
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 σπουδαιότητας. Στην Ευρώπη 
υπάρχει άμεση ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του αλφαβητισμού 
και των 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 διάβασμα, τονίζοντας ότι 
τα αγόρια στο γυμνάσιο είναι εκείνα που κατά κύριο λόγο θεωρούν το διάβασμα 
βαρετό, που δυσκολεύονται να βρουν κάποιο ενδιαφέρον βιβλίο και διαβάζουν 
μόνο στο σχολείο.     

Γι’ αυτό το λόγο, το πρόγραμμα 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 πρόγραμμα διαβεβαιώνει 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 
όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία: κυβέρνηση, εκπαιδευτικοί, γονείς 
και μέλη της κοινότητας. 

Το πρόγραμμα 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 την γραφή και την ανάγνωση με τις 
ατομικές προτιμήσεις των αγοριών 

 Να διευκολύνει την επαφή με ανδρικά πρότυπα που σχετίζονται με τον 
αλφαβητισμό, και 

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

Ancient Greek Mathematicians - Life and Work 
Στην δεύτερη εφαρμογή συμμετείχαν οκτώ μαθητές της Γ’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Μοιράστηκαν τυχαία σε τρείς 
ομάδες και τους ζητήθηκε να διαλέξουν ένα από τα τρία κεφάλαια που είχε επιλέξει ο καθηγητής τους από το βιβλίο του Denis 
Guedj,  ‘Το Θεώρημα του Παπαγάλου’. Τα κεφάλαια αυτά περάστηκαν στις ταμπλέτες τους. Κάθε κεφάλαιο σχετιζόταν με τη ζωή 
και το έργο ενός από τους τρεις μεγάλους Έλληνες μαθηματικούς: τον Πυθαγόρα, τον Ευκλείδη και τον Αρχιμήδη. Οι μαθητές 
έπρεπε να διαβάσουν προσεκτικά τα επιλεγμένα κεφάλαια και να κρατήσουν σημειώσεις χρησιμοποιώντας διαγράμματα (Bubble 
Maps και Double Bubble Maps) για να καταγράψουν συγκεκριμένα σημεία που τους είχαν ζητηθεί από τον καθηγητή τους. Κάθε 
ομάδα ετοίμασε μια παρουσίαση της ζωής και του έργου του μαθηματικού που είχε επιλέξει. Ακολούθησε συζήτηση  πάνω στις 
ομοιότητες και τις διαφορές της ζωής των τριών μαθηματικών, πώς το έργο τους επηρεάστηκε από την εποχή στην οποία ζούσαν, 
την επιρροή που δέχθηκαν από τους προκατόχους τους και την συμβολή τους στην επιστήμη των Μαθηματικών.   
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‘Diary of a Wimpy Twit’ - Jeff Kinney and Roald Dahl 
Τον Φεβρουάριο του 2016, περίπου 90 μαθητές της έκτης δημοτικού πήραν μέρος στο ετήσιο 
εκπαιδευτικό ταξίδι στην Βόρεια Ελλάδα (Βέροια), όπου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
την πολιτιστική τους κληρονομιά. Σε διάρκεια τεσσάρων ημερών, διεξήχθησαν 4 μαθήματα στα 
Αγγλικά, με 3 ομάδες μαθητών. Για τα μαθήματα αυτά χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο του Roald Dahl 
‘Οι Βλακέντιοι’.  Το βιβλίο περιείχε αρκετά από εκείνα τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν από την 
έρευνα και που τα ίδια τα αγόρια είχαν δηλώσει ότι τα προσελκύουν σε ένα βιβλίο. Ταίριαζε 
απόλυτα στην περίσταση, στο επίπεδο των αγγλικών των μαθητών και στο χρονικό περιθώριο που 
διαθέταμε. Οι μαθητές έπρεπε να ακούσουν το κείμενο από τον εκπαιδευτικό και να το 
κατανοήσουν μέσω της γλώσσας του σώματος και της χρήσης αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός 
μοίρασε ένα βιβλιαράκι με τίτλο ‘Diary of a Wimpy Twit’ ακολουθώντας το ύφος του βιβλίου του 
Jeff Kinney’s ‘Diary of a Wimpy Kid’. Στο βιβλίο περιλαμβάνονταν δραστηριότητες όπως 
διαγράμματα, ένας πίνακα αιτίας – αποτελέσματος, ένα σχέδιο για εξώφυλλου βιβλίου, μια σελίδα 
ημερολογίου και μια σελίδα με την δραστηριότητα ‘Τρία Πράγματα Που…’. Οι μαθητές σύγκριναν 
επίσης το ύφος του Dahl και του Kinney. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με σύντομα σκετσάκια 
από την αγαπημένη σκηνή των παιδιών ή ένα σκετσάκι δικής τους έμπνευσης. Τα θεατρικά που 
έκαναν οι μαθητές ήταν πρωτότυπα. Μερικοί μαθητές συνέχισαν με τον δικό τους τρόπο σκηνές 
από το βιβλίο και άλλοι έφτιαξαν καινούργιο σενάριο, χρησιμοποιώντας αντικείμενα. Ο 
ενθουσιασμός των παιδιών απέδειξε ότι οι δρατηριότητες είχαν απόλυτη απιτυχία.   
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Πλεονεκτήματα  

 Το υλικό ήταν πολύ ενδιαφέρον. 

 Τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάστηκαν στην 
εργαλειοθήκη αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα και σε αυτά 
οφείλεται εν μέρει η επιτυχία των δραστηριοτήτων. 

 Είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο Teacher 
Read Aloud, στην οποία είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
έρευνα.  

 Υπήρξε ευκαιρία δραματοποίησης του κειμένου, με αποτέλεσμα 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να εμπλακούν περισσότεροι 
μαθητές, κυρίως αγόρια.  

 Παρατηρήσαμε τα πλεονεκτήματα του να διαβάζεις ένα 
απόσπασμα αντί για όλο το βιβλίο. Αυτό λειτούργησε ως 
κίνητρο για τους μαθητές, μερικοί από τους οποίους εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον να διαβάσουν ολόκληρο το βιβλίο. 

 Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνδέσουν αυτά που 
διάβασαν με υπάρχουσες γνώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τα 
μαθηματικά. 

 Τα αγόρια και τα κορίτσια ήταν το ίδιο ενθουσιασμένα με το 
κείμενο. 

 Υπήρχε πολύ μεγάλη εμπλοκή και διάδραση των μαθητών. 

 Οι δραστηριότητες τους κέντρισαν το ενδιαφέρον. 

 Δώστε στους μαθητές την δυνατότητα να επιλέξουν το 
υλικό ανάγνωσης. 

 Να γνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα στα ενδιαφέροντα 
των αγοριών και των κοριτσιών 

 Πειραματιστείτε με τους μαθητές σας και την κάθε ομάδα 
προκειμένου να βρείτε αυτό που τους παρακινεί. 
Θυμηθείτε ότι δεν ενδιαφέρουν όλους τα ίδια πράγματα. 

 Χρησιμοποιήστε ποικιλία δραστηριοτήτων ανάλογα με το 
μαθησιακό στυλ των μαθητών. 

 Σκεφτείτε την εφαρμογή της μεθόδου Teacher Read Aloud. 

 Δημιουργήστε μια βιβλιοθήκη τάξης. 

 Ενσωματώστε διάφορα είδη λογοτεχνίας 

 Προσεγγίστε ιδιαιτέρως τους απρόθυμους αναγνώστες, 

ανακαλύψτε τα ενδιαφέροντά τους και προτείνετέ τους 
βιβλία που πιστεύετε ότι θα τους αρέσουν. 

 Ζητήστε από τους μαθητές να προτείνουν ο ένας στον 
άλλο βιβλία. 

 Ενημερώστε τους γονείς για την πρωτοβουλία σας και 
ζητήστε την υποστήριξή τους.  

 Όταν κάνετε ομαδικές δραστηριότητες, χωρίστε τα αγόρια 
από τα κορίτσια. Θα εργαστούν καλύτερα. 

 Ενθαρρύνετε την χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης. 

 Εμπλέξτε τον βιβλιοθηκονόμο του σχολείου στην 
αναζήτηση υλικού. 

 Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα έτσι ώστε το διάβασμα να 
θεωρείται ‘μόδα’. 
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Δυσκολίες/Προκλήσεις 

 Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για τις 
δραστηριότητες που αφορούσαν την δεύτερη 
περίπτωση (‘Το Θεώρημα του Παπαγάλου’) . 

 Μερικά κορίτσια δεν ήθελαν να συμμετέχουν 
στην δραματοποίηση. 

 Δυσκολία στον υπολογισμό του μεγέθους των 
αποσπασμάτων που έπρεπε να επιλεχθούν. 

 Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος λεπτομερούς 
ανάγνωσης των αποσπασμάτων και εφαρμογής 
των εργασιών. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλα τα σχόλια προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των μαθητών, τα οποία ήταν ανώνυμα. Κάθε 
πρόταση είναι από διαφορετικό παιδί. 

Σχετκά με το βιβλίο ‘Οι Βλακέντιοι’: 

Το βρήκα ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. Είχε φαντασία και ήταν διασκεδαστικό. Ήταν 
αηδιαστικό αλλά καλό. Μου άρεσε που η καθηγήτρια έφτιαξε μια ολόκληρη σκηνή θεάτρου για 
εμάς. Μου άρεσε που δεν έπρεπε να κάνουμε γραμματική. Έμαθα λέξεις που δεν ήξερα. Μου 
άρεσε αυτό το είδος λογοτεχνίας. Ο χρόνος πέρασε γρήγορα. Ήταν περίεργο. Το χιούμορ και τα 
αηδιαστικά κομμάτια εντυπωσίασαν όχι μόνο έμένα αλλά και τους συμμαθητές μου. 
Μπορούσα να το κατανοήσω. Ήταν αστείο. Δεν το ήξερα αυτό το βιβλίο. Είχε έξυπνη πλοκή. 

Σχετικά με το βιβλίο ‘Το Θεώρημα του Παπαγάλου’: 

Έμαθα περισσότερα για τη ζωή και το έργο του Πυθαγόρα και του Ευκλείδη. Μου άρεσε που δεν 
έπρεπε να σπαταλήσω τον χρόνο μου διαβάζοντας όλο το βιβλίο επειδή είμαι πολύ πιεσμένος. 
Έμαθα πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο. Βρήκαμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας 
δόθηκαν επειδή έπρεπε να διαβάσουμε μόνο συγκεκριμένο απόσπασμα. Διάβασα μόνο τις 
σημαντικές πληροφορίες για την πλοκή και όχι όλο το βιβλίο. Αυτό που είχαμε να κάνουμε το 
τελειώσαμε γρηγορότερα. Έμαθα πολλά πράγματα.  

. 


