ) στην
αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Τούτου λεχθέντος, μόνο σε πέντε χώρες (Κύπρος, Λετονία,
Λιθουανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται
ρητά στα περί Διδασκαλίας της Ανάγνωσης κειμένων on-line.
Αυτό ισχύει για την Κύπρο (υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) για τα τμήματα
διδασκαλίας της γλώσσας εκπαίδευσης. Στην Κύπρο το πτυχίο διδασκαλίας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης περιλαμβάνει επίσης μια ομιλία σχετικά με τον πολυγραμματισμό και τις
πολυτροπικότητες
Στην Λετονία, ένας από τους στόχους της εσωτερικής τοποθέτησης σε σχολείο είναι να αποκτήσουν οι
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί την ικανότητα να διδάσκουν τους μαθητές τον τρόπο αναζήτησης και
εύρεσης πληροφοριών on-line τις οποίες θα χρησιμοποιούν σε διάφορους τομείς. Στη Λιθουανία, τα
προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών απαιτούν από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να
εισαγάγουν τους μαθητές στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία ανάγνωσης, και να τους
διδάσκουν τις δεξιότητες της on-line ανάγνωσης. Στην Πολωνία, οι τάξεις με αντικείμενο τη χρήση του
διαδικτύου για την εύρεση και την επικοινωνία πληροφοριών περιλαμβάνονται στα προγράμματα
κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) η ΑΕΕ αναμένεται να χορηγήσει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
την ικανότητα ανάπτυξης των δυνατοτήτων των μαθητών ως προς το χειρισμό ευρέος φάσματος
κειμένων, όπως προβλέπεται στο κεντρικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο, μέσω του πλαισίου
γραμματισμού και Αγγλικής γλώσσας, αναφέρεται στην αυξημένη χρήση πολυμορφικών κειμένων,
ψηφιακής επικοινωνίας, κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας τα οποία
απαντούν τα παιδιά και οι νέοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
2 . 3 .2 . Πρ ακτική δ ιδ ασ καλ ί α ς γ ια υποψήφιου ς ε κπα ι δε υ τ ι κού ς ανάγνω ση
Οι μεγαλύτερης διάρκειας και επανειλημμένες τοποθετήσεις σε σχολεία μπορεί να ενισχύσουν την
επίγνωση των σπουδαστών εκπαιδευτικών για τη σχέση μεταξύ αποτελεσμάτων εκπαιδευτικής
έρευνας και πρακτικής υλοποίησης αυτών (Darling Hammond and Bransford, 2005). Όπως
υπογραμμίζεται στη σχετική βιβλιογραφία, αυτή είναι όντως μια από τις πλέον σημαντικές πτυχές της
κατάρτισης αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης.
Στις περισσότερες χώρες, η διάρκεια της τοποθέτησης σε σχολείο καθορίζεται σε επίπεδο κεντρικής
διοίκησης (βλ. Σχήμα 2.6). Ο ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης σε σχολεία κατά τη διάρκεια της αρχικής
εκπαίδευσης ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για υποψήφιους δασκάλους πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, η διάρκεια είναι από 40 ώρες στη Λετονία έως 900 ώρες στην Αυστρία. Για υποψήφιους
καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας βρίσκουμε την
Τουρκία με 34 ώρες και, στο υψηλότερο άκρο, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια
Ιρλανδία) με 778 ώρες. Τα στοιχεία αυτά, αφορούν ωστόσο στις ελάχιστες φορές τοποθέτησης σε
σχολεία με αποτέλεσμα ο πραγματικός αντίστοιχος χρόνος να είναι ίσως διαφορετικός.
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Σχήμα 2.6: Κανονισμοί για τον ελάχιστο αριθμό ωρών τοποθέτησης σε σχολείο κατά την αρχική εκπαίδευση
μελλοντικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2009/10
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Πηγή: Ευρυδίκη.
Επεξηγηματικό σημείωμα

Θεσμική αυτονομία

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Η τοποθέτηση σε σχολείο είναι τοποθέτηση (με αμοιβή ή χωρίς) σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον όχι μεγαλύτερης
διάρκειας από λίγες εβδομάδες. Πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει περιοδική αξιολόγηση από
εκπαιδευτικούς του ιδρύματος κατάρτισης. Οι τοποθετήσεις αυτές συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της επαγγελματικής
κατάρτισης.
Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για την πλέον κοινή εκπαιδευτική διαδικασία κάθε χώρας όπως εξειδικεύεται στις ειδικές ανά χώρα
σημειώσεις για τις χώρες με περισσότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αυτές επισημάνθηκαν με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα
στοιχεία επί των νέων πτυχίων των εκπαιδευτικών από το 2009/10 έως το 2006/7.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα): Όπως και για το Σχήμα 2.5.
Βουλγαρία: Τα δεδομένα Πρωτοβάθμιας και Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζονται με το πρόγραμμα Master
Παιδαγωγικής.
Τσεχία: (επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), Εσθονία (επίπεδο πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης) και Αυστρία (επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης): Συσχέτιση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα
Master.
Δανία: τα δεδομένα επιπέδου πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζονται με τα επαγγελματικά
προγράμματα Bachelor.
Ιρλανδία: Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες έρευνες για τους παρόχους αρχικής εκπαίδευσης δασκάλων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ο μέσος όρος χρόνου τοποθέτησης σε σχολεία είναι 480 ώρες.
Λετονία και Μάλτα: Τα δεδομένα επιπέδου πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζονται με
εκπαιδευτικά προγράμματα Bachelor.
Λιθουανία και Πολωνία: Τα δεδομένα επιπέδου πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζονται με
παιδαγωγικά (και ανδραγωγικά) προγράμματα Bachelor
Πορτογαλία: Ο ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης σε σχολεία καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο ως 30 πιστωτικές μονάδες ECTS
για εκπαιδευτικούς επιπέδου προσχολικής και πρώτου κύκλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και 36 πιστωτικές μονάδες ECTS
για εκπαιδευτικούς δευτέρου κύκλου πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σλοβενία: Τα δεδομένα επιπέδου κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν για τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα
Master
Σουηδία: Ο ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης σε σχολεία καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο ως 30 πιστωτικές μονάδες ECTS που
ισοδυναμούν με το ήμισυ του έτους.
Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία): Τα δεδομένα για τα επίπεδα πρωτοβάθμιας και κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετίζονται με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης (PGCE). Ένα δίπλωμα bachelor στην
εκπαίδευση (1037 ώρες τοποθέτησης σε σχολείο) αποτελεί επίσης ένα σύνηθες μέσο για τους υποψήφιους δασκάλους
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Λιχτενστάιν: Όπως και για το Σχήμα 2.5.
Τουρκία: Παρά το γεγονός ότι, επισήμως, δεν υπάρχει στο Τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα επίπεδο κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους λόγους σύγκρισης με άλλες χώρες, οι τάξεις 1-5 μπορούν να εκλαμβάνονται ως
η
η
η
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και η 6 . 7 , και 8 , ως επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το τι ακριβώς θα πρέπει να πράξουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης
τους σε σχολείο δεν εξειδικεύεται παρά μόνο ως υποχρέωση πρακτικής εξάσκησης της διδασκαλίας
των θεματολογιών στις οποίες καταρτίζονται, ή στην αποκόμιση εμπειριών σχετικά με τη διαδικασία
διδασκαλίας-εκμάθησης.
Οκτώ χώρες αναφέρουν ρητά ότι οι δεξιότητες Διδασκαλίας της Ανάγνωσης πρέπει να αποκτώνται με
πρακτική εξάσκηση κατά τις τοποθετήσεις σε σχολεία (Κύπρος, Λετονία,, Λιθουανία, Ουγγαρία,
Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), Νορβηγία και Τουρκία)
Στην Κύπρο, για παράδειγμα, από τους υποψήφιους δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
απαιτείται να αφιερώνουν περίπου το ένα τέταρτο του χρόνου της τοποθέτησης τους σε σχολεία στη
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διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της Διδασκαλίας της Ανάγνωσης. Στην
Λιθουανία, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν πρακτική εμπειρία Διδασκαλίας της
Ανάγνωσης σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Στη Λετονία, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα
πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υιοθετήθηκαν τον Δεκέμβριο 2006,
ένα από τα καθήκοντα των μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων τους σε
σχολεία είναι η κτήση εμπειρίας στη βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών σε όλα τα
διδασκόμενα μαθήματα και ειδικότερα στους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη Ρουμανία, οι υποψήφιοι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των
τοποθετήσεων τους σε σχολεία οφείλουν να αποδίδουν προτεραιότητα στη διδασκαλία της
Ρουμανικής γλώσσας, όπου περιλαμβάνεται και η Διδασκαλία της Ανάγνωσης.
Σύμφωνα με τα Επαγγελματικά Πρότυπα Διδακτικής Επάρκειας (Professional Standards for Qualified
Teacher Status (TDA, αναθεώρηση 2008), οι πάροχοι αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο
Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) πρέπει να διαμορφώσουν κατάλληλες ευκαιρίες για όλους τους
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ώστε αυτοί να αναπτύξουν τις δεξιότητες διδασκαλίας γραμματισμού,
συμπεριλαμβανομένης της Διδασκαλίας της Ανάγνωσης. Ανάλογα επαγγελματικά πρότυπα ισχύουν
για τους εκπαιδευτικούς γραμματισμού στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, οι περισσότεροι πάροχοι αρχικής εκπαίδευσης στην Αγγλία συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία Leading Literacy Schools. Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στην ενίσχυση της αρχικής
κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση του γραμματισμού κατά τη
διάρκεια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σταδίου. Οι πάροχοι εργάζονται με επιλεγμένα σχολεία
εξειδικευμένα στην κατάρτιση για τη διδασκαλία γραμματισμού. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται η
ανάπτυξη ενός φάσματος δραστηριοτήτων και πιο μακροπρόθεσμων διαδικασιών προς όφελος της
επαγγελματικής ανάπτυξης είτε των καταρτιζομένων είτε των ήδη εργαζομένων εκπαιδευτικών.
Στην Τουρκία, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (τάξεις 1-5) πρέπει να εξασκηθούν πρακτικά στη
Διδασκαλία της Ανάγνωσης και γραφής και κυρίως με μαθητές της πρώτης τάξης. Σκοπός είναι η
υποστήριξη των αλλαγών που υιοθετήθηκαν το 2005/06 στην πολιτική διδασκαλίας γραμματισμού
από την αναλυτική στη συνθετική διδασκαλία φωνητικής.
Στην Ιρλανδία εξάλλου, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες έρευνες για τους παρόχους της
αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, από όλους τους μελλοντικούς δασκάλους πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης απαιτείται ο σχεδιασμός, η διδασκαλία και η αξιολόγηση ανάγνωσης για όλες τις τάξεις
κατά την διάρκεια της τοποθέτησης τους σε σχολεία. Σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν γλώσσα πρέπει να διδάξουν ανάγνωση
κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης τους σε σχολεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) η έκθεση
γραμματισμού της Επιθεώρησης Εκπαίδευσης της Αυτής Μεγαλειότητας (HMIE, 2002) περιείχε
σύσταση σύμφωνα με την οποία η επίσημη αξιολόγηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών Αγγλικής
γλώσσας κατά την τοποθέτηση σε σχολείο θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα σχόλια για την ικανότητα
τους στην προώθηση των δεξιοτήτων γραμματισμού των μαθητών, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τα
μέτρα για την επίσημη υλοποίηση της ως άνω σύστασης.
2 . 3 .3 .
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Για την αποτελεσματική ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να είναι προσανατολισμένοι προς την έρευνα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οφείλουν συνεπώς να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με την ερευνητική μεθοδολογία και τα ερευνητικά
αποτελέσματα σχετικά με την γνώση της γλώσσας και την ανάπτυξη του γραμματισμού. Σύμφωνα με
τη σχετική βιβλιογραφία (βλ. Τμήμα 2.1). οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι ανάγνωσης πρέπει να είναι
ενημερωμένοι για την εκπαιδευτική έρευνα ως προς τον τρόπο με τον οποίο αφενός οι μαθητές
επιτυγχάνουν στην γνώση ανάγνωσης και αφετέρου οι δάσκαλοι καθίστανται ικανοί να υποστηρίξουν
τη συγκεκριμένη διεργασία. Το μέρος αυτό του τμήματος εξετάζει τις κεντρικές κατευθυντήριες
γραμμές της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις οποίες οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
θα αποκτήσουν τις γνώσεις εκπαιδευτικής έρευνας και την ικανότητα χρήσης αυτής στη μελλοντική
τους εργασία.
Το επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η δομή της ποικίλουν στις διάφορες
Ευρωπαϊκές χώρες και πολλές φορές υπάρχουν διαφορές μέσα στην ίδια τη χώρα (βλ. Σχήμα 2.7).
Παρά το ότι η εξέταση μας για τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης στη γνώση και τις
δεξιότητες εκπαιδευτικής έρευνας δεν έφερε στο φως ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις μεταξύ των
επιπέδων επαγγελματικών προσόντων, θα αναμέναμε ότι ένα πρόγραμμα Master θα απέδιδε
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μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα υπό την ευρύτερη έννοια από ένα εκπαιδευτικό τμήμα που καταλήγει
στην απόκτηση διπλώματος Bachelor.
Σχήμα 2.7: Κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γνώση και στην πρακτική εκπαιδευτικής έρευνας, 2009/10
Θεωρητική εκπαίδευση σε
μεθοδολογία/αποτελέσματα
εκπαιδευτικής έρευνας
Πρακτική εκπαιδευτική
ερευνητική εργασία κατά τις
σπουδές
Διατριβή πέρατος σπουδών
επί παιδαγωγικών θεμάτων με
βάση έρευνα του ιδίου του
σπουδαστή
Τελικές ικανότητες σχετικά με
την χρήση εκπαιδευτικής
έρευνας στη διδακτική
πρακτική
Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες
γραμμές κατάρτισης
υποψήφιων εκπαιδευτικών
στην εκπαιδευτική έρευνα

Αριστερά
Πρωτοβάθμια

Δεξιά
Κατώτερη δευτεροβάθμια

Bachelor

Master

Bachelor + Master

Εκπαίδευση εκπαιδευτικού στο εξωτερικό
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Πηγή: Ευρυδίκη.
Επεξηγηματικό σημείωμα

Οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές του σχήματος αφορούν στο επαγγελματικό μέρος της αρχικής εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών, όπου παρέχονται οι θεωρητικές και οι πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός.
Η εκπαιδευτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική ανάλυση διεργασιών διδασκαλίας και μάθησης ώστε να επισημανθούν
τρόποι βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα): Όπως και στο σχήμα 2.5.
Κύπρος: Οι πληροφορίες έχουν ως βάση το πρόγραμμα σπουδών υποψηφίων εκπαιδευτικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Πολωνία: Η διδασκαλία στην εκπαιδευτική έρευνα αναφέρεται σε μαθήματα ερευνητικών μεθόδων σχετικών με την ψυχολογία
και τις κοινωνικές επιστήμες τα οποία παρέχονται στα πλαίσια του προγράμματος Master στην παιδαγωγική που επιτρέπει
στους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν στις τρεις πρώτες τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πορτογαλία: Τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν δίπλωμα Master στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρέπει
να επιλέξουν την ένταξη στο πρόγραμμα είτε μιας επιστημονικής διατριβής είτε ενός πρωτότυπου έργου ειδικά σχεδιασμένου
για το συγκεκριμένο σκοπό, ή μιας επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό την αίρεση μιας τελικής έκθεσης.
Ισλανδία: Μέχρι το 2010/11, οι σπουδαστές μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί με ένα δίπλωμα Bachelor επιπέδου 5A ω
Λιχτενστάιν: Όπως και στο σχήμα 2.5.

Στις περισσότερες χώρες, οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές υποδεικνύουν ότι τα προγράμματα
αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πρέπει να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
σπουδαστών σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή συστάσεις
μπορούν να ισχύουν για πράξεις κατάρτισης είτε επιπέδου Bachelor είτε επιπέδου Master με
ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό προσανατολισμό.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν από τους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς: να έχουν γνώση των ερευνητικών μεθοδολογιών, να αναπτύξουν την κατανόηση των
αποτελεσμάτων της παιδαγωγικής ή εκπαιδευτικής έρευνας ή να διεξάγουν πρακτική εργασία
εκπαιδευτικής έρευνας. Από τους σπουδαστές μπορεί επίσης να ζητηθεί μια διατριβή στο πέρας των
σπουδών τους με βάση την έρευνα την οποία ο ίδιοι θα έχουν πραγματοποιήσει. Το Βέλγιο
(Γερμανόφωνη Κοινότητα), η Λιθουανία (όλοι οι τρόποι κατάρτισης για υποψήφιους δασκάλους
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), και η Φινλανδία είναι οι μόνες χώρες ή περιφέρειες με κατευθυντήριες
γραμμές σχετικές με όλες αυτές τις μεθόδους ανάπτυξης των ερευνητικών δεξιοτήτων.
Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Φλαμανδική Κοινότητα), στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Λιθουανία
(εκπαιδευτικοί κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα επαγγελματικά
προσόντα τα οποία απαιτούνται μετά το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης αφορούν στην ικανότητα
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χρήσης δεξιοτήτων εκπαιδευτικής έρευνας στην επαγγελματική πρακτική. Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη
Κοινότητα) μια από τις 13 επαγγελματικές ικανότητες τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί σχετίζεται με μια κριτική και ανεξάρτητη επίγνωση των παρελθουσών εξελίξεων και των
μελλοντικών τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής έρευνας. Στην Φλαμανδική Κοινότητα, μια από τις
βασικές ως άνω ικανότητες αφορά στην έννοια του εκπαιδευτικού ως ερευνητή. Στην Ισπανία, οι
κεντρικές κρατικές προϋποθέσεις σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι συναφείς με την
ικανότητα κριτικής ανάλυσης της διδακτικής διεργασίας με βάση συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες. Οι
κατευθυντήριες γραμμές για το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών υπομονάδων οι οποίες αφορούν σε
ερευνητικές πτυχές εμπεριέχουν θεωρητική γνώση των μεθοδολογιών και των ερευνητικών τεχνικών
στην εκπαίδευση, όπως επίσης και ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης ερευνητικών, καινοτομικών
και αξιολογητικών έργων. Στη Γαλλία προβλέπεται ότι οι κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί
οφείλουν να είναι ενήμεροι περί των τρεχουσών ερευνητικών θεματολογιών των σχετικών με τα
μαθήματα τα οποία διδάσκουν.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καταρτιζόμενοι εκπαιδευτικοί, στο πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης, θα
πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την αποδοτικότητα της διδασκαλίας τους και να επισημαίνουν
τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης. Στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία αυτό είναι ένα
από τα επαγγελματικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να πληρούν ώστε να αποκτήσουν είτε τη
διαπίστευση διδακτικής επάρκειας (‘Qualified Teacher Status’ - QTS – Αγγλία και Ουαλία) είτε την
άδεια διδασκαλίας (‘Eligible to Teach’ – Βόρεια Ιρλανδία). Για να τους καταστήσουν ικανούς
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του ως άνω προτύπου, οι πάροχοι αρχικής εκπαίδευσης αναθέτουν
στους καταρτιζόμενους γραπτές εργασίες σε διάφορους τομείς επαγγελματικής αναζήτησης, όπου οι
εκπαιδευόμενοι, για να ανταπεξέλθουν, πρέπει να στηριχθούν σε ερευνητικά στοιχεία δικής τους ή
αλλότριας έρευνας. Στη Σκωτία, από τους σπουδαστές ζητείται συνήθως να φέρουν σε πέρας ένα
ερευνητικό έργο πάνω σε μια πτυχή διδακτικής πρακτικής και να οργανώσουν τα σχετικά
αποτελέσματα στην κατάρτιση μιας διατριβής. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η
επαγγελματική κατάρτιση επικεντρώνεται στο μονοετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση, ο
περιορισμένος χρόνος καθιστά ανέφικτη την πλήρη υλοποίηση της πρακτικής ερευνητικής
δραστηριότητας. Αναμένεται εν τούτοις από τους σπουδαστές να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό έργο και
ενθαρρύνονται να το θέσουν σε εφαρμογή κατά το πρώτο έτος της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας ως εκπαιδευτικοί.
Η ένταξη κατευθυντήριων γραμμών ερευνητικής μεθοδολογίας και πρακτικής στα προγράμματα
αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στα διάφορα
προγράμματα κατάρτισης που ισχύουν σε ορισμένες χώρες. Στην Πολωνία όμως, δεν υπάρχουν
συστάσεις σχετικές με την εκπαιδευτική έρευνα για τα προγράμματα Bachelor, και ούτε για τα
προγράμματα τριετούς διαρκείας τα οποία παρέχονται από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτικών.
Εν κατακλείδι, δέκα χώρες δεν διαθέτουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές για τους παρόχους
αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σχετικές με τη γνώση και την πρακτική εκπαιδευτικής έρευνας για
τους μελλοντικούς δασκάλους ανάγνωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ίδια είναι η εικόνα για τους
καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προσθήκη της Βουλγαρίας και της Κύπρου
(δίπλωμα Βachelor για ειδικούς εκπαιδευτικούς). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική έρευνα καθορίζεται από το ίδρυμα
ανώτερης εκπαίδευσης. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα (58), οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση μιας ενότητας γραμματισμού
πάνω στην κριτική εξέταση διεθνών ερευνών βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία γραμματισμού,
στην οποία εμπεριέχεται και εξατομικευμένη έρευνα.
2 . 3 .4 . Α ξιο λό γηση δ ε ξιο τ ή τω ν μ ελ λον τ ι κώ ν ε κπ αι δ ευ τι κώ ν
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ανάγνωση πρέπει να διαθέτουν και οι ίδιοι εξαιρετικές δεξιότητες
ανάγνωσης. Το μέρος αυτό της μελέτης αναφέρεται στο χρόνο κατά τον οποίο οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αποδείξουν την γνώση και την εμπειρία τους στις εν λόγω δεξιότητες,
ήτοι πριν, κατά τη διάρκεια ή στο πέρας των σπουδών τους. Εστιάζεται στις εξετάσεις και στις
δοκιμασίες οι οποίες αξιολογούν τις δεξιότητες των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη γλώσσα
διδασκαλίας και, ειδικότερα, τις αναγνωστικές τους δεξιότητες. Οι δοκιμασίες και οι εξετάσεις οι οποίες
αφορούν κυρίως στην μελέτη και στην ανάλυση λογοτεχνίας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο της
ανάλυσης. Δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη οι δοκιμασίες μετά την αρχική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, όπως οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
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Σε δέκα χώρες, η πρόσβαση των σπουδαστών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης είναι
συνάρτηση των αποτελεσμάτων τους σε κεντρικού επιπέδου εξετάσεις ή δοκιμασίες στην ανάγνωση ή
γενικότερα στη γλώσσα εκπαίδευσης. Οι εν λόγω εξετάσεις επιτρέπουν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές
να θέτουν τις προϋποθέσεις που αναμένεται να πληρούν οι σπουδαστές στο πέρας της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κατά την είσοδο τους στην ανώτερη εκπαίδευση και δεν εστιάζονται
αποκλειστικά στην ανάγνωση αλλά και στον έλεγχο άλλων δεξιοτήτων
Στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Λετονία, στη Ρουμανία και στη Σλοβενία, για να
έχουν πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, όλοι οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να υποστούν
εξετάσεις μετά το πέρας της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται
δοκιμασίες στις αναγνωστικές δεξιότητες. Στις τελευταίες τρεις χώρες, η επιλογή πανεπιστημίου εκ
μέρους των σπουδαστών είναι συνάρτηση των αποτελεσμάτων τους στις ως άνω εξετάσεις.
Στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Τουρκία, όλοι οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει
να περάσουν από εισαγωγικές εξετάσεις όπου αξιολογούνται οι αναγνωστικές τους δεξιότητες για την
πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ένα υποχρεωτικό τμήμα των
εξετάσεων αξιολογεί τις δυνατότητες κατανόησης, σύνοψης και σχολιασμού γραπτών μη
εξειδικευμένων κειμένων.
Στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν ειδικοί κανόνες για
τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Στην Ιρλανδία, όλοι οι εισερχόμενοι στην αρχική εκπαίδευση
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μαθητών επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις ενός προτύπου ισοδυνάμου με το Βαθμό C3 Κανονικού Επιπέδου ή D3 Υψηλού
Επιπέδου στο Leaving Certificate English Examination (απολυτήριες εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα0
και ένα Βαθμό C3 Υψηλού Επιπέδου στο Leaving Certificate Irish Examination (απολυτήριες εξετάσεις
στην Ιρλανδική γλώσσα). Στην Ολλανδία, οι σπουδαστές οι οποίοι ξεκινούν ένα τμήμα κατάρτισης για
δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να δώσουν εξετάσεις ώστε να πιστοποιήσουν τη
κατάλληλη γνώση της Ολλανδικής γλώσσας. Αν δεν πετύχουν, τους χορηγείται συμπληρωματική
υποστήριξη. Εάν όμως αποτύχουν εκ νέου στην εν λόγω δοκιμασία, στο τέλος του πρώτου τους έτους,
έχοντας στη διάθεση τους τρεις δυνατότητες να επιτύχουν σε αυτή κατά το πρώτο τους έτος, θα
αποκλειστούν από τη συνέχιση του τμήματος κατάρτισης. Στην Αυστρία, όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι
επιθυμούν να λάβουν ένα δίπλωμα ΒΑ (Bachelor of Arts) πρέπει να δώσουν εξετάσεις στη γλώσσα.
Κάποια ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν εξετάσεις αναγνωστικής κατανόησης
ενώ άλλα μόνο στην ορθογραφία και στη γραμματική της Γερμανικής γλώσσας. Το δίπλωμα ΒΑ στην
εκπαίδευση αντιστοιχεί στα ελάχιστα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα διδασκαλίας για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για το Hauptschule στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία), όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αρχική
εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς πρέπει να έχουν πετύχει ένα πρότυπο ισοδύναμο με βαθμό C σε
εξετάσεις GCSE στα Αγγλικά (κατά κανόνα πρόκειται για μαθητές ηλικίας 16 ετών στο τέλος της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης). Στη Σκωτία, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί χρειάζονται πιστοποίηση
γνώσης Αγγλικής γλώσσας συνδεδεμένης με το επίπεδο 6 του Πλαισίου Ακαδημαϊκών Μονάδων και
Πιστοποίησης Προσόντων της Σκωτίας (Scottish Credit and Qualifications Framework) (59)
Μόνο μια χώρα αναφέρει ότι διαθέτει τυποποιημένη δοκιμασία για την ανάγνωση κατά τη διάρκεια ή
στο πέρας της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) για τη χορήγηση του
Qualified Teacher Status (διδακτικής επάρκειας) όλοι οι καταρτιζόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να
δώσουν εξετάσεις σε κεντρικό επίπεδο για την πιστοποίηση των μηχανογραφικών γνώσεων τους στον
γραμματισμό, στην λειτουργική γνώση της αριθμητικής και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών.
Σε ορισμένες χώρες (Βέλγιο (Γαλλόφωνη και Γερμανόφωνη Κοινότητα), Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία,
Γαλλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία) τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι
εκείνα τα οποία αξιολογούν τους σπουδαστές στη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας. Στη Γαλλία, για
παράδειγμα, οι καταρτιζόμενοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στην ικανότητα διδασκαλίας και
επικοινωνίας στη Γαλλική γλώσσα. Στην Πορτογαλία, μια από τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις
συμμετοχής σε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό κύκλο καταλήγει σε ένα δίπλωμα Master για την
πιστοποίηση ικανότητας διδασκαλίας είναι η απόδειξη καλής προφορικής και γραπτής γνώσης της
Πορτογαλικής γλώσσας, παρά το γεγονός ότι κάθε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στη
συγκεκριμένη προϋπόθεση χρησιμοποιώντας μεθόδους τις οποίες το ίδιο κρίνει κατάλληλες.
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Σχήμα 2.8: Κεντρικές εξετάσεις στη γλώσσα διδασκαλίας για την πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, 2009/10

Ειδική εξέταση ή βαθμός εξέτασης που
απαιτείται στις γλωσσικές δεξιότητες
μελλοντικών δασκάλων
Εξέταση στις γλωσσικές δεξιότητες για
όλους τους υποψήφιους σπουδαστές
ανώτερης εκπαίδευσης
Δεν υπάρχουν εξετάσεις γλωσσικών
δεξιοτήτων
Μη διαθέσιμα δεδομένα

Πηγή: Ευρυδίκη
Επεξηγηματικό σημείωμα
Το σχήμα εστιάζεται στις κεντρικές και τυποποιημένες εξετάσεις ή δοκιμασίες στη γλώσσα διδασκαλίας τις οποίες πρέπει να
περάσουν οι υποψήφιοι σπουδαστές (ή να πετύχουν κάποιο συγκεκριμένο βαθμό) είτε στο τέλος της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είτε πριν ξεκινήσουν ανώτερες σπουδές. Ειδικές εξετάσεις ή δοκιμασίες οι οποίες οργανώνονται για σπουδαστές
χωρίς προγενέστερη εκπαίδευση στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ανώτερη εκπαίδευση επιλογής τους δεν
περιλαμβάνονται σε αυτό το σχήμα.
Ειδικές σημειώσεις ανά χώρα
Ολλανδία: Το σχήμα αναφέρεται αποκλειστικά στην κατάσταση των μελλοντικών δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν
υπάρχει ειδική εξέταση στις γλωσσικές δεξιότητες για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2 . 3 .5 . Ει δι κά ε πα γ γε λμ ατι κά προ σόντα σ τη Δι δ ασκα λ ία τη ς Ανάγνωση ς
Σκοπός του παρόντος τμήματος της μελέτης είναι να απαντήσει στο κατά πόσο οι πλήρως
καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τύχουν απόκτησης συμπληρωματικών επαγγελματικών
προσόντων στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία καλύπτουν
ευρύτερες πτυχές γραμματισμού στις οποίες περιλαμβάνεται η ανάγνωση αναφέρονται μόνο
ακροθιγώς.
Οι χώρες Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και Νορβηγία είναι οι μόνες στις οποίες οι
πλήρως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα
καθιστάμενοι ειδικοί εκπαιδευτικοί ανάγνωσης. Στη Δανία, ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα 30
μονάδων ECTS οδηγεί σε πιστοποίηση ειδικών προσόντων στη διδασκαλία γραμματισμού
(Laesevejleder). Εστιάζεται στην ανάπτυξη γλωσσικής ικανότητας στα παιδιά, στο γραμματισμό,
περιλαμβανομένων των δυσχερειών γραφής και ανάγνωσης, στην αξιολόγηση και στην παροχή
συμβουλών. Στα σχολεία οι ως άνω ειδικοί εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως σύμβουλοι των
εκπαιδευτικών σχετικά με συγκεκριμένες επιτυχείς μεθόδους διδασκαλίας και κατάλληλα διδακτικά
υλικά. Εκτός αυτού, ερμηνεύουν και κοινοποιούν τα αποτελέσματα δοκιμασιών ανίχνευσης
προβλημάτων σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Στη Νορβηγία επίσης, οι πλήρως καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τμήμα ανώτερης εκπαίδευσης με εστίαση στην
Διδασκαλία της Ανάγνωσης αξίας 60 μονάδων το οποίο οδηγεί σε σχετική πιστοποίηση.
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), το πρόγραμμα Every Child a Reader (ECaR) (Κάθε Παιδί και
Αναγνώστης) χρηματοδοτεί σχολεία (είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά) για την απασχόληση και την
κατάρτιση ειδικών εκπαιδευτικών στο 'Reading Recovery' (Αναγνωστική Ανάνηψη), μιας έγκαιρης
παρέμβασης σε προβλήματα γραμματισμού. Το 'Reading Recovery' είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
δημιουργήθηκε αρχικά στη δεκαετία του 1970 από τη Νεοζηλανδή εκπαιδευτικό Dr Marie Clay. Στην
Ευρώπη, η διαπίστευση των προγραμμάτων 'Reading Recovery', τα οποία αποτελούν πλέον σήματα
κατατεθέντα, πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Reading Recovery, το οποίο έχει την έδρα
του στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κέντρο έχει διαπιστεύσει προγράμματα
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και στη Δανία. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να
ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης πρέπει να έχουν την υποστήριξη
των τοπικών αρχών και του σχολείου τους. Το πρόγραμμα, το οποίο διδάσκεται σε καθεστώς μερικής
απασχόλησης για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος, καταρτίζει τους έμπειρους εκπαιδευτικούς στην
αξιολόγηση των προβλημάτων γραμματισμού των παιδιών και στον σχεδιασμό και τη διδασκαλία μιας
εξατομικευμένης, εντατικής παρέμβασης ώστε να φθάσουν τα παιδιά αυτά στο επίπεδο των
συμμαθητών τους.
Στην Ιρλανδία, ως μέρος της πρωτοβουλίας εκπαιδευτικής ένταξης, 'Delivering Equality of Opportunity
in Schools' (DEIS), (‘Αποδίδοντας Ισότητα Ευκαιριών στα Σχολεία’) οι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχολεία που βρίσκονται στις πιο μειονεκτικές κοινωνικά περιοχές μπορούν να έχουν
πρόσβαση στην κατάρτιση 'Reading Recovery' (βλ. ανωτέρω). Οι εκπαιδευτικοί σε σχολεία DEIS
μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα γραμματισμού ‘First Steps' (Πρώτα Βήματα), το
οποίο, έχοντας ως βάση την έρευνα, δημιουργήθηκε αρχικά στην Αυστραλία και υπάρχει πλέον σε
πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 'First Steps' παρέχει στους εκπαιδευτικούς των σχολείων ένα
ακριβές μέσο αξιολόγησης και παρακολούθησης των ικανοτήτων και της προόδου των παιδιών στη
γραφή, την ανάγνωση, την ορθογραφία και την προφορική εκφορά της γλώσσας. Η κατάρτιση σε αυτά
τα προγράμματα παρέχεται υπό την αιγίδα της υπηρεσίας επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση στη
συγκεκριμένη κατάρτιση, η προτεραιότητα όμως ανήκει σε σχολεία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
μειονεκτικά. Η κατάρτιση εκπαιδευτικών στο 'Reading Recovery' διατίθεται υπό καθεστώς μερικής
απασχόλησης και μετά από ένα αρχικό τμήμα διήμερης διάρκειας διαχείρισης των δοκιμασιών και
ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, η κατάρτιση συνεχίζεται κάθε δυο εβδομάδες για ένα ακαδημαϊκό
έτος. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταρτίζουν στο πρόγραμμα 'First Steps' λαμβάνουν 3-5 ημέρες
κατάρτισης εκτός χώρου εργασίας και έχουν υποστήριξη στο χώρο εργασίας κατόπιν αυτού, όπως
απαιτείται, από την υπηρεσία επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
καταρτίζουν στα πλαίσια του 'Reading Recovery' είναι καταχωρημένοι ως εκπαιδευτικοί 'Reading
Recovery' στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στο Λονδίνο. Οι εκπαιδευτικοί που καταρτίζουν στα πλαίσια
του 'First Steps' είναι πιστοποιημένοι σχετικά από την υπηρεσία επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών μέσω της σύνδεσης της με την Steps Professional Development του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να εξειδικεύονται στην
ενισχυτική διδασκαλία. Τα συγκεκριμένα τμήματα εξειδίκευσης αφορούν σε θέματα προφορικής και μη
προφορικής επικοινωνίας. Σε αυτό διδάσκονται κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας μαθητών που
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσχέρειες όπως και διαφοροποιημένη διδασκαλία και εκμάθηση.
Εξάλλου, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενοτήτων οι οποίες εστιάζουν άμεσα στις
αναγνωστικές δυσχέρειες. Στην Εσθονία (ΠανεπιστήμιοTartu), όσοι καταρτίζονται ως εκπαιδευτικοί
ενισχυτικής διδασκαλίας αποκτούν τα επαγγελματικά προσόντα τα απαραίτητα για τη διδασκαλία
μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μερικής απασχόλησης
μονοετή κύκλο σπουδών που καταλήγει σε δίπλωμα μαθησιακής υποστήριξης. Το εν λόγω τμήμα
κατάρτισης περιλαμβάνει μια σημαντική συνιστώσα αναγνωστικού γραμματισμού και προορίζεται για
εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα μαθησιακής υποστήριξης στα σχολεία τους.
Η πλήρως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να εξειδικεύονται στην εκπαίδευση ειδικών
αναγκών και να τύχουν ειδικής σχετικής κατάρτισης αντιμετώπισης προβλημάτων ανάγνωσης και
γραμματισμού. Αυτό ισχύει για τη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και
Βόρεια Ιρλανδία) και την Ισλανδία.
Στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα) οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι
επιμελητές σχολικών βιβλιοθηκών, μπορούν να καταρτιστούν ώστε να γίνουν Mediothecar (ειδικοί
γραμματισμού της πληροφορικής). Η κατάρτιση τους επιτρέπει να διδάξουν δεξιότητες πληροφοριών
σε περιβάλλον πολυμέσων. Η κατάρτιση αυτή αποδίδει 10 μονάδες ECTS και συνδυάζει θεωρητικές
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και πρακτικές προσεγγίσεις. Η εργασία ως Mediothecar είναι διαφορετική από εκείνη ενός ειδικού
εκπαιδευτικού ανάγνωσης, μια που κατά κύριο λόγο αφορά στη διδασκαλία ερευνητικών μεθόδων
πρόσβασης σε πληροφορίες online. Ωστόσο, όταν οι μαθητές παρουσιάζουν αναγνωστικές
δυσχέρειες, οι Mediothecars υποστηρίζουν και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση
και υλοποίηση ειδικών επανορθωτικών μέτρων.
2 . 3 .6 .
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Η Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη (ΣΕΕ) αποτελεί επαγγελματικό καθήκον για τους εκπαιδευτικούς
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και, όπως αναφέρθηκε στο Τμήμα 2.2, εφαρμόζεται σε ευρεία
κλίμακα (EACEA/Eurydice, 2009a) (60). Η οργάνωση των συστημάτων παροχής της διαφοροποιείται
σημαντικά μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και στις περισσότερες χώρες
δραστηριοποιούνται πολλοί διαπιστευμένοι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων
ενδοϋπηρεσιακών κέντρων κατάρτισης, ενώσεων εκπαιδευτικών, σχολείων, ιδρυμάτων ανωτέρας
εκπαίδευσης, ιδιωτικών φορέων, κλπ. Στα ποικιλόμορφα αυτά πλαίσια, πολλές χώρες αναφέρουν ότι
διαθέτουν προγράμματα ΣΕΕ τα οποία εστιάζονται στον αναγνωστικό γραμματισμό. Οι πληροφορίες
του παρόντος τμήματος περιορίζονται σε προγράμματα ΣΕΕ άμεσα συνδεδεμένα με τον αναγνωστικό
γραμματισμό και δεν περιέχουν δεδομένα σχετικά με γενικής φύσεως ΣΕΕ. Επιπλέον, οι κατά το
παρόν αναφορές δεν εξαντλούν με κανένα τρόπο το θέμα. Αποβλέπουν κυρίως στην παροχή κάποιων
στοιχείων για μερικές από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται και τις δράσεις που αναλαμβάνονται
στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων.
Στην Ισπανία, στη Λιθουανία, στην Αυστρία και τη Νορβηγία, η κατάρτιση προγραμμάτων ΣΕΕ επί
θεμάτων σχετικών με τον γραμματισμό, αποτελεί μέρος μιας γενικότερης εθνικής στρατηγικής
βελτίωσης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραμματισμού. Το 2008/09, 11 από τις 17 Αυτόνομες
Κοινότητες στην Ισπανία αποφάσισαν να ορίσουν την ανάγνωση και τη γραφή, τις ξένες γλώσσες και
τη δίγλωσση εκπαίδευση ως τομείς προτεραιότητας για την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών. Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας διακήρυξε το 2008 ως έτος προώθησης της
ανάγνωσης. Έτσι λοιπόν, οι πάροχοι ΣΕΕ ενθαρρύνθηκαν στην κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών
με τις αναγνωστικές δεξιότητες. Στην Αυστρία, μια εθνικής εμβέλειας πρωτοβουλία για τον
αναγνωστικό γραμματισμό των μαθητών, 'Lesen fördern', που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Παιδείας το 2005, περιείχε κατευθυντήριες γραμμές ΣΕΕ. Για παράδειγμα, τα ιδρύματα
κατάρτισης εκπαιδευτικών ανέλαβαν την υποχρέωση να δαπανήσουν ποσοστό 10% του
προϋπολογισμού τους σε προγράμματα ΣΕΕ για τον αναγνωστικό γραμματισμό. Από το 2009, το νέο
Σημείο Συντονισμού ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (61) συντονίζει όλα τα προγράμματα ΣΕΕ σε όλη την Αυστρία,
ενώ έχει επίσης την ευθύνη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για όλες τις πτυχές γραμματισμού
(συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης, της γραφής και της χρήσης των νέων μέσων). Στη Νορβηγία,
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τμήμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο αξίζει 60
μονάδες πίστωσης και εστιάζεται στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης.
Κάποιες χώρες αναπτύσσουν ευρείες στρατηγικές βελτίωσης των γνώσεων των μαθητών στη γλώσσα
διδασκαλίας (όχι μόνο στις αναγνωστικές δεξιότητες). Αυτό ισχύει για το Βέλγιο (Φλαμανδική
Κοινότητα) από το 2007 και για την Πορτογαλία από το 2006. Στην τελευταία αυτή χώρα, η αρχική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τα προγράμματα ΣΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της
προγραμματικής στρατηγικής και των δράσεων οι οποίες αφορούν στους μαθητές του πρώτου κύκλου
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η Δανία, η Ιρλανδία και η Μάλτα αναφέρουν ότι διαθέτουν επαναλαμβανόμενα και ειδικά
προγράμματα ΣΕΕ για τον αναγνωστικό γραμματισμό. Στη Δανία, τα εν λόγω προγράμματα παρέχουν
προγράμματα κατάρτισης δια των οποίων οι εκπαιδευτικοί καθίστανται ειδικοί εκπαιδευτικοί
ανάγνωσης (Laesevejleder) (βλ. Τμήμα 2.3.5). Στην Ιρλανδία, η καθοδήγηση και η επαγγελματική
ανάπτυξη των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάγνωση περιλαμβάνει τους βασικούς
τομείς αναγνωστικής ευχέρειας, αναγνωστικής κατανόησης και ανάγνωσης στην Αγγλική γλώσσα ως
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συμπληρωματικής γλώσσας. Το πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αποβλέπει στην ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα κτήσης γενικών
δεξιοτήτων γραμματισμού. Καλύπτει τα σχετικά με την αντίληψη αναγνωστικού γραμματισμού στην
μάθηση σε όλο το πρόγραμμα σπουδών και παρέχει ενδελεχή ενημέρωση και εμπειρία στους
εκπαιδευτικούς για φάσματα στρατηγικών υποστήριξης της ανάπτυξης του αναγνωστικού
γραμματισμού και βελτίωσης των σχολικών επιδόσεων. Υπάρχει επίσης το πρόγραμμα ‘Reading
Recovery’ (βλ. Τμήμα 2.3.5). Στη Μάλτα, όλοι οι εκπαιδευτικοί των τάξεων 1-3 πρέπει να
παρακολουθούν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των βασικών
δεξιοτήτων γραμματισμού.
Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Σλοβενία, κάποια προγράμματα
ΣΕΕ για τον αναγνωστικό γραμματισμό αφορούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο σε
εκείνους οι οποίοι διδάσκουν τη γλώσσα διδασκαλίας. Στο Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), η ευρεία
στρατηγική που αναφέρθηκε προγενέστερα ενθαρρύνει κάθε εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από το μάθημα
το οποίο διδάσκει, να αναλαμβάνει ευθύνες για την βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των
μαθητών.
Ορισμένες χώρες αναφέρουν ότι διαθέτουν ειδικά προγράμματα ΣΕΕ τα οποία έχουν καταρτιστεί για
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως αυτές προκύπτουν από τις δοκιμασίες και τα τεστ των μαθητών.
Τέτοια υπάρχουν στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα) και στην Αυστρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Βόρεια Ιρλανδία) η υπηρεσία Curriculum Advisory and Support Service (CASS) συντονίζει το
πρόγραμμα Raising Achievement για τον γραμματισμό το οποίο παρέχει ειδική ανά περίπτωση
υποστήριξη στα σχολεία με τη μορφή κεντρικής ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Οι δραστηριότητες
αυτές έχουν ως βάση τα σχέδια βελτίωσης των εκάστοτε μεμονωμένων σχολικών μονάδων ανάλογα
με την περίπτωση. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, με προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω, μπορεί
επίσης να βοηθούν στη δημιουργία μιας συλλογικής διάστασης της ΣΕΕ μέσα στα σχολεία
(τουλάχιστον μεταξύ επαγγελματιών οι οποίοι χειρίζονται θέματα αναγνωστικού γραμματισμού).
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (βλ. Τμήμα 2.1), είναι σημαντική η δημιουργία ενός κοινού
γνωστικού πεδίου μεταξύ των εκπαιδευτικών ενός σχολείου. Στην Ουαλία, το 'Basic Skills Cymru'
υποστηρίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων ‘έρευνας δράσης’ τα οποία επιτρέπουν στους
εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν μικρής κλίμακας έρευνες με βάση τη σχολική αίθουσα. Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι και ένα ερευνητικό πρόγραμμα πιλοτικής δράσης 'Teaching Reading' στην Ουαλία.
Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στον χειρισμό των προβληματικών αναγνωστών
αποτελεί επίσης σημείο εστίασης ορισμένων προγραμμάτων ΣΕΕ. Στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη
Κοινότητα), το 2009/10, οι φορείς διοργάνωσης ΣΕΕ ανέλαβαν δράσεις κατάρτισης με άμεση εστίαση
στον αναγνωστικό γραμματισμό. Βασικός στόχος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών των
χαμηλότερων τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην έγκαιρη ανίχνευση των αναγνωστικών
δυσχερειών και στην ανάπτυξη στρατηγικών διορθωτικής παρέμβασης. Στη Γερμανία, το Ινστιτούτο
Ποιοτικής Ανάπτυξης των Σχολείων στο Schleswig-Holstein προσφέρει τμήματα κατάρτισης
διευθυντών σχολείων και εκπαιδευτικών για την προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος
‘Κανείς δεν μένει πίσω – η ανάγνωση σε κάνει δυνατό’. Το έργο αυτό αποβλέπει στην υποστήριξη των
μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει ένα τμήμα εκμάθησης e-learning
για πεπειραμένους εκπαιδευτικούς με σκοπό την επισήμανση και την υποστήριξη παιδιών με
προβλήματα δυσλεξίας, λόγου, γλώσσας και επικοινωνίας. Η κατάρτιση αυτή αποτελεί μέρος μιας
ευρύτερης εμβέλειας στρατηγικής 'Removing Barriers to Achievement', η οποία ξεκίνησε το 2004. Στην
Κύπρο, οι σύνοδοι κατάρτισης για την παροχή στους εκπαιδευτικούς των δεξιοτήτων διδασκαλίας
γραμματισμού σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα εστιάζονται στους εκπαιδευτικούς κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος
‘λειτουργικού αναλφαβητισμού’.
Η Φινλανδία παρέχει ένα παράδειγμα προγράμματος ΣΕΕ σχετικά με τον αναγνωστικό γραμματισμό
και τα νέα μέσα επικοινωνίας. Το 2009, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης,
‘Διδασκαλία αναγνωστικού Γραμματισμού και Νέων Μέσων Επικοινωνίας’ για την νέων τρόπων
Διδασκαλίας της Ανάγνωσης χωρίς στυλό και τετράδια. Οι μαθητές ανέβασαν κείμενα στο διαδίκτυο
και χρησιμοποίησαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των αναγνωστικών τους
δεξιοτήτων.
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Από το 2001/02, οργανώθηκε στην Ισπανία ένα τμήμα κατάρτισης για τις σχολικές βιβλιοθήκες με
στόχο εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Σκοπός του ήταν να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην
εξοικείωση τους με τον κόσμο της πληροφορίας και τις βιβλιοθήκες, παρέχοντας διδακτικές
στρατηγικές ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών στον αναγνωστικό γραμματισμό σε όλο το
φάσμα του προγράμματος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται επίσης για να συνδράμουν τους
μαθητές στη χρήση διαφόρων πηγών πληροφοριών, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
Εν κατακλείδι, σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν ευρείας εμβέλειας προγράμματα ΣΕΕ σε θέματα
αναγνωστικού γραμματισμού τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών.
Στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), απαιτείται από όλους τους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή σε
σύνοδο κατάρτισης με θέμα την εφαρμογή του νέου προγράμματος αναγνωστικού γραμματισμού. Στη
Γαλλία, τα νέα προγράμματα σπουδών (2008) εμπεριέχουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση
ανάγνωσης. Ορισμένα προγράμματα ΣΕΕ έχουν καταρτιστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Τον
Σεπτέμβριο 2009, στην Πολωνία, έγινε η εισαγωγή ενός νέου βασικού προγράμματος σπουδών και
καταρτίστηκαν ειδικά προγράμματα ΣΕΕ για να συνδράμουν τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή των
αλλαγών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) η υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών για την Αριστεία
(2004), με τη σημαντική του εστίαση στον γραμματισμό (και στον αριθμητικό γραμματισμό),
επισημαίνει την εστίαση της έμφασης της σχετικής ΣΕΕ. Ο γραμματισμός (και ο αριθμητικός
γραμματισμός) σε όλο το πρόγραμμα σπουδών επισημαίνεται επίσης στη μελέτη του Learning and
Teaching Scotland (LTS), εθνικού φορέα παροχής υποστήριξης στο πρόγραμμα σπουδών και
μάθησης/διδασκαλίας. Ο εν λόγω φορέας οργανώνει ενημερωτικές συνεδριάσεις σε όλη τη χώρα ώστε
να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα έγγραφα και τις λεπτομέρειες του Προγράμματος Σπουδών για
την Αριστεία.
Συμπεράσματα
Οι πλήρως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν σταθερές βάσεις για τη Διδασκαλία της
Ανάγνωσης είναι ζωτικής σημασίας και για τους μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν να διαβάζουν αλλά και
για τους σπουδαστές οι οποίοι διαβάζουν για να μάθουν. Βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να
περιλαμβάνονται στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι οι βάσεις στην έρευνα και στη θεωρία, η
προετοιμασία χρήσης ενός φάσματος διδακτικών στρατηγικών και ποικιλίας διδακτικού υλικού, όπως
επίσης και οι κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης. Εξάλλου, η αγαστή ισορροπία και συνέπεια μεταξύ
μιας βάσης θεωρητικών γνώσεων και επιτόπιων εμπειριών αναγνωρίζονται επίσης ως σημαντικά
χαρακτηριστικά στοιχεία προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς ανάγνωσης. Οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαπιστεύονται μέσω προγραμμάτων με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν
περιγραφεί στα προηγούμενα τμήματα, διαθέτουν περισσότερες πιθανότητες παροχής υψηλής
ποιότητας και επιτυχούς Διδασκαλίας της Ανάγνωσης. Μια δεύτερη ανάλυση των δεδομένων PIRLS
2006 υποδεικνύει επίσης ότι η έμφαση στον τρόπο Διδασκαλίας της Ανάγνωσης κατά την αρχική
εκπαίδευση έχει στενή σχέση με την αποδοτική Διδασκαλία της Ανάγνωσης.
Η ποικιλομορφία η οποία παρατηρείται στο επίπεδο αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
παροχής αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ευρώπη καθιστά δυσχερή την ύπαρξη
λεπτομερούς εικόνας του περιεχομένου και της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Παρά
ταύτα, 18 χώρες έχουν εκδώσει κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές άμεσα συσχετισμένες με την
προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης. Στις περισσότερες λοιπόν χώρες, οι
εθνικές πολιτικές επισημαίνουν τη σημασία της κατάλληλης αρχικής εκπαίδευσης μελλοντικών
εκπαιδευτικών ανάγνωσης. Στις άλλες χώρες, ωστόσο, οι πάροχοι αρχικής εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών μπορεί να καλύπτουν πτυχές Διδασκαλίας της Ανάγνωσης στα προγράμματα τους,
παρά την απουσία κεντρικών κατευθυντήριων γραμμών επί του θέματος, ή ακόμα, να προβλέπουν
την προϋπόθεση διδασκαλίας ορισμένων θεματολογιών σχετικών με τον γραμματισμό.
Ο συνδυασμός της έρευνας με τη διδακτική πρακτική αποτελεί στοιχείο σημαντικού εμπλουτισμού της
ιδίας αυτής διδακτικής πρακτικής, και έτσι, στα δυο τρίτα των χωρών οι κεντρικές κατευθυντήριες
γραμμές αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προβλέπουν προϋποθέσεις για τη θεωρία και την
πρακτική της εκπαιδευτικής έρευνας.
Οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται σε γενικές γραμμές στα της προπαρασκευής των
εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Είναι λιγότερο συνηθισμένη στις κατευθυντήριες
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γραμμές η άμεση μνεία ειδικών πτυχών της Διδασκαλίας της Ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μόνο σε
έξη χώρες ή περιφέρειες υπάρχει σε αυτές ειδική αναφορά στη σημασία της ικανότητας αξιολόγησης
των δεξιοτήτων ανάγνωσης. Η έρευνα ωστόσο υποδεικνύει ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι
στοιχείο αποφασιστικής σημασίας στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Μπορεί να είναι περισσότερο
αποτελεσματική από την τυποποιημένη εξωτερική αξιολόγηση ως προς τον καθορισμό της ακριβούς
αιτιολόγησης των χαμηλών επιδόσεων στην ανάγνωση (RAND RSG 2002).
Η ανάγνωση ηλεκτρονικών κειμένων μέσω των σημερινών τεχνολογιών επικοινωνίας καθίσταται
συνεχώς πιο σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία. Η μετάλλαξη της ίδιας της φύσης της ανάγνωσης
σημαίνει ότι η ως άνω δεξιότητα ηλεκτρονικής ανάγνωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την
αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (IRA, 2009). Παρά τις συγκεκριμένες τάσεις, μόνο πέντε χώρες
διαθέτουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές αναφερόμενες στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα
νέα μέσα ώστε να είναι ικανοί να μεταδώσουν στους μαθητές τους καλύτερες γνώσεις ανάγνωσης με
τα εν λόγω μέσα.
Μόνο σε τρεις χώρες υπάρχουν, στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, συστάσεις Διδασκαλίας
της Ανάγνωσης που ισχύουν για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μαθημάτων άλλων από τη γλώσσα
εκπαίδευσης. Αυτό φαίνεται τρόπον τινά εκτός τόπου και χρόνου, τη στιγμή μάλιστα της αυξημένης
επίγνωσης ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο και για τους
εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν αλλά μαθήματα εκτός της γλώσσας εκπαίδευσης.
Οι διεθνείς έρευνες αξιολόγησης μαθητών υποδεικνύουν σαφώς ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών
της τετάρτης τάξης δημοτικού, όπως επίσης και 15χρονοι μαθητές, στερούνται βασικών δεξιοτήτων
ανάγνωσης. Η αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών αμέσως μετά την εμφάνιση τους είναι
ζωτικής σημασίας για την παροχή στους προβληματικούς αναγνώστες της ευκαιρίας να καταστούν
ικανοί αναγνώστες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανταπόκρισης στις ανάγκες των παιδιών αυτών στα
διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Μια επιλογή είναι η εκ μέρους του σχολείου δυνατότητα διάθεσης
εκπαιδευτικών ειδικών στον αναγνωστικό γραμματισμό. Μόνο σε τέσσερεις χώρες (Δανία, Ιρλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία) προβλέπονται επί του παρόντος συγκεκριμένα επαγγελματικά
προσόντα σύμφωνα με τα οποία οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω
στην διδασκαλία αναγνωστικού γραμματισμού. Εκτός αυτού, οι κατευθυντήριες γραμμές οι σχετικές με
ειδικά τμήματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσχερειών ισχύουν συνήθως για
την αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας παρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για την ένταξη στον επαγγελματικό κλάδο, αλλά η
συνεχής επαγγελματική εξέλιξη είναι απαραίτητη για τη συντήρηση και την περαιτέρω προώθηση
αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών. Είναι συνεπώς ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η συμμετοχή
στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ των εκπαιδευτικών των Ευρωπαϊκών
χωρών. Από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι περίπου το 90% των εκπαιδευτικών ανάγνωσης,
γραφής και λογοτεχνίας κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν τουλάχιστον
κάποιας μορφής πρόγραμμα ΣΕΕ κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Ωστόσο, οι πλέον κοινές μορφές
επαγγελματικής ανάπτυξης είναι τα μικρής διάρκειας, μη επαναλαμβανόμενα σεμινάρια ή διασκέψεις.
Οι πιο αποδοτικές, μακράς πνοής και επαναλαμβανόμενες μορφές επαγγελματικής εξέλιξης όπως η
διεξαγωγή έρευνας και η διαδικτύωση είναι πολύ πιο σπάνιες διαδικασίες. Στην ΕΕ, κατά μέσον όρο,
το 40% των εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα σχετικά με την ανάγνωση, συμμετέχουν σε
δράσεις εκπαιδευτικής έρευνας, η αναλογία αυτή όμως είναι πολύ μικρή σε πολλές χώρες ( Ουγγαρία,
Σλοβακία και Νορβηγία). Οι συνεργατικές μορφές ΣΕΕ, δηλαδή ανταλλαγή γνώσεων ή οι μαθησιακές
δραστηριότητες μεταξύ συναδέλφων, είναι πιο κοινές στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη από ότι
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι εν λόγω δραστηριότητες όμως, έχουν την δυνατότητα βελτίωσης της
διδασκαλίας αναγνωστικού γραμματισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η γνώση της ανάγνωσης μαθαίνεται και κατακτάται όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε πολλά
εξωσχολικά πλαίσια και περιβάλλοντα: η επιρροή του σχολείου δεν είναι η μοναδική για την εξέλιξη
της αναγνωστικής ικανότητας. Οι γονείς στους οποίους αρέσει η ανάγνωση και επιθυμούν να
μοιραστούν την εμπειρία αυτή με τα παιδιά τους δημιουργούν θετική στάση έναντι της ανάγνωσης. Ο
πρώιμος γραμματισμός στο σπίτι δημιουργεί μια βάση ώστε να είναι ευχερέστερη η εκμάθηση της
ανάγνωσης στο σχολείο. Αργότερα, η ανάγνωση κατά τον ελεύθερο χρόνο και η ανάγνωση για
προσωπική ευχαρίστηση ενδυναμώνουν τις ικανότητες ανάγνωσης, οι οποίες με τη σειρά τους
αυξάνουν τον όγκο ανάγνωσης των παιδιών. Αυτά που διαβάζουν περισσότερο γίνονται και καλύτεροι
αναγνώστες. Το να περιτριγυρίζεται ένα παιδί από βιβλία διαβάζοντας στο σπίτι και στο οικογενιειακό
περιβάλλον, το να έχει στη διάθεση του περιοδικά και εφημερίδες, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για
την περαιτέρω ανάπτυξη του αναγνωστικού γραμματισμού. Υπό μια ευρύτερη έννοια, η διαβίωση σε
ένα περιβάλλον όπου παρέχεται αξία στην αναγνωση, έχουν μεγάλη σημασία για να γίνει ένα παιδί
ικανός αναγνώστης.
Οι παράγοντες οι σχετικοί με το σχολείο οι οποίοι επηρεάζουν τα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα
ανάγνωσης, δηλαδή οι μέθοδοι διδασκαλίας και η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού έχουν αναλυθεί
εκτενώς σε προγενέστερα σημεία της μελέτης. Το καταληκτικό αυτό κεφάλαιο έχει το βλέμμα του
στραμμένο πέρα από το σχολείο, προς την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια. Ξεκινά με μια
επισκόπηση της ακαδημαικής βιβλιογραφίας για τους εξωσχολικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης. Το οικιακό περιβάλλον, οι δραστηριότητες γραμματισμού
των γονέων και η ενασχόληση με την ανάγνωση είναι τα βασικά σημεία εξέτασης. Οι συγκεκριμένες
επιρροές εξετάζονται ενδελεχέστερα και με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών σχετικών με τα
επιτεύγματα των μαθητών.
Οι προσπάθειες προώθησης της ανάγνωσης στις Ευρωπαικές χώρες αποτελούν το βασικό τμήμα της
ανάλυσης και της εξέτασης. Σκοπός της προώθησης της ανάγνωσης εκτός σχολικού περιβάλλοντος
είναι η παροχή βέλτιστων μαθησιακών ευκαιριών στα παιδιά και τους εφήβους όπως και στους
ενήλικες, και παράλληλα η εστίαση στις ανάγκες εκείνων οι οποίοι μπορούν να αντλήσουν οφέλη από
πρόσθετη υποστήριξη γραμματισμού. Κάποιες χώρες έχουν καταρτίσει περιεκτικές στρατηγικές
προώθησης της ανάγνωσης και πολλές έχουν δημιουργήσει ένα εθνικό φορέα συντονισμού για το
σκοπό αυτό. Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών διαθέτει ευρείας κλίμακας κρατικά χρηματοδοτούμενα
προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης, ορισμένα παραδείγματα εκ των οποίων παρουσιάζονται
στο τελευταίο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου.
3.1 Επισκόπηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για τους εξωσχολικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης
Η παρούσα επισκόπηση βιβλίογραφίας αφορά σε δυο από τους ευρέως συζητούμενους παράγοντες
οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη και τα επιτεύγματα της ικανότητας ανάγνωσης: το οικιακό
περιβάλλον και η ανάγνωση στις ελεύθερες ώρες. Αναφέρεται επίσης ακροθιγώς στα ερευνητικά
αποτελέσματα τα σχετικά με την επιρροή των πολυμέσων (ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάγνωσης και τηλεόρασης) και των βιβλιοθηκών στην ανάγνωση.
Οικιακός και οικογενειακός γραμματισμός
Οι δραστηριότητες γραμματισμού εκ μέρους των γονέων στο σπίτι είναι κεφαλαιώδους σημασίας για
την ανάπτυξη των αναγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, και ιδιαιτέρως πριν αυτά ξεκινήσουν στο
σχολείο. Η γενική εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και ειδικότερα στην
ανάπτυξη του γραμματισμού τους επηρεάζουν δημιουργώντας κίνητρα και επιτυχία στην ανάγνωση.
Έχοντας υπόψη την σημαντική επιρροή την οποία ασκούν ο οικιακός και οικογενειακός γραμματισμός
κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, θα αποτελέσουν σημείο βασικής εστίασης στο παρόν τμήμα.
Οι γονείς επηρεάζουν σημαντικά την εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών τους με την υποστήριξη της
μαθησιακής τους δραστηριότητας στο σπίτι. Υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που επιβεβαιώνουν τον
ισχυρό δεσμό μεταξύ τακτικής ενασχόλησης των γονέων σε κατ’ οίκον μαθησιακές δραστηριότητες και
πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών (Harris and Goodall, 2007, Melhuish, Sylva,
Sammons et al., 2001). Η εμπλοκή των γονέων ασκεί την σημαντικότερη επιρροή όχι μόνο κατά τη
διάρκεια των πρώτων χρόνων ηλικίας των παιδιών, αλλά συνεχίζει να είναι επίσης σημαντική στην
εκπαιδευτική εξέλιξη και τον γραμματισμό τους (Desforges and Abouchaar, 2003).
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Η εμπλοκή των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των
μαθητών (Brooks et al., 2008, McElvany and Steensel, 2009, McElvany et al., 2010, Steensel, 2009).
Τα αποτελέσματα της επισκόπησης του National Early Literacy Panel review (NELP, 2008) (Εθνική
Επιτροπή Πρώιμου Γραμματισμού) υποδεικνύουν ότι οι δραστηριότητες ανάγνωσης οι
καθοδηγούμενες από τους γονείς στο σπίτι υποστηρίζουν τις δεξιότητες προφορικής εκφοράς του
λόγου και τις γενικότερες γνωστικές ικανότητες των παιδιών. Άλλες μελέτες ανακάλυψαν ένα θετικό
σύνδεσμο μεταξύ της εμπλοκής των γονέων και των πρώιμων δεξιοτήτων ανάγνωσης λέξεων και
ευχέρειας των παιδιών (Sénéchal and LeFevre, 2002), όπως και των κινήτρων, του ενδιαφέροντος και
της ικανοποίησης τους από τις αναγνωστικές δραστηριότητες (Baker and Scher, 2002, Baker, Scher
and Mackler, 1997).
Ορισμένα είδη δραστηριοτήτων γραμματισμού τα οποία οι γονείς μοιράζονται με τα παιδιά τους είναι
πιο αποτελεσματικά από άλλα. Η μετα-ανάλυση του Sénéchal (2006) συνέκρινε τρια είδη εμπλοκής
των γονέων: διδασκαλία ειδικών δεξιοτήτων γραμματισμού, ακρόαση της ανάγνωσης των παιδιών εκ
μέρους των γονέων, και ανάγνωση των γονέων στα παιδιά τους. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η
εμπλοκή των γονέων είχε γενικά θετικές επιπτώσεις στα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα
ανάγνωσης. Η διδασκαλία ειδικών δεξιοτήτων γραμματισμού στα παιδιά – όπως η αλφάβητος, η
ανάγνωση λέξεων και η αντιστοιχία γραμμάτων-ήχων – ήταν δυο φορές πιο αποτελεσματική σχετικά
με την ακρόαση ανάγνωσης εκ μέρους των γονέων και έξη φορές πιο αποτελεσματική από την
ανάγνωση των γονέων στα παιδιά. Τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν
κίνδυνο αναγνωστικών δυσχερειών, όπως επίσης και για εκείνα που δεν αντιμετωπίζουν ανάλογο
κίνδυνο. Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των οικογενειών δεν επηρέασε με κανένα τρόπο την
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των γονέων.
Η εμπλοκή των γονέων μπορεί να υποστηριχθεί με προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού. Τα
προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς τομείς στόχων
(Nickse, 1991):
•

Δεξιότητες των παιδιών, επιτεύγματα και/ή στάση έναντι της ανάγνωσης

•

Διαδράσεις γραμματισμού γονέως/παιδιού

•

επιτεύγματα των γονέων, συνήθειες γραμματισμού και εμπιστοσύνη/αυτοεκτίμηση (με θετικά
στοιχεία που αναμένεται να μεταδίδονται στα παιδιά).

Τα παραδείγματα προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού στις Ευρωπαϊκές χώρες αναφέρονται
λεπτομερέστερα στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου (βλ. Τμήμα 3.4.). τα περισσότερα εξ’ αυτών
εστιάζονται στο δεύτερο τομέα, δηλαδή στη σφυρηλάτηση διαδράσεων γραμματισμού
παιδιών/γονέων. Η πλειοψηφία τους αφορά στη παροχή βιβλίων ως δώρων και σε πρωτοβουλίες
κατά τις οποίες οι γονείς διαβάζουν στα παιδιά τους και διαβάζουν μαζί με τα παιδιά τους.
Υπάρχουν συνεχώς περισσότερες έρευνες οι οποίες υποδεικνύουν τα σαφή πλεονεκτήματα των
προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης, των
επιτευγμάτων και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα παιδιά την ανάγνωση. Ο συνδυασμός
των ευρημάτων αυτών υποδεικνύει ότι οι γονείς μπορούν να κάνουν πολλά για την ανάπτυξη του
γραμματισμού των παιδιών τους και ότι οι διαφορετικές ως προς αυτό προσεγγίσεις επηρεάζουν την
ανάπτυξη εξ’ ίσου διαφορετικών και σημαντικών δεξιοτήτων ανάγνωσης (NELP, 2008).
Ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο και ανάγνωση για προσωπική ευχαρίστηση
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι εξελίξεις των πολιτικών στον τομέα του αναγνωστικού
γραμματισμού εστιάζονται παραδοσιακά στις γνωστικές πτυχές της ανάγνωσης, όπως στην
αναγνώριση των λέξεων και στην αναγνωστική κατανόηση. Υπάρχουν όμως συνεχώς περισσότερα
στοιχεία τα οποία οδηγούν την προσοχή σε ένα άλλο σημαντικό παράγοντα που βρίσκεται στη βάση
των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται στην ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών που είναι η
ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο και η ανάγνωση για την προσωπική ικανοποίηση.
Αποτελεί ανέκαθεν αποδεδειγμένο γεγονός ότι όσοι διαβάζουν περισσότερο είναι και καλύτεροι
αναγνώστες. Με περισσότερη ανάγνωση, βελτιώνεται η ικανότητα ανάγνωσης, κάτι το οποίο με τη
σειρά του ενθαρρύνει για ακόμη περισσότερη ανάγνωση (Cunningham and Stanovich, 1998). Εκτός
αυτού, μια μελέτη των Clark και Rumbold (2006) κατέδειξε ότι η ανάγνωση για την προσωπική
ευχαρίστηση συνδέεται θετικά με την κατανόηση κειμένων και τη γραμματική, το εύρος του λεξιλογίου,
με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ως αναγνώστη και με την ικανοποίηση από την
ανάγνωση στην πορεία της ζωής του καθενός μας.
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Προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα του για ποιο λόγο μερικοί άνθρωποι διαβάζουν
περισσότερο κατά τον ελεύθερο χρόνο τους από άλλους, ορισμένοι ερευνητές και επαγγελματίες
επεσήμαναν τη σημασία των κινήτρων για ανάγνωση. Οι Guthrie και Wigfield (2000, σελ. 405) όρισαν
τα κίνητρα ανάγνωσης ως ‘ τους προσωπικούς στόχους, αξίες και πεποιθήσεις σχετικά με ττις
θεματολογίες, τις διεργασίες και τα αποτελέσματα της ανάγνωσης’. Υπογραμμίζουν ότι τα εν λόγω
κίνητρα παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς το αποκαλούμενο 'Matthew effect' (Stanovich, 1986): η
ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργεί κίνητρα, και ένα υψηλό επίπεδο υποκίνησης για την ανάγνωση
οδηγεί σε περισσότερη ανάγνωση, κάτι που βελτιώνει επίσης τα επιτεύγματα στο συγκεκριμένο τομέα.
Τα ίδια τα κίνητρα ανάγνωσης επηρεάζονται από το αναγνωστικό περιβάλλον και τον πολιτιστικό
περίγυρο του αναγνώστη. Οι Strommen και Mates (2004) ανακάλυψαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που
διαβάζουν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους θεωρούν τους εαυτούς τους ως μέλη μιας αναγνωστικής
κοινότητας και βρίσκονται μεταξύ τους σε αναγνωστική διάδραση γύρω από βιβλία και με κοινή την
αγάπη για την ανάγνωση. Πράγματι, άλλοι αναγνώστες, όπως γονείς, φίλοι και δάσκαλοι μπορούν να
μεταδώσουν την ανάγκη ανάγνωσης με τον καλύτερο τρόπο, ενεργώντας ως πρότυπα ρόλου και
επιδεικνύοντας την ικανοποίηση που μπορεί να προέλθει από την ανάγνωση (Sheldrick-Ross,
McKechnie and Rothbauer, 2005).
Η επιλογή του υλικού ανάγνωσης έχει επίσης σχέση με τα κίνητρα (Krashen, 1993), όπως επίσης και
με τα επιτεύγματα (Hung, 1996, 1997). Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι σε εξωσχολικό
επίπεδο τα παιδιά και οι έφηβοι διαβάζουν ένα διαφορετικό φάσμα αναγνωστικού υλικού, μέρος του
οποίου δεν θεωρείται παραδοσιακά ως αναγνωστική θεματολογία. Για παράδειγμα, η έρευνα Reading
Connects του National Literacy Trust στο Ηνωμένο Βασίλειο (Clark and Foster, 2005) κατέδειξε ότι τα
περιοδικά, οι δικτυακοί τόποι, τα γραπτά μηνύματα και τα βιβλία/περιοδικά τηλεοπτικών
προγραμμάτων ήταν οι πλέον δημοφιλείς επιλογές εξωσχολικής ανάγνωσης των μαθητών. Πάνω από
τους μισούς μαθητές ανέφεραν επίσης ότι διαβάζουν ηλεκτρονικά μηνύματα, μυθιστορήματα, κόμιξ και
εφημερίδες σε τακτική βάση.
Οι ανά χώρα συγκρίσεις της ενασχόλησης με την ανάγνωση, της επιλογής αναγνωστικού υλικού και
της συχνότητας ανάγνωσης των μαθητών μπορούν να αντληθούν από τις διεθνείς έρευνες μαθητικών
επιτευγμάτων στον αναγνωστικό γραμματισμό (π.χ. PISA και PIRLS). Τα βασικά ευρήματα και
ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών περιγράφονται στο επόμενο τμήμα (βλ.
Τμήμα 3.2).
Ο ρόλος των πολυμέσων
Η αναγνωστική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διέρχεται από αλλαγές. Παρατηρείται μια
μετακίνηση από την παραδοσιακή ανάγνωση βιβλίων για προσωπική ευχαρίστηση προς τις νέες
ευκαιρίες ανάγνωσης που παρέχονται από το διαδίκτυο και άλλα συστήματα πολυμέσων. Οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες συσκευές όπου κείμενα, εικόνες, κινηματογραφικές ταινίες και ήχοι
μπορούν να παρουσιάζονται συνδυασμένα, αποτελούν εργαλεία κοινής χρήσεως πλέον που μπορούν
να αναπτύξουν την ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών.
Μια πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Clark, Osborne and Dugdale, 2009) μας δείχνει ότι τα
υλικά με βάση την τεχνολογία είναι εκείνα τα οποία διαβάζονται πιο συχνά, με περίπου τα δυο τρίτα
των παιδιών και των εφήβων να διαβάζουν από δικτυακούς τόπους κάθε εβδομάδα. Το 50% του
δείγματος διαβάζει επίσης από blogs και δικτυακούς τόπους διαδικτύωσης, όπως επίσης και
ηλεκτρονικά μηνύματα κάθε εβδομάδα. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαβάζουν
περισσότερο από υλικά των νέων τεχνολογιών από ότι εκείνοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
ειδικότερα δικτυακούς τόπους, blogs και δικτυακούς τόπους διαδικτύωσης.
Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν ότι η πρώιμη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι επωφελής για
την γνωστική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Haugland (1992) ανακάλυψε ότι τα παιδιά τα
εκτεθειμένα σε αναπτυξιακά κατάλληλο λογισμικό παρουσίασαν σημαντικά οφέλη σε γνωστικές και
προφορικής και μη προφορικής εκφοράς λόγου δεξιότητες. Οι Li και Atkins (2004) είδαν επίσης ότι η
οικιακή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ενισχύει την ανάπτυξη των γνωστικών και ψυχοκινητικών
δεξιοτήτων στα νεαρά παιδιά, ακόμα και αν ελέγχεται για διαφορές στο αναπτυξιακό στάδιο των
παιδιών και στην κοινωνικο-οικονομική οικογενειακή κατάσταση. Για τους μαθητές της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Nævdal (2007) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία στην αγγλική
γλώσσα ήταν καλύτερη όταν αφιερωνόταν περισσότερος χρόνος στη χρήση οικιακού ηλεκτρονικού
υπολογιστή (προσαρμόζοντας ανά φύλο, θέμα ενδιαφέροντος, αναγνωστικές αδυναμίες, και διάφορες
κατηγορίες δραστηριότητας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές).
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορείνα βοηθούν την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης για πολλούς
λόγους. Το βασικό επιχείρημα υπέρ του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ότι η εκμάθηση μπορεί να
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εξατομικεύεται: κάθε παιδί μαθαίνει με ανεξάρτητο τρόπο και με τη δική του ταχύτητα. Πιο
συνδεδεμένα με τη διεργασία εκμάθησης ανάγνωσης είναι πλεονεκτήματα όπως η άμεση ανάδραση
(feedback), η επανάληψη, και η διατήρηση του ενδιαφέροντος του χρήστη (Van Daal, 2008). Οι
εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται από τους γονείς για
υποστήριξη της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης του παιδιού τους. Εν τούτοις, υπάρχει ανάγκη
έρευνας αξιολόγησης ώστε να εκτιμηθεί το κατά πόσο οι εν λόγω εφαρμογές είναι πιο
αποτελεσματικές από, για παράδειγμα, τις πιο παραδοσιακές μορφές δραστηριοτήτων γραμματισμού.
Η τηλεόραση αποτελεί άλλη μια πτυχή των μέσων η οποία έχει εξεταστεί για τις επιπτώσεις της στην
ανάγνωση. Η αποκαλούμενη ‘υπόθεση ανάγνωσης επί της οθόνης’ (Beentjes and van der Voort,
1988) ισχυρίζεται ότι τα παιδιά βελτιώνουν την ανάγνωση τους διαβάζοντας κείμενα και υπότιτλους
στην τηλεόραση. Αντιθέτως, υπάρχουν ορισμένες έρευνες οι οποίες αναφέρονται στην ανασταλτική
επιρροή της τηλεόρασης, υπογραμμίζοντας ότι η απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης από τα παιδιά
μπορεί να παρεμποδίζεται λόγω της παρακολούθησης της τηλεόρασης. Οι Koolstra, Van der Voort και
Van der Kamp (1997) βρήκαν στοιχεία υποστήριξης για αμφότερα τα επιχειρήματα. Με την εφαρμογή
ενός επιμήκους σχεδιασμού είδαν ότι η τηλεόραση είχε ανασταλτική επίδραση στην ανάγνωστική
κατανόηση, αλλά αποδέχθηκαν τα οφέλη που η ίδια παρέχει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
αποκωδικοποίησης κατά την ανάγνωση των υπότιτλων. Η ανασταλτική επίδραση στην αναγνωστική
κατανόηση οφειλόταν εν μέρει, κατά την άποψη τους, στη μείωση της ανάγνωσης κατά τον ελεύθερο
χρόνο και στις αρνητικές στάσεις τις οποίες ανέπτυσσαν τα παιδιά ως προς την ανάγνωση.
Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση μπορεί επίσης να είναι συνάρτηση του είδους των
παρακολουθούμενων προγραμμάτων και του χρόνου που αφιερώνεται σε αυτά. Οι Ennemoser and
Schneider (2007) παρατήρησαν σε μια Γερμανική επιμήκη μελέτη ότι η παρακολούθηση
εκπαιδευτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων ήταν θετικά συσχετισμένη με την αναγνωστική
κατανόηση, ενώ η παρακολούθηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων είχε αρνητική επίδραση. Καθόλου
παράξενο δεν είναι το γεγονός ότι τα τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν σκοπό την προώθηση του
γραμματισμού στα νέα παιδιά διαπιστώθηκε ότι έχουν θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη ειδικών
πρώιμων δεξιοτήτων γραμματισμού (Moses, 2008).
Παρά την μετακίνηση προς ευρύτερες ευκαιρίες ανάγνωσης και μάθησης μέσω των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, του διαδικτύου ή της τηλεόρασης, δεν υπάρχει σημαντική εστίαση στα πολυμέσα μεταξύ
των διαφόρων προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης στις Ευρωπαϊκές χώρες (βλ. Τμήμα 3.4).
Οι περισσότερες πρωτοβουλίες ανάπτυξης κινητρων και εμπλοκής με την ανάγνωση εστιάζουν ως επί
το πλείστον στην ανάγνωση μυθιστορημάτων.
Η ύπαρξη περισσότερων στοιχείων από την έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει στην διευκρίνιση των
συνεπειών διαφόρων πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης. Ο αναγνωστικός
γραμματισμός επηρεάζεται από ένα φάσμα διασυνδεόμενων παραγόντων που είναι μάλλον δύσκολο
να εκτιμηθούν ο καθένας ξεχωριστά. Το επόμενο τμήμα παρουσιάζει τα αποτελέσματα διεθνών
ερευνών επιτευγμάτων μαθητών οι οποίες προσέφεραν περισσότερα στοιχεία διευκρίνισης στους
παράγοντες τους επηρεάζοντες την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης και των σχετικών
επιτευγμάτων.
3.2. Οικιακό περιβάλλον ανάγνωσης, πρότυπα ανάγνωσης και επιτεύγματα στην
ικανότητα ανάγνωσης – Στοιχεία διεθνών ερευνών μαθητικής αξιολόγησης
Η στάση έναντι της ανάγνωσης, η εμπλοκή με την ανάγνωση, οι αναγνωστικές συνηθειες των
γονέων/κηδεμόνων και το οικιακό περιβάλλον ανάγνωσης ερευνώνται στα πλαίσα της έρευνας του
Διεθνούς Προτύπου Προόδου στη Μελέτη και στην Ανάγνωση (PIRLS). Το Πρόγραμμα των κύκλων
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) με εστίαση στην ανάγνωση (2000 και 2009) παρέχει επίσης
κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την αναγνωστική συμπεριφορά και το αναγνωστικό περιβάλλον των
μαθητών. Το παρόν τμήμα παρουσιάζει ορισμένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα των μελετών
PIRLS και PISA σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο η ενασχόληση με την ανάγνωση και το οικιακό
μορφωτικό περιβάλλον σχετίζονται με τα επιτεύγματα στην ικανότητα ανάγνωσης (για περισσότερες
λεπτομέρειες επί των ερευνών, βλ. Κεφάλαιο 'Επιτεύγματα ως προς την Ικανότητα Ανάγνωσης:
Στοιχεία από τις Διεθνείς Έρευνες’).
Οι ως άνω έρευνες καθώς και άλλες μείζονος σημασίας διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν τα
επιχειρήματα του προηγούμενου τμήματος σύμφωνα με τα οποία η εμπλοκή των παιδιών σε
δραστηριότητες γραμματισμού έχει στενή σχέση με τις αναγνωστικές τους ικανότητες (Elley, 1992,
Mullis et al, 2003, 2007, OΟΣΑ, 2010d). Η διεθνής έκθεση PIRLS 2001 συνοψίζει τα ευρήματα ως
εξής: ‘οι μαθητές στους οποίους αρέσει το διάβασμα διαβάζουν συνήθως πιο συχνά, διερύνοντας έτσι
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τις γνώσεις τους στο γραπτό λόγο, επεκτείνοντας τις εμπειρίες γραμματισμού και βελτιώνοντας τις
δεξιότητες τους στην κατανόηση' (Mullis et al. 2003, σελ. 257).
Πρόσβαση σε βιβλία και γονικές δραστηριότητες γραμματισμού με τα παιδιά
Οι έρευνες PIRLS περιλαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο γονέων/κηδεμόνων (62) με βάση το οποίο
συλλέγονται στοιχεία για τα διάφορα χαρακτηριστικά του οικιακού περιβάλλοντος τα οποία θεωρούνται
σημαντικά για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν. Για να
εξετάσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες του οικιακού περιβάλλοντος που είναι πλέον στενά
συνδεδεμένοι με την επιτυχία των μαθητών, οργανώθηκε μια απλή γραμμική παλινδρόμηση επί των
δεδομένων PIRLS 2006 (βλ. Σχήμα 3.1). Οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε δυο κατηγορίες, χρησιμοποιώντας τη διάκριση του Bloom (1980):
1. Μεταβαλλόμενες μεταβλητές: στάση έναντι της ανάγνωσης, αναγνωστικές δραστηριότητες με
το παιδί και χρόνος που αναλώνεται στην ανάγνωση και στην ανάγνωση για προσωπική
ευχαρίστηση
2. Μη μεταβαλλόμενες μεταβλητές: ανώτατο επίπεδο απασχόλησης και μόρφωσης των γονέων.
Δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι οι μη μεταβαλλόμενες μεταβλητές υπήρξαν απόλυτα ουσιαστικής
σημασίας σε όλες τις χώρες, ακόμα και ελέγχοντας για άλλες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένου του
αριθμού βιβλίων στο σπίτι και των αναγνωστικών δραστηριοτήτων με το παιδί (βλ. Σχήμα 3.1). Ο
μέσος συντελεστής παλινδρόμησης ΕΕ-27 ήταν ίσος με 0,19 ως προς την κατάσταση απασχόλησης
και 0,13 για το μορφωτικό επίπεδο. Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των γονέων στις
αναγνωστικές επιδόσεις των παιδιών ήταν σημαντική σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που αναλύθηκαν
κυμαινόμενη από το 0,07 της Λετονίας μέχρι το 0,28 στην Ουγγαρία. Το ανώτατο επίπεδο
απασχόλησης δεν διαφοροποιούσε τις αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών στη Βουλγαρία, στην
Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) και στην Ισλανδία, όταν
λαμβάνονταν υπόψη άλλες μεταβλητές του μοντέλου παλινδρόμησης.
Εν τούτοις, και οι μεταβαλλόμενες μεταβλητές είχαν επίσης ουσιαστική επίδραση στις αναγνωστικές
επιδόσεις των μαθητών. Το περιβάλλον ανάγνωσης, υπολογιζόμενο μέσω του αριθμού παιδικών
βιβλίων, ασκούσε σημαντική επιρροή στις μαθητικές επιδόσεις ακόμα και αν ελεγχόταν ως προς το
μορφωτικό επίπεδο και την απασχόληση των γονέων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο
αριθμός των παιδικών βιβλίων ήταν πιο σημαντικός από τον αριθμό άλλου είδους βιβλίων (ο μέσος
όρος στην ΕΕ-27 ήταν αντίστοιχα 0,12 και 0,09). Μεγάλη ήταν η σημασία του αριθμού παιδικών
βιβλίων στο σπίτι σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που μελετήθηκαν, ενώ εκείνη της ύπαρξης βιβλίων
στο σπίτι ήταν μεγάλη σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις
Στις Ευρωπαϊκές χώρες που μελετήθηκαν (63), ποσοστό 29% των νοικοκυριών με παιδιά τετάρτης
τάξης δημοτικού διέθεταν από 26-50 παιδικά βιβλία, ενώ στο 23% των νοικοκυριών υπήρχαν 51-100
βιβλία και το 15% των γονέων ανέφεραν ότι κατείχαν περισσότερα από 100 παιδικά βιβλία. Παρά
ταύτα, πολλά παιδιά στις Ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν λιγότερα βιβλία στο σπίτι, με το 20% των
γονέων να αναφέρουν ότι έχουν 11-25 παιδικά βιβλία, και το 12% λιγότερα από 10 παιδικά βιβλία. Οι
μαθητές στις Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Ισλανδία και Νορβηγία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο
διέθεταν τον μεγαλύτερο αριθμό παιδικών βιβλίων στο σπίτι. Οι μαθητές στις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης (πλην Ουγγαρίας), στην Ιταλία και στην Ισπανία είχαν λιγότερα παιδικά βιβιλία.
Στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν κανένα ή μόνο μέχρι 10 παιδικά
βιβλία (34% και 41% αντίστοιχα) (για ακριβή στοιχεία ανά χώρα, βλ. Mullis et al. 2007, σελ. 114-115).
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Θα αναφέρονται εφεξής απλώς ως ‘γονείς’.
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Εδώ, και στη συνέχεια του κεφαλαίου ο μέσος όρος ΕΕ έχει ως βάση τους υπολογισμούς του δικτύου Ευρυδίκη.

( )
( )
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Σχήμα 3.1: Μεταβλητές οικιακού περιβάλλοντος προοιωνίζουσες επιτεύγματα ως προς την ικανότητα
ανάγνωσης για μαθητές τετάρτης τάξης, 2006

Σημείο
τομής

Εμπλοκή
γονέων στην
ανάγνωση

Ανάγνωστικές
δραστηριότητες
με το παιδί

Αριθμός

Ανώτατο επίπεδο

Αριθμός

βιβλίων
στο
σπίτι

παιδικών
βιβλίων
στο σπίτι

απασχόλη
σης

μόρφω
σης

ωρών
ανάγνωσης

φορών
ανάγνωσης για
προσωπική
ευχαρίστηση

EU-27

0.12

0.08

0.09

0.09

0.12

-0.10

-0.13

0.02

0.03

BE fr

-0.38

0.05

0.08

0.05

0.19

-0.14

-0.15

-0.01

0.01

BE de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BE nl

0.22

0.07

0.08

0.01

0.07

-0.10

-0.18

0

0.02

BG

0.48

-0.01

-0.03

0.10

0.21

-0.06

-0.17

0.03

0.04

CZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

0.06

0.11

0.08

0.05

0.07

-0.13

-0.11

-0.01

0.04

DE

0.31

0.06

0.03

0.02

0.23

-0.10

-0.14

0

0

EE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ES

-0.13

0

0.12

0.11

0.10

-0.04

-0.13

0.01

0.02

FR

-0.10

0.08

0.05

0.04

0.16

-0.11

-0.15

0.02

0.03

IT

0.44

0.13

0.06

0.01

0.10

-0.02

-0.13

0.01

0.01
x

CY

x

x

x

x

x

x

x

x

LV

0.13

0.03

0.09

0.03

0.20

-0.11

-0.07

0.01

0

LT

0.10

0.07

0.06

0.02

0.11

-0.08

-0.19

0.02

0.05

LU

0.42

0.01

0.03

0.15

0.18

-0.06

-0.09

0.06

0.02

HU

0.27

0.08

0.03

0.07

0.15

-0.06

-0.28

0.04

0.05

MT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NL

0.24

0.10

0.08

0.01

0.08

-0.06

-0.12

-0.01

0.02

AT

0.16

0.06

0.09

0.10

0.18

-0.06

-0.12

0

0.04

PL

-0.01

0.12

0.14

0.04

0.13

-0.05

-0.24

-0.04

0.03

PT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RO

-0.05

0.08

0.19

0.17

0.14

-0.19

-0.19

-0.06

0.01

SI

-0.12

0.06

0.06

0.02

0.16

-0.12

-0.21

0

0.03

SK

0.12

0.11

0.10

0.08

0.23

-0.12

-0.19

0

0.01

FI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SE

0.08

0.06

0.07

0.11

0.07

-0.10

-0.16

0.01

0.03

UK-ENG

0.14

0.12

0.19

0.07

0.14

-0.05

-0.22

0.01

0.10

UK-SCT

-0.08

0.09

0.14

0.08

0.20

-0.16

-0.11

-0.11

0.02

IS

-0.44

0.03

0.18

0.04

0.15

-0.04

-0.17

-0.01

-0.01

LI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NO

-0.68

0.06

0.08

0.05

0.15

-0.07

-0.18

-0.01

0.03

TR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
Επεξηγηματικό σημείωμα
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διάφορες του μηδενός αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες.
Ο πίνακας υποδεικνύει τις τυποποιημένες μεταβλητές γραμμικής παλινδρόμησης με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1. Οι
τυποποιημένοι συντελεστές μπορεί να ερμηνεύονται ως εν μέρει συσχετισμοί μεταξύ της ανεξάρτητης και της εξηρτημένης
μεταβλητής, ελέγχοντας για τις άλλες μεταβλητές του μοντέλου.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές βασίζονται στις απαντήσεις γονέων/κηδεμόνων στην ‘Έρευνα Εκμάθησης Ανάγνωσης’.
Η εμπλοκή των γονέων στην ανάγνωση είναι δείκτης με βάση το ερώτημα 14, όπου οι γονείς/κηδεμόνες απαντούν με βάση
μια κλίμακα τεσσάρων απαντητικών δυνατοτήτων, από ‘συμφωνώ απόλυτα’ έως ‘διαφωνώ ριζικά’ στις δηλώσεις ‘Διαβάζω μόνο
όταν πρέπει' (αντιστροφή κωδικοποίησης), 'Μου αρέσει να μιλώ για βιβλία με άλλους’, ’Μου αρέσει να περνώ διαβάζοντας τον
ελεύθερο χρόνο μου’, ‘Διαβάζω μόνο όταν χρειάζομαι ενημέρωση’ (αντιστροφή κωδικοποίησης), και ‘Η ανάγνωση αποτελεί
σημαντική δραστηριότητα στο σπίτι μου’
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Κεφαλαιο 3: Προωθηση της Εξωσχολικης Αναγνωσης
Η αξιοπιστία του δείκτη είναι ικανοποιητική: το άλφα του Cronbach ισούται με 0,81 σε επίπεδο ΕΕ και το πιο μικρό άλφα σε μια
χώρα είναι ίσο με 0,74.
Αναγνωστικές δραστηριότητες με το παιδί: ο δείκτης αυτός έχει ως βάση το ερώτημα 2 ‘πριν αρχίσει το παιδί σας το
δημοτικό σχολείο, πόσο συχνά εσείς ή κάποιος άλλος στο σπίτι σας είχε μαζί του τις ακάλουθες δραστηριότητες : διάβασμα
βιβλίων, αφήγηση ιστοριών, τραγούδια, παιχνίδια με το αλφάβητο, αναφορά σε πράγματα που κάνατε, αναφορά σε κάτι που
διαβάσατε, παιχνίδια με τις λέξεις, γραφή γραμμάτων ή λέξεων, διάβασμα κάποιων σημάτων ή ετικετών, επίσκεψη σε
βιβλιοθήκη (κατηγορίες απαντήσεων, ‘συχνά’, ‘μερικές φορές’, ‘ποτέ ή σχεδόν ποτέ’)
Η αξιοπιστία του δείκτη είναι ικανοποιητική: το άλφα του Cronbach ισούται με 0,76 σε επίπεδο ΕΕ και το πιο μικρό άλφα σε μια
χώρα είναι ίσο με 0,70
Αριθμός βιβλίων στο σπίτι. Πρόκειται για το ερώτημα 15 ‘Πόσα βιβλία υπάρχουν στο σπίτι σας;’ (κατηγορίες απαντήσεων [010], [11-25], [26-100], [101-200] και ‘περισσότερα από 200'.)
Αριθμός παιδικών βιβλίων στο σπίτι, ερώτημα 16 ‘Περίπου πόσα παιδικά βιβλία υπάρχουν στο σπίτι σας; (μην υπολογίσετε
τα παιδικά περιοδικά ή τα σχολικά βιβλία). Με κατηγορίες απαντήσεων [0-10], [11-25], [26-50], [51-100] και ‘περισσότερα από
100'.
Ανώτατο επίπεδο απασχόλησης, είναι μεταβλητή προερχόμενη από το PIRLS με κατηγορίες απαντήσεων ‘επαγγελματίας’,
‘ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης', 'υπάλλληλος', 'εξειδικευμένος εργάτης', 'ανειδίκευτος εργάτης', 'δεν έχω ποτέ εργαστεί επί
πληρωμή έξω από το σπίτι' (φθίνουσα κωδικοποίηση)
Ανώτατο μορφωτικό επίπεδο, είναι μεταβλητή προερχόμενη από το PIRLS με κατηγορίες απαντήσεων 'πανεπιστημιακό ή και
μεταπτυχιακό δίπλωμα’, ‘μεταδευτεροβάθμια αλλά όχι πανεπιστημιακή εκπαίδευση’, 'απόφοιτος λυκείου’, ‘απόφοιτος
γυμνασίου’, ’μερικές τάξεις του δημοτικού ή καμία φοίτηση σε σχολείο’ (κωδικοποίηση από την πιο χαμηλή προς την ανώτατη
κατηγορία)
Αριθμός ωρών ανάγνωσης, είναι το ερώτημα 12 ‘σε μια τυπική εβδομάδα, πόσες ώρες αφιερώνετε στον εαυτό σας στο σπίτι,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, και υλικού εργασίας;’ Οι κατηγορίες απαντήσεων είναι
‘λιγότερο από μια ώρα την εβδομάδα’, ‘1-5 ώρες την εβδομάδα’, ‘6-10 ώρες την εβδομάδα’ και περισσότερες από 10 ώρες την
εβδομάδα’.
Πόσες φορές διαβάζετε για προσωπική ευχαρίστηση είναι το ερώτημα 13, ‘Όταν είστε στο σπίτι, πόσο συχνά διαβάζετε για
την προσωπική σας ευχαρίστηση;’. Με κατηγορίες απαντήσεων ‘κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα’, μια ή δυο φορές την
εβδομάδα’, ‘μια ή δυο φορές το μήνα’, ποτέ ή σχεδόν ποτέ’
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Οι αναγνωστικές δραστηριότητες των γονέων μαζί με το παιδί ήταν επίσης πολύ σημαντικές (μέσος
όρος ΕΕ-27 0,09) (64). Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες εκτός από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την
Ουγγαρία. Σε άλλες χώρες, τα παιδιά των οποίων οι γονείς διαβάζουν βιβλία μαζί τους, αφηγούνται
ιστορίες, τραγουδούν διάφορα τραγούδια, παίζουν με παιχνίδια αλφαβήτου ή παιχνίδια λέξεων, κλπ,
είχαν κατά μέσο όρο καλύτερα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης από τα παιδιά με τα
οποία κανείς δεν ανελάμβανε ανάλογες δραστηριότητες στο σπίτι. Οι γονείς στο Βέλγιο (Φλαμανδική
Κοινότητα) και στο Λουξεμβούργο ανέφεραν τις πλέον συχνές δραστηριότητες ανάγνωσης με τα
παιδιά τους πριν την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η εμπλοκή των γονέων στην ανάγνωση, ή το κατά πόσο στους γονείς αρέσει η ανάγνωση, είχαν
σημαντική επίδραση στα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών σε
περισσότερες από τις μισές χώρες οι οποίες μελετήθηκαν. Εν κατακλείδι, ο χρόνος τον οποίο
αφιερώνουν οι ενήλικες στην ανάγνωση και ο χρόνος ανάγνωσης για την προσωπική ευχαρίστηση δεν
είχαν σημαντική επιρροή. Με άλλα λόγια, η επένδυση των γονέων στην ανάγνωση των παιδιών τους,
δηλαδή η διάθεση σε αυτά παιδικών βιβλίων και η από κοινού συμμετοχή τους σε δραστηριότητες
γραμματισμού είναι πιο σημαντικά από την ίδια την δραστηριότητα ανάγνωσης των ενηλίκων κατά
μόνας.
Είδη υ λι κού ανάγνω σης
Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η επιλογή αναγνωστικού υλικού εκ
μέρους των μαθητών έχει σχέση με τα κίνητρα ανάγνωσης και τα σχετικά επιτεύγματα. Τα
αποτελέσματα των ερευνών επισημαίνουν ότι τα βιβλία μυθιστορημάτων μπορεί να αποτελούν το πιο
σημαντικό υλικό ανάγνωσης για τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν να διαβάζουν. Για τους εφήβους
ωστόσο, ή για τους μαθητές που διαβάζουν για να μάθουν, η διαφοροποίηση του υλικού ανάγνωσης
φαίνεται ότι αποτελεί το κλειδί της καλής γνώσης ανάγνωσης.
Η ανάγνωση ιστοριών ή διηγημάτων είχε την μεγαλύτερη συνάφεια με την επιτυχία των μαθητών της
τετάρτης τάξης σε σύγκριση με άλλα είδη υλικού ανάγνωσης, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα
64

( )

Με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με την PISA 2009, οι μαθητές των οποίων οι γονείς ανέφεραν ότι διάβαζαν ένα βιβλίο με τα
παιδιά τους ‘κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα’ ή ‘μια ή δυο φορές την εβδομάδα’ κατά την πρώτη τάξη του δημοτικού
σχολείου είχαν καλύτερες επιδόσεις κατά PISA 2009 από εκείνους των οποίων οι γονείς ανέφεραν ότι αυτό το έκαναν
‘ποτέ ή σχεδόν ποτέ’, ή μια ή δύο φορές το μήνα’ (OΟΣΑ, 2010c).
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PIRLS 2006 (Mullis et al., 2007). Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη και στις περισσότερες χώρες εκτός της
Ισπανίας και της Ουγγαρίας, οι μαθητές που ανέφεραν ότι διαβάζουν διηγήματα και σύντομες ιστορίες
πιο συχνά είχαν καλύτερα κατά μέσον όρο επιτεύγματα από εκείνους οι οποίοι διάβαζαν λιγότερο
συχνά (65). Οι μαθητές που δεν διάβαζαν ποτέ ή σχεδόν ποτέ ιστορίες ή διηγήματα είχαν τις
χαμηλότερες επιδόσεις στις περισσότερες χώρες (Mullis et al. 2007, σελ. 147-151). Στην Ευρώπη, η
μέση διαφοροποίηση στα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης μεταξύ των μαθητών που
διάβαζαν διηγήματα ή σύντομες ιστορίες κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα και εκείνων οι οποίοι δεν
διάβαζαν τα ως άνω είδη ποτέ ή σχεδόν ποτέ ήταν 28 μονάδες στην κλίμακα ανάγνωσης PIRLS
(περισσότερο από ένα τέταρτο της διεθνούς τυπικής απόκλισης). Περίπου το ένα τρίτο των μαθητών
(30%) ανέφερε ότι διαβάζει ιστορίες ή διηγήματα έξω από το σχολείο κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα,
ενώ ένα επιπλέον 27% ανέφερε ότι έκανε το ίδιο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ωστόσο,
περίπου το ένα τέταρτο των παιδιών (24%) ανέφερε ότι δεν διάβαζε ποτέ ή σχεδόν ποτέ ένα διήγημα
ή μια σύντομη ιστορία. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών που ανέφεραν οτι διαβάζουν ιστορίες ή
διηγήματα κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα σημειώθηκαν στην Ολλανδία (45%) και στην Ισλανδία
(43%). Η μεγαλύτερη αναλογία μη αναγνωστών (περίπου 43%) παρατηρήθηκε στην Ιταλία και στη
Σλοβακία. Παρά ταύτα, σε σύγκριση με την προγενέστερη καταμέτρηση του 2001, η οποία είχε
καταδείξει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά μη αναγνωστών στην Ιταλία, είχε σημειωθεί σημαντική
βελτίωση. Η ανάγνωση ενημερωτικού υλικού, δηλαδή βιβλίων που εξηγούν διάφορα πράγματα,
εφημερίδων, κλπ ήταν λιγότερο συνηθισμένη. Εξάλλου, το συγκεκριμένο είδος ανάγνωσης είχε
λιγότερο άμεση σχέση με τα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης.
Για τους δεκαπεντάχρονους, η ανάγνωση ποικίλων υλικών ανάγνωσης και η εμπλοκή με την
ανάγνωση ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία για την διαμόρφωση καλής γνώσης ανάγνωσης, όπως
φαίνεται από τα αποτελέσματα PISA 2000 και 2009 (OΟΣΑ 2002, 2010d). Μαθητές οι οποίοι διάβαζαν
τακτικά μυθιστορήματα και άλλα υλικά ανάγνωσης, όπως περιοδικά, εφημερίδες και μη
μυθιστορηματικά υλικά, είχαν τάσεις ιδιαίτερα καλής απόδοσης στις έρευνες ανάγνωσης. Η ανάγνωση
βιβλίων κόμιξ δεν συνδεόταν γενικά με καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση. Τα συγκεκριμένα βιβλία,
ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, εμπνέοντας τους μαθητές με λιγότερα κίνητρα στην δοκιμή
άλλου αναγνωστικού υλικού. Εκτός αυτού, η online ανάγνωση είχε επίσης θετικές επιπτώσεις, έστω
και αν δεν ήταν τόσο εμφανείς όσο εκείνες από την ανάγνωση έντυπου υλικού. Οι μαθητές οι οποίοι
ασχολούνταν με online αναγνωστικές δραστηριότητες ήταν σε γενικές γραμμές καλύτεροι αναγνώστες
από εκείνους που είχαν μικρή ενασχόληση με την online ανάγνωση (OΟΣΑ, 2010d). Οι
δραστηριότητες οnline ανάγνωσης περιλαμβάνουν την ανάγνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την
online κουβέντα (chatting), την online ανάγνωση των ειδήσεων, τη χρήση ηλεκτρονικού λεξικού ή
εγκυκλοπαίδειας, τη συμμετοχή σε online ομαδική συζήτηση και την αναζήτηση online πληροφοριών.
Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι υλικά ανάγνωσης τα οποία θεωρούνται μικρότερης αξίας στα
σχολεία από τα μυθιστορήματα, για παράδειγμα περιοδικά, εφημερίδες και online υλικά ανάγνωσης
μπορεί τελικά να βοηθούν μερικούς μαθητές να γίνουν πιο έμπειροι αναγνώστες. Ένα ευρύτερο
φάσμα υλικών ανάγνωσης παρεχόμενο στο σχολείο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποβεί
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των αγοριών για την ανάγνωση, μια που
παραδοσιακά τείνουν να θεωρούν τα μυθιστορήματα λιγότερο ελκυστικά από ότι τα κορίτσια.
Οι καταρτιστές πολιτικών μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, επιδοτώντας τα παιδικά βιβλία, παρέχοντας
τα στις πιο πτωχές οικογένειες και υποστηρίζοντας τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού. Για
τους εφήβους, είναι αποφασιστικής σημασίας η διευκόλυνση της εμπλοκής τους στην ανάγνωση και
ειδικότερα στην ανάγνωση διαφοροποιημένων και ποικίλης μορφής υλικών. Το τμήμα που ακολουθεί
παρουσιάζει την υποδομή που έχει δημιουργηθεί για την προώθηση της εξωσχολικής ανάγνωσης στις
Ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει διάφορα παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία σκοπό έχουν την
αύξηση της ενασχόλησης με την ανάγνωση.
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Υπολογισμοί του δικτύου Ευρυδίκη. Η συσχέτιση μεταξύ επιτευγμάτων ως προς την ικανότητα ανάγνωσης και συχνότητας
ανάγνωσης διηγημάτων έξω από το σχολείο ήταν -0,13 (τυπικό σφάλμα 0,01) στις συμμετέχουσες χώρες ΕΕ-27. Η
συχνότητα ανάγνωσης διηγημάτων μετρήθηκε με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στο ερώτημα ‘πόσο συχνά διαβάζετε
αυτά τα πράγματα έξω από το σχολείο;’, στην επιλογή (β) ‘διαβάζω ιστορίες ή διηγήματα’ με κατηγορίες απαντήσεων
‘κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα’, ‘μια ή δυο φορές την εβδομάδα’, ‘μια ή δυο φορές το μήνα’ και ‘ποτέ ή σχεδόν ποτέ’. Η
συσχέτιση είναι αρνητική λόγω της κωδικοποίησης της συχνότητας από την υψηλότερη στη χαμηλότερη.
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3.3. Εθνικές πολιτικές προώθησης της ανάγνωσης
Η προώθηση του αναγνωστικού γραμματισμού στην κοινωνία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές
διάφορες πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τη βάση προς τα πάνω τις οποίες διαχειρίζονται διάφοροι
οργανισμοί, όπως βιβλιοθήκες και δίκτυα βιβλιοθηκών, ΜηΚΥΟ, φιλανθρωπικά σωματεία και
οργανώσεις προώθησης της ανάγνωσης. Οι εν λόγω φορείς οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες,
όπως συζητήσεις για βιβλία, λέσχες βιβλίων, θεματικές εκδηλώσεις για εθνικούς ή ξένους συγγραφείς,
εκθέσεις, εκθέσεις βιβλίων, απονομή βραβείων, ερευνητικές διασκέψεις, δωρεές βιβλίων, σειρές
μαθημάτων και εργαστηρίων, κλπ. Παραδείγματα ανάλογων πρωτοβουλιών παρατίθενται στο
επόμενο τμήμα (βλ. Τμήμα 3.4). Σε εθνικό/κεντρικό επίπεδο οι ως άνω πρωτοβουλίες υποστηρίζονται
συνήθως από ποικίλες μορφές χρηματοδότησης. Η προώθηση της ανάγνωσης μπορεί εξάλλου να
υποστηρίζεται από τη σύσταση συντονιστικών φορέων και την υιοθέτηση στρατηγικών προώθησης
του αναγνωστικού γραμματισμού. Το τμήμα αυτό εξετάζει συνεπώς τα διάφορα είδη υποστηρικτικών
δομών του αναγνωστικού γραμματισμού και παρέχει παραδείγματα εθνικών στρατηγικών και εθνικών
συντονιστικών φορέων.
Εθνικές στρατηγικές προώθησης της ανάγνωσης
Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Φλαμανδική Κοινότητα Βελγίου, Ισπανία, Γαλλία, Λιθουανία, Ουγγαρία,
Πορτογαλία και Νορβηγία) έχουν υιοθετήσει ειδικές στρατηγικές, προγράμματα ή σχέδια για τη
βελτίωση του επιπέδου γραμματισμού. Οι εθνικές κυβερνήσεις εγκρίνουν τα σχετικά έγγραφα και
χορηγούν κονδύλια για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων. Η γενικός σκοπός των εν λόγω
στρατηγικών προώθησης γραμματισμού περιγράφεται για παράδειγμα στην Πράξη περί Ανάγνωσης,
Βιβλίων και Βιβλιοθηκών στην Ισπανία (66), στην οποία η ανάγνωση ‘αποτελεί βασικό εργαλείο
άσκησης του δικαιώματος στη μόρφωση μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας’ και
επισημαίνεται επίσης η σημασία της ανάγνωσης για τις ζωές των ανθρώπων, όπως επίσης και η
σπουδαιότητα προώθησης της συνήθειας της ανάγνωσης στην κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια.
Ειδικότερα, οι εθνικές στρατηγικές θεσπίζουν μέτρα χρηματοδότησης των διαφόρων προγραμμάτων
προώθησης της ανάγνωσης και της προώθησης: της έρευνας της συσχετισμένης με την ανάγνωση ,
της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων φορέων στον τομέα της ανάγνωσης,
της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της χρηματοδότησης και προώθησης του θεσμού των
βιβλιοθηκών.
Οι στρατηγικές μπορεί να εστιάζουν στο σύνολο του πληθυσμού ή σε ειδικές και συγκεκριμένες
ομάδες του που θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον αναγνωστικό γραμματισμό. Το εθνικό
πρόγραμμα προώθησης της ανάγνωσης της Λιθουανίας (2006-2011) (67), η στρατηγική ‘Χώρα που
Διαβάζει’ της Ουγγαρίας (2006/07-2013) (68) και το Εθνικό Σχέδιο για την Ανάγνωση της Πορτογαλίας
(2006) (69) αφορούν στην προώθηση πρωτοβουλιών για το σύνολο του πληθυσμού, από τις πολύ
μικρές ηλικίες έως τους ενήλικες. Οι στρατηγικές σε μερικές άλλες χώρες αποδίδουν μεγαλύτερη
σημασία σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Το ‘Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης γραμματισμού’
της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου (2005-2011) αφορά κατά κύριο λόγο στον γραμματισμό των
ενηλίκων και στις δεξιότητες τις απαραίτητες για την απασχόληση. Το Εθνικό Σχέδιο Προώθησης της
Ανάγνωσης της Ισπανίας (2001) (70) απέδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
(μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που βρίσκονται στη φυλακή). Το Γαλλικό ‘Σχέδιο
πρόληψης του αναλφαβητισμού’ (2010) αφορά κυρίως στον πρώιμο γραμματισμό (71). Βασικός
σκοπός του Νορβηγικού στρατηγικού σχεδίου ‘Να Αφήσεις Χώρο για την Ανάγνωση!’ (2003-2007) (72),
ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και η ανάπτυξη των κινήτρων ανάγνωσης μεταξύ των
παιδιών και των εφήβων, ιδιαίτερα των αγοριών. Ήταν σαφώς εστιασμένο στις τοπικές
δραστηριότητες: τα σχολεία και οι δήμοι κατάρτισαν πολλές εκατοντάδες μικρών και μεγάλων
προγραμμάτων Διδασκαλίας της Ανάγνωσης σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας αναγνωστικό υλικό και
ενθαρρύνοντας την ανάγνωση και τη χρήση των σχολικών βιβλιοθηκών.
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Ισπανική Πράξη περί Ανάγνωσης, Βιβλίων και Βιβλιοθηκών (22 Ιουνίου 10/2007):
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf
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Skaitymo skatinimo programa, http://www.skaitymometai.lt

(68)

http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kulturalis_modernizacio_iranyai_061213.pdf
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http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
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Plan de Fomento de la Lectura: http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/index.html
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http://www.education.gouv.fr/cid50953/presentation-plan-prevention-illettrisme.html
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http://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/Gi_rom_for_lesing/UDIR_MakeSpaceforReading.pdf
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Οι περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές στρατηγικές προώθησης της ανάγνωσης είναι αρκετά
πρόσφατες (έχουν υιοθετηθεί μετά το 2000). Το στρατηγικό σχέδιο της Νορβηγίας περατώθηκε μεταξύ
των ετών 2003 και 2007. Ορισμένες χώρες βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού των
στρατηγικών τους για την ανάγνωση. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ‘Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων
Ανάγνωσης’ της Ρουμανίας εφαρμόζεται τώρα πιλοτικά σε επτά περιφέρειες. Με βάση τα
αποτελέσματα του, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης θα ολοκληρωθεί και θα
αρχίσει να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2011/12. Η Σκωτική Κυβέρνηση έχει επίσης πρόσφατα
(Ιανουάριος 2010) αναλάβει δέσμευση πολιτικής για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης γραμματιμού
(Σκωτική Κυβέερνηση, 2010). Επί του παρόντος το σχέδιο αυτό βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με
τους εμπλεκόμενους οργανισμούς και φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής
Γραμματισμού (73).
Κάποιες χώρες εγκατέλειψαν την ανάπτυξη στρατηγικών λόγω αλλαγών κυβερνήσεων ή κυβερνητικής
πολιτικής. Στη Δανία υπάρχει έκθεση της Επιτροπής η οποία συστάθηκε για την επεξεργασία του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανάγνωση από το 2000 (74). Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες
από τις προτεινόμενες δράσεις έχουν πλέον υλοποιηθεί, κανένα εθνικό σχέδιο δεν υιοθετήθηκε. Η
Εθνική Στρατηγική Γραμματισμού της Σλοβενίας (75), παρά την υιοθέτηση της από τρια αρμόδια
συμβούλια εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων το 2006, δεν υιοθετήθηκε ποτέ σε κυβερνητικό επίπεδο
και πολλές δράσεις, μεταξύ των οποίων η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Γραμματισμού, δεν
υλοποιήθηκαν ποτέ.
Στην Λετονία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο η προώθηση της
ανάγνωσης αποτελεί μέρος ευρύτερων στρατηγικών για τον πολιτισμό, την γλώσσα ή την ανάπτυξη
δεξιοτήτων. Η σημασία που αποδίδεται στην ανάγνωση στις εν λόγω στρατηγικές παρουσιάζει
σημαντικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, οι στρατηγικές της Λετονίας αναφέρουν την ανάγνωση
μόνο ακροθιγώς ενώ στην Πολωνία υπάρχει μεγάλη παράδοση ειδικής προώθησης της ανάγνωσης
στα πλαίσια της πολιτιστικής πολιτικής, με εκτεταμένες σχετικές αναφορές.
Εθνικοί φορείς προώθησης ανάγνωσης
Υπάρχουν πολλά και ποικίλα είδη εθνικών υποδομών υποστήριξης της ανάγνωσης στην Ευρώπη.
Πολλές χώρες διαθέτουν έναν άμεσα χρηματοδοτούμενο κεντρικό ή εθνικό φορέα προώθησης της
ανάγνωσης με ειδική σχετική εντολή από το κράτος. Μπορεί να πρόκειται για ξεχωριστό νομικό
πρόσωπο, ένα τμήμα υπουργείου ή άλλου είδους οργανισμό με ευρύτερες αρμοδιότητες στον τομέα
του πολιτισμού. Σε κάποιες χώρες, πολλοί οργανισμοί με σημαντικές αρμοδιότητες διαθέτουν κρατική
εντολή για την προώθηση της ανάγνωσης, ενώ σε άλλες το θέμα αυτό ανήκει στις αρμοδιότητες μη
κυβερνητικών οργανισμών.
Οι αρμοδιότητες τις οποίες συνήθως έχουν οι εθνικοί φορείς προώθησης ανάγνωσης περιλαμβάνουν:
•

Συντονισμό των διαδικασιών στον τομέα της προώθησης της ανάγνωσης, για παράδειγμα
συνεργασία με φορείς του δημοσίου, τοπικούς οργανισμούς και βιβλιοθήκες, σχολεία όλων
των ειδών και επιπέδων, όπως επίσης και με διάφορες ενώσεις, ιδρύματα και επαγγελματίες
του εκδοτικού τομέα και τομέων προώθησης βιβλίων και ανάγνωσης.

•

Χρηματοδότηση, διοργάνωση ή υλοποίηση διαφόρων λογοτεχνικών εκδηλώσεων και
προγραμμάτων (για περαιτέρω πληροφορίες βλ. Τμήμα 3.4).

•

Ενθάρρυνση της ευρύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εθνική λογοτεχνική
κληρονομιά, για παράδειγμα υποστήριξη δημιουργών και μεταφραστών, διοργάνωση
συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, διαχείριση βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και
διανομή ενημερωτικού υλικού για βιβλία τα οποία εκδίδονται στην χώρα.

Σε εκείνες τις χώρες στις οποίες έχουν υιοθετηθεί στρατηγικές ανάγνωσης, προγράμματα ή σχέδια για
την ανάγνωση, οι εθνικοί φορείς ιδρύονται ως αποτέλεσμα των εν λόγω στρατηγικών και έχουν την
ευθύνη εφαρμογής τους.
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http://www.sptc.info/pdf/consultations/FinalLitComdraft1.5.pdf
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http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF05/051101_national_handlingsplan_laesning.ashx
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http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf
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Σε ορισμένες χώρες οι εθνικοί φορείς προώθησης ανάγνωσης, εκτός των άλλων :
•

Δημιουργούν υπηρεσίες βιβλιοθήκης

•

Συλλέγουν, καταχωρούν και δημοσιεύουν πληροφορίες επί των δραστηριοτήτων προώθησης
της ανάγνωσης που υλοποιούνται στη χώρα (συνήθως σε ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο)

•

Να εμπνέουν ή να διαχειρίζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ερευνητικά προγράμματα και
διασκέψεις σχετικά με την ανάγνωση

Ξεχωριστοί εθνικοί φορείς, των οποίων βασικός σκοπός είναι η προώθηση της ανάγνωσης, έχουν
συσταθεί στην Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου (76), στη Δανία (77), στην Ελλάδα (78), στη
Γαλλία (79), στην Ιταλία (80), στην Ολλανδία (81), στην Πολωνία (82) και στη Νορβηγία (83). Οι εν λόγω
μη κερδοσκοπικοί θεσμικοί φορείς ιδρύθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, συνήθως ως τμήμα των
στρατηγικών ή των πολιτικών τους για την προώθηση της ανάγνωσης. Για παράδειγμα, το Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση της εθνικής πολιτικής προώθησης του βιβλίου και της ανάγνωσης. Βασικές προτεραιότητες
του Κέντρου είναι η ανάπτυξη της ανάγνωσης βιβλίων στην Ελλάδα, η προώθηση και η εμπορία
Ελληνικών βιβλίων στο εξωτερικό και δραστηριότητες καταγραφής στον τομέα των βιβλίων. Ο
Γαλλικός φορέας Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού προωθεί τον διάλογο, κατευθύνοντας και
συντονίζοντας τις δραστηριότητες των αρχών του δημοσίου και άλλων οργανισμών με αρμοδιότητες
στο συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές, ο εν λόγω φορέας
καθορίζει τις προτεραιότητες καταπολέμησης του αναλφαβητισμού. Στη Δανία και στη Νορβηγία, τα
κέντα ανάγνωσης διεξάγουν κυρίως έρευνα επί θεμάτων ανάγνωσης και αναπτύσσουν διδακτικό υλικό
για εκπαιδευτικούς και γονείς.
Έχει συσταθεί ειδική μονάδα στα αρμόδια υπουργεία με αντικειμενο την προώθηση της ανάγνωσης
στη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Κύπρο, στην Αυστρία και στην
Πορτογαλία. Η Διεύθυνση Λογοτεχνίας και Βιβλίων (84) στη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου
υποστηρίζει διάφορες ομάδες που κινούνται στο χώρο της ανάγνωσης, όπως συγγραφείς,
εικονογράφους, εκδότες και βιβλιοθήκες. Προωθεί επίσης την ανάγνωση, τη Γαλλική γλώσσα και τις
περιφερειακές γλωσσικές διαλέκτους. Στην Ισπανία, υπάρχει η υποδιεύθυνση Προώθησης Βιβλίου,
Ανάγνωσης και Ισπανικής Λογοτεχνίας η οποία έχει συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Βιβλίων, Αρχείων
και Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Πολιτισμού (85). Αρμοδιότητα της είναι η εφαρμογή προγραμμάτων
προώθησης της ανάγνωσης, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων προώθησης και οι δωρεές
βιβλίων και αρχείων στις δημόσιες βιβλιοθήκες και σε άλλους οργανισμούς. Η Επιτροπή της Γλώσσας
στο Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει οδηγίες και προτάσεις προώθησης της
ανάγνωσης στα σχολεία, συνεργάζεται με διάφορες βιβλιοθήκες και οργανώνει εκθέσεις βιβλίων, ενώ
έχει και την αρμοδιότητα επιλογής των κατάλληλων βιβλίων για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Στην
Αυστρία, υπάρχει ένα ‘Σημείο Συντονισμού του ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ’ (86) στο Υπουργείο Παιδείας το
οποίο είναι συντονιστικός φορέας συνεργαζόμενος με ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών και
σχολεία. Συνεργάζεται επίσης με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς προώθησης της ανάγνωσης
και υποστήριξης διαφόρων εκδηλώσεων γραμματισμού, όπως εκθέσεις βιβλίων, συζητήσεις για
βιβλία, διασκέψεις βιβλιοθηκών, κλπ. Το Γαλλικό Εθνικό Παρατηρητήριο Ανάγνωσης (87) είναι μονάδα
του Υπουργείου Παιδείας με βασική αρμοδιότητα την υποστήριξη τις διδασκαλίας γλωσσών στα
σχολεία, αλλά διεξάγει και ερευνητική δραστηριότητα επί των αναγνωστικών πρακτικών των εφήβων
και γενικά προωθεί την ανάγνωση. Η Πορτογαλική Γενική Διεύθυνση Βιβλίων και Βιβλιοθηκών
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(DGLB) (88) είναι φορέας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού ο οποίος συντονίζει και
εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα μη σχολικά βιβλία, τις βιβλιοθήκες και την ανάγνωση.
Εκτός από τις μονάδες για τα βιβλία και τις βιβλιοθήκες, έχει επίσης την αρμοδιότητα της Εθνικής
Βιβλιοθήκης (Évora Public Library) (89). Αποδίδει έμφαση στην διάχυση της Πορτογαλικής λογοτεχνίας
και την υποστήριξη των Πορτογάλων συγγραφέων.
Μια από τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους προώθησης του βιβλίου και της ανάγνωσης
μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, όπως επίσης και μεταξύ των ενηλίκων, είναι παραδοσιακά οι
δημόσιες βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν γενικά πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα βιβλίων,
μιθιστορήματα ή ενημερωτικά και διδακτικά βιβλια για την ευρύτερη κοινωνία. Ως ουδέτεροι χώροι
ανοικτοί σε πολλούς χρήστες, παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών για
την ανάπτυξη των υπηρεσιών της δημόσιας βιβλιοθήκης (IFLA/UNESCO, 2001) επισημαίνουν το
γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες έχουν ως αποστολή την ευχερέστερη πρόσβαση στις πηγές ενημέρωσης
για την προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων και την προώθηση της ανάγνωσης ως σημαντικής
ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι εθνικές βιβλιοθήκες
έχουν λάβει από το κράτος την εξουσιοδότηση συντονισμού δραστηριοτήτων προώθησης της
ανάγνωσης και σχεδιασμού ανάπτυξης των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Οι εθνικές βιβλιοθήκες, ή
κάποια συγκεκριμένη εσωτερική τους λειτουργική μονάδα, αποτελούν τους κεντρικούς φορείς
προώθησης της ανάγνωσης στην Λετονία και στη Λιθουανία. Η Εθνική Βιβλιοθήκη Martynas
Mažvydas της Λιθουανίας (90) αποτελεί εθνικό πολιτιστικό κέντρο γραμματισμού και προώθησης της
ανάγνωσης από την ίδρυση της το 1919. Η βιβιλιοθήκη αυτή διαχερίζεται την στρατηγική προώθησης
της ανάγνωσης και ένα έργο ανανέωσης της ίδιας της βιβλιοθήκης. Είχε την ευθύνη οργάνωσης του
Εθνικού Έτους Ανάγνωσης το 2008. Στην εθνική βιβλιοθήκη της Λετονίας, το Κέντρο Παιδικής
Λογοτεχνίας (91) έχει στόχο την προώθηση της ανάγνωσης και της χρήσης των υπηρεσιών της
βιβλιοθήκης για τα παιδιά. Σε μικρότερη κλίμακα, το ‘Κέντρο Μέσων Επικοινωνίας’ (92) της
Γερμανόφωνης Κοινότητας του Βελγίου έχει αναλάβει ανάλογες δραστηριότητες.
Οι βιβλιοθήκες προωθούν την ανάγνωση σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια και στρώματα με πολλούς
τρόπους. Υπάρχουν πολλά και ποικίλα προγράμματα τα οποία διοργανώνονται είτε στις βιβλιοθήκες
είτε μέσω αυτών, τα οποία αποβλέπουν στην ενθάρρυνση των παιδιών και των εφήβων για
περισσότερη ανάγνωση και ευχαρίστηση από τη μεγάλη ποικιλία μυθιστορηματικών ή ενημερωτικών
και διδακτικών βιβλίων. Οι εν λόγω εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαγωνισμούς ανάγνωσης, λέσχες
βιβλίου, επισκέψεις συγγραφέων και συνόδους αφήγησης ιστοριών. Εξάλλου,οι βιβλιοθήκες μπορούν
να διευκολύνουν τις δραστηριότητες οικογενειακού γραμματισμού με εκθέσεις βιβλίων, φεστιβάλ
βιβλίου και ανάλογες δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν από κοινού γονείς και παιδιά, ακόμα
και πολύ μικρών ηλικιών, διαβάζοντας για την προσωπική τους ικανοποίηση (βλ. παραδείγματα
τέτοιων πρωτοβουλιών στο Τμήμα 3.4)
Η προώθηση της ανάγνωσης μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα τεχνών ή
δραστηριοτήτων πολιτιστικής προώθησης. Για παράδειγμα, το Σουηδικό Συμβούλιο Τεχνών (93) έχει
αναλάβει ένα γενικότερο ρόλο υλοποίησης πολιτιστικής πολιτικής. Διανέμει επιχορηγήσεις σε δήμους,
βιβλιοθήκες, σχολεία και άλλους οργανισμούς. Είναι επίσης ο κεντρικός φορέας αρμοδιότητας για τις
βιβλιοθήκες, την προώθηση της ανάγνωσης και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με την
έρευνα και την πολιτιστική ανάπτυξη.
Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν πολλοί εθνικοί ή περιφερειακοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην
προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν για παράδειγμα κάποιοι
οργανισμοί στους οποίους έχουν εκχωρηθεί σημαντικές αρμοδιότητες από την κρατική διοίκηση. Στην
Σκωτία, το Scottish Book Trust (94) αποτελεί τον πιο σημαντικό φορέα προώθησης της λογοτεχνίας,
της ανάγνωσης και της γραφής της Σκωτίας, το Literature Forum of Scotland (95) έχει αναλάβει θέματα
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λογοτεχνικής κληρονομιάς, η Εθνική Βιβλιοθήκη Σκωτίας (96) αποτελεί ‘θησαυρό πληροφοριών’ και
γνώσεων για τη Σκωτία και το Library and Information Council (97) της Σκωτίας υποστηρίζει τον τομέα
βιβλιοθηκών και πληροφοριών. Όπου υπάρχουν διάφοροι εθνικοί φορείς υπεύθυνοι για την
προώθηση της ανάγνωσης υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης των προσπαθειών. Ο οργανισμός του
Εθνικού Έτους Ανάγνωσης 2008 στην Αγγλία, κατά την αυτοαξιολόγηση των δραστηριοτήτων του
ανακάλυψε ‘πληθώρα κατά τα φαινόμενα επικαλυπτόμενων και ανταγωνιστικών εθνικών υπηρεσιών
και πρωτοβουλιών παρεχόμενων από εθνικούς οργανισμούς σχετικούς με την ανάγνωση’ (Reading
for Life 2010, σελ. 74).
Οι προσπάθειες προώθησης της ανάγνωσης δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο
αποσπασματοποίησης στα ομοσπονδιακά κράτη. Η Γερμανία προσπαθεί να αντιπαρέλθει τα εν λόγω
προβλήματα με μια κοινοπραξία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων των
ομόσπονδων κρατιδίων για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πύλης ('Διαβάζοντας στη Γερμανία' ) (98)
με σκοπό την προώθηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης έξω από τα σχολεία. Τη διαχείριση της πύλης
έχει αναλάβει το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έρευνας (DIPF) (99) το οποίο έχει
επισης την αρμοδιότητα παροχής εκπαιδευτικής ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο.
Δεν υπάρχει διακριτός κεντρικός συντονιστικός φορέας προώθησης αναγνωστικού γραμματισμού στην
Βουλγαρία, στην Τσεχία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στη Ρουμανία,, στη Σλοβενία, στη
Σλοβακία, στη Φινλανδία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στην Τουρκία. Οι σχετικές ωστόσο
δραστηριότητες είναι πιθανόν να αναλαμβάνονται από πολλούς φορείς, ενώσεις ανάγνωσης ή δίκτυα
βιβλιοθηκών. Για παράδειγμα, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μη κυβερνητικές
εθνικές ενώσεις ανάγνωσης (100), οι οποίες υποστηρίζουν τους επαγγελματίες του γραμματισμού με
σημαντικούς πόρους, διάχυση των πληροφοριών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την
ανάγνωση, ενθαρρύνοντας την συνήθεια της δια βίου ανάγνωσης. Στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία, οι
εθελοντικές αυτές οργανώσεις αποτελούν σημαντικούς συντονιστικούς φορείς δραστηριοτήτων
προώθησης της ανάγνωσης. Στην Ιρλανδία, οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών της τοπικής αυτοδιοίκησης
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάγνωσης μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων,
με εθνικό συντονισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων από το Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.
Το επόμενο τμήμα παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα των διαφόρων ειδών πρωτοβουλιών και
προγραμμάτων που καταρτίζονται και υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς συντονισμού και τους
οργανισμούς προώθησης της ανάγνωσης.
3.4. Τα πιο σημαντικά προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης στην κοινωνία
Σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μείζονα προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης
σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια. Τα προγράμματα αυτά, χρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από
δημόσιους πόρους και υλοποιούνται στα περισσότερα τμήματα των συγκεκριμένων εκάστοτε χωρών
(101). Αφορούν σε διάφορα στρώματα του πληθυσμού και χρησιμοποιούν ποικίλες προσεγγίσεις
προώθησης της ανάγνωσης. Πολλά από αυτά έχουν καταρτιστεί ως ανταπόκριση στα αποτελέσματα
εθνικών και/ή διεθνών ερευνών οι οποίες έφεραν στο φως διάφορες ελλείψεις στις δεξιότητες
ανάγνωσης του πληθυσμού. Η εκτέλεση των προγραμμάτων παρακολουθείται και αξιολογείται από
τους συντονιστικούς τους φορείς. Πρόκειται κυρίως για συνεχιζόμενα προγράμματα τα οποία
εφαρμόζονται κατά τα πρόσφατα χρόνια λόγω της επιτυχίας τους στη συμμετοχή πολυάριθμων
συμμετεχόντων.
Κατωτέρω παρατίθενται παραδείγματα προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης. Ζητήθηκε από
εθνικούς εμπειρογνώμονες να παρουσιάσουν τα πέντε βασικά προγράμματα των χωρών τους τα
οποία στη συνέχεια ταξινομήθηκαν ανάλογα με τον πληθυσμό στόχο στον οποίο απευθύνονται. Οι
περισσότερες χώρες διαθέτουν προγράμματα σε κάθε μια από τις κατηγορίες. Η Φινλανδία είναι η
μόνη χώρα όπου τα περισσότερα προγράμματα εστιάζονται περισσότερο σε όσους αντιμετωπίζουν
αναγνωστικές δυσχέρειες.
Σημειώνεται ότι πολλές χώρες διαθέτουν άλλα, το ίδιο σημαντικά προγράμματα τα οποία δεν ήταν
δυνατόν να παρουσιαστούν όλα στην παρούσα μελέτη. Ο κατάλογος των προγραμμάτων δεν εξαντλεί
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το θέμα. Παρουσιάζει απλώς μια επισκόπηση ορισμένων από τις πιο σημαντικέες πρωτοβουλίες που
διεξάγονται στην Ευρώπη για την προώθηση των επιτευγμάτων σχετικά με την ικανότητα ανάγνωσης
και την ενθάρρυνση της ανάγνωσης για προσωπική ευχαρίστηση. Σε ορισμένες εξάλλου χώρες,
υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο με προσέγγιση από τη βάση
προς τα πάνω, πρωτοβουλίες που επίσης δεν παρουσιάζονται εδώ διότι υπερβαίνουν την εμβέλεια
της μελέτης.
Μεταξύ των βασικών προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης στις Ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν
πολλά τα οποία εστιάζουν σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούν
διαφημιστικές εκστρατείες και άλλα μέσα προώθησης της ανάγνωσης. Για παράδειγμα, το ‘2008,
Εθνικό Έτος Ανάγνωσης’ στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), ήταν μια εκστρατεία εθνικής εμβέλειας με
συνεργασία πολλών τομεακών οργανώσεων, με σκοπό την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ανάγνωσης
στη χώρα, προωθώντας την ανάγνωση σε όλη την οικογένεια και πέρα από αυτή, βοηθώντας στην
οικοδόμηση ενός έθνους αναγνωστών. Η Ουαλία διοργάνωσε επίσης το δικό της ‘2008, Εθνικό Έτος
Ανάγνωσης’. Στην Ιταλία, οργανώθηκε μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης το 2009 (Leggere è il cibo
della mente: passaparola!) με σκοπό να τονίσει την σημασία της ανάγνωσης στη γνώση, στην
οικονομική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η εκστρατεία προωθήθηκε τηλεοπτικά
και ραδιοφωνικά, με διαφημίσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο, όπως επίσης και σε διαφημιστικές
πινακίδες.
Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων που αποβλέπουν στον γενικό πληθυσμό είναι η
εστίαση τους στην προώθηση του βιβλίου, για παράδειγμα με τη διοργάνωση εκδηλώσεων εθνικής
εμβέλειας, όπως η Ουγγρική ‘Εθνική Εβδομάδα Βιβλίου και Ημερών Παδικού Βιβλίου’. Προβλέπεται
μια σειρά εκδηλώσεων όπου οι αναγνώστες ενημερώνονται για τις πρόσφατες εκδόσεις βιβλίων,
συναντούν συγγραφείς και συζητούν για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο. Με τον ίδιο
τρόπο, η ‘Έκθεση Βιβλίου του Vilnius’ αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός στη Λιθουανία όπου
συγκεντρώνονται αναγνώστες, συγγραφείς, βιβλιοθηκονόμοι, εκδότες, έμποροι βιβλίων και άλλοι
ειδικοί για συζητήσεις γύρω από το βιβλίο και το νόημα της ανάγνωσης στην κοινωνία. Τα βιβλία
προωθούνται επίσης και μέσω των λεσχών βιβλίων οι οποίες είναι πολύ διαδεδομένες για παράδειγμα
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Πολωνία, επίσης έχουν δημιουργηθεί περίπου 600 «Λέσχες
Βιβλιογραφικής Συζήτησης’ από το 2007 με σκοπό τη δημιουργία κοινοτήτων αναγνωστών στους
οποίους αρέσει να διαβάζουν και να συζητούν λογοτεχνικά θέματα.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο προηγούμενο τμήμα περί εθνικών πολιτικών προώθησης της
ανάγνωσης, πολλές χώρες προσπαθούν να ενθαρρύνουν την αναγνωστική δραστηριότητα του
γενικού πληθυσμού μέσω της χρήσης των δημοσίων βιβλιοθηκών. Στην Αυστρία, κατά τη διάρκεια
μιας ανάλογης εκστρατείας διάρκειας μιας εβδομάδας (‘Η Αυστρία διαβάζει. Σημείο Συνάντησης η
Βιβλιοθήκη’) οι βιβλιοθήκες προσελκύουν την προσοχή του κοινού στην ικανοποίηση που παρέχει η
ανάγνωση φιλοξενώντας εκδηλώσεις όπως δημόσιες αναγνώσεις βιβλίων, λογοτεχνικούς περιπάτους,
εκθέσεις βιβλίων και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Παρόμοιες δραστηριότητες υπάρχουν επίσης
στο Λιχτενστάιν (‘Δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης’) και στην Πορτογαλία
(‘Προώθηση της Ανάγνωσης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες’), αμφότερες παρέχουσες διάφορα
λογοτεχνικά εργαστήρια, μαθήματα λογοτεχνίας και διαλέξεις, εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες,
επισκέψεις στις βιβλιοθήκες, κλπ για την ευρύτερη δημοσιότητα των θεμάτων ανάγνωσης και των
δημοσίων βιβλιοθηκών
Μεταξύ των τελευταίων προγραμμάτων, ορισμένα αποβλέπουν στη βελτίωση των υπηρεσιών των
βιβλιοθηκών ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές για το ευρύ κοινό με την απόκτηση των κατάλληλων
υποδομών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αυτές. Ένα παράδειγμα ανάλογων
προγραμμάτων υπάρχει στην Ισπανία (‘Προώθηση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών’). Βασικός στόχος
είναι η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός των κτηρίων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των
κρατικών δημοσίων βιβλιοθηκών ώστε να γίνουν πιο άνετες και ελκυστικές και να καθιστούν πιο
ευχερή την πρόσβαση του κοινού φέρνοντας τον κόσμο πιο κοντά στον πολιτισμό, στις αναγνωστικές
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, στη μόρφωση και στην ενημέρωση. Στην Ιταλία, έχει
δημιουργηθεί η ‘Εθνική Υπηρεσία Βιβλιοθηκών’. Σε αυτή συμμετέχουν περίπου 4.000 δημόσιες
βιβλιοθήκες, τοπικοί φορείς, πανεπιστήμια, σχολεία, ακαδημίες και ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα στα
πλαίσια ενός συνεταιριστικού συστήματος συγκεντρωμένου σε ένα εθνικό δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι
οτι, παρά την αυτονομία των Ιταλικών βιβλιοθηκών, αυτές καταλήγουν τελικά συνδεδεμένες μεταξύ
τους με βάση τον κοινό κατάλογο των συλλογών βιβλίων των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο
δίκτυο.
Πολλές άλλες χώρες εφαρμόζουν προγράμματα στα οποία περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός των
βιβλιοθηκών τους με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως η Πολωνία
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(‘Βιβλιοθήκη +’) και η Λιθουανία (‘Βιβλιοθήκες για την Καινοτομία’). Στη Σκωτία, υπάρχει μια σειρά
μαθημάτων τα οποία καταλήγουν σε ΄Δίπλωμα Εφαρμογής ΤΠΕ στις Βιβλιοθήκες: Υποστηρίζοντας
την Ικανότητα Ανάγνωσης των Αναγνωστών’ το οποίο έχει δημιουργηθεί για την παροχή
επαγγελματικών προσόντων ΤΠΕ στο προσωπικό των βιβλιοθηκών. Το δίπλωμα αυτό αποβλέπει στη
διασφάλιση του ότι οι δεξιότητες ‘ανάπτυξης των ικανοτήτων ανάγνωσης των αναγνωστών’ του
προσωπικού των βιβλιοθηκών θα είναι οι αυτές που πρέπει για την υποστήριξη όλων όσοι
προσέρχονται ώστε να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων
ανάγνωσης σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες.
Όπως και με τα προγράμματα που στοχεύουν στο ευρύ κοινό, υπάρχουν πολλά άλλα τα οποία
εστιάζονται ειδικά στα παιδιά και στους εφήβους. Αυτά λαμβάνουν συνήθως τη μορφή
διαδραστικής διαδικασίας κατά την οποία τα παιδιά συμμετέχουν σε αναγνωστικές δραστηριότητες και
μετά συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις ψηφίζοντας και για το καλύτερο βιβλίο τους. Ανάλογα
προγράμματα υπάρχουν για παράδειγμα στη Λετονία (‘Παιδική κριτική επιτροπή’) και στην Ολλανδία
(‘Κρίση και Ανάπτυξη του Αισθήματος της Γεύσης’). Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η
προώθηση των κρίσιμων αναγνωστικών δεξιοτήτων στα παιδιά και στους εφήβους, ή ένδειξη
σεβασμού για τις απόψεις και τις επιλογές τους και η ενεργοποίηση της χαράς που παρέχεται από την
ανάγνωση. Σε άλλες χώρες, τα προγράμματα συμμετοχής σε ανάλογες δραστηριότητες λαμβάνουν τη
μορφή διαγωνισμών και παιχνιδιών. Κάτι τέτοιο γίνεται για παράδειγμα στη Ρουμανία όπου στα
πλαίσια των ‘Λογοτεχνικών Κύκλων’ οργανώνονται διαγωνισμοί προώθησης της ανάγνωσης κατά τον
ελεύθερο χρόνο μεταξύ παιδιών και εφήβων. Ένα άλλο πρόγραμμα, με παιχνίδια αυτή τη φορά,
υπάρχει στο Λιχτενστάιν (Lesesäcke / Leseweg / Lesewurm – Quartett). Τα παιδιά κερδίζουν πάσο και
γραμματόσημα για κάθε βιβλίο που διαβάζουν. Παίζουν επίσης χαρτιά τα οποία έχουν κατασκευαστεί
με βιογραφικές πληροφορίες για διάφορους συγγραφείς, τα οποία δωρίζονται στα παιδιά ως βραβείο
για την ανάγνωση βιβλίων.
Τα προγράμματα προώθησης ανάγνωσης που απευθύνονται στα παιδιά και στους εφήβους
χρησιμοποιούν συχνά τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ένα τέτοιο πρόγραμμα
εφαρμόζεται στην Εσθονία και ονομάζεται ‘Το διάβασμα είναι διασκέδαση’. Σκοπός του είναι η
δημιουργία κινήτρων ανάγνωσης κατά τον ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά επιλέγουν ελεύθερα τα βιβλία
που επιθυμούν να διαβάσουν και μετά ανταλλάσσουν online απόψεις για αυτά τα βιβλία. Ένα
παρόμοιο πρόγραμμα στην Ιταλία (Laboratori) παρέχει μια σειρά online δραστηριοτήτων και
εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους με στόχο την προώθηση του βιβλίου, τη χρήση βιβλιοθηκών και
την ανάπτυξη της αναγνωστικής νοοτροπίας γύρω από βιβλία μυθιστορηματικής ή μη
μυθιστορηματικής φύσεως.
Υπάρχουν επισης προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης μεταξύ των παιδιών και των εφήβων τα
οποία βασίζονται στην εργασία εθελοντών. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Γαλλικό πρόγραμμα 'Lire et
faire lire'. Στοχεύει στην ανάπτυξη της χαράς για την ανάγνωση μέσω της συνεργασίας μεταξύ των
γενεών, δηλαδή με την συνεργασία εθελοντών πάνω από 50 ετών οι οποίοι περνούν μέρος του
ελεύθερου χρόνου τους με μικρές ομάδες παιδιών σε κέντρα αναψυχής, παιδικούς σταθμούς,
βιβλιοθήκες, κλπ διαβάζοντας για αυτά ή μαζί με αυτά. Σε ένα πρόγραμμα της Πορτογαλίας (Ώρα
Ανάγνωσης σε Νοσοκομεία Παίδων’), εθελοντές παρέχουν βιβλία και διαβάζουν σε παιδιατρικά
νοσοκομεία για παιδιά τα οποία απουσιάζουν προσωρινά από το σχολικό και οικογενειακό τους
περιβάλλον, με σκοπό την ανάπτυξη της ανάγνωσης για προσωπική ευχαρίστηση και των
γενικότερων αναγνωστικών τους συνηθειών.
Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης μεταξύ παιδιών και εφήβων οργανώνονται επίσης μέσω
των δημόσιων βιβλιοθηκών και της συνεργασίας αυτών με σχολεία. Στη Δανία για παράδειγμα, η
‘Εθνική Εκστρατεία Ανάγνωσης για Παιδιά του Σχολείου’, αποβλέπει στην ενεργοποίηση της χαράς για
την ανάγνωση των παιδιών με τις βιβλιοθήκες να οργανώνουν διαγωνισμούς ανάγνωσης σε
συνεργασία με τοπικά σχολεία. Οι συμμετέχουσες τάξεις μαθητών σχηματίζουν ομάδες και ολόκληρες
οι τάξεις υποστηρίζουν τη δική τους ομάδα στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε ένα πρόγραμμα της Τσεχίας (‘Είμαι ήδη Αναγνώστης – Ένα
βιβλίο για τους Μαθητές της Πρώτης Τάξης’), οι δάσκαλοι εγγράφουν τα παιδιά στην πρώτη τάξη του
σχολείου και ως μέλη της βιβλίοθήκης με συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες προώθησης της
ανάγνωσης όπως συναντήσεις με συγγραφείς, εκθέσεις βιβλίων, συζητήσεις, παραστάσεις, κλπ. Τα
παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες παίρνουν δώρο ένα βιβλίο που έχει γραφεί για
τη συγκεκριμένη περίσταση στα πλαίσια μιας ειδικής τελετής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το
πρόγραμμα της Γερμανόφωνης Κοινότητας του Βελγίου (Leselotta Karotta). Εδώ υπάρχει μια κούκλα
που ζει στη δημόσια βιβλιοθήκη και ‘γράφει’ ένα γράμμα σε όλους τους μαθητές της πρώτης τάξης του
δημοτικού που μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να απαντήσουν και
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αρχίζουν να γίνονται φίλοι δι’ αλληλογραφίας με την κούκλα. Στο τέλος του σχολικού έτους τα παιδιά
προσκαλούνται να επισκεφθούν την κούκλα και να δουν το ‘σπίτι’ της ανάμεσα στα βιβλία.
Όπως έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφική επισκόπηση, οι δραστηριότητες γραμματισμού των γονέων
με τα παιδιά τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης. Έτσι λοιπόν,
ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης εστιάζουν στις οικογένειες στο
σύνολο τους. Τα πλέον αξιοσημείωτα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού είναι τα
προγράμματα δωρεάς βιβλίων όπως το 'Bookstart' (σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο) (102), στα πλαίσια
του οποίου παρέχονται δωρεάν τόμοι βιβλίων σε κάθε μωρό ή παιδί, βοηθώντας παράλληλα τους
γονείς ώστε να εμπνεύσουν, να προτρέψουν και να δημιουργήσουν στο παιδί την αγάπη για την
ανάγνωση, θέτοντας τα θεμέλια πρώιμου γραμματισμού και της μετέπειτα μάθησης από την
ανάγνωση. Ανάλογα προγράμματα υπάρχουν επίσης στο Βέλγιο (Γερμανόφωνη Κοινότητα), στη
Δανία, στη Λετονία και στην Ολλανδία. Σε κάποιες χώρες τα προγράμματα Bookstart συμπληρώνονται
από διάφορες δραστηριότητες. Στη Λετονία και στην Ολλανδία για παράδειγμα, περιλαμβάνουν
εκδρομές σε δημόσιες βιβλιοθήκες με συμμετοχή όλης της οικογένειας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα
προγράμματα δωρεάς βιβλίων αποβλέπουν στη δημιουργία αγάπης για την ανάγνωση με την δωρεάν
παροχή βιβλίων και υλικού οδηγιών σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στα πλέον σημαντικά στάδια της
ανάπτυξης τους. Τα προγράμματα αυτά είναι μακράς πνοής και προχωρούν βαθμιαία, αρχίζοντας με
το Bookstart για μωρά, για μικρά που μόλις αρχίζουν τα πρώτα τους βήματα και για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, 'Booktime' για παιδιά που μόλις άρχισαν τη σχολική τους σταδιοδρομία, και
'Booked Up' για παιδιά στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 'Letterbox Club' αφορά
σε παιδιά τα οποία βρίσκονται υπό την φροντίδα των τοπικών αρχών.
Με τον ίδιο τρόπο, κάποια προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού εστιάζονται ειδικότερα στην
φωνητική ανάγνωση για τα παιδιά. Τέτοια υπάρχουν, για παράδειγμα, στην Τσεχία (‘Κάθε Τσέχος
Διαβάζει στα Παιδιά’) και στην Πολωνία (‘Όλη η Πολωνία Διαβάζει στα Παιδιά’). Αμφότερα έχουν ως
βάση την άποψη ότι η φωνητική ανάγνωση σε ένα οικείο περιβάλλον αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο
υποστήριξης της συναισθηματικής, ψυχολογικής και πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών, όπως
επίσης και της διαμόρφωσης της συνήθειας ανάγνωσης που μπορεί να συνεχιστεί και στη μετέπειτα
ζωή τους ως ενήλικές. Και στις δυο περιπτώσεις, όχι μόνο ενθαρρύνονται οι γονείς να διαβάζουν στα
παιδιά τους, αλλά υπάρχουν και ηθοποιοί, τραγουδιστές, συγγραφείς, αθλητές, πολιτικοί, κλπ, οι
οποίοι προσέρχονται στα σχολεία, στις βιβλιοθήκες, στα βιβλιοπωλεία και στα νοσοκομεία
διαβάζοντας διάφορα βιβλία στα παιδιά. Το πρόγραμμα της Πολωνίας, από την άλλη πλευρά,
βασίζεται σε μια μεγαλύτερη εκστρατεία η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις κατ’ οίκον αναγνωστικές
δραστηριότητες με πρωτοβουλίες στα μέσα επικοινωνίας και την συμμετοχή νηπιαγωγείων, σχολείων,
τοπικών κοινωνιών και βιβλιοθηκών.
Άλλα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού αφορούν εξ’ ολοκλήρου στη συνδρομή των γονέων
με στρατηγικές υποστήριξης γραμματισμού για τα παιδιά τους μέσω δράσεων κατάρτισης. Στη Μάλτα,
για παράδειγμα, οι δραστηριότητες του προγράμματος ‘πρωτοβουλίες για την Ευρύτερη Κοινωνία’
περιλαμβάνουν συνεδριάσεις, σεμινάρια, και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες απευθυνόμενες στους
γονείς ώστε να βοηθηθούν στην κατανόηση των αναγκών των παιδιών τους όταν αυτά συναντούν
προβλήματα στην εξέλιξη του γραμματισμού τους. Στα πλαίσια του προγράμματος ‘Η Ανάγνωση+
Δίνει Υγεία’ της Πορτογαλίας, υπάρχουν γιατροί που συμβουλεύουν κατά τη διάρκεια των
παιδιατρικών εξετάσεων τους γονείς σε θέματα ανάγνωσης και προτείνουν τα κατάλληλα βιβλία,
εξηγώντας το πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ανάγνωση στην ανάπτυξη των παιδιών.
Σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια των διαφόρων προγραμμάτων προώθησης της
ανάγνωσης υπάρχουν πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
Εστιάζονται, για παράδειγμα, στις ανάγκες των ανηλίκων και ενηλίκων μεταναστών ως προς την
εκμάθηση της γλώσσας της χώρας που τους φιλοξενεί και στην ανάγνωση σε αυτή τη γλώσσα, όπως
στην Γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου (Multikulturelles Deutschatelier), στην Κύπρο (‘Προώθηση
Γραμματισμού’) και στην Φινλανδία (‘Κατάρτιση στον Αναγνωστικό Γραμματισμό για Ενήλικες
Μετανάστες’). Άλλα προγράμματα αφορούν σε οικογένειες από μειονεκτικές κοινωνικο-οικονομικές
ομάδες πληθυσμού, για παράδειγμα στη Γαλλία (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville),
όπου εθελοντές σπουδαστές υποστηρίζουν κοινωνικά μειονεκτικές οικογένειες των οποίων τα παιδιά
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο, βοηθώντας τα να αναπτύξουν μια νοοτροπία ανάγνωσης,
γραφής και μάθησης. Σε ένα ανάλογο πρόγραμμα στη Σλοβενία (‘Ανάγνωση για τη γνώση και την
ευχαρίστηση’) υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι βοηθούν τους λιγότερο μορφωμένους γονείς και τα
παιδιά τους στην εκπαίδευση γραμματισμού. Στην Τουρκία, υπάρχει πρόγραμμα κατάρτισης
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) Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία), το 2010, το πρόγραμμα δωρεάς βιβλίων 'Bookstart' άλλαξε το όνομα του σε 'Bookbug'.
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γραμματισμού το οποίο αφορά ειδικά στα πτωχά νεαρά κορίτσια και γυναίκες με χαμηλές
εκπαιδευτικές επιδόσεις και επίπεδο.
Σε άλλα προγράμματα, η προώθηση της ανάγνωσης συνδέεται με δημοφιλείς δραστηριότητες ώστε να
έχουν σε αυτή πρόσβαση παιδιά και ενήλικες με προβλήματα γραμματισμού. Μια πρωτοβουλία του
Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία), για παράδειγμα, είναι η ‘Παίζοντας για την Επιτυχία’. Σκοπός της είναι η
βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων των μαθητών που έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις, ειδικά
στον γραμματισμό και στην αριθμητική, με την ένταξη τους σε περιβάλλον και εκδηλώσεις
επαγγελματικών αθλητικών γεγονότων. Και στη Σκωτία, υπάρχει πρόγραμμα με τον τίτλο 'SPL
(Scottish Premier League) Reading Stars', με σκοπό τη χρήση της κινητήριας δύναμης του
αθλητισμού, του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την προσέλκυση
οικογενειών οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη γραμματισμού σε θετικό και φιλικό περιβάλλον.
Τα προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες εμπεριέχουν εκείνα για παιδιά
και ενήλικες με μαθησιακές δυσχέρειες. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν για παράδειγμα στην
Φινλανδία (‘Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστικού Γραμματισμού΄) και στη Μάλτα (‘Ανάγνωση και
Δυσλεξία’). Υπάρχουν επίσης προγράμματα σχετικά με την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού μέσω
της ευαισθητοποίησης, της πρόληψης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τέτοια είναι για παράδειγμα
το πρόγραμμα ‘Αναλφαβητισμός – Δυσχέρειες Ανάγνωσης και Γραφής’ του Λιχτενστάιν και η ‘Εθνική
Εκστρατεία Υποστήριξης της Εκπαίδευσης’ στην Τουρκία.
Συμπεράσματα
Η εμπλοκή σε δραστηριότητες ανάγνωσης έξω από το τυπικό σχολικό μαθησιακό περιβάλλον είναι
ζωτικής σημασίας για την διαμόρφωση ατόμων με καλή γνώση ανάγνωσης. Ένα σημαντικό ποσοστό
των δραστηριοτήτων εκμάθησης της ανάγνωσης και μάθησης μέσω της ανάγνωσης υλοποιείται έξω
από τα τυπικά πλαίσια διδασκαλίας. Στην προσπάθεια συνεπώς για τη βελτίωση του επιπέδου
αναγνωστικού γραμματισμού στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να αποδίδεται η δέουσα σημασία όχι
μόνο στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης στα σχολεία, αλλά και στην υποστήριξη μιας γενικότερης
νοοτροπίας ανάγνωσης.
Οι Ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της ανάγνωσης.
Έχουν υλοποιηθεί πλείστα όσα προγράμματα ενθάρρυνσης της ανάγνωσης, είτε ως πρωτοβουλίες
από τη βάση προς τα πάνω, είτε ως δράσεις υποστηριζόμενες από το κράτος. Εθνικοί φορείς
προώθησης της ανάγνωσης έχουν ιδρυθεί σε πολλές χώρες για τον επί τόπου συντονισμό και
χρηματοδότηση δράσεων. Πολλές χώρες έχουν θεσμοθετήσει ειδικές στρατηγικές προώθησης της
ανάγνωσης. Σε άλλες, η ενθάρρυνση στην ανάγνωση αποτελεί συχνά τμήμα ευρύτερων στρατηγικών
στους τομείς του πολιτισμού, της γλώσσας ή της ανάπτυξης των δεξιοτήτων.
Η ανάπτυξη του αναγνωστικού γραμματισμού ξεκινά στο σπίτι και στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι
δραστηριότητες γραμματισμού των γονέων με τα παιδιά τους είναι σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης
πρώιμων δεξιοτήτων γραμματισμού. Οι διεθνείς έρευνες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά των οποίων οι
γονείς διαβάζουν βιβλία μαζί τους, τους αφηγούνται ιστορίες, τους διδάσκουν την αλφάβητο ή παίζουν
παιχνίδια με τις λέξεις, κλπ, έχουν καλύτερα επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης από εκείνα τα παιδιά με
τα οποία κανείς δεν πραγματοποιεί ανάλογες δραστηριότητες στο σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν πολλά
προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού στις Ευρωπαϊκές χώρες με τα οποία παρέχονται
συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση στους γονείς, εκ των οποίων τα περισσότερα αναφέρονται
με έμφαση στην ανάγκη φωνητικής ανάγνωσης στα παιδιά. Τα στοιχεία από τις έρευνες οδηγούν
ωστόσο στο συμπέρασμα ότι η φωνητική ανάγνωση δεν επαρκεί. Τα αποδοτικά προγράμματα
γραμματισμού των γονέων θα πρέπει να υποδεικνύουν στους γονείς τον τρόπο διδασκαλίας στα
παιδιά τους ειδικών δεξιοτήτων γραμματισμού και να τους ενθαρρύνουν επίσης στην ακροαση της
φωνητικής ανάγνωσης των παιδιών τους.
Η πρόσβαση σε βιβλία από πολύ μικρή ηλικία και η μεγάλη δυνατότητα επιλογής αναγνωστικού
υλικού στα μετέπειτα σχολικά χρόνια είναι αποφασιστικής σημασίας για να γίνει κάποιος ικανός
αναγνώστης. Τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο αναγνωστικό υλικό στο
σπίτι. Έτσι λοιπόν, μερικά από τα πλέον διαδεδομένα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού είναι
συστήματα δωρεάς βιβλίων, ξεκινώντας από τα βιβλία για τα νεογένητα παιδιά. Αλλά και οι έφηβοι,
επίσης, χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα αναγνωστικών επιλογών, στο σχολείο και στο σπίτι. Αυτό ισχύει
όλως ιδιαιτέρως για τα αγόρια, τα οποία συχνά ελκύονται λιγότερο από τα κορίτσια από βιβλία
μυθιστορημάτων και μπορεί να είναι λιγότερο ικανοί αναγνώστες. Παρά ταύτα, ειδικά προγράμματα
για αγόρια σπανίζουν μεταξύ των πιο σημαντικών προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης στην
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Ευρώπη. Οι επενδύσεις στα σχολεία και στις δημόσιες βιβλιοθήκες, ως προς τον εκσυγχρονισμό των
υποδομών και τη διεύρυνση του υλικού, παράλληλα με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
είναι παραδείγματα των πλέον συνηθισμένων προσπαθειών που καταβάλλονται για μεγαλύτερες και
περισσότερες ευκαιρίες ανάγνωσης.
Εκείνοι στους οποίους αρέσει η ανάγνωση, διαβάζουν συνήθως πιο συχνά, βελτιώνοντας περαιτέρω
τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και αποκομίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση από την
ανάγνωση. Η εν λόγω αυτο-ενισχυτική φύση του αναγνωστικού γραμματισμού μπορεί να αποτελέσει
ένα ισχυρό μέσο κοινωνικής ένταξης. Η προώθηση της ανάγνωσης ως σημαντικής δραστηριότητας
αναψυχής αποτελεί συνεπώς μείζονα στόχο των περισσοτέρων εθνικών στρατηγικών και
προγραμμάτων.
Πολλές δραστηριότητες προώθησης της ανάγνωσης λαμβάνουν τη μορφή λογοτεχνικών
δραστηριοτήτων οι οποίες μπορεί να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό όσων ενδιαφέρονται ήδη για
την ανάγνωση. Εκδηλώσεις όπως εκθέσεις βιβλίων, ψήφιση του καλύτερου βιβλίου, συναντήσεις με
συγγραφείς, δημόσιες αναγνώσεις και συζητήσεις σε λέσχες βιβλίων είναι πιθανόν ότι θα αφορούν
περισσότερο στην ικανοποίηση των αναγκών των ήδη ενεργών αναγνωστών. Εν τούτοις, τα
αποτελέσματα των ερευνών υποδεικνύουν ότι περίπου το ένα τέταρτο των μαθητών τετάρτης τάξης
στην Ευρώπη δεν έχει ποτέ διαβάσει ένα διήγημα ή μια σύντομη ιστορία. Είναι προφανές ότι τα εν
λόγω τμήματα του πληθυσμού, τα οποία έχουν κατώτερο επίπεδο γραμματισμού και δεν συμμετέχουν
πιθανόν σε πολλά από τα ισχύοντα προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης, χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες αυτό συμβαίνει, τα προγράμματα αυτού του
είδους πρέπει γενικά να αποκτήσουν ευρύτερη εμβέλεια, επεκτείνοντας τα οφέλη της ανάγνωσης και
συνεπώς και τις εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες στα λιγότερο ευνοημένα τμήματα του
κοινωνικού συνόλου.

130

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο αναγνωστικός γραμματισμός είναι ζωτικής σημασίας στο κοινωνικό και οικονομικό μας σύστημα
που λειτουργούν με βάση τη γνώση. Εν τούτοις, οι διεθνείς έρευνες υποδεικνύουν σαφώς ότι τα
επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης των μαθητών πρέπει να βελτιωθούν σε πολλές χώρες. Πράγματι, η
διδασκαλία της ανάγνωσης και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βοηθηθούν οι μαθητές στη
βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης είναι ένα καθήκον το οποίοι βρίθει προκλήσεων. Εκείνοι οι
οποίοι φέρουν στους ώμους τους την ευθύνη της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιπέδων αναγνωστικού γραμματισμού των νέων στην
Ευρώπη. Για να είναι ωστόσο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί, οι προσπάθειες τους θα πρέπει
να εντάσσονται σε ευρύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης των εν λόγω θεμάτων.
Οι αναγνωστικές δυσχέρειες είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων οι οποίοι είναι ενδοσχολικοί και
εξωσχολικοί. Σύμφωνα με τις διεθνείς έρευνες, το οικογενειακό ιστορικό ως προς την κοινωνική και
οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, και το γεγονός ότι πρέπει να μάθουν την
γλώσσα της εκπαίδευσης ως δεύτερη ή συμπληρωματική γλώσσα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο
επίπεδο αναγνωστικών επιδόσεων των μαθητών. Η διάσταση η σχετική με το φύλο είναι επίσης
σημαντική ως προς τις διαφορές επιδόσεων στην ανάγνωση μεταξύ των μαθητών, με τα κορίτσια να
είναι με συνέπεια συνεχώς καλύτερα από τα αγόρια. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την
απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης προέρχονται από τα δομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
συστημάτων. Οι αλλαγές σε εθνικό επίπεδο των κατά PISA επιδόσεων μεταξύ 2000 και 2009 μπορεί
να ερμηνευθούν από συστημικές αλλαγές όπως η χρονική μετάθεση της ηλικίας κατά την οποία οι
μαθητές οδηγούνται σε διάφορους εκπαιδευτικούς κλάδους ή κατευθύνσεις, αυξάνοντας την έκθεση
στις εθνικές εξεταστικές δοκιμασίες ή διευρύνοντας το κοινωνικο-οικονομικό χάσμα μεταξύ σχολείων. .
Οι εν λόγω γενικότερες πτυχές του θέματος δεν θα πρέπει να λησμονούνται όταν προσπαθούμε να
υποβάλουμε σαφείς συστάσεις σχετικά με τις προσεγγίσεις που έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη
βελτίωση των δεξιοτήτων αναγνωστικού γραμματισμού. Συνήθως, ένας συνδυασμός παραγόντων, οι
οποίοι μπορεί να προσιδιάζουν περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα ή
παράδοση, μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά επιτυγχάνοντας βελτιώσεις. Η μελέτη αυτή κατέδειξε
όμως, ότι μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις σχετικές μας γνώσεις από τα ευρήματα των διεθνών
ερευνών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, διαμορφώνοντας παράλληλα τις γενικές αρχές επιτυχούς
διδασκαλίας δεξιοτήτων ανάγνωσης, οι οποίες, αν εφαρμοστούν, μπορούν να συνεισφέρουν σε
σημαντικό βαθμό στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Τα κατωτέρω
αναφερόμενα συμπεράσματα θα επισημάνουν τα βασικά σημεία-αντικείμενα περαιτέρω συζητήσεων
και θα υποδείξουν που ακριβώς χρειάζονται νέες έρευνες ή εξέλιξη των σχετικών πολιτικών για την
βελτίωση των επιτευγμάτων στην ικανότητα ανάγνωσης και των κινήτρων των παιδιών και των νέων
στην Ευρώπη ώστε να διαβάζουν περισσότερο.
Βελτίωση της Διδασκαλίας της Ανάγνωσης και της ενασχόλησης με την ανάγνωση
Η ακαδημαϊκή έρευνα στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης έχει πλέον προχωρήσει πολύ, επισημαίνοντας
ποιες γενικές προσεγγίσεις και ποιες ειδικές μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να παράσχουν υψηλής
ποιότητας εκπαίδευση στην ανάγνωση. Διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι τα προγράμματα σπουδών (ή τα κείμενα αναφοράς) τα οποία έχουν καταρτιστεί σε κεντρικό
επίπεδο στις Ευρωπαϊκές χώρες ενσωματώνουν κατά το μάλλον ή ήττον τις ως άνω γνώσεις και
εμπειρίες και ως προς τις γνωστικές πτυχές τους και ως προς την ενασχόληση με την ανάγνωση. Η
σύγκριση αυτή περιορίζεται ωστόσο, ως προς την εμβέλεια της, διότι ο τρόπος διαμόρφωσης της
διδασκαλίας της ανάγνωσης στα εθνικά προγράμματα σπουδών ποικίλει μεταξύ των χωρών λόγω των
εκάστοτε εθνικών παραδόσεων αυτονομίας των εκπαιδευτικών και εξαιτίας των διαφορών που
παρατηρούνται στα ευρύτερα εκπαιδευτικά πλαίσια. Η ανυπαρξία λεπτομερών κατευθυντήριων
γραμμών σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα πρακτικής δεν συνεπάγεται ότι η εν λόγω συγκεκριμένη
πρακτική είναι απούσα και από τη σχολική αίθουσα. Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν τους
ευρύτερους στόχους διδασκαλίας χρησιμοποιώντας ποικιλία διδακτικών υλικών όπως μοντέλα
εξεταστέας ύλης, συστήματα οργάνωσης εργασιών ή σχολικά κείμενα. Πριν όμως υπεισέλθουμε σε
θέματα περιεχομένου, αξίζει να εξετάσουμε το επίπεδο λεπτομέρειας και το βαθμό σαφήνειας των
εθνικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς αυτή είναι μια συνιστώσα η οποία μπορεί επίσης να
επηρεάζει την ποιότητα διδασκαλίας.
Οι πολύ συγκεκριμένες και ανελαστικές κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων σπουδών πάνω
στο τι υποτίθεται ότι πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν στα διάφορα συγκεκριμένα στάδια της σχολικής
φοίτησης μπορεί να μην επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν την εκπαίδευση που συνάδει
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με τις ανάγκες των μαθητών τους. Από την άλλη πλευρά, οι γενικοί στόχοι οι προβλεπόμενοι κατά την
ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού επιπέδου μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εστίαση στις κοινές
ικανότητες τις οποίες όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει. Η εύρεση μιας αγαστής
ισορροπίας μεταξύ λεπτομερειών και γενικότερων στόχων φαίνεται ότι αποτελεί μια
επαναλαμβανόμενη μέριμνα της εκπαιδευτικής πολιτικής χωρίς να μπορούν να υπάρχουν απόλυτες ή
οριστικές ρυθμίσεις Υπάρχουν πολλές φορές αντιφατικές κινήσεις πολιτικής. Για παράδειγμα η
Πολωνία έχει αλλάξει τις κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων σπουδών αποβλέποντας στην
παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς. Στην αντίπερα όχθη, η Δανία, η Ολλανδία και
η Σουηδία έχουν εισαγάγει πιο λεπτομερείς στόχους ως προς τις βασικές δεξιότητες,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης, στους γενικούς στόχους των κατευθυντήριων γραμμών τους.
Γνωστικές πτυχ ές τη ς Διδασκαλίας τη ς Ανάγνωση ς
Όλα τα προγράμματα σπουδών περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς
προσχολικής ηλικίας στις οποίες προβλέπεται ή συνιστάται η ανάπτυξη των αναδυόμενων δεξιοτήτων
γραμματισμού οι οποίες θέτουν τις βάσεις εκμάθησης ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο. Τα
περισσότερα προγράμματα σπουδών για τους μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
επισημαίνουν τις διάφορες ικανότητες οι οποίες συνεισφέρουν στην επιτυχή αποκωδικοποίηση των
γραπτών κειμένων.
Στα κείμενα αναφοράς τους για τα επίπεδα πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, όλες οι χώρες έχουν καθορίσει στόχους σχετικά με την αναγνωστική κατανόηση, τομέας
ο οποίος είναι καθοριστικός στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Τα περισσότερα προγράμματα
σπουδών πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπουν διαδικασίες ή
στρατηγικές για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών. Παρά το γεγονός όμως ότι
η έρευνα υποστηρίζει σαφώς τη συνδυασμένη χρήση διαφόρων στρατηγικών, μόνο τα έγγραφα
αναφοράς του ενός τρίτου των χωρών περιέχουν ένα ευρύ φάσμα πέντε ή έξη βασικών στρατηγικών
βελτίωσης της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξάλλου, δυο
από τις υψηλού επιπέδου δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης, δηλαδή η ικανότητα αυτό-διόρθωσης
των σφαλμάτων από τους μαθητές και ο αναστοχασμός επί των δικών τους πρακτικών ανάγνωσης,
αναφέρονται μόνο στα μισά και στο ένα τρίτο αντίστοιχα των προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι συστάσεις προς τους
εκπαιδευτικούς για την κάλυψη ευρέος φάσματος στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης στα
έγγραφα αναφοράς, ή η μνεία των ως άνω υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων κατανόησης, είναι ακόμα πιο
σπάνιες σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ενασχόληση με τη ν ανάγνωση
Εκτός από τις γνωστικές πτυχές, η ενασχόληση με την ανάγνωση είναι επίσης καθοριστικό στοιχείο
για την επίτευξη καλών αναγνωστικών επιδόσεων. Η τακτική αναγνωστική πρακτική βελτιώνει την
αναγνωστική ικανότητα. Στο βαθμό κατά τον οποίο η εμβέλεια αναγνωστικών πρακτικών των μαθητών
διευρύνεται και βελτιώνεται η κατανόηση, αναπτύσσονται και τα κίνητρα για περισσότερη ανάγνωση.
Η ενασχόληση των μαθητών με την ανάγνωση κατά τον ελεύθερο τους χρόνο είναι σημαντικός
παράγων επιτευγμάτων στην ικανότητα ανάγνωσης. Τα ευρήματα των ερευνών PISA 2000 και 2009
υποδεικνύουν ότι η ενασχόληση των μαθητών με την ανάγνωση είναι σε θέση να εξισορροπήσει τις
διαφορές στα επιτεύγματα ως προς την ικανότητα ανάγνωσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή μεταξύ
μαθητών από διάφορα κοινωνικά στρώματα πληθυσμού.
Η παροχή διάφορων και διαφορετικών αναγνωστικών υλικών στους μαθητές αποτελεί σημαντικό
στοιχείο ανάπτυξης των κινήτρων τους για ανάγνωση και ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι έχουν
ξεπεράσει τα πρώτα στάδια και είναι ήδη έτοιμοι να διαβάζουν για να μαθαίνουν. Η πλειοψηφία των
προγραμμάτων σπουδών υπογραμμίζουν τη σημασία αποκόμισης ευχαρίστησης από την ανάγνωση
και ενδιαφέροντος για την αναγνωστική πρακτική από τους μαθητές και υποστηρίζουν τη χρήση
ποικιλίας βιβλίων και άλλου γραπτού υλικού στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Η γενική τάση είναι η
ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών στη χρήση βιβλίων μυθιστορηματικού και μη μυθιστορηματικού
περιεχομένου, όπως επίσης και μη βιβλιογραφικού υλικού όπως περιοδικών και εφημερίδων, χωρίς
να βασίζονται αποκλειστικά στην παραδοσιακή χρήση λογοτεχνικών κειμένων.
Η ενασχόληση με την ανάγνωση χρήζει υποστήριξης και η πιο σημαντική ίσως υποστήριξη είναι η
εξωσχολική. Παρά το γεγονός ότι η εκμάθηση ανάγνωσης αποτελεί βασική δραστηριότητα στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πολλές συναφείς αναγνωστικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα έξω από
τα τυπικά σχολικά πλαίσια. Η προώθηση των δραστηριοτήτων ανάγνωσης στο σπίτι και η δημιουργία
ενός περιβάλλοντος αξιοποίησης της ανάγνωσης είναι σημαντικοί παράγοντες δημιουργίας καλών
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αναγνωστών. Στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ποικιλία κρατικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
προώθησης της ανάγνωσης που απευθύνονται είτε στην ευρύτερη κοινωνία είτε σε συγκεκριμένα
τμήματα της. Ωστόσο, πολλές δραστηριότητες προώθησης της ανάγνωσης λαμβάνουν τη μορφή
δραστηριοτήτων γραμματισμού οι οποίες ενδεχομένως προσελκύουν εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται
ήδη για την ανάγνωση. Προγράμματα με συγκεκριμένη εστίαση σε κοινωνικές ομάδες χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου, ή για τα αγόρια, φαίνεται ότι σπανίζουν. Δεν υπάρχει εξάλλου μεγάλη εστίαση
στα πολυμέσα μεταξύ των προγραμμάτων προώθησης της ανάγνωσης στις Ευρωπαϊκές χώρες, παρά
την συνεχώς αυξανόμενη απήχηση τους στους μαθητές. Οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης των κινήτρων
και της ενασχόλησης με την ανάγνωση αφορούν κατά κύριο λόγο σε βιβλία μυθιστορημάτων.
Οι δραστηριότητες γραμματισμού των γονέων με τα παιδιά τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την
ανάπτυξη των πρώιμων δεξιοτήτων ανάγνωσης. Πολλά προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
στις Ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση στους γονείς, στα
περισσότερα από τα οποία επισημαίνεται όλως ιδιαιτέρως η σημασία της φωνητικής ανάγνωσης των
γονέων στα παιδιά. Τα ευρήματα των ερευνών ωστόσο επισημαίνουν ότι η φωνητική ανάγνωση δεν
επαρκεί. Τα αποτελεσματικά προγράμματα γραμματισμού των γονέων θα πρέπει επίσης να
συνδράμουν τους γονείς ώστε να γνωρίζουν πώς θα διδάσκουν στα παιδιά τους ειδικές δεξιότητες
γραμματισμού και να τους προτρέπουν να ακούν τη φωνητική ανάγνωση των παιδιών τους.
Αντιμετώπιση των δυσχερειών των προβληματικών αναγνωστών
Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσχερειών ανάγνωσης αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη μέριμνα
στην Ευρώπη. Οι τελευταίες διεθνείς έρευνες επί θεμάτων ανάγνωσης επισημαίνουν τον μεγάλο
αριθμό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση μεταξύ των μαθητών τετάρτης τάξης δημοτικού
(PIRLS 2006) και των 15χρονων μαθητών (PISA 2009). Το θέμα των προβληματικών αναγνωστών
αποτελεί σημαντικότερο πρόβλημα σε ορισμένες χώρες σε σύγκριση με άλλες. Στα συγκεκριμένα αυτά
πλαίσια, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν καθορίσει ένα σημείο αναφοράς το οποίο προβλέπει τη μείωση
του ποσοστού 15χρονων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση στο 15% μέχρι το 2020 (103).
Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην ανάγνωση θα επιφέρει πιθανόν οφέλη σε όλους τους μαθητές,
συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών αναγνωστών. Είναι ωστόσο απόλυτα απαραίτητη η
αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα διάφορα στάδια της
εκμάθησης ανάγνωσης με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης, με ειδικά
σχεδιασμένες παρεμβάσεις και προγράμματα.
Όταν οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με αναγνωστικές δυσχέρειες και χαμηλά επιτεύγματα στην
ικανότητα ανάγνωσης, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι αφορούν στο οικιακό και οικογενειακό
υπόβαθρο και οι οποίοι μπορεί να συνεισφέρουν στο πρόβλημα. Η ποιοτική διδασκαλία, με την
υιοθέτηση μιας προοπτικής προσανατολισμένης στην έρευνα, μπορεί να συνδράμει στην απάλυνση
των ως άνω αρνητικών συνεπειών. Εν τούτοις, σύμφωνα με τα δεδομένα PIRLS 2006, η άποψη ότι οι
μαθητές θα αντιπαρέλθουν τις αναγνωστικές δυσχέρειες ως φυσικό αποτέλεσμα της μεγαλύτερης
ωριμότητας τους, σε μια στρατηγική ‘βλέποντας και κάνοντας’, είναι ακόμη πολύ διαδεδομένη. Αυτό
είναι ιδιαίτερα προφανές στο Βέλγιο (Γαλλόφωνη Κοινότητα), στην Ιταλία, στη Λετονία, στο
Λουξεμβούργο και στην Αυστρία και δημιουργεί την ανάγκη νέων προσπαθειών στα πλαίσια της
αρχικής εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης που θα οδηγήσουν σε νέες
προδραστικές μεθόδους υποστήριξης των προβληματικών αναγνωστών.
Οι εντατικές και στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων απόκτησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων ή της αναγνωστικής κατανόησης. Η
υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων προϋποθέτει συχνά τη συνεργασία συμπληρωματικού
προσωπικού υποστήριξης στη σχολική αίθουσα. Ωστόσο, η παροχή επαγγελματικής υποστήριξης
στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους προβληματικούς αναγνώστες δημιουργεί κάποιους
προβληματισμούς αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και το βαθμό εξειδίκευσης στην Διδασκαλία της
Ανάγνωσης. Κατά το PIRLS 2006, υπήρχε συμπληρωματικό προσωπικό διαθέσιμο να εργαστεί στην
σχολική αίθουσα από κοινού με τον εκπαιδευτικό, τουλάχιστον μερικές φορές, για ποσοστό περίπου
44% των μαθητών της ΕΕ. Σημειώνεται όμως, ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν σε ένα βοηθό
εκπαιδευτικό ή άλλο ενήλικα, από τους οποίους συχνά λείπει η ειδική κατάρτιση στις αναγνωστικές
δυσχέρειες. Οι ειδικοί ανάγνωσης δεν υπήρχαν ποτέ διαθέσιμοι για εργασία σε σχολική αίθουσα για
ποσοστό 75% των μαθητών τετάρτης τάξης. Μόνο σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πολιτικές οι
οποίες προβλέπουν προσωπικό εξειδικευμένο στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης για τη συνδρομή των
103
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μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες στη σχολική αίθουσα ή στο σχολείο γενικότερα. Στις άλλες
χώρες, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται από άλλα είδη επαγγελματιών όπως λογοθεραπευτές ή
ψυχολόγους (εκπαίδευσης), μερικές φορές μέσα στη σχολική αίθουσα, αλλά συνήθως εκτός αυτής και
εκτός σχολείου.
Η αποδοτικότητα επαγγελματικής υποστήριξης μπορεί επίσης να είναι περιορισμένης εμβέλειας
εξαιτίας των χρονοβόρων και περίπλοκων διαδικασιών των απαραίτητων για την οργάνωση της. Από
την επισήμανση ενός μαθητή με αναγνωστικές δυσχέρειες μέχρι την στιγμή κατά την οποία θα τεθούν
στη διάθεση του τα υποστηρικτικά μέτρα μπορεί να περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Εν τούτοις,
η έγκαιρη και άμεση παρέμβαση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών
δυσχερειών και ειδικότερα αφού οι εν λόγω δυσχέρειες επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις σε όλα τα
μαθήματα και όχι μόνο στη γλώσσα εκπαίδευσης.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση εκ μέρους των δασκάλων είναι θεμελιώδες συστατικό της Διδασκαλίας
της Ανάγνωσης. Αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τον καθορισμό της εστίασης της προσοχής του
εκπαιδευτικού στην προσπάθεια επίλυσης των αναγνωστικών δυσχερειών. Τα τελευταία
αποτελέσματα PIRLS ωστόσο, έθεσαν ορισμένους προβληματισμούς ως προς τις δεξιότητες
διάγνωσης των εκπαιδευτικών. Επεσήμαναν ότι οι εκπαιδευτικοί έτειναν μάλλον να υποτιμούν
ελαφρώς τον αριθμό των μαθητών με ανάγκες πρόσθετης υποστήριξης σε σύγκριση με τους
πραγματικούς αριθμούς προβληματικών αναγνωστών σύμφωνα με την κλίμακα επιτευγμάτων PIRLS.
Τα ως άνω ευρήματα σημαίνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την παροχή στους
εκπαιδευτικούς της κατάλληλης γνωστικής βάσης και εργαλείων αξιολόγησης των μαθητών κατά την
διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης. Η συμπερίληψη των κλιμάκων επιτευγμάτων ανάγνωσης σε
εθνικά προγράμματα σπουδών, που υπάρχουν επί του παρόντος στα προγράμματα λίγων χωρών, θα
μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη πρακτική για το σκοπό αυτό. Το συγκεκριμένο εργαλείο
αξιολόγησης, χρησιμοποιούμενο από όλους τους εκπαιδευτικούς, θα μπορούσε να εισφέρει στην
συνοχή σε όλες τις σχολικές τάξεις και μεταξύ των σχολείων ως προς τον καθορισμό βασικών
σημείων αναφοράς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επισημαίνει το χρόνο κατά τον οποίο θα πρέπει
να φθάσουν στα εν λόγω σημεία αναφοράς οι μαθητές. Εξάλλου, μεταξύ των επιτυχών πρωτοβουλιών
των αναφερομένων από τις χώρες για την υποστήριξη των προβληματικών αναγνωστών, υπήρχαν
διάφορες μέθοδοι και υλικά διδασκαλίας για την επισήμανση των ατομικών προβλημάτων των
μαθητών και την μέτρηση της προόδου τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να είναι και αλλού
χρήσιμες υπό τον όρο της άμεσης προσβασιμότητας σε αυτές και της συστηματικής τους χρήσης.
Ένα
μαθησιακό
εκπαιδευτικούς

περιβάλλον

παροχής

κινήτρων

για

στοχαστικοκριτικούς

Μια βασική πτυχή στην Διδασκαλία της Ανάγνωσης είναι η ικανότητα των εκπαιδευτικών να
λειτουργούν από τη θέση επαγγελματία προσανατολισμένου στην έρευνα τη σχετική με τις
αναγνωστικές δυσχέρειες. Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη αρχική κατάρτιση η
οποία θα τους εφοδιάσει με σταθερές βάσεις στην εκπαιδευτική έρευνα και μεθοδολογία. Ο
συνδυασμός των θεωρητικών γνώσεων και της εμπειρίας στο χώρο εργασίας φαίνεται ότι είναι πολύ
αποτελεσματικός στην ανασκευή των όποιων προγενέστερων απόψεων οι οποίες δεν συνάδουν με
την δέουσα Διδασκαλία της Ανάγνωσης, όπως για παράδειγμα η ερμηνεία των αναγνωστικών
δυσχερειών αποκλειστικά και μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του οικιακού περιβάλλοντος. Τα
δεδομένα PIRLS επιβεβαιώνουν ότι η έμφαση σε τομείς σχετικούς με τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης
κατά την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με καλές διδακτικές πρακτικές
εκπαίδευσης στην ανάγνωση. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών πλαισιώνεται από κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές αναφερόμενες στην
προπαρασκευή των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Οι χώρες οι
οποίες δεν προβλέπουν κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές επί αυτού αναφέρουν επίσης ότι τα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης περιλαμβάνουν ενότητες ή σειρές μαθημάτων σχετικές με τη
Διδασκαλία της Ανάγνωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
ανάγνωσης, ισχύουσες πρακτικές ή πολιτικές, όπως η απασχόληση εκπαιδευτικών χωρίς επίσημη
πιστοποίηση, η ανάπτυξη εναλλακτικών οδών κατάρτισης με βάση την απασχόληση, ή η μη θέσπιση
της πρακτικής επαγγελματικής εξάσκησης ως απαραίτητης προϋπόθεσης, πρέπει να
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς.
Η Συνεχής Επαγγελματική Εξέλιξη (ΣΕΕ) είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για τους εκπαιδευτικούς
ως προς τον προσανατολισμό τους προς την έρευνα και τις στοχαστικοκριτικές πρακτικές. Σύμφωνα
με τα ευρήματα ακαδημαϊκών ερευνών, οι μορφές ΣΕΕ με μεγαλύτερες πιθανότητες προώθησης
θετικών αλλαγών που θα διαρκέσουν διαχρονικά εμπεριέχουν προοπτικές μακράς πνοής και παροχή
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ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για τον κριτικό αναστοχασμό της εργασίας τους. Εκτός αυτού
υπάρχουν και τα οφέλη της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, καταλήγοντας έτσι σε μια
συλλογική προσέγγιση στη βελτίωση της διδασκαλίας της ανάγνωσης. Ωστόσο, κατά τα δεδομένα
TALIS, η πλέον κοινή μορφή ΣΕΕ για εκπαιδευτικούς διδάσκοντες θεματολογίες σχετικές με την
ανάγνωση είναι τα μικρής διάρκειας, μη επαναλαμβανόμενα μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια. Κατά
μέσον όρο στην ΕΕ, μια μειοψηφία εκπαιδευτικών ανέφερε ότι είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες
προσανατολισμένες προς την έρευνα, ανταλλαγής γνώσεων ή σε μαθησιακές δραστηριότητες μεταξύ
συναδέλφων.
Ο τρόπος με τον οποίο θα προωθηθούν πιο αποτελεσματικές δράσεις ΣΕΕ στην Διδασκαλία της
Ανάγνωσης αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Η μελέτη αυτή έφερε στο φως διάφορες
πρακτικές συγκεκριμένων χωρών οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στην εξέταση των
τρόπων ανταπόκρισης στην εν λόγω πρόκληση. Για παράδειγμα, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη
ενθαρρύνεται από τη σύνδεση της με την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και τις
μισθολογικές αυξήσεις. Οι δραστηριότητες ΣΕΕ περιλαμβάνονται σε εθνικές στρατηγικές βελτίωσης
των αναγνωστικών δεξιοτήτων, ενώ έχουν συσταθεί και εθνικοί συντονιστικοί φορείς υποστήριξης των
στρατηγικών αυτών. Υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες παρακολούθησης μεταπτυχιακών
μαθημάτων ώστε να αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα ειδικών ανάγνωσης. Οι εκπαιδευτικοί
ενθαρρύνονται επίσης στην ανάληψη ερευνητικών δράσεων μικρής κλίμακας οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης των διδακτικών πρακτικών τους. Εκτός αυτών υπάρχουν
παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της διαδικτύωσης εκπαιδευτικών, όπως η ανταλλαγή
γνώσεων και δεξιοτήτων αποδοτικής διδασκαλίας, όπως επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών για τις
δραστηριότητες που ακολουθούνται στα σχολεία που παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις.
Έφηβοι αναγνώστες
Ένα σημαντικό σημείο που αξίζει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης το οποίο προκύπτει από τη μελέτη
είναι η εξεύρεση του τρόπου διδασκαλίας πιο προχωρημένων δεξιοτήτων ανάγνωσης στους εφήβους.
Σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, το τεχνικό και εξειδικευμένο λεξιλόγιο
ποικίλει ανάλογα με τα μαθήματα, όπως και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά στοιχεία τα κρίσιμα για την
κατανόηση. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων σπουδών στις περισσότερες
χώρες, όλοι οι καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση
της ικανότητας ανάγνωσης των μαθητών τους. Δεν είναι ωστόσο ξεκάθαρο το κατά πόσο η εν λόγω
αρχή στηρίζεται σε αρκετά ισχυρές βάσεις. Για παράδειγμα, η διαπρογραμματική Διδασκαλία της
Ανάγνωσης, , υποδεικνύει ότι όλοι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα θεματικών τομέων, πρέπει
να καταρτιστούν στην διδασκαλία των μαθητών τους στην ανάγνωση. Από ότι γνωρίζουμε, μόνο η
Γαλλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχουν στα ιδρύματα αρχικής εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών συστάσεις Διδασκαλίας της Ανάγνωσης οι οποίες ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς
μαθημάτων εκτός της γλώσσας διδασκαλίας.
Είναι επίσης απαραίτητη περαιτέρω ερευνητική αναζήτηση ώστε να γίνει κατανοητό το πώς η
ενασχόληση με τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας της Πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει θετικά τα παιδιά
και τους εφήβους ως προς την καλή γνώση ανάγνωσης. Έχοντας υπόψη την συνεχώς αυξανόμενη
δημοτικότητα της online ανάγνωσης μεταξύ των εφήβων, η ένταξη των ηλεκτρονικών μέσων στα
προγράμματα σπουδών ανάγνωσης θα μπορούσε να αποβεί σημαντική στην προώθηση του
ενδιαφέροντος τους για την ανάγνωση. Πράγματι, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών
μνημονεύουν τη χρήση ψηφιακών κειμένων στη διδασκαλία της ανάγνωσης. Εν τούτοις, και παρά το
ότι η ενσωμάτωση ικανοτήτων σχετικών με τα ψηφιακά μέσα στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης και σε
άλλα μαθήματα αναφέρεται ρητά στα κεντρικά προγράμματα σπουδών, για την αποτελεσματική
εφαρμογή της μπορεί να χρειαστούν και νέες εξελίξεις στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Για
παράδειγμα, οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών συχνά
αναφέρονται σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις χρησιμοποίησης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας
της Πληροφορίας χωρίς να εξειδικεύουν τις δεξιότητες τις απαραίτητες για τη διδασκαλία τους.
Έχοντας υπόψη τις εν δυνάμει επιπτώσεις της συγκεκριμένης θεματολογίας στην ανάπτυξη των
κινήτρων για ανάγνωση, οι διαμορφωτές πολιτικής μπορεί να λάβουν πιο προωθημένα μέτρα
εξασφάλισης επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να εντάξουν τα νέα μέσα στη
Διδασκαλία της Ανάγνωσης.
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Η παρούσα επισκόπηση των βασικών θεμάτων σχετικά με την εκμάθηση και τη Διδασκαλία της
Ανάγνωσης και ειδικότερα των εθνικών πολιτικών βελτίωσης των επιτευγμάτων ως προς την
ικανότητα ανάγνωσης, επεσήμαναν πολλούς καθοριστικούς τομείς όπου θα μπορούσαν να
παρέμβουν οι διαμορφωτές πολιτικών. Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνονται η βελτίωση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Διδασκαλίας της Ανάγνωσης, παρέχοντας τους
επαρκή υποστήριξη ώστε να επισημαίνουν και να αντιμετωπίζουν τις αναγνωστικές δυσχέρειες,
εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των μαθημάτων, και όχι μόνο εκείνοι που διδάσκουν τη
γλώσσα διδασκαλίας, θα διαθέτουν επαρκείς θεωρητικές και πρακτικές βάσεις Διδασκαλίας της
Ανάγνωσης και προωθώντας την ανάγνωση σε εξωσχολικό επίπεδο, στην ευρύτερη κοινωνία ώστε να
ενθαρρύνεται η ενασχόληση των μαθητών με την ανάγνωση και ιδιαιτέρως μεταξύ των αγοριών.
Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να ασχολούνται με μερικά ή και με το σύνολο των ως άνω θεμάτων,
είτε διότι διαθέτουν εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία λειτουργούν με νοοτροπία προώθησης της
ισότητας στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και/ή διότι έχουν λάβει στοχευμένα μέτρα ανάπτυξης των
προτύπων αναγνωστικού γραμματισμού. Η μελέτη αυτή, κατέδειξε ωστόσο ότι ο αναγνωστικός
γραμματισμός επηρεάζεται από ένα φάσμα διασυνδεόμενων παραγόντων και, για να υπάρχει επιτυχία
στην ανάπτυξη των επιπέδων αναγνωστικού γραμματισμού μεταξύ των παιδιών και των νέων στην
Ευρώπη, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια συνδυασμένη προσέγγιση για την επίλυση όλων των
βασικών θεμάτων τα οποία επισημαίνονται στην παρούσα έκθεση.
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EFTA/EEA Εμπορίου οι οποίες είναι μέλη του Ευρωπαικού
Οικονομικού Χώρου

IT

Ιταλία

CY

Κύπρος

LV

Λετονία

IS

Ισλανδία

LT

Λιθουανία

LI

Λιχτενστάιν

LU

Luxembourg

NO

Νορβηγία

HU

Ουγγαρία

MT

Μάλτα

Υποψήφια χώρα

NL

Ολλανδία

TR

Κω δικός Στ ατ ι στ ι κή ς
:

Μη διαθέσιμα δεδομένα
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Διεθνής Πρότυπη Τ αξινόμησ η τη ς Εκπαίδευσης (ISCED 1997)
Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED) αποτελεί ένα μέσο κατάλληλο για την
κατάρτιση διεθνών εκπαιδευτικών στατιστικών. Καλύπτει δυο μεταβλητές διασταυρούμενης
ταξινόμησης: επίπεδα και πεδία εκπαίδευσης με τις συμπληρωματικές διαστάσεις
γενικού/επαγγελματικού/προ-επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικού/προς την αγορά
εργασίας προορισμού. Η τρέχουσα έκδοση, ISCED 97 (104) διακρίνει επτά εκπαιδευτικά επίπεδα.
ΕΠΙΠΕΔΑ ISCED 97
Ανάλογα με το είδος και το επίπεδο της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης
ενός συστήματος ιεράρχησης μεταξύ βασικών και δευτερευόντων κριτηρίων (τυπικά προσόντα
εισόδου, ελάχιστες προϋποθέσεις εισόδου, ελάχιστη ηλικία, προσόντα προσωπικού, κλπ).
ISCED 0: Προσχολική εκπαίδευση
Το επίπεδο προσχολικής εκπαίδευσης ορίζεται ως το αρχικό στάδιο οργανωμένης διδασκαλίας.
Έχει ως βάση το σχολείο ή κέντρο εκπαίδευσης και προορίζεται για παιδιά ηλικίας τουλάχιστον
τριών ετών.
ISCED 1: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Το επίπεδο αυτό ξεκινά από ηλικία τεσσάρων έως επτά ετών, είναι υποχρεωτικό και διαρκεί γενικά
από πέντε έως έξη χρόνια.
ISCED 2: Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συνεχίζονται τα βασικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έστω και αν η διδασκαλία
εστιάζεται περισσότερο σε θεματικά αντικείμενα (είδη μαθημάτων). Συνήθως, η ολοκλήρωση του
επιπέδου αυτού συμπίπτει με το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
ISCED 3: Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το επίπεδο αυτό γενικά ξεκινά από το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η είσοδος σε αυτό
γίνεται συνήθως στην ηλικία των 15 ή των 16 ετών. Είναι συνήθως απαραίτητα για την ένταξη στο
επίπεδο τα τυπικά προσόντα (περάτωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και άλλα ελάχιστα προσόντα
εισόδου. Η διδασκαλία εστιάζεται ακόμα περισσότερο σε θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) από ότι
στο επίπεδο ISCED 2. Η συνήθης διάρκεια του επιπέδου ISCED 3 ποικίλει από δυο έως πέντε
χρόνια.
ISCED 4: Μετα-δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Τα προγράμματα αυτά βρίσκονται στα όρια μεταξύ ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Χρησιμεύουν στη διεύρυνση των γνώσεων των αποφοίτων του επιπέδου ISCED 3.
Τυπικά παραδείγματα είναι τα προγράμματα προετοιμασίας των μαθητών για το επίπεδο 5 ή
προγράμματα άμεσης πρόσβασης των μαθητών στην αγορά εργασίας.
ISCED 5: Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πρώτο στάδιο)
Η ένταξη σε αυτά τα προγράμματα προϋποθέτει συνήθως την επιτυχή αποπεράτωση των
επιπέδων ISCED 3 ή 4. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και ακαδημαϊκό προσανατολισμό (τύπου Α) τα οποία έχουν γενικά θεωρητικές βάσεις και
τριτοβάθμια προγράμματα προσανατολισμένα στην απασχόληση (τύπου B) τα οποία είναι
συνήθως μικρότερης διάρκειας και αποβλέπουν στην προετοιμασία εισόδου στην αγορά εργασίας.
ISCED 6: Τριτοβάθμια εκπαίδευση (δεύτερο στάδιο)
Το επίπεδο αυτό αγορά σε τριτοβάθμιες σπουδές οι οποίες οδηγούν σε παροχή πιο εξελιγμένων
και προσανατολισμένων στην έρευνα πτυχίων σπουδών (Ph.D. ή διδακτορικά).
104

(

) http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm
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Σχήμα 1: Μέση επίδοση και τυπική απόκλιση στην ανάγνωση για μαθητές 15 ετών, 2009 _____________ 20
Σχήμα 2: Ποσοστά 15χρονων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις ανάγνωσης, 2009 ____________________ 21
Σχήμα 3: Μέση επίδοση και τυπική απόκλιση στην ανάγνωση για μαθητές τετάρτης δημοτικού, 2006 ____ 23
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τετάρτης δημοτικού, 2006 και για μαθητές 15 ετών, 2009 __________________________________ 27
Σχήμα 6: Ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που εξηγείται από διακυμάνσεις μεταξύ σχολείων
στην κλίμακα ανάγνωσης για μαθητές 15 ετών, 2009 _____________________________________ 28

Κεφάλαιο 1:

Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Ανάγνωσης

Σχήμα 1.1: Δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού στα κείμενα αναφοράς,
προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 2009/10 ______________________________________ 55
Σχήμα 1.2: Βασικές δεξιότητες γραμματισμού στα κείμενα αναφοράς,
προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 2009/10 ______________________________________ 56
Σχήμα 1.3: Συνεχής διδασκαλία φωνητικής σε όλο το φάσμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
όπως αναφέρεται στα κείμενα αναφοράς, 2009/10 _______________________________________ 58
Σχήμα 1.4: Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης στα κείμενα αναφοράς, πρωτοβάθμια και κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2009/10 __________________________________________________ 60
Σχήμα 1.5: Συνεργατική μάθηση με βάση γραπτά κείμενα στα κείμενα αναφοράς, πρωτοβάθμια
και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2009/10 _______________________________________ 64
Σχήμα 1.6: Ποσοστό μαθητών τετάρτης τάξης που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς τους και ποσοστό μαθητών στους οποίους παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία,
2006 ___________________________________________________________________________ 67
Σχήμα 1.7: Ποσοστό μαθητών τετάρτης τάξης με ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς τους και πραγματικό ποσοστό προβληματικών αναγνωστών, 2006 ______________ 68
Σχήμα 1.8: Συχνότητα διαθεσιμότητας υποστήριξης στην ανάγνωση για μαθητές
τετάρτης τάξης, 2006 ______________________________________________________________ 71
Σχήμα 1.9: Διαθεσιμότητα ατόμου υποστήριξης στη σχολική αίθουσα για μαθητές τετάρτης τάξης,
2006 ___________________________________________________________________________ 72
Σχήμα 1.10: Διαθεσιμότητα ειδικών εκπαιδευτικών ανάγνωσης, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα
ή ευρέως διαδεδομένες πρακτικές για τη συνδρομή των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των
αναγνωστικών δυσχερειών στα δημοτικά σχολεία, 2009/10 ________________________________ 74
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Σχήμα 2.1: Ποσοστά μαθητών τετάρτης τάξης με εκπαιδευτικούς των οποίων η αρχική κατάρτιση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Προσάρτημα Τμήμα 1.3 /Πίνακας 1: Ποσοστό μαθητών τετάρτης τάξης της σχολικής φοίτησης
των οποίων οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ‘σε κατάσταση αναμονής’, ‘ανάθεση πρόσθετης
εργασίας στο σπίτι’, και παροχή ‘υποστήριξης μέσα στην τάξη’ για μαθητές που αρχίζουν να
υστερούν στην ανάγνωση, 2006
Υποστήριξη μέσα στη σχολική αίθουσα
αναμονή

Τ.σ

Εργασία
στο σπίτι

Τ.σ

Εξατομικευμ
ένη εργασία

Τ.σ.

Διαφορετι
κή
ταχύτητα

Τ.σ.

Βοήθεια
από
άλλους
μαθητές

Τ.σ.

EU-27

32.9

1.19

55.6

1.08

87.0

0.90

64.6

1.23

59.9

1.31

BE fr

53.3

4.02

37.1

3.87

73.2

3.27

79.6

2.80

53.2

3.46

BE nl

42.9

3.99

44.3

3.81

86.8

2.86

75.9

3.25

75.9

3.73

BG

37.5

4.10

96.5

1.78

97.7

1.37

63.6

4.32

55.1

4.6

DK

32.5

3.64

30.7

3.94

83.5

2.61

44.2

3.92

34.7

4.16

DE

25.3

3.53

62.7

5.11

80.5

3.26

70.8

3.07

69.0

3.9

ES

25.4

3.74

79.4

3.21

87.0

2.84

65.4

3.64

36.6

3.88

FR

41.4

3.60

23.4

3.07

82.3

2.87

78.0

3.15

58.5

3.5

IT

47.9

3.85

72.0

3.56

91.8

2.19

75.6

3.14

82.9

3.15

LV

90.5

1.92

80.1

3.20

82.9

2.95

75.9

3.35

56.6

3.22

LT

48.8

3.54

75.1

2.95

97.6

1.04

76.1

3.21

54.7

3.63

LU

43.0

0.21

48.1

0.19

72.8

0.17

80.4

0.15

46.7

0.18

HU

32.8

4.33

78.9

3.14

98.0

0.90

74.6

3.35

56.6

4.14

NL

18.3

3.06

55.4

4.37

94.3

1.91

44.0

4.17

81.7

3.28

AT

44.8

3.73

69.2

2.85

86.3

2.41

77.9

2.66

61.4

3.31

PL

14.3

3.18

54.9

3.83

99.2

0.56

74.5

3.46

47.1

4.33

RO

36.1

3.84

90.3

2.85

95.9

1.88

65.8

3.64

66.9

3.68

SI

11.3

2.13

53.8

3.27

96.6

1.13

72.8

2.93

53.9

3.09

SK

24.3

3.27

28.8

3.34

95.5

1.44

82.2

2.37

53.6

3.85

SE

30.1

3.32

78.5

3.50

90.5

2.54

38.0

3.67

34.6

3.41

UK (1)

34.2

4.02

38.6

3.97

77.9

3.43

25.1

3.97

53.4

4.59

UK-SCT

17.1

3.65

68.1

4.01

91.5

1.92

10.7

2.70

44.8

4.72

IS

26.4

0.36

77.3

0.31

78.7

0.28

25.6

0.33

16.9

0.32

NO

24.2

3.21

30.8

3.38

96.3

1.16

28.2

3.88

17.6

4.01

UK ( ): UK-ENG/WLS/NIR

Πηγή: PIRLS, IEA.

1

Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικά (p<.05) διαφορετικές από τη μέση τιμή ΕΕ αναφέρονται με έντονους χαρακτήρες. Τ.σ.
αναφέρεται στα τυπικά σφάλματα.

Επεξηγηματικό σημείωμα
Ο πίνακας καταγράφει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση ‘Τι κάνετε συνήθως όταν ένας μαθητής σας αρχίζει να
υστερεί στην ανάγνωση;’
α) περιμένω να δω εάν η επίδοση βελτιώνεται με την μεγαλύτερη ωριμότητα (στήλη ‘αναμονή’)
β) αφιερώνω περισσότερο χρόνο εργασίας στην εξατομικευμένη εκμάθηση ανάγνωσης με το συγκεκριμένο μαθητή (στήλη
‘εξατομικευμένη εργασία’)
γ) αναθέτω σε άλλους μαθητές να εργαστούν στην ανάγνωση με τον μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες (στήλη ‘βοήθεια από
άλλους μαθητές’)
δ) αναθέτω εργασία στο σπίτι ώστε να βοηθήσω τον μαθητή στην ανάκτηση του χαμένου εδάφους (στήλη ‘εργασία στο σπίτι’)
Ο πίνακας αναφέρει τα ποσοστά των μαθητών των οποίων οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ‘ναι’ στο ερώτημα. Οι απαντήσεις δεν
ήταν αμοιβαίως αποκλειόμενες.
Η στήλη 'διαφορετική ταχύτητα’ αναφέρει τα ποσοστά των μαθητών των οποίων οι εκπαιδευτικοί κάνουν δεύτερη επιλογή στο
ερώτημα ‘Ποιο από αυτά περιγράφει καλύτερα τον τρόπο που χρησιμοποιείτε διδακτικά υλικά ανάγνωσης για μαθητές που
βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης;’
(1) χρησιμοποιώ τα ίδια υλικά με όλους τους μαθητές διότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ικανότητας ανάγνωσης
(2) χρησιμοποιώ τα ίδια υλικά με μαθητές σε διάφορα επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης, αλλά αναθέτω στους μαθητές να
εργάζονται με διαφορετικές ταχύτητες
(3) χρησιμοποιώ τα ίδια υλικά με όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανότητας ανάγνωσης και αναθέτω στους
μαθητές εργασίες με την ίδια ταχύτητα
(4) χρησιμοποιώ διαφορετικά υλικά με μαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
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Προσάρτημα Τμήμα 2.2 / Πίνακας 1: Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ δείκτη 'διδαχθείσας
ανάγνωσης' και άλλων μεταβλητών στις συμμετέχουσες χώρες ΕΕ-27, 2006

Επαγγελματικ
ή εξέλιξη

αξιολόγηση

Υλικά

Διδασκαλία

Οργάνωση
μαθητών

Ερωτήματα

Συσχέτιση

Δημιουργία ομάδων μεικτών ικανοτήτων

0.19

Χρήση εξατομικευμένης Διδασκαλίας της Ανάγνωσης

0.21

Οι μαθητές εργάζονται ανεξάρτητα ως προς ένα σχέδιο ή στόχο που τους έχει ανατεθεί

0.17

Οι μαθητές εργάζονται ανεξάρτητα επί στόχου τον οποίο οι ίδιοι έχουν επιλέξει

0.16

Διδασκαλία ή διαμόρφωση διαφορετικών στρατηγικών ανάγνωσης για τους μαθητές*
(για παράδειγμα, γρήγορη ανάγνωση κειμένων (στα πεταχτά), αυτο-παρακολούθηση)
Διδασκαλία στρατηγικών αποκωδικοποίησης ήχων και λέξεων στους μαθητές*
Συστηματική διδασκαλία νέου λεξιλογίου στους μαθητές
Βοήθεια στους μαθητές στην κατανόηση νέου λεξιλογίου σε κείμενα που διαβάζουν
Ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις αναγνωστικής κατανόησης σχετικά με κείμενα που
έχουν διαβάσει
Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ή να απαντήσουν σε κάτι σχετικά με κείμενα που έχουν διαβάσει
Ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν προφορικά σε ερωτήματα για όσα διάβασαν ή να συνοψίσουν όσα
διάβασαν
Ζητείται από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν εργασία σχετικά με τα όσα διάβασαν (π.χ. ένα θεατρικό έργο ή
καλλιτεχνική εργασία)*
Οι μαθητές απαντούν σε κουίζ ή σε τεστ για τα όσα διάβασαν*
Ζητείται από τους μαθητές να επισημάνουν τις βασικές ιδέες από τα όσα διάβασαν
Ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τα όσα διάβασαν με προσωπικές τους εμπειρίες
Ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τα όσα διάβασαν με άλλα θέματα τα οποία έχουν διαβάσει*
Ζητείται από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν προβλέψεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια του κειμένου το οποίο
διαβάζουν*
Ζητείται από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν γενικεύσεις και να αντλήσουν λογικά συμπεράσματα με βάση τα
όσα έχουν διαβάσει*
Ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν το ύφος ή τη δομή του κειμένου το οποίο διάβασαν
Πάρετε τους μαθητές μαζί σας ή στείλετε τους σε μια βιβλιοθήκη εκτός της σχολικής βιβλιοθήκης
Αναθέστε εργασία ανάγνωσης ως μέρος εργασίας στο σπίτι (για οποιαδήποτε θεματολογική ενότητα)
Χρήση σχολικών βιβλίων
Χρησιμοποιήστε αναγνωστικές σειρές (π.χ. αναγνωστικά, βιβλία για τις διάφορες σχολικές τάξεις)*
Χρήση παιδικών εφημερίδων και/ή περιοδικών
Χρήση υλικών τα οποία έχουν γράψει οι μαθητές
Αναθέστε στα παιδιά την ανάγνωση σύντομων ιστοριών
(π.χ μύθοι, παραμύθια, ιστορίες δράσης, επιστημονική φαντασία, αστυνομικές ιστορίες)
Αναθέστε στα παιδιά την ανάγνωση ποιημάτων
Αναθέστε στα παιδιά την ανάγνωση θεατρικών έργων
Αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση με ερωτήματα πολλαπλών επιλογών στο υλικό που
διάβασαν
Αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση με την υποβολή προφορικών ερωτημάτων
Αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση συζητώντας μαζί τους για τα όσα έχουν διαβάσει και τις
εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει
Χρήση της αξιολόγησης για προσαρμογή της διδασκαλίας
Χρήση της αξιολόγησης για την παροχή δεδομένων σχετικών με την εθνική ή τοπική παρακολούθηση
Χρήση χαρτοφυλακίων (συλλογή δειγμάτων μαθητικών εργασιών, ημερολογίων ανάγνωσης) ως μέρος της αξιολόγησης της προόδου των
μαθητών στην ανάγνωση
Συνάντηση και κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους γονείς κάθε μαθητή σχετικά με την πρόοδο του στην ανάγνωση
Αποστολή έκθεσης προόδου του μαθητή στην ανάγνωση στους γονείς του
Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση άμεσα συσχετισμένη με την ανάγνωση ή τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης (π.χ. θεωρία
ανάγνωσης, μέθοδοι διδασκαλίας)*
Ανάγνωση βιβλίων/περιοδικών γενικά για τη διδασκαλία*
Ανάγνωση βιβλίων/περιοδικών για τη Διδασκαλία της Ανάγνωσης*
Ανάγνωση παιδικών βιβλίων*

Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006

* Οι συσχετισμοί από τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα περιγράφονται στον Πίνακα 2 στα Παραρτήματα.
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Παραρτήματα

Επεξηγηματικό σημείωμα
Οι πρωτότυπες κλίμακες Likert έχουν αντιστραφεί έτσι ώστε οι αύξουσες τιμές να υποδεικνύουν πιο συχνές απαντήσεις. Η
κλίμακα δεν έχει αντιστραφεί σε ερωτήματα ‘ανάθεση ανάγνωσης ως τμήμα εργασίας στο σπίτι’ και ‘ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση’
μια και ήταν ήδη προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οι συγκρίσεις βασίζονται σε δοκιμή στατιστικής σημαντικότητας σε επίπεδο p<.05. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα εσφαλμένης
δήλωσης είναι μικρότερη του 5%.
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα το οποίο διατίθεται στο:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Προσάρτημα Τμήμα 2.2 / Πίνακας 2 : Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ δείκτη
‘διδαχθείσας ανάγνωσης’ και άλλων μεταβλητών, ανά εκπαιδευτικό σύστημα, 2006
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προβλέψεις πάνω
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στρατηγικών
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Πηγή: IEA, βάση δεδομένων PIRLS 2006
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Χώρες μη συμμετέχουσες στην έρευνα

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές

Επεξηγηματικό σημείωμα
Τιμές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές (p<.05) αναφέρονται με έντονα γράμματα. Απαριθμούνται μόνο εκείνες οι μεταβλητές
οι οποίες αποδίδουν σημαντικούς συσχετισμούς με τον δείκτη ‘διδαχθείσας ανάγνωσης’ σε τουλάχιστον 10 μελετηθέντα
εκπαιδευτικά συστήματα.
Οι πρωτότυπες κλίμακες Likert έχουν αντιστραφεί έτσι ώστε οι αύξουσες τιμές να υποδεικνύουν πιο συχνές απαντήσεις. Η
κλίμακα δεν έχει αντιστραφεί στο ερώτημα ‘ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση’ μια και ήταν ήδη προς τη σωστή κατεύθυνση.
Για τυπικά σφάλματα βελ.. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Προγράμματα
επαγγελματικώ
ν προσόντων

Παρατηρήσεις
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Προγράμματα
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Τμήματα
μαθημάτων

Προσάρτημα Τμήμα 2.2 /Πίνακας 3: Παρατηρούμενες συνέπειες παρακολούθησης
δραστηριοτήτων ΣΕΕ ανά είδος, μεταξύ εκπαιδευτικών που διδάσκουν ανάγνωση,
γραφή και λογοτεχνία σε επίπεδο Γυμνασίου ανά εκπαιδευτικό σύστημα, 2008
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Πηγή: ΟΟΣΑ, βάση δεδομένων TALIS 2008

x

Χώρες μη συμμετέχουσες στη μελέτη

Σημείωση: Κλίμακα από 1 έως 4 (καμία συνέπεια, μικρή συνέπεια, μέτρια συνέπεια, σημαντική συνέπεια).
Για τυπικά σφάλματα βλ. το προσάρτημα που διατίθεται στο
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.
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Παραρτήματα

Προσάρτημα Τμήμα 1.4 / Πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των δυσχερειών ανάγνωσης:
παραδείγματα καλών πρακτικών από εθνικούς εμπειρογνώμονες, 2009/10

Βέλγιο - Γαλλόφωνη Κοινότητα
• Εξωτερική αξιολόγηση των μαθητών χωρίς πιστοποίηση (Évaluation externe non certificative)
Αξιολογήσεις χωρίς πιστοποίηση στις ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν στον τομέα της ανάγνωσης /
γραφής για τους μαθητές του 2ου και 5ου έτους της πρωτοβάθμιας και 2ου και 5ου έτος της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οργανώνονται ανά τριετία. Αυτές οι αξιολογήσεις επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να
αναλύουν τις επιδόσεις των μαθητών τους, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα διδακτικά εργαλεία που
έχουν αναπτυχθεί να προχωρούν στην επίλυση των θεμάτων που αναδείχθηκαν από τα συνολικά
αποτελέσματα.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24755

• Εργαλεία για την αξιολόγηση ικανοτήτων στον τομέα της ανάγνωσης (Des outils pour l’évaluation des
compétences dans le domaine de la lecture)
Εργαλεία αξιολόγησης διαφορετικών θεμάτων τίθενται στη διάθεση των σχολείων. Αυτά υποδεικνύουν το
είδος των εργασιών που πρέπει να προταθούν στους μαθητές καθώς και το αναμενόμενο επίπεδο σε μια
δεδομένη στιγμή των σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία ως έχουν ή
να εμπνευστούν από αυτά προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους μεθόδους αξιολόγησης για την
εκτίμηση της προόδου των μαθητών τους και την κατανόηση των δυσχερειών τους, ώστε να είναι σε θέση να
προσαρμόσουν τις προσεγγίσεις τους ή να καθορίσουν επιτεύγματα.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24345

Βέλγιο - Γερμανόφωνη Κοινότητα
• Πρόγραμμα της Ευρύτερης Κοινότητας Burg Reuland (Projekt der Großgemeinde Burg Reuland)
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης των Κέντρων Μαθησιακής Υποστήριξης και
Πληροφόρησης για τη Δυσλεξία (Beratungsstelle für LRS eV, Aachen-BRD), οι μαθητές οι οποίοι έχουν
χαρακτηριστεί από τους δασκάλους τους ως έχοντες μαθησιακές δυσχέρειες, λαμβάνουν μεμονωμένα,
εξατομικευμένη υποστήριξη. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στη μαθησιακή ανάπτυξη κάθε μαθητή. Η
υποστήριξη των μαθητών γίνεται μέσα σε ομάδες ομογενών ικανοτήτων, εκτός της τάξης και κατά τη διάρκεια
του τακτικού σχολικού ωραρίου.

Βέλγιο - Φλαμανδική Κοινότητα
• Το Πρόγραμμα IQRA (IQRA-Vlaanderen)
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να μειώσει ή να αποτρέψει μαθησιακές καθυστερήσεις σε παιδιά μεταναστών.
Η έμφαση δίνεται επίσης στην εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλίας.
http://www.bredeschoolhetkeerpunt.be/index.php?section=1&page=27

• Digibib (ADIbib)
Αυτό το πρόγραμμα της ΜΚΟ 'Die-’s-Lekti-kus' αντιμετωπίζει τους περιορισμούς μαθητών φυσιολογικής
νοημοσύνης στη γραπτή επικοινωνία. Οι μαθητές αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν καλά σε όλα τα επίπεδα
της εκπαίδευσης εάν υποστηριχτούν από τη χρήση εργαλείων αντιστάθμισης. Αυτό το πρόγραμμα
αποσκοπεί στο να προσφέρει αυτά τα εργαλεία στους συγκεκριμένους μαθητές. Δύο στόχοι αποτελούν το
επίκεντρο του προγράμματος: η ανάπτυξη και τελειοποίηση των τεχνικών μέσων, η διάθεση ψηφιακών
βιβλίων μέσω μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και η κατάρτιση και αύξηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και
των επιμελητών προκειμένου να καταστήσει δυνατή η χρήση των εργαλείων από μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
http://www.letop.be

Δημοκρατία της Τσεχίας
• DYS-Centrum Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας (Dys-Centrum Česká republika)
Οι δραστηριότητες του κέντρου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μαθησιακές δυσχέρειες, ιδιαίτερα στην
ενίσχυση των παιδιών με δυσλεξία. Συνεργάζεται με δασκάλους και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό στα
διάφορα μέρη της χώρας.
http://www.dyscentrum.org/
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• Πρόγραμμα Βήμα προς Βήμα - Αρχίζουμε μαζί (Začít spolu)
Το πρόγραμμα εισάγει μεθόδους εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση και τα δημοτικά σχολεία που
καθιστούν δυνατή μια εξατομικευμένη προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθητών.
www.sbscr.cz

• Ανάγνωση και Γραφή για Κριτική Σκέψη (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

Ημερίδες ανάγνωσης οι οποίες ενθαρρύνουν τους μαθητές να διαβάζουν, συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσχέρειες, πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα
σχολεία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από
δασκάλους εκπαιδευμένους στο πρόγραμμα «Ανάγνωση και Γραφή για Κριτική Σκέψη».
http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php

Δανία
• Ε-ανάγνωση (Ηλεκτρονική Ανάγνωση) στο σχολείο (E-læsing i skolen)
Το πρόγραμμα υλοποιεί τεχνολογία ανάγνωσης και γραφής για δυσλεκτικούς μαθητές της πρωτοβάθμιας και
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Holbæk. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι οι
δυσλεκτικοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο σχολείο με τους ίδιους όρους όπως οι υπόλοιποι
μαθητές.
• Πρόγραμμα πρότασης λέξεων για δυσλεκτικούς νέους (Ordforslags program for unge ordblinde)
Ηλεκτρονική-υποστήριξη με τη μορφή ενός ειδικού προγράμματος πρότασης λέξεων που βοηθά τη βελτίωση
της ορθογραφίας και γραφής των δυσλεξικών μαθητών.

Γερμανία
• Έρευνα ανάγνωσης συμπεριλαμβανομένου και ενός τεστ tripwire (Leseuntersuchung mit dem StolperwörterTest – LUST-1)
Η έρευνα αναλύει μεμονωμένες αναγνωστικές δυσχέρειες με τη χρήση ενός τεστ tripwire και προσπαθεί να
βελτιώσει την ανάγνωση στην τάξη, προωθώντας μια «αναγνωστική κουλτούρα».
http://www.agprim.uni-siegen.de/lust/

• Ξεκινήστε το Διάβασμα - Πρωτοβουλία Ανάγνωσης για τη Γερμανία (LESESTART – Lese-Initiative für
Deutschland)
Ο στόχος είναι να ενισχυθούν η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξη των διαδοτών της
ανάγνωσης.
http://www.lesestartdeutschland.de/

• LEKOLEMO - Πρόγραμμα για την ενίσχυση της αναγνωστικού γραμματισμού και του αναγνωστικού κινήτρου
(Förderung von Lesekompetenz und Lesemotivation)
Το πρόγραμμα ενσωματώνει τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις αναγνωστικές διαστάσεις «του εντοπισμού
πληροφοριών» και «της σκέψης και ερμηνείας». Στοχεύει ρητά στην προώθηση των αναγνωστικών
κινήτρων.
http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2009/1513/

Ιρλανδία
• Ανάγνωση ανά ζεύγη
Πρακτική εξάσκηση που περιλαμβάνει έναν αδύναμο αναγνώστη ο οποίος συνδέεται με ένα άλλον
αναγνώστη προκειμένου να διαβάσουν μαζί με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης.
www.education.gov.ie

• Σχολικό Πρόγραμμα Κατώτερης Πιστοποίησης (JCSP) για ανάπτυξη αναγνωστικών πρωτοβουλιών
συμπεριλαμβανομένων των Άστα Όλα και Διάβασε, Εκατομμυριούχος των Λέξεων και Φτιάξε ένα βιβλίο.
Πρόγραμμα για μαθητές σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Πολλοί έχουν αριθμητικές
δυσχέρειες και δυσχέρειες γραμματισμού και ως εκ τούτου προωθείται μια συνολική σχολική προσέγγιση
γραμματισμού.
http://jcsp.slss.ie/

• Σχολικό Πρόγραμμα Κατώτερης Πιστοποίησης - Πρωτοβουλία Επίδειξης Βιβλιοθήκης
Έχουν δοθεί επιχορηγήσεις σε έναν αριθμό μειονεκτούντων σχολείων, με σκοπό την ίδρυση ή την επέκταση
της βιβλιοθήκης του σχολείου.
http://jcspliteracy.com/library.php
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Ελλάδα
• Εξετάζοντας μαθητές με μαθησιακές δυσχέρειες 'Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών – Ανιχνευτικών
Εργαλείων' (Πόρποδας 2008)

Ισπανία
• Γραμματισμός για όλους (Lectoescritura para todos)
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προώθηση και ανάπτυξη αναγνωστικού γραμματισμού στην προσχολική
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και ιδίως μεταξύ του πληθυσμού υψηλού κινδύνου που αντιμετωπίζει
δυσχέρειες στην προφορική επικοινωνία.
http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/innovacion/colinn011/colinn11pc.pdf

• Εθνικά Βραβεία για την Έρευνα και την Εκπαιδευτική Καινοτομία (Premios de Investigación e Innovación
Educativa)
Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται το βραβείο είναι οι αναγνωστικές δυσχέρειες. Για παράδειγμα,
ένας από τους πρόσφατους νικητές αυτών των βραβείων για την καινοτομία είναι η πρωτοβουλία
«Γραμματισμός για όλους».
http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=conviei

• PROA-Σχέδιο Ενίσχυσης, Καθοδήγησης και Στήριξης (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo)
Στόχος του σχεδίου είναι η βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών μέσω της άμεσων ή
μεμονωμένων μέτρων στήριξης ή με την παροχή πόρων στα σχολεία. Είναι οργανωμένο σε δύο τύπους
προγραμμάτων: 1) Πρόγραμμα Σχολικής Παρακολούθησης, με στόχο τη βελτίωση των σχολικών
προοπτικών μαθητών με δυσχέρειες (συμπεριλαμβανομένης και της ανάγνωσης) στον τελευταίο κύκλο της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2) Πρόγραμμα
Στήριξης και Ενίσχυσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο την παροχή συμπληρωματικών πόρων
στα σχολεία που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής δράσης τους.
http://www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.html

Γαλλία
• Εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής επιτυχίας (Programme personnalisé de réussite éducative)
Οι μαθητές που διατρέχουν τον κίνδυνο της μη επίτευξης των απαραίτητων δεξιοτήτων στο τέλος ενός
κύκλου, υποστηρίζονται από εξατομικευμένες δράσεις, κυρίως στη γαλλική γλώσσα, τα μαθηματικά και σε
άλλες γλώσσες, για την επίτευξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται.
http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html

• Εκκίνηση (Coups de pouce)
Εντατικό πρόγραμμα βοήθειας για αρχάριους αναγνώστες (1η τάξη) κάθε μέρα μετά το σχολείο. Στόχος του
προγράμματος είναι να καθιερώσει το διάλογο μεταξύ γονέων και σχολείων, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη
των γονέων στις δυνατότητές τους ως εκπαιδευτικών, και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των παιδιών στην
δυνατότητά τους να πετύχουν.
http://www.coupdepoucecle.fr/

• Διάβασμα και Παιχνίδι (Lire et faire lire)
Πρόγραμμα με στόχο του να καταστήσει το διάβασμα ευχάριστο μέσω της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,
με εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ο οποίοι αφιερώνουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους, με μικρές ομάδες
παιδιών σε κέντρα αναψυχής, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, σχολεία κλπ., προκειμένου να διαβάζουν στα
παιδιά ή μαζί με αυτά.
http://www.lireetfairelire.org/LFL/

Ιταλία
• Νοιάζομαι - Μαθαίνοντας, Επικοινωνώντας, Ενεργώντας σε ένα Εκπαιδευτικό Δίκτυο (Imparare Comunicare
Agire in una Rete Educativa)
Το πρόγραμμα είναι επικεντρωμένο στα σχολικά και κοινωνικά προβλήματα ένταξης μαθητών με ειδικές
ανάγκες. Στόχος του είναι η προώθηση, σε σχολεία και σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, συστηματικές
ενέργειες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων με έμφαση στις
κρίσιμες πτυχές της πολιτικής ένταξης.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/icare/presentazione.shtml
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• Νέες Τεχνολογίες και Ειδικές Ανάγκες (Nuove Tecnologie e Disabilità)
Το έργο προβλέπει επτά ανεξάρτητες αλλά συντονισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση
ειδικής εκπαιδευτικής διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων για την υποστήριξη της μάθησης
και ένταξης στο σχολείο, μαθητών με ειδικές ανάγκες.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/allegati/studio_fattibilita.pdf

• Ε-Ένταξη (Ηλεκτρονική Ένταξη)
Μέσω αυτού του προγράμματος, 110 σχολεία επιλεγμένα από ένα ειδικό συμβούλιο, χρηματοδοτούνται για
πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης μαθητών σε περιοχές υψηλού κινδύνου και μαθητών με ειδικές ανάγκες. Κάθε
σχολείο υποστηρίζεται στην αγορά ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/e_inclusion/presentazione.shtml

Κύπρος
• Πρόγραμμα Αλφαβητισμού
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων από τους μαθητές
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ανάγνωσης, την ενίσχυση της ικανότητας για προσωπική έκφραση,
κρίση και επικοινωνία, καθώς και της αυτοπεποίθησής τους.

Λετονία
• Δικτυακοί τόποι που δημιουργούνται από Φόρουμ Ιδεών (Ideju Forums)
Ιστοσελίδες που παρέχουν πολλά παιδικά ηχητικά βιβλία, καθώς και γραπτές εκδόσεις, όπως και ποιήματα,
αινίγματα, Γλωσσοδέτες, κλπ. Οι πόροι είναι δωρεάν, και πολλά σχολεία χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο
για την ανάπτυξη της αναγνωστικής αποδοτικότητας των μαθητών τους.
www.pasakas.net; www.skazki.com

• Κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 335 (εγκεκριμένο στις 6 Απριλίου 2010): 'Κανονισμοί σχετικά με το
περιεχόμενο και τη διαδικασία των κρατικών κεντρικών εξετάσεων' (Ministru Kabineta 2010. gada 6. aprīļa
noteikumi Nr. 335 'Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību')
Οι κανονισμοί παρέχουν μέτρα στήριξης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να βρουν μεθόδους που βοηθούν τους μαθητές τους να αναπτύξουν την
αναγνωστική τους ικανότητα.
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK335_06042010.PDF

Λιθουανία
• Εθνικό πρόγραμμα προώθησης της ανάγνωσης
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να στηρίξει οικονομικά διάφορα προγράμματα και υπο-προγράμματα
ανάγνωσης, να συμβάλει στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων αναγνωστικής προώθησης και στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη της δια-τομεακής και δια-θεσμικής συνεργασίας, να αναπτύξει
ένα σύστημα ελέγχου αναγνωστικών αναγκών, πεδίων δράσης και δεξιοτήτων.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287765&p_query=&p_tr2=)

• Παιδαγωγική - Ψυχολογική Υπηρεσία (ΠΨΥ) του δήμου της Utena (Utenos pedagoginė psichologinė tarnyba)

Ειδικοί από την ΠΨΥ ασχολούνται με μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες σε τακτική βάση.
http://www.ppt.utena.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=55

Λουξεμβούργο
Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα

Ουγγαρία
• Η συνεχής συζήτηση για την ανάπτυξη της ανάγνωσης σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
Υπουργείο Εθνικών Πόρων, Ερευνητικό Ινστιτούτο Γλωσσολογίας της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών
(Eszmecsere az olvasásfejlesztésről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az MTA Nyelvtudományi Intézete
által finanszírozott programokban)
Η Νέα Παιδαγωγική Επιθεώρηση, η Εκπαίδευση, η Παιδαγωγική Γλώσσας-Τεχνών, τα διάφορα
Πανεπιστημιακά έντυπα, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, τα τοπικά και περιφερειακά συνέδρια, συμμετέχουν
ενεργά στην εκπαίδευση των όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με τις αναγνωστικές δυσχέρειες και προσφέρουν
θεωρητικές ή ερευνητικές εργασίες σχετικά με την ανάπτυξη της ανάγνωσης και την αποκατάσταση.
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• Παιδαγωγικά Γραφεία Συμβούλων (Nevelési Tanácsadók)
Οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα του Οργανισμού του Παιδαγωγικών Συμβούλων και των τοπικών και
περιφερειακών Γραφείων των Συμβούλων, εστιάζουν την προσοχή τους στις παθήσεις και την ανάγκη
διερεύνησης θεραπευτικών επιλογών. Καλό παράδειγμα αποτελεί η Ομάδα Παιδαγωγικών Συμβούλων της
περιοχής Ferencvaros, που προσφέρει πληροφορίες στους γονείς σχετικά με τις αιτίες και τις θεραπείες για
αποκατάσταση.
http://www.fernevtan.hu/szolgaltatasok/fejlesztes.htm

• Ινστιτούτο Peto, Βουδαπέστη (Pető Intézet, Budapest)
Το Ινστιτούτο Peto της Ουγγαρίας, είναι ένα διεθνώς γνωστό ίδρυμα που βοηθά παιδιά με ειδικές κινητικές
ανάγκες μεταξύ 2 και 17 ετών να ενταχθούν στην κοινωνία. Τα ολοκληρωμένα προγράμματά τους
προσφέρουν βοήθεια σε πολλές ειδικές ανάγκες. Το έργο τους, συν τοις άλλοις περιλαμβάνει και μέριμνα για
την ανάπτυξη της ανάγνωσης.
http://peto.hu/

Μάλτα
• Ο προσδιορισμός παιδιών «υψηλού κινδύνου», Συνολική Σχολική Προσέγγιση Σχολή στον αναγνωστικό
γραμματισμό / Βασικές δεξιότητες, Συμπληρωματική Εκπαίδευση (Ενισχυτική Εκπαίδευση)
Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται προκειμένου να εντοπίζουν μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες με τη
βοήθεια ερωτηματολογίων. Ο στόχος είναι ο εντοπισμός μαθητών με αναγνωστικές δυσχέρειες σε πρώιμο
στάδιο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η ειδική υποστήριξη που απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται να
περιμένουν για κάποια επίσημη εκτίμηση.
• Υποστήριξη του παιδιού στην τάξη
Συμπληρωματικοί εκπαιδευτικοί προσφέρουν τακτική υποστήριξη τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης
προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες.
• Υποστήριξη δυσλεκτικών μαθητών κατά τη μετάβαση
Οι καθηγητές παρέχουν υποστήριξη σε δυσλεκτικά παιδιά τα οποία μεταβαίνουν από την πρωτοβάθμια στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εκτεταμένες απαιτήσεις της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Ολλανδία
• Κεντρικό Σχέδιο Δυσλεξίας
Οι δραστηριότητες του Κεντρικού Σχεδίου στοχεύουν στον εντοπισμό προβλημάτων ανάγνωσης και
δυσλεξίας καθώς και παροχή καθοδήγησης στους μαθητές με δυσλεξία σε όλα τα σχολεία της
πρωτοβάθμιας, ειδικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γρήγορη και επαρκής παροχή συμβουλών
αποτελεί το γενικό στόχο.
www.masterplandyslexie.nl

• Βραβείο Dr. Moomers
Το Βραβείο Dr. Moomers προορίζεται για τα σχολεία που εργάζονται σκληρά και με ικανοποιητικά
αποτελέσματα για τη βελτίωση της ποιότητας της αναγνωστικής και γλωσσικής εκπαίδευσής τους, και τα
οποία παροτρύνουν και άλλα σχολεία να βελτιώσουν την ποιότητα της αναγνωστικής και γλωσσικής τους
εκπαίδευσης.
www.mommersprijs.nl

• Ίδρυμα Γραφή και Ανάγνωση (Stichting Lezen en Schrijven)
Το Ίδρυμα έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή σχετικά με προβλήματα γραμματισμού, να ενθαρρύνει τη
συζήτηση για τα προβλήματα αυτά και να συμβάλει στην ανακούφιση τους.
http://www.lezenenschrijven.nl/

Αυστρία
• Εξατομίκευση βάσει κριτηρίων της αρχικής αναγνωστικής κατάρτισης (Kriteriengeleitete Individualisierung im
(Erst)Leseunterricht – KIL)

Εξατομίκευση της διαδικασίας της εκμάθησης ανάγνωσης με τη χρήση μιας σειράς κριτηρίων τα
οποία κάθε μαθητής οφείλει να επιτύχει.
• Πρόγραμμα ανάγνωσης με τη βοήθεια υπολογιστή, για προβληματικούς αναγνώστες (Diagnose- und
Therapiesoftware für Lese- und Rechtschreibschwäche)
Λογισμικό για τη διάγνωση και αποκατάσταση των χαμηλού-επιπέδου αναγνωστών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Οι καθηγητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση αυτού του εργαλείου μπορούν να εντοπίσουν
τους λόγους των αναγνωστικών προβλημάτων και να προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια.
http://www.celeco.de/
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• Σχολή για την ανάγνωση, Τιρόλο (Schule des Lesens, Tirol)
Πρωτοβουλία του σχολικού συμβουλίου του Τιρόλο για την υποστήριξη προγραμμάτων ανάγνωσης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση για προβληματικούς αναγνώστες και για την διδασκαλία του αναγνωστικού
γραμματισμού γενικότερα. Ο δικτυακός τόπος προσφέρει ηλεκτρονικό υλικό του οποίου μπορεί να γίνει λήψη
καθώς και ηλεκτρονικές ασκήσεις. Η ομάδα οργανώνει επίσης προγράμματα CPD για σχολεία.
http://www.legimus.tsn.at/sdl/index.html#schule_des_lesens.html

Πολωνία
• Διαγωνισμός Ορθογραφίας - Μεγάλη Ζωγραφιά της Ορθογραφίας (Konkurs Ortograficzny Wielkie Malowanie
Ortografii)
Ο διαγωνισμός σκοπό έχει να εμφανίσει τα προβλήματα των ενηλίκων μαθητών με την ανάγνωση και τη
γραφή (ιδίως την ορθογραφία και τη δυσλεξία), να προωθήσει νέες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και να
εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν τα δικά τους διδακτικά σχέδια.
http://www.ptd.edu.pl/aktualnosci/wielkie_malowanie_ortografii

• Ημέρα ελεύθερης λογοθεραπευτικής διάγνωσης (Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych – DBDL)
Η δράση έχει ως στόχο να παρέχει εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματική διάγνωση για άτομα με προβλήματα
ομιλίας, τη διάδοση της γνώσης σχετιζόμενης με τη λογοθεραπεία και την παροχή συμβουλών καθώς και την
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με λεκτική επικοινωνία.
http://www.logopeda.org.pl/en/dbdl.php

Πορτογαλία
• Πρόγραμμα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών (Rede de Bibliotecas Escolares)
Παροχή σχολικών βιβλιοθηκών σε όλα τα σχολεία επιτρέπει την δράση αποκατάστασης και την πρόσβαση
σε διαφορετικά είδη βιβλίων και άλλου εξοπλισμού.
http://www.rbe.min-edu.pt/

• Εθνικό Σχέδιο Ανάγνωσης (Plano Nacional de Leitura)
Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της αναγνωστικής συνήθειας και πολλές πρωτοβουλίες που
προωθούν την οικογενειακή ανάγνωση στο σπίτι σε συνδυασμό με τα σχολεία.
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/

• Εθνικό Σχέδιο για τη Διδασκαλία της Πορτογαλικής Γλώσσας (Programa Nacional do Ensino do Português)
Στόχος του είναι να βελτιώσει τη διδασκαλία της πορτογαλικής γλώσσας στα πρώτα τέσσερα χρόνια της
σχολικής εκπαίδευσης (πρώτος κύκλος του Ensino Básico), ιδίως όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση
και την προφορική και γραπτή επικοινωνία. Ένας δάσκαλος επιλέγεται από το κάθε σχολείο που έχει
υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εκπαιδευτεί στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ένα έτος. Την
επόμενη χρονιά ο δάσκαλος αυτός θα επαναλάβει την εκπαίδευση που έλαβε, σε μια ομάδα δασκάλων στο
σχολείο του.
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Paginas/PNEP.aspx

Ρουμανία
• Λογοτεχνικοί κύκλοι (Cercuri de lectură)
Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το διάβασμα, για σκοπούς
αναψυχής, ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο αυτό λαμβάνει χώρα (είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός των
σχολείων) σε όλους τους κύκλους της εκπαίδευσης.
http://www.anpro.ro/html/index.php?pag=cercuri&stanga=meniu_cercuri&dreapta=c_dreapta&nrcrt=3

• Εθνικό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (Programul Naţional pentru Dezvoltarea
competenţelor de lectură)
Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση του διαβάσματος σε όλα τα περιβάλλοντα (τόσο εντός όσο και εκτός των
σχολείων) για όλους τους μαθητές στη σχολική εκπαίδευση.
http://www.edu.ro

• Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων - Μια προϋπόθεση για κοινωνική ένταξη. Ένα πρόγραμμα της FSE.
(Dezvoltarea competentelor cheie – premisa a incluziunii sociale)

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
με τη δημιουργία / δοκιμή / έλεγχο και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος με στόχο την αύξηση της εκπαιδευτικής ποιότητας σε συστημικό επίπεδο.
http://www.edu.ro/index.php/articles/c935/
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Σλοβενία
• Πρόγραμμα για παιδιά με αναγνωστικές δυσχέρειες στο δημόσιο δημοτικό σχολείο Osnovna Sola Dravlje,
Λιουμπλιάνα (Program za otroke z bralnimi težavami v javni osnovni šoli Dravlje, Ljubljana)
Ο στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών μέσα από την εκμάθηση νέων λέξεων
με ποικίλα παιχνίδια με λέξεις, με ασκήσεις σύντομης εστίασης και κατανόησης, και με την ανάγνωση
ενδιαφέρουσας λογοτεχνίας. Μία φορά την εβδομάδα εξασκούν τη γρήγορη ανάγνωση και γίνεται
παρακολούθηση της ατομικής εξέλιξης.

Σλοβακία
• Εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη (Pedagogicko psychologické poradenstvo)
Βοήθεια παρέχεται σε μαθητές με δυσλεξία, δυσορθογραφία και με πρόβλημα στην σύνδεση των ήχων σε
συλλαβές. Βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων της τάξης, των γονέων και της υπηρεσίας
παροχής συμβουλών.
• Ρομά βοηθός δασκάλων (Rómsky asistent učiteľa)
Βοηθούν τους καθηγητές στην εργασία τους με μαθητές Ρομά προκειμένου αυτοί να ξεπεράσουν τις
δυσχέρειες που προκύπτουν από ένα κοινωνικά μειονεκτικό περιβάλλον και να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά
στην επίτευξη του βασικού επιπέδου αναγνωστικού γραμματισμού, ιδίως με τη γεφύρωση μεταξύ της
γλώσσας των Ρομά και της Σλοβακικής γλώσσας.

Φινλανδία
• Μερική εκπαίδευση ειδικών αναγκών (Osa-aikainen erityisopetus)
Παρέχεται στους μαθητές που έχουν ήπιες μαθησιακές δυσχέρειες ή δυσχέρειες προσαρμογής και οι οποίοι
χρειάζονται ειδική υποστήριξη, είτε σε μικρές ομάδες ή μεμονωμένα. Ο στόχος είναι να υποστηρίξει
αποτελεσματικά τους μαθητές σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες σε άλλα
θέματα κατά τη διάρκεια της μετέπειτα εκπαίδευσης.
• Ενισχυτική διδασκαλία (Tukiopetus)
Μια μορφή διαφοροποίησης που χαρακτηρίζεται από μεμονωμένες εργασίες, εξατομικευμένη χρήση του
χρόνου, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών. Η ενισχυτική διδασκαλία ξεκινά από τη στιγμή που
παρατηρούνται μαθησιακές δυσχέρειες, έτσι ώστε ο μαθητής να μην μείνει πίσω στις σπουδές του.
• Ινστιτούτο Niilo Mäki (Niilo Mäki Instituutti)
Το ινστιτούτο λειτουργεί ως μονάδα διεπιστημονικής έρευνας και αναπτυξιακού έργου για τις μαθησιακές
δυσχέρειες. Ο τομέας δραστηριότητας είναι επικεντρωμένος στην αποτροπή της πρόωρης αποδέσμευσης
της νεολαίας από τις εκπαιδευτικές της ευθύνες.
www.nmi.fi

Σουηδία
• Δικτυακός τόπος του Σουηδικού Εθνικού Οργανισμού Εκπαίδευσης (Skolverket webbplats)
Ο δικτυακός τόπος συλλέγει ιδέες για προγράμματα και τα παρουσιάζει με τρόπο φιλικό προς τους
εκπαιδευτικούς προκειμένου να καταστήσει τα αποτελέσματα διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς.
http://www.skolverket.se/

Ηνωμένο Βασίλειο - Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία (105)
• Αγγλία - Κάθε παιδί ένας Αναγνώστης (ECaR)
Αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά ένα μοντέλο για την παράδοση διαφόρων παρεμβάσεων,
κατά τα πρώτα έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 5 έως 7). Κύμα 1, για όλα τα παιδιά, παρέχει
υψηλής ποιότητας διδασκαλία εντός της τάξης η οποία αναπτύσσει δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης, καθώς
και φωνολογική επίγνωση με τη χρήση ενός συστηματικού φωνητικού προγράμματος. Κύμα 2, για τα παιδιά,
ακριβώς κάτω από τις εθνικές προσδοκίες στην ηλικία των 6, παρέχει πρόσθετη στήριξη μέσω
προγραμμάτων παρέμβασης που υλοποιούνται σε μικρές ομάδες και παραδίδονται από έναν βοηθόεκπαιδευτικό. Κύμα 3, για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην ηλικία των 6, παρέχει Εντατική
εξατομικευμένη στήριξη που παρέχεται από έναν εκπαιδευτικό ή βοηθό-εκπαιδευτικό ο οποίος έχει
ολοκληρώσει πρόσθετη εκπαίδευση για τη διδασκαλία παιδιών με αναγνωστικές δυσχέρειες. Η πιο εντατική
παρέμβαση του Κύματος 3 είναι η Αναγνωστική Ανάνηψη (δείτε την επόμενη καταχώρηση).
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/224811
105

(

) Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία): Η ημερομηνία αναφοράς για τις πληροφορίες είναι από τις
2009/10 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.
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• Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία - Αναγνωστική Ανάνηψη (Reading Recovery - RR)
H Αναγνωστική Ανάνηψη είναι μια αναγνωστική παρέμβαση που εντοπίζει τους μαθητές πέντε και έξι
χρονών με το χαμηλότερο επίπεδο και έχει ως στόχο να παρέχει βοήθεια πριν τα προβλήματα
παγιοποιηθούν. Επιλεγμένα παιδιά λαμβάνουν ημίωρα ιδιαίτερα μαθήματα σε καθημερινή βάση από ένα
ειδικά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό, ο οποίος παρέχει διδασκαλία υψηλής απόκρισης προσαρμοσμένη στις
ανάγκες του κάθε παιδιού. H Αναγνωστική Ανάνηψη είναι μια παρέμβαση που έχει χρησιμοποιηθεί σε μια
σειρά κεντρικών και τοπικών πρωτοβουλιών στην Αγγλία και άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, από όταν
εισήχθη για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Νέα Ζηλανδία το 1990. Είναι πλέον ένα βασικό
στοιχείο του προγράμματος ECaR στην Αγγλία (βλέπε προηγούμενη καταχώρηση). Στην Ουαλία, η κεντρική
χρηματοδότηση για την Αναγνωστική Ανάνηψη έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζει να υποστηρίζεται από
ορισμένες τοπικές αρχές. Στη Βόρεια Ιρλανδία, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς πάνω
στην Αναγνωστική Ανάνηψη λειτούργησε από το 1998 μέχρι το 2006 και η χρηματοδότηση εξακολουθεί να
παρέχεται για κάθε Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών προκειμένου να
απασχολούν έναν υπάλληλο εκπαιδευμένο στην Αναγνωστική Ανάνηψη για να καθίσταται δυνατή η
υποστήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών στην περιοχή του κάθε συμβουλίου.
http://www.everychildachancetrust.org/ecar/index.cfm

• Αγγλία - Ανάγνωση από τα έξι - πώς το επιτυγχάνουν τα καλύτερα σχολεία
Η σχολική Επιθεώρηση Ofsted, έχει προσδιορίσει 12 δημοτικά σχολεία ως πρότυπα. Σε αυτά τα σχολεία
σχεδόν κάθε παιδί μαθαίνει να διαβάζει, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του
περιβάλλοντός του, την εθνοτική καταγωγή του, τη μητρική του γλώσσα και τις πιο ειδικές εκπαιδευτικές ή
ειδικές ανάγκες που τυχόν υπάρχουν. Η Ofsted διαπίστωσε ότι η επιτυχία αυτών των σχολείων βασίζεται
στην αποφασιστικότητα ότι κάθε παιδί θα μάθει να διαβάζει, η οποία υποστηρίζεται από μια πολύ αυστηρή
και διαδοχική προσέγγιση για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου και της ακρόασης καθώς και την
διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας μέσω συστηματικής φωνολογίας. Κάθε σχολείο
παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνέπειας και δέσμευσης προς την επιλεγείσα προσέγγιση για τη διδασκαλία της
ανάγνωσης στην οποία η καθοδήγηση του επικεφαλής εκπαιδευτικού και του υπευθύνου στο θέμα του
γραμματισμού αποτελούν βασικά στοιχεία.
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/News/Press-and-media/2010/November/Reading-by-six-how-the-best-schools-do-itOfsted

• Ουαλία - οι βοηθοί μαθησιακής υποστήριξης στην Ουαλική μέση-εκπαίδευση
Η χρήση των μαθησιακών βοηθών υποστήριξης (ΜΒΥ) (επίσης γνωστοί ως βοηθοί διδασκαλίας), για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην τάξη είναι πολύ διαδεδομένη στην Ουαλία. Η σχολική επιθεώρηση
(Estyn) ανέδειξε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στη χρήση των ΜΒΥ σε ένα Ουαλικό σχολείο μέσης
εκπαίδευσης, όπου σχεδόν όλοι οι μαθητές προέρχονται από σπίτια όπου τα Ουαλικά δεν είναι η μητρική
τους γλώσσα. Οι ΜΒΥ, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του σχολείου, παρέχουν σε
όσους μαθητές έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες μια αναγνωστική καθυστέρηση ενός έτους εξατομικευμένη
υποστήριξη (ένας προς έναν) για 15 έως 20 λεπτά τρεις φορές την εβδομάδα. Οι συνεδρίες αυτές παρέχουν
στους μαθητές ευκαιρίες να εξασκήσουν και να ενισχύσουν τις προφορικές και αναγνωστικές τους δεξιότητες.
Οι καθηγητές και οι ΜΒΥ συνεργάζονται πολύ στενά προκειμένου να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν το
έργο και την πρόοδο των μαθητών καθώς και να διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τις υπόλοιπες εργασίες
που κάνουν οι μαθητές στην τάξη.
http://www.estyn.gov.uk/ThematicReports/best_practice_in_the_reading_and_writing_of_pupils_aged_five_to_seven_years.pdf

Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία
• Πρόγραμμα Γραμματισμού του Δυτικού Dunbartonshire
Εντατικό πρόγραμμα πρώιμης παρεμβατικής δραστηριότητας (στο νήπιο και κατά τα δύο πρώτα χρόνια του
δημοτικού σχολείου), χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά διαθέσιμο μέσο το οποίο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση
«συνθετικών φωνημάτων». Έχει ως στόχο να βελτιστοποιήσει από νωρίς την κατανόηση των παιδιών όσον
αφορά στα φωνήματα και στην αναγνώριση των λέξεων, καθώς επίσης και την προώθηση της ανάγνωσης
για ψυχαγωγία και την καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στην ανάγνωση.
http://www.nationalliteracytrust.net/policy/Scotinitiatives.html#eradicates

• Το Πρόγραμμα του Βόρειου Lanarkshire: Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενεργού Γραμματισμού
Πρόγραμμα με στόχο την εξασφάλιση υψηλών προσδοκιών και υψηλών επιπέδων γραμματισμού για όλους,
με ιδιαίτερη προσοχή στο να εξασφαλιστεί η πρόοδος των μαθητών που συναντούν δυσχέρειες στα πρώτα
στάδια ανάπτυξης της αναγνωστική δεξιότητας.
http://www.ltscotland.org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/literacy/

• Λογοτεχνικοί Κύκλοι και Διάβασμα για Ψυχαγωγία
Μικρές ομάδες τεσσάρων έως έξι παιδιών συναντώνται τακτικά στην τάξη για να συζητήσουν ένα βιβλίο το
οποίο όλα τα μέλη της ομάδας διαβάζουν. Η προσέγγιση αυτή προωθεί την ανάγνωση για ψυχαγωγικό
σκοπό με την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων που υπάρχουν μέσα στην ομάδα των συμμαθητών.
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/11/SRLitCir
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Ισλανδία
• Ξεκινώντας τον Γραμματισμό (Byrjendalæsi)
Το Ξεκινώντας τον Γραμματισμό είναι μία διαδραστική προσέγγιση για τη διδασκαλία του γραμματισμού στις
πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Ενσωματώνει τέχνες, γλώσσα, δίνει έμφαση στη χρήση κειμένων με
νόημα, στη συνεργασία, στη μάθηση μέσα από τη δράση και στη μεταγνωστική ενεργοποίηση. Με τη χρήση
αυτής της προσέγγισης, οι προσωπικές ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στην τάξη.
http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/skolathroun_blbladid

• Έλεγχος στο πλαίσιο της εθνικά συντονισμένης εξέτασης τετάρτης τάξης (Skimun í samræmdum prófum í 4.
bekk)
Ένα μέρος της εθνικά συντονισμένης εξέτασης στην Ισλανδική της τετάρτης τάξης χρησιμοποιείται για να
εντοπίσει τους μαθητές με αναγνωστικές δυσχέρειες. Το συγκεκριμένο μέρος δεν βαθμολογείται, δίνεται μόνο
ένα σύντομο σχόλιο το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν την
ικανότητα των μαθητών στην ανάγνωση.
• Ηχητικά βιβλία (Hljóðbækur)
Το «Námsgagnastofnun" είναι ένα κυβερνητικό ίδρυμα που παρέχει στα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης
της Ισλανδίας όλα τα είδη του εκπαιδευτικού υλικού. Οι μαθητές των υποχρεωτικών σχολείων που έχουν
αναγνωστικές δυσχέρειες μπορούν να κατεβάσουν ηχητικά βιβλία από την ιστοσελίδα του ιδρύματος, χωρίς
χρέωση.
http://www.nams.is/Languages/English-information/

Νορβηγία
• TRAS- Πρώιμη Καταγραφή της Γλωσσικής Ανάπτυξης (Tidlig Registrering av Språkutvikling)
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αποτρέψει διαταραχές στην ανάγνωση και τη γραφή εντοπίζοντας έγκαιρα
τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γλώσσα (στην προσχολική εκπαίδευση). Είναι ένας τρόπος δυναμικής
παρέμβασης στην παρατήρηση και την εργασία με παιδιά.
http://lesesenteret.uis.no/frontpage/
http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/article1989-588.html

• Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Ανάγνωσης της Κοινότητας του Skedsmo (Leselærerprosjektet i Skedsmo)
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς προκειμένου να γίνουν εκπαιδευτικοί
ανάγνωσης, με βάση ένα πρόγραμμα αναγνωστικής παρέμβασης.
http://www.skedsmo.kommune.no/Hovedtema/Barnehage-og-Skole/

• Εθνικές εξετάσεις για βασικές δεξιότητες ανάγνωσης στο επίπεδο 5 και 8 της πρωτοβάθμιας και κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Nasjonale prøver i lesing, 5. og 8. Trinn) Trinn)
Οι εθνικές εξετάσεις αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών ως προς το βαθμό στον οποίο έχουν οι
μαθητές αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες, σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος
σπουδών.
http://www.udir.no/

• Διερευνητικές Εξετάσεις στην Ανάγνωση (Kartleggingsprøver i lesing)
Ο σκοπός των διερευνητικών εξετάσεων είναι ο εντοπισμός των μαθητών που μπορεί να χρειαστούν
επιπλέον παρακολούθηση και προσαρμογή. Καταγραφή των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης στις τάξεις 1, 2
και 3 του δημοτικού σχολείου αποτελεί μέρος της παρακολούθησης και ελέγχου του κάθε μαθητή, και της
πρόληψης εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Προσάρτημα Τμήμα 3.4 / Βασικά προγράμματα προώθησης ανάγνωσης στην
κοινωνία,σύμφωνα με αναφορές εθνικών εμπειρογνωμόνων, 2009/10
Βέλγιο - Γαλλόφωνη Κοινότητα
•

Μανία για διάβασμα (Fureur de lire)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1991 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση ανάγνωσης, η οποία κυρίως λαμβάνει χώρα σε δημόσιες βιβλιοθήκες και
βιβλιοπωλεία, με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης μέσα από συνεντεύξεις με συγγραφείς και
εικονογράφους, οικογενειακές βόλτες που περιλαμβάνουν και αφήγηση ιστοριών, αφήγηση σε παιδιά,
εκθέματα σχετικά με κόμικς, κλπ.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γενική υπηρεσία γραμμάτων και βιβλίου (Service général des lettres et du livre)
http://www.lettresetlivre.cfwb.be/ http://www.fureurdelire.cfwb.be/

•

Lectomaton
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Το Lectomaton είναι μια αναγνωστική αλυσίδα η οποία διατίθεται στο Διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Η αλυσίδα υλοποιείται με την εγγραφή των ιδίων των συμμετεχόντων μέσω δικτυακής-κάμερας,
κινητού τηλεφώνου, βιντεοκάμερας, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, μόνων τους ή με άλλους, στο σπίτι,
στο δρόμο, σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα βιβλιοπωλείο, διαβάζοντας ένα απόσπασμα κειμένου της επιλογής
τους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γενική υπηρεσία γραμμάτων και βιβλίου (Service général des lettres et du livre)
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=2826

•

Μικρή οργή (Petite Fureur)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Η Μικρή Οργή είναι ένα διαγωνισμός που οργανώθηκε από τη Γαλλική Κοινότητα για την ενθάρρυνση της
ανάγνωσης μεταξύ των παιδιών ηλικίας 3-13 και για την προώθηση συγγραφέων και εικονογράφων της
Βαλλονίας και των Βρυξελλών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γενική υπηρεσία γραμμάτων και βιβλίου (Service général des lettres et du livre)

•

Δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών (Activités des bibliothèques publiques)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις γύρω από το βιβλίο, ο οποίες αναφέρονται στο
διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθες πρωτοβουλίες: Περιπλανώμενες λέξεις, βιβλία σχετικά
με το Mikado, η Ώρα του πρεσβύτερου. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες επίσης χρησιμοποιούν ένα βιβλίολεωφορείο, το οποίο είναι ένα όχημα που μετατράπηκε προκειμένου να επιτρέψει τον δανεισμό βιβλίων
καθώς και να προσφέρει ένα άνετο καλωσόρισμα σε όλους τους επισκέπτες και αναγνώστες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γενική υπηρεσία γραμμάτων και βιβλίου (Service général des lettres et du livre)

http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=1443

http://www.bibliotheques.be/fr/homepage/ http://www.bibliotheques.be/fr/agendas/ http://www.bibliotheques.be/fr/bibliobus/

•

Έκθεση Βιβλίου Βρυξελλών (Foire du livre de Bruxelles)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1970 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Η Έκθεση Βιβλίου Βρυξελλών είναι «μια πλατφόρμα για την προώθηση των επαγγελμάτων που σχετίζονται
με το βιβλίο, ένα μουσικό κουτί που ενθαρρύνει την ανάγνωση και διεγείρει την περιέργεια». Παράλληλα με
την παρουσίαση των βιβλίων, άλλες δραστηριότητες όπως συνέδρια (για παράδειγμα σχετικά με το
αριθμητικό βιβλίο), ανάγνωση από συγγραφείς, κινούμενα σχέδια (μερικά από τα οποία στοχεύουν σε
σχολεία), συμβάλλουν στο να δοθεί έμφαση στο βιβλίο και στην ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Έκθεση Βιβλίου Βρυξελλών (Foire du livre de Bruxelles (asbl))
http://www.flb.be/
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Βέλγιο - Γερμανόφωνη Κοινότητα
•

Μεγαλώνοντας με βιβλία (Mit Büchern groß werden)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1997 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προβολή του σημαντικού ρόλου των βιβλίων για την ανάπτυξη των
παιδιών, και στην υποστήριξη προς τους γονείς προκειμένου αυτοί να φέρουν τη χαρά της ανάγνωσης στη
ζωή του παιδιού τους. Οι γονείς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέρη της περιοχής τους από τα οποία
μπορούν να δανειστούν βιβλία. Επιπλέον προσφέρονται δραστηριότητες για την προώθηση του
διαβάσματος.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο τύπου της γερμανόφωνης κοινότητας (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
www.medienzentrum.be

•

Οι «χορηγοί της ανάγνωσης» στο Γερμανόφωνη Κοινότητα (Lesefreundschaften in der DG)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2003 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Εθελοντές ηλικίας 10-75 χρόνων προσφέρουν το χρόνο τους για να αναγνώσουν σε ομάδες παιδιών,
ενηλίκων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένων, σε νηπιαγωγεία, σχολεία, γηροκομεία, βιβλιοθήκες ή
δοθείσης της ευκαιρίας ειδικών εκδηλώσεων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο τύπου της γερμανόφωνης κοινότητας (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
www.medienzentrum.be

•

Πολυπολιτισμικό εργαστήριο Γερμανικών (Multikulturelles Deutschatelier)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που στοχεύει ειδικά στις μετανάστριες με μαθήματα για την προώθηση των γλωσσικών και
αναγνωστικών τους δεξιοτήτων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ένωση Γυναικών (Frauenliga)

•

Λογοτεχνικό σακίδιο (Lesehits im Rucksack)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα στα σχολεία που περιλαμβάνει σακίδια πλάτης προετοιμασμένα από τις βιβλιοθήκες τα οποία
περιέχουν βιβλία κατάλληλα για τις αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών που τα λαμβάνουν. Το σακίδιο ξεκινά σε
μια σχολική τάξη και μένει εκεί για ένα μήνα. Τα παιδιά διαβάζουν τα βιβλία, συζητούν γι αυτά, γραφούν
σχόλια σχετικά με τα αγαπημένα τους βιβλία τα οποία τα τοποθετούν στο σακίδιο πριν αποσταλεί στην
επόμενη τάξη ή σε άλλο σχολείο.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο τύπου της γερμανόφωνης κοινότητας (Medienzentrum Deutschsprachigen der Gemeinschaft) σε
συνεργασία με βιβλιοθήκες και την εταιρεία λεωφορείων (TEC)

•

Η Σαρλότ παίζει με (Leselotta Karotta)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που περιλαμβάνει μια κούκλα που «ζει» στη βιβλιοθήκη και γράφει μια επιστολή προς παιδιά του
δημοτικού που αρχίζουν να διαβάζουν και να γράφουν. Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν γραπτώς και να
γίνουν φίλοι δια αλληλογραφίας. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές καλούνται να επισκεφθούν την
δια αλληλογραφίας φίλη τους στη βιβλιοθήκη για να γνωρίσουν το «σπίτι» της, ανάμεσα στα βιβλία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο τύπου της γερμανόφωνης κοινότητας (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

http://www.frauenliga.be/

www.medienzentrum.be

www.medienzentrum.be

Βέλγιο - Φλαμανδική Κοινότητα
•

Επιχειρησιακό σχέδιο για την αύξηση του γραμματισμού (Stratisch Plan Geletterdheid Verhogen)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - μέχρι το 2011
Επιχειρησιακό σχέδιο για την αύξηση του γραμματισμού του συνόλου του πληθυσμού μέσω της
επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης ενός μέσου για τον έλεγχο του γραμματισμού, της προώθησης του
γραμματισμού στο χώρο εργασίας και στην τοπική κοινωνική πολιτική, της οικονομικής ενίσχυσης του
κέντρου βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλαμανδικής Κοινότητας
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/371.pdf

•

Διάφορα προγράμματα του εθνικού φορέα για την προώθηση του διαβάσματος, προκειμένου να προωθηθεί
η αναγνωστική νοοτροπία.
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1972 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
 Επιτροπή Παιδιών και «Νέων (Kinderen-en jeugdjury): είναι η μεγαλύτερη ομάδα ανάγνωσης στη χώρα
(www.kjv.be).
Εβδομάδα Παιδικού Βιβλίου (Kinderboekenweek): είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ για νέους αναγνώστες
(www.jeugdboekenweek.be).
Η Πρόκληση του Βιβλίου (Fahrenheit 451 en de weddenschap): είναι μια μέθοδος για άτομα άνω των 15
ετών στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση (www.boekenzoeker.org, www.deweddenschap.be).
Όλοι διαβάζουν (Iedereen leest): εμπνέει τους πάντες να διαβάσουν! (www.iedereenleest.be)
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Lezen: ένας εθνικός φορέας για την προώθηση της ανάγνωσης
www.stichtinglezen.be

•

Με συγχωρείτε; (Wablieft)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1984 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Το Wablieft είναι το κέντρο για τη σαφή και κατανοητή γλώσσα (με έμφαση στο γραμματισμό ενηλίκων) με 3
βασικά καθήκοντα: την υλοποίηση μιας ευανάγνωστης εφημερίδας, την παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις
για σαφείς γραπτές τοποθετήσεις και τέλος την παροχή ευανάγνωστων βιβλίων για ενήλικες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Lezen: ένας εθνικός φορέας για την προώθηση της ανάγνωσης
www.wablieft.be

•

Book.be (Boek.be)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Ο
οργανισμός
συντονίζει
για
παράδειγμα
τη
Φλαμανδική
Έκθεση
Βιβλίου
και
το
Πρόγραμμα
Boekenbeestenbus
(www.boekenvak.be/boekenbeurs/loket/basisinfo)
(http://boekenbeesten.be). Εκπροσωπεί τους Φλαμανδούς πωλητές βιβλίων, εισαγωγείς και εκδότες.
Οργανώνουν εκστρατείες για την προώθηση της πώλησης βιβλίων, όπως www.boekenvak.be,
www.boekenbank.be, κλπ
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Lezen: ένας εθνικός φορέας για την προώθηση της ανάγνωσης
www.boek.be

•

LOCUS
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Οργανισμός για την υποστήριξη των βιβλιοθηκών, των τοπικών πολιτιστικών και κοινοτικών κέντρων.
Διοργανωτής της Εβδομάδας Βιβλιοθήκης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Lezen: ένας εθνικός φορέας για την προώθηση της ανάγνωσης
www.locusnet.be

Βουλγαρία
•

Εθνικό πρόγραμμα με τίτλο «Με φροντίδα για κάθε μαθητή» - Ενότητα «Η εξασφάλιση επιπλέονεκπαίδευσης για τους μαθητές με στόχο τη βελτίωση των επιτευγμάτων τους στα θέματα γενικής παιδείας»
(Национална програма „С грижа за всеки ученик” – Модул „Осигуряване на допълнително обучение
за ученици, насочено към подобряване на техните постижения по основните предмети в
училище”)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι εξής:
- Να παρέχει δυνατότητες για επιπλέον-εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα στην αφομοίωση του
εκπαιδευτικού περιεχομένου
- Να προωθήσει τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για συνεργασία με τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τις
προσωπικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους
- Την προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση για παιδιά με
διαφορετικές ικανότητες.
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Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών
http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2010pl8_s-grizha.pdf

•

Απόκτησε μόρφωση (Бъди грамотен)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Μια εθνική εκστρατεία μέσω διαδικτύου με στόχο να αυξήσει το συνολικό γραμματισμό των νέων, μέσω της
συμμετοχής τους στους λεγόμενους διαγωνισμούς γραμματισμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εκπαιδευτική Πύλη - Akademika
www.akademika.bg

•

Το Μεγάλο Διάβασμα (Голямото четене)
Διάρκεια του προγράμματος: Από ΄τον Οκτώβριο 2008 μέχρι το Μάρτιο 2009
Μια εθνική εκστρατεία στην Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες να
ψηφίσουν και να επιλέξουν το αγαπημένο τους μυθιστόρημα από τη βουλγαρική και παγκόσμια λογοτεχνία.
Ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον του κοινού για το διάβασμα.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση
www.bnt.bg

Δημοκρατία της Τσεχίας
•

Κάθε Τσέχος διαβάζει σε παιδιά (Celé Česko čte dětem)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα στήριξης των γονέων προκειμένου αυτοί να διαβάζουν βιβλία στα παιδιά, ώστε αυτά να
αποκτήσουν αναγνωστικές συνήθειες που θα τα συνοδεύσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Εκτός από τους
γονείς υπάρχουν ηθοποιοί, τραγουδιστές, συγγραφείς, αθλητές, πολιτικοί, κλπ που έρχονται σε σχολεία,
βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, νοσοκομεία και διαβάζουν βιβλία στα παιδιά.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Celé Česko čte dětem, Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός (Celé Česko čte dětem, obecně prospěšná
společnost)
http://www.celeceskoctedetem.cz/
Σχετικά με το πρόγραμμα στα Αγγλικά: http://www.celeceskoctedetem.cz/gb/

•

Δημόσια Έρευνα SUK - Όλοι διαβάζουμε (Anketa SUK – Čteme všichni)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1993 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα προώθησης του διαβάσματος και της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας μέσα από μια δημόσια
έρευνα, στην οποία τα παιδιά ψηφίζουν το αγαπημένο τους βιβλίο που εκδόθηκε κατά το προηγούμενο έτος.
Παρέχει πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς και τους βιβλιοθηκονόμους για την ποιοτική παιδική λογοτεχνία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική Βιβλιοθήκη Παιδείας Comenius - ένα τμήμα του Ινστιτούτου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση
(Národní pedagogická knihovna Komenského – divize Ústavu pro informace ve vzdělávání)
http://www.npkk.cz/

•

Είμαι ήδη Αναγνώστης - Ένα βιβλίο για τον μαθητή της πρώτης τάξης (Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα στο οποίο μαθητές της πρώτης τάξης παρίστανται σε μια βιβλιοθήκη και συμμετέχουν σε
διάφορες δραστηριότητες προώθησης του διαβάσματος (συνάντηση με συγγραφείς, εκθέσεις βιβλίων,
συζητήσεις πάνω σε βιβλία, κλπ.) με προοπτική την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης τους από την
έναρξη της σχολικής φοίτησης, την προώθηση των αναγνωστικών συνηθειών και τη χρήση δημοσίων ή
σχολικών βιβλιοθηκών ως πηγών πληροφόρησης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική Βιβλιοθήκη Παιδείας Comenius - ένα τμήμα του Ινστιτούτου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση Το
έργο αυτό υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

•

Μια βραδιά με τον Άντερσεν (Noc s Andersenem)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρωτοβουλία σε βιβλιοθήκες για μια βραδιά γεμάτη περιπέτεια, ανάγνωση παραμυθιών, διαγωνισμούς,
παιχνίδια και εκπλήξεις για την προώθηση του αναγνωστικού ενδιαφέροντος των παιδιών.

http://www.npkk.cz/
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Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σύλλογος Βιβλιοθηκών και Επαγγελματιών της Πληροφορίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků České republiky – SKIP)
http://www.celeceskoctedetem.cz/
Σχετικά με το πρόγραμμα στα Αγγλικά: http://www.nocsandersenem.cz/english.html

•

Μεγαλώνοντας με το βιβλίο (Rosteme s knihou)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με στόχο την ανάπτυξη και την
εμβάθυνση της θετικής τους στάσης απέναντι στην λογοτεχνία και το βιβλίο, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
γραμματισμού τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους και τη διεύρυνση των πολιτιστικών τους
γνώσεων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σύλλογος Τσέχων Βιβλιοπωλών και Εκδοτών (Svaz českých knihkupců a nakladatelů – SČKN)
http://www.sckn.cz/
http://www.rostemesknihou.cz/
Σχετικά με το πρόγραμμα στα Αγγλικά: http://www.svetknihy.cz/userdata/files/rsk_en.ppt

Δανία
•

Αρχή με το βιβλίο (Bogstart)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - μέχρι το 2012
Πρόγραμμα με επίκεντρο τη σημαντικότητα της έγκαιρης ανάπτυξης της ικανότητας στη γλώσσα. Υποστηρίζει
τους γονείς προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί τους να αναπτύξει έγκαιρα δεξιότητες γραμματισμού,
προσφέροντάς τους ένα πακέτο βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και CDs με μουσική και ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δανική Υπηρεσία για Βιβλιοθήκες και Μέσα (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/bogstart/
Σχετικά με το πρόγραμμα στα Αγγλικά: http://www.bibliotekogmedier.dk/english/bookstart-program/

•

Πρόγραμμα "Χαρά της Ανάγνωσης" (Læselyst)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2010
Πρόγραμμα με στόχο να ενθαρρύνει τη χαρά των παιδιών για την ανάγνωση μέσα από ένα ευρύ φάσμα
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών σε νηπιαγωγεία, με εθνικές
εκστρατείες ανάγνωσης για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και λογοτεχνικές δραστηριότητες για τους νέους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δανική Υπηρεσία για βιβλιοθήκες και Μέσα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο
Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (Styrelsen for Bibliotek og Medier,
Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/laeselyst/
http://www.bibliotekogmedier.dk/emneord/emne/?tx_lfcategoriesfe_pi5%5BshowUid%5D=168&cHash=98eb4a4d1b

•

Βιβλιοθήκες Νηπιαγωγείων - μέρος του προγράμματος "Χαρά της Ανάγνωσης" (Børnehavebiblioteker.
Læselyst)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2010
Οι Βιβλιοθήκες Νηπιαγωγείων συμβάλουν στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της πρόσβασης παιδιών και
γονέων σε βιβλία και άλλο υλικό, καθώς παρέχουν σε όλα τα παιδιά ισότιμη πρόσβαση σε βιβλία και στην
ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δανική Υπηρεσία για Βιβλιοθήκες και τα Μέσα Ενημέρωσης (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/boernehavebiblioteker/

•

Αναγνωστικές εκστρατείες εθνικού επιπέδου για παιδιά σχολικής ηλικίας - μέρος του προγράμματος "Χαρά
της Ανάγνωσης" (Nationale kampagner for skolebørn. Læselyst) Læselyst)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2010
Διαγωνισμοί και εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τα σχολεία,
προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χαρά των παιδιών για το διάβασμα και να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία
να είναι πρότυπα για τους συμμαθητές τους όσον αφορά το διάβασμα.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δανική Υπηρεσία για Βιβλιοθήκες και τα Μέσα Ενημέρωσης (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
http://www.bibliotekogmedier.dk/emneord/emne/?tx_lfcategoriesfe_pi5%5BshowUid%5D=168&cHash=98eb4a4d1b
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•

Εθνικό Κέντρο Ανάγνωσης (Nationalt Videncenter for Læsning)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - μέχρι το 2009
Κέντρο για την πραγματοποίηση διαφόρων έργων που αποσκοπούν στη συλλογή, παραγωγή και μετάδοση
της γνώσης σχετικά με τον αναγνωστικό γραμματισμό.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Κέντρο Ανάγνωσης (Nationalt Videncenter for Læsning)
http://www.videnomlaesning.dk/frontpage.aspx

Γερμανία
•

Ίδρυμα για την Ανάγνωση (Stiftung Lesen)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1988 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Το Ίδρυμα διοργανώνει εκδηλώσεις, εκστρατείες και διαγωνισμούς για την προώθηση των δεξιοτήτων
ανάγνωσης όλου του πληθυσμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Bund / Länder

•

Φόρουμ Αναγνωστικής Προώθησης (Forum Leseförderung)
Πρωτοβουλία για τη συλλογή μελετών, πληροφοριών και πρακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη της
δημόσιας συζήτησης σχετικά με την προώθηση της ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Landesbildungsserver Baden-Württemberg

•

Εκπαιδευτικοί online (Lehrer-online)
Πρωτοβουλία η οποία προσφέρει «αναγνωστικά δέματα» για τις βιβλιοθήκες του σχολείου και της τάξης, για
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην προώθηση της ανάγνωσης ως πολιτιστικής δεξιότητας στον κόσμο
των ψηφιακών μέσων.

http://www.stiftunglesen.de

http://www2.schule-bw.de/foren/index.php?bn=lbs_lesefoerderung

http://www.lehrer-online.de

•

Ανάγνωση στη Γερμανία (Lesen in Deutschland)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει, παρουσιάζει και ενημερώνει σε τακτική βάση μια επισκόπηση όλων των
εκστρατειών, έργων, πρωτοβουλιών, δράσεων και φορέων που εμπλέκονται στην προώθηση της ανάγνωσης
σε κάθε τόπο. Ο στόχος είναι η συγκέντρωση και η ευρεία διάχυση των εν λόγω πληροφοριών, προκειμένου
να τονώσει και να υποστηρίξει την προώθηση της ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γερμανικό Ινστιτούτο για Διεθνή Παιδαγωγική Έρευνα (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische
Forschung – DIPF)
http://www.lesen-in-deutschland.de

Εσθονία
•

Το διάβασμα είναι διασκέδαση (Lugemine on mõnus)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που αφορά σε παιδιά τα οποία συζητούν για βιβλία στο διαδίκτυο, προκειμένου να προωθηθεί
μια αναγνωστική νοοτροπία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού καθώς και η ικανότητα της ανάλυσης,
περιλαμβάνει επίσης παιδιά με προβλήματα ακοής και παιδιά που μιλούν ρωσικά, και συνδυάζει την
ανάγνωση με το ενδιαφέρον των παιδιών για τους υπολογιστές.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εσθονικός Αναγνωστικός Σύλλογος (Eesti lugemisühing)

•

Φωλιά της Ανάγνωσης (Lugemispesa)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2004 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Οι δάσκαλοι εκπαιδεύονται στην αφήγηση και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί την
ανάγνωση - μια φωλιά της ανάγνωσης για την προώθηση του ενδιαφέροντος των παιδιών γα την ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εσθονικός Αναγνωστικός Σύλλογος (Eesti lugemisühing)

www.lom.edu.ee/

www.lugemisyhing.ee/pesa/lugemispesa_index.htm
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Ιρλανδία
•

Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1990 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Μια πανεθνική γιορτή του παιδικού βιβλίου και της ανάγνωσης πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά τη
διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου, και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία και τη σημασία των
βιβλίων για τους νέους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και κέντρα
τεχνών και περιλαμβάνουν αφηγήσεις συγγραφέων, εργαστήρια εικονογράφησης, συνεδρίες αφήγησης,
διαγωνισμούς και κουίζ.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Παιδικά Βιβλία στην Ιρλανδία
www.childrensbooksireland.ie

Ένωση Βιβλιοθηκών της Ιρλανδίας - Όμιλος Βιβλιοθηκών Νεολαίας
www.libraryassociation.ie

•

Ζώνες Μάθησης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της πόλης του Δουβλίνου
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν βιβλιοθήκες με βάση το οποίο διατίθενται στοχευμένοι πόροι για
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έρευνα της κατ' οίκον εργασίας, παρέχοντας
καθορισμένο χώρο μελέτης και μέτρα στήριξης για την ενθάρρυνση της μάθησης και της ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δημόσιες Βιβλιοθήκες της πόλης του Δουβλίνου

•

Οικογενειακό Πρόγραμμα Ανάγνωσης
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν δημόσιες βιβλιοθήκες οι οποίες δωρίζουν ή δανείζουν βιβλία σε
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και διοργανώνουν εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την επαφή των παιδιών με
τα βιβλία και την ανάγνωση από πολύ μικρή ηλικία και την επαφή με τους γονείς και τους φροντιστές.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δημόσιες Βιβλιοθήκες της πόλης του Δουβλίνου

•

Δημόσιες Βιβλιοθήκες Τοπικής Ιστορίας για μαθητές Λυκείου της πόλης του Δουβλίνου
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που στοχεύει να καταστήσει την ιστορία των κτιρίων όλης της πόλης του Δουβλίνου διαθέσιμη σε
μια μορφή που να είναι κατάλληλη για τους μαθητές του δημοτικού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Δημόσιες Βιβλιοθήκες της πόλης του Δουβλίνου

www.dublincitypubliclibraries.ie

www.dublincitypubliclibraries.ie

www.dublincitypubliclibraries.ie

Ελλάδα
•

Λέσχη βιβλίου / Ομάδες ανάγνωσης ανά την Ελλάδα και Κύπρο
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Οι Λέσχες βιβλίου / Ομάδες ανάγνωσης προωθούν την αναγνωστική νοοτροπία και την επαφή των
αναγνωστών με τη σύγχρονη λογοτεχνία.

•

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για την υποστήριξη βιβλιοπωλείων
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο για την υποστήριξη βιβλιοπωλείων και την ενίσχυση της
εμπορίας βιβλίων και της ανάγνωσης, καθώς και υποστήριξη του έργου των συγγραφέων προκειμένου να
καταστεί ευχερέστερη η επαφή με τους αναγνώστες τους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)

•

Η ποίηση σε κίνηση: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - μέχρι το 2008
Εκστρατεία προώθησης της ανάγνωσης οργανωμένη σε διάφορα μέσα μεταφοράς (μετρό, λεωφορείο, τρένο
αλλά και στο αεροδρόμιο) προκειμένου να προσελκύσει νέους αναγνώστες, να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους,
και να τους φέρει σε επαφή με την ποίηση στην καθημερινή τους ζωή.
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Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)
•

Συγγραφείς και εικονογράφοι στο σχολείο
Διάρκεια του προγράμματος: Από Σεπτέμβριο του 2009 - Ιούνιο του 2010
Σχολεία (πρώτη έως τρίτη τάξη) διοργανώνουν επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων που έρχονται για
να μιλήσουν για το έργο τους και την προώθηση της λογοτεχνίας στα παιδιά.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)

•

Κινητές εκθέσεις
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Οι κινητές εκθέσεις ελληνικής λογοτεχνίας δανείζονται σε πολιτιστικά ιδρύματα, όπως σχολεία, βιβλιοθήκες
και πολιτιστικούς οργανισμούς, προκειμένου το κοινό να έρθει σε επαφή με το έργο σημαντικών Ελλήνων
συγγραφέων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)

Ισπανία
•

Εκστρατεία Αναγνωστικής Ενθάρρυνσης 'Maria Moliner' (Campaña de animación a la lectura 'María Moliner')
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1998 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Δράση αναγνωστικής ενθάρρυνσης με τρεις κύριους στόχους: τη συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις για
την κατάρτιση προγραμμάτων αναγνωστικής ενθάρρυνσης σε μικρούς δήμους, τη βελτίωση των πόρων
δημοσίων δημοτικών βιβλιοθηκών όσον αφορά την παιδική και νεανική λογοτεχνία, τη δημιουργία μιας βάσης
δεδομένων με τις εμπειρίες από την αναγνωστική ενθάρρυνση σε περιοχές μικρού πληθυσμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υποδιεύθυνση βιβλίου, Ανάγνωσης και Ισπανικής Λογοτεχνίας, Υπουργείου Πολιτισμού

•

Υπηρεσία Αναγνωστικής Καθοδήγησης (Servicio de Orientación de Lectura – S.O.L.)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο την υποστήριξη της μάθησης και την ενίσχυση της ανάγνωσης που
αρχίζει από το σχολείο και την οικογένεια. Συνιστά βιβλία, και συνοδεύει και καθοδηγεί τους επισκέπτες,
σύμφωνα με τις ερωτήσεις και τα ενδιαφέροντα τους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ομοσπονδία της Ένωσης Ισπανών Εκδοτών και του Υπουργείου Πολιτισμού (Fundación Germán Sánchez
Ruipérez)

•

Προώθηση των δημόσιων βιβλιοθηκών (Potenciación de las bibliotecas públicas)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των
Κρατικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών, την προσαρμογή τους ώστε να γίνουν πιο άνετες και ελκυστικές, και το να
καταστεί ευκολότερο για τους πολίτες να έλθουν πιο κοντά στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση
και την ενημέρωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υποδιεύθυνση Συντονισμού Βιβλιοθηκών (Υπουργείο Πολιτισμού) σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες
Βιβλιοθηκών των αυτόνομων κοινοτήτων

•

Προώθηση αναγνωστικών συνηθειών στα σχολεία(Fomento del hábito lector en centros docentes)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Σειρά συνεδρίων με Ισπανούς συγγραφείς διαφορετικών ειδών λογοτεχνίας, που διοργανώθηκε στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια, προκειμένου η λογοτεχνική δημιουργία του σήμερα να έρθει
πιο κοντά στους μαθητές και να προωθήσει τις αναγνωστικές τους συνήθειες, με την ενθάρρυνση από το
όραμα των συγγραφέων για το έργο τους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υποδιεύθυνση για την προώθηση του βιβλίου, Ανάγνωση και Ισπανική Λογοτεχνία, Υπουργείο Πολιτισμού
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•

Δράσεις ευαισθητοποίησης και συνεργασία με άλλους φορείς (Acciones de concienciación y colaboración
con otras instituciones)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της αναγνωστικής συνήθειας όχι μόνο σε σχολεία και δημόσιες
βιβλιοθήκες ή σε ιδρύματα που σχετίζονται άμεσα με την ανάγνωση, αλλά και σε άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη της αναγνωστικής συνήθειας.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική αρχή: Υποδιεύθυνση για την προώθηση του βιβλίου, Ανάγνωση και Ισπανική Λογοτεχνία, Υπουργείο
Πολιτισμού

Γαλλία
•

Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στο σχολείο - Ώθηση κλειδί (Favoriser l'égalité des chances à l'école
– Coup de pouce clé)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1985 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Εντατικό πρόγραμμα υποστήριξης για αρχάριους αναγνώστες (1η τάξη) κάθε μέρα μετά το σχολείο. Στόχος
του προγράμματος είναι να καθιερώσει το διάλογο μεταξύ γονέων και σχολείων, να ενισχύσει την
εμπιστοσύνη των γονέων στις δυνατότητές τους ως εκπαιδευτικών, και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των
παιδιών στην δυνατότητά τους να πετύχουν.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σύλλογος για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στο σχολείο (Association pour favoriser l'égalité des
chances à l'école – Apféé)
http://www.coupdepoucecle.fr/

•

Διαβάζω και κάνω τους άλλους να διαβάζουν (Lire et faire lire)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1999 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο του να καταστήσει το διάβασμα ευχάριστο μέσω της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,
με εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ο οποίοι αφιερώνουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους σεμικρές ομάδες
παιδιών σε κέντρα αναψυχής, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, σχολεία κλπ., προκειμένου να διαβάζουν στα παιδιά
ή μαζί με αυτά.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σύνδεσμος εκπαίδευσης και Εθνική Ένωση των Οικογενειακών Συλλόγων - UNAF (Ligue de l'enseignement
et UNAF – Union nationale des Associations familiales)
www.laligue.org

•

Εκπαιδευτικό συνοδευτικό συμπλήρωμα (L'accompagnement éducatif)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Εκπαιδευτική στήριξη για μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε υποβαθμισμένες περιοχές. Μια σειρά από
πρωτοβουλίες σε αυτό το πλαίσιο εστιάζονται στην προώθηση των βιβλίων και της ανάγνωσης μεταξύ των
μαθητών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (Γενική Διεύθυνση σχολικής εκπαίδευσης), τοπικά γραφεία εκπαίδευσης,
ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση), σχολεία (Ministère de l'éducation nationale
(direction générale de l'enseignement scolaire), rectorats, inspections académiques (pour l'enseignement
primaire), établissements scolaires)

•

Φοιτητικός Σύλλογος Ιδρύματος για την Πόλη (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville – AFEV)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1991 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Στήριξη που παρέχεται από εθελοντές φοιτητές για παιδιά σε δύσκολες σχολικές και κοινωνικές καταστάσεις.
Το πρόγραμμα στοχεύει μεταξύ άλλων στην παροχή βοήθειας σε παιδιά και γονείς μέσω της συμμετοχής
τους στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι και της ανακάλυψης των πόρων της γειτονιάς τους, όπως για παράδειγμα
των βιβλιοθηκών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Φοιτητικός Σύλλογος Ιδρύματος για την Πόλη (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville – AFEV)
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Ιταλία
•

Εργαστήρια (Laboratori)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - 2009
Εργαστήρια πάνω στο Διαδίκτυο για παιδιά και νέους με στόχο τη διάδοση του βιβλίου, της βιβλιοθήκης και
της ανάγνωσης, καθώς επίσης και της μυθοπλαστικής και μη λογοτεχνίας που αφορούν στην πορεία της
εκπαίδευσης και των διαφόρων θεμάτων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο για το βιβλίο και την ανάγνωση (Centro per il libro e la lettura)
http://www.cepell.it/

•

Ο φίλος μου το βιβλίο (Amico libro)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση του βιβλίου στα σχολεία, αυξάνοντας το πάθος για την ανάγνωση
μεταξύ των νέων, και προωθώντας πρωτοβουλίες στη χώρα προκειμένου να διαδοθεί η χαρά της ανάγνωσης
μεταξύ των νέων όλων των ηλικιών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - MIUR) σε συνεργασία με την
Εθνική Ένωση Ιταλικών Δήμων (Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI), την Ένωση Ιταλικών
Περιφερειών (Unione Province Italiane - UPI) και την Ιταλική Ένωση Εκδοτών (Associazione Italiana Edutori AIE).
http://www.istruzione.it/web/ministero/amico_libro

•

Εθνική βιβλιοθηκονομική υπηρεσία (Servizio bibliotecario nazionale)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Συνεταιριστικό σύστημα που βασίζεται σε ένα εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών με στόχο την υπέρβαση του
κατακερματισμού των δομών των βιβλιοθηκών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Το ιταλικό δίκτυο βιβλιοθηκών ενισχύεται από τη MiBAC, τις Περιφερειες και τα Πανεπιστήμια, και
συντονίζεται από το Κεντρικό Ινστιτούτο για τον Ενιαίο Κατάλογο των Ιταλικών Βιβλιοθηκών (Istituto Centrale
per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane – ICCU)
http://opac.sbn.it/

•

Γεννημένοι για να διαβάζουν (Nati per leggere)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Το " Γεννημένοι για να διαβάζουν " είναι ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της διάθεσης των παιδιών για το
διάβασμα από πολύ μικρή ηλικία (0-6 ετών). Η οργάνωση του προγράμματος βασίζεται σε μια ευρύτερη
αποκέντρωση, για τη δημιουργία ενός δικτύου το οποίο στοχεύει στην διάδοσή του σε όσο το δυνατόν
περισσότερες τοπικές κοινωνίες. Το δίκτυο περιλαμβάνει βιβλιοθηκονόμους, παιδίατρους, εκπαιδευτικούς και
συλλόγους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Προωθείται από τους επαγγελματικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς των βιβλιοθηκονόμων και παιδιάτρων
(Associazione Culturale Pediatri – ACP, Associazione Italiana Biblioteche – AIB, Centro per la salute del
Bambino – CSB)
http://.natiperleggere.it

•

Το διάβασμα είναι η τροφή του νου: διαδόστε το! (Leggere è il cibo della mente: passaparola!)
Διάρκεια του προγράμματος: 2009
Εκστρατεία η οποία περιλαμβάνει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις, διαφημίσεις στον Τύπο και στο
διαδίκτυο καθώς και σε διαφημιστικές πινακίδες. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση για τη σημασία
προώθησης και ενθάρρυνσης της ανάγνωσης σε όλες τις μορφές της και για όλες τις ηλικίες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=57844
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Κύπρος
•

Προώθηση των βασικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2003 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και βασικού γραμματισμού στα
παιδιά και τους γονείς που προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις ή μορφωτικό επίπεδο
ή στις οικογένειες των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι η ελληνική.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Θεσμός Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
http://www.moec.gov.cy/dde/ep-zep.html

Λετονία
•

Παιδική Επιτροπή: Εθνικό πρόγραμμα προώθησης της ανάγνωσης (Bērnu žūrija: Nacionālā lasīšanas
veicināšanas programma)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση της αναγνωστικής απόλαυσης των παιδιών και των νέων, στην
ένδειξη σεβασμού για τις επιλογές των παιδιών, στην καθιέρωση ενός λογοτεχνικού βραβείου, όπου τα
παιδιά καθορίζουν το νικητή, στην ανάπτυξη της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των
τοπικών δραστηριοτήτων ενθάρρυνσης της ανάγνωσης, στο να τονιστούν τα πλεονεκτήματα του να είσαι
καλός αναγνώστης, στην παροχή της πιο πρόσφατης λογοτεχνίας στα παιδιά προκειμένου να δοθεί σε αυτά
η ευκαιρία αποδοτικής ενασχόλησης κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική Βιβλιοθήκη της Λετονίας (Κέντρο Παιδικής Λογοτεχνίας) και, σε περιφερειακό επίπεδο, Περιφερειακές
Κεντρικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες

•

Πύλη παραμυθιού (Pasaku portāls)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διαδικτυακό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης, την αύξηση του παιδικού και εφηβικού
ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία και την πολιτιστική κληρονομιά καθώς και την προώθηση της
δημιουργικότητας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, του Διαδικτύου και άλλων μορφών όπως για
παράδειγμα κείμενο, ήχος, βίντεο και εικόνα.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Φόρουμ Ideju (Ένωση - MηΚΥΟ)

•

Πρόγραμμα 'Αρχή του βιβλίου' (Grāmatu starts)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - 2008, 2010
Πρόγραμμα σε βιβλιοθήκες με σκοπό να προσελκύσει την προσοχή νέων γονέων, την εκλαΐκευση
βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών για τις οικογένειες, την προτροπή της θετικής στάσης της κοινωνίας απέναντι
στα παιδιά, την ανάπτυξη πολιτιστικού επιπέδου γονέων και παιδιών, την ανάπτυξη ενός εικονογραφημένου
βιβλίου προώθησης της ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο Παιδικής Λογοτεχνίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Λετονίας

•

Πρόγραμμα Βιβλίων Λευκός Λύκος (Baltā Vilka grāmatas)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - μέχρι το 2008
Διάφορες ετήσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων αφηγήσεων, διαγωνισμών, εκδρομών, καλοκαιρινών
κατασκηνώσεων, με στόχο την επικέντρωση της προσοχής του κοινού στο να διαβάζουν τα παιδιά
ενδιαφέροντα και όμορφα Λετονικά βιβλία, και την βελτίωση της ποικιλίας και της ποιότητας των Λετονικών
παιδικών βιβλίων, καθιστώντας τα πιο σύγχρονα και καταλληλότερα για τις ανάγκες των παιδιών σήμερα.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Το Λετονικό τμήμα της ΙΒΒΥ εφαρμόζει το πρόγραμμα Βιβλία Λευκός Λύκος σε συνεργασία με το Κέντρο
Λογοτεχνίας του Παιδιού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Λετονίας, της Ένωσης Συγγραφέων της Λετονίας,
περιφερειακών βιβλιοθηκών, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μουσείων, θεάτρων και των πιο
σημαντικών μέσων ενημέρωσης της Λετονίας.

www.bernuzurija.lv

www.pasakas.net

www.ibby.org/index.php?id=436
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Έτος Ανάγνωσης 2010 (Lasīšanas gads 2010)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το Φεβρουάριο 2010 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Ο κύριος στόχος του Έτους Ανάγνωσης είναι να εννοηθεί η ανάγνωση ως ένα σημαντικό μέρος της
ανάπτυξης της προσωπικότητας, να κεντρίσει το ενδιαφέρον για διάφορα βιβλία καθώς και να προωθήσει τη
συζήτηση πάνω σε αυτά μέσω διαφόρων μέσων όπως για παράδειγμα διαδικτύου, διαφήμισης σε
εξωτερικούς χώρους, αφισών, διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Το Έτος Ανάγνωσης έχει
δημιουργηθεί τόσο για να την ένωση διαφόρων οργανισμών που συνδέονται με την ανάγνωση όσο και για να
καταδείξει την ποικιλία των βιβλίων για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να
διαβάσουν περισσότερο και να δοκιμάσουν την ανάγνωση βιβλίων που συνήθως θα απέφευγαν.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Διαφημιστικό Πρακτορείο 'Publicis Riga'
www.vairaknekavienadzive.lv

Λιθουανία
•

Εθνικό Πρόγραμμα Προώθησης της Ανάγνωσης (Skaitymo skatinimo programa)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - 2011
Διάφορες πρωτοβουλίες (π.χ. εκστρατείες, διαγωνισμοί, βραβεία, σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις, κ.λπ.) με
στόχο την ενθάρρυνση των ανθρώπων όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων να διαβάσουν
περισσότερο και να βελτιώσουν την αναγνωστική τους δεξιότητα, καθώς και να αναπτύξουν το κύρος της
ανάγνωσης ώστε να μεγαλώσει ο αριθμός τακτικών αναγνωστών συμβάλλοντας στην εκπαίδευση
δημιουργικών και υπεύθυνων πολιτών με δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)

•

Βιβλίο της ετήσιας εκλογής και βραβεία (Metų knygos rinkimai)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που εμπλέκει ολόκληρη την κοινωνία σε μια διαδικασία ανάγνωσης και εκλογής των καλύτερων
βιβλίων κάθε χρόνο. Στόχος του είναι να προωθήσει το ενδιαφέρον του συνόλου του πληθυσμού για τη
σύγχρονη λογοτεχνία της Λιθουανίας και να αυξήσει το κύρος της ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική Βιβλιοθήκη της Λιθουανίας Martynas Mažvydas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

•

Βιβλιοθήκες για την Καινοτομία (Bibliotekos pažangai)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2012
Ο κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί, μέσω της ενίσχυσης των δημοσίων βιβλιοθηκών και μέσω χρήσης των
υποδομών τους, η καλύτερη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας από το σύνολο του πληθυσμού της
Λιθουανίας, κυρίως από τον αγροτικό πληθυσμό και τις ομάδες κοινωνικού κινδύνου, για καλύτερη
πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Λιθουανικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Litexpo (Lietuvos parodų centras LITEXPO)

http://www.muza.lt/ http://www.skaitymometai.lt

http://www.lnb.lt/ http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/

http://www.litexpo.lt/ http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=23507

•

Έκθεση Βιβλίου Vilnius (Vilniaus knygų mugė)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Ετήσια Έκθεση Βιβλίου με στόχο την παρουσίαση στους αναγνώστες μιας ποικιλίας εκδόσεων που
εκτυπώθηκαν σε εθνικό επίπεδο, τη δημιουργία ευκαιριών για νέες επιχειρηματικές επαφές, την επικοινωνία
μεταξύ αναγνωστών, συγγραφέων και εκδοτικών και εμπορικών τομέων, την εισαγωγή των καλύτερων ξένων
εκδόσεων, την προώθηση της ανάγνωσης στην κοινωνία, την αναζήτηση νέων μορφών επικοινωνίας και
συνεργασίας .
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ένωση Εκδοτών της Λιθουανίας (Lietuvos leidėjų asociacija)

•

Ανάγνωση και Γραφή για την Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης (Traptautinis projektas 'Kritinio mąstymo ugdymas
skaitant ir rašant')
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμπεριλαμβάνει διαλέξεις, ατομική και ομαδική εργασία, έρευνα δράσης,
στρατηγικές συνεργασίας, ανάγνωση, γραφή, συζήτηση, διάλογο, κλπ. με στόχο μεταξύ άλλων την ανάπτυξη

http://www.lla.lt/ http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=23507
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ουσιαστικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και την προώθηση της ουσιαστικής και στοχαστικοκριτικής ανάγνωσης
που θα μπορούσε να παγιωθεί ως πρακτική δια βίου μάθησης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σύγχρονο Διδακτικό Κέντρο – MDC ( iuolaikinių didaktikų centras)
http://www.sdcentras.lt http://www.sdcentras.lt/proj_kmusr.htm

Λουξεμβούργο
Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα

Ουγγαρία
•

Το Μεγάλο Βιβλίο (A Nagy Könyv)
Διάρκεια του προγράμματος: 2005
Μια δημόσια έρευνα για τον αγαπημένο εθνικό τίτλο, η οποία αποσκοπεί στην παρότρυνση του πληθυσμού
στο στοχασμό και στη συζήτηση για βιβλία και στην προώθηση της ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας

•

Εθνική Εβδομάδα Βιβλίου & Ημέρες Παιδικών Βιβλίων (Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1929 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που αφορά στις πωλήσεις βιβλίων και συναντήσεις συγγραφέων που διοργανώνονται σε όλες τις
μεγάλες πόλεις, προκειμένου να προωθηθούν τα βιβλία Ουγγρικής γλώσσας, ο γραμματισμός και
πολιτισμός, να παρουσιαστούν οι συγγραφείς, εκδότες και οι λογοτεχνικοί κύκλοι, και να αποτελέσει το
σύνδεσμο μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Ένωση Εκδοτών και Πωλητών Βιβλίου (Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos
Egyesülete)
http://www.unnepikonyvhet.hu/index3.html

•

Ημέρα του παραμυθιού (A népmese napja)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις (όπως διαλέξεις, συζητήσεις, ομιλίες πάνω σε βιβλία, αφήγηση
ιστοριών και διαγωνισμοί εικονογράφησης για τους νεότερους αναγνώστες) για τη διατήρηση της
λογοτεχνικής παράδοσης, του παραμυθιού, την προώθηση της ανάγνωσης των ιστοριών που αναφέρονται
στην ουγγρική εθνική ταυτότητα.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ουγγρική Ένωση Ανάγνωσης
http://www.hunra.hu/

Μάλτα
•

Πρόγραμμα Οικογενειακής Υποστήριξης
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης των γονέων και στήριξής τους προκειμένου να ενθαρρύνθεί η
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Διεύθυνση για την Ποιότητα και τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Απασχόλησης και
Οικογένειας (Direttorat Għal Kwalita` U Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u lFamilja)
www.education.gov.mt

•

Ευρείες Κοινωνικές Πρωτοβουλίες
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορες δραστηριότητες ανάγνωσης στην τοπική βιβλιοθήκη, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα
υποστήριξης των σχολείων και των γονέων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Διεύθυνση για την Ποιότητα και τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Απασχόλησης και
Οικογένειας (Direttorat Għal Kwalita` U Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u lFamilja)
www.education.gov.mt
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•

Συμπληρωματική Εκπαίδευση
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1970 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα προσαρμοσμένης παρέμβασης για να καλυφθούν κενά γνώσεων των μαθητών στις δεξιότητες
γραμματισμού και στις δεξιότητες προφορικής εκφοράς λόγου.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Διεύθυνση για την Ποιότητα και τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Απασχόλησης και
Οικογένειας (Direttorat Għal Kwalita` U Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u lFamilja)

•

Ανάγνωση και Δυσλεξικός Εκπαιδευόμενος
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1997 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Εξατομικευμένα προγράμματα ή παρεμβάσεις μικρών ομάδων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του
γραμματισμού σε παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες γραμματισμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Διεύθυνση για την Ποιότητα και τα Πρότυπα στην Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Απασχόλησης και
Οικογένειας (Direttorat Għal Kwalita` U Standards Fl-Edukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u lFamilja)

www.education.gov.mt

www.education.gov.mt

Ολλανδία
•

Φωνητική ανάγνωση (Hardop lezen)
Διάρκεια του προγράμματος: 1 2008; 2. 2005; 3. Από το 1994 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες όπως για παράδειγμα Ημέρες Εθνικής Αφήγησης (Nationale
Voorleesdagen) και Διαγωνισμός Εθνικής Αφήγησης (Nationale Voorleeswedstrijd) που αποβλέπουν στην
εισαγωγή των νέων γονέων και των παιδιών τους στον κόσμο των βιβλίων και της ανάγνωσης, στην έμφαση
ως προς τη σημασία της φωνητικής ανάγνωσης σε παιδιά στα σχολεία προσχολικής ηλικίας και στις
βιβλιοθήκες κλπ. και στη διοργάνωση διαγωνισμών φωνητικής ανάγνωσης για τα παιδιά των μεγαλύτερων
τάξεων του δημοτικού σχολείου, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο και ολοκληρώνοντας με την επιλογή ενός
εθνικού πρωταθλητή.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Lezen

•

Σχετικά με την ανάγνωση και τη συγγραφή λογοτεχνίας (Over lezen en het schrijven van literatuur)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες όπως για παράδειγμα Ο Διαγωνισμός Ποίησης
(Gedichtenwedstrijd), Γράψτε τώρα! (συγγραφείς που αφηγούνται σε σχολεία (Auteurlezingen op scholen), τα
οποία αποσκοπούν στο να κληθούν συγγραφείς να επισκεφθούν σχολεία, να μιλήσουν για τη δουλειά τους
και να την αφηγηθούν, καθώς και στη διοργάνωση διαγωνισμών στην ανάγνωση πεζών κειμένων και
ποιημάτων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Schrijvers School Samenleving, Stichting Poëziepaleis, Stichting Passionalte Bulkboek

•

Ανάπτυξη Κρίσης και Προτιμήσεων (Beoordeling en ontwikkeling van smaak)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορες δραστηριότητες ψηφοφορίας π.χ. Η Νεανική Επιτροπή (De Jonge Jury), ο Μελανοπίθηκος (De
Inktaap), οι οποίες έχουν σκοπό την ανάπτυξη λογοτεχνικών προσωπικών προτιμήσεων και εκτιμήσεων,
συγκρίνοντας και κρίνοντας βραβευμένα βιβλία ή / και συγγραφείς.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Collectieve Progaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen and Stichting Passionalte
Bulkhoek, Nederlandse Taalunie and Stichting Lezen

•

Προώθηση Βιβλίων (Boekpromotie)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2000 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορες δραστηριότητες προώθησης του βιβλίου π.χ. Εβδομάδα του Βιβλίου (Boekenweek), Εβδομάδα
Παιδικού Βιβλίου (Kinderboekenweek) που έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τον κόσμο στην αγορά ή στον
δανεισμό βιβλίων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Stichting Collectieve Progaganda van het Nederlandse Boek
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Αυστρία
•

Η Αυστρία Διαβάζει. Σημείο συνάντησης η Βιβλιοθήκη (Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Η μεγαλύτερη εκστρατεία δημοσιότητας για τις αναγνωστικές και δημόσιες βιβλιοθήκες. Στόχος της είναι η
βελτίωση της εικόνας των αναγνωστικών δημοσίων βιβλιοθηκών σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Αυστριακή Ένωση Βιβλιοθηκών (Büchereiverband Österreich – BVÖ)
http://www.bvoe.at/ http://www.oesterreichliest.at/

•

Πρωτοβουλία Αναγνωστικού Γραμματισμού Styria (Leseoffensive Steiermark)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο το να καταστήσει την ανάγνωση ευχάριστη για όλες τις ηλικίες και να προσπαθήσει να
συνδεθεί με τις διάφορες πρωτοβουλίες για την ανάγνωση σε όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Styria
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κέντρο Ανάγνωσης Στυρίας (Leselesezentrum Steiermark)
http://www.lesezentrum.at/ http://www.leseoffensive.st/

•

Αυστριακή Λέσχη Βιβλίου Νέων (Österreichischer Buchklub der Jugend)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1948 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως: Mit Lesen mehr bewegen, πρόγραμμα αναγνωστικού
γραμματισμού για αναγνώστες χαμηλού επιπέδου, σε συνεργασία με την αυστριακή εταιρεία πετρελαίου.
Wissens-Trolley 2010, πρωτοβουλία σε συνεργασία με το αυστριακό υπουργείο Επιστημών και Έρευνας για
την προώθηση μη-μυθοπλαστικών βιβλίων για παιδιά και νεαρούς ενήλικες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Αυστριακή Παιδική Λέσχη Βιβλίου (Österreichischer Buchklub der Jugend)
http://www.buchklub.at/ http://www.buchklub.at/Aktuell/Buchklub-News/Mit-Lesen-mehr-bewegen.html
http://www.buchklub.at/Buchklub/Service/Wissens-Trolley/Wissens-Trolley-2010.html

•

Ώρα για Ανάγνωση - Ανάγνωση στην Κάτω Αυστρία (Zeit Punkt Lesen – Leseland, Niederösterreich)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρωτοβουλία για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, δημιουργικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών που περιλαμβάνουν έντυπο υλικό, ψηφιακά κείμενα και βίντεο - για να προτρέψουν τα παιδιά, εφήβους και
ενήλικες να ασχοληθούν με σύμβολα, γράμματα, κείμενα και εικόνες με ένα δημιουργικό και ψυχαγωγικό
τρόπο.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ένωση για την τόνωση της δημιουργικότητας (Kreativ – Verein zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung
kreativer Potenziale)
http://www.zeitpunktlesen.at

Πολωνία
•

Λέσχες Συζήτησης Βιβλίου (Dyskusyjne Kluby Książki)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Η διαμόρφωση χώρων όπου οι προσερχόμενοι συζητούν για βιβλία χωρίς να είναι επαγγελματίες κριτικοί
βιβλίου, και όπου είναι δυνατόν καλλιεργείται η ικανοποίηση από τη συζήτηση πάνω στη λογοτεχνία. Οι
λέσχες βιβλίου, έχουν επίσης ως στόχο την προτροπή για ανάγνωση σε όλους όσοι βρίσκονται κοντά στις
βιβλιοθήκες και την ενθάρρυνση των βιβλιοθηκονόμων για την προώθηση μιας ‘αναγνωστικής μόδας’..
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ινστιτούτο Βιβλίου στην Κρακοβία (Instytut Książki w Krakowie)
http://www.instytutksiazki.pl/pl,tc,index.php

•

Βιβλιοθήκη + (Biblioteka +)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού κεντρικού υπολογιστικού συστήματος MAK + για τη
διαχείριση των βιβλιοθηκονομικών πόρων, την εισαγωγή του διαδικτύου σε βιβλιοθήκες, την εκπαίδευση των
βιβλιοθηκάριων σε νέες δεξιότητες, την οικονομική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των
τοπικών βιβλιοθηκών.
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Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ινστιτούτο Βιβλίου στην Κρακοβία, Τμήμα Βαρσοβίας (Instytut Książki w Krakowie, Oddział w Warszawie)
www.instytutksiazki.pl

•

Εκστρατεία προώθησης «Ολόκληρη η Πολωνία διαβάζει στα παιδιά» (Cała Polska czyta dzieciom)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Εκστρατεία προώθησης «Ολόκληρη η Πολωνία διαβάζει στα παιδιά» Στόχος της είναι να στηρίξει την
ψυχολογική, πνευματική και ηθική υγεία των παιδιών και της νεολαίας.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ίδρυμα ABCXXI «Ολόκληρη η Πολωνία διαβάζει στα παιδιά» (Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom)
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Πορτογαλία
•

Ανάγνωση+ στην οικογένεια (Ler+ Em Família)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς οι οποίοι φροντίζουν ώστε τα παιδιά μεταφέρουν βιβλία
και υλικό υποστήριξης στο σπίτι, για την ανάγνωση στην οικογένεια
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Σχέδιο Ανάγνωσης

•

Ανάγνωση+ δίνει υγεία (Ler+ Dá Saúde)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα προώθησης της ανάγνωσης στην παιδιατρική, προκειμένου να γίνουν εμφανή τα οφέλη της
ανάγνωσης τόσο στην νοητική όσο και στην φυσική ανάπτυξη των παιδιών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνικό Σχέδιο Ανάγνωσης

•

Ανάγνωση χωρίς σύνορα - Προώθηση της Ανάγνωσης στις φυλακές (Leitura sem Fronteiras – Promoção da
Leitura nas Prisões)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1997 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης σε μη-συμβατικούς χώρους. Έχει ως στόχο τη
βελτίωση του επιπέδου γραμματισμού του κρατούμενου πληθυσμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γενική Διεύθυνση Βιβλίων και Βιβλιοθηκών

•

Ανάγνωση χωρίς σύνορα - Ώρα της Ανάγνωσης σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία (Leitura sem Fronteiras –
Promoção da Leitura em Hospitais Pediátricos)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα προσφοράς βιβλίων και αναγνωσμάτων σε όλα τα παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Στόχος
του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να έχουν ευχάριστες στιγμές, διαβάζοντας ή ακούγοντας ιστορίες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ίδρυμα Gil, με χρηματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Βιβλίων και Βιβλιοθηκών

•

Προώθηση της ανάγνωσης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (Programa de Acções de Promoção da Leitura nas
Bibliotecas Públicas)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1997 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα το οποίο παρέχει κατάρτιση, ημερίδες, σύντομες λογοτεχνικές σειρές μαθημάτων, αναγνωστικές
κοινότητες, εκθέσεις και παραστάσεις που βασίζονται σε βιβλία - προκειμένου να αναπτυχθούν οι
αναγνωστικές συνήθειες ολόκληρης της κοινωνίας, για τη χαρά της ανάγνωσης και για την καταπολέμηση
των χαμηλών επιπέδων γραμματισμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Γενική Διεύθυνση Βιβλίων και Βιβλιοθηκών
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Ρουμανία
•

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανάγνωσης (Dezvoltarea competenţelor de lectură)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης σε όλα τα περιβάλλοντα (τόσο εντός όσο και εκτός των
σχολείων) για όλους τους μαθητές. Ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν: τον εντοπισμό ερεθισμάτων που δρουν ως
κινητήριος δύναμη, την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου ενίσχυσης της ανάγνωσης, την ανάπτυξη ενός
συνόλου ελάχιστων προδιαγραφών για την ανάγνωση, την ανάπτυξη ενός συνόλου προδιαγραφών και
δεικτών επιτευγμάτων για την ανάγνωση, τη δημιουργία εργαλείων για μια διαπολιτισμική προσέγγιση στην
ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού / Τμήμα Σχολικής Εκπαίδευσης (Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)

•

Λογοτεχνικοί κύκλοι (Cercuri de lectură)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2004 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα προώθησης της ανάγνωσης για λόγους αναψυχής, εξωσχολικά μεταξύ των νέων μέσω
λογοτεχνικών κύκλων, διαγωνισμών, δράσεων υπερ της ανάγνωσης (όπως οι συναντήσεις και οι πορείες),
κλπ.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σχολική Επιθεώρηση του νομού Cluj + Εθνικός Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ρουμανικής γλώσσας 'Ioana Em
Petrescu [ANPRO] + Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού (Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj + Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba Romana 'Ioana Em. Petrescu' (ANPRO) + Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)
http://www.anpro.ro/html/index.php?pag=cercuri&stanga=meniu_cercuri&dreapta=c_dreapta&nrcrt=3

•

Διαβάζοντας για την τρίτη χιλιετία (Lectură pentru mileniul al treilea)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος για το διάβασμα κατά τη διάρκεια της
προσχολικής και στις αρχές της πρωτοβάθμιας σχολικής περιόδου, προκειμένου να περιοριστούν οι αιτίες
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη σχολική αποτυχία. Οι δράσεις εμπλέκουν μαθητές και καθηγητές
από τα δημοτικά σχολεία καθώς και γονείς.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού / Τμήμα Σχολικής Εκπαίδευσης (Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)

•

Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων - Μια αρχή για την Κοινωνική 'Ένταξη (ένα πρόγραμμα FSE) (Dezvoltarea
competenţelor cheie – Premisa incluziunii sociale (proiect FSE))
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - μέχρι το 2012
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη
δημιουργία / δοκιμή / έλεγχο και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο
την αύξηση της εκπαιδευτικής ποιότητας σε συστημικό επίπεδο.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού / Τμήμα Σχολικής Εκπαίδευσης (Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)

Σλοβενία
•

Αναγνωστικό Σήμα (Bralna znacka)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1960 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πολυδιάστατη προσέγγιση (προώθηση της ανάγνωσης στην οικογένεια και των δραστηριοτήτων ελεύθερου
χρόνου για παιδιά και νέους) με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης, της αναγνωστικής νοοτροπίας και του
αναγνωστικού γραμματισμού μεταξύ των νεαρών αναγνωστών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σλοβενικός Σύλλογος Αναγνωστικού Σήματος (Društvo Bralna značka Slovenije)
http://www.bralnaznacka.si/
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•

Διαβάζοντας με τη Manca Kosir (Beremo z Manco Kosir)
Διάρκεια του προγράμματος: 1999
Λέσχες ανάγνωσης που διοργανώνονται σε όλη τη Σλοβενία, με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης σε
ενήλικες όλων των ηλικιών και την προτροπή της συζήτησης γύρω απο τα βιβλία που διαβάζουν για
ευχαρίστηση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Andragoski center RS)

•

Διαβάζοντας και Γράφοντας μαζί (BIPS-Beremo in pi emo skupaj)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Προγράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης και της γραφής σε καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις.
Οι γονείς ενημερώνονται για τη σημασία του γραμματισμού, και τα παιδιά κινητοποιούνται προκειμένου να
διαβάσουν με τρόπο που προσιδιάζει σε παιχνίδι.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Andragoski center RS)

•

Διαβάζοντας για γνώσεις και ευχαρίστηση (BZZ-Branje za znanje in zabavo)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Σύμβουλοι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι για τη στήριξη των λιγότερο μορφωμένων γονέων και των παιδιών
τους στην απόκτηση γραμματισμού.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Andragoski center RS)

Σλοβακία
•

Ηλεκτρονικός εκσυγχρονισμός και αναζωογόνηση των σχολικών βιβλιοθηκών (Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - μέχρι το 2008
Πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των βιβλιοθηκών μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών με άλλες βιβλιοθήκες, εφαρμογής των ΤΠΕ και σύνδεσης στο internet, επέκτασης και
βελτίωσης των υπηρεσιών για τους μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και σχολικούς υπαλλήλους, και την
αύξηση της αναγνωστικής νοοτροπίας των μαθητών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σλοβάκικη Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη (Slovenská pedagogická knižnica)

•

Διαγωνισμός για την πιο ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία σχολικής βιβλιοθήκης (Súťaž o najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice)
Διάρκεια του προγράμματος: 2008
Εκδηλώσεις οι οποίες οργανώθηκαν από σχολικές βιβλιοθήκες και διαφημίστηκαν από περιφερειακά μέσα
μαζικής ενημέρωσης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες. Ο γενικός
στόχος ήταν να ενισχυθεί η καλή και βιώσιμη σχέση με τα βιβλία, τις σχολικές βιβλιοθήκες και την ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σλοβάκικη Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη (Slovenská pedagogická knižnica)

www.spgk.sk www.infolib.sk

www.spgk.sk

•

Εθνικό πρόγραμμα για την κατάρτιση (εκπαίδευση) των σχολικών βιβλιοθηκονόμων (Národný projekt o
vzdelávaní školských knihovníkov)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2009
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολικούς βιβλιοθηκονόμους και αγορά βιβλίων για υποχρεωτική ανάγνωση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, Σλοβακική Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη (Ministerstvo školstva
SR, Slovenska pedagogicka knižnica)
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•

Εθνικός παιδικός διαγωνισμός καλλιτεχνικής απαγγελίας πρόζας και στίχου – Hviezdoslavov Kubín
(Celoštátna súťaž v detskom a umeleckom prednese prózy a poézie – Hviezdoslavov Kubin)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1960 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διαγωνισμός απαγγελίας πρόζας και στίχου, και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, προκειμένου να
εξοικειωθούν οι μαθητές με τις λογοτεχνικές αξίες, τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό της γλώσσας, την
ανάπτυξη του ποιητικού χαρίσματος και την ανάγνωση της λογοτεχνίας.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo kultúry a
Ministerstvo kolstva SR); Οργανωτικός Φορέας: Κέντρο Εθνικού Διαφωτισμού, Περιφερειακά Κέντρα
Διαφωτισμού, Περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές(Národné osvetové centrum, Regionálne osvetové centrá,
Krajské školské úrady)
www.nocka.sk

Φινλανδία
•

Σημείο Εξυπηρέτησης Γραμματισμού (Lukineuvola)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - μέχρι το 2008
Πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση περιφερειακών δικτύων υποστήριξης για άτομα με
μαθησιακές δυσχέρειες και την αύξηση της γενικής ευαισθητοποίησης του κοινού στις μαθησιακές
δυσχέρειες. Επιπλέον, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο υπηρεσίας "μιας-στάσης" το οποίο να
προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με μαθησιακές δυσχέρειες καθώς και για την
ανάπτυξη και παροχή εκπαίδευσης σχετιζόμενης με μαθησιακές δυσχέρειες και δυσλεξία στους
επαγγελματίες διαφορετικών τομέων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης – FNBE (Opetushallitus)
http://www.lukineuvola.fi/

•

Παιδιά, πολυμέσα και βιβλιοθήκες 2009-2010 / Πρόγραμμα εκπαίδευσης πολυμέσων των βιβλιοθηκών
(Lapset, media ja kirjastot)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Μαθήματα εκπαίδευσης πολυμέσων για τους επαγγελματίες στις βιβλιοθήκες που εργάζονται με παιδιά και
νέους. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του γραμματισμού πολυμέσων από τα παιδιά
και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος πολυμέσων για αυτά.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Φινλανδική Ένωση Βιβλιοθηκών (ΜΚΟ) (Suomen kirjastoseura)
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/ http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Mediakasvatushanke#Mediakasvatushanke_2007_-_2008

•

Εκπαίδευση Αναγνωστικού Γραμματισμού για Ενήλικες Μετανάστες – AIKIS (Aikuisten maahanmuuttajien
kielikoulutus)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2011
Πρόγραμμα το οποίο συντονίζει άλλα προγράμματα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκμάθησης γλωσσών και
τη δοκιμή των συστημάτων στην φινλανδική και σουηδική γλώσσα για τους μετανάστες. Περιλαμβάνει υλικό
γλωσσικής εκμάθησης για αναλφάβητους μετανάστες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες γραφής και
ανάγνωσης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης – FNBE (Opetushallitus)
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/aikis

•

Αναζωογόνηση της Γλώσσας των Ρομά (Romanikielen kielipesätoiminta)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο την αναζωογόνηση της γλώσσας των Ρομά που ομιλείται στη Φινλανδία
συγκεντρώνοντας ενδιαφερόμενους και ενθαρρύνοντας τους να μιλήσουν για θέματα της καθημερινότητας
στη γλώσσα των Ρομά υπό την καθοδήγηση ενός καταρτισμένου δασκάλου.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης – FNBE (Opetushallitus)
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Σουηδία
•

Βραβείο εις μνήμην Astrid Lindgren (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2002 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Το μεγαλύτερο βραβείο σε παγκόσμιο επίπεδο για την παιδική και νεανική λογοτεχνία. Απονέμεται κάθε
χρόνο σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες, ανεξαρτήτως γλώσσας ή εθνικότητας. Συγγραφείς, εικονογράφοι,
αφηγητές και διαφημιστές μπορούν να είναι υποψήφιοι. Ο σκοπός του βραβείου είναι να ενισχύσει και να
αυξήσει το ενδιαφέρον για την παιδική και νεανική λογοτεχνία σε παγκόσμιο επίπεδο, και να ενισχύσει τα
δικαιώματα των παιδιών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Το Σουηδικό Συμβούλιο Τέχνης
http://www.alma.se/sv/

•

Κατάλογος βιβλίου (Barnbokskatalogen)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Το Σουηδικό Συμβούλιο Τέχνης δημοσιεύει έναν ετήσιο κατάλογο για τα νέα παιδικά και νεανικά βιβλία, όπου
περίπου 312 τίτλοι επιλέγονται από εμπειρογνώμονες. Η έκδοση αυτή διανέμεται δωρεάν σε ιατρικές και
οδοντιατρικές χειρουργικές κλινικές με νεαρούς ασθενείς, εμπορικά κέντρα, βιβλιοθήκες, και κατ' ευθείαν σε
παιδιά και νέους, κλπ. προκειμένου να τονωθεί η ανάγνωση και οι τοπικές δραστηριότητες σε βιβλιοθήκες και
σχολεία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
http://www.barnensbibliotek.se/Katalogen/Barnbokskatalogen/tabid/578/Default.aspx
www.kulturradet.se/en/In-English/

•

Τοπική Συνεργασία (Lokalt samarbete)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Το Σουηδικό Συμβούλιο Τέχνης παρέχει ετήσια στήριξη σε περιφερειακά ή τοπικά σχέδια. Για το 2011, αυτή
περιλαμβάνει προγράμματα για συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων οι οποίες προορίζονται για
νέους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα που διοργανώθηκε από τη Σουηδική Ομοσπονδία
Εργατών Μεταφορών, την Ένωση Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Εστίασης σε συνεργασία με
τις περιφερειακές δημόσιες βιβλιοθήκες με θέμα «βιβλιοθήκες εστιατορίων σε οδικές αρτηρίες / βιβλιοθήκες
πρατήριων καυσίμων» για τους επαγγελματίες οδηγούς.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
www.kulturradet.se/en/In-English/
http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/62d2d4d1f9589f77c1256c4800547126/e6acc
07a522e152ac12575d7002b6211?OpenDocument&Highlight=0,bibliotek

•

Ανάγνωση στην ιατρική υπηρεσία υγείας για τα παιδιά (Läsfrämjande vid Barnavårdscentralen (BVC))
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Σε πολλούς δήμους όλα τα προσχολικά ιδρύματα εκπαίδευσης επισκέπτονται τακτικά τις τοπικές βιβλιοθήκες
και το προσωπικό συνεργάζεται γύρω από την ανάγνωση. Πολλοί δήμοι έχουν ένα καθιερωμένο πρόγραμμα
για την ενίσχυση του γραμματισμού που λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και οργανώνεται
σε συνεργασία με τα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες, σχολικές βιβλιοθήκες, διοργανωτές
προσχολικών τάξεων, σχολεία και ιατρικές υπηρεσίες για τα παιδιά. Η συνεργασία αυτή ξεκινά με δώρο ένα
βιβλίο το οποίο οι γονείς λαμβάνουν από την κλινική όταν φέρνουν το νεογέννητο παιδί τους για ιατρική
εξέταση. Παρά την βρεφική περίοδο, το προσωπικό της κλινικής ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τη
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και για τη σημασία της φωνητικής ανάγνωσης στα παιδιά. Οι κλινικές υγείας
μπορεί να οργανώσουν ομάδες γονέων, όπου, μεταξύ άλλων, οι γονείς καλούνται να εξοικειωθούν με την
τοπική βιβλιοθήκη.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
www.kulturradet.se/en/In-English/

•

Βιβλία στα McDonald’s (Barn- och bilderböcker i Happy Meal på Mcdonald's)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, τα McDonald's Σουηδίας και «Το κίνημα Ανάγνωσης», συνεργάζονται για τη
δωρεά πολλών παιδικών βιβλίων. Όταν ο πελάτης αγοράζει ένα ‘Ευτυχισμένο Γεύμα’ λαμβάνει ένα βιβλίο
δώρο. Πρόκειται για νέα βιβλία, αναγνωρισμένων Σουηδών συγγραφέων και εικονογράφων. Το αναγνωστικό
κίνημα ξεκίνησε το 1999 και συνεργάζεται με άλλα προγράμματα για την τόνωση της ανάγνωσης, σε
συνεργασία με άλλους φορείς.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
www.larforlivet.nu/ www.mcdonalds.se/se.html
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Ηνωμένο Βασίλειο - Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία (106)
•

Αγγλία - Παίζοντας για την Επιτυχία
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1997 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη δημιουργία κέντρων στήριξης της εκπαίδευσης εντός επαγγελματικών
αθλητικών σωματείων, τα οποία χρησιμοποιώντας ως κίνητρο ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων στόχο έχουν να
παρακινήσουν τους νέους, κυρίως από 10 έως 14 ετών, οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο χαμηλών
εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Μέσα από τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, το "Παίζοντας για την
Επιτυχία" σκοπεύει να συμβάλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων, ιδίως στην αριθμητική και τον
γραμματισμό, καθώς και να συντελέσει προκειμένου οι χαμηλότερου επιπέδου μαθητές να βελτιώσουν το
επίπεδό τους και να έρθουν πιο κοντά στον αναμενόμενο για την ηλικία τους μέσο όρο.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Επιχειρησιακές πτυχές και αποτελέσματα της δράσης: Rex Hall και Συνεργάτες, μια συμβουλευτική εταιρία
στον τομέα της εκπαίδευσης. Η χρηματοδότηση είναι μια τριμερής σχέση μεταξύ Κυβέρνησης, τοπικών
αρχών, και του αθλητικού σωματείου στο χώρο του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα. Πολλά κέντρα
προσελκύουν επίσης χρηματοδότηση από τοπικούς επιχειρηματικούς χορηγούς.
www.playingforsuccessonline.org.uk

•

Αγγλία και Ουαλία - Προγράμματα Οικογενειακού Γραμματισμού
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - μέχρι σήμερα, παρ΄ ότι οι πρωτοβουλίες τοπικού επιπέδου
υπήρχαν και πριν από το 2001
Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την από κοινού οικογενειακή μάθηση και, ει δυνατόν, να
οδηγήσει τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά να συνεχίσουν τη μαθησιακή διαδικασία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Στην Αγγλία, τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού αποτελούν ένα από τα σκέλη των
προγραμμάτων γλώσσας και αριθμητικής του οικογενειακού γραμματισμού, τα οποία αποτελούν μέρος των
Δεξιοτήτων Στρατηγικής για τη Ζωή της Κυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές χρηματοδοτούνται μέσω κονδυλίων
στις τοπικές αρχές από το Συμβούλιο Μάθησης και Δεξιοτήτων, το οποίο είναι ένας κυβερνητικά
χρηματοδοτούμενος φορέας. Τα προγράμματα υλοποιούνται από ένα ευρύ φάσμα παρόχων σε σχολεία,
Κέντρα Σίγουρης Αρχής για παιδιά, βιβλιοθήκες, οικογενειακά κέντρα, μονάδες παραπομπής μαθητών,
προγράμματα για εφήβους γονείς, καθώς και κέντρα νεότητας. Μία παρόμοια σε γενικές γραμμές προσέγγιση
ακολουθείται για την προώθηση του γραμματισμού στην Ουαλία και τη Βόρειο Ιρλανδία (αν και τα
προγράμματα, η χρηματοδότηση και οι ρυθμίσεις υλοποίησης μπορεί να διαφέρουν).

•

Αγγλία και Ουαλία – Ξεκίνημα με το Βιβλίο
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1992 (ως ένα τοπικό πιλοτικό πρόγραμμα) - τρέχον. Η Ώρα του βιβλίου
και Γεμάτοι Βιβλία από το 2005
Το Ξεκίνημα με το Βιβλίο έχει ως στόχο να προσφέρει δωρεάν πακέτα βιβλίων σε κάθε μωρό στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στους 7 μήνες, στους 18 μήνες και στα 3 χρόνια. Επιδιώκει να προωθήσει τη σημασία του βιβλίου
και τα οφέλη κοινής χρήσης βιβλίων με τα μωρά, όπως το γονικό δέσιμο και η προώθηση της
συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και τη δόμηση καλών επικοινωνιακών και ακουστικών δεξιοτήτων,
βοηθώντας έτσι να τεθούν οι βάσεις του πρώτου γραμματισμού. Το Ξεκίνημα με το Βιβλίο είναι η αρχή μιας
εθνικής, καθολικής προσφοράς δωρεάν βιβλίων σε βασικά στάδια της ανάπτυξης. Η Ώρα του Βιβλίου
απευθύνεται σε παιδιά τα οποία μόλις έχουν αρχίσει το σχολείο, το Γεμάτοι βιβλία απευθύνεται σε παιδιά
κατά το πρώτο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και το Λέσχη του Γραμματοκιβωτίου απευθύνεται σε
παιδιά που υπάγονται στην φροντίδα των τοπικών αρχών. Ειδικά βιβλία προσφέρονται επίσης για παιδιά
που είναι τυφλά ή με προβλήματα όρασης ("Βιβλία αφής») και για τα κωφά παιδιά («Βιβλιολάμψη»).
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ο συντονιστής είναι η Booktrust, μια ανεξάρτητη φιλανθρωπική οργάνωση. Τα καθολικά προγράμματα τα
οποία δωρίζουν βιβλία, συμπεριλαμβανομένης και του «Ξεκίνημα με το Βιβλίο» έχουν χρηματοδοτηθεί από
το Υπουργείο Παιδείας, Σχολείων και Οικογένειας στην Αγγλία, από την Κυβέρνηση της Ουαλικής
Συνέλευσης και το Τμήμα Παιδείας στη Βόρεια Ιρλανδία, μαζί με χορηγία από εκδότες και βιβλιοπώλες
παιδικών βιβλίων.
www.booktrust.org.uk / www.bookstart.co.uk
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) Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία): Η ημερομηνία αναφοράς για τις πληροφορίες είναι από τις
2009/10 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.
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•

Αγγλία και Ουαλία - Εθνικό Έτος Ανάγνωσης 2008
Διάρκεια του προγράμματος: 2008
Το "Εθνικό Έτος Ανάγνωσης 2008" ήταν μια εθνική εκστρατεία στην Αγγλία, με στόχο την ανάπτυξη μιας
αναγνωστικής νοοτροπίας, την προώθηση της ανάγνωσης στην οικογένεια και πέρα από αυτήν,
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός έθνους αναγνωστών. Η Ουαλία είχε επίσης το δικό της Εθνικό Έτος
Ανάγνωσης 2008. Και οι δύο εκστρατείες είχαν στόχο την τόνωση των δραστηριοτήτων ανάγνωσης, την
διενέργεια προωθητικών εκστρατειών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο, και την ενθάρρυνση
των τοπικών αρχών προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους αναγνωστικές στρατηγικές.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Στην Αγγλία, το Υπουργείο Παιδείας, Σχολείων και Οικογένειας ανέθεσε τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων
του προγράμματος στο Εθνικό Τραστ Γραμματισμού, με επικεφαλής εταίρο τον Οργανισμό Ανάγνωσης. Στην
Ουαλία, το Εθνικό Έτος Ανάγνωσης χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της ουαλικής συνέλευσης και
συντονίζεται από το Ουαλικό Συμβούλιο Βιβλίων.

•

Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία - Η Καλοκαιρινή Πρόκληση Ανάγνωσης
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 1998 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά (ηλικίας από 4 έως 11) να επισκεφθούν τη δημόσια
βιβλιοθήκη και να διαβάσουν έξι βιβλία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατά το οποίο οι αναγνωστικές τους
δεξιότητες είναι πιθανό να μειωθούν χωρίς την τακτική δραστηριότητα ανάγνωσης του σχολείου. Η πρόκληση
προωθείται στα σχολεία πριν από τις θερινές διακοπές. Κάθε χρόνο η διαδικασία έχει διαφορετικό θέμα και
χρησιμοποιεί διαδραστικά υλικά όπως συλλεκτικά αυτοκόλλητα, ένα δικτυακό τόπο το οποίο περιλαμβάνει
blogging συγγραφέων, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες που ελέγχονται από τις βιβλιοθήκες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Συντονίζονται από τον Οργανισμό Ανάγνωσης, μια φιλανθρωπική οργάνωση η οποία λαμβάνει στήριξη από
το Συμβούλιο Τεχνών της Αγγλίας και από το Συμβούλιο Μουσείων, Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Αγγλίας,
και το Ουαλικό Συμβούλιο Βιβλίων, και τις Βιβλιοθήκες στη Βόρεια Ιρλανδία.
www.readingagency.org.uk / www.summerreadingchallenge.org.uk

•

Βόρεια Ιρλανδία - Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Δείτε περιγραφή για την Ιρλανδία (IE)
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου λαμβάνει στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία
•

Σκωτικό Τραστ Βιβλίου
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτεί, υλοποιεί και δημοσιοποιεί ένα μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών και
δραστηριοτήτων για την προώθηση της ανάγνωσης (π.χ. Βιβλιέντομο, Πρόγραμμα των Πρώιμων Χρόνων
του Σκωτικόυ Τραστ Βιβλίου). Στοχεύει στην προώθηση της λογοτεχνίας στη Σκωτία, την ανάπτυξη
καινοτόμων προγραμμάτων για την ενθάρρυνση ενήλικων και παιδιών να διαβάζουν, να γράφουν και να
εμπνέονται από τα βιβλία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σκωτικό Τραστ Βιβλίου
http://www.scottishbooktrust.com/

•

Καλοκαιρινή Ανάγνωση
Διάρκεια του προγράμματος: Μάρτιος 2010 - Αύγουστος 2010
Πρόγραμμα προώθησης Σκωτσέζικων βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων ενός δημοψηφίσματος και
εκδηλώσεων προώθησης του βιβλίου) για την προώθηση της ανάγνωσης στο ευρύ κοινό, τη διεύρυνση των
αναγνωστικών επιλογών και εμπειριών και τη δημιουργία νέων ομάδων στις βιβλιοθήκες.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σκωτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκης και Πληροφορίας
www.slainte.org.uk

•

ΣΠ (Σκωτικό Πρωτάθλημα) Αστέρια της Ανάγνωσης
Διάρκεια του προγράμματος: Μάρτιος 2009 Η φάση 2 άρχισε τον Δεκέμβριο του 2009.
Εκδηλώσεις με στόχο την χρήση της κινητήριας δύναμης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου προκειμένου να
προσελκύσουν τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη όσον αφορά το γραμματισμό σε ένα θετικό και φιλικό
περιβάλλον.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σκωτικό Συμβούλιο Βιβλιοθήκης και Πληροφορίας
www.slainte.org.uk
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•

Δίπλωμα Εφαρμογών των ΤΠΕ στην Βιβλιοθήκες: Στήριξη Ανάπτυξης Αναγνωστών Σκωτική Αρχή
Προσόντων (SQA), Ανώτατη Εθνική Μονάδα, επίπεδο 7 του Σκωτικού Πλαισίου Προσόντων και
Αξιολόγησης.
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2005 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Διαδικτυακή εκπαίδευση, δωρεάν σε μέλη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Στόχος του προγράμματος είναι
να παρέχει ένα επαγγελματικό προσόν και ελεύθερη μάθηση στην αναγνωστική ανάπτυξη για το προσωπικό
της βιβλιοθήκης.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Σκωτική Αρχή Προσόντων και Σκωτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης και Πληροφορίας
www.ictl.org.uk; www.sqa.org.uk; www.scqf.org.uk

Ισλανδία
•

Η εβδομάδα του βιβλίου (Vika bókarinnar)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Μια εβδομάδα του Απριλίου ορίζεται ως Εβδομάδα του βιβλίου. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στα
βιβλία και την ανάγνωση. Όλες οι οικογένειες στη χώρα λαμβάνουν μια επιταγή που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να έχουν έκπτωση όταν αγοράζουν ένα βιβλίο. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνει
την αγορά βιβλίων και να αυξήσει το επίπεδο γραμματισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και των εφήβων.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Η Ισλανδική Ένωση Εκδοτών (Félag íslenskra bókaútgefenda)
http://www.bokautgafa.is

Λιχτενστάιν
•

Lesesäcke / Leseweg / Lesewurm – Quartett
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2004 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα προώθησης της ανάγνωσης, ανάμεσα στους μαθητές του δημοτικού, προσφέροντας ένα πάσο
(Lesepass) και γραμματόσημα για κάθε βιβλίο που διαβάζουν. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί ειδική τράπουλα
(Quartett) η οποία δίνεται στα παιδιά όταν έχουν διαβάσει ορισμένα βιβλία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων σε συνεργασία με το Ίδρυμα EFFECT και το Υπουργείο Παιδείας
(Dachverband der Elternvereinigungen in Zusammenarbeit mit der EFFECT Stiftung und dem Schulamt
(SA))
http://www.dev.li/ueber-uns.html; http://www.effect.li/ http://www.sa.llv.li/ http://www.llv.li/pdf-llv-sa-schule_
heute_05-03.pdf (p. 25)

•

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Public Relation Aktiviäten der
Landesbilbiothek)
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης, το οποίο προσελκύει το κοινό στη βιβλιοθήκη
ξεπερνώντας τις αναστολές. Περιλαμβάνει εκθέσεις, αφηγήσεις, αφηγήσεις σε συνδυασμό με παιχνίδι,
συναυλίες, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, διαλέξεις, παρουσιάσεις ταινιών, εργαστήρια, κλπ.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Landesbibliothek, in Zusammenarbeit
mit öffentlichen und privaten Institutionen)

•

Αναλφαβητισμός - Δυσχέρειες στη Γραφή και Ανάγνωση(Illetrismus / Lese- und Schreibschwäche)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2006 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Πρόγραμμα με στόχο την παροχή πληροφοριών στον πληθυσμό και σε σχετικά με το θέμα ιδρύματα ως
προς τον αναλφαβητισμό. Τηλεφωνική γραμμή η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με προσφορές για
μαθήματα στην περιοχή. Μαθήματα για αναλφάβητους. Πρόληψη.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Stiftung Erwachsenenbildung), Ένωση για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
(Verein für Interkulturelle Bildung)

http://www.landesbibliothek.li/

http://www.erwachsenenbildung.li/
http://www.vib-li.com/

•

Από την ακρόαση στην ανάγνωση. Μια εκδήλωση του «Φόρουμ για τις σχολικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες»
(Ton ab, Buch auf – Vom Hören zum Lesen. Eine Veranstaltung des "Forums Schul- und
Gemeindebibliotheken")
Διάρκεια του προγράμματος: Τρέχον
Πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης μεταξύ των μαθητών, των νέων και ενηλίκων μέσα
από την προσφορά πακέτων βιβλίων και CD, CD players και ενός εγχειριδίου. Κάθε βιβλίο συνοδεύεται από
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Παραρτήματα
ένα CD στο οποίο διαβάζεται η αρχή του βιβλίου. Μετά από 15 λεπτά, η αφήγηση σταματά και ο ακροατής
καλείται να διαβάσει το βιβλίο για να μάθει περισσότερα για την ιστορία.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Εθνική Βιβλιοθήκη (Landesbibliothek)
http://www.landesbibliothek.li/

Νορβηγία
•

Έτος Ανάγνωσης 2010 (Leseåret 2010)
Διάρκεια του προγράμματος: 2010
Ο γενικός στόχος είναι μια εθνική, ολοκληρωμένη πολιτική ανάγνωσης για την ανάπτυξη των αναγνωστικών
δεξιοτήτων σε όλη τη χώρα. Η δημοκρατία πρέπει να ενισχυθεί μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων
ανάγνωσης, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κοινωνία, στη μάθηση και στις εμπειρίες.
Η κύρια ομάδα-στόχος είναι οι ενήλικες που διαβάζουν λίγο.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Το Νορβηγικό Αρχείο, Αρχή Βιβλιοθηκών και Μουσείων (ABM-utvikling)

•

Δημιουργική μάθηση - Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση 2007-2010 (Skapende læring – kunst og kultur
i opplæringen – 2007-2010)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2007 - μέχρι το 2010
Στρατηγικό σχέδιο με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τέχνες και τον πολιτισμό, την αισθητική και τη
δημιουργικότητα των παιδιών, μαθητών, σπουδαστών και του προσωπικού στα νηπιαγωγεία, στην
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Utdanningsdirektoratet) σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen) στο Πανεπιστήμιο του Bodø (Høgskolen I Bodø).

•

Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης (Program for skolebibliotekutvikling)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2009 - μέχρι το 2013
Πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της χρήσης σχολικών βιβλιοθηκών, ως μέρος της ανάπτυξης
αναγνωστικών δεξιοτήτων και γραμματισμού. Προτίθεται επίσης να αναπτύξει την ικανότητα των διευθυντών,
δασκάλων και σχολικών βιβλιοθηκονόμων στο σχεδιασμό και τη χρήση των σχολικών βιβλιοθηκών.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Το Πανεπιστήμιο του Agder (Universitetet i), με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Utdanningsdirektoratet)

http://www.abm-utvikling.no/?set_language=en

http://kunstkultursenteret.no//index.php?page=content&id=17 http://www.hibo.no/index.php?lang=eng

http://www.uia.no/en http://skolebibliotek.uia.no/program-for-skolebibliotekutvikling

Τουρκία
•

•

•

Εθνική Εκστρατεία Υποστήριξης για την Εκπαίδευση (Ulusal Eğitime Destek Kampanyası)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2001 - μέχρι το 2008
Προγράμματα σε δημόσια κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αντιστάθμιση πλήρους
εκπαίδευσης αναλφάβητων πολιτών, βοηθώντας τους να αποκτήσουν δεξιότητες και να ασκήσουν
επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορεί να είναι επικερδείς. Αποσκοπεί επίσης στο να συμπεριλάβει
παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο στο σχολικό σύστημα.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Προεδρία της Δημοκρατίας
Εμείς, Μητέρα και Κόρη στο Σχολείο (Ana-Kız Okuldayız Kampanyası)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2012
Προγράμματα σε δημόσια κέντρα κατάρτισης με στόχο την διδασκαλία γραμματισμού σε 3 εκατομμύρια
ανθρώπους, κυρίως σε κορίτσια και γυναίκες πάνω από την ηλικία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που
υποφέρουν από τη φτώχεια και δεν έχουν λάβει εκπαίδευση.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Κ. Emine Erdoğan και Halk Bankası
Εκστρατεία - Η Τουρκία διαβάζει (Türkiye Okuyor Kampanyası)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2008 - μέχρι το 2010
Αύξηση των επιπέδων γραμματισμού, υποστήριξη μαθημάτων γραμματισμού σε ενήλικες, ανάπτυξη μιας
νοοτροπίας ανάγνωσης, αύξηση του γραμματισμού πληροφορικής.
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•

Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού.
Οι δραστηριότητες συντονίζονται από τις επαρχιακές κυβερνήσεις. Κάθε κυβέρνηση έχει δική της ιστοσελίδα.
Τώρα είναι η ώρα για διάβασμα (Şimdi Okuma Zamanı)
Διάρκεια του προγράμματος: Από το 2010 - συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Η ευρείας κλίμακας αυτή εκστρατεία στοχεύει στο να αναπτύξει τις αναγνωστικές συνήθειες σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνίας στις μικρές ηλικίες των παιδιών και των νέων, έτσι ώστε η ανάγνωση να γίνει ένα
φυσικό μέρος της επιθυμητής πνευματικής τουρκικής κοινωνίας. Πρόκειται για διετές πρόγραμμα όπου ο
πρώτος χρόνος είναι πιλοτικός.
Συντονιστικός φορέας / Δικτυακή τοποθεσία
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
http://simdiokumazamani.meb.gov.tr/

Προσάρτημα Τμήμα 1.2 / Κατάλογος εγγράφων χρησιμοποιούμενων στη
συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών αναγνωστικού
γραμματισμού και επισήμων κατευθυντήριων γραμμών
Όλοι οι παρακάτω σύνδεσμοι ελέγχθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Βέλγιο - Γαλλόφωνη Κοινότητα
•

Socles de compétences [Βασικές δεξιότητες]] (1997) [Online] Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

2 ½-14

Βέλγιο - Γερμανόφωνη Κοινότητα
•

Dekret über die festlegung der entwicklungsziele für den kindergarten [Διάταγμα θέσπισης αναπτυξιακών
στόχων για την προσχολική εκπαίδευση] (2002) [Online]
http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/1999_2004/31213.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-6

Dekret zur festlegung von kernkompetenzen und rahmenplänen im unterrichtswesen [Διάταγμα θέσπισης
βασικών δεξιοτήτων και κατευθυντηρίων γραμμών προγράμματος σπουδών στην εκπαίδευση] (2008)
[Online]
http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/2004_2009/2007-2008_BR_127__50230doc.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-14

Βέλγιο - Φλαμανδική Κοινότητα
•

Αναπτυξιακοί στόχοι για την εκπαίδευση νηπιαγωγείο (01/09/1998) [Online]
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/nursery/nurserydutch.htm
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

2 ½-6

Τελικοί στόχοι της γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (01/09/1998) [Online]
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/primary/primdutch.htm
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Τελικοί
στόχοι
Α-ρεύματος
(01/09/1998) [Online]

ISCED 1

των

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

πρώτων

τάξεων

της

δευτεροβάθμιας

6-12

εκπαίδευσης

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/secondary/1grade/astream/dutch.htm
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-14

Βουλγαρία
•

Програма за подготвителна група/клас [Πρόγραμμα για την προπαρασκευαστική τάξη] (2003)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

5-7

Учебни програми по български език и литература от 1 до 4 клас [Προγράμματα σπουδών για την
Βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία για τις τάξεις 1-4] (2001-2003)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):
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Παραρτήματα
•

Учебни програми по български език и литература от 5 до 8 клас [Προγράμματα σπουδών για την
Βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία για τις τάξεις 5-8] (2001)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-15

Δημοκρατία της Τσεχίας
•

Πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για την προσχολική εκπαίδευση (2005) [Online]
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-6

Πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος για την στοιχειώδη εκπαίδευση (2007) [Online]
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-15

Δανία (107)
•

Fælles mål 2009 Dansk [Κοινοί στόχοι του 2009 για τα Δανικά] (2009) [Online]
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Dansk.aspx
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-16

Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) (BEK nr 748)
[Περιγραφή των σκοπών και στόχων για τα θέματα «folkeskolens» από το πρώτο έως το τελευταίο έτος
(BEK Nr 748)] (13/07/2009)] [Online]
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125973
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-16

Γερμανία
•

Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich [Εκπαιδευτικά πρότυπα της Γερμανικής για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση] (2005) [Online]
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1970/1970_07_02_Empfehlungen_Grundschule.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

SCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-10

Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich [Εκπαιδευτικά πρότυπα της Γερμανικής για το
απολυτήριο Haupschule] (2005) [Online]
http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10-16

Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich [Εκπαιδευτικά πρότυπα της Γερμανικής για το
απολυτήριο Realschule] (2004) [Online]
http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10-16

Εσθονία
•

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava [Εθνικό πρόγραμμα σπουδών για τα ιδρύματα προσχολικής παιδικής
μέριμνας] - Κανονισμός της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας αριθ. 87 της 29ης Μαΐου 2008 [Online]
http://www.estlex.com/tasuta/?id=7&aktid=95663&fd=1
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-7

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava [Εθνικό πρόγραμμα σπουδών για τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] - Κανονισμός της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας αριθ. 56
της 25ης Ιανουαρίου 2002 [Online]
http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=46197&akt_id=46197
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-18

(107) Υπάρχει άλλο έγγραφο το οποίο σχετίζεται με τη διδασκαλία της ανάγνωσης στο ISCED 0 (Bekendtgørelse
om undervisning i børnehaveklassen (BEK nr 260) [Ο κανονισμός για τη Διδασκαλία στην Προσχολική Τάξη
(BEK nr 260)] (31/03/2009)). Βλέπε https://www.retsinformation.dk/ Forms/R0710.aspx?id=124094. Αυτό το
έγγραφο δεν περιλαμβάνεται στη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών γραμματισμού.
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Ιρλανδία
•

Aistear - Το πρόγραμμα σπουδών-πλαίσιο της πρώιμης παιδικής ηλικίας - Αρχές και θέματα (2009)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-12

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-12

Πρόγραμμα σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Κατευθυντήριες γραμμές εκπαιδευτικών της Αγγλικής
Γλώσσας (1999)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

0-6

Πρόγραμμα σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Αγγλική Γλώσσα (1999)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

Πρόγραμμα σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Εισαγωγή (1999)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

SCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-12

Αγγλικά: Πρόσθετη υλικοδομική υποστήριξη του προγράμματος σπουδών της Αγγλικής γλώσσας
(2005)[Online]
http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/PSC/PCRsupportmaterials.pdf [Accessed 14 December 2010]
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-12

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-15

Κατώτερη Πιστοποίηση– Πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

ISCED 2

Κατώτερη Πιστοποίηση – Αγγλικά – Κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-15

Ελλάδα
•

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2003) [Online]
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-14

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα για το νηπιαγωγείο (2003)
[Online]
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-5

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το πρόγραμμα σπουδών της Ελληνικής
γλώσσας για το δημοτικό σχολείο (2003) [Online]
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-11

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το πρόγραμμα σπουδών της Ελληνικής
γλώσσας για το γυμνάσιο (2003) [Online]
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-14

Οδηγός Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί και Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης:
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/nipi/nipi_1_140.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α): ISCED 0

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-5

Γλώσσα Α’ Δημοτικού: Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (2006) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_a/ekp.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):
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•

Γλώσσα Β' Δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (2006)
[Online]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_b/dask/dask_1_56.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7

Γλώσσα Γ' Δημοτικού: Τα Απίθανα Μολύβια Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (2006) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_c/c_dask.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

8

Γλώσσα Δ' Δημοτικού: Πετώντας με Λέξεις, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (2006) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_d/dask/s_1_56.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

9

Γλώσσα Ε Δημοτικού: Της Γλώσσας Ρόδι και Ροδάνι, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (2006)
[Online]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_e/e_dask.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού: Λέξεις…Φράσεις…Κείμενα, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες (2006) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_st/st_mat_3.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11

Νεοελληνική Γλώσσα, Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού (2005) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_a/VIVLIOEK.PDF
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12

Νεοελληνική Γλώσσα, Β’ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού (2005) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_b/EKPAIDEU/1-104.PDF
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

13

Νεοελληνική Γλώσσα, Γ' Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Modern (2005) [Online]
http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_c/VIVLIOEK.PDF
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

14

Ισπανία
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Νόμος για την Εκπαίδευση 2 / 2006, της 3ης Μαΐου)
(2006) [Online]
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

0-18

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación infantil (Βασιλικό Διάταγμα 1630/2006, της 29ης Δεκεμβρίου για τη θέσπιση των
βασικών προγραμμάτων σπουδών για τον δεύτερο κύκλο της προσχολικής εκπαίδευσης) (2006) [Online]
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

0-6 (3-6)

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación infantil (Βασιλικό Διάταγμα 1513/2006, της 29ης Δεκεμβρίου για τη θέσπιση του
ελαχίστου βασικού προγράμματος σπουδών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) (2006) [Online]
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):
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•

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación infantil (Βασιλικό Διάταγμα 1631/2006, της 29ης Δεκεμβρίου για τη θέσπιση του
ελαχίστου βασικού προγράμματος σπουδών για την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση) (2006)
[Online]
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-16

Γαλλία
•

Programme de l'école maternelle et élémentaire [Πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης] (Hors série N°3 du 19 juin 2008) [Online]
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0-1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

2 ½-11

Programmes du collège, Programmes de l’enseignement du français [Πρόγραμμα σπουδών της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για Γαλλικά] Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008 (numéro hors
série) [Online]
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-15

Programme et Accompagnement français [Καθοδηγούμενη μελέτη Γαλλικών] (Νέα Έκδοση 2004) [Online]
http://www.cndp.fr/produits/detailsimp.asp?Ref=755A1020
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-15

Socles de compétences [Βασικές δεξιότητες] (Décret du 11 juillet 2006) [Online]
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

2 ½-15

Ιταλία
•

I nuovi ordinamenti scolastici Norme. Indicazioni. Commenti. [Νέα σχολική οργάνωση, Κανόνες, προτάσεις,
σχόλια] (2004) [Online]
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/booklet_steso.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0-1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-14

Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. [Πρόγραμμα σπουδών για
την προσχολική και πρώτου κύκλου εκπαίδευση] (2007) [Online]
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-14

Κύπρος
•

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2002-2007 ανατύπωση. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-5

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2002-2007 ανατύπωση. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη): 5.8 μέχρι 11.8

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου (2006) [Online]
http://www.moec.gov.cy/dme/analytika.html
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-15

Το διαθεματικό πλαίσιο προγράμματος σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ελλάδα) (2003)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):
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•

Το διαθεματικό πλαίσιο προγράμματος σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας για το Γυμνάσιο
(Ελλάδα) (2003)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

7

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

8

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

9

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12

Νέα Ελληνική Γλώσσα, 2η τάξη Γυμνασίου, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα) (2005)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

Νέα Ελληνική Γλώσσα, 1η τάξη Γυμνασίου, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα) (2005)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Γλώσσα για την 6η τάξη του Δημοτικού: Λέξεις, Προτάσεις, Κείμενα, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα)
(2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

6

Γλώσσα για την 5η τάξη του Δημοτικού: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα) (2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

Γλώσσα για την 4η τάξη του Δημοτικού: Πετώντας με τις Λέξεις, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα) (2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Γλώσσα για την 3η τάξη του Δημοτικού: Τα Απίθανα Μολύβια, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα) (2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

12-14

Γλώσσα για την 2η τάξη του Δημοτικού: Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα)
(2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

Γλώσσα για την 1η τάξη του Δημοτικού: Γράμματα, λέξεις και ιστορίες, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα)
(2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

13

Νέα Ελληνική Γλώσσα, 3η τάξη Γυμνασίου, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Ελλάδα) (2005)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

14

Λετονία
•

Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm [Προσχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
προσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα] (1998) [Online]
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-6

Latviešu valoda. Mācību priekšmeta standarts 1.-9. klasei. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK not. Nr. 1027 [Λετονική γλώσσα. Προδιαγραφές
θεμάτων για τις τάξεις 1-9. Κανονισμοί σχετικά με τις βασικές κρατικές εκπαιδευτικές προδιαγραφές και
τις προδιαγραφές των θεμάτων της βασικής εκπαίδευσης. Κανονισμοί 1027 από το Υπουργικό
Συμβούλιο], Ρίγα, 2006.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-15

Literatūra. Mācību priekšmeta standarts 4.-9. Klasei. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK not. Nr. 1027 [Λογοτεχνία. Προδιαγραφές θεμάτων
για τις τάξεις 4-9. Κανονισμοί σχετικά με τις βασικές κρατικές εκπαιδευτικές προδιαγραφές και τις
προδιαγραφές των θεματολογιών της βασικής εκπαίδευσης. Κανονισμοί 1027 από το Υπουργικό
Συμβούλιο], Ρίγα, 2006.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10-15

Λιθουανία
•

Bendrosios programos ir i silavinimo standartai [Γενικά Προγράμματα και Προδιαγραφές Εκπαίδευσης] (8
Αυγούστου 2003) [Online]
1) http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf;
2) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282015&p_query=&p_tr2=
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2
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•

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, [Γενικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης], (26 Αυγούστου 2008) [Online]
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm; http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf;
http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2008-12-08-ISAK-3379(2).doc;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282015&p_query=&p_tr2]
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-16

Λουξεμβούργο
•

Plan

d'études de l'enseignement fondamental [Σχέδια μελέτης για τη βασική
(Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A, No 184) (2009) [Online]

εκπαίδευση]

http://www.men.public.lu/priorites/ens_fondamental/090723_bibliotheque/090908_rgd_plan_etudes.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-11

Développement des capacités, connaissances, attitudes et compétences de l’enfant dans l’éducation
préscolaire [Ανάπτυξη των ικανοτήτων, γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των παιδιών στην
προσχολική εκπαίδευση] (2004)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0-1

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-5

Kompetenzorientierter Deutschunterricht in der Sekundarschule [Διδασκαλία της Γερμανικής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με προσανατολισμό στην ικανότητα - δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση] (2007) [Online]
http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

13-14

Ουγγαρία
•

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja [Βασικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης] (1996) [Online]
http://www.okm.gov.hu/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-6

A Nemzeti Alaptanterv [Εθνικό Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών] (2003 – τροποποιήθηκε τελευταία φορά το
2008) [Online]
http://www.okm.gov.hu/; http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=137&articleID=6994&ctag=articlelist&iid=1
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1-2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-18

Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára [Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
για τις τάξεις 1-4] (2008)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-10

Μάλτα
•

Linji Gwida u Suġġerimenti għall-Implimentazzjoni tal-Kurrikulu fil-Kindergarten [Οδηγίες και προτάσεις για την
εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στο νηπιαγωγείο] (2002)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-4

Malti – Sillabu tal-Iskejjel Primarji [Πρόγραμμα Σπουδών Μάλτας για τα Δημοτικά Σχολεία] (2005) [Online]
http://www.curriculum.gov.mt/primary_syllabi.htm
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

ISCED 0-1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

5-10

Malti – Sillabu tal-Iskejjel Sekondarji [Πρόγραμμα Σπουδών Μάλτας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης] (2009) [Online]
http://www.curriculum.gov.mt/docs/syllabus_malti_2010_2011.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-16

Ολλανδία
•

Βασικοί στόχοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2006) [Online] http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1
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Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4 - 12

Παραρτήματα

•

Παράρτημα βασικών στόχων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2006) [Online]
http://english.minocw.nl/documenten/core%20objectives%20secondary%20education.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12 -ι 15/16

Referentiekader taal and rekenen- Referentieniveaus [Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα και την αριθμητική]
(Ιανουάριος 2010) [Online]
http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-15

Αυστρία
•

Lehrplan der Volksschule, Lehrstoff und didaktische Grundsätze der verbindlichen Übungen der
Vorschulstufe, Sprache und Sprechen, Vorbereitung auf Lesen und Schreiben [Πρόγραμμα σπουδών
για το δημοτικό σχολείο και το τελευταίο έτος της προσχολικής αγωγής: Γλώσσα και ομιλία,
προετοιμασία για την ανάγνωση και τη γραφή] (2003) [Online]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3921/VS6T_Sprache.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0-1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

5-10

Lehrplan der Volksschule – Deutsch, Lesen, Schreiben [Πρόγραμμα σπουδών για το δημοτικό σχολείο:
Γερμανικά, ανάγνωση, γραφή] (2003) [Online]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3994/VS7T_Deutsch.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-10

Lehrpläne
für
die
Pflichtgegenstände
Neuer
Lehrplan
der
HS
(Hauptschule)
Deutsch
[Πρόγραμμα σπουδών για τα υποχρεωτικά μαθήματα, Γερμανικά (HS) (2000 - τροποποιήθηκε τελευταία
φορά το 2008] [Online]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/886/hs22.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10-14

Lehrpläne für die Pflichtgegenstände Lehrpläne der AHS-Unterstufe: Deutsch [Πρόγραμμα σπουδών για τα
υποχρεωτικά μαθήματα, Γερμανικά (AHS) (2000 - τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 2008] [Online]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/781/ahs7.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10-14

Bildungsstandards [Εκπαιδευτικά πρότυπα] (2009) [Online]
http://www.bifie.at/sites/default/files/VO_BiSt_Anlage_2009-01-01.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-14

• Grundsatzerlass Leseerziehung [Διάσταση Διαθεματικού σχολικού προγράμματος σπουδών] (1999 - τελευταία
τροποποίηση το 2002) [Online]
http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/Leseerziehung1594.xml
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-18

Πολωνία
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 1–
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego); [Κανονισμός από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας, της 23ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το βασικό πρόγραμμα σπουδών για την
προσχολική εκπαίδευση και τη γενική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων (Παράρτημα 1 Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία, σε προσχολικές τάξεις
δημοτικών σχολείων και άλλες μορφές προσχολικής εκπαίδευσης)]. (2008) [Online]
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

197
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•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik Nr 2
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych) [Κανονισμός από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας, της 23ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το βασικό πρόγραμμα σπουδών για την
προσχολική εκπαίδευση και τη γενική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων (Παράρτημα 2 –
Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γενική εκπαίδευση σε δημοτικά σχολεία) (2008) [Online]
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik Nr 4
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego); [Κανονισμός
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, της 23ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη βασικό πρόγραμμα
σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση και τη γενική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων
(Παράρτημα 4 – Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών για γυμνάσια και λύκεια τα οποία οδηγούν στην
απόκτηση του απολυτηρίου Matura επιτυγχάνοντας στην εξέταση Matura)] (2008) [Online]
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

13 - 18/19

Πορτογαλία (108)
•

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar [Κατευθυντήριες γραμμές Προγράμματος Σπουδών
για την προσχολική εκπαίδευση] (1997) [Online]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/25/Orientacoes_curriculares.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-5

Orientações para Actividades de Leitura – Programa: está na hora dos livros (jardim de infância)
[Κατευθυντήριες γραμμές για αναγνωστικές δραστηριότητες στην προσχολική εκπαίδευση] (2006)
[Online]
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/brochura_david.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-5

Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências Essenciais [Το Εθνικό πρόγραμμα σπουδών βασικής
εκπαίδευσης - βασικές ικανότητες] (2003) [Online]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo_Nacional.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-14

Organização Curricular e Programas: Ensino Básico – 1º ciclo [Οργάνωση του προγράμματος σπουδών και τα
προγράμματα - πρώτος κύκλος της βασικής εκπαίδευσης] (2004, 4η έκδοση. 1991, πρώτη έκδοση.)
[Online]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/612/Prog%20_1CicloEB.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-9

Orientações para Actividades de Leitura – Programa: está na hora dos livros – 1º ciclo [Οδηγίες για
αναγνωστικές δραστηριότητες. Πρόγραμμα - είναι η ώρα της ανάγνωσης! Πρώτος Κύκλος] (2006)
[Online]

•

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/brochuracompleta_1ciclo.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-9

Língua Portuguesa: Plano de organização do Ensino-Aprendizagem – Ensino Básico 2º ciclo [Πρόγραμμα
Πορτογαλικής γλώσσας - σχέδιο οργάνωσης διδασκαλίας-εκμάθησης - βασική εκπαίδευση - δεύτερος
κύκλος] (1991) [Online]

•

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/155/programa_Lportuguesa_2-Ciclo02.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

108

(

10-11

) Εκτός από τον παρακάτω κατάλογο, ένα νέο κείμενο αναφοράς δημοσιεύθηκε το 2010 »Metas de Aprendizagem»
(Μαθησιακοί στόχοι), άρχισε να χρησιμοποιείται το 2010/11 ως εργαλείο διαχείρισης για τη στήριξη των εκπαιδευτικών
στα επίπεδα ISCED 0-3 κατά τη χρήση του προγράμματος σπουδών. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2013. Για
περισσότερες
πληροφορίες,
δείτε
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/metas-deaprendizagem/metas/?area=46&level=1.
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Παραρτήματα
•

Língua Portuguesa: Plano de organização do Ensino-Aprendizagem – Ensino Básico 2º ciclo [Πρόγραμμα
Πορτογαλικής γλώσσας - σχέδιο οργάνωσης διδασκαλίας-εκμάθησης - βασική εκπαίδευση - τρίτος
κύκλος] (1991) [Online]
http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/171/programa_LPortuguesa_3Ciclo.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

12-14

Ρουμανία
•

Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) Πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση
των παιδιών (3 έως 6 / 7 ετών)] (2008) [Online]
http://www.edu.ro/index.php/articles/11489
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3 - 6/7

Programe şcolare de Limba şi literatura română, clasele I şi a II-a (Programe şcolare revizuite) [Ρουμανική
γλώσσα και λογοτεχνία 1ης και 2ης τάξης (Αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών)] (2003) [Online]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6028; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-7

Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a III-a [Πρόγραμμα σπουδών για την 3η τάξη.
Ρουμανική γλώσσα και λογοτεχνία] (2004) [Online]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6029; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

8

Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a IV-a + Standarde curriculare de performanţă la
finele învăţământului primar [Πρόγραμμα σπουδών για την 4η τάξη. Ρουμανική γλώσσα και λογοτεχνία +
Πρόγραμμα Σπουδών για τα Πρότυπα Επιδόσεων στο τέλος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης] (2005)
[Online]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6080; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/[
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

9

Programe şcolare Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a [Πρόγραμμα σπουδών για 5η - 8η τάξη.
Ρουμανική γλώσσα και λογοτεχνία] (2009)
http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_gimnazial/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10 - 13

Standarde de evaluare pentru clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a [Πρότυπα αξιολόγησης
για τη 4η, 8η, 12η τάξη] (2003) [Online]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6120; http://www.edu.ro/index.php/articles/6192; http://www.edu.ro/index.php/articles/6434
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

9, 13, 18

Σλοβενία
•

Kurikulum za vrtce [Πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου] (1999) [Online]
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf [Accessed 26.11.2010]
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

1-6

Program osnovne ole[Εθνικό πρόγραμμα σπουδών για τη βασική εκπαίδευση] (2004, τροποποιήθηκε το
2008) [Online]
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_osnovne_sole/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-15

Učni načrt: Slovenščina [Πρόγραμμα σπουδών για τη σλοβενική γλώσσα] (1998) [Online]
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_obvezni.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

199

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-15
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Σλοβακία
•

tátny vzdelávací program – ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie [Κρατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ISCED
0 - προσχολική εκπαίδευση] (2008) [Online]
http://www.minedu.sk
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-6

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie [Κρατικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το πρώτο στάδιο του βασικού σχολείου στη Δημοκρατία της Σλοβακίας ISCED 1 - πρωτοβάθμια εκπαίδευση] (2008) [Online]
http://www.minedu.sk
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-10

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy – ISCED 2 – Nižšie sekundárne
vzdelávanie.[Κρατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το δεύτερο στάδιο του βασικής εκπαίδευσης στη
Δημοκρατία της Σλοβακίας - ISCED 2 - κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση] (2008) [Online]
http://www.minedu.sk
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

10-15

Φινλανδία
•

Βασικό πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση στη Φινλανδία 2000 (2000) [Online]
http://www.oph.fi/english/education/pre-primary_education
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-7

Βασικό πρόγραμμα σπουδών για την βασική εκπαίδευση 2004 (2004) [Online]
http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-16

Σουηδία
•

Πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση Lpfö 98 (2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-7

Πρόγραμμα σπουδών για το υποχρεωτικό σχολικό σύστημα, την προσχολική τάξη και το κέντρο ελεύθερου
χρόνου Lpo 94 (2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

ISCED 0-1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-16

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-16

Υποχρεωτικά Προγράμματα Σπουδών (2008)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία
•

Θεσμικό πλαίσιο για τα πρώτα χρόνια της βασικής εκπαίδευσης (Μάιος 2008) [Online]
http://www.teachernet.gov.uk/_doc/12628/EYFS%20Statutory%20Framework%20May%202008.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

0-5

Εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την Αγγλία, Βασικά στάδια 1 και 2 (1999 - Το Βασικό στάδιο 1
τροποποιήθηκε το 2007) [Online]
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/subjects/index.aspx
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

5-11

Εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την Αγγλία, Βασικά στάδια 3 και 4 (2007)[Online]
http://curriculum.qca.org.uk/key-stages-3-and-4/subjects/index.aspx
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2-3

200

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-16

Παραρτήματα

Ηνωμένο Βασίλειο - Ουαλία
•

Πλαίσιο για την μάθηση των παιδιών από ηλικίες 3 - έως 7 ετών (2008) [Online]

http://wales.gov.uk/dcells/publications/curriculum_and_assessment/arevisedcurriculumforwales/foundationphase/foundtation200
8-e.pdf?lang=en
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-7

Αγγλικά στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την Ουαλία (2008) [Online]

•

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/arevisedcurriculumforwales/nationalcurriculum1/e
nglishincurriculum/?lang=en
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

7-16

Ηνωμένο Βασίλειο – Βόρεια Ιρλανδία
•

Οδηγίες Προγράμματος Σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση (2006) [Online]
http://www.rewardinglearning.org.uk/docs/curriculum/foundation_stage/preschool_guidance.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-4

Πρόγραμμα σπουδών Βόρειας Ιρλανδίας : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2007) [Online]
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stages_1_and_2/northern_ireland_curriculum_primary.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-11

Το επίσημο πρόγραμμα σπουδών στο Βασικό Στάδιο 3: Σκεπτικό και Λεπτομέρειες (2007) [Online]
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stage_3/statutory_curriculum_ks3.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-14

Ηνωμένο Βασίλειο - Σκωτία
•

Πρόγραμμα σπουδών για την αριστεία: γραμματισμός σε όλα τα στάδια μάθησης. Αρχές και πρακτική (2004 –
τροποποιημένο το 2007) [Online]
http://www.ltscotland.org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/responsibilityofall/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0-1-2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-18

Γραμματισμός και αγγλικά: εμπειρίες και αποτελέσματα (2006) [Online]
http://www.ltscotland.org.uk/learningteachingandassessment/curriculumareas/languages/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-15

Ισλανδία
•

Aðalnámskrá leikskóla [Εθνικός οδηγός προγράμματος σπουδών για τα νηπιαγωγεία] (1999) [Online]
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/leikskensk.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

0-5

Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska [Εθνικός οδηγός προγράμματος σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση
- ισλανδικό τμήμα] (2007) [Online]
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_islenska.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-16

Λιχτενστάιν
•

Lehrplan für das Fürstentum Liechtenstein [Πρόγραμμα σπουδών για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν] (2005)
[Online]
http://www.llv.li/pdf-llv-sa-lehrplan_fl_auflage_2_0512.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2

201

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-15
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•

Lehrplan für die Unterstufe des Gymnasium [Πρόγραμμα σπουδών για τα σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης - Γυμνάσιο Understufe] (2007) [Online]
http://www.llv.li/pdf-llv-sa-gymnasium-lehrplaene-unterstufe.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-14

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (besonderen) Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben
[Προώθηση μαθητών με (ειδικές) δυσχέρειες ανάγνωσης και γραφής] (2006)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 0-1-2-3

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

4-18

Νορβηγία
•

Πρόγραμμα πλαίσιο για το περιεχόμενο και τις αρμοδιότητες της εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία (2006)
[Online]
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0036/ddd/pdfv/285775-rammeplanen-engelsk-pdf.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

1-5

Νορβηγικό θεματικό πρόγραμμα σπουδών (2008) [Online]
http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_english/Common-core-subjects-in-primary-and-secondary-education/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1-2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-16

Εις βάθος μελέτες στα Νορβηγικά (2006) [Online]
http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_english/Common-core-subjects-in-primary-and-lower-secondary-education-/
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

13-16

Τουρκία
•

Okulöncesi Eğitim Programı [Προσχολικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης] (2006) [Online]
http://ooegm.meb.gov.tr/program/program%20kitabi.pdf
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 0

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

3-5

1.- 5. Sınıflar için Türkçe Dil Öğretimi Programı [Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τουρκικής Γλώσσας για τις τάξεις
1η-5η] (2009) [Online]
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1087
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

•

ISCED 1

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

6-10

6-8 Sınıflar için Türkçe Dil Öğretimi Programı [Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τουρκικής Γλώσσας για τις τάξεις 6η8η] (2009) [Online]
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=809
Εκπαιδευτικό Επίπεδο(α):

ISCED 2

202

Ηλικιακή Ομάδα Στόχος (έτη):

11-13

ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ P9 ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Avenue du Bourget 1 (BOU2)
B-1140 Βρυξέλλες
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice)

Αρχισυντάκτης
Arlette Delhaxhe

Συντάκτες
Isabelle De Coster (Συντονισμός), Nathalie Baidak, Akvile Motiejunaite, Sogol Noorani

Μορφοποίηση και γραφικά
Patrice Brel

Συντονιστής παραγωγής
Gisèle De Lel

Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες
Αναφορές Θεματικών ερευνών:
Luisa Araujo, Ινστιτούτο Παιδείας και Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πορτογαλία
Colin Harrison, Πανεπιστήμιο του Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο
Gerry Shiel, Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Αγίου Πατρικίου, Ιρλανδία
Patricia Schillings, Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βέλγιο
Sari Sulkunen, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Jyväsky, Φινλανδία
Victor van Daal, Πανεπιστήμιο Stavanger, Νορβηγία

Ανάλυση προγραμμάτων σπουδών:
Patricia Schillings, Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βέλγιο (Σχεδιασμός αναλυτικού πίνακα)
Teresina Barbero, Γλωσσολογικό Κέντρο Πανεπιστήμιο του Τορίνο, Ιταλία
Ξανθίπη Κυριαζή, Ελλάδα
Renata Kosinska, Πολωνία
Ljudmila Ivšek, Σλοβενία

Δευτερογενής ανάλυση στατιστικών δεδομένων:
Christian Monseur, Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Βέλγιο
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
BELGIQUE / BELGIË

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Unité francophone d’Eurydice
Ministère de la Communauté française
Direction des Relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/002
1080 Bruxelles
Συμβολή της Μονάδας: Κοινή ευθύνη,
εμπειρογνώμονας: Christiane Blondin (Πανεπιστήμιο της
Λιέγης, Unité d’analyse des systèmes et des pratiques
d’enseignement)

Eurydice-Informationsstelle des Bundes
EU-Büro des Bundesministeriums für
Forschung (BMBF) / PT-DLR
Carnotstr. 5
10587 Βερολίνο

Bildung

und

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der
Kultusministerkonferenz
Graurheindorfer Straße 157
53117 Βόνη
Συμβολή της Μονάδας: Brigitte Lohmar

Eurydice Vlaanderen / Afdeling Internationale Relaties
Ministerie Onderwijs
Hendrik Consciencegebouw 7C10
Koning Albert II – laan 15
1210 Brussel
Συμβολή της Μονάδας: Κοινή ευθύνη

ΕΣΘΟΝΙΑ
Eurydice Unit
SA Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Συμβολή της Μονάδας: Helin Puksand (Λέκτορας, Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Ταλίν)

Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG
Postfach 72
4700 Eupen
Συμβολή της Μονάδας: Johanna Schröder

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Eurydice Unit
Department of Education & Skills
International Section
Marlborough Street
Dublin 1
Συμβολή της Μονάδας: Pádraig Mac Fhlannchadha
(Επιθεωρητής Τομέα, Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων),
Éamonn Murtagh (Βοηθός Προϊσταμένου Επιθεωρητή,
Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Eurydice Unit
Human Resource Development Centre
15, Graf Ignatiev Str.
1000 Sofia
Συμβολή της Μονάδας: Lachezar Afrikanov

ΤΣΕΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Eurydice Unit
Institute for Information on Education
Senovážné nám. 26
P.O. Box č.1
110 06 Praha 1
Συμβολή της Μονάδας: Jana Halamová;
Alice Košková (Εθνική Βιβλιοθήκη Εκπαίδευσης Comenius);
εμπειρογνώμονες: Ondřej Hausenblas, Hana Košťálová

Μονάδα Ευρυδίκη
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τμήμα Γ 'Ευρυδίκη'
Ανδρέα Παπανδρέου 37 (Γραφείο 2168)
15180 Μαρούσι (Αττική)
Συμβολή της Μονάδας: Κοινή ευθύνη

ΔΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Eurydice Unit
Danish Agency for International Education
Bredgade 36
1260 København K
Συμβολή της Μονάδας: Κοινή ευθύνη

Unidad Española de Eurydice
Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e
Innovación Educativa (IFIIE)
Ministerio de Educación
Gobierno de España
c/General Oraa 55
28006 Madrid
Συμβολή της Μονάδας: Flora Gil Traver (Συντονιστής),
Ana Isabel Martín Ramos; Juan Antonio Núñez Cortés
(εξωτερικός εμπειρογνώμονας)
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Ευχαριστίες

ΓΑΛΛΙΑ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

Unité française d’Eurydice
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance
Mission aux relations européennes et internationales
61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15
Συμβολή της Μονάδας: Thierry Damour;
εμπειρογνώμονας: Anne-Marie Chartier (maître de
conférences, chercheur associé au Service d'histoire de
l'éducation, INRP)

Informationsstelle Eurydice
Schulamt
Austrasse 79
9490 Vaduz
Συμβολή της Μονάδας: Eva-Maria Schädler με την
υποστήριξη / παροχή συμβουλών από τους συναδέλφους
του Schulamt

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Eurydice Unit
National Agency for School Evaluation
Didlaukio 82
08303 Vilnius
Συμβολή της Μονάδας: Kęstutis Kaminskas,
Teresa Aidukienė, Henrika Prosniakova

ΚΡΟΑΤΙΑ
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
Donje Svetice 38
1000 Zagreb

porta

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Unité d’Eurydice
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle (MENFP)
29, Rue Aldringen
2926 Luxembourg

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and Culture
Office of Evaluation and Analysis
Sölvhólsgötu 4
150 Reykjavik
Συμβολή της Μονάδας: Védís Grönvold

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Eurydice National Unit
Ministry of National Resources
Szalay u. 10-14
1055 Βουδαπέστη
Συμβολή της Μονάδας: Felvégi Emese (Εμπειρογνώμων)

ΙΤΑΛΙΑ
Unità italiana di Eurydice
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
(ex INDIRE)
Via Buonarroti 10
50122 Firenze
Συμβολή της Μονάδας: Simona Baggiani, Alessandra Mochi;
εμπειρογνώμων: Lina Grossi (Ερευνήτρια, Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione – INVALSI)

ΜΑΛΤΑ
Eurydice Unit
Research and Development Department
Directorate for Quality and Standards in Education
Ministry of Education, Employment and the Family
Great Siege Rd.
Floriana VLT 2000
Συμβολή της Μονάδας: Η Marie-Anne Spiteri Ade και ο
Tarcisio Zarb (Εκπαιδευτικός Λειτουργός - Μαλτέζικη
γλώσσα), και οι δύο από το Τμήμα Διαχείρισης
Προγραμμάτων σπουδών και ηλεκτρονικής μάθησης,
Διεύθυνση Ποιότητας και Προτύπων στην Εκπαίδευση,
Υπουργείο Παιδείας, Απασχόλησης και Οικογένειας

ΚΥΠΡΟΣ
Μονάδα Ευρυδίκη
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία
Συμβολή της Μονάδας: Χριστιάνα Χαπέρη,
εμπειρογνώμων: Δέσποινα Χατζιγεωργίου, Μιχάλης
Παπαδόπουλος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Eurydice Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
IPC 2300 / Kamer 08.051
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Συμβολή της Μονάδας: Κοινή ευθύνη,
εμπειρογνώμονας: Paul Knuijt (Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού και Επιστημών)

ΛΕΤΟΝΙΑ
Eurydice Unit
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Κρατικός Οργανισμός Ανάπτυξης Εκπαίδευσης
Vaļņu street 1
1050 Riga
Συμβολή της Μονάδας: Κοινή ευθύνη με εμπειρογνώμονες:
Zenta Anspoka (Ακαδημία Κατάρτισης Εκπαιδευτικών και
Εκπαιδευτικής διαχείρισης του Ρίγα), Silvija Tretjakova
(Εθνική Βιβλίοθήκη της Λετονίας) and Mudite Reigase
(Εθνικό Κέντρο Προγράμματος Σπουδών)
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