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Η Λευκή Βίβλος του έργου 
(Project White Paper) 
δημιουργήθηκε από την 
κοινοπραξία του έργου 
BIBLIODOS για να παρουσιάσει, 
να αναπτύξει και να παρέχει 
μια πιο σαφή ανάλυση σχετικά 
με την υλοποίηση του έργου. 
Ο κύριος στόχος αυτού του 
οδηγού, είναι να εξηγήσει την 
προσέγγιση του έργου και να 
βελτιώσει τα αποτελέσματά 
του. Αυτό θα διασφαλίσει τη 
βελτιστοποίηση του έργου, 
εκμεταλλευόμενοι και την 
ανατροφοδότηση που δεχτήκαμε 
εντός και εκτός της συνεργασίας.
Ο οδηγός χωρίζεται σε δύο  
κύρια μέρη.
Το Μέρος 1 επικεντρώνεται 
στο πλαίσιο, τις ανάγκες και 
τις διάφορες προκλήσεις 
που το κοινό - στόχος 
(ενήλικες με ελάχιστες έως 
καθόλου δεξιότητες γραφής 
και ανάγνωσης, ενήλικες 
με μαθησιακές δυσκολίες, 
ενήλικες από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα, πρόσφυγες, 
μετανάστες ή αιτούντες ασύλου, 
καθώς και ενήλικες που είναι 
κωφοί ή έχουν προβλήματα 
ακοής) αντιμετωπίζει κατά την 
εκμάθηση μιας γλώσσας. Το 
Μέρος 1 παρέχει επίσης μια 
ολοκληρωμένη ανασκόπηση για 

τον ρόλο που έχει η ανάγνωση 
στην εκμάθηση μιας γλώσσας και 
του πολιτισμού, μια επισκόπηση 
για την κατάσταση στην Ευρώπη 
όσον αφορά την ανάγνωση και 
μια λεπτομερή σύνοψη για την 
έννοια «μαθησιακή ένταξη» για 
το κοινό αυτό.
Το Μέρος 2 παρέχει μια πιο 
συγκεκριμένη οπτική για το έργο 
και τις πηγές του. Η ενότητα 
καλύπτει την ιδέα της «μάθησης 
και των τεχνών», και αναλύει 
τη διάταξη της βιβλιοθήκης 
BIBLIΟDOS ως παιδαγωγικό 
εργαλείο. Μοιράζεται επίσης 
μερικές χρήσιμες συμβουλές 
και μέσα για διαδικτυακές 
πηγές σχετικές με έργα τέχνης, 
προσβασιμότητα και  
ψηφιακή ανάγνωση.
Τέλος, μοιραζόμαστε μαζί 
σας μερικές μαρτυρίες 
εκπαιδευτικών, μαθητών και 
άλλων ατόμων που έχουν 
χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη 
BIBLIΟDOS, επομένως μπορείτε 
να ακούσετε ευθέως τη  
γνώμη τους.
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BIBLIODOS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γενικό πλαίσιο 

Σήμερα, οι οργανισμοί εκμάθησης γλωσσών 
υποδέχονται πρόσφυγες που δεν έχουν πάει 
σχολείο ή έχουν παρακολουθήσει ελάχιστα 
δομημένα μαθήματα στη χώρα τους. Το ταξίδι 
τους με σκοπό τη διαμονή σε ευρωπαϊκό έδαφος 
συνήθως προβλέπει  πολλές ώρες εκμάθησης 
της γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, 
κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο.

Η εκμάθηση μιας γλώσσας για κάποιον που 
ζει σε μια ξένη χώρα δεν αφορά μόνο τη 
γραμματική και τους κανόνες. Αφορά επίσης την 
κατανόηση του πολιτισμού, τον πλούτο και τις 
ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Από αυτή την οπτική, τα βιβλία και η λογοτεχνία 
είναι πολύ καλοί φορείς για μετάδοση γνώσεων 
και ενασχόληση με τη μάθηση.
Παρ’ όλα αυτά, είναι συχνά δύσκολο για τις 
μειονεκτούσες ομάδες να έχουν πρόσβαση. Τα 
βιβλία είναι ακριβά και το επίπεδο γλώσσας 
είναι συχνά πολύ δύσκολο για ενήλικες που 
δεν γνωρίζουν ανάγνωση ή για αρχάριους στη 
δεύτερη και/ή  ξένη γλώσσα. Η έκταση των 
κειμένων μπορεί επίσης να είναι αποθαρρυντική 

για τους αναγνώστες που στο παρελθόν είχαν 
αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πρώτη φάση 
εκμάθησης μιας δεύτερης και/ή ξένης γλώσσας 
(ή που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο).

Όσον αφορά έργα που έχουν διασκευαστεί 
ως προς την έκταση και το επίπεδο γλώσσας, 
εμπίπτουν συνήθως στην κατηγορία της 
παιδικής λογοτεχνίας, όπου τα θέματα που 
καλύπτονται είναι πολύ παιδικά και απέχουν 
από τις έγνοιες των ενηλίκων. Ο τομέας των 
εκδόσεων έχει αναπτύξει ενδιαφέρουσες 
προσφορές για εκμάθηση γλωσσών (γαλλικά, 
κλασικά έργα μικρού μεγέθους), αλλά αυτά τα 
βιβλία παραμένουν ακριβά και προορίζονται 
για εμπορική προσφορά από πανεπιστήμια και 
σχολεία.

Γι’ αυτό τον λόγο σκεφτήκαμε να κάνουμε τα 
ευρωπαϊκά λογοτεχνικά έργα προσβάσιμα 
σε αρχάριους αναγνώστες ή σε όσους είναι 
αναλφάβητοι κάνοντας τις απαραίτητες 
προσαρμογές.
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Μια βιβλιοθήκη που 
συνδυάζει την προώθηση 
της ανάγνωσης και την 
ανακάλυψη καλλιτεχνικών 
έργων

Το BIBLIΟDOS συγκεντρώνει έργα που ανήκουν 
στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. 
Έχουν επιλεγεί από τους εταίρους για την 
εμβληματική τους διάσταση, το φως που 
προσέφεραν στον πολιτισμό και την ιστορία 
της χώρας τους (ή της Ευρώπης γενικότερα) 
ή σαν έργα σταθμός στη λογοτεχνία. Όλα 
αυτά αναδεικνύονται από τις πολυάριθμες 
προσαρμογές και παραλλαγές τους σε διάφορα 
μέσα και είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες.

Η δεύτερη φιλοδοξία του BIBLIΟDOS είναι να 
συνδυάσει την εκμάθηση μιας ευρωπαϊκής 
γλώσσας με την προώθηση της ανάγνωσης και 
την ανακάλυψη της ευρωπαϊκής κληρονομιάς 
συνδυάζοντας λογοτεχνία και καλλιτεχνικά 
έργα. Έτσι, κάθε έργο που αναπτύχθηκε στο 
BIBLIΟDOS είναι εικονογραφημένο με πίνακες 
ζωγραφικής, εγχαράξεις και ζωγραφιές από 
ευρωπαϊκές και διεθνείς τράπεζες πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Μια βιβλιοθήκη 
αφιερωμένη σε 
αναγνώστες με 
ιδιαιτερότητες

Η προσφορά του BIBLIΟDOS προορίζεται 
να είναι οικουμενική, με την έννοια ότι την 
σχεδιάζουμε έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη 
και κατάλληλη για άτομα με περιορισμένη 
πρόσβαση στον γραπτό λόγο:
•  Μη αναγνώστες που θέλουν να μάθουν να 

διαβάζουν και να γράφουν στη γλώσσα τους
•  Αρχάριοι αναγνώστες που επιθυμούν να 

μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν σε μια 
γλώσσα - στόχο

•  Αναγνώστες που δυσκολεύονται με 
τον γραπτό λόγο (μαθησιακές δυσκολίες, 
προβλήματα ακοής κ.λπ.)

Για να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά 
τα έργα και να απολαύσουμε προηγμένες 
λειτουργίες, επιλέξαμε να αναπτύξουμε 
μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, σχεδιασμένη για 
βέλτιστη ανάγνωση σε σύγχρονη συσκευή, 
σε όλα τα μεγέθη, ακόμη και με λιγότερες 
λειτουργίες: το κινητό τηλέφωνο (smartphone).

Κάθε λογοτεχνικό έργο έχει συνοψιστεί και 
προσαρμοστεί για να προσφέρει τρία επίπεδα 
δυσκολίας:
•  Επίπεδο 1: εικόνες που συνοδεύονται από 

λέξεις κλειδιά (σε γραπτή και ηχητική μορφή).
•  Επίπεδο 2: εικόνες που συνοδεύονται από 

απλές προτάσεις (σε γραπτή και ηχητική 
μορφή).

• Επίπεδο 3: εικόνες που συνοδεύονται από 
κείμενο επιπέδου Α (σε γραπτή και ηχητική 
μορφή).

Ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 
δύο τέμπο ήχου: κανονικό ή αργό.
Η γραμματοσειρά που επιλέχθηκε είναι η Firefly, 
η οποία είναι μια νέα γραμματοσειρά που 
σχεδιάστηκε ειδικά για άτομα με προβλήματα 
όρασης.
Διατίθενται επίσης πέντε ηλεκτρονικά βιβλία 
στη νοηματική γλώσσα, όπου χρησιμοποιείται 
η Διεθνής Νοηματική για την προσέγγιση ενός 
ευρύτερου κοινού κωφών.
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Παιδαγωγικά εργαλεία για 
εκπαιδευτές 

Διάφορα παιδαγωγικά εργαλεία έχουν 
σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εκπαιδευτές, 
δασκάλους και εκπαιδευτικούς στη χρήση της 
ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Παιδαγωγικοί φάκελοι 

Κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο συνδέεται με 
έναν παιδαγωγικό φάκελο που στοχεύει 
στη διευκόλυνση του σχεδιασμού των 
εργαστηρίων που βασίζονται στα λογοτεχνικά 
έργα που προτείνει το BIBLIΟDOS.

Υπό αυτό το πρίσμα, προσφέρει τόσο 
πληροφορίες για το έργο και το πλαίσιο 
δημιουργίας του, όσο και διάφορα παιδαγωγικά 
στοιχεία για τον σχεδιασμό ενός εργαστηρίου.
Δεδομένης της ποικιλομορφίας του κοινού 
που μπορεί να προβεί στην ανάγνωση των 
ηλεκτρονικών βιβλίων, το εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο έχει ευρείς στόχους που δεν 
αποκλείουν κανέναν. Στοχεύουν κυρίως στην:
• Αύξηση της ευχαρίστησης κατά την ανάγνωση
• Προσφορά διαφοροποιημένης  ανάγνωσης
• Εισαγωγή στη γραπτή γλώσσα, ξένη ή μη
• Ανακάλυψη και διαπολιτισμική ανταλλαγή 

Οι προτεινόμενες μέθοδοι διδασκαλίας είναι 
δραστηριότητες που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε 
εργαστήρια και μπορούν να προσαρμοστούν 
ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους και 
τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Μπορούν 
να γίνουν πιο σύνθετες ή απλούστερες, 
συντομότερες ή μεγαλύτερες σε διάρκεια. 
Έτσι, η διάρκεια κάθε δραστηριότητας δεν 
καθορίζεται, ούτε οι οδηγίες.
Οι παιδαγωγικοί φάκελοι έχουν σχεδιαστεί 
από τους εταίρους. Σεβόμενοι το προτεινόμενο 
πλαίσιο και πρότυπο, αντικατοπτρίζουν 
συνεπώς τις ποικίλες επαγγελματικές και 
πολιτιστικές γνώσεις και πρακτικές των εταίρων.

 
Πρακτικοί οδηγοί

Προτείνονται επίσης φύλλα πρακτικής για 
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην 
αξιοποίηση των πόρων που δημιουργούνται 
στο έργο στην καθημερινή επαγγελματική 

τους δραστηριότητα και για την παροχή 
προτάσεων και παραδειγμάτων για το πώς, 
για παράδειγμα, να παρουσιάσουν ένα 
περιεχόμενο σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες.

Μια ευρωπαϊκή 
συνεργασία που 
υποστηρίζεται από το 
πρόγραμμα Erasmus+

Το BIBLIODOS είναι ένα έργο που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Erasmus+1.Φέρνει σε επαφή έξι εταίρους με 
συμπληρωματική εμπειρογνωμοσύνη:
• Les Apprimeurs (συντονιστής), ένας γαλλικός 

ψηφιακός οργανισμός που ειδικεύεται 
στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που 
προωθούν την πρόσβαση στη θεμελιώδη 
γνώση,

• Langues Plurielles, ένας οργανισμός 
εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας που 
συνεργάζεται ιδιαίτερα με αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες με ελάχιστη εκπαίδευση,

• The Institute for the Deaf στο Τορίνο, 
που συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με κωφούς 
μετανάστες,

• Citizens in Power, ένας κυπριακός 
οργανισμός που συνεργάζεται με μετανάστες 
σε διάφορα επίπεδα,

•  MYARTIST, ελληνικός οργανισμός που 
συνεργάζεται με μετανάστες και άστεγους,

•  Logopsycom, βέλγικος οργανισμός που 
ειδικεύεwται στις μαθησιακές δυσκολίες και 
την ένταξη.

Όλα τα παραγόμενα του έργου είναι ελεύθερα 
προσβάσιμα.

1• The Erasmus+ programme provides financial support for 
a wide range of actions and activities in the fields of educa-
tion, training, youth and sport.
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΓΛΏΣΣΏΝ

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στο 
σύνθημα «Ενωμένοι στη διαφορετικότητα», 
οι γλώσσες είναι η πιο άμεση έκφραση του 
πολιτισμού μας. Η γλωσσική πολυμορφία 
είναι μια πραγματικότητα, η τήρηση της 
οποίας αποτελεί θεμελιώδη αξία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  1 
 
Οι γλώσσες ενώνουν τους ανθρώπους, καθιστούν 
προσιτές άλλες χώρες και τους πολιτισμούς τους 
και ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση. Οι 
δεξιότητες ξένων γλωσσών παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
και της κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, αλλά 
και στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Η 
εκπαίδευση έχει τεράστιες δυνατότητες για 
να επιτρέψει στους εκτοπισθέντες μαθητές να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
εξελιχθούν στη χώρα που διαμένουν. Επιπλέον, 
η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 
είναι ένας ισχυρός παράγοντας ένταξης για αυτές 
τις ομάδες.

1• https://www.
europarl.europa.
eu/factsheets/
en/sheet/142/
language-policy

Ωστόσο, η εκμάθηση μιας γλώσσας δε γίνεται 
να μην έχει προκλήσεις. Οι δυσκολίες στα 
αγγλικά (ή την τοπική γλώσσα) μπορούν να 
περιορίσουν την πρόσβαση των προσφύγων, 
των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στη 
βιώσιμη απασχόληση και να τους οδηγήσουν 
σε επικίνδυνα επαγγέλματα που μπορούν να 
επηρεάσουν την υγεία τους. Τους απομονώνει 
επίσης από την τοπική τους κοινότητα και τα 
δίκτυα υποστήριξης.

Στην εκμάθηση γλωσσών απαιτούνται τέσσερις 
βασικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού 
λόγου, ανάγνωση, ομιλία και γραφή. Αυτές οι 
δεξιότητες είναι βασικές για τους μαθητές για 
να κατανοήσουν τα βασικά της γλώσσας που 
προσπαθούν να αποκτήσουν. Μεταξύ αυτών, 
ο γραμματισμός - η ικανότητα ανάγνωσης και 
γραφής - αποτελεί μέρος της βασικής ικανότητας 
ανάγνωσης και γραφής. Ενώ οι ενήλικοι μαθητές 
τείνουν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην 
πρακτική ομιλίας και κατανόησης προφορικού 
λόγου (καθημερινές αλληλεπιδράσεις, 

Joseph Mallord William Turner, 
Ulysses deriding Polyphemus, 1829
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επικοινωνία με γείτονες, κυβερνητικά όργανα 
κ.λπ.), η πρόκληση είναι πιο δύσκολη στη 
γραφή και την ανάγνωση, γεγονός που τους 
εμποδίζει να επικοινωνούν σε γραπτή μορφή, 
να κατανοήσουν έγγραφα και γενικώς να 
εμβαθύνουν στην εκμάθηση της γλώσσας.

Επιπλέον, όταν σκεφτόμαστε τις προκλήσεις 
στην εκμάθηση γλωσσών, δεν μπορούμε να 
εφαρμόσουμε τυφλά τις ίδιες «λύσεις» σε 
όλες τις ομάδες. Πράγματι, σύμφωνα με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχουν τέσσερα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά στην εκμάθηση 
γλωσσών στους μετανάστες:
• Ομάδα Α: Ενήλικες που δεν έλαβαν επαρκή 

εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής τους, των 
οποίων η μητρική γλώσσα έχει ελλείψεις στη 
γραπτή της μορφή ή δεν αποτελεί το μέσο 
διδασκαλίας στη χώρα καταγωγής τους.

• Ομάδα Β: Οι ενήλικες που δεν έχουν μάθει 
ποτέ να διαβάζουν ή να γράφουν στη μητρική 
τους γλώσσα μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
«αγράμματοι», ειδικά αν έλαβαν ελάχιστη ή 
καθόλου επίσημη εκπαίδευση.

• Ομάδα Γ: Οι ενήλικες μετανάστες που έλαβαν 
ελάχιστη εκπαίδευση στη μητρική τους 
γλώσσα (γενικά, λιγότερο από πέντε χρόνια) 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ημιμαθείς».

• Ομάδα Δ: Οι εγγράμματοι μετανάστες 
διαφέρουν επίσης ως προς το επίπεδο 
εκπαίδευσης, τη μητρική γλώσσα, την ηλικία, 
τα κίνητρα και άλλους προσωπικούς και 
κοινωνιογλωσσικούς παράγοντες.

 

Για αυτούς τους μαθητές, η εκμάθηση μιας νέας 
γλώσσας σε μια χώρα υποδοχής μπορεί να 
λάβει τη μορφή πολλών «απλών» προκλήσεων:
•  Το κόστος των μαθημάτων είναι πολύ υψηλό 

ή δεν καλύπτεται (καθώς και τα σχολικά 
βιβλία)

•  Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το ποια 
μαθήματα είναι διαθέσιμα και πώς να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά

•  Μεγάλη λίστα αναμονής για αρχάριους 
•  Κατά συνέπεια, δεν διατίθενται αρκετά 

μαθήματα υψηλότερου επιπέδου
•  Καμία υποστήριξη για τη φροντίδα των 

παιδιών ενώ τα μαθήματα μπορούν να 

2• https://www.
coe.int/en/web/
lang-migrants/
literacy-profiles

3• Abou Khalil, 
Victoria & Helou, 
Samar & Flana-
gan, Brendan & 
Pinkwart, Niels & 
Ogata, Hiroaki. 
(2019). Language 
Learning Tool for 
Refugees: Iden-
tifying the Lan-
guage Learning 
Needs of Syrian 
Refugees Through 
Participatory De-
sign. Languages. 
4. 71.

δημιουργήσουν ανισότητες μεταξύ των 
φύλων

•  Οι μαθητές τοποθετούνται σε τάξεις με βάση 
το επίπεδο της γλώσσας τους και όχι με βάση 
την ικανότητά μάθησης

•  Ανεπαρκή ωράρια και προσδοκίες, έλλειψη 
χρόνου για διάβασμα στο σπίτι

•  Οι ομάδες - στόχοι μπορεί να ζορίζονται με 
τη συνεχή εκπαίδευση, καθώς ίσως δεν είχαν 
ανάλογη εμπειρία

•  Οι ομάδες - στόχοι μπορεί να μη γνωρίζουν 
τα βασικά της γραφής και της ανάγνωσης 
καθώς μπορεί να μην τα έμαθαν ποτέ

•  Οι ομάδες - στόχοι τείνουν να ξεχνούν 
το λεξιλόγιο που είναι σπάνιο ή δεν 
χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία

•  Οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες (χωρίς να το 
γνωρίζουν), κάτι που τους εμποδίζει να 
μάθουν σε «τυπικά» περιβάλλοντα

•  Και πολλά άλλα.

Εν κατακλείδι, οι προκλήσεις για την εκμάθηση 
μιας νέας γλώσσας δεν είναι ενιαίες για όλους 
τους αιτούντες ασύλου, τους πρόσφυγες, 
τους μετανάστες ή γενικά τους αναλφάβητους 
ενήλικες. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν 
να επηρεάσουν την ικανότητά τους να 
συμμετέχουν στην κοινωνία, στην επικοινωνία 
και τις σχέσεις, αλλά και να ανακαλύψουν τον 
πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της 
χώρας υποδοχής τους.

Albert Lynch, Portrait of an 
elegant lady, painting. Oil 
on canvas. 46,4 cm x 66 cm. 
Collection privé. © Wikiart
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΏΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΛΏΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ανάγνωση στην εκμάθηση 
γλωσσών

« Κάποιοι άνθρωποι είναι εκείνοι, που 
μεγαλώνοντας ξεχνούν πόσο δύσκολο 
είναι να μάθεις ανάγνωση. Είναι ίσως η 
μεγαλύτερη και μοναδική προσπάθεια 
που κάνει ο άνθρωπος και πρέπει να το 
κάνει ως παιδί. Ένας ενήλικας σπάνια τα 
καταφέρνει - η έλλειψη εμπειρίας σε ένα 
σύνολο συμβόλων. Για χιλιάδες χρόνια 
αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και μαθαίνουν 
μόνο αυτό το κόλπο - αυτή τη μαγεία - στα 
τελευταία δέκα χιλιάδες από τα χιλιάδες 
χρόνια».

Έτσι ξεκινά ο Τζον Στάινμπεκ (John Steinbeck) 
το ημιτελές βιβλίο του «Οι Πράξεις του 

Βασιλιά Αρθούρου και οι Ευγενείς Ιππότες 
του», που γράφτηκε μεταξύ 1957 και 1958 και 
δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του το 1968. 
Με λίγα λόγια, ο Στάινμπεκ μας μεταφέρει 
την αίσθηση για το πόσο δύσκολο είναι να 
προσεγγίσουμε τις γλώσσες όταν είμαστε 
παιδιά, και ακόμα περισσότερο όταν είμαστε 
ενήλικες. Ποτέ δεν πιστεύουμε ότι οι γλώσσες 
αποτελούνται από μικρά μετρήσιμα μέρη 
(γράμματα, χαρακτήρες...) αλλά μπορούν να 
παράγουν εκατομμύρια κείμενα, βιβλία, άρθρα, 
προτάσεις και από αυτούς τους πολιτισμούς 
βρίσκουν τα θεμέλιά τους.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο και παιδαγωγό 
Λεβ Βιγκότσκι (L.S. Vygotsky), η γλώσσα 
είναι και εργαλείο και ένδειξη: εργαλείο όταν 
χρησιμοποιείται για την τροποποίηση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος (για παράδειγμα 
στην επικοινωνία), ενώ μπορεί να οριστεί ως 
ένδειξη όταν χρησιμοποιείται για εσωτερική 
σκέψη. Ο Βιγκότσκι ήταν ο πιο ένθερμος 
υποστηρικτής της θεωρίας ότι η γλώσσα 
διαμορφώνει τη σκέψη. Σε αυτό το πλαίσιο, 
όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, μπορούμε 
να πούμε ότι η παραγωγή είναι ένα εργαλείο, 
ενώ η κατανόηση του προφορικού λόγου 
είναι μια ένδειξη. Είναι αρκετά δύσκολο να 
διαχωριστούν αυτά τα δύο στοιχεία γιατί συχνά, 
ειδικά κατά τη διαδικασία της μάθησης, είναι 
ενσωματωμένα. Για τους μετανάστες, η δεύτερη 

Edouard Ma-
net, Plums, 
1875-1885, 
Museum of 
Fine Arts, 
Houston 
- Source: 
Wikimedia
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γλώσσα (Γ2) που μαθαίνεται σε ένα περιβάλλον 
όπου χρησιμοποιείται καθημερινά από τον 
γηγενή πληθυσμό, αποτελεί μόνο ένα εργαλείο 
που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με 
τους άλλους, αλλά όχι με τον εαυτό τους. Στην 
πραγματικότητα, το παιδί ή ο ενήλικας συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα (Γ1) ως 
ένδειξη, για να μεσολαβεί εσωτερικά μεταξύ της 
δικής του κουλτούρας και της καινούριας.
Η εκμάθηση μιας γλώσσας συνήθως 
περιλαμβάνει την ικανότητα κατανόησης 
καθώς και παραγωγής της. Αυτό περιλαμβάνει 
τη γραφή, την ανάγνωση και την ομιλία μιας 
γλώσσας: αυστηρά συνυφασμένες δεξιότητες, 
που μαθαίνονται παράλληλα.

Η διαδικασία εκμάθησης ανάγνωσης συνήθως 
αποτελείται από αυτές τις φάσεις:
• Εκτίμηση του γραπτού λόγου.
• Ανάπτυξη της επίγνωσης της γραπτής 

γλώσσας και του συστήματος γραφής.
• Διδασκαλία του αλφαβήτου.
• Ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης των 

μαθητών.
• Ανάπτυξη φωνητικής επίγνωσης.
• Διδασκαλία της σχέσης ήχων και γραμμάτων.
• Διδασκαλία για το πώς ακούγονται οι λέξεις.
• Μάθημα ορθογραφίας.
• Μάθημα για ευχέρεια στην ανάγνωση και 

κατανόηση.

Tη διαδικασία της μάθησης δεν είναι η ίδια για 
όλους: οι κωφοί και τα άτομα με μαθησιακές 
δυσκολίες μπορεί να μην το βρίσκουν εύκολο να 
φτάσουν σε αυτές τις φάσεις και μπορεί επίσης 
να μην έχουν τις δυνατότητες να τις περάσουν 
(για παράδειγμα, δεν είναι όλοι οι κωφοί σε 
θέση να έχουν καλή προφορά στον προφορικό 
λόγο). Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να 
βρεθεί τρόπος για γραφή και ανάγνωση στις 
Νοηματικές γλώσσες.
Μία από αυτές τις μεθόδους, η μόνη που 
φαίνεται να λειτουργεί τουλάχιστον σε 
επιστημονικό περιβάλλον και ως σημειογραφία, 
είναι το «signwriting» που αναπτύχθηκε από τη 
Βάλερι Σάτον (Valerie Sutton) το 1974.

To Sutton signwriting (πλήρες όνομα) είναι 
ένα σύστημα γραφής Νοηματικών Γλωσσών 
: χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εικονικών 

συμβόλων για χειρονομίες, προσανατολισμό, 
θέσεις σώματος, εκφράσεις προσώπου, επαφές 
και κίνηση. Σε μια εποχή στην οποία τα βίντεο 
και οι διαδικτυακές επικοινωνίες δεν ήταν τόσο 
διαδεδομένες όσο σήμερα, αυτή η μέθοδος 
προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να «βελτιώσει» 
τις Νοηματικές Γλώσσες.

Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι μια διαδικασία 
που περιλαμβάνει τρία στάδια: προ-ανάγνωση, 
ανάγνωση και μετά-ανάγνωση. Στη φάση της 
προ-ανάγνωσης, ο αναγνώστης έχει έναν 
σκοπό στο μυαλό και κάποιες προσδοκίες. Στη 
συνέχεια, ξεκινά η ανάγνωση του βιβλίου/
γραπτού κειμένου. Κατά την ανάγνωση, ο 
αναγνώστης σκέφτεται τι διαβάζει, κάνει 
μερικές παύσεις και κάνει νέες προβλέψεις. 
Τέλος, το στάδιο μετα-ανάγνωσης: όταν το 
γραπτό κείμενο έχει διαβαστεί πλήρως. Ο 
αναγνώστης χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί 
και να προβληματιστεί και μπορεί να κάνει 
συγκρίσεις μεταξύ των προηγούμενων γνώσεων 
και των καινούριων.
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΓΛΏΣΣΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι 
δύο στενά συνδεδεμένα στοιχεία της 
ανθρώπινης φύσης: η εκμάθηση μιας 
γλώσσας απαιτεί την εκμάθηση μιας 
άλλης κουλτούρας. Από μια πλευρά ένας 
λόγος που γενικά μας ωθεί να μάθουμε 
μια άλλη γλώσσα είναι η δυνατότητα να 
βιώσουμε μια διαφορετική κουλτούρα εκ 
των έσω, προκειμένου να κατανοήσουμε 
τους άλλους και να εμπλουτίσουμε την 
ικανότητά της εκτίμησης διαφορετικών 
ανθρώπινων εμπειριών. Η γλώσσα 
αντανακλά τη σκέψη, τις αξίες και την 
κοσμοθεωρία των ομιλητών της.
Οι πιο επιτυχημένοι μαθητές μαθαίνουν 
πολιτισμό και γλώσσα μαζί και 
παράλληλα. Η εκμάθηση μιας γλώσσας 
προφανώς απαιτεί καλή γνώση του 
λεξιλογίου και της σύνταξης. Παρόλο 
που αυτές οι πτυχές είναι πλέον γνωστές 
από τους γλωσσολόγους, υπάρχει 
ένα υποβόσκον χάσμα στον κόσμο 
της εκπαίδευσης μεταξύ γλώσσας και 
πολιτισμού. Η παιδαγωγική ξένων 
γλωσσών εννοείται συχνά ως η απόκτηση 
γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, 
ενώ οι στόχοι της πολιτιστικής μάθησης 
συχνά εκφράζονται με αφηρημένους 
όρους, όπως επίγνωση ή επικριτικότητα.

Το έργο BIBLIΟDOS στοχεύει να βοηθήσει 
αυτή τη διαδικασία προωθώντας την 
εκμάθηση μιας νέας γλώσσας απευθείας 
μέσω της ανάγνωσης κλασικών βιβλίων 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Όλα τα υλικά 
που παράγονται στο έργο Erasmus plus 

θέλουν να βελτιώσουν τις γλωσσικές 
ικανότητες καθώς και να δημιουργήσουν 
ένα εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο να εξηγείται τι είναι η ανάγνωση: 
οι παιδαγωγικοί φάκελοι, οι εικόνες, 
οι πρακτικοί οδηγοί και τα βίντεο στη 
Νοηματική γλώσσα είναι φτιαγμένα 
για να βοηθήσουν τους μαθητές στην 
μαθησιακή τους πορεία και τους 
καθηγητές στη δυνατότητα χρήσης 
νέων υλικών. Με αυτόν τον τρόπο 
τόσο οι γλώσσες όσο και οι πολιτισμοί 
εσωτερικεύονται και γίνονται μέρος του 
ατόμου που μαθαίνει.

Ανάγνωση στην 
πολιτιστική 
ιδιοποίηση

Όταν σκεφτόμαστε μια γλώσσα, 
σκεφτόμαστε ένα εργαλείο που 
χρησιμοποιείται από έναν λαό για να 
εκπροσωπήσει τον εαυτό του, οπότε 
πίσω από αυτό υπάρχει μια κουλτούρα 
που υποστηρίζει αυτό το εργαλείο.
Όλα τα ζώα έχουν τη δική τους φωλιά 
και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται, 
επιπλέον, το καταφύγιο ενός πολιτισμού. 
Πολιτιστική κληρονομιά και βιβλία 
συνεργάζονται στην κατασκευή αυτής 
της δεύτερης φωλιάς.

Τα βιβλία, και ιδιαίτερα τα λογοτεχνικά 
έργα, μπορούν να είναι δανεικά σπίτια. 
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Η ανάγνωση ή η ακρόαση κάποιου να διαβάζει 
επιτρέπουν τη δημιουργία αυτού του φιλόξενου 
χώρου, ακόμη περισσότερο για εκείνους που 
δεν έχουν κανένα μέρος ή αναγκάζονται να είναι 
μακριά από την πατρίδα τους.

Αυτό που αισθάνεται κάποιος κατά την 
ανάγνωση μοιάζει επίσης με μια ορισμένη 
συμφωνία με τον εσωτερικό κόσμο, φυσικά, 
όταν τα κείμενα δίνουν μορφή στο ανείπωτο. 
Τα λογοτεχνικά έργα, μας αντιπροσωπεύουν, 
μας δίνουν πολλές εικόνες που μπορούμε να τις 
κατανοήσουμε, όπως κάνουν και τα πορτρέτα.

Η αίσθηση της τοποθέτησης λέξεων σε ένα 
χαρτί σχετίζεται με την επιθυμία των ανθρώπων 
να σταματήσουν τον χρόνο και να μεταφερθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο σε νέες γενιές. 
Ιδέες, σκέψεις, έννοιες, θεωρίες, ιστορίες, 
θρύλοι, συνήθειες, παραδόσεις… όλα αυτά τα 
στοιχεία και ακόμη περισσότερα αποτελούν 
μέρος της κουλτούρας ενός λαού. Το να γράφεις 
για τον δικό σου πολιτισμό σημαίνει να τον 
παρουσιάζεις σε ανθρώπους που δεν τον 
γνωρίζουν, οι οποίοι ίσως είναι περίεργοι να 
τον μάθουν και να τον προσεγγίσουν, ακόμη και 
να τον «οικειοποιηθούν».

Πολιτιστική ιδιοποίηση σημαίνει υιοθέτηση ή 
χρήση στοιχείων ενός πολιτισμού από τα μέλη 
ενός άλλου πολιτισμού. Σε αυτήν την έννοια 
έχει δοθεί μια αρνητική χροιά: για παράδειγμα, 
όταν οι αξίες και οι συνήθειες μεταφέρονται 
από έναν πολιτισμό, αλλάζουν ή αντιγράφονται 
από ανθρώπους που προέρχονται από άλλο 
πολιτιστικό πλαίσιο, δηλαδή χάνουν το αρχικό 
τους νόημα. Αλλά μπορεί να έχει μια πολύ 
θετική χροιά όταν η πολιτιστική ιδιοποίηση 
γίνεται λόγω περιέργειας, ευχαρίστησης και 
σεβασμού: συνήθως αρχίζουμε να αγαπάμε 
έναν άλλο πολιτισμό όταν μαθαίνουμε μια ξένη 
γλώσσα στο σχολείο ή ίσως και όταν αρχίζουμε 
να μαθαίνουμε μια γλώσσα γιατί μας γοητεύει ο 
πολιτισμός της. Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση 
μιας δεύτερης γλώσσας συνεπάγεται την 
απόκτηση μιας δεύτερης κουλτούρας και αυτό 
λόγω του υψηλού κοινωνικού περιεχομένου 
της ίδιας της γλώσσας.

Σύμφωνα με την πραγματιστική-πολιτισμική 
οπτική του Αμερικανού ψυχολόγου 
Τζερόμ Μπρούνερ (Jerome Bruner), η 
εκμάθηση μιας γλώσσας σημαίνει επίσης 
εκμάθηση των πολιτιστικών μοντέλων 
που συνδέονται με την εν λόγω γλώσσα. 
Για να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά 
και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός 
κοινωνικού συστήματος, ένα άτομο δεν 
πρέπει να έχει μόνο ένα καλό γλωσσικό 
επίπεδο αλλά και να έχει καλές κοινωνικο-
πολιτιστικές γνώσεις αυτού του πολιτισμού.
Τα βιβλία είναι πάντα γεμάτα με ιστορικά 
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά: ακόμη 
και μια εντελώς φανταστική ιστορία 
δίνει στους αναγνώστες τις ιδέες και τις 
συνήθειες της περιόδου και του τόπου 
που περιγράφονται. Ο πολιτισμός γίνεται 
μια ανακάλυψη προκειμένου να αναλυθεί 
από πολλές απόψεις, μερικές φορές 
επίσης από τη γλωσσική άποψη. Λέγεται 
ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να 
καταλάβετε τους ανθρώπους που συναντάτε 
και τον πολιτισμό τους από το να μάθετε τη 
γλώσσα τους.
Η γλώσσα δεν είναι κάτι τεχνητό και 
επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε για 
περιθωριοποίηση της γλώσσας από τον 
πολιτισμό.

Henryk Siemi-
radzki, Bucolic, 
1890 - Source: 
Wikimedia
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ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ο PISA (2003) ορίζει τον γραμματισμό 
ως την ικανότητα κατανόησης, χρήσης 
και προβληματισμού σε γραπτά κείμενα 
με σκοπό την απόκτηση γνώσης, 
την επίτευξη των στόχων και την 
αποτελεσματική συμμετοχή σε μια 
κοινωνία. Το 2018, ο PISA προσάρμοσε 
τον ορισμό του γραμματισμού ώστε να 
ταιριάζει στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο 
κόσμο και τη γρήγορη αύξηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι, ο ορισμός 
του γραμματισμού αλλάζει επίσης για 
να προσαρμοστεί στην πολυπλοκότητα 
των σύγχρονων κοινωνιών (PISA, 
2018). Ο αναθεωρημένος ορισμός 
για τον γραμματισμό είναι «(…) η 
κατανόηση, η χρήση, η αξιολόγηση, ο 
προβληματισμός και η ενασχόληση με 
κείμενα προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι, να αναπτυχθούν οι γνώσεις 
και οι δυνατότητές του ατόμου και να 
συμμετάσχει στην κοινωνία» (PISA, 2018).

Σε αυτόν τον ορισμό η λέξη «γραμμένο» 
αφαιρέθηκε καθώς τα κείμενα μπορούν 
πλέον να είναι και σε ψηφιακή μορφή. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάξει 
τους τρόπους με τους οποίους οι 
άνθρωποι διαβάζουν και κατανοούν 
τις πληροφορίες. Στο παρελθόν, ο 
γραμματισμός εστίαζε στην κατανόηση, 
την ερμηνεία και τον προβληματισμό 
πάνω σε ένα μόνο κείμενο. Τώρα η 
αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, 
όπως η χρήση οθονών υπολογιστών 
και κινητών τηλεφώνων, απαιτεί έναν 
ευρύτερο ορισμό του γραμματισμού που 
θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την 
προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
ανάγνωσης (PISA, 2018).

Σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο 
κόσμο, πολλές χώρες απέτυχαν να 
προσαρμοστούν επαρκώς στον νέο 
ορισμό του γραμματισμού. Αυτό είναι 

Σχήμα 1: https://
pisadataexplorer.
oecd.org/ide/ide-
pisa/
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εμφανές στην αξιολόγηση του PISA 
(2018) για τις ικανότητες ανάγνωσης των 
μαθητών. Εδώ παρουσιάζουμε μόνο τα 
αποτελέσματα από τις χώρες εταίρους 
του BIBLIΟDOS:

Η μέση βαθμολογία όλων των χωρών 
που μελετήθηκαν από τον OECD στην 
έκθεση PISA 2018 είναι 487 (PISA 2018). 
Οι βαθμολογίες των χωρών εταίρων στο 
BIBLIΟDOS συμπεριλαμβανομένης της 
Ιταλίας και της Ελλάδας και της Κύπρου 
είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο, ενώ 
η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν καταταγεί 
ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο (PISA 
2018).

Το μεγαλύτερο κενό που εντοπίστηκε 
στην έκθεση του PISA για το 2018 είναι 
η έλλειψη χρήσης τεχνολογίας στη 
διδασκαλία της ανάγνωσης. Οι εθνικές 
στρατηγικές θα πρέπει να εστιάζουν 
στην ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων 
στην εκπαίδευση, όπως η χρήση 
υπολογιστών στις τάξεις (PISA 2018), 
η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, 
η χρήση ηχητικών βιβλίων (IFLA, 2019). 
Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μάθουν πώς 
να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές και 
τις εφαρμογές σε μια τάξη (PISA, 2018). 
Το BIBLIΟDOS πηγαίνει ένα βήμα προς 
αυτήν την κατεύθυνση, ενώ ένα από 
τα κύρια εργαλεία που αναπτύχθηκαν 
είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία που 
περιλαμβάνουν ήχο και απαιτούν τις 
ελάχιστες δεξιότητες στην ψηφιακή 
ανάγνωση, π.χ. είσοδος στον ιστότοπο, 
σκρολάρισμα στο ηλεκτρονικό βιβλίο, 
πάτημα του σχετικού κουμπιού για την 
αναπαραγωγή του ήχου.

Η εισαγωγή των προκλήσεων ανάγνωσης 
ως μέρος του προγράμματος σπουδών 
είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο 
οι μαθητές μπορούν να ενισχύσουν 
τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση με 
έναν αποτελεσματικό τρόπο (Υπουργείο 
Παιδείας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου 

Βασιλείου, 2005). Αυτές οι προκλήσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάγνωση 
ενός βιβλίου και την παρουσίασή του στην 
τάξη. Αυτή η δραστηριότητα θα ενισχύσει τις 
δεξιότητες ανάγνωσης, συμπεριλαμβάνοντας 
την ικανότητα κάποιου να κατανοήσει το 
νόημα ενός κειμένου και να προβληματιστεί 
με βάση αυτό. Και πάλι, μέσω των 
εργαλείων BILBIODOS, αυτές οι προκλήσεις 
είναι δυνατόν να γίνουν από καθηγητές 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας όχι μόνο μέσω των 
ηλεκτρονικών βιβλίων που δημιουργούνται 
αλλά και μέσω των παιδαγωγικών φακέλων 
που συνοδεύουν κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο 
που περιλαμβάνει τέτοιες δραστηριότητες.

Η εισαγωγή μαθημάτων Υποκριτικής έχει 
αποδειχθεί ότι είναι μια άλλη επιτυχημένη 
μέθοδος που ενισχύει τις δεξιότητες 
ανάγνωσης των εκπαιδευομένων. Το θέατρο 
επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν 
διαφορετικές έννοιες ενός κειμένου, να 
κατανοήσουν την πλοκή, να αναλύσουν 
τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους και να 
μάθουν διαφορετικές τεχνικές συγγραφέων. 
Με αυτές τις δραστηριότητες αναπτύσσονται 
οι δεξιότητες ανάγνωσης των μαθητών 
και παράλληλα η ικανότητά τους να έχουν 
κριτική και δημιουργική σκέψη ταυτόχρονα 
(UK Department of Education and Skills, 
2005). Έχοντας αυτό υπόψη, ένας αριθμός 
παιδαγωγικών φακέλων που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως περιλαμβάνουν στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 
τους πρακτικές όπως η δραματοποίηση 
μιας σκηνής από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 
BIBLIΟDOS.

Συνολικά, μια επιτυχημένη εθνική 
στρατηγική για τον γραμματισμό πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ικανότητας 
των μαθητών να διαβάζουν ένα κείμενο με 
ευχέρεια, να κατανοούν ένα κείμενο και να 
προβληματίζονται πάνω σε αυτό, να μάθουν 
νέο λεξιλόγιο και να αποκτήσουν δεξιότητες 
γραφής (Reading Rockets, nd). Επομένως όλα 
αυτά εξετάστηκαν κατά την ανάπτυξη του 
έργου BIBLIΟDOS.

Gustave Caillebotte, Jeune 
Homme à sa fenêtre, pain-
ting, 1875. Oil on canvas. 
82 cm x 117 cm. Collection 
privé, New-York. © Wikiart
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ΠΑΙΔΑΓΏΓΙΚΗ ΧΏΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει μια 
πραγματική προσπάθεια από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις 
εθνικές κυβερνήσεις για την προώθηση 
της ένταξης σε όλες τις πτυχές της 
κοινωνίας, και ιδιαίτερα στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Πράγματι, σύμφωνα 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. «Ο καθένας έχει δικαίωμα 
σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου 
μάθηση, προκειμένου να διατηρήσει 
και να αποκτήσει δεξιότητες που του 
επιτρέπουν να συμμετέχει πλήρως στην 
κοινωνία και να διαχειρίζεται επιτυχώς 
τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας».

Αν αποδομήσουμε αυτήν την έννοια, 
η πρώτη σημαντική έννοια είναι η 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 
Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 
σημαίνει ότι είναι προσαρμοσμένη για 
όλους, ανεξάρτητα από την προέλευση, 
τις δυσκολίες ή τις ανάγκες τους. Υπονοεί 
επίσης ότι η δομή «εκπαίδευσης» (κέντρα 
γλωσσών, επαγγελματικά σχολεία, 
κέντρα προσφύγων κ.λπ.) Θα πρέπει 
να προσαρμόσουν το περιεχόμενό 
τους στον εκπαιδευόμενο και όχι το 
αντίστροφο. Πρόκειται για τη διασφάλιση 
ότι όλοι οι μαθητές αισθάνονται 
ευπρόσδεκτοι, σαν το σπίτι τους, σε ένα 
φιλικό περιβάλλον.

Ο δεύτερος βασικός όρος είναι στην ιδέα 
της δια βίου μάθησης. Αποτελείται από 
ένα σύνολο οχτώ βασικών δεξιοτήτων 
που λειτουργούν ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και άποψης 
που απαιτούνται για προσωπική 

ολοκλήρωση, ανάπτυξη, την ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη, κοινωνική ένταξη 
και απασχόληση1. Μεταξύ αυτών των 
δεξιοτήτων, μία έχει ιδιαίτερη σημασία 
για αυτό το έργο: Επικοινωνία σε μια ξένη 
γλώσσα.

Η επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα είναι: 
«η ικανότητα κατανόησης, έκφρασης 
και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, 
συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων 
σε προφορική και γραπτή μορφή 
(κατανόηση προφορικού λόγου, ομιλία, 
ανάγνωση και γραφή) σε κατάλληλο 
φάσμα κοινωνικών και πολιτιστικών 
πλαισίων (στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, την εργασία, το σπίτι και 
τον ελεύθερο χρόνο) σύμφωνα με τις 
επιθυμίες ή τις ανάγκες κάποιου». Αυτές 
οι βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες 
προσαρμόζονται σε όλους τους μαθητές, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, τα επίπεδα 
και το ιστορικό τους. Ως εκ τούτου, είναι 
σχετικό για εμάς, καθώς περιλαμβάνει 
επίσης ενήλικες από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα, με ελάχιστες έως καθόλου 
δεξιότητες γραμματισμού, με μαθησιακές 
δυσκολίες, κωφούς ή βαρήκοους και 
πολλούς άλλους.

Μέρος των βασικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την «πλήρη συμμετοχή 
στην κοινωνία και μετάβαση στην αγορά 
εργασίας» είναι ο γραμματισμός. Ο 
γραμματισμός είναι μια βασική δεξιότητα 
για όλους τους τύπους μάθησης. Οι 
ενήλικες με δυσκολίες γραμματισμού 
δυσκολεύονται περισσότερο να 
βρουν ή να κρατήσουν μια δουλειά, 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

1• https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=ce-
lex%3A32006H0962

2• http://www.eli-net.eu/
fileadmin/ELINET/Redak-
tion/Factsheet-Literacy_in_
Europe-A4.pdf 

3• http://www.eli-net.eu/
fileadmin/ELINET/Redak-
tion/Factsheet-Literacy_in_
Europe-A4.pdf 
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έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για 
πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή, 
δια βίου μάθηση και προσωπική 
ανάπτυξη. 2 Στον κόσμο, περίπου 55 
εκατομμύρια ενήλικες μεταξύ 15 και 65 
ετών έχουν δυσκολίες γραμματισμού3. 
Μεταξύ αυτών των ενηλίκων, το κοινό 
-στόχος μας αποτελείται από ενήλικες 
από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, με 
ελάχιστες έως καθόλου ικανότητες 
γραμματισμού, με μαθησιακές 
δυσκολίες, που είναι κωφοί ή βαρήκοοι 
και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 
δεξιότητές γραμματισμού τους.
 

Ένταξη και 
μειονεκτούντα 
υπόβαθρα:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
συνολικά 612.700 αιτούντες άσυλο 
για πρώτη φορά υπέβαλαν αίτηση 
διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ μόνο το 2019. Επίσης, το 2019, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών 
(ΕΕ) χορήγησε καθεστώς προστασίας 
σε 295.800 αιτούντες ασύλου».4 Παρά 
τους μεγάλους αυτούς αριθμούς, «οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών στην ΕΕ τείνουν 
να τα πηγαίνουν πολύ χειρότερα 
από την πλειοψηφία σε τομείς όπως 
η απασχόληση, η εκπαίδευση και η 
κοινωνική ένταξη».5 Συνεπώς, απαιτείται 
μια πιο προσαρμοσμένη και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση για να 
διασφαλιστεί ότι θα αντιστραφεί αυτή η 
τάση.
Για αυτές τις ομάδες, όσον αφορά 
την κοινωνική και πολιτιστική 
ποικιλομορφία, μπορούμε να 
επισημάνουμε τέσσερα βασικά σημεία 
της διδασκαλίας και της μάθησης:
1. Μαθητές: γνωριμία με τους μαθητές 

και κατανόηση των τρόπων με τους 
οποίους οι μαθητές από διάφορα 
κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα 
αισθάνονται στην τάξη

2. Εκπαιδευτής: να γνωρίζει 
τον εαυτό του ως άτομο με 
προηγούμενο ιστορικό ακαδημαϊκής 
κοινωνικοποίησης που αλληλεπιδρά 
με κοινωνικό και πολιτιστικό 
υπόβαθρο και πεποιθήσεις

3. Περιεχόμενο μαθήματος: 
δημιουργία προγράμματος σπουδών 
που ενσωματώνει διαφορετικές 
κοινωνικές και πολιτιστικές οπτικές

4. Μέθοδοι διδασκαλίας: 
ανάπτυξη μιας ευρείας ποικιλίας 
μεθόδων διδασκαλίας για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της διδασκαλίας... μαθητών από 
διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα». 6  

Συνολικά, η παιδαγωγική ένταξη 
για μαθητές από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα δεν απαιτεί μόνο την 
προσαρμογή μιας τάξης, αλλά τη χρήση 
καινοτόμων και προσαρμοσμένων 
λύσεων για την παροχή των πιο συναφών 
στη διδασκαλία. Χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικά βιβλία στο τηλέφωνο, 
απλοποιημένες γλώσσες για εκείνους που 
στερούνται λεξιλογίου, δημιουργώντας 
προσβάσιμες παιδαγωγικές 
δραστηριότητες για όσους δεν 
παρακολουθούν συχνά μαθήματα, το 
έργο BIBLIΟDOS ακριβώς αγγίζει μερικές 
από αυτές τις διαφορετικές πτυχές μιας 
ενταξιακής εκπαίδευσης για άτομα από 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα, με λίγες ή 
καθόλου ικανότητες γραμματισμού.

4• European Commission 
"Thematic Fiche: Inclusion 
of young refugees and mi-
grants through education". 
ET 2020 Working Group on 
Promoting Common Values 
and Inclusive Education. 
file:///C:/Users/camil/
AppData/Local/Temp/
NC0420269ENN.en.pdf

5• European Commission 
"Thematic Fiche: Inclusion 
of young refugees and mi-
grants through education".
ET 2020 Working Group on 
Promoting Common Values 
and Inclusive Education.

6• Marchesani, L.S., & 
Adams, M. (1992). Dyna-
mics of diversity in the 
teaching and learning 
process: A faculty develop-
ment model for analysis 
and action. New Directions 
for Teaching and Learning, 
52: 9-12

Claude Monet, Quai du 
Louvre, painting, 1867. Oil 
on canvas. 65,1 cm x 92,6 
cm. Kunstmuseum Den 
Haag, La Haye. ©Mau-
ritshuis
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Ένταξη και ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες:

Οι πιο γνωστές ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες (αναφέρονται ως ΕΜΔ), 
χρησιμοποιούν το επίθεμα «dys» 
στα αγγλικά για να δηλώσουν τη 
μερικώς ελλιπή ικανότητα, όπως η 
δυσλεξία για παράδειγμα. Η οικογένεια 
«dys» των μαθησιακών δυσκολιών 
ορίζεται από ειδικούς ως νευρολογικό 
πρόβλημα που προκύπτει ανεξάρτητα 
από τη νοημοσύνη. Οι ΕΜΔ έχουν 
νευροβιολογική αιτία που επηρεάζει 
τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος 
επεξεργάζεται πληροφορίες και μπορεί 
να διαταράξει τη γνωστική ανάπτυξη 
μιας μαθησιακής ικανότητας όπως 
ανάγνωση, γραφή, ομιλία, μαθηματικά 
ή προγραμματισμός και συντονισμός 
κινήσεων. Για την ακρίβεια, ο εγκέφαλος 
ενός ατόμου με ειδική μαθησιακή 
δυσκολία λειτουργεί διαφορετικά όταν 
πρόκειται για λήψη, ενσωμάτωση, 
διατήρηση και έκφραση πληροφοριών, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσκολίες στην επεξεργασία 
συγκεκριμένων πληροφοριών ή 
ερεθισμάτων. Ωστόσο, δεν είναι ενιαίες 
διαταραχές και επηρεάζουν κάθε 

άτομο με διαφορετικούς τρόπους, 
σε διαφορετικές ηλικίες και στάδια 
ανάπτυξης και σε διαφορετικό βαθμό.

Όσον αφορά την ανάγνωση και την 
εκμάθηση γλωσσών, οι ΕΜΔ μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα 
ενός ατόμου. Ο πιο συνηθισμένος τύπος 
ΕΜΔ που επηρεάζει την ικανότητα 
ανάγνωσης είναι η δυσλεξία. Η δυσλεξία 
είναι μια γνωστική διαταραχή που 
προκαλεί δυσκολίες στην κατανόηση 
της ανάγνωσης και στις δεξιότητες 
επεξεργασίας της γλώσσας. Ο δυσλεξικός 
εγκέφαλος χρειάζεται περισσότερο χρόνο 
από το συνηθισμένο για να εντοπίσει 
και να συνδέσει γράμματα και λέξεις με 
άλλες γνώσεις, για παράδειγμα να τις 
μεταφράσει σε ήχους. Αυτή είναι μια 
πολύ κοινή διαταραχή και θεωρείται 
επίσης ως μια διαταραχή που βασίζεται 
στη γλώσσα. Η δυσλεξία εμφανίζεται 
παγκοσμίως ανεξάρτητα από τον 
πολιτισμό ή τη γλώσσα και επηρεάζει 
περίπου το 9-12% του πληθυσμού. Είναι 
ιδιαίτερα σχετική με το έργο BIBLIΟDOS, 
καθώς η ανάγνωση είναι η κύρια 
πρόκληση των δυσλεξικών.

Άλλοι σχετικοί ΕΜΔ σε αυτό το έργο είναι:
• Δυσγραφία: επηρεάζει την ικανότητα 

ενός ατόμου στη γραφή και τις λεπτές 
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κινητικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, 
ένα άτομο με δυσγραφία μπορεί 
να αντιμετωπίσει προβλήματα 
όπως να έχει δυσανάγνωστο 
γραφικό χαρακτήρα, να μην αφήνει 
κενά ανάμεσα στις λέξεις, να μη 
διαχειρίζεται σωστά των χώρο 
πάνω στο χαρτί, κακή ορθογραφία 
και δυσκολία στη γραφή καθώς 
και να δυσκολεύεται να σκέφτεται 
και να γράφει ταυτόχρονα. Αυτή 
η διαταραχή συχνά συγχέεται 
με τη δυσλεξία καθώς και οι δύο 
διαταραχές επηρεάζουν την 
ικανότητα γραφής.

• Δυσπραξία: δυσκολίες στην κίνηση 
και τον συντονισμό, τη γλώσσα 
και την ομιλία. Πρόκειται για 
δυσκολία στον έλεγχο των μυών 
(συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 
των ματιών), η οποία προκαλεί 
προβλήματα στην κίνηση και τον 
συντονισμό, τη γλώσσα και την 
ομιλία και μπορεί να επηρεάσει τη 
μάθηση.

• Δυσορθογραφία: μια μαθησιακή 
δυσκολία που προκαλεί χρόνια 
προβλήματα ορθογραφίας και/ή 
γραφής. Κάποια από τα συμπτώματα 
αυτής της μαθησιακής δυσκολίας 
είναι προβλήματα στην ορθογραφία, 
στη γραμματική και στην ταχύτητα 
γραφής και ορθογραφίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν επιπλέον ΕΜΔ και ότι μπορούν 
να συνυπάρχουν σε μαθητές, πράγμα 
που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο 
μπορεί να έχει περισσότερες από μία 
μαθησιακές δυσκολίες.

Για τους ενήλικες με συγκεκριμένες 
μαθησιακές δυσκολίες, η ανάγνωση 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ενώ αυτές 
οι διαταραχές συχνά εμφανίζονται στα 
παιδιά και στο σχολείο, οι ενήλικες 
με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 
προκλήσεις κατά την πρόσβαση στην 
κλασική βιβλιογραφία. Είναι πιο 
επιρρεπείς στην κόπωση και το άγχος, 

καθώς και στην αδιαφορία για την ευρωπαϊκή 
κληρονομιά καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε 
αυτήν. Χρησιμοποιώντας προσιτές γλώσσες 
και λεξιλόγιο, επιτρέπουμε στους ενήλικες με 
ΕΜΔ να κατανοήσουν και να ανακαλύψουν 
όχι μόνο την ιστορία, αλλά τα θέματα, τα 
αποτελέσματα και τη γενική παιδαγωγική 
διδασκαλία αυτών των κλασικών βιβλίων.

Ένταξη και άτομα που 
είναι κωφά ή βαρήκοα: 

Η τελευταία ομάδα μαθητών που στοχεύει το 
έργο BIBLIΟDOS είναι άτομα με προβλήματα 
ακοής. Μπορεί να έχουν δυσκολία στην 
ανίχνευση ήχων ή στη διάκριση των 
ακουστικών πληροφοριών από τον θόρυβο 
στο παρασκήνιο. Τα κωφά άτομα δεν 
μπορούν να λάβουν καθόλου ακουστικές 
πληροφορίες. Πολλά από αυτά επικοινωνούν 
κυρίως μέσω της Νοηματικής Γλώσσας. 
Επιπλέον, η φωνητική εισαγωγή μπορεί 
επίσης να παρουσιάσει πρόβλημα, επειδή ένα 
κωφό άτομο μπορεί επίσης να έχει πολύ κακή 
ομιλία.7 Για αυτό το έργο, εστιάσαμε στην 
ένταξη τους μέσω της Διεθνούς Νοηματικής. 
Οι νοηματικές γλώσσες είναι φυσικές 
γλώσσες που έχουν τις ίδιες γλωσσικές 
ιδιότητες με τις προφορικές γλώσσες. 
Αυτό σημαίνει ότι όπως οι προφορικές 
γλώσσες, οι Νοηματικές γλώσσες διαφέρουν 
μεταξύ των χωρών. Ως αποτέλεσμα αυτού, 
το έργο BIBLIΟDOS συμπεριέλαβε τη 
Διεθνή Νοηματική ως βασικό μέρος για 
την εξασφάλιση της ένταξης μαθητών με 
προβλήματα ακοής ή κωφών μαθητών. Η 
Διεθνής Νοηματική έχει το χαρακτηριστικό 
να είναι πιο εικονική σε σύγκριση με τις 
Εθνικές Νοηματικές Γλώσσες, γι’ αυτό και 
μπορεί να είναι ένα καλό μέσο στήριξης 
για ένα μεγαλύτερο κοινό που μπορεί να 
περιλαμβάνει και άτομα με προβλήματα 
ακοής. Με τη Διεθνή Νοηματική, είμαστε σε 
θέση να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο της γλώσσας τους, δημιουργώντας 
εξαιρετικά βίντεο με τις εικόνες που έχουν 
επιλεγεί από τα ηλεκτρονικά βιβλία.

7• Kavcic, A. (2005, No-
vember). Software ac-
cessibility: Recommen-
dations and guidelines. 
In EUROCON 2005-The 
International Confe-
rence on» Computer 
as a Tool» (Vol. 2, pp. 
1024-1027). IEEE.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 
«Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις». 

Όλοι έχουμε ακούσει αυτό το ρητό πολλές 
φορές. Όταν εμβαθύνουμε στο βαθύτερο 
νόημα αυτής της φράσης, μπορούμε να 
βρούμε μερικές όμορφες συνδέσεις μεταξύ 
τέχνης και λογοτεχνίας.

Η δημιουργία και η μελέτη της τέχνης 
είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον 
κόσμο γύρω μας με τρόπο που οι λέξεις 
δεν μπορούν πάντα να εκφράσουν. Και 
όταν εισχωρούμε βαθιά στη λογοτεχνία, 
μεταφερόμαστε σε άλλο τόπο και χρόνο, 
βιώνοντας τη ζωή από την σκοπιά ενός 
άλλου ανθρώπου.

«Ο στόχος της τέχνης είναι να μην 
αντιπροσωπεύει την εξωτερική εμφάνιση 
των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική 
σημασία». - Αριστοτέλης

Συνδυάζοντας τέχνη και λογοτεχνία
Η τέχνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
διδασκαλίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
όταν δημιουργούμε ή μελετάμε την τέχνη 
βιώνουμε τα εξής:

• Βελτιωμένες δεξιότητες γνωστικής και 
κριτικής σκέψης

• Βαθύτερες συνδέσεις με τον κόσμο 
γύρω μας

• Διεξοδική εξέταση νέων μηνυμάτων ή 
ιδεών

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του 
συνδυασμού τέχνης και λογοτεχνίας είναι 
ο τρόπος που βοηθά τους μαθητές να 
βελτιώσουν την ικανότητα κατανόησης 
μέσω ανάγνωσης και τις δεξιότητες 
κριτικής σκέψης. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι 
η δημιουργία τέχνης έχει αποδειχθεί ότι 
μειώνει το άγχος.

Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων 
της τέχνης με την ανάγνωση σπουδαίων 
λογοτεχνικών έργων ενισχύει τη μαθησιακή 
δυναμική που βιώνει το άτομο. Για 
παράδειγμα, όταν οι γονείς διαβάζουν 
λογοτεχνικά έργα στα παιδιά τους, 
συμβαίνουν τα εξής:
• Η γλωσσική ανάπτυξη αυξάνεται.
• Η φαντασία εμπλέκεται ενεργά.
• Η αγάπη για το διάβασμα καλλιεργείται 

στο παιδί.

Επειδή θέλουμε να συνδυάσουμε τη 
λογοτεχνία με τις τέχνες, μπορούμε να το 
κάνουμε μόνο σε σχέση με την παραστατική 
τέχνη, επειδή είναι η μόνη εικαστική 
τέχνη που έχει γλωσσικές ιδιότητες, 
όπως και η λογοτεχνία. Και οι δύο τέχνες 
έχουν συστήματα συμβόλων, σύνταξη, 
σημασιολογία, ακόμη και πραγματολογία. 
Και τα δύο έχουν πολύ παρόμοιες δομικές 
ιδιότητες, αλλά η κύρια διαφορά αφορά 
τα επίπεδα αφαίρεσης στο καθένα. 
Προφανώς, τα γλωσσικά σύμβολα είναι 
απείρως πιο αφηρημένα από τα οπτικά 
σύμβολα. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούμε 
να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε 
την παροχή ευκαιριών μάθησης υψηλής 
ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
των μεμονωμένων ενηλίκων με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης ή κατάρτισης.
Στόχος μας είναι να ενισχυθεί η κοινωνική 
και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, στη συμβολή 
της στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.

Σήμερα, οι οργανισμοί εκμάθησης γλωσσών 
υποδέχονται πρόσφυγες που δεν έχουν 
πάει σχολείο ή έχουν παρακολουθήσει 
λίγα μαθήματα στη χώρα καταγωγής 

Claude Lorrain, Ulysses Re-
turns Chryseis to her Father, 
1644
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τους. Το ταξίδι τους με σκοπό τη διαμονή 
σε ευρωπαϊκό έδαφος συνεπάγεται με 
πολλές ώρες εκμάθησης της γλώσσας, τόσο 
προφορικά όσο γραπτά, κάτι που απαιτεί 
πολύ χρόνο. Το BIBLIΟDOS στοχεύει να 
τους προσφέρει μια πρώτη δυνατότητα 
ανάγνωσης. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 
BIBLIΟDOS προσφέρει τις τελευταίες 
καινοτομίες στην ψηφιακή ανάγνωση και 
λειτουργίες προσαρμοσμένες ώστε να 
παρέχουν την ιδανική ανάγνωση για κάθε 
διαφορετικό κοινό-στόχο.

Η δεύτερη φιλοδοξία του BIBLIΟDOS 
είναι να συνδυάσει την εκμάθηση μιας 
ευρωπαϊκής γλώσσας με την προώθηση 
της ανάγνωσης και την ανακάλυψη της 
ευρωπαϊκής κληρονομιάς συνδυάζοντας 
λογοτεχνία και καλλιτεχνικά έργα. 
Δημιουργήσαμε μια καθολική ευρωπαϊκή 
βιβλιοθήκη, δηλαδή μια πραγματικά 
προσβάσιμη βιβλιοθήκη για άτομα που 
δεν έχουν πρόσβαση στον γραπτό λόγο 
(μετανάστες, ενήλικες με χαμηλό επίπεδο 
ειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων με αναπηρία). Είμαστε πεπεισμένοι 
ότι προωθώντας την πρόσβαση στην 
ευρωπαϊκή κληρονομιά, συμβάλλουμε στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
προσωπικής ανάπτυξης.

Γι’ αυτό τον λόγο σκεφτήκαμε να 
κάνουμε τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά έργα 
προσβάσιμα σε αρχάριους αναγνώστες 
ή σε όσους είναι αναλφάβητοι κάνοντας 
προσαρμογές. Για να διευκολύνουμε 
την πρόσβαση σε αυτά τα έργα και να 
απολαύσουμε προηγμένες λειτουργίες, 
επιλέξαμε να αναπτύξουμε μια ψηφιακή 
βιβλιοθήκη, σχεδιασμένη για βέλτιστη 
ανάγνωση σε σύγχρονη συσκευή, σε όλα τα 
μεγέθη, ακόμη και με λιγότερες λειτουργίες: 
το κινητό τηλέφωνο (smartphone). Σήμερα 
σχεδόν όλοι έχουν πρόσβαση σε κινητό 
τηλέφωνο. Η βιβλιοθήκη έχει σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
φιλοξενήσει παλαιότερες γενιές κινητών 
τηλεφώνων, καθιστώντας έτσι ακόμη πιο 
εύκολη την πρόσβαση περισσότερων 
ανθρώπων.

Οι στόχοι μας για αυτό το εργαλείο είναι να 
δημιουργήσουμε μια εγκάρσια προσέγγιση:
• Για την προώθηση της διαπολιτισμικής 

ευαισθητοποίησης και την παροχή 
καλών πρακτικών που σχετίζονται με 
κοινές ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες

• Προώθηση της ανάγνωσης ως 
εργαλείου μάθησης για πολιτιστικό και 
προσωπικό εμπλουτισμό

• Προώθηση της κατανόησης των 
τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτισμών κατά την εκμάθηση μιας 
γλώσσας

• Ενίσχυση της αξίας της ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς και συνέργεια των πόρων 
που διατίθενται στα ευρωπαϊκά 
δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα

• Προώθηση της ένταξης των 
νεοφερμένων και των ανθρώπων σε 
πολύ επισφαλείς καταστάσεις μέσω του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού

Το έργο μας αποτελεί μέρος μιας 
παρόμοιας προσέγγισης για την ενίσχυση 
της αξίας του ταμείου της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο να το 
θέσουμε στην υπηρεσία της προώθησης 
της ανάγνωσης για ομάδες ατόμων 
από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Οι 
ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες όπως η Europeana 
ή τα εθνικά μουσεία διοργανώνουν 
διαγωνισμούς για έργα που θα αναδείξουν 
τις συλλογές τους. Καλλιτέχνες, γραφίστες, 
συγγραφείς (ξανα) δημιουργούν 
έργα από μια επιλογή χαρακτικών, 
εικονογραφήσεων και πινάκων. Αυτές 
οι πρωτοβουλίες έχουν το πλεονέκτημα 
να προωθήσουν την ιδιοποίηση και την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. 
Άλλες πρωτοβουλίες, όπως αυτές του 
Orange Foundation σε συνεργασία με 
την «Bibliothèque Nationale de France», 
καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη έργων σε 
ψηφιακή μορφή που έχουν εμπλουτιστεί 
με κεφάλαια της BNF (π.χ. Η εφαρμογή The 
Candide).

Gustave Doré (illustrator) 
and Héliodore Pisan (en-
graver), The Don is placed 
in a cage, 1863. Wood 
Engraving. Hachette, Paris. 
© swikiart



BIBLIODOS

23

Για να είναι πλήρως προσβάσιμη, αυτή η 
βιβλιοθήκη έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τρεις 
κύριες κατηγορίες βιβλίων: εικονογραφημένα 
ηλεκτρονικά βιβλία, ηχητικά βιβλία και βιβλία 
προσαρμοσμένα στη νοηματική γλώσσα.

Δημιουργήσαμε την πρώτη βιβλιοθήκη 
προσαρμοσμένη από έργα ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς (ιστορίες, εικονογραφήσεις, 
μουσική) για την προώθηση της εκμάθησης 
γλωσσών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στη γραφή για το κοινό με ειδικές ανάγκες. Τα 
βιβλία αυτής της βιβλιοθήκης αναπτύσσονται 
σε μια καινοτόμο μορφή, σύμφωνα με τις 
τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή έκδοση:
1.  κινούμενα εικονογραφημένα ηλεκτρονικά 

βιβλία, σε κάθετη διάταξη (κάνοντας 
σκρολ) για εργονομική οθόνη τέλεια 
προσαρμοσμένη για ανάγνωση σε κινητά 
τηλέφωνα. Αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία 
προσφέρονται σε 3 λειτουργίες προβολής 
ανάλογα με το αναμενόμενο επίπεδο 
δυσκολίας.

2. ηχητικά βιβλία για να ακούτε εν κινήσει 
και να είναι προσβάσιμα σε μαθητές με 
προβλήματα όρασης

3. βίντεο στη νοηματική γλώσσα για κωφούς 
μετανάστες, με πολύ μεγάλη επισφάλεια 
επειδή δεν κατέχουν πάντα τις νοηματικές 
γλώσσες (ούτε καν την εθνική) και 
επομένως καθόλου τη γλώσσα γενικά.

Για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στοχεύουμε 
να δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
καινοτόμο παιδαγωγικό περιεχόμενο 
εξειδικευμένο στη μάθηση γλωσσών για τους 
μαθητές τους μέσω ψηφιακών εργαλείων και 
ολοκληρωμένης υποστήριξης, εμπλουτίζοντας 
έτσι την τρέχουσα προσφορά για τις ομάδες 
- στόχους του έργου (αναλφάβητοι ενήλικες, 
μετανάστες, μετανάστες με αναπηρίες / ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες). Έτσι, τα κινούμενα 
εικονογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία, οι 
παιδαγωγικοί φάκελοι και τα φύλλα πρακτικής 
στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής 
επαγγελματικής τους πρακτικής μέσω 
προσαρμοσμένου περιεχομένου, συμβουλών 
και προτάσεων που γράφονται από τους 
ομότιμούς τους. Αυτό το έργο στοχεύει 
επίσης να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτές να 

χρησιμοποιήσουν τις πηγές των ευρωπαϊκών 
πόρων, συχνά άγνωστων καλλιτεχνών, για τη 
δημιουργία καινοτόμου διδακτικού υλικού.

Έτσι, οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν την 
ευκαιρία:
- να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος
- να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 
χάρη στο εργαλείο δημιουργίας ηλεκτρονικών 
βιβλίων που έχει σχεδιαστεί για το έργο
-να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με 
τους μαθητές σύμφωνα με τις προτάσεις στα 
φύλλα πρακτικής και στη Λευκή Βίβλο (White 
Paper).

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του 
προγράμματος BIBLIΟDOS δημιουργήθηκαν 
παιδαγωγικοί φάκελοι και πρακτικοί οδηγοί 
που προτείνουν τρόπους εφαρμογής 
εκπαιδευτικών τεχνικών που συνδυάζουν 
λογοτεχνία και τέχνες με δημιουργικό τρόπο 
για να βοηθήσουν και να εκπαιδεύσουν τους 
μαθητές με διάφορες αδυναμίες.

Για τους μαθητές, έχουν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν νέους τρόπους ανάγνωσης 
και πρόσβασης σε λογοτεχνικό περιεχόμενο: 
η απεριόριστη πλοήγηση χρησιμοποιείται 
όλο και περισσότερο στον Τύπο και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στον 
τομέα των εκδόσεων. Τα κινούμενα σχέδια 
θα εμπλουτίσουν το διάβασμα και θα το 
κάνουν ελκυστικό. Τα επίπεδα δυσκολίας τους 
επιτρέπουν να κατανοήσουν τα προτεινόμενα 
έργα βήμα προς βήμα με τον δικό τους ρυθμό.

Gustave Doré 
(illustrator) and 
Héliodore Pisan 
(engraver), D. 
Quixote polishing his 
armour, 1863. Wood 
Engraving. Hachette, 
Paris. Project 
Gutenberg ©Public 
Domain
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ΠΗΓΗ ΕΡΓΏΝ 
ΤΕΧΝΗΣ

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης 
είναι ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο 
μωσαϊκό πολιτιστικών και δημιουργικών 
εκφράσεων, μια κληρονομιά από 
προηγούμενες γενιές Ευρωπαίων 
και κληρονομιά για τις επόμενες. 
Περιλαμβάνει φυσικούς, χτισμένους 
και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, 
μνημεία, έργα τέχνης, ιστορικές 
πόλεις, λογοτεχνικά, μουσικά και 
οπτικοακουστικά έργα, καθώς και 
γνώσεις, πρακτικές και παραδόσεις των 
ευρωπαίων πολιτών.

Ενώ η πολιτική στον τομέα αυτό είναι 
πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών, 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διαφυλάξει και να 
ενισχύσει την πολιτιστική κληρονομιά 
της Ευρώπης μέσω μιας σειράς πολιτικών 
και προγραμμάτων.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
να βοηθήσει και να συμπληρώσει 
τις δράσεις των κρατών μελών για 
τη διατήρηση και την προώθηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει 
μια σειρά σχετικών πολιτικών και 
προγραμμάτων για το σκοπό αυτό. 
Υποστηρίζει και προωθεί τη συνεργασία 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών 
και των ενδιαφερομένων μερών για την 
πολιτιστική κληρονομιά. Ένας από τους 
στόχους του έργου BIBLIΟDOS είναι να 
προσθέσει έναν νέο τρόπο προώθησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
χρησιμοποιώντας το πλούσιο 
περιεχόμενό του για να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να μάθουν.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν 
νέες ευκαιρίες για τη διατήρηση 
του πολιτιστικού περιεχομένου και 
καλύτερη πρόσβαση στην πολιτιστική 
κληρονομιά σε όλους τους ανθρώπους. 
Μουσεία και πολιτιστικοί οργανισμοί 
που αγκαλιάζουν την τεχνολογία είναι 
σε θέση να προσφέρουν καινοτόμες 
εμπειρίες στους επισκέπτες, καθώς και 
να επιτρέψουν στο κοινό να αποκτήσει 
πρόσβαση στις εκθέσεις από απόσταση 
και να δει υλικό που δεν εκτίθεται.

Διαδικτυακές πηγές 
για έργα τέχνης

Κατά τη διάρκεια του έργου, όλοι οι 
εταίροι χρησιμοποίησαν έναν αριθμό 
διαδικτυακών αποθετηρίων για 
πρόσβαση σε διάσημα ευρωπαϊκά έργα 
τέχνης για να τα χρησιμοποιήσουν στη 
δημιουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων 
και των σχετικών αρχείων τους. Αυτές οι 
πηγές είναι διαθέσιμες σε όλους υπό την 
άδεια τoυ δημόσιου τομέα.

Μια άλλη τεράστια συλλογή έργων 
τέχνης είναι τα μουσεία που είναι 
προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Παρέχουν 
μια καλά σχεδιασμένη παρουσίαση μαζί 
με την ευκολία πρόσβασης για όλους. 
Παρακάτω παρέχεται μια λίστα για 
γρήγορη εκτίμηση.

William Ladd Taylor, Lord 
Tennyson Alfred, D. Apple-
ton and Company, 1887
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ΠΑΙΔΑΓΏΓΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Για να αποκτήσει κάποιος μια πλήρη 
και ικανοποιητική εμπειρία ως άτομο 
και πολίτης, είναι απαραίτητο να 
κατακτήσει τον γραπτό λόγο. Ωστόσο, 
γνωρίζουμε ότι, για πολλούς λόγους, 
ο αναλφαβητισμός επηρεάζει μεγάλο 
αριθμό ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη και 
τον κόσμο. Το ζήτημα της πρόσβασης 
στον γραπτό λόγο είναι επομένως 
ουσιαστικό.

Σε μαθήματα ή εργαστήρια ξένων 
γλωσσών, μαθήματα γραφής και 
ανάγνωσης, μαθήματα επιμόρφωσης/
καταπολέμησης του αναλφαβητισμού, 
εισαγωγής στον γραπτό λόγο κ.λπ., οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερα γραπτά έγγραφα από την 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή των 
μαθητών ως βοηθήματα διδασκαλίας. Τι 
γίνεται με τα λογοτεχνικά κείμενα;

Ο κύριος στόχος της ανάπτυξης του 
γραπτού λόγου είναι η κοινωνική και 
επαγγελματική αυτονομία. Τι γίνεται 
όμως με την ενθάρρυνση των ανθρώπων 
να διαβάζουν λογοτεχνικά έργα και να 
βρίσκουν ευχαρίστηση και πολιτιστική 
ευημερία; Πώς αντιμετωπίζουμε 
την ανάγνωση καλλιτεχνικών και 
λογοτεχνικών έργων με άτομα που δεν 
κατέχουν τον γραπτό λόγο, είτε είναι η 
μητρική τους γλώσσα είτε την μαθαίνουν;

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, 
είναι μια σημαντική ανησυχία, καθώς 
αποτελεί για κάποιον μία από τις πύλες 
εισόδου στον πολιτισμό: τον δικό του 

πολιτισμό, τον πολιτισμό της χώρας 
υποδοχής του και τον πολιτισμό 
γενικότερα.

Επειδή τα λογοτεχνικά κείμενα είναι 
πλούσια και συνεπώς περίπλοκα, 
υπάρχουν πολύ λίγα λογοτεχνικά κείμενα 
προσαρμοσμένα σε ένα κοινό ενηλίκων 
που δεν μπορεί να διαβάσει σε μεγάλο 
βαθμό. Αυτή η έλλειψη δεν ταιριάζει με 
την επιθυμία τους να μάθουν πώς να 
διαβάζουν και να διαβάζουν αυτού του 
είδους τα κείμενα. Και είναι προφανές 
ότι το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο 
είναι μια ουσιαστική πηγή κινήτρων και 
επιτυχίας. Το ίδιο και η ικανότητα να 
διαβάζει κάποιος μόνος του.
Η προσαρμογή λογοτεχνικών έργων 
από την ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονομιά φάνηκε ένας καλός τρόπος 
για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
των ανθρώπων που δεν μπορούν να 
διαβάσουν ή διαβάζουν λίγο. Ωστόσο, 
έπρεπε να δοθεί προσοχή σε ορισμένες 
πτυχές για να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση.

Πτυχές που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη

Πιθανά εμπόδια στο 
διάβασμα

Το έργο BIBLIΟDOS απευθύνεται σε 
ένα ευρύ κοινό, από αλλόφωνους 
αναλφάβητους ή από αρχάριους που 

Joseph Mallord William 
Turner, The Shipwreck, 
1805 - Tate Britain. Source: 
Google art & culture
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μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής έως φυσικούς ομιλητές που 
δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 
Ο καθένας μπορεί να συναντήσει 
διάφορες δυσκολίες στην ανάγνωση. 
Έτσι, υπάρχουν διάφορα εμπόδια στην 
εκμάθηση δεξιοτήτων ανάγνωσης. 
Ωστόσο, μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των 
λογοτεχνικών κειμένων ως πιθανά 
εμπόδια στη μάθηση και τη βελτίωση των 
αναγνωστικών δεξιοτήτων:
• Η πυκνότητα και η έκταση τους
• Η διάταξή τους
• Το ύφος τους
• Ο πλούτος της γλώσσας τους (ύφος, 

σύνταξη, λεξιλόγιο)
• Πολιτιστικό υπόβαθρο και έμμεσες 

αναφορές
• Η συσχέτισή τους με αγχωτικές ή 

ακόμη και τραυματικές σχολικές, 
κοινωνικές ή προσωπικές εμπειρίες

Τα διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων 
ανάγνωσης
Επειδή οι αναγνώστες των ηλεκτρονικών 
βιβλίων του BIBLIΟDOS έχουν πολύ 
διαφορετικά προφίλ, ένα επίπεδο 
ανάγνωσης δεν ήταν αρκετό.
Για να μπορούν οι άνθρωποι να 
διαβάζουν μόνοι τους (είτε πρόκειται 
για ανάγνωση μιας λέξης είτε για πολλές 
προτάσεις), κάθε διασκευασμένο έργο 
χρειάζεται:
• Ένα πρώτο επίπεδο ή ανάγνωση για 

μαθητές που μόλις που μπορούν να 
αποκωδικοποιούν τη γλώσσα,

• Ένα δεύτερο επίπεδο για μαθητές 
που μπορούν να διαβάζουν σε μικρό 
βαθμό,

• Ένα τρίτο επίπεδο για μαθητές 
που διαβάζουν λίγο αλλά 
μπορούν να κατανοήσουν μια 
σειρά απλών προτάσεων και να 
αποκωδικοποιήσουν νέο λεξιλόγιο 
για να προσπαθήσουν να το 
καταλάβουν.

Η ιδέα ήταν επίσης να αποφευχθεί 
η δημοσίευση περιλήψεων του 
λογοτεχνικού έργου και να προσφερθεί 

και ελκυστική αλλά απλή διασκευή που μπορεί να είναι μια 
ενδιαφέρουσα πρόκληση για το κοινό.

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση

Η παιδαγωγική αξία της ψηφιακής 
τεχνολογίας

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν κατέχουν 
τον γραπτό λόγο έχουν από ένα κινητό τηλέφωνο και το 
χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν, να διασκεδάζουν, να 
ενημερώνονται, να αποθηκεύουν πληροφορίες και επίσης για 
να μαθαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει στρατηγικές 
πλοήγησης στη συσκευή τους.

Μια συλλογή από διαδραστικά ψηφιακά βιβλία προσβάσιμα 
σε ένα κινητό τηλέφωνο ταιριάζει απόλυτα στις συνήθειες 
του κοινού - στόχου και συμβαδίζει με την εποχή. Προσφέρει 
σε αυτό το κοινό μια νέα εμπειρία ανάγνωσης που μπορεί να 
βοηθήσει στην άρση ορισμένων εμποδίων στην ανάγνωση.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας το στυλ του ηλεκτρονικού 
βιβλίου (η μορφή του, η διάταξη των κειμένων, οι λειτουργίες 
της οθόνης, ο χειρισμός του κ.λπ.) Είναι προσβάσιμο γιατί αν οι 
μαθητές δεν μπορούν να το χειριστούν, τότε η εμπειρία μπορεί 
να είναι αντιπαραγωγική και να μην καταστήσει ελκυστική την 
ανάγνωση.

Το «στυλ» του ηλεκτρονικού βιβλίου 
του BIBLIΟDOS

Τα ηλεκτρονικά βιβλία BIBLIΟDOS είναι ένας εναλλακτικός 
τρόπος ανάπτυξης των δεξιοτήτων ανάγνωσης ατόμων που 
απέχουν πολύ από τον γραπτό λόγο. Πράγματι:
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• Είναι πολύ σύντομες διασκευές λογοτεχνικών 
έργων,

• Τα κείμενά τους είναι πολύ απλά και χωρισμένα 
σε μέρη ώστε να μην είναι μεγάλη η έκταση του 
κειμένου σε κάθε «σελίδα»,

• Κάθε σελίδα περιέχει ένα γραπτό μέρος και 
μια εικόνα που απεικονίζει προφανώς το 
κείμενο και διευκολύνει την ανάγνωση και την 
κατανόηση της ιστορίας

• Οι διασκευές χωρίζονται σε μέρη, με τη μορφή 
κεφαλαίων, που μπορούν να επιτρέψουν 
διαλείμματα κατά την ανάγνωση,

• Σε κάθε «σελίδα», υπάρχει μια ηχογράφηση 
που διευκολύνει την πολύπλοκη ανάγνωση και 
κατανόηση. Το περιεχόμενο της ηχογράφησης 
είναι το ίδιο για κάθε επίπεδο ανάγνωσης. 
Πρόκειται για ολόκληρο το κείμενο της 
διασκευής και τρίτου επιπέδου ανάγνωσης.

• Η διάταξή τους είναι κατάλληλη για κάθε τύπο 
αναγνώστη.

Επιπλέον, καθιστά την ανάγνωση όσο το δυνατόν 
πιο ομαλή:
•  Οι αρχές πλοήγησης βασίζονται στις αρχές 

πλοήγησης του κινητού τηλεφώνου,
•  Ο αριθμός των κουμπιών οθόνης περιορίζεται 

στο ελάχιστο και το μέγεθός τους δεν εμποδίζει 
την ανάγνωση.
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ΖΏΝΤΑΝΗ 
ΑΝΑΓΝΏΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λογοτεχνία στην 
υπηρεσία της εκμάθησης 
της ανάγνωσης

Τα βιβλία και η λογοτεχνία είναι φοβεροί 
φορείς μετάδοσης για την κατανόηση 
του πλούτου και της ιδιαιτερότητας ενός 
πολιτισμού, για την οικειοποίηση μιας 
γλώσσας, είτε πρόκειται για μητρική είτε 
για ξένη γλώσσα.

Δυστυχώς, η πρόσβαση στα βιβλία και τη 
λογοτεχνία παραμένει άνιση για πολλούς 
λόγους: ανισότητα στις δωρεάν δημόσιες 
παροχές (βιβλιοθήκες) ανάλογα με την 
περιοχή και τη χώρα, μεγάλος αριθμός 
ενηλίκων που δεν έχουν πάει ποτέ ή 
πήγαν για πολύ λίγο σχολείο, δυσκολίες 
στην πρόσβαση στον γραπτό λόγο λόγω 
διάφορων διαταραχών ή αναπηριών 
(κώφωση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) 
κ.λπ.

Τα βιβλία είναι ακριβά και το επίπεδο 
γλώσσας είναι συχνά πολύ δύσκολο για 
αρχάριους ή ενήλικες που δεν γνωρίζουν 
ανάγνωση. Η έκταση των κειμένων μπορεί 
επίσης να είναι αποθαρρυντική για τους 
αναγνώστες που έχουν βιώσει δυσκολίες 
στην πρώτη τους φάση εκμάθησης γραφής 
(ή που δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο).
Όσον αφορά έργα που έχουν διασκευαστεί 
ως προς το μήκος και το επίπεδο γλώσσας, 
εμπίπτουμε γρήγορα στην κατηγορία της 
παιδικής λογοτεχνίας, όπου τα θέματα 
που καλύπτονται είναι πολύ παιδικά και 
απέχουν από τις έγνοιες των ενηλίκων.

Προσβασιμότητα 
της μορφής και του 
περιεχομένου της 
ψηφιακής ανάγνωσης

Μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες, 
η ψηφιακή ανάγνωση έχει πολλά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα έντυπα 
βιβλία.

Απαλλαγμένα από τη φυσική τους μορφή, 
τα βιβλία γίνονται προσβάσιμα στο 
διαδίκτυο από οποιαδήποτε τοποθεσία, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
σύνδεση στο Διαδίκτυο, ένα τεχνικό 
ζήτημα που σταδιακά θα λυθεί καθώς 
η κοινωνία μας θα γίνει πιο ψηφιακή, 
τόσο για την εργασία όσο και για τη 
διεκπεραίωση των καθηκόντων μας ως 
πολίτες. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα 
γίνει θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών 
στο εγγύς μέλλον.

Τα ψηφιακά βιβλία δεν καταναλώνουν 
πόρους και δεν απαιτούν ισχυρή 
σύνδεση στο Διαδίκτυο, σε αντίθεση, για 
παράδειγμα, με την αναπαραγωγή βίντεο.
Με το BIBLIΟDOS, έχουμε την επιλογή 
να βελτιστοποιήσουμε την ανάγνωση 
στο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με την 
έκθεση Digital 2020 της We are Social, 
το 67% του παγκόσμιου πληθυσμού 
κατέχει κινητό τηλέφωνο. Ο αριθμός 
φτάνει σχεδόν το 100% σε χώρες όπως 
η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Περισσότερο από το 70% της πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω κινητού 
τηλεφώνου.
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Το δεύτερο δυνατό σημείο των ψηφιακών 
βιβλίων που μας ενδιαφέρει στο 
BIBLIΟDOS είναι η προσβασιμότητα του 
κειμένου που καθίσταται δυνατή από την 
ψηφιακή μορφή. Η μεγάλη επανάσταση 
της ψηφιακής ανάγνωσης είναι να 
μετατοπιστεί η επιλογή της διάταξης από 
τον εκδότη στον αναγνώστη. Είναι πλέον 
δυνατό να γίνει η ανάγνωση σύμφωνα με 
την επιλογή του καθενός (υπολογιστής, 
τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο), επιλέγοντας 
τη διάταξη (μέγεθος και τύπος 
γραμματοσειράς, διάστημα, χρώμα 
φόντου κ.λπ.).

Σε αυτές τις επιλογές, είναι δυνατό να 
προστεθούν διαφορετικά μέσα (ήχος, 
βίντεο) καθώς και κινούμενα σχέδια και 
αλληλεπιδράσεις που εμπλουτίζουν 
την εμπειρία της ανάγνωσης, παρέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες και συνοδεύουν 
τον αναγνώστη στη μαθησιακή του 
διαδικασία. Στο BIBLIΟDOS, επιλέξαμε 
να συνοδεύσουμε κάθε πρόταση με μια 
εικόνα για να συγκειμενοποιήσουμε την 
έννοια του κειμένου και να προτείνουμε 
μια ευανάγνωστη έκδοση, σε δύο 
διαφορετικά τέμπο ανάγνωσης (κανονικό 
και αργό).

Τα οφέλη της 
εικονογραφημένης 
ψηφιακής ανάγνωσης 
για αναγνώστες με 
ειδικές ανάγκες

Έχουμε δει ότι η ψηφιακή ανάγνωση 
αφαιρεί τα πρώτα εμπόδια στην 
πρόσβαση στη λογοτεχνία καθιστώντας 
τα κείμενα πιο εύκολα προσβάσιμα από 
ό, τι στην έντυπη έκδοση, τόσο από 
την άποψη της πρόσβασης όσο και της 
διάταξης, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά 
την άνεση του αναγνώστη. Η ψηφιακή 
ανάγνωση εμπλουτισμένων και/ή 
εικονογραφημένων κειμένων παρέχει 
επίσης πολλά πλεονεκτήματα στη 

βελτίωση της κατανόησης κειμένου, της 
εκμάθησης λεξιλογίου και στην ανάπτυξη 
της απόλαυσης της ανάγνωσης:

    • Η δυνατότητα αύξησης της 
πολυπλοκότητας της ανάγνωσης καθώς 
προχωράτε, με την εξατομίκευση των 
επιλογών εμφάνισης, διευκολύνει την 
είσοδο στον γραπτό λόγο.
    • Η προσθήκη πολυμέσων καθιστά 
δυνατή την προσφορά μιας πιο πλούσιας 
και διασκεδαστικής εμπειρίας στους 
μαθητές, προσφέροντας πολλές πύλες 
στο κείμενο: μέσα από εικόνες, ηχητικά 
εφέ και τη φωνή του αφηγητή.
    • Η άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
από το κινητό τηλέφωνο ή τον 
υπολογιστή προσφέρει τη δυνατότητα να 
εμβυθιστείτε σε ένα κείμενο οποιαδήποτε 
στιγμή της ημέρας.
    • Εκτός από την προσφορά BIBLIΟDOS, 
ο μαθητής, είτε με είτε χωρίς τη 
συνοδεία του εκπαιδευτή, μπορεί να 
έχει πρόσβαση σε χιλιάδες δωρεάν 
κλασικά βιβλία καθώς και σε τράπεζες 
πολιτιστικής κληρονομιάς εικόνων, ήχων 
και βίντεο. Επιπλέον, η επί πληρωμή 
προσφορά νέων βιβλίων παραμένει 
μεταξύ 20 και 30% φθηνότερη από την 
προσφορά σε έντυπη μορφή.

Τέλος, πέρα από την εκμάθηση μιας 
γλώσσας και ενός πολιτισμού, το 
BIBLIΟDOS αποτελεί επίσης μια πύλη 
για νέες ψηφιακές πρακτικές. Η έκθεση 
πληροφοριών εξαρτάται στις μέρες 
μας μαζικά από τα ψηφιακά μέσα. 
Από τον κόσμο της εργασίας έως την 
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, οι 
ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες είναι 
σήμερα απαραίτητες. Μέσω των φύλλων 
πρακτικής του, το BIBLIΟDOS προσφέρει 
στους μαθητές και τους εκπαιδευτές 
την ευκαιρία να γίνουν δημιουργοί 
των δικών τους ηλεκτρονικών βιβλίων, 
επιτρέποντάς τους έτσι να εξοικειωθούν 
με την έρευνα στο Διαδίκτυο, την 
επεξεργασία εικόνας, κειμένου και 
ήχου και τον σχεδιασμό έργων που 
προορίζονται για το ψηφιακό μέσο. 



BIBLIODOS

31

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΏ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Το BIBLIΟDOS έχει αναπτύξει προσαρμοσμένη 

ανάγνωση συνδέοντας την εκμάθηση μιας 

ξένης γλώσσας στα αρχικά της στάδια με την 

προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και 

κληρονομιάς. Με αυτόν τον τρόπο, το BIBLIΟDOS 

έχει αναπτύξει 17 εικονογραφημένα ηλεκτρονικά 

βιβλία και ηχητικά βιβλία, μερικά από τα οποία 

έχουν εκδοθεί και στη νοηματική γλώσσα. 

Όλες οι εικόνες είναι εικόνες πολιτιστικής 

κληρονομιάς, που μπορούν να βρεθούν σε 

μουσεία και γκαλερί τέχνης σε όλο τον κόσμο. 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του 

BIBLIΟDOS είναι να γίνει ένα εργαλείο μάθησης 

για κάθε άτομο που θα ήθελε να μάθει μια 

γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη. Επομένως, είναι 

κατάλληλο για μετανάστες που επιθυμούν να 

μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους 

μαθαίνοντας παράλληλα για την ευρωπαϊκή 

λογοτεχνία και κληρονομιά. Συνεπώς, το 

BIBLIΟDOS δεν είναι απλώς ένα εργαλείο 

μάθησης, αλλά είναι επίσης ένα εργαλείο που 

βοηθά στην ένταξη υπηκόων και μεταναστών 

τρίτων χωρών σε μια τοπική κοινότητα, καθώς 

και ένα εργαλείο που προωθεί την ευρωπαϊκή 

κουλτούρα.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

για τους μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα των 

χωρών υποδοχής τους και να ενσωματωθούν 

στην τοπική κοινότητα, το BIBLIΟDOS θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους 

τομείς. Μια πιθανή εφαρμογή για το BIBLIΟDOS 

είναι να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με 

τους οποίους το BIBLIΟDOS θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στα δημοτικά σχολεία. Έχει 

αποδειχθεί ότι η χρήση της λογοτεχνίας στη 

διδασκαλία γλωσσών αυξάνει την ικανότητα των 

μαθητών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με πιο 

δημιουργικό τρόπο και να έχουν μεγαλύτερη 

επίγνωση της νέας γλώσσας που μαθαίνουν 

(Daslakova και Dimova, 2012). Το BIBLIΟDOS, για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως εργαλείο μάθησης για τα παιδιά να μάθουν 

μια ξένη/ δεύτερη γλώσσα, για να κάνουν τη 

μάθηση της γλώσσας πιο διασκεδαστική και τη 

μαθησιακή διαδικασία πιο ελκυστική.

Επιπλέον, το BIBLIΟDOS θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα λογοτεχνίας 

και τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

Gustave Caillebotte, Rue 
de Paris, temps de pluie, 
painting, 1877. Oil on 
canvas. 212 cm x 276 cm. 
Art Institute of Chicago, 
Chicago. © Wikiart
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χρησιμοποιήσουν τα βιβλία του BIBLIDOS 

για να παρουσιάσουν στους μαθητές τους 

κλασικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Για 

παράδειγμα, ο Δον Κιχώτης θεωρείται το βιβλίο 

με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο όλων 

των εποχών (Χρυσάφης, 2002). Σύμφωνα με τον 

Νιγηριανό συγγραφέα Ben Okri, «Αν υπάρχει 

ένα μυθιστόρημα που πρέπει να διαβάσετε πριν 

πεθάνετε, αυτό είναι ο Δον Κιχώτης» (Χρυσάφης, 

2002). Τον τελευταίο καιρό, τα μαθήματα 

λογοτεχνίας για μικρά παιδιά έχουν αλλάξει 

και τα κλασικά έργα έχουν αντικατασταθεί με 

πιο σύγχρονα βιβλία. Αυτή η αλλαγή δεν είναι 

εντελώς λανθασμένη καθώς πολλά παιδιά 

στις μέρες μας θα ένιωθαν πιο «κοντά» με 

τον Χάρι Πότερ παρά με τον χαρακτήρα του 

Ντίκενς (Shannon, 2016). Ωστόσο, η κλασική 

λογοτεχνία εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και 

έχει πολλά να προσφέρει. Η κλασική λογοτεχνία 

θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά να 

μάθουν για το παρελθόν και ελπίζουμε να τα 

αποτρέψουν από το να επαναλάβουν τα λάθη 

των προγόνων τους (Law, 2012). Επιπλέον, τα 

κλασικά έργα αναπτύσσουν κριτική σκέψη και 

δημιουργικότητα (Law, 2012). Το BIBLIΟDOS 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

μάθησης για τους εκπαιδευτικούς για να 

παρουσιάσουν τα κλασικά έργα στα παιδιά με 

έναν ελκυστικό τρόπο.

Επιπλέον, το BIBLIΟDOS χρησιμοποιεί εικόνες 

που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό 

και κληρονομιά από συλλογές έργων τέχνης 

από όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια άλλη 

πτυχή του BIBLIΟDOS που θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. Θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή 

στο έργο σημαντικών ζωγράφων, όπως ο 

Βαν Γκογκ, και σε διαφορετικές τεχνικές 

ζωγραφικής. Ο συνδυασμός της κλασικής 

λογοτεχνίας με τη ζωγραφική θα επιτρέψει 

στα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία, τη 

δημιουργικότητα και την ικανότητά τους να 

δημιουργούν νέες ιδέες (Hussein, 2014). Για να 

εξασκήσουν αυτές τις δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί 

θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους μαθητές 

τους να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες 

αναπτύσσοντας ιδέες που πήραν από την κλασική 

λογοτεχνία και χρησιμοποιώντας πολιτιστικές 

εικόνες από το BIBLIΟDOS. Σύμφωνα με τους Allen 

και Kelly (2015), οι δεξιότητες και οι γνώσεις που 

αναπτύσσουν τα παιδιά όταν είναι μικρά, είναι 

δεξιότητες που τείνουν να παραμένουν μαζί τους 

για μια ζωή και να επηρεάζουν τη μελλοντική 

τους μάθηση. Ως αποτέλεσμα, το BIBLIΟDOS 

θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, 

παρακινώντας τους παράλληλα να εκτιμήσουν 

την κλασική λογοτεχνία και την τέχνη τα οποία 

αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της ζωής 

των παιδιών καθώς μεγαλώνουν.

Το BIBLIΟDOS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς από εκπαιδευτικούς και δασκάλους. 

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με δύο τρόπους. 

Μια χρήση του BIBLIΟDOS θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα, όπως η 

χρήση των 34 ηχογραφήσεων που αναπτύχθηκαν 

και τα οφέλη τους για τυφλούς ή άτομα με 

προβλήματα όρασης. Πρέπει να δίνεται προσοχή 

σε λεπτομέρειες όπως η γραμματοσειρά σε όλα τα 

ηλεκτρονικά βιβλία να είναι προσαρμοσμένη σε 

αναγνώστες με μαθησιακές δυσκολίες. Η επιτυχία 

του BIBLIΟDOS ως εργαλείο μάθησης εξαρτάται 

τελικά από τον τρόπο χρήσης του. Ως εκ τούτου, 

τα σεμινάρια και τα εργαστήρια είναι ζωτικής 

σημασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους 

δασκάλους για να κατανοήσουν πώς μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν το BIBLIΟDOS με επιτυχία 

κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας είτε σε 

μετανάστες είτε σε παιδιά (όπως προτείνεται 

παραπάνω).
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Επιπλέον, η συνεχιζόμενη επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, γνωστή 

ως CPD, είναι επίσης πολύ σημαντική. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην 

ορολογία της Έκθεσης PISA 2018 (αναφέρεται 

σε άλλο τμήμα εδώ), οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να προσαρμόσουν τις μεθόδους 

διδασκαλίας τους και το υλικό που 

χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με τον Collin 

(2017), η CPD θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην αποτελεσματική και ελκυστική χρήση 

της τεχνολογίας στις σύγχρονες αίθουσες 

διδασκαλίας. Το BIBLIΟDOS έχει αναπτύξει 

μια σειρά 22 φύλλων πρακτικής για τους 

εκπαιδευτικούς για να τους καθοδηγήσει 

στη διαδικασία δημιουργίας και χρήσης 

των δικών τους ηλεκτρονικών βιβλίων. Οι 

πρακτικοί οδηγοί περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές 

δυνατότητες δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού, 

όπως τον τρόπο εύρεσης εικόνων για την 

εικονογράφηση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου 

και τον τρόπο επεξεργασίας του, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο τα ηλεκτρονικά βιβλία θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην 

τάξη, πώς να αποκτήσουν ένα ηλεκτρονικό 

βιβλίο και πώς να αξιολογήσουν τη δουλειά 

που έχει γίνει.

Με την ολοκλήρωσή του, το BIBLIΟDOS 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

μάθησης σε άλλα έργα που εστιάζουν στην 

εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων και 

υπηκόων τρίτων χωρών. Η εκμάθηση της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής τους είναι ένα 

πολύ σημαντικό βήμα για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών καθώς είναι ένα σημαντικό 

μέρος της ένταξής τους (Ευρωπαϊκή Ένωση, 

2016). Το BIBLIΟDOS θα μπορούσε να 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών που θα λάβουν μέρος σε τέτοια 

έργα. Χρησιμοποιώντας τα κλασικά έργα 

της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ως μέσα για 

να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα μπορούν 

να μάθουν την ιστορία και τον πολιτισμό της 

χώρας υποδοχής τους ταυτόχρονα. Επιπλέον, 

το BIBLIDOS έχει αναπτύξει μια λίστα με 

παιδαγωγικούς φακέλους που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί 

για να κάνουν τα μαθήματα γλώσσας πιο 

διαδραστικά και ελκυστικά τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Συνολικά, το BIBLIΟDOS θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς 

τομείς είτε ως εργαλείο μάθησης κατά την 

εκμάθηση δεύτερης γλώσσας είτε ως εργαλείο 

προώθησης της κλασικής λογοτεχνίας, της 

τέχνης και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. 

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο από 

δασκάλους (ή εκπαιδευτικούς) όσο και από 

μαθητές, αλλά η επιτυχία του ως εργαλείου 

μάθησης θα βασίζεται στον τρόπο χρήσης 

του. Επιπλέον, το BIBLIΟDOS θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

το BIBLIΟDOS έχει πολλαπλές εφαρμογές που 

κυμαίνονται από την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας έως τα μαθήματα λογοτεχνίας και 

τέχνης. Τέλος, το BIBLIΟDOS θα μπορούσε να 

εισαχθεί ως μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση 

για δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Για 

να συμβεί αυτό, το BIBLIΟDOS και το 

παραγόμενο υλικό, συμπεριλαμβανομένων 

των φύλλων πρακτικής και των 

σχεδιαγραμμάτων ενότητας, θα μπορούσαν 

να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών 

των πανεπιστημίων ή των επαγγελματικών 

σεμιναρίων.

Brooke Edward Adveno,  
The gardens of England, 
Lithograph, 1821-1910. 
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ΠΗΓΕΣ:



«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
εμπεριέχονται σε αυτό


