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Όμιλος Φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με τους γονείς, στο νηπιαγωγείο: Μια 

πειραματική εφαρμογή 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου 

Φιλαναγνωσίας σε τάξη Νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-

14. Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: α) να απολαύσουν τα παιδιά την επαφή 

τους με το βιβλίο, καθώς και β) να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα και να διερευνήσουν μαζί με τα παιδιά τους τις δυνατότητες που 

προσφέρονται από την ανάγνωση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας μέσα από 

οργανωμένες μαθησιακές εμπειρίες φιλαναγνωσίας. Πραγματοποιήθηκε 

διαμορφωτική καθώς και τελική αξιολόγηση με χρήση ερωτηματολογίων σε παιδιά 

και γονείς. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν πολύ θετικά, καταδεικνύοντας 

ότι η εφαρμογή προγραμμάτων φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο μπορεί να 

αποτελέσει ένα γόνιμο χώρο συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια. Η κοινή 

συμμετοχή γονέων και παιδιών σε ένα πρόγραμμα δράσεων φιλαναγνωσίας 

αποτέλεσε όχι μόνο ένα ερέθισμα διερεύνησης και διασύνδεσης εμπειριών μάθησης, 

αλλά και μία ευκαιρία ευχάριστης αλληλεπίδρασης.  

 Λέξεις - κλειδιά: Όμιλος, φιλαναγνωσία, συνεργασία με οικογένεια, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Τα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας εκφράζουν ηθικές και κοινωνικές αξίες και 

παράλληλα, διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις (Κανατσούλη, 2000). Μέσα στις 

σελίδες των βιβλίων παίζονται παιχνίδια λόγου, σκέψης, ιδεών, φαντασίας, τα οποία 

μπορούν να λειτουργήσουν ως δρόμοι και διέξοδοι στα όνειρα των παιδιών. Η 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας μπορεί να προσφέρει χαρά και απόλαυση στον 

αναγνώστη (Χριστοδούλου - Γκλιάου, 2007). Το σχολείο θεωρείται από πολλούς 

ειδικούς, προνομιακός χώρος για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το 

βιβλίο και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη θεμελίωση και ανάπτυξη της 

φιλαναγνωσίας (Ποσλάνιεκ, 1990). Παράλληλα, με την απόλαυση που προσφέρει η 

αφήγηση ή η ακρόαση ενός βιβλίου (Χριστοδούλου -Γκλιάου, 2007), μέσω της 

φιλαναγνωσίας, τα παιδιά ωθούνται να ασχοληθούν με άλλες διαθεματικές 

δραστηριότητες που ασκούν τη γλώσσα, τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και την 

εφευρετικότητα. Τέτοιες δραστηριότητες κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών 



δίνουν ευκαιρίες για πρωτοβουλίες και συνεργασία, διεύρυνση των πνευματικών 

οριζόντων και εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους (Curto, Morillo, & Teixido, 

1998).  

Από την άλλη, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την ποιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια 

(Γεωργίου 2000. Keck & Kirk, 2001). Το θέμα «γονείς και σχολείο» φαίνεται να 

αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης τα τελευταία χρόνια (Γεωργίου, 2000. 

Κουρκούτας, 2011). Οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει καλύτερα αποτελέσματα και το παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες 

επιτυχίας όταν οι γονείς συνεργάζονται με το σχολείο (Olmsted, 1991). 

Καταδεικνύεται ότι η συνεργασία γονιών-σχολείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην αλλαγή των απόψεών τους σχετικά με το κλίμα στην τάξη, ενώ  επιδρά θετικά 

στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών,  στην αύξηση των κινήτρων για μάθηση 

(Secada, 1989), στη θετική στάση και συμπεριφορά τους (Oaks & Lipton, 1990). Οι 

γονείς, επομένως, πρέπει να θεωρούνται στοιχείο κλειδί στην ανάπτυξη αυτής της 

μόρφωσης. Η συνεργασία μαζί τους αξιοποιεί και επεκτείνει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση και προτροπή τους 

να υποστηρίζουν τη μάθηση των παιδιών και στο σπίτι, ως συνέχεια των 

προσεγγίσεων που υιοθετούνται στο σχολείο, με δραστηριότητες στις οποίες 

εμπλέκονται τα παιδιά με προθυμία και ευχαρίστηση (Δαφέρμου, Κουλούρη, & 

Μπασαγιάννη, 2006). 

Ανάγοντας τα πιο πάνω ευρήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ζητούμενο 

είναι τα παιδιά να προσεγγίζουν βιωματικά, δημιουργικά και πολύπλευρα τη γνώση, 

είναι φανερό ότι η συνεργασία παιδιών με τους γονείς τους μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στην αξιοποίηση της "Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης" (ΖΕΑ) (Vygotsky, 

1978). Η ΖΕΑ είναι η απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό επίπεδο διανοητικής 

ανάπτυξης και το επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης, όπως μπορεί να προσδιοριστεί 

μέσα από την επίλυση προβλημάτων, με την καθοδήγηση του ενηλίκου ή τη 

συνεργασία με τους συνομήλικους (Vygotsky, 1978).  Ο χρόνος τον οποίο μπορούν 

να περάσουν τα παιδιά με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

αποδεικνύεται ποιοτικά ωφέλιμος, όχι μόνο από γνωστικής απόψεως, αλλά και 

κοινωνικo -συναισθηματικής. Ειδικά για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας το πρώτο 

και πιο σημαντικό «μαθησιακό περιβάλλον» αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις και οι 

σχέσεις τους με τους σημαντικούς «άλλους», στο σπίτι και στο σχολείο. Η ποιότητα 

των εμπειριών τους στον τομέα αυτό, επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική, όσο και τη 

γνωστική τους ανάπτυξη. Όσες περισσότερες ομοιότητες στις μαθησιακές τους 

εμπειρίες βιώνουν τα παιδιά, τόσο περισσότερο διευκολύνεται η μεταφορά της 

γνώσης από το σχολείο στην καθημερινή ζωή και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση με την 

οποία κινούνται από το ένα περιβάλλον στο άλλο (Edwards, Fleer, & Nuttall, 2008). 

Στόχοι και μεθοδολογία προγράμματος 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματός μας ήταν: α) τα παιδιά να απολαύσουν την 



επαφή τους με το βιβλίο καθώς και β) να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να διερευνήσουν μαζί με τα παιδιά τους τις 

δυνατότητες, που προσφέρονται μέσα από οργανωμένες μαθησιακές εμπειρίες 

σχετικές με τη φιλαναγνωσία. Συνδυάζοντας, λοιπόν, την απόλαυση της ανάγνωσης 

επιτυγχάνεται η συνεργασία με τις οικογένειες και το πρόγραμμα δύναται να 

αποτελέσει ένα ερέθισμα διερεύνησης και διασύνδεσης εμπειριών μάθησης, αλλά 

κυρίως, ευχαρίστησης των παιδιών με τους γονείς τους. Ακολουθήθηκε η 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η οποία υποστηρίχθηκε με τη μαθητοκεντρική 

έμφαση, που δόθηκε από τον διευκολυντικό, εμψυχωτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο 

των υπευθύνων. 

Για την οργάνωση του ομίλου απαραίτητος ήταν ο προγραμματισμός των δράσεων, η 

διατήρηση ημερολογίου δράσεων, η εφαρμογή διαμορφωτικής αξιολόγησης και 

τελικής  αξιολόγησης. Μαζί με τον προγραμματισμό, σημαντικό βήμα για την 

ανάπτυξη του προγράμματος ήταν η κατάλληλη προετοιμασία, που αφορούσε στη 

διερεύνηση υλικού (βιβλίων, προγραμμάτων, ιστοσελίδων), του διαθέσιμου 

ανθρώπινου δυναμικού (επισκέπτες), στην επιλογή του χώρου και του χρόνου των 

συναντήσεων, στον καθορισμό του αριθμού και στον τρόπο επιλογής των 

συμμετεχόντων, καθώς και στην επικοινωνία με τις οικογένειες των μαθητών. 

Η εφαρμογή του προγράμματος της φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με την οικογένεια 

πραγματοποιήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 νήπια 

καθένα με τον συνοδό-γονέα του και ο χρόνος εφαρμογής του ήταν περίπου επτά 

μήνες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επεξεργασία εννιά 

βιβλία και κείμενων διαφορετικών συγγραφέων. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν 

ενδεικτικές δράσεις, από όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. 

Παρουσίαση ενδεικτικών δραστηριοτήτων 

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) στην πρώτη 

συνάντηση μιας λέσχης ανάγνωσης είναι σημαντική η γνωριμία και η εξοικείωση των 

μεταξύ των μελών με παιχνίδια. Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες παιδιών με τους 

γονείς τους, οι οποίες σχηματίστηκαν με κλήρωση και θα λειτουργούσαν 

συνεργατικά στη συνέχεια των συναντήσεων. Μετά από ψηφοφορία επικράτησε η 

επιλογή ονόματος του ομίλου «Βιβλιομαγεία», μεταξύ των προτάσεων των ομάδων. 

Επιλέχθηκε η αφίσα του ομίλου μεταξύ των τριών κατασκευών, μία από κάθε ομάδα. 

Η πρώτη συνάντηση έκλεισε με την ανάγνωση και δραματοποίηση του παραμυθιού 

«Aχ γιατί να είμαι γάτα!», της Μ. Κριεζή και την κατασκευή  του αντίστοιχου 

σελιδοδείκτη. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν και έμμετρα κείμενα όπως: 

«Ο ποντικός και η θυγατέρα του» (λαϊκό παραμύθι). Πραγματοποιήθηκε αφήγηση 

του κειμένου και δραματοποίησή του. Οι γονείς βοήθησαν στη δημιουργία 

κουστουμιών για τη δραματοποίηση και λειτούργησαν υποστηρικτικά στην 

παρουσίαση των παιδιών. Τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα ανοιχτό φύλλο εργασίας με 



την υπόδειξη: «Πόσους συνάντησε ο ποντικός, για να βρει γαμπρό για την κόρη 

του;». Μέσα στο πλαίσιο σύνδεσης δύο μαθησιακών περιοχών, λογοτεχνίας και 

μαθηματικών, πραγματοποιήθηκε αναδιήγηση της ιστορίας. Η συνάντηση έκλεισε με 

παρακολούθηση animation της ιστορίας, στο διαδραστικό πίνακα 

http://www.youtube.com/watch?v=kk_Gv54F5rI 

Σε άλλη συνάντηση κάθε ομάδα παιδιών και γονέων επεξεργάστηκε διαφορετικό 

βιβλίο. Κάθε ομάδα παιδιών-γονέων ανέλαβε την ανάλυση ενός από τα παρακάτω 

βιβλία:  Το «Γκρούφαλο» Τζούλια Ντόναλσον, Άξελ Σέφλερ, το «Το γιγάντιο 

πραγματάκι» Beatrice Alemagna και το «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» Beatrice 

Alemagna. 

Με τη βοήθεια των γονέων τα παιδιά παρατήρησαν την εικονογράφηση του βιβλίου 

της ομάδας και στη συνέχεια αφηγήθηκαν μία ιστορία, την οποία κατέγραψαν οι 

γονείς. Έδωσαν τίτλο στην ιστορία τους, ζωγράφισαν το εξώφυλλο, καθώς και τα 

βασικά στοιχεία της ιστορίας τους και την παρουσίασαν στην ολομέλεια. Τέλος, 

συναρμολόγησαν το puzzle του εξωφύλλου του βιβλίου, το οποίο είχε προετοιμαστεί, 

με τη βοήθεια των γονέων τους.  

Πραγματοποιήθηκε σταδιακή ανάγνωση και επεξεργασία του βιβλίου «Χάρτινα 

όνειρα» της Βασιλικής Νευροκοπλή. Πριν την αφήγηση του παραμυθιού έγινε 

παρουσίαση των εικόνων  του βιβλίου και τα παιδιά δημιούργησαν, βάσει αυτών, τη 

δική τους ιστορία. Στη συνέχεια, σε ομάδες με τη βοήθεια των γονέων, 

εικονογράφησαν την ιστορία τους, της έδωσαν τίτλο και  δημιουργήθηκε το βιβλίο 

του ομίλου. Κατά την ανάγνωση του βιβλίου «Χάρτινα όνειρα» πραγματοποιήθηκε 

μια ποικιλία δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τους γονείς τους: κατασκευάστηκαν 

χάρτινα καραβάκια με χαρτοδιπλωτική, χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας για 

την προβολή εικόνων και την ακρόαση μουσικής από το διαδίκτυο, συμπληρώθηκε 

ατομική ζωγραφιά-ανοιχτό φύλλο εργασίας με την ερώτηση «Όνειρα μου ταξιδιάρικα 

και ταξιδεμένα… Πού ταξιδεύετε άραγε πού θέλετε να πάτε;» και έγινε 

δραματοποίηση των απαντήσεων με τη βοήθεια των γονέων. 

Στον όμιλο συνδιοργανώθηκε μία συνάντηση με μια μουσικό, μητέρα συμμετέχοντα. 

Έγινε ανάλυση του βιβλίου «Για πάντα μαζί» της Γιάννας Μυράτ. Πρώτα, 

ακροάστηκαν το τραγούδι «Γεια χαρά» και έπειτα μικροί και μεγάλοι μετατράπηκαν 

σε μουσικούς. Το επόμενο παιχνίδι που παίχτηκε αφορούσε την έννοια της ηχούς. Τα 

παιδιά μιμούνταν τους ήχους και τις κινήσεις της μουσικού. Προσδιόρισαν 

ηχογραφημένους ήχους που αφορούσαν τη βροχή, τον αέρα και τον ήλιο, 

χρησιμοποιήθηκαν χάρτινες εικόνες και επιλέχθηκαν τα κατάλληλα μουσικά όργανα 

για κάθε ήχο (ξύστρα για τον ήλιο, μαράκες για τη βροχή, φωνή για τον αέρα). 

Παρουσιάστηκαν οι ήρωες της ιστορίας: νεράιδα και μάγισσα και προσδιορίστηκαν 

τα αντίστοιχα μουσικά όργανα (τρίγωνο και τύμπανο), καθώς και 'ο κλαρινέτος' και η 

'κυρία φλάουτο'. Στη συνέχεια, οι γονείς σε μία ομάδα και τα παιδιά σε άλλη, 

έγραψαν την ιστορία που φαντάστηκαν χρησιμοποιώντας τους ήρωες. Στη συνέχεια, 

παρουσιάστηκαν οι δύο ιστορίες με τη χρήση οργάνων (ηχοϊστορία). Η συνάντηση 

http://www.youtube.com/watch?v=kk_Gv54F5rI


έκλεισε με την ανάγνωση του παραμυθιού «Για πάντα μαζί» και ταυτόχρονη 

ακρόαση των μουσικών κομματιών. 

Τέλος, φιλοξενήθηκε η συγγραφέας-εκπαιδευτικός, Μαρίνα Κούτρα. Η συγγραφέας 

αφηγήθηκε,  διαδραστικά, το βιβλίο της «Ο μυστήριος κύριος Όμικρον», με τη 

βοήθεια προβολέα. Στη συνέχεια, παίχθηκε ένα παιχνίδι αναγνώρισης του σχήματος 

'Ο', σε αντικείμενα μέσα στον χώρο της τάξης. Η συγγραφέας μοίρασε στα παιδιά 

από ένα αστεράκι για να έχουν όμορφα όνειρα, όπως ο ήρωας του παραμυθιού. 

Ακολούθησε συζήτηση της συγγραφέως με τους γονείς σχετικά με την παιδική 

λογοτεχνία και πως αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο στο σπίτι. 

Απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν στη μετάβαση των παιδιών από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Ταυτόχρονα τα παιδιά κατασκεύασαν, με 

διάφορα υλικά, το σχήμα Ο, καθώς και αντικείμενα που έχουν το συγκεκριμένο 

σχήμα (με πλαστελίνη, πινέλα, μαρκαδόρους). 

 

Αξιολόγηση της λειτουργίας του ομίλου 

Για την αξιολόγηση της λειτουργίας του ομίλου πραγματοποιήθηκε μια 

διαμορφωτική αξιολόγηση στη μέση περίπου χρονικά της λειτουργίας του, ενώ η 

τελική οργανώθηκε στην τελευταία συνάντηση του ομίλου. Η διαμορφωτική 

αξιολόγηση βασίστηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία χορηγήθηκαν σε γονείς και 

παιδιά. Για τις ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική ανάλυση περιεχομένου στις απαντήσεις, καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος 

θεωρείται η καταλληλότερη για την ανάλυση κειμένων. Επιπροσθέτως, το μικρό 

μέγεθος του υλικού μας αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για την επιλογή κάποιας 

στατιστικής μεθόδου ανάλυσης. Από τις απαντήσεις κάθε ερωτήματος συγκροτήθηκε 

ένα επαγωγικό σύστημα κατηγοριών, ενώ ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε η 'λέξη' 

(Μπονίδης, 2004: 47-51). Η κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε από δύο 

κωδικογράφους. Οι κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είχαν δομημένη 

βαθμολόγηση με 4βαθμη κλίμακα (κακή, μέτρια, πολύ καλή, εξαιρετική).  

Συγκεκριμένα, οι γονείς απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή και το 

ενδιαφέρον των παιδιών τους, καθώς και ως προς την επίτευξη των στόχων που 

τέθηκαν από τους συντονιστές και κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες, στην 

έναρξη της λειτουργίας του ομίλου. Οι προσδοκίες τους, όπως μας ανέφεραν, 

αφορούσαν: στο να περάσουν χρόνο με τα παιδιά με ποιοτικό και δημιουργικό τρόπο 

(7/12, 58.3% των απαντήσεων), στην ενημέρωσή τους για τεχνικές δημιουργικής 

ενασχόλησης με το βιβλίο (2/12, 16.6%), στο να ωθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν 

φίλοι του βιβλίου (2/12, 16.6%) και τέλος, στο να αναγνωρίσουν τη σχέση του 

βιβλίου με τη διαδικασία ανάγνωσης (1/12, 8.3%). 

Όσον αφορά στην αναγνώριση των συμπεριφορών των παιδιών τους, που ανάμεναν 

κατά τη συμμετοχή τους στον όμιλο, καθώς και των συναισθημάτων των  παιδιών 

τους για τη συμμετοχή σε αυτόν: οι μισοί γονείς αναγνώρισαν κάποιες συμπεριφορές, 

που δεν περίμεναν, ενώ, οι υπόλοιποι θεώρησαν τα συγκεκριμένα ζητήματα 



αναμενόμενα. Μεταξύ των μη αναμενόμενων συμπεριφορών ήταν κυρίως αρνητικές 

συμπεριφορές. Αυτές αφορούσαν στην λήψεων αποφάσεων μέσα στην ομάδα, είτε με 

προσπάθεια επιβολής της προσωπικής άποψης, είτε με απόσυρση από τη διαδικασία.  

Σχετικά με την αξιολόγηση του περιεχομένου των δράσεων, οι γονείς ανέφεραν 

θετικά σχόλια και συναισθήματα, σχετικά με την εναλλαγή των δραστηριοτήτων 

(8/12, 66.6%), τις δραματοποιήσεις και τις μικρές θεατρικές παραστάσεις (7/12, 

58.3%). Εξέφρασαν κάποια δυσαρέσκεια σε σχέση με τη σταθερότητα σύνθεσης των 

ομάδων εργασίας (5/12, 41.6%). Οι απόψεις και τα συναισθήματα των γονέων ως 

προς τη διαδικασία, τις δραστηριότητες, το χώρο και τις εκπαιδευτικούς-

συντονίστριες, συνοψίζονται στα εξής: α) τη διαδικασία: ποικιλία θετικών 

συναισθημάτων, με κυρίαρχη τη χαρά (7/12, 58.3%), β) τις δραστηριότητες: ποικιλία 

θετικών απόψεων και συναισθημάτων με κυρίαρχη απάντηση τη διασκέδαση (8/12, 

66.6%), γ) το χώρο: ικανοποιητικός (6/12, 50%), δ) τις εκπαιδευτικούς-

συντονίστριες: εξαιρετικές (8/12, 66.6%), πολύ καλές (4/12, 33.3%), ε) για την 

οργάνωση δραστηριοτήτων από τις εκπαιδευτικούς: εξαιρετική (7/12, 58.3%) και 

πολύ καλή (5/12, 41.6%).  

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με προτάσεις που έχουν για τη συνέχεια της λειτουργίας 

του ομίλου καταγράφηκαν οι εξής απαντήσεις: Επισκέψεις συγγραφέων, επισκέψεις 

σε εκθέσεις και βιβλιοπωλεία, παρακολούθηση θεαμάτων, συγγραφή  βιβλίων  από τα  

παιδιά,  παρουσίαση  αγαπημένων βιβλίων από τα παιδιά. 

Τα παιδιά, κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση, απάντησαν, προφορικά, με ατομική 

συνέντευξη σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τη λειτουργία του ομίλου καθώς και την 

συμμετοχή τους. Στην ερώτηση, «τι σημαίνει Όμιλος φιλαναγνωσίας;», το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε παιγνίδια και εργασίες με βιβλία (7/12, 58.3%). Τα 

κυρίαρχα συναισθήματα που αναφέρθηκαν από τα παιδιά ήταν: χαρά και 

ευχαρίστηση στη διάρκεια της συμμετοχής (10/12, 83.3%), λύπη και θυμός στην 

αποχώρηση, γιατί επιθυμούν περισσότερο χρόνο και δραστηριότητες (7/12, 58.3%), 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους κατά την αποχώρηση (8/12, 66.6%). Σε 

ερώτηση σχετικά με τις αγαπημένες δραστηριότητες, ανέφεραν τα εξής: θεατρικά 

παιχνίδια, δραματοποίηση, αστείες ιστορίες και χρήση του διαδραστικού πίνακα. 

Τέλος, η μοναδική πρόταση που αναφέρθηκε από κάποια παιδιά (5/12, 41.6%) 

αφορούσε στη συγγραφή και δημιουργία δικών τους ιστοριών. 

Ακολουθώντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις γονέων και των παιδιών κατά τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη λειτουργία των 

ομάδων, αλλά και στην επιλογή των βιβλίων και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

τους. Οι ομάδες έπαψαν να είναι σταθερές, ενώ επιλέχθηκαν εύθυμα βιβλία για τη 

συνέχεια του προγράμματος και αυξήθηκαν οι κινητικές και θεατρικές 

δραστηριότητες.   

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία συνάντηση του Ομίλου, 

μαζί με τα παιδιά, καθώς αυτά ήταν και οι κυρίαρχοι ενδιαφερόμενοι του 



προγράμματος. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περιεργαστούν τις 

εργασίες και τα έργα που κατασκευάστηκαν στον όμιλο κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς. Υπήρχαν ορισμένα από τα βιβλία που διαβάστηκαν και τα παιδιά μαζί με 

τους γονείς τα ξεφύλλισαν για να τα ξαναθυμηθούν. Εντόπισαν τα βιβλία που 

έλλειπαν παρότι τα είχαν αναγνώσει και επεξεργαστεί. Θυμήθηκαν τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ανάγνωση κάθε βιβλίου. Τέλος, τα 

παιδιά συμπλήρωσαν φύλλο αξιολόγησης των δράσεων του ομίλου με την οδηγία: 

«Στιγμές από τον Όμιλο Φιλαναγνωσίας. Αναπολώ και ζωγραφίζω ότι με 

εντυπωσίασε περισσότερο». Τα παιδιά ανέφεραν τη δραστηριότητα που 

πραγματοποιήθηκε μετά την ανάγνωση του βιβλίου, η οποία τους άρεσε περισσότερο. 

Η ποικιλομορφία των συγκεκριμένων απαντήσεων, δεν αποτέλεσε απλώς μια 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των βιβλίων που επιλέχθηκαν, αλλά και μια 

ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό του ομίλου, την επόμενη χρονιά. 

 

Συμπεράσματα 

Tο σχολείο αποτελεί τον ιδανικό χώρο άσκησης δραστηριοτήτων, οι οποίες 

σχετίζονται με το βιβλίο και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη θεμελίωση και 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας (Ποσλάνιεκ, 1990). Στον συγκεκριμένο ορισμό, ο όρος 

«σχολείο» συμπεριλαμβάνει και τον εκπαιδευτικό, ο οποίος παίζει ρόλο 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο (Γκίβαλου, 1994). Οι δράσεις που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας συμβάλλουν, δε, σημαντικά στη 

συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού, στην καλλιέργεια της γλωσσικής του 

έκφρασης, στον εμπλουτισμό των γνώσεων και κυρίως στην αισθητική του 

καλλιέργεια (Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2007).  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστίασε τόσο στην απόλαυση της ανάγνωσης του 

λογοτεχνικού βιβλίου, όσο και στην ανάπτυξη διαθεματικών δράσεων φιλαναγνωσίας 

με ενεργητική συμμετοχή των παιδιών μαζί με τους γονείς-συνοδούς τους. Οι 

εμπλεκόμενοι συμμετείχαν με ευχαρίστηση στις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν. Όπως καταδείχθηκε από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, η 

συμμετοχή τους στον όμιλο αποτέλεσε μια ευχάριστη αφορμή επικοινωνίας και 

συνεργασίας των παιδιών με τους γονείς τους.  

Η θετική επίδραση της συγκεκριμένης διαδικασίας στη σχέση των γονέων με τα 

παιδιά τους, καταγράφηκε στα αποτελέσματα, καθώς τα θετικά συναισθήματα που 

προκάλεσε ήταν αμοιβαία. Μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης εντοπίστηκαν οι 

δραστηριότητες που επισημάνθηκαν από γονείς και παιδιά ως πιο ενδιαφέρουσες και 

διασκεδαστικές και αυξήθηκε ο αριθμός τους στη συνέχεια του προγράμματος. 

Επίσης, οι προτάσεις τους για δράσεις αποτέλεσαν έναν οδηγό για τη διαμόρφωση 

ενός προγράμματος που να τις ικανοποιεί.  

Οι προσδοκίες των γονέων για τον όμιλο εστιάστηκαν στην ανάγκη τους να περάσουν 

ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους. Όπως φάνηκε, τα συναισθήματα 

που τους προκαλούσαν οι συναντήσεις και οι δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα 



ήταν εξαιρετικά θετικά με κυρίαρχο τη χαρά, ενώ οι δραστηριότητες 

χαρακτηρίζονταν ως διασκεδαστικές. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

κατέδειξαν τη θετική επίδραση της συγκεκριμένης διαδικασίας στη σχέση των 

γονέων με τα παιδιά τους, καθώς τα θετικά συναισθήματα που προκάλεσε ήταν 

αμοιβαία. Το πρόγραμμα αποτέλεσε ευκαιρία για συνεργασία και παιχνίδι των 

γονέων με τα παιδιά τους, στη βάση ενός κοινού στόχου. Παράλληλα, οι εντυπώσεις 

των γονέων για την παρουσία και την οργάνωση των δραστηριοτήτων από τις 

εκπαιδευτικούς ήταν επίσης πολύ θετικές. Ενεπλάκησαν στη διαδικασία ευχάριστα 

και τοποθετώντας το παιδί τους στο επίκεντρο της προσοχής τους, πέρασαν στιγμές 

δημιουργικής απασχόλησης, ενταγμένοι σε μία ομάδα και με δραστηριότητες με 

κοινό στόχο. Το πρόγραμμα αποτέλεσε ευκαιρία για αναπόληση, συζήτηση και 

συνεργασία των γονέων με τα παιδιά τους. 

Η συνεργασία αυτή φάνηκε να επηρεάζει θετικά όχι μόνο τη σχέση των γονέων με τα 

παιδιά τους, αλλά και τη σχέση τους με τις εκπαιδευτικούς. Όταν οι γονείς 

συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους (Epstein, 1986), τα γνωρίζουν 

καλύτερα, κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητές τους, μαθαίνουν κάποιες 

τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, αφενός να ισχυροποιούν και να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των 

παιδιών και αφετέρου να αξιολογούν πιο θετικά τους εκπαιδευτικούς (Sattes, 1985). 

Με τη συνεργασία, οι σχέσεις ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο βελτιώνονται, το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπλουτίζεται και αποκτά ποικιλία, καθώς οι γονείς 

φέρνουν στο σχολείο νέες ιδέες, ενδιαφέροντα, εμπειρίες, γνώσεις, ταλέντα, 

κουλτούρα. Από το συντονισμό και τη συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας 

τα παιδιά επωφελούνται συναισθηματικά και γνωστικά ενώ βιώνουν τη μάθηση ως 

μέρος της ζωής (και όχι μόνο του σχολείου). Προσαρμόζονται και διαχειρίζονται 

καλύτερα τις απαιτούμενες μεταβάσεις που καλούνται να κάνουν στη ζωή τους (από 

σπίτι στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο σχολείο). 

Όταν οι γονείς εμπιστεύονται τον εκπαιδευτικό, το παιδί αισθάνεται μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Παράλληλα, εδραιώνεται μια σχέση συνεργασίας, που είναι απαραίτητη 

για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπλοκή των οικογενειών στη μαθησιακή 

διαδικασία με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, όπως και γενικότερα η 

ουσιαστική συνεργασία σχολείου-οικογένειας, βελτιώνει όχι μόνο τις σχέσεις μέσα 

στο σχολείο (παιδιών-εκπαιδευτικών-γονέων) και την ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών, αλλά και την εικόνα που έχουν οι γονείς για το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας. 
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