
Τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προσπαθούν εδώ και πολύ καιρό να 
διασφαλίσουν δίκαιες ευκαιρίες μάθησης για κάθε μαθητή. Η παροχή δίκαιων ευκαιριών 
στα κορίτσια ή στους μετανάστες ήταν πάντοτε στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. 
Ωστόσο, η αντίστοιχη προσπάθεια για τα αγόρια είναι σχετικά πρόσφατη και αποτελεί 
πλέον ζήτημα μεγάλης σημασίας. Στην Ευρώπη υπάρχει άμεση ανάγκη για ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανάπτυξη του αλφαβητισμού και των φιλαναγνωστικών συμπεριφορών των 
έφηβων αγοριών, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα θεωρείται υψηλού κινδύνου. Πολλές 
μελέτες συνδέουν την ακαδημαϊκή αποτυχία των έφηβων αγοριών με την έλλειψη 
ενδιαφέροντος για φιλαναγνωσία, τονίζοντας ότι τα αγόρια στο γυμνάσιο είναι εκείνα που 
κατά κύριο λόγο θεωρούν το διάβασμα λογοτεχνικών κειμένων βαρετό, που 
δυσκολεύονται να βρουν κάποιο βιβλίο που τους ενδιαφέρει και που διαβάζουν μόνο στο 
σχολείο.     
Γι’ αυτόν το λόγο, το έργο «Boys Reading» έχει ως στόχο να κάνει το διάβασμα 
αναπόσπαστο μέρος της ζωής των αγοριών ηλικίας 11 έως 15 ετών.  H ομάδα των εταίρων 
που συμμετέχουν στο έργο θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα έφηβα 
αγόρια αποκτήσουν τον έλεγχο του διαβάσματός τους και τους δοθεί η ευκαιρία να 
επιλέξουν οι ίδιοι τα βιβλία που ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των αγοριών απαιτείται διάλογος και 
συλλογική προσπάθεια από όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένου κυβερνητικών φορέων, εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων και 
μέλων της κοινότητας. 
Το έργο «Boys Reading» έχει ως στόχο: 

 Να αυξήσει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των αγοριών για γραφή και ανάγνωση 
προκειμένου να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά και τα κορίτσια. 

 Να δώσει στα σχολεία πρόσβαση σε ενδιαφέρον υλικό, συμπεριλαμβανομένου και 
ψηφιακού, προκειμένου να συνδέσει τη γραφή και την ανάγνωση με τις 
προτιμήσεις των αγοριών. 

 Να διευκολύνει την επαφή με ανδρικά πρότυπα που σχετίζονται με τον 
αλφαβητισμό.ι 

 Να αναπτύξει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να κάνουν τη γλωσσική 
ανάπτυξη διασκεδαστική και ελκυστική για τα έφηβα αγόρια. 

Η 2η μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε σε μια τάξη Γ΄ 
Γυμνασίου, στο Γυμνάσιο Ακρόπολης στη Λευκωσία. Η τάξη 
αποτελείτο από 15 αγόρια και 7 κορίτσια. Στα 9 μαθήματα της 
ενότητας εμπλέκονταν τα γνωστικά αντικείμενα των ελληνικής 
λογοτεχνίας και ΤΠΕ. Η ενότητα επικεντρώθηκε στη θεματική 
ενότητα  «Λογοτεχνία και Εφηβεία» του Αναλυτικού 
Προγράμματος. Οι κύριοι στόχοι της ενότητας που εστίαζονταν στο 
να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με διαφορετικούς τύπους 
κειμένων (αφηγήσεις, κόμικς, διαδικτυακά βιβλία, ακουστικά 
βιβλία), διαφοροποίηση ανάμεσα στους διάφορους τύπους 
λογοτεχνικής ομιλίας (μονόλογοι, ελεύθερη γραφή, αυτό-αφήγηση, 
ειρωνεία) ανάλυση ζητημάτων που συνδέονται με την κρίση των 
εφήβων και τη μετάβαση στην εφηβεία, εξερεύνηση των πτυχών 
του χάσματος των νέων και ανάλυση των οικογενειακών σχέσεων. 
Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε  το 
βιβλίο “Τα 39 Στοιχεία: Ο Λαβύρινθος των Σκελετών” από τη σειρά 
του Rick Riordam,αποσπάσματα από το βιβλίο “Ντέμιαν” του 
Hermann Hesse, οπτικοακουστικό βιβλίο βασισμένο στα ελληνικά 
κόμικς του Αρκά σε μια σειρά διερεύνησης των οικογενειακών 
σχέσεων με σατιρικό τρόπο. Οι δραστηριότητες που 
ολοκληρώθηκαν από τους μαθητές περιελάμβαναν  
δραστηριότητες ανάγνωσης και κατανόησης στην τάξη, ομαδική 
συζήτηση, παιχνίδια ρόλων, διαδικτυακά παιχνίδια γνώσεων και 
τελική ομαδική εργασία στην οποία έπρεπε να δημιουργήσουνε 
μια καλλιτεχνική έκθεση με οποιαδήποτε από τα θέματα των 
βιβλίων μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Τέλος, υπήρχε διαγωνισμός για 
την επιλογή του καλύτερου ομαδικού έργου. 
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Η 1η μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε στο Ε΄ Δημοτικό Σχολείο 
Λακατάμειας, στη Λευκωσία, σε μια τάξη Έ δημοτικού.  Η τάξη αποτελείτο 
από 13 αγόρια και 9 κορίτσια. Στα 10 μαθήματα της ενότητας εμπλέκονταν 
τα γνωστικά αντικείμενα των Ελληνικών, Ιστορίας, Τέχνης και Υπολογιστών. 
Η ενότητα ήταν επικεντρωμένη  στην ελληνική μυθολογία με κυριότερο 
στόχο να φέρει τους μαθητές σε επαφή με σημαντικά γεγονότα της 
ελληνικής μυθολογίας, να κατανοήσουν διαφορετικούς μύθους και να 
δημιουργήσουν καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις από διάφορα μυθολογικά 
πλαίσια. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε 
διάφορα βιβλία σχετικά με την ελληνική μυθολογία  για την νεολαία από 
τους καταξιωμένους συγγραφείς Φίλιππο Μανδηλαρά και Σοφία 
Ζαραμπουκά, φύλλα εργασίας, έργα 
τέχνης,  χειροτεχνίες, εκπαιδευτικές 
ιστοσελίδες και βίντεος από το 
YouTube, όπως και εφαρμογές για 
iPad που σχετίζονταν με την 
ελληνική μεθοδολογία. Οι 
δραστηριότητες που είχαν 
ολοκληρωθεί από τους μαθητές 
συμπεριλάμβαναν ελεύθερο χρόνο 
ανάγνωσης με βιβλία της 
βιβλιοθήκης της τάξης, κυνήγι θησαυρού βασισμένο στην μυθολογία, 
παιχνίδια ρόλων και παρουσίαση στην ομάδα, διαδικτυακά puzzles και 
σταυρόλεξα, ανάγνωση στον κύκλο στη μορφή "παίρνω και ρίχνω την 
μπάλα" και ολοκλήρωση των αποστολών στις εφαρμογές των iPad. 

ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

- Κύπρος - 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, δυο εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν  στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση διαθεματικών 
ενοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εξέφρασαν ενδιαφέρον να υλοποιήσουν στις τάξεις τους τις ενότητες αυτές. Τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν μέσω της εφαρμογής από αυτές τις ενότητες από την ερευνητική ομάδα του CARDET αποτέλεσαν τη βάση για τις δύο μελέτες 
περίπτωσης.  



Οφέλη 

 Συνολική θετική εμπειρία από τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές. 

 Αυξημένο ενδιαφέρον από τους μαθητές για τη διερεύνηση 
των διαφορετικών τύπων κειμένων και συζήτηση των 
θεμάτων, καθώς και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

 Παρατηρήθηκε κίνητρο για ανάγνωση άλλων κείμενων 
σχετικά με τα θέματα που τους είχαν ανατεθεί. Αναζήτηση 
άλλων κειμένων βασισμένων στα ίδια θέματα για ανάγνωση 
στον ελεύθερο τους χρόνο και ερμηνεία των δραστηριοτήτων 
φωναχτά. 

 Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στις καλλιτεχνικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες δήλωσαν ότι ήταν πολύ 
διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες. 

 Η συμμετοχή των διστακτικών αναγνωστών στις 
δραστηριότητες - παρά το ότι στην αρχή έδειχναν διστακτικοί, 
αυξήθηκε σταδιακά το ενδιαφέρον τους και η συμμετοχή 
τους και στο τέλος είχαν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες. 

 Οι μαθητές έδειχναν ενθουσιασμένοι να εξερευνήσουν τα 
μέσα που συνδέονται με τις ΤΠΕ (οπτικοακουστικά βιβλία, 
εφαρμογές για iPad) – η ενσωμάτωση των ΤΠΕ  ενίσχυσε τα 
κίνητρα και τη μαθησιακή εμπειρία. 

 Στην 1η μελέτη περίπτωσης, συμμετείχαν και οι γονείς, έπειτα 
από πρόσκληση του εκπαιδευτικού να επισκεφτούν μια από 
τις διδασκαλίες και να παρατηρήσουν τι έκαναν οι μαθητές. 
Δήλωσαν και οι ίδιοι οι γονείς ότι υπήρχε αυξημένη 
ανάγνωση στο σπίτι. 

Αξιολογήστε τους μαθητές σας, και τα ενδιαφέροντα τους, και προσαρμόστε τα όσον το δυνατό περισσότερο στις ανάγκες τους, 
σε σχέση με τα κείμενα και τις δραστηριότητες που θα επιλέξετε.  

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε διαφορετικά είδη κειμένων, διαφορετικά θέματα και διαφορετικούς τρόπος έτσι ώστε να 
προσεγγίζονται όλοι οι τύποι των αναγνωστών.  

Μην παρατήσετε τις προσπάθειες σας όσον αφορά στην εμπλοκή των διστακτικών αναγνωστών στην τάξη σας. Προσπαθήστε 
να διερευνήσετε τι τους ενδιαφέρει προκειμένου να γίνουν περισσότερο ενεργοί.   

Εξερευνήστε την χρήση των ΤΠΕ από την άποψη των ηλεκτρονικών βιβλίων σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
χρήση των tablets σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο. Αυτές οι δραστηριότητες ενδιαφέρουν τους μαθητές και θα 

μπορείτε να τους εμπλέξετε περισσότερο και να κρατήσετε το ενδιαφέρον τους.   

Δώστε τους αρμοδιότητες και κίνητρα, ζητώντας τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη 
εργασία, έχοντας την καλλιτεχνική και συλλογική προσπάθεια του μαθητή ως το επίκεντρο στις δραστηριότητες. 
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Προκλήσεις  

 Και οι δύο οι εκπαιδευτικοί σχολίασαν ότι ήταν πιο 
χρονοβόρα η διαδικασία προετοιμασίας για αυτούς από 
τη συνήθη για να αναπτύξουν το εκπαιδευτικό υλικό 
τους και ότι χρειαζόταν να κάνουν περισσότερες 
έρευνες για να εντοπίσουν διαθέσιμους πόρους. Παρ’ 
όλα αυτά, και οι δύο σχολίασαν ότι οι μαθητές έδειξαν 
αυξημένη συμμετοχή και ενθουσιασμό και επομένως 
άξιζε τον κόπο.  

 Η έλλειψη εκτεταμένου διαθέσιμου υλικού στην εληνική 
γλώσσα σε σχέση με τα οπτικοακουστικά βιβλία, και τις 
συναφείς εφαρμογές στα iPad. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

«Παρατηρώντας τους μαθητές μου να αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός μυθολογικού Θεού 
και να διηγούνται την ιστορία πίσω από τον ρόλο αυτό, αλλά επίσης να ασκούν κριτική 

ανάλυση, ήταν πολύ ικανοποιητικό για εμένα, είχαν ενεργό ρόλο και μπορούσα να δω τον 
ενθουσιασμό στα πρόσωπα τους.»  

(Συνέντευξη εκπαιδευτικού, 1η μελέτη περίπτωσης)  

«Στην τάξη μου, έχω αγόρια που είναι πραγματικά διστακτικοί αναγνώστες και έχω 
παλέψει στο παρελθόν για τη συμμετοχή τους στην ανάγνωση μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες. Μέσα από αυτήν την ενότητα ήμουν εξαιρετικά ευτυχής που τους 

έβλεπα να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες ανάγνωσης και να αναλαμβάνουν 
ενεργό ρόλο στην παρουσίαση της ομάδας....για μια φορά κατάφερα να δω το 

ενδιαφέρον τους για αυτό που κάναμε.»                         

(Συνέντευξη εκπαιδευτικού, 1η μελέτη περίπτωσης)  

«Δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό μου πόσο ενδιαφέρον έδειξαν τα αγάρια-έφηβοι για 
τη λογοτεχνία και το ότι εργάζονταν τόσο έντονα σε ένα πρόγραμμα που ήταν βασισμένο 

στην προώθηση της φιλαναγνωσίας! Ένιωσα ικανοποιημένη ως εκπαιδευτικός 
γνωρίζοντας το πραγματικό ενδιαφέρον που είχαν.»   

(Συνέντευξη εκπαιδευτικού, 2η μελέτη περίπτωσης) 

«Ένα πρωινό, κάποιος μαθητής μου με προσέγγισε και μου είπε: “Δεν μπόρούσα να 
κοιμηθώ χθες το βράδυ, συνέχισα την ανάγνωση για να δω τι θα συμβεί στην ιστορία και 

κατά πόσο θα μπορούσα να επισημάνω την ερμηνεία της.” Για μένα, ήταν ένα υπέροχο 
πρωινό.»      

(Συνέντευξη εκπαιδευτικού, 2η μελέτη περίπτωσης) 


