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Θζμα: Οδηγίεσ και Καινοτόμεσ Δράςεισ για την ενίςχυςη τησ Φιλαναγνωςίασ ςτα 

Ολοήμερα Δημοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 

 
 

το πλαίςιο τθσ κεςμοκζτθςθσ από το Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων 

του Νζου χολείου επεκτείνεται ο κεςμόσ τθσ φιλαναγνωςίασ ςε όλεσ τισ τάξεισ των Ολοήμερων 

Δημοτικών χολείων με ΕΑΕΠ. υγκεκριμζνα ςτισ Α’-Β’ τάξεισ αφιερϊνεται μια (1) ϊρα του 

γλωςςικοφ μακιματοσ για ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων «Φιλαναγνωςία» ενϊ ςτισ Γ’-Σ’ τάξεισ 

ειςάγεται για πρϊτθ φόρα ο κεςμόσ τθσ Φιλαναγνωςίασ για μια (1) ϊρα εντόσ του γλωςςικοφ 

μακιματοσ. 

Για ενίςχυςθ των δράςεων τθσ Φιλαναγνωςίασ, το Τπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), ξεκινάει τθν εφαρμογι τθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενθσ Πράξθσ «Καινοτόμεσ Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ Φιλαναγνωςίασ» ςτα 

Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

Η Πράξθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ 2007-2013» και  ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Σαμείο) και από Εκνικοφσ Πόρουσ.  

Η Πράξθ κα καλφψει τρεισ ςχολικζσ χρονιζσ (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014). Αρχικά κα 

εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ τάξεισ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενϊ εκτιμάται ότι τθν τρίτθ χρονιά –και αναλόγωσ των αποτελεςμάτων 
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Μαροφςι,   5 – 9 - 2011 

 
Αρ. Πρωτ.:  99731/Γ1 
 
ΠΡΟ:   
1. Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ Π.Ε. & Δ.Ε. 

τθσ χϊρασ 
2. Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ & 

Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π.Ε. 
τθσ χϊρασ (Ζδρεσ τουσ) 

3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δημ.Εκπ/ςησ 
(μζςω των Περιφερειακών Δ/νςεων Π.Ε. 
& Δ.Ε. τησ χώρασ) 

4. Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ ΠΕ και Προϊςταμζνουσ  
Γραφείων ΠΕ τθσ χϊρασ (Ζδρεσ τουσ) 

5. Διευθυντζσ και διδακτικό προςωπικό 
των Ολοήμερων Δημοτικών χολείων με 
ΕΑΕΠ (μζςω των Δ/νςεων & Γραφείων 
Π.Ε.). 

 
 
Κοιν.: Εκνικό Κζντρο Βιβλίου  

Ακαναςίου Διάκου 4 
11742 Ακινα 
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τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ– κα ενταχκεί ςτο πρόγραμμα όλων των Δθμοτικϊν χολείων τθσ χϊρασ ςε 

όλεσ τισ τάξεισ. 

Οι κφριοι άξονεσ τθσ Πράξθσ ενδεικτικά είναι:  

 

1. Οργάνωςη ημερίδων για την επιμόρφωςη των εκπαιδευτικϊν και ειδικϊν ςεμιναρίων για την 

επιμόρφωςη των διευθυντϊν ςχολείων και των ςτελεχϊν εκπαίδευςησ (πλζον των 40 

ημερίδων και 40 ςεμιναρίων ςε όλη τη χϊρα ςτα επόμενα τρία χρόνια) που απαςχολοφνται 

ςτα ςχολεία παρζμβαςησ τησ Πράξησ και ςτισ αντίςτοιχεσ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ. 

2. Εκτζλεςθ ενόσ ευρφτατου προγράμματοσ γνωριμίασ των μακθτϊν με τουσ δθμιουργοφσ των 

βιβλίων (πλζον των 3.000 επιςκζψεων ςυγγραφζων και εικονογράφων ςτα ςχολεία ςτα 

επόμενα τρία χρόνια). Επιςυνάπτεται ο ςχετικόσ κανονιςμόσ τθσ δράςθσ κακϊσ και λίςτα 

ςυγγραφζων και εικονογράφων, που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ, που κα 

μποροφςαν να επιλεχκοφν από τα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία με ΕΑΕΠ. 

3. Ενίςχυςη λειτουργίασ Λεςχϊν Ανάγνωςησ ςε ςχολεία τησ παρζμβαςησ με την αγορά 

μικροεξοπλιςμοφ, με ταυτόχρονη διοργάνωςη επιςκζψεων ςυγγραφζων-εικονογράφων. 

4. υνομιλία-ςυνάντθςθ ςυγγραφζων και μακθτϊν που φοιτοφν ςτα ςχολεία παρζμβαςθσ με τθ 

χριςθ νζων τεχνολογιϊν (skype κ.ά). Ο ςυγγραφζασ κα φιλοξενείται ςτα γραφεία του Εκνικοφ 

Κζντρου Βιβλίου και με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν κα ζχει τθ δυνατότθτα να μεταφζρεται 

«διαδικτυακά» ςτθν τάξθ των μακθτϊν, να ςυςτινει το ζργο του και να ςυνομιλεί μαηί τουσ. Σα 

ςχετικά βίντεο κα «ανεβαίνουν» ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα του ΕΚΕΒΙ (www.philanagnosia.gr), 

ϊςτε να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ μακθτζσ από κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ. Για το ςκοπό αυτό 

κα δθμιουργθκεί ειδικό «ςτοφντιο» ςτα γραφεία του ΕΚΕΒΙ.  

5. Δθμιουργία ψθφιακϊν φακζλων για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων παρζμβαςθσ 

γφρω από μεγάλα κζματα τθσ εποχισ (π.χ. μετανάςτευςθ, ρατςιςμόσ, διαδίκτυο κ.ά) και 

ανάρτθςι τουσ ςτθ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Πράξθσ (www.philanagnosia.gr). 

6. Παραγωγι ψθφιακϊν θχογραφθμζνων ιςτοριϊν και ψθφιοποίθςθ βιβλίων και ανάρτθςι τουσ 

ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα του Πράξθσ (www.philanagnosia.gr).  

7. Διοργάνωςη ςυνεδρίων (ζνα ςτη Θεςςαλονίκη κι ζνα ςτην Αθήνα), τοπικϊν ημερίδων με 

ςκοπό την ενημζρωςη τησ ευρφτερησ εκπαιδευτικήσ κοινότητασ, των γονιϊν και των τοπικϊν 

κοινωνιϊν για την Πράξη και τισ δυνατότητεσ ςυμμετοχήσ που αυτή προςφζρει.  

 

το πλαίςιο αυτό, παρακαλοφνται οι Διευθυντζσ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων με Ενιαίο 

Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ςε ςυνεργαςία με τον οικείο χολικό φμβουλο 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ: 

1. Να προτείνουν ςτο Εκνικό Κζντρο Βιβλίου ζναν εκπαιδευτικό, ο οποίοσ εφεξισ κα αποτελεί 

τον «ςφνδεςμο επικοινωνίασ» ανάμεςα ςτο ςχολείο και το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου. 

Ο εκπαιδευτικόσ θα είναι, μεταξφ άλλων, υπεφθυνοσ για την πρόςκληςη Συγγραφζα-

Εικονογράφου ςτο ςχολείο, την εμψφχωςη Λζςχησ Ανάγνωςησ, αν υπάρχει τζτοια 

υποδομή, και γενικότερα θα λειτουργήςει ωσ «πολλαπλαςιαςτήσ» των δράςεων 

ενίςχυςησ τησ φιλαναγνωςίασ ςτο ςχολείο. Κατά ςυνζπεια, χριςιμο κα ιταν να λθφκεί 

υπόψθ τόςο θ κατάρτιςθ του εκπαιδευτικοφ ςε ηθτιματα λογοτεχνίασ, βιβλιοφιλίασ, 

κεατρικισ αγωγισ, όςο και θ διακεςιμότθτα του ιδίου να ενταχκεί ςε αυτι τθν προςπάκεια 

ςε βάκοσ χρόνου.  
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Οι οριςμζνοι εκπαιδευτικοί θα κληθοφν να παρακολουθήςουν Ημερίδα αναφορικά με το 

περιεχόμενο τησ Πράξησ, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία εφαρμογήσ τησ, ενϊ θα 

διανεμηθεί και ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Σημειϊνεται ότι οι Σχολικοί Σφμβουλοι Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ που ζχουν υπό την 

εποπτεία τουσ Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ καθϊσ και οι Διευθυντζσ των ίδιων 

Σχολείων θα παρακολουθήςουν ςχετικζσ Ημερίδεσ και Σεμινάρια Επιμόρφωςησ. Οι 

Σχολικοί Σφμβουλοι θα λειτουργήςουν ωσ «πολλαπλαςιαςτζσ» των δράςεων ενίςχυςησ 

τησ φιλαναγνωςίασ ςτα ςχολεία ευθφνησ τουσ. 

2. Να παράςχουν ςτο Εκνικό Κζντρο Βιβλίου πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ των οριςμζνων 

Εκπαιδευτικϊν (ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ και φαξ). 

3. Να δθλϊςουν αν ςτο ςχολείο τουσ λειτουργεί οποιαςδιποτε μορφισ Λζςχθ Ανάγνωςθσ, 

κακϊσ και αν το ςχολείο διακζτει χϊρο κατάλλθλο για τθ φιλοξενία μιασ τζτοιασ Λζςχθσ. 

4. Να δθλϊςουν αν το ςχολείο τουσ διακζτει αίκουςα κατάλλθλθ για τθ διεξαγωγι ςεμιναρίου 

ι θμερίδασ (μζγεκοσ αίκουςασ, αρικμόσ κζςεων). 

Όλα τα παραπάνω κα πρζπει να ςταλοφν ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Πράξθσ (philanagnosia@ekebi.gr) το ςυντομότερο δυνατό, και πάντωσ 

όχι αργότερα από τθν 20η επτεμβρίου 2011. τθν θλεκτρονικι απάντθςθ που κα ςταλεί, πρζπει να 

περιλαμβάνονται και τα πλιρθ ςτοιχεία του Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου με ΕΑΕΠ. 

Επίςθσ, οι Προϊςτάμενοι Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ Π.Ε. παρακαλοφνται να 
παράςχουν θλεκτρονικά (philanagnosia@ekebi.gr) ςτο Εκνικό Κζντρο Βιβλίου πλιρθ ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ και φαξ) των χολικϊν 
υμβοφλων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ που ζχουν υπό τθν εποπτεία τουσ Δθμοτικά χολεία με ΕΑΕΠ 
κακϊσ και να εποπτεφουν τθν όλθ διαδικαςία. 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν Πράξθ «Καινοτόμεσ δράςεισ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ φιλαναγνωςίασ» ςτα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία με ΕΑΕΠ οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να απευκφνονται ςτθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ (philanagnosia@ekebi.gr) κακϊσ και 

ςτον τθλεφωνικό αρικμό 210 9200317.  

Τζλοσ, ςασ αποςτζλλεται επιςτολή τησ Επιςτημονικήσ και Συμβουλευτικήσ Επιτροπήσ τησ Πράξησ, 

με ςυνθμμζνεσ προτάςεισ για δραςτθριότθτεσ τθν ϊρα τθσ φιλαναγνωςίασ, με απαντιςεισ ςε ςυχνά 

ερωτιματα κακϊσ και με μια ενδεικτικι και κακόλου περιοριςτικι  λίςτα με προτάςεισ βιβλίων. 

υνημμζνα: 22 ςελ. 
 
 
Εςωτερικι Διανομι                                                                                      
- Γραφείο κ. Τπουργοφ 
- Γραφείο κ. Αναπλ. Τπουργοφ 
- Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα                                                                      
- Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα 
- Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε, Σμιμα Α 

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
 
 

ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 
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