
 1 

 

 

 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

«Ζ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖΝ 

ΔΚΔΠΑΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ:ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΔ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ» 

 

<TEACHING CONTEMPORARY GREEK 

LITERATURE THROUGH CREATIVE WRITING 

TECHNIQUES> 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΑΚΖ 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ: 3072 

 

 

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2018-2019 

 

 

 



 2 

 



 3 

 
Πεξίιεςε 

 

 

Ζ αλάγθε ζπλχπαξμεο αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο ,θπιεηηθέο, 

ρξσκαηηθέο, πνιηηηζκηθέο ,ζξεζθεπηηθέο , ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

αλάγθεο ζην ίδην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Σν 

θνηλσληθφ δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  έιθεη ηνπο ζπγγξαθείο  θαη ηνπο 

θάλεη λα εθθξάδνληαη κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο  γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θαζελφο  ζην γξαπηφ ιφγν. Ζ λενειιεληθή ινγνηερλία κπνξεί λα 

ππεξεηήζεη  θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη 

ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη πσο ε 

λενειιεληθή ινγνηερλία θαη ζπγθεθξηκέλα ε παηδηθή ινγνηερλία επηδξά 

ζηελ δηάδνζε θαη θαιιηεξγεί ηεο ζπλεηδήζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηα 

παηδία αιιά θαη ζηνπο ελήιηθεο. Σν παξακχζη είλαη έλα δπλαηφ κέζσ 

κεηάδνζεο ηέηνησλ κελπκάησλ. Σα παηδηά κε παηγληψδε ηξφπν έξρνληαη 

αληηκέησπα κε θαζεηί δηαθνξεηηθφ. 
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Δηζαγσγή 

Θεσξψ πσο ε παηδηθή ινγνηερλία εληάζζεηαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ζην ζψκα ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα 

αλαιχζσ παξαθάησ. Καζψο ηα  ρξφληα πεξλνχλ θαη ε ηερλνινγία θαζηζηά 

πξαγκαηνπνηήζηκα νξηζκέλα απφ ηα πην θηιφδνμα φλεηξα, ην παηδηθφ βηβιίν, κε ζπλερείο 

κεηαβνιέο ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ, θαηνξζψλεη λα αθνκνηψζεη πνιιέο απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία. 

ηελ επνρή ηεο ηειεφξαζεο, ζηελ θπξηαξρία ηεο εηθφλαο, ην βηβιίν αλέδεημε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ζε πξσηαγσληζηηθή ζέζε δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηθφλα, άιινηε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ιφγν θαη άιινηε ρσξίο απηφλ, λα δηεγείηαη κηα ηζηνξία ( 

Γηαλληθνπνχινπ, 2004). 

 

 Κεθάιαην 1. 

 

1.1.Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο όπσο εμαθηηλώληαη 

θπξίσο ζε ζεκαηηθέο, εηδνινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο επηινγέο. 

 

θνπφο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη λα κεηαδψζεη ζπγθίλεζε κέζα απφ αηζζεηηθά 

δηθαησκέλα ινγνηερληθά θείκελα (Γηάθνο, 1989) θαη δεπηεξεπφλησο κε έλαλ έκκεζν θαη 

αβίαζην ηξφπν λα δηνρεηεχεη γλψζεηο.  Ζ  αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά θαιιηεξγείηαη ζηηο 

κηθξέο ειηθίεο θαη ε ζπλήζεηα λα δηαβάδνπκε βηβιία αλαπηχζζεηαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο καο (Καιιέξγεο, 1995). Ο εκπινπηηζκφο θαη ε βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ησλ παηδηψλ επηηπγράλεηαη έκκεζα θαη επράξηζηα κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηα βηβιία. 
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Απηή ε επαθή, πνπ πξέπεη λα μεθηλά πνιχ πξηλ ηα παηδηά πάλε ζην ζρνιείν κε 

πξσηνβνπιία ησλ γνλέσλ, αζθεί ην γισζζηθφ αηζζεηήξην ηνπ παηδηνχ θαη πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε άιιεο κνξθέο θαη ρξήζεηο ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ (Ήγθιεηνλ, 

1989). 

 

Παηδηθή ινγνηερλία είλαη ε Λνγνηερλία πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά, φπσο αλαθέξεη ν 

αθειιαξίνπ (2008), ζπκπνξεχεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αθνκνησηηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο, ηα ππνβνεζά ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ αηζζεηηθή ηνπο 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ νκαιή θαη νξζή έληαμε ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θη είλαη 

απνδεθηή απφ απηά. Έλα ινγνηερληθφ βηβιίν, φπσο ζπκπιεξψλεη, γηα λα είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ παηδηθή ειηθία είλαη αλαγθαίν λα ηεξεί ηνπο παξαθάησ φξνπο: λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζην γισζζηθφ πινχην ηνπ παηδηνχ, λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην 

γλσζηαθφ πινχην ηνπ παηδηνχ.  

 

Οη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε ην φπνην βηβιίν κπνξεί λα είλαη απφ 

ειάρηζηεο έσο πάξα πνιιέο. Με ηνλ θαηξφ θαη κε βάζε ηνπο κεραληζκνχο νηθνδφκεζεο 

ηεο γλψζεο νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ κεηαηξέπνληαη ζε γλψζεηο πνπ ζα ην αθνινπζνχλ 

θαη ζα ην εληζρχνπλ ζηε δσή ηνπ θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ, λα ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ησλ 

παηδηψλ γηα θίλεζε, λα ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα ραξά, λα κελ πξνθαιεί ηζρπξέο, 

ζπγθινληζηηθέο ζπγθηλήζεηο, λα είλαη απιφ, παξαζηαηηθφ, επνπηηθφ, λα θαιιηεξγεί ζηα 

παηδηά επγεληθά αηζζήκαηα θαη λα δεκηνπξγεί παξνξκήζεηο γηα πξάμεηο αλψηεξεο, λα 

πξνάγεη ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο 

θαηαπνιεκψληαο ηνλ εγσθεληξηζκφ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο θαη πξνάγνληαο ηελ ηάζε γηα 
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ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα, λα εμαίξεη ην ηδαληθφ ηεο εηξήλεο θαη ζηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ιανχο θαη αλζξψπνπο, λα πξνβάιιεη ην ξφιν ηεο εξγαζίαο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο δσήο θαη ηελ απνζηξνθή ζηελ θπγνπνλία, λα θαιιηεξγεί ηελ 

αγσληζηηθφηεηα, θαηαπνιεκψληαο παξάιιεια ηε κνηξνιαηξία, λα βνεζάεη ην παηδί ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, λα αληαπνθξίλεηαη ζηε βαζκίδα ςπρηθήο 

θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. 

 

Ο Perry Nodelman (1992) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζδηνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ινγνηερλίαο γηα παηδηά δηαπηζηψλεη φηη ε παηδηθή ινγνηερλία είλαη απιή, επηθεληξψλεηαη 

ζηε δξάζε, απεπζχλεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία, εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ παηδηνχ, είλαη 

αηζηφδνμε, ηείλεη πξνο ην θαληαζηηθφ, είλαη δηδαθηηθή θαη επαλαιεπηηθή. 

 

Ο Παπαλησλάθεο αλαθεξφκελνο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία ζεκεηψλεη ηα δηαθξηηά 

γλσξίζκαηα ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ:  ηα παηδηθά βηβιία είλαη ελ γέλεη ζπληνκφηεξα θαη 

πξνηηκνχλ ηελ ελεξγφ δξάζε απφ ηε ζηαζηκφηεηα, ηνπο δηαιφγνπο θαη ηα γεγνλφηα απφ 

ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο ελδνζθνπήζεηο, θαηά θαλφλα νη πξσηαγσληζηέο είλαη παηδηά θαη ε 

γιψζζα ηνπ βηβιίνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε γιψζζα ηνπ παηδηνχ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκβάζεηο θαη ε ηζηνξία εθηπιίζζεηαη κε εκθαλείο εζηθέο δξάζεηο 

ηηο νπνίεο ζπλήζσο αγλνεί ε ινγνηερλία ησλ ελειίθσλ,  έρνπλ επδηάθξηηε δνκή θαη, 

ηέινο, ζα ήηαλ ζεκαληηθή παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ καγηθνχ θαη 

ηνπ θαληαζηηθνχ, ηεο απιφηεηαο θαη ηεο πεξηπέηεηαο, πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά 

ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ (Παπαλησλάθεο, ρ.ρ.). 
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1.2.Δηδνινγηθή θαηάηαμε ησλ θεηκέλσλ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο  

 

Ζ έληαμε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ ήρνπ θαη 

ηεο κνξθήο γξαθήο καο νδεγνχλ ζηελ παξαθάησ βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

(Παπαλησλάθεο, 2003).  

 

• Πεδνγξαθία θαη  Πνίεζε.  

Με βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο ηα ινγνηερληθά θείκελα δηαθξίλνληαη ζε:  

 

1. Κείκελα ζηα νπνία ε κπζνπιαζία δελ είλαη ινγνηερληθή, κε ινγνηερληθά θείκελα 

(Nonfiction), φπσο είλαη ηα πιεξνθνξηαθά βηβιία, ηα βηνγξαθηθά είδε.  

 

2. Κείκελα ζηα νπνία θπξηαξρεί ε (ινγνηερληθή) κπζνπιαζία (fiction), φπσο: α) θείκελα 

ξεαιηζκνχ (ξεαιηζηηθέο ηζηνξίεο, δσηθφο ξεαιηζκφο, ηζηνξηθφο ξεαιηζκφο θαη ηζηνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αζιεηηζκφ). Σα θείκελα απηά απεηθνλίδνπλ, έζησ θαη κε θάπνην 

εμσξατζκφ ηε δσή κέζα ζηελ θνηλσλία (Εσξδ αξή, Σν ςέκα, Ο ζεζαπξφο ηεο Βαγίαο, 

Σα ζηελά παπνχηζηα θ.ά, Σδψξηδνγινπ, Αξγπξψ, Λφηε Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ 

πίηη γηα πέληε θ.ά), β) ε ηζηνξηθή κπζνπιαζία θαη γεληθφηεξα ε κπζνπιαζία. 

 

 ηελ πξψηε εληάζζνληαη ηζηνξηθά δηεγήκαηα θαη κπζηζηνξήκαηα κε ζέκαηα απφ ηελ 

ηζηνξία, πξφζθαηε θαη κε, (Πελειφπεο Γέιηα, Σνλ θαηξφ ηνπ Βνπιγαξνθηφλνπ, ηα 

κπζηηθά ηνπ βάιηνπ, Γηα ηελ παηξίδα, Ληιήο Μαπξνθεθάινπ, Άγηο, Κιενκέλεο, 

Γηνιάληαο Παηεξάθε, ηε Μαθεδνλία κηα θνξά, Σδψξηδνγινπ, Πξν Υξηζηνχ ζηε 
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Βξαπξψλα θ.ά.). ηε γεληθφηεξε κπζνπιαζία αλήθνπλ: θείκελα κπζηεξίνπ, ζξίιεξ, 

ξνκαληηθέο ηζηνξίεο θ.α., θείκελα θαληαζηαθά, ε παξαδνζηαθή ινγνηερλία, ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη ηα παξακχζηα, ην έπνο, νη κχζνη θαη νη ζξχινη.  

 

Μηα βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε βάζε ηφζν ην 

πεξηερφκελν, ηε κνξθή, θαη ηνπο αλαγλψζηεο (Παπαληθνιάνπ & Σζηιηκέλε, 1992) ζηνπο 

νπνίνπο απεπζχλνληαη είλαη ε παξαθάησ:  

 

 H παηδηθή πνίεζε: δεκνηηθή πνίεζε θαη έληερλε πνίεζε 

 

 Σν παξακχζη: ην ιατθφ παξακχζη θαη ην ζχγρξνλν ή έληερλν παξακχζη 

 

 Ο Μχζνο: λενειιεληθνί παξνηκηφκπζνη - παξαδφζεηο - επηξάπειεο δηεγήζεηο ή 

αζηεηνινγήκαηα   

 

 Οη κηθξέο ηζηνξίεο 

 

 Σα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία 

 

 Σα παηδηθά πεξηνδηθά 

 

 Σα θφκηθο 
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 Σα βηβιία γλψζεσλ 

 Σν παηδηθφ ζέαηξν, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ν θαξαγθηφδεο θαη ην θνπθινζέαηξν 

 

Ο  ζπγγξαθέαο πνπ γξάθεη παηδηθά βηβιία γξάθεη επεηδή αγαπά ην παηδί θαη ζέιεη λα ηνπ 

κεηαδψζεη ηελ αιήζεηα ηεο δσήο. Γη΄απηφ νη ζπγγξαθείο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο γισζζηθέο δπλαηφηεηεο, ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο παηδηθήο ςπρήο.  

 

Σα ζέκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν έθθξαζεο πνπ βαζηθά 

γλσξίζκαηα είλαη ε εθθξαζηηθή ιηηφηεηα , ε εηθνλνπιαζηηθή  δχλακε, ην πεγαίν ρηνχκνξ 

θαη ηέινο ε αλζξσπηά. Σν απιφ γξάςηκν κε ιέμεηο ηδέεο θαη θξάζεηο πνπ έρνπλ  ρξψκα 

θαη δηαχγεηα, κηιάεη πεξηζζφηεξν ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ. Καη ηέινο ε γλψζε ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αλζξψπνπ (πρ. γηα ειηθίεο 3-6 εηψλ: ηάζε γηα κίκεζε, 

επηδήηεζε ζαπκαζκνχ, αραιίλσηε κπζνπιαζία, ηάζε αλζξσπνκνξθηζκνχ θ.α.) 

(αθειιαξίνπ, 2008). 

 

1.3.Μνξθή, πεξηερόκελν, ραξαθηήξεο, αθεγεκαηηθέο επηινγέο θαη αθεγεκαηηθνί 

ηύπνη ή πνηεηηθέο ηερλνηξνπίεο. 

 

Ζ παηδηθή πεδνγξαθία θαη εηδηθφηεξα ην ζχληνκν παηδηθφ αθήγεκα, ηφζν απφ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ, φζν θαη απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κνηάδεη λα ηαπηίδεηαη  κε ηηο 

πεξηπινθφηεηεο, ηηο αζπλέρεηεο θαη ηνπο πεηξακαηηζκνχο ηεο λενηεξηθφηεηαο. ίγνπξα νη 

ζπγγξαθείο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, φπσο θαη νη ζπλάδειθνη ηεο γεληθήο ινγνηερλίαο 
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ππνρξεψλνληαη λα εθθξάδνληαη ζε ζηελά φξηα θαη ζε κηθξά πιαίζηα ιφγσ ηεο κηθξήο 

θφξκαο ησλ θεηκέλσλ ηεο παηδηθήο κηθξναθήγεζεο (Αζαλαζφπνπινο, 2009). 

 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία λενηεξηθφηεηαο ηα νπνία αληρλεχνληαη 

ζηα πεξηζζφηεξα λενηεξηθά πεδνγξαθηθά θείκελα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη αθνξνχλ 

ηε δνκή, ηε ζχλζεζε θαη ηε κνξθή ηεο πεδνγξαθίαο. 

 

1.3.1. Πινθή 

 

 Οπζηαζηηθά ακθηζβεηείηαη ε έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηα γεγνλφηα θαη ζηηο 

πξάμεηο ησλ εξψσλ. ηα θείκελα ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν 

ζπλεηξκηθά κεηαμχ ηνπο παξά ζπζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά (κε ζπκπεξαζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο) θαη θάπνηε νη ζπζρεηίζεηο κνηάδνπλ θαη αλεμήγεηεο. ε πξψην επίπεδν 

αλαηξείηαη ε θπζηνινγηθή δηαδνρηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ, εθφζνλ επηιέγεηαη κηα ζχλδεζε 

θαη ζηελ νπνία ηα γεγνλφηα κπαίλνπλ ζε κηα απζαίξεηε θαη ηπραία ζεηξά. ηελ νπζία ζηε 

λενηεξηθή γξαθή ε πινθή θαη νη θαλφλεο ηεο ακθηζβεηνχληαη, εθφζνλ ππάξρνπλ 

γεληθφηεξεο αλαηξνπέο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαζηζηνχλ ηελ πινθή δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν (Αζαλαζφπνπινο, 2009).   

 

1.3.2. Υξόλνο  

 

ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ εκθαλίδεηαη ε πιένλ δεζπφδνπζα ηερληθή αλαηξνπήο θαη 

αλαλέσζεο. Ζ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζξπκκαηίδεηαη θαη δεκηνπξγνχληαη πνιιά κηθξά 
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απνζπάζκαηα θαη θνκκάηηα ρξφλνπ. Ο αληηθεηκεληθφο ρξφλνο θαηαξγείηαη, ν ζπιινγηθφο 

ππνρσξεί  θαη πξνβάιιεη ν αηνκηθφο θαη ν ππνθεηκεληθφο, ν νπνίνο φκσο  απνηππψλεηαη 

δηαζιαζκέλνο θαη ζξπκκαηηζκέλνο. Γεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ν ρξφλνο δηαρέεηαη 

θαη πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε σο κηα ζεηξά απφ κηθξέο ζθελέο θαηά ην 

κάιινλ ή ήηηνλ αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο. Ζ εηθφλα κνηάδεη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηε κνληέξλα Εσγξαθηθή, φπνπ ε αλαπαξηζηψκελε πξαγκαηηθφηεηα 

ζπιιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο (Αξηζηελφο, 2008). 

 

1.3.3. Πξόζσπα θαη αθεγεηέο 

 

Ζ λέα ρξήζε ηνπ θαη αληίιεςε ηεο πινθήο θαη ηνπ ρξφλνπ επηθέξεη θαη αλαηξνπέο θαη 

αιιαγέο ζηελ παξνπζία ησλ πξνζψπσλ θαη βέβαηα θαη ζην είδνο ηνπ αθεγεηή. Δίλαη 

ινγηθφ φηη ε αζθάιεηα ηνπ παληνγλψζηε αθεγεηή είλαη ε πξψηε πνπ βάιιεηαη θαη 

ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαη παξακεξίδεη πξνο φθεινο ελφο ή πνιιψλ αθεγεηψλ κε κεξηθή 

γλψζε θαη δχλακε επί ηεο ηζηνξίαο γεληθά ηνπ πεδνγξαθήκαηνο, κηα ηζηνξία πνπ 

μεθεχγεη απφ ηα ρέξηα ηνπ αθεγεηή αιιά θαη ησλ εξψσλ.  

 

Σα πξφζσπα ζξπκκαηίδνληαη θαη απηά ζε έλα αλάινγν ζθεληθφ, φπνπ φια αξρίδνπλ λα 

δξνπλ θαη λα αληηδξνχλ θαη ηίπνηε δελ νινθιεξψλεηαη. Ξεθπηξψλνπλ δηαθνξεηηθνί 

αθεγεηέο θαη δηαθνξεηηθέο εζηηάζεηο, έηζη πνπ ν αλαγλψζηεο δηαηζζάλεηαη ηελ χπαξμε 

πνιιψλ ρξφλσλ, πνιιψλ θσλψλ θαη εζηηάζεσλ. Παξάιιεια κεηψλεηαη ν ξφινο ηνπ 

θεληξηθνχ πξσηαγσληζηή. ηαδηαθά ν αθεγεηήο πεξηνξίδεηαη θαη απνκνλψλεηαη ή απιψο 
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δηαζπάηαη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη εκθαληδφκελνο κε πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαη κε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο νπηηθέο γσλίεο (Εεξβνχ, 1996). 

 

1.3.4. Απηναλαθνξηθόηεηα ή κεηαγισζζηθή ιεηηνπξγία.  

 

Δίλαη ην πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ινγνηερλίαο λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, λα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλψζηε ζηηο ζπκβάζεηο θαη ζηνπο «θαλφλεο» πνπ ηε δηέπνπλ, πνπ ηε πξνζδηνξίδνπλ 

θαη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια θείκελα π.ρ. ρξεζηηθά ή κε ινγνηερληθά. πρλά, νη 

ζπγγξαθείο ζηα ινγνηερληθά θείκελά ηνπο ζρνιηάδνπλ ηνλ ηξφπν γξαθήο θαη ηηο 

ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλζέηνπλ, απεπζχλνληαη κε ηξφπν άκεζν πξνο ηνλ αλαγλψζηε, 

δηαθσκσδνχλ θιαζηθέο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη ζηελ νπζία αλνίγνπλ έλαλ άιινπ 

ηχπνπ δηάινγν κε ηνλ αλαγλψζηε.  

 

πρλά κάιηζηα αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζηηο δπζθνιίεο ζχλζεζεο θαη 

γξαθήο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη πνιιαπιέο επηδξάζεηο: Απνκπζνπνίεζε ηεο γξαθήο, 

ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ ινγνηερληθνχ ηνπ έξγνπ, παξαδνρή ηεο άπνςεο φηη ην θείκελν 

είλαη κηα θαηαζθεπή, κηα πιαζκαηηθή ηζηνξία πνπ ελίνηε ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δηάρπζε ηεο άπνςεο φηη πξφθεηηαη γηα κηα πιαζκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ θφζκνπ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη αθεγεκαηηθέο επηινγέο θαη ηέινο θαζαξφ 

άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο ζθέςεο θαη γξαθήο ηνπ ζπγγξαθέα – 

δεκηνπξγνχ (Οηθνλνκίδνπ , 2000).  
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1.3.5. Πνίεζε θαη Πξόδα, κείμε εηδώλ. 

 

Μείμε θαη αζάθεηα αλάκεζα ζην γέλνο ηεο πνίεζεο θαη ηεο πξφδαο. Οπζηαζηηθά ν 

λενηεξηθφο πεδφο ιφγνο θαίλεηαη λα εξσηνηξνπεί κε ηελ πνίεζε θαη λα ππεξβαίλεη 

ζπζηεκαηηθά ηα φξηα ηεο πξφδαο. Ζ πξφδα πνηεηηθνπνηείηαη θαη ε πνίεζε πεδνινγεί. Σν 

θαηλφκελν απιψλεηαη θαη ζηα ινγνηερληθά είδε, φπνπ ηα φξηα παξαβηάδνληαη θαη καδί 

θαη νη ινγνηερληθνί θαλφλεο πνπ ηα δηέπνπλ (Βαζηιαξάθεο, 1992). 

 

1.3.6. εκεία ζηίμεο. 

 

Σν λενηεξηθφ θείκελν ζε έλα πιαίζην αλαηξνπψλ, κείμεσλ ησλ ινγνηερληθψλ γελψλ θαη 

εηδψλ επλνεί ηε ζπζηεκαηηθή ππνλφκεπζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ ζε ζεκείν πνπ ε 

αθήγεζε λα απνθηά έλα ραξαθηήξα απζφξκεηεο, ζπλεηξκηθήο θαη αζχλεηδεο ξνήο ησλ 

γεγνλφησλ θαη επεηζνδίσλ ηνπ πεδνγξαθηθνχ θεηκέλνπ. Σν λφεκα ππνθεηκεληθνπνηείηαη, 

απνζπαζκαηηθνπνηείηαη θαη απνβαίλεη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ αλαγλψζηε. Απφ θνληά 

ειινρεχεη θαη λνεκαηηθή απνξξχζκηζε θαη πνιπζεκία πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ηεο ζηίμεο. Αλάινγα θαηλφκελα, δειαδή θαηάξγεζε ηεο ζηίμεο πεξηέρεη 

πνιιά θαη ε λενηεξηθή πνίεζε (Αζαλαζφπνπινο, 2009).  

 

1.3.7. Γηαθεηκεληθόηεηα, (δηαζθεπέο θαη αλαηξνπέο ησλ θιαζηθώλ ιατθώλ 

παξακπζηώλ). 
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Ζ Γηαθεηκεληθφηεηα εκθαλίδεηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απμεκέλε ζην ρψξν ηεο 

λενηεξηθήο πεδνγξαθίαο θαη πξνβάιιεη σο βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο. ηε δε 

παηδηθή ινγνηερλία απνηειεί πξνλνκηαθή ζπγγξαθηθή επηινγή. Έξρεηαη σο εηδηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ζαξψλεη ζπλνιηθά ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ελφο ινγνηερληθνχ 

έξγνπ θαη εκθαλίδεηαη σο βαζηθή ηερληθή νξγάλσζεο κηαο κπζνπιαζίαο. Οξίδεηαη σο 

ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή ζρέζε ζπλχπαξμεο θαη δηαξθνχο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα 

θείκελα, πνπ δηέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπο θαη ηελ αλάγλσζή ηνπο (Εεξβνχ, 1996).  

 

1.3.8. Απηνηέιεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ρξνλνινγηθή αθνινπζία. 

 

Δίλαη ε απηνηέιεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ε ρξνλνινγηθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ ηεο 

ηζηνξίαο (Αξάγεο, 1995). ε θάζε παξαδνζηαθφ δηήγεκα ή γεληθφηεξα παξαδνζηαθφ 

αθήγεκα απνδίδεηαη θαη νινθιεξψλεηαη κηα νινθιεξσκέλε ππφζεζε, έλαο κχζνο, κηα 

νινθιεξσκέλε ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Αληίζεηα, ζε θάπνηα δηεγήκαηα πνπ 

εγγξάθνληαη σο θείκελα λενηεξηθφηεηαο,  παξφιν πνπ ηειεηψλεη ν θχθινο δξάζεο ηνπ 

κχζνπ, ην δηήγεκα δελ νινθιεξψλεηαη.  

 

Σν ηέινο ζηα λενηεξηθά δηεγήκαηα ζεκεηψλεηαη κε απνζησπεηηθά, κε κηα επηγξακκαηηθή 

θξάζε ή ζθέςε ηνπ ήξσα ή ηνπ αθεγεηή, κε έλα θεληξηθφ εξψηεκα πνπ αθήλεη φια ηα 

ελδερφκελα αλνηθηά (Αξάγεο, 1995). ρεηηθά κε ηε ρξνλνινγηθή αθνινπζία ησλ 

γεγνλφησλ, δειαδή ηε ξνή θαη εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ επεηζνδίσλ ηα 

πξάγκαηα είλαη πην μεθάζαξα.  
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ην παξαδνζηαθφ δηήγεκα ε δξάζε αθνινπζεί ρξνλνινγηθή ηξνρηά θαη εμειίζζεηαη 

επζχγξακκα. Αληίζεηα ζην λενηεξηθφ δηήγεκα ε ρξνλνινγηθή αθνινπζία ηεο δξάζεο 

δηαζπάηαη ζε κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ηκήκαηα. Ζ δηάζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κηθξά 

ή κεγάια άικαηα θνληηλά ή καθξηλά ρσξίο πεξηνξηζκφ ζπκθχξζεηο δηαδξακαηίδεη ε 

ζπλεηξκηθφηεηα ε νπνία επηηξέπεη ηνπο πιένλ απξφβιεπηνπο ζπλεηξκνχο ινγηθνχο θαη 

άινγνπο. (Αξάγεο, 1995).  

 

Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρνπλ θαη άιιεο ηερληθέο θαη ζηνηρεία λενηεξηθφηεηαο πνπ 

απνηεινχλ ζπλήζσο κηα πνηθηιία ζπλδπαζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν ζξπκκαηηζκφο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεηξκηθή αθεγεκαηηθή ηερληθή ή ε επηβνιή ηεο 

κνξθήο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ (θαζαξή πνηεηηθή ηερληθή) ελφο αθεγήκαηνο αθφκε θαη ε 

παξνπζία ηερληθψλ ηεο απηφκαηεο γξαθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε νξίσλ 

νλείξνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηέινο ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ 

εγθηβσηηζκνχ (πξνζψπσλ, ηζηνξηψλ, εηθφλσλ θαη ελλνηψλ) κε ζηνηρεία θξνυδηθψλ 

απηναλαθνξηθψλ ζηνηρείσλ (Βνγηαηδάθε,  2009). 

 

1.3.9. Γηαδξαζηηθή αλάγλσζε 

 

Ζ  κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηηο εηπκνινγηθά ζπλαθείο ιφγν - ηερλία  θαη ηερλν-

ινγία θαίλεηαη λα έρεη πιένλ ζπληειεζηεί ζην ρψξν ηεο δηαδξαζηηθήο αλάγλσζεο θαη ηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ηνπ αλαγλψζηε / ρξήζηε. Απέλαληη ζην παξαδνζηαθφ 

βηβιίν πνπ πεξηνξίδεη ρνληξηθά ηνλ αλαγλψζηε, απφ άπνςε θπζηνινγίαο, ζε έλα απιφ 

γχξηζκα ησλ ζειίδσλ, ελψ αλαθνξηθά κε ηελ ζχιιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εμαληιεί ηνλ 
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ελεξγεηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ πξνζσπηθή εξκελεία θαη θαηαλφεζε ελφο δεδνκέλνπ, θαη ίδηνπ 

γηα φινπο, θεηκέλνπ (Iser, 1974, Rosenblatt, 1978), ν ζεκεξηλφο αλαγλψζηεο, 

αλαιακβάλεη κε ηα λέα βηβιία κηα επξεία γθάκα πξσηνβνπιηψλ, πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 

απιή παξαηήξεζε ηεο εηθφλαο κέρξη ηνλ πξαγκαηηθφ θαζνξηζκφ ηεο πινθήο ηεο 

ηζηνξίαο.  

 

Κεθάιαην 2. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην λεπηαγσγείν. 

 

2.1. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ «Γεκηνπξγηθή γξαθή» 

 

 Ο φξνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» είλαη επείζαθηνο θαη πξνβιεκαηηθφο, κηαο θαη επηρεηξεί 

λα απνδψζεη ζηα ειιεληθά ηνλ αγγινζαμσληθφ «Creative Writing». Πξνθαιεί ζπρλά 

ζχγρπζε  θαη ακεραλία ιφγσ ηεο πνιιαπιήο ζεκαζίαο θαη ρξήζεο ηνπ, αιιά θαη ησλ 

αμηνινγηθψλ ηνπ πξνεθηάζεσλ. Μηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επηηείλεη ηελ 

ελλνηνινγηθή ηνπ αζάθεηα θαζψο παξαπέκπεη ζε κία ζεηξά λνεκάησλ, φπσο πεδίν 

ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηέρλε ηεο ινγνηερληθήο ζπγγξαθήο, βησκαηηθή 

εθπαηδεπηηθή κέζνδν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο, 

κνξθή ςπρηθήο εθηφλσζεο θαη ηξφπν ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο, παλεπηζηεκηαθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θ.α. (Κσηφπνπινο, 2012 :13), Καξαθίηζηνο, 2012).  

 

ε θάζε πάλησο πεξίπησζε απνθαιχπηεηαη φηη ε θηινζνθία ησλ πξαθηηθψλ ηεο θηλείηαη 

ζηα φξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο θιάδνο 

αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε ηεο ζπγγξαθήο κε ηηο νπνίεο πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο 
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νκνινγνπκέλσο πξνεθηάζεηο ηεο (γισζζηθέο, αλαγλσζηηθέο, ςπρνζεξαπεπηηθέο θ.η.ι.).  

Οη ζηαζψηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ππνζηεξίδεη φηη αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε γξάςηκν 

είλαη «δεκηνπξγηθφ, π.ρ. πξσηφηππν, αληηζπκβαηηθφ, εθθξαζηηθφ θαη πνπ κνηάδεη, πνιιέο 

θνξέο λα ελαληηψλεηαη ζηελ επίζεκε Λνγνηερλία (Dawson, 2005:20) θαη φρη 

απνθιεηζηηθά ζηελ παξαγσγή θάπνηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ.  

 

2.2. Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη «ινγνηερληθή αλάγλσζε». 

 

Καηά ηελ αλαγλσζηηθή πξάμε ζηε Λνγνηερλία, ε θαληαζία κεηαζηνηρεηψλεη δξαζηηθά 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αίξεη ηνπο θνζκηθνχο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, 

επηηξέπνληαο ζην ελεξγφ ππνθείκελν ηε κεηαθνξά ζην θαηαζθεπαζκέλν ζχκπαλ ηνπ 

θεηκέλνπ. ηελ αλάγλσζε, φπσο αθξηβψο θαη ζην παηρλίδη, θαιιηεξγείηαη κηα 

ςεπδαίζζεζε, κηα θαηαβχζηζε ζην θαληαζηηθφ ρξφλν.   

 

Σν θείκελν εγθαζηδξχεη έλα θαηλνχξγην ζχκπαλ αλαηξψληαο ηελ φπνηα πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ ζειίδα πνπ ζα δηαβαζηεί ζπληζηά ην πιηθφ ζχλνξν αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

θαη ζην επηλνεκέλν ζχκπαλ (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013: 40).  

Ο αλαγλψζηεο, φκσο, ζηελ φπνηα «ζπλαιιαγή» ηνπ κε ην θείκελν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ηνπ πξνθαιεί, ζπγθίλεζε, άγρνο, αγσλία, ζαπκαζκφ πξνζδνθά ελδφκπρα ζην ηέινο 

έλα «ηθαλνπνηεηηθφ θαζαξηήξην ίδεκα ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν» (Καινγήξνπ (2004: 

131). 

 

2.3. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία. 
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Ζ αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ  ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη αμίεο 

ηεο εθάζηνηε επνρήο γηα ηε κεηάδνζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

αλάινγεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ζεζπίδνληαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:67).   

 

΄απηά  πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ή αιιηψο γλσζηηθέο 

καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη ν Νεπηαγσγφο κε παηγληψδεηο ηαθηηθέο θαη κε ηε ζπζηεκαηηθή 

εκπινθή ησλ λεπίσλ επηδηψθεη ηελ θνηλσληθή, ςπρνπλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπο.  Καζψο ηα Πξνγξάκκαηα θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ Νεπηαγσγνχ, ε πξφθιεζε πιένλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζπλίζηαηαη αθελφο ζηελ άξηηα γλψζε ηνπ ηη ζα δηδάμεη θαη αθεηέξνπ κε πνηνλ ηξφπν ζα 

ην παξνπζηάζεη. Οπζηαζηηθά, δειαδή, λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζηφρνπο θαη πεξηερφκελν απφ κία ή πεξηζζφηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη κε δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο γηα ηα κηθξά παηδηά (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – 

Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:67).   

 

2.3.1. Ζ γισζζηθή αγσγή ζην Νεπηαγσγείν. 

 

Ζ πξνζρνιηθή πεξίνδνο είλαη εθείλε ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο. Ζ δφκεζε κηαο ζεκαηηθήο ζρέζεο καδί ηνπ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ. Μαθξνρξφληεο κειέηεο 

απνδεηθλχνπλ φηη ε  ελεξγφο ιεθηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην Νεπηαγσγείν φρη κφλν 
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επεξεάδεη ζεηηθά ηε κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπο πνξεία, αιιά ζπλδέεηαη θαη κε ηε 

καζεζηαθή ηνπο εμέιημε θαη ηε ζρνιηθή ηνπο επηηπρία ή απνηπρία -  εδψ θπζηθά 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην επίπεδν θαηάθηεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(Γαθέξκνπ θ.ά., 2006, Simonopoli, 2005).  

 

Ζ δεκηνπξγία ηζηνξηψλ απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε πξνθνξηθή ηνπο 

αλαδηήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο δηδαθηηθή ελέξγεηα, θαζψο ελδπλακψλεη ηηο λνεηηθέο 

ηνπο ιεηηνπξγίεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη ιεθηηθέο ηνπο παξαγσγέο ζπληζηνχλ ζεκαληηθά 

βήκαηα γηα ηε δφκεζε  ησλ γλψζεσλ. ηελ ειηθία ησλ 4-5 εηψλ ηα παηδηά απνθηνχλ ηε 

δεμηφηεηα ηεο αλαδηήγεζεο  κηαο απιήο ηζηνξίαο θαη ηεο κλεκνληθήο δηαηήξεζεο κηαο 

ζεηξάο γεγνλφησλ. Δίλαη, δειαδή, ζε ζέζε λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα θαηαλννχλ, 

επηθαλεηαθά βέβαηα, ηε ρξνληθή δηαδνρή ησλ ζπκβάλησλ κηαο ηζηνξίαο (Καξαθίηζηνο, 

2011:32). Ζ πξνηίκεζε είλαη θπζηθά ζηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, ελψ επηθξαηεί ε 

αλάγλσζε ησλ παξακπζηψλ.  

 

ηελ ειηθία ησλ 5-6 εηψλ  πξνθξίλνληαη άιινπ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο, φπσο ε εηθαζηηθή 

απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ λνεκάησλ, ε δξακαηνπνίεζε πεδνγξαθεκάησλ θαη πνηεκάησλ, 

ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ε κνπζηθή. χκθσλα κε ηνλ Appleyard ην παηδί απηήο ηεο 

ειηθίαο απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ αλαγλψζηε – παίθηε, πνπ πξνζιακβάλεη ηε Λνγνηερλία 

σο κία μερσξηζηή πξαγκαηηθφηεηα (1991).   

 

Ο εγσθεληξηθφο ηνπ ιφγνο, ε δηαξθήο αθξνβαζία αλάκεζα ζηνλ θαληαζηηθφ θαη ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, νη αληκηζηηθέο δηαζέζεηο  θαη ε πξνηεξαηφηεηα ζην ζεκαίλνλ 
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ζπληζηνχλ έλαλ άθξαην ππνθεηκεληζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν ην παηδί ζπγθξνηεί ηε δηθή 

ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηαπηφηεηα.  

 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη γηα λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ελφο βηβιίνπ ην 

θαζηζηά έλαλ κηθξφ δεκηνπξγφ, θαζψο πξνζιακβάλεη κε ηηο δηθέο ηνπο ςπρνπλεπκαηηθέο 

δπλάκεηο θαη αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ην κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ ησλ εξψσλ. Να ηνληζηεί 

εδψ φηη ε ζεκαζία ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ ζην παηδί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη 

ηεξάζηηα, γηαηί φζα λήπηα εθηίζεληαη θαη κεγαιψλνπλ ζε πεξηβάιινλ πινχζην ζε 

γισζζηθά εξεζίζκαηα έρνπλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο έλαληη ησλ 

άιισλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο ππνηνληθνχο ή θαη 

θησρνχο ζε αληίζηνηρα δεδνκέλα (Woolf, 2007:40-41). 

 

χκθσλα κε ηνπο Mialaret θαη Malandain (1962) ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

ζπγθξαηνχλ ηα θχξηα ζεκεία ηεο πινθήο ησλ ηζηνξηψλ κε έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ ή 

αληηιεπηηθφ πεξηερφκελν, είηε απηέο είλαη πξνθνξηθέο είηε ηνπο παξνπζηάδνληαη ζε 

κνξθή εηθφλσλ. Οη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά ειηθίαο 12 εηψλ είλαη ζε ζέζε λα 

αθεγεζνχλ φπσο νη ελήιηθεο (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:71).   

 

2.3.2. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ζην Νεπηαγσγείν – Γισζζηθή Αγσγή θαη Λνγνηερλία 

 

Ζ γισζζηθή αγσγή ζην Νεπηαγσγείν παξακέλεη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπνπδψλ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Λνγνηερλίαο θαη ε είζνδνο 

ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε εκθαλίδεηαη αξρηθά σο κέζν 
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γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηε γισζζηθή αγσγή ηνπ λεπίνπ (Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ 1962 – Β.Γ. 494/15-7-1962) ΦΔΚ 124/6-8-1962 «Πεξί ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Κξάηνπο). 

 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‘ 90, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζηε γισζζηθή αγσγή ηνπ λεπίνπ 

θπξηαξρεί ε θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, ε ζπδήηεζε 

θαη ν δηάινγνο θαη γεληθά ε δπλαηφηεηα πξνθνξηθήο έθθξαζεο ηνπ παηδηνχ ζε έλα νηθείν 

θαη θηιηθφ πξνζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Ζ πξψηε εκθάληζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 1989. Δδψ ε Λνγνηερλία εκθαλίδεηαη 

σο επηκέξνπο ελφηεηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ηνπ λεπίνπ κε γεληθή επηδίσμε «ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο αηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θύζεο θαη 

ηεο ηέρλεο»  (Π.Γ. 486/1989 ΦΔΚ 208/26-9-1989, η. Α’, ζει. 4474) (Βαθάιε, Εσγξάθνπ 

– Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013: 76).    

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηεο ελφηεηαο δειψλνπλ «λα εμνηθεησζνύλ ηα λήπηα κε ηηο 

εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ έληερλνπ ιόγνπ θαη ηα είδε ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ» θαη  

«λα αλαθαιύπηνπλ ηηο πνηθίιεο όςεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα ηνπο 

απνδίδνπλ λέεο ζεκαζίεο, επελεξγώληαο πάλσ ηνπο θηλεηηθά θαη λνεηηθά, ώζηε λα 

εθθξάδνληαη κε ηξόπν δεκηνπξγηθό κέζα από ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ έληερλνπ ιόγνπ, θαη 

λα ληώζνπλ ηε ραξά ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο» (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – Σζαληάθε, 

Κσηφπνπινο, 2013:76).   
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Ωο ηθαλφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζεσξνχληαη θπξίσο ηα παξακχζηα, 

ιατθά, θιαζηθά ή ζχγρξνλα, κηθξέο ηζηνξίεο, πνηήκαηα γηα κηθξά παηδηά, παξνηκίεο, θαη 

θάζε άιιν ινγνηερληθφ πξντφλ θαηά ηε θξίζε ηνπ δηδάζθνληα. Ο Νεπηαγσγφο ππνβνεζά 

ηα παηδηά λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, λα αζθνχλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε, ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. Γεληθά δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ γισζζηθήο αγσγήο, θαζψο ην Πξφγξακκα 

παξνπζηάδεηαη επέιηθην. 

 

Μεζνδνινγηθά, γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ινγνηερληθά θείκελα, πξνηείλεηαη ε 

αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε αλαδφκεζή ηνπ, ε 

ζπδήηεζε θαη ε παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ παηρληδηψλ κε αθνξκή ην πεξηερφκελν  

( Υαηδεζαββίδεο, 1998:28). 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ επηρεηξήζεθε ηε δηεηία 1998-2000 κε ην Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, δίλνληαο ζηα Πξνγξάκκαηα γξακκηθή ζπλέρεηα απφ 

ην Νεπηαγσγείν έσο θαη ην Λχθεην, εηζάγεη ζηα λεπηαγσγεία ην «Πξόγξακκα Σπνπδώλ 

ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζηε Πξνδεκνηηθή Εθπαίδεπζε  - Νεπηαγσγείν», κε θαηλνχξγηα 

θηινζνθία δηδαζθαιίαο, κε λέεο αξρέο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη λέεο ηερληθέο 

κάζεζεο αμηνπνηψληαο δηδαθηηθά ηε ζεσξία ησλ εηδψλ ηνπ ιφγνπ (Swalles, 1990) θαη ηε 

ζέζε ηνπ Piaget γηα ηε δφκεζε ηεο γλψζεο (Fereiro, 1997, Teberosky, 1997) ζχκθσλα  

κε ηελ νπνία ε γλψζε, θαηά ζπλέπεηα θαη ε γισζζηθή γλψζε, νηθνδνκείηαη κέζα απφ 

επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα.  
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Παξάιιεια ζηεξίρηεθε ζε θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο γηα ηε ζρέζε ηεο κάζεζεο κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θνηλσληθφ 

πιαίζην (Reynolds, 1997).  

 

Απηφ ην πξφγξακκα, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, ελζσκαηψζεθε ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Παηδί 

θαη Γιψζζα: Πξφγξακκα ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ γιψζζαο ζην 

Νεπηαγσγείν» (ΓΔΠΠ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2002), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη 

ζήκεξα. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα αλέβαζε ηνλ πήρε ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Νεπηαγσγψλ, θαζψο «απαηηνχζε» απφ ηε κηα πιεπξά ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηε γλψζε απφ απηνχο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απφ 

ηελ άιιε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα ελαξκνλίδνληαη  ζηηο 

επηδηψμεηο ηνπ. 

 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, αλ θαη μεπέξαζαλ ηηο δπζθνιίεο ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, εθάξκνζαλ θαη εθαξκφδνπλ πιήζνο θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ελίζρπζε ηεο ηάμεο κε εξεζίζκαηα γξαπηνχ ιφγνπ, ιεηηνπξγία 

βηβιηνζήθεο, ρξήζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, θαηαγξαθέο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ 

παηδηψλ, ζπλεξγαζία κε γνλείο), σζηφζν δελ έρνπλ ζπγθξνηήζεη αθφκε κηα μεθάζαξε 

άπνςε αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο γηα ην γξαπηφ ιφγν θαη 
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αξθεηέο θνξέο παξεθθιίλνπλ ζε παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(Καθαλά, 2007, Νηίλαο, 2003:179). 

 

Σελ αίζζεζε απηή έξρεηαη λα κεηξηάζεη ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν, ην νπνίν εθαξκφζηεθε πηινηηθά επί κία δηεηία (2011-2013) ζε 21 

Νεπηαγσγεία ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέν ρνιείν» θαη πνπ 

πξφθεηηαη λα γεληθεπηεί ηα επφκελα ρξφληα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Σν λέν Πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία σο καζεζηαθή πεξηνρή «Γιψζζα» δηαηεξψληαο 

ηε θηινζνθία γηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, γηα γλψζε θαη εξκελεία ησλ εηδψλ ιφγνπ. 

 

Γίλεηαη επηπιένλ έκθαζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ αμηνπνηψληαο 

ην ζπγθεθξηκέλν θαη αληηκεησπίδνληαο ηα θείκελα σο «Πξντόληα επηθνηλσλίαο, σο 

γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο δνκέο, σο θνξείο  ηδενινγηθώλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ 

λνεκάησλ θαη σο πξντόληα αμηνιόγεζεο» (Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 

2011:204). Πξνηξέπεη γηα δηδαθηηθέο ηαθηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ «θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ώζηε ηα παηδηά λα παξάγνπλ δηάθνξνπο ηύπνπο θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνθνξηθνύ 

(θπξίσο) αιιά θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ».  

 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη γηα πξψηε θνξά ζε Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

Νεπηαγσγείνπ αλαθέξεηαη ε «δεκηνπξγηθή γξαθή» σο έθθξαζε θαη σο πξφηαζε 

δξαζηεξηνηήησλ. Δληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «ηδέεο γηα δξζηεξηφηεηεο» γηα ηελ 

«παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ» θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη «ζπκκεηέρνπλ (ηα λήπηα) 

ζε παηρλίδηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο όπνπ παξάγνπλ νκαδηθέο ηζηνξίεο κε αθνξκή 
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πξνθαζνξηζκέλεο ιέμεηο ή αιιάδνπλ ηηο ιέμεηο ζύληνκσλ θεηκέλσλ κε ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ 

ην ίδην ή ην αληίζεην».  

 

Σα παξαπάλσ είλαη, βέβαηα, απνζπαζκαηηθά θαη απνηεινχλ κία κεκνλσκέλε θαηεγνξία. 

Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαζψο νξζά ε έκθαζε 

δίλεηαη θπξίσο ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Πξφθεηηαη 

φκσο γηα έλα ειάρηζην δείγκα δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ, απνδεδεηγκέλα ζήκεξα, 

αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

 

Γηαηί ε δεκηνπξγηθή γξαθή δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν  ζχλνιν γισζζηθψλ παηρληδηψλ. 

Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο, κε ζηνρνζεζία, 

ηερληθέο θαη πξνηάζεηο πινπνίεζεο.  

 

 

2.3.4. Ζ δηαθνξεηηθή πξόηαζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο θαη ν ξόινο ηνπ 

Νεπηαγσγνύ. 

 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή βνεζά ηελ θαηαλφεζε κηαο ηζηνξίαο, θαζψο ε αιιεινπρία ησλ 

γεγνλφησλ θαη ε αληίιεςε ησλ ρσξψλ πνπ δηαδξακαηίδεηαη αλαδεηθλχνληαη θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη. Ο εκπιεθφκελνο κπείηαη ζηε ινγηθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

(ηζηνξίαο), ζηηο νπνίεο δηαζηάζεηο ζχγθιηζεο ή απφθιηζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

πηζαλέο δηαθνξεηηθέο επηινγέο (εξψσλ θαη επηινγψλ ηνπο, ρξνληθφηεηαο, αθεγεκαηηθήο 
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πξάμεο θ.η.ι.) θαη ηειηθά ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο θαη εξκελείεο ησλ 

αλαγλσζηψλ.  

 

Καη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαη ζηελ πξάμε άκεζα θαηαλνεηφ πσο εληζρχεη, φρη κφλν 

ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ, αιιά θαη απηή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέζα απφ 

εμεηδηθεπκέλεο αζθήζεηο, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά εκπινπηίδνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο θαη 

δνκή ηνπ ιφγνπ ηνπο, ε νπνία ζηαδηαθά γίλεηαη ζπλζεηφηεξε (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – 

Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:87).   

 

χκθσλα , κε ηνλ Dawson (2005) ε δεκηνπξγηθή γξαθή αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο φρη κε φξνπο παξαγσγήο ελφο ηχπνπ ινγνηερληθήο θξηηηθήο, αιιά σο γξαθή. 

Μνινλφηη, ε παξαπάλσ δηεπθξίλεζε θαληάδεη ζαλ κηα εκθαλέζηαηε ηαπηνινγία, νδεγεί 

σζηφζν, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο) φρη ζαλ κία θφξκα 

έηνηκε λα ππνθχςεη ζε θξηηηθή αλάιπζε, αιιά ζαλ κηα ζπλζήθε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ ελεξγέο παξεκβάζεηο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 

Με άιια ιφγηα, ε ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία δελ 

απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή άηππσλ θξηηηθψλ δνθηκίσλ, αιιά ζηε δεκηνπξγία θεηκέλσλ 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνπλ ηε ινγνηερληθή (δεκηνπξγηθή) θφξκα αλαθνξάο. 

Με ηνπο φξνπο απηνχο ην παηδί δελ αληηκεησπίδεηαη κνλάρα σο αλαγλψζηεο, αιιά θαη σο 

ελ δπλάκεη ζπγγξαθέαο. Αλ δε ζα ήηαλ δπλαηή ε παξαγσγή κηαο ηζηνξίαο ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο κε φξνπο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, είλαη παξφια απηά, δπλαηή ε ηζηνξηθή 
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δηεξεχλεζε ηεο γξαθήο σο δεκηνπξγίαο, θαζψο θαη ηεο κεηαηφπηζεο ηεο έκθαζεο απφ 

ηελ κνλαρηθή αηνκηθή παξαγσγή ζηε ζπιινγηθή «ζπλ – δεκηνπξγία».  

 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή νδεγεί ην λήπην ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ ηνπ 

θεηκέλνπ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, επηθεληξψλνληάο ην, φρη ζηελ πξνζπάζεηα 

δηδαζθαιίαο ησλ λνεκάησλ ηνπ έξγνπ ή ηελ αλίρλεπζε ηεο «ινγνηερληθφηεηαο» ηνπ, 

αιιά ζηελ πξνζπάζεηα ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ ηνπ θαη ηεο αλαδηάηαμεο ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ  κε άιια θείκελα  θαη ηελ 

αλαθάιπςε ζπζρεηίζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ επνρή ηνπ (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – 

Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:88).   

 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή καο δίλεη ηελ επθαηξία φρη απιψο λα πεξηγξάςνπκε, αιιά λα 

επαλαδεκηνπξγήζνπκε ην πεξηβάιινλ καο θαη λα ην αλαδηαηάμνπκε. ρεκαηηθά ζα 

παξαζέηακε πψο ηα λήπηα σθεινχληαη πνιιαπιψο απφ ηηο αζθήζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαζψο: 

 

 Βνεζνχληαη ζηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή, ελψ ηαπηφρξνλα κπνχληαη ζηε 

ζχγθξηζε θαη ηαμηλφκεζε 

 

 Έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ινγηθή αλάιπζε / εξκελεία, ππφζεζε / πηζαλνινγία, 

θαληαζία / επηλφεζε («πψο λνκίδεηε φηη ζα έλησζε ν ήξσαο αλ....) 
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 Αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ, θαζψο 

επηθεληξψλνληαη ζε αληηπαξαζέζεηο, αληηθάζεηο, δηαθνξεηηθέο απνδεηθηηθέο 

πεγέο («ηη λνκίδεηε φηη ζπλέβε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα;») 

 

 Δλζαξξχλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε, ιήςε απνθάζεσλ θαη θξίζε («ζα ήηαλ δίθαην 

αλ ...») 

 

 Δλζαξξχλνληαη ζηε κεηάδνζε ηδεψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ («ζε ηη 

ρξεζηκεχεη απηφ ην ζηνηρείν ζηελ πινθή;») 

 

 Αζθνχληαη ζηελ ππνκνλή, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο λέσλ δεδνκέλσλ, πνπ ζπρλά 

κπνξεί λα εθπιήηηνπλ ή λα ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά ζηηο παιαηέο γλψζεηο – 

νδεγνχληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ λέσλ δεδνκέλσλ 

 

  Γηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη αληηιακβάλνληαη ηελ θξηζηκφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ 

 

 Ζ θξηηηθή ηνπο ζθέςε αλαπηχζζεηαη, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη 

γίλνληαη απνδέθηεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ή πξνηάζεσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

ηζηνξίαο 

 

 Μαζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ νκάδα (ζπλεξγαηηθή κάζεζε), λα κνηξάδνληαη 

ρψξν θαη πιηθά, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί. 



 31 

 

Ζ λεπηαγσγφο, ε αμία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

δηεζλψο απφ θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο θαη παηδαγσγνχο, είλαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ζην 

παηδί ηα κέζα  γηα λα νξγαλψζεη  ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ην θαζνδεγεί. Ρπζκίδεη θαη 

νξγαλψλεη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, επηζθέςεηο ζε άιια ζρνιεία ή ππνδνρή 

επηζθεπηψλ, γηνξηέο θ.α.  

 

Δλζαξξχλεη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ λεπίσλ, παξέρνληαο ηνπο ρξφλν, επαξθή ρξφλν γηα ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλδηαιιαγή θαη θπζηθά δνπιεχεη εμαηνκηθεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα κε 

θάζε παηδί. Δληζρχεη ηηο άηππεο ζπδεηήζεηο κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή, θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ή ζηα δηαιείκκαηα θαη επηδηψθεη νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

κηα ζπλνκηιία λα δείρλνπλ ζεβαζκφ ζε απηφλ πνπ έρεη ην ιφγν   (Βαθάιε, Εσγξάθνπ – 

Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:90).   

 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αθεγεκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Ο ηξφπνο, γηα παξάδεηγκα, πνπ ζα δηαβάζεη ζηα παηδηά έλα 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν είλαη θαζνξηζηηθφο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ κε ην γξαπηφ ιφγν. Λεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζην παηδί θαη 

ην θείκελν παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

 

Σν θείκελν κεηαβηβάδεηαη ζην παηδί κε αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπρλά πξνζαξκφδεη 

ν λεπηαγσγφο ζε δηαθνξεηηθά είδε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Έξεπλα έρεη επηζεκάλεη δπν 
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ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε λεπηαγσγφ θαη ην παηδί, ηεο αδχλακεο θαη ηεο 

ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο (Μηραινπνχινπ, 2002). 

 

ηελ πξψηε, ηεο αδχλακεο ζρέζεο, ν λεπηαγσγφο δηαβάδεη θαη δίλεη επεμεγήζεηο πξηλ θαη 

κεηά ηελ ηζηνξία, ελψ νη εξσηήζεηο ηεο είλαη επηθαλεηαθνχ ραξαθηήξα, αθνξνχλ ηε 

κλήκε, ηελ πξνζνρή θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πινθήο, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε αθήγεζε 

ηεο.  ηε δεχηεξε, ηεο ηζρπξήο ζρέζεο, πξνρσξά ζε εξσηήζεηο, επεμεγήζεηο θαη δηάινγν, 

πξνθαιεί θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο θαη πξνζπαζεί ηα 

παηδηά λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, ελψ αθνινπζεί ηαθηηθέο 

εμνηθείσζεο ησλ λεπίσλ κε ηηο ζπκβάζεηο γξαθήο θαη ηε δενληνινγία ηεο ζπγγξαθήο ησλ 

βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ (δείρλεη ην θείκελν ηελ ψξα πνπ ην 

δηαβάδεη, ππνζέηνπλ γηα ηνλ ηίηιν, ζρνιηάδνπλ ην εμψθπιιν θηι).  

 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο αλαγλσζηηθέο ηαθηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη 

ηδηαίηεξα νπζηαζηηθφο γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ, γηα ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ινγνηερληθφ βηβιίν. Ζ ζπλερήο ξνή ζηελ αθήγεζε ρσξίο 

δηαθνπή ελδπλακψλεη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηνπ ινγνηερλήκαηνο. Απφ ηελ άιιε νη 

εξσηήζεηο, θπξίσο αλνηθηνχ ηχπνπ, ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ θαη 

απειεπζεξψλνπλ, απεγθισβίδνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ ηνπο.  

 

Έλαο θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο αλάινγα κε ηα είδε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα αλαγλσζηνχλ 

ζηελ ηάμε ζπκβάιεη ψζηε ηα παηδηά λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο κε ελαιιαγέο. Ο 

λεπηαγσγφο ελζαξξχλεη επίζεο ζηελ επαλαθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ καδί κε ηα παηδηά. Δάλ 
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κηα ηζηνξία γίλεη αληηθείκελν αθήγεζεο κε δσληαλφ ηξφπν θαη πνιιέο θνξέο, κε θάπνην 

βνεζεηηθφ πιηθφ (ην ξαβδί κηαο λεξάηδαο, ν ζθνχθνο θαη ε πνδηά ηεο 

Κνθθηλνζθνπθίηζαο, νη ζπφξνη ηνπ Κνληνξεβπζνχιε) ελζνπζηάδεη ηα παηδηά, ηα νπνία 

θαη επαλαθεγνχληαη ηζηνξίεο πνπ ήδε γλσξίδνπλ ή επηλννχλ δηθέο ηνπο  (Trister – Dodge 

θ.α. 2002). 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε πξσηνβνπιία πεξλάεη ζηα παηδηά, θαη νη φπνηεο αλαγθαζηηθέο 

παξεκβάζεηο, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηε ζρνιηθή δξάζε σο παξαηεξεηήο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο αλαγθαζηηθήο πξφζζεηεο βνήζεηαο. 

 

Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή πξάμε απφ πιεπξάο λεπηαγσγνχ ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ ζηα 

παηδηά ηνπο θαη ηεο αλάγλσζεο εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ. Μηα επηζηνιή ζηε 

νηθνγέλεηα θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δηάθνξα ζέκαηα νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ψζηε ην παηδί λα εμειηρζεί ζε επηηπρεκέλν 

αλαγλψζηε αιιά θαη ζε δεκηνπξγφ απζεληηθψλ πξνζσπηθψλ θεηκέλσλ. 

 

Σέηνηεο επηζεκάλζεηο ζε επηζηνιέο κπνξεί λα είλαη ζπκβνπιέο θαη παξαηλέζεηο γηα 

αθήγεζε ηζηνξηψλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, γηα επηινγή θαηάιιεισλ βηβιίσλ, γηα 

ελεκέξσζε «ηη κπνξείηε λα θάλεηε ζην ζπίηη», ππφδεημε ηξφπσλ αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ 

ζπληξνθηά κε ην παηδί ηνπο, ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ηνπ απεπζχλνπλ, γηα ηε 
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γσληά ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ηάμεο θαη ην δαλεηζκφ βηβιίσλ, γηα επηζθέςεηο ζε δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο θαη φηη άιιν επηλνήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε θαζνδεγνχκελε θαη ζηνρεπκέλε ιεηηνπξγία 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο (ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ηα φζα δεκηνπξγηθά, θαηλνηφκα θαη 

πξσηφηππα ππεξεηεί θαη πξνάγεη) δελ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη απζαίξεηα. Ζ 

επηδεμηφηεηα ηνπ λεπηαγσγνχ λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά ζε δηαδηθαζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε δνκείηαη θαη κέζα απφ ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

απεπζχλεη πξνο ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο  (Βαθάιε, Εσγξάθνπ 

– Σζαληάθε, Κσηφπνπινο, 2013:93).   

 

Οη αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ππνδεηθλχνπλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ ζε έλα 

πιαίζην δξάζεο ψζηε ηα παηδηά λα παξαθηλνχληαη : 

 Να ζπλδπάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηε λέα γλψζε 

 

 Να ζπγθξίλνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ παίξλνπλ 

 

 Να ζπλδέζνπλ αηηία κε απνηέιεζκα 

 

 Να δηαηππψζνπλ αιιεινπρίεο γεγνλφησλ 

 

 Να δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο 
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 Να νδεγεζνχλ ζε γλσζηηθή ζχγθξνπζε 

 

 Να ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο 

 

 Να εληνπίζνπλ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ 

 

 Να ηηο ιχζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

 

 Να αμηνινγήζνπλ ηα δεδνκέλα πξηλ απνθαζίζνπλ 

 

 Να αλαζηνραζηνχλ  

 

 Να θαηαιήμνπλ ζε ζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

 Να ηα δηαηππψζνπλ κε επθξίλεηα θαη πιεξφηεηα (Μπηξκπίιε, 2008:83). 

 

 χκθσλα κάιηζηα κε ηε γαιιηθή εξεπλεηηθή νκάδα Groupe Oral – Cretail (Le Gunff & 

Jourdain, 1999) ε βνήζεηα ηνπ λεπηαγσγνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο αθφινπζεο 

παξεκβάζεηο: 

 

 Μέζσ ηεο επαλαδηαηχπσζεο ησλ εθθεξνκέλσλ ηα παηδηά, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί 

κηα αξηηφηεξε γισζζηθή απφδνζε 
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 Σεο πξνηξνπήο ζηα παηδηά λα κηιήζνπλ, λα ζθεθζνχλ θαη λα επαλαδηαηππψζνπλ 

 

 Σεο δηεπθξίλεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εμήγεζεο ηεο αθφκα – «ηη 

θάλνπκε» 

 

 Με ηε βνήζεηα ησλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο βνεζνχλ ηδηαίηεξα ηα παηδηά λα 

αλαπαξαζηήζεη λνεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη 

 

 Σεο ζπδήηεζεο, ε νπνία παξέρεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αθνχλε, λα 

πξνβιεκαηίδνληαη, λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ 

πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ηειηθά ελεξγά ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

 

Κεθάιαην 3. 

 

Παηδηθή ινγνηερλία θαη δηαθνξεηηθόηεηα. 

 

Ζ παηδηθή ινγνηερλία ή θαιχηεξα ην παηδηθφ βηβιίν (ινγνηερληθφ θπξίσο αιιά θαη κε 

ινγνηερληθφ, φπσο νξηζκέλα βηβιία γλψζεο) εθθξάδεη θαη απνηππψλεη ην δηθαίσκα ηνπ 

κηθξνχ παηδηνχ ζην φλεηξν, ζηελ θαηαθπγή ζηε δηθή ηνπ εχπιαζηε πξαγκαηηθφηεηα. 

Παξακέλεη θαη είλαη πάληνηε έλα αλνηρηφ παξάζπξν ζηνλ θφζκν. Αιιά ε εξψηεζε 

έξρεηαη απηνκάησο «ζε πνηφλ θφζκν;» Ο θφζκνο πνπ αλαπαξίζηαηαη, πνπ θαηαγξάθεηαη 
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θαη απνηππψλεηαη αλάγιπθα θαη γιαθπξά κέζα ζηα παηδηθά βηβιία, πνηνο θαη πψο είλαη; 

Πψο εγγξάθεηαη ζην παηδηθφ βηβιίν ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα; Πψο 

γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζην βηβιίν; Πψο απαληηνχληαη 

(εάλ απαληηνχληαη) ηα θξίζηκα εξσηήκαηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ;  

 

Κπξίσο εθείλα πνπ γελληνχληαη κέζα ηνπ ή εθείλα πνπ ηνπ εκθπηεχνπλ ην νηθνγελεηαθφ, 

ην ζρνιηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ άιινηε ζπλεηδεηά θαη άιινηε αζπλείδεηα; 

Πφζν θαη ζε πνηφ βαζκφ κπνξεί ην βηβιίν λα απνηππψζεη ηηο ρηιηάδεο εξσηήζεηο ησλ 

παηδηψλ πνπ θηάλνπλ κηα κέξα ζην ζρνιείν (Νεπηαγσγείν), θαη λνηψζνπλ λα 

βνκβαξδίδνληαη θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά απφ κηα ζεηξά απφ κελχκαηα, ζηνρεπκέλα 

ζην «πψο λα είλαη» θαη «πψο λα κελ είλαη», ζην πψο λα «αηζζάλνληαη φηη είλαη» θαη ζην 

«πψο λα κπνξνχλ λα λνηψζνπλ απηφ πνπ είλαη», γηαηί ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά κελχκαηα 

έξρνληαη παληαρφζελ (Αλδξνχζνπ & Αζθνχλε,  2001). 

 

Δίλαη παζηθαλέο φηη ε πξνζρνιηθή ειηθία είλαη κηα θξίζηκε ειηθηαθή πεξίνδνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ εαπηνχ, ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη γηα ηα αληίζηνηρα ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Όπσο πνιχ εχζηνρα έρεη εηπσζεί ν άλζξσπνο γίλεηαη άλζξσπνο 

πεξλψληαο απφ ηξεηο ζπκβνιηθέο γέλλεο:  

 

 ζηελ πξψηε γελληέηαη απφ ηε κεηέξα ηνπ ζηελ νπνία νθείιεη ην ζψκα ηνπ  

 

 ζηε δεχηεξε γέλλα αλαπηχζζεηαη ε αηνκηθή ηνπ ζπλείδεζε θαη ε θνπιηνχξα (νη 

ςπραλαιπηέο ην νλνκάδνπλ ν λφκνο ηνπ παηέξα) θαη  
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 ε ηξίηε φηαλ ην άηνκν ζπλαληηέηαη κε ηνπο άιινπο (Biarnes , 1999).  

 

Σα λήπηα κεηά ηα ηξία ρξφληα έρνληαο ήδε εζσηεξηθεχζεη ηνπο πξψηνπο θαλφλεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνπλ ηηο πξψηεο πξνγεληθεχζεηο πνπ 

νδεγνχλ αξγφηεξα απηνκάησο ζε ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, εάλ δελ ππάξρνπλ 

επθαηξίεο ζπλάληεζεο θαη επαθήο κε άηνκα δηαθνξεηηθήο γιψζζαο, δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο, δηαθνξεηηθνχ θχινπ θαη δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο (Vandenbroeck , 2010). 

 

ην θείκελν απηφ ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζε κηα εηδηθή αλάγλσζε παηδηθψλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Καηά 

ζπλέπεηα ην ελδηαθέξνλ πεξηνξίδεηαη ζε βηβιία κε ιηγφηεξν θείκελν θαη πεξηζζφηεξε 

εηθνλνγξάθεζε.  

 

Δπίζεο, ε αλάγλσζε πνπ επηρεηξείηαη θέξλεη ζε πξψην επίπεδν ζπζηήκαηα, κνληέια 

ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηηο επηινγέο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ησλ εξψσλ θαη πξσηαγσληζηψλ ησλ ηζηνξηψλ. Αλαιφγσο ζε θάπνηα βηβιία αλαδχνληαη 

λνήκαηα θαη ζεκαζίεο ή ππνβάιινληαη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ζπκβαηέο κε νξηζκέλα κνληέια δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πνπ ζα νξηζηνχλ παξαθάησ.  

 

Βεβαίσο φια ή ζρεδφλ φια ηα αλαθεξφκελα παηδηθά βηβιία δηαθνξεηηθφηεηαο έρνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ παηδαγσγηθή ρξεζηκφηεηα μεθάζαξε, θηάλεη λα πξνζεγγίδνληαη 

θαηάιιεια ζηελ νκάδα ησλ λεπίσλ, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε επθαηξία λα 
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κηιήζνπκε ζηα λήπηα γηα πνιχ δχζθνια ζέκαηα θαη κάιηζηα γηα ιεπηέο έλλνηεο γηα ηηο 

νπνίεο δελ είκαζηε πνηέ ζίγνπξνη πψο θαη ηη ηα λήπηα πξνζιακβάλνπλ. 

 

ήκεξα έρνπλ απμεζεί ηα παηδηθά βηβιία πνπ έρνπλ ήξσεο θαη πξσηαγσληζηέο εθθξαζηέο 

θαη θνξείο δηαθφξσλ κνξθψλ εηεξφηεηαο. Αλαιφγσο έρνπλ απμεζεί θαη νη εξγαζίεο θαη 

νη κειέηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγγξάθνληαη νη κνξθέο 

εηεξφηεηαο ζηα παηδηθά βηβιία θαη έρεη θαζηεξσζεί ν φξνο δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία 

(intercultural literature). (Καλαηζνχιε, (2000 & 2002) Γηαλληθνπνχινπ, (2009), 

Παπαδάηνο , (2014), Σζηιηκέλε ,(2007), Μαηζαίνπ, (2006), Υνληνιίδνπ, (2000). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζηαζε αιιάδεη θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα βηβιία (ειιεληθά 

θαη μέλα) κε ζέκα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θπθινθνξνχλ. Πνιχ ζρεκαηηθά, γηαηί αλάινγνη 

επίζεκνη θαηάινγνη ηεο εθδνηηθήο παξαγσγήο απνπζηάδνπλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα πξνζηίζεληαη ζπλερψο βηβιία (ειιεληθά θαη μέλα) κε αλάινγν 

πεξηερφκελν θαη ππάξρνπλ ήδε πεξίπνπ 140 βηβιία (http://www.i-red.eu/2013).  

 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα βηβιία πνπ θπθινθνξνχλ εθαξκφδεηαη ε θιαζηθή ζπγγξαθηθή 

ηερληθή «επίιπζε πξνβιήκαηνο», πνπ ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηα παηδηθά βηβιία ζηα νπνία 

πξσηαγσληζηνχλ ήξσεο / άλζξσπνη κε αλαπεξίεο. χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή ν 

πξσηαγσληζηήο, θαζφηη άλζξσπνο κε αλαπεξία, πξνθαιεί ζπλήζσο πξνβιήκαηα ζην 

ζηελφηεξν θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ, δελ γίλεηαη απνδεθηφο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ θαη 

βηψλεη αξρηθά κηα νδπλεξή απφξξηςε.  

 

http://www.i-red.eu/2013
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ηε ζπλέρεηα φκσο ν ήξσαο ράξε ζε θάπνηα θξπκκέλε ηθαλφηεηα ή δεμηφηεηα 

αιεζνθαλή ή θαη ππεξβνιηθή π.ρ. κηα θιίζε ζηε κνπζηθή ή κηα έθηε αίζζεζε πνπ 

αλαπηχζζεη ν ηπθιφο ή κηα αζπλήζηζηε δχλακε πνπ έρεη ην παηδί κε ζχλδξνκν Down, 

ππεξβαίλεη εαπηφλ, παξεκβαίλεη θαη δηαπξάηηεη κέγα θαηφξζσκα κε θαηαιπηηθή επηξξνή 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ. ην ηέινο χζηεξα απφ απηφ θαηαθέξλεη θαη γίλεηαη 

αζκέλσο απνδεθηφο απφ φινπο/εο. 

 

Παξακχζηα : 

1. Έλαο πηγθνπίλνο φρη θαη ηφζν ηέιεηνο 

2. Σν ινπινχδη πνπ ιεγφηαλ Αξιεθίλνο   

3. Σν θάηη άιιν   

4. Ο ηξηγσλνςαξνχιεο  

5. Ο Έικεξ θαη ην νπξάλην ηφμν  

6. Σν ραξνχκελν ιηβάδη  

7. Έικεξ  

8. Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία   

9. Ση θη αλ είκαη αζβφο;  

10. Ζ Αξγπξψ γειάεη 
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1. Έλαο πηγθνπίλνο όρη θαη ηόζν ηέιεηνο 

 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε Γηνιάληα (2013), εθδφζεηο: αββάιαο 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε – δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: -  

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: Ο Οδπζζέαο 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Οη πηγθνπίλνη πνπ δνχζαλ ζην λεζί ήηαλ ηέιεηνη! Έμππλνη θαη πεηζαξρεκέλνη. 

Όινη, εθηφο απφ ηνλ Οδπζζέα, πνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν ηέιεηνο! 

Όηαλ ην άηαθην πηγθνπηλάθη έθπγε επεηδή ηνλ έδησμαλ απφ ηελ νκάδα, φια έκνηαδαλ 

δηαθνξεηηθά ρσξίο απηφλ.  

 

Οη θίινη ηνπ ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ην λα ραίξεηαη θαλείο ηε δσή είλαη πην ζεκαληηθφ 

απφ ην λα πξνζπαζεί λα γίλεη ηέιεηνο. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα παηδηά πγηή θνηλσληθή 

δσή ζεκειησκέλε ζε απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο, πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ άιισλ, λα θαηαλννχλ 

θαη λα αηζζάλνληαη πξάγκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα βηψλεη έλα άιιν άηνκν.  

 

 

Οπηηθή γσλία: 

Με ηελ πξνηεηλφκελε γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο πξνζέγγηζε επηρεηξνχλ λα κπήζνπλ 

ηα παηδηά ζην λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν κε ηα κάηηα ηνπ άιινπ, αθνχ κάζνπλ 

πξψηα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Σελ αλάγθε 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/tsoroni-georgiadi-giolanta-46897
https://www.politeianet.gr/ekdotis/sabbalas-3852
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απηή αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ην βηβιίν απηφ, πνπ πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε.  

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά φηη ζην 

πιαίζην ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο φινη έρνπκε θάπνηεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο. 

 

 

 ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

Ζ  Γηνιάληα Σζνξψλε-Γεσξγηάδε είλαη πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο, ηεο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, θαζψο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη έρεη κεηεθπαηδεπηεί ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν. Δξγάδεηαη ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε, αξζξνγξαθεί ζε παηδαγσγηθά πεξηνδηθά, είλαη ελεξγφ κέινο ηεο Γπλαηθείαο 

Λνγνηερληθήο πληξνθηάο θαη έρεη εθδψζεη πνιιά βηβιία γηα παηδηά, θαζψο θαη κειέηεο 

ιανγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Έρεη εληαρζεί ζην Μεηξψν Δπηκνξθσηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καηλνηφκεο Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ καζεηψλ» θαη 

έρεη αλαιάβεη επηκνξθσηηθφ έξγν ζε εκεξίδεο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Απφ ηηο εθδφζεηο αββάιαο θπθινθνξνχλ ηα βηβιία ηεο «Μχζνη, ηζηνξίεο, παξακχζηα, 

παξνηκίεο κε δψα», «Μχζνη, ηζηνξίεο, παξακχζηα, παξνηκίεο κε θίινπο θηεξσηνχο», 

«θαληαιηάξεδεο πηηζηξηθάδεο», «Λέμεηο θαη θξάζεηο κε… ηζηνξία», «Σν παιηφ 
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ζρνιεηφ», θαζψο θαη νη ζεηξέο «Βηβιία πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε», 

«Μηθξέο ηζηνξίεο», «Βηβιία πνπ ελζαξξχλνπλ ην παηδί λα ληθήζεη ηνπο θφβνπο ηνπ», 

«Μαζήκαηα δσήο», «Βηβιία πνπ μεθιεηδψλνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ 

παηδηψλ». 
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2.Σν ινπινύδη πνπ ιεγόηαλ Αξιεθίλνο   

Μαηζνχθα Βηβή (2006), εθδφζεηο Πνξηνθάιη 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε – Γηαθνξεηηθφ ρξψκα 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: γηα παηδηά ειηθίαο 4-8 

εηψλ. 

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: Σν ινπινχδη Αξιεθίλνο, ε βαζίιηζζα ησλ κειηζζψλ, νη 

κέιηζζεο 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ζ' έλαλ θάκπν καθξηλφ θχηξσζε έλα παξάμελν ινπινχδη. 

Πνιχρξσκν, δηαθνξεηηθφ, κνλαδηθφ. Σα άιια ινπινχδηα ην έβγαιαλ Αξιεθίλν, γηαηί 

ζχκηδε θαξλαβάιη. Οχηε ην ήζειαλ γηα θίιν ηνπο, θαη νη κέιηζζεο δελ έξρνληαλ ζε απηφλ 

λα πηνχλ ηνλ ρπκφ ηνπ.  Ο Αξιεθίλνο ήηαλ νινκφλαρνο θαη ζηελαρσξεκέλνο πνπ δελ είρε 

θίινπο.  Καλείο δελ ηνλ ήζειε γηα θίιν θαη κφλν η' αζηεξάθηα ηνπ νπξαλνχ ήηαλ 

παξεγνξηά ζηε ζιίςε ηνπ, αθνχ ηνπ έιεγαλ πφζν φκνξθνο ήηαλ.  Όκσο ηα πξάγκαηα δελ 

έκεηλαλ έηζη γηα πνιχ, αθνχ φηαλ ήξζε ζηνλ θάκπν ε βαζίιηζζα ησλ κειηζζψλ, απηή 

δηάιεμε ηνλ Αξιεθίλν γηα λα πηεη απφ ηνλ ρπκφ ηνπ, κε απνηέιεζκα φια ηα άιια 

ινπινχδηα θαη κέιηζζεο ηνπ θάκπνπ λα απνδερζνχλ ηνλ Αξιεθίλν θαη λα ηνλ ζέινπλ γηα 

θίιν. 

 

Οπηηθή γσλία:  
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Ο ήξσαο κε δηαθνξεηηθφηεηα απνξξίπηεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη θαλείο δελ ηνλ ζέιεη 

γηα θίιν. Ζ απνδνρή επέξρεηαη φηαλ ε βαζίιηζζα ησλ κειηζζψλ επηιέγεη απηφλ γηα λα 

πηεη απφ ηνλ ρπκφ ηνπ, απνδεηθλχνληαο πφζν ζπνπδαίν ινπινχδη είλαη.  

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

Ζ Βηβή Μαηζνχθα είλαη δηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Σερλνιφγνο Μεραληθφο ηνπ 

Σ.Δ.Η. Αζήλαο, αιιά θαη δηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζηελ 

ηξαπεδηθή απφ ην Δ.Α.Π. Ζ αγάπε ηεο γηα ηε ινγνηερλία θαη ηα παηδηά ηελ νδήγεζε ζηε 

ζπγγξαθή θπξίσο παηδηθψλ βηβιίσλ. 

 

 Σα παξακχζηα ηεο έρνπλ, επαλεηιεκκέλσο, βξαβεπζεί κε πξψηα βξαβεία ζε 

ινγνηερληθνχο δηαγσληζκνχο. Σν εθδνηηθφ ηεο ληεκπνχην έρεη γίλεη κε ην παξακχζη ην 

"Λνπινχδη πνπ ιεγφηαλ Αξιεθίλνο" (εθδ. Πνξηνθάιη). Σν παξακχζη απηφ έρεη πάξεη ην 

πξψην βξαβείν ζην Λνγνηερληθφ Γηαγσληζκφ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Λνγνηερλψλ ην 

2001. 

 

 Όκσο δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηε ζπγγξαθή παξακπζηψλ αιιά θαη κε ηελ πνίεζε, φπνπ 

επίζεο έρεη βξαβεπζεί. Φηινδνμία ηεο είλαη, φπσο ιέεη ε ίδηα, "λα κπνξεί ην ράξηζκά ηεο 

ινγνηερληθήο ηεο επρέξεηαο, πνπ ηεο δφζεθε απφ ην Θεφ, λα ην επηζηξέςεη ζηελ 

θνηλσλία". Γη' απηφ ην ιφγν κέξνο ησλ εθδφζεσλ απφ ην λέν ηεο παξακχζη, πνπ έρεη 
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πάξεη ην 1ν βξαβείν απφ "Σν Καθελείν ησλ Ηδεψλ", ζην δηαγσληζκφ ηνπ 2004, ζα 

απνδνζνχλ ζε θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα. 
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3.Σν θάηη άιιν   

Cave Kathryn (2008), εθδφζεηο Παηάθε. 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: -  

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: ην Καηηηί , ην Κάηη άιιν. 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

"Σν Κάηη Άιιν"  πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα κνηάδεη ζηνπο άιινπο. Αιιά φηη θαη αλ 

θάλεη ην κφλν πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα δείμεη πφζν δηαθέξεη απφ απηνχο. «Γελ αλήθεηο 

εδψ. Γελ είζαη ζαλ θη εκάο. Δίζαη θάηη άιιν».  Σφηε εκθαλίδεηαη ην «Καηηηί» θαη ηνπ 

δεηάεη λα γίλνπλ θίινη. Αιιά «Σν Κάηη Άιιν» δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξν φηη ην  

«Καηηηί» ηνχ κνηάδεη ζε θάηη. Έηζη αξρηθά ην δηψρλεη. Όηαλ φκσο αληηιακβάλεηαη ην 

ιάζνο πνπ θάλεη, θαιεί ην «Καηηηί» λα έξζεη πίζσ, γηαηί δελ ηνλ λνηάδεη θαζφινπ πνπ δελ 

είλαη ίδηνη. Έηζη, απφ απηή ηε κέξα ηα δχν πιαζκαηάθηα έγηλαλ θίινη, θαη φηαλ ηνπο 

ρηχπεζε ηελ πφξηα έλα άιιν πιαζκαηάθη εληειψο αιιηψηηθν απφ απηά, δελ ηνπο έλνηαμε 

πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφ, απιά ζηξηκψρηεθαλ ιίγν ζηελ πνιπζξφλα θαη ηνπ έθαλαλ ρψξν 

λα θάηζεη θαη απηφ καδί ηνπο. 

 

Οπηηθή γσλία:  

Ζ θηγνχξα κε δηαθνξεηηθφηεηα απνξξίπηεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν επεηδή είλαη 

«θάηη άιιν» θαη δελ κνηάδεη ζηνπο ππφινηπνπο. Έηζη, θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

απνξξίπηεη ην Καηηηί, αθνχ θαη απηφ δηαθνξεηηθφ είλαη.  Μεηά φκσο αληηιακβάλεηαη ην 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?Ntt=Cave+Kathryn&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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ιάζνο ηεο θαη ηε ζεκαζία ηεο απνδνρήο θαη ηεο θηιίαο. Σειηθά ηα ηξία 

πεξηζσξηνπνηεκέλα πιαζκαηάθηα θαηαιήγνπλ λα είλαη καδί. 

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

Ζ Cave Kathryn  είλαη βξαβεπκέλε ζπγγξαθέαο βηβιίσλ γηα παηδηά απφ ηε 

Βξεηαλία. Απνλεκήζεθε ην πξψην δηεζλέο βξαβείν ηεο UNESCO γηα ηελ παηδηθή θαη 

λεαληθή ινγνηερλία ζηελ ππεξεζία ηεο αλεθηηθφηεηαο γηα  ην βηβιίν ηνπ «Σν θάηη άιιν». 

Σν βηβιίν κεηαηξάπεθε αξγφηεξα ζε ηειενπηηθή θσκηθή ζεηξά απφ ηελ TV 

Loonland. Μηα εηαηξεία ζεάηξνπ, Tall Stories, έρεη πξνζαξκφζεη ην «Something Else» σο 

παηδηθή παξαγσγή θαη πξαγκαηνπνίεζαλ κηα βξεηαληθή πεξηνδεία ην θζηλφπσξν ηνπ 

2009. Ζ Kathryn εξγάζηεθε ζην παξειζφλ σο ζπληάθηεο γηα ηνπο Penguin θαη Basil 

Blackwell θαη εξγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο κε ζχκβαζε γηα ηνλ Frances Lincoln, 

αλεμάξηεην εθδνηηθφ νίθν ζην Βφξεην Λνλδίλν  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Penguin_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/North_London
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4. Ο ηξηγσλνςαξνύιεο  

Ζιηφπνπινο Βαγγέιεο (2011), εθδφζεηο Παηάθε 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: γηα παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ 

θαη άλσ. 

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: Ο ηξηγσλνςαξνχιεο θαη ηα άιια ςάξηα (ζπκκαζεηέο ηνπ), ε 

δαζθάια (θπξά – νππηά), ν γέξν – Αζηαθφο. 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Ο Σξηγσλνςαξνχιεο είλαη έλα ςάξη πνπ δε κνηάδεη κε θαλέλα άιιν θαη ζην ζρνιείν ηνπ 

βπζνχ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ θνξντδεχνπλ. Σα  κηθξά ςαξάθηα εηνηκάδνληαη λα πάλε ζην 

ζρνιείν ηεο θπξάο – νππηά. Έλα απφ ηα ςαξάθηα δελ έκνηαδε κε θαλέλα άιιν ςάξη πνπ 

είραλ δεη σο ηφηε. Απφ ην ζρήκα ηνπ ε θπξά – νππηά ην νλφκαζε ηξηγσλνςαξνχιε. 

Όηαλ άξρηζαλ ηα καζήκαηα θαη φια ηα ςαξάθηα έκαζαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, ν 

Σξηγσλνςαξνχιεο δπζθνιεπφηαλ φζν θαη αλ πξνζπαζνχζε. Μηα κέξα φκσο ζηνλ βπζφ 

εκθαλίδεηαη έλαο κεγάινο θίλδπλνο, θαη ν Σξηγσλνςαξνχιεο αληηιήθζεθε φηη ν ςαξάο 

είρε απιψζεη έλα θαηλνχξγην είδνο δηρηχνπ γχξσ απφ ην ζρνιείν, κε απνηέιεζκα ηα 

ςαξάθηα λα κελ κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ην ζρνιείν ρσξίο λα πηαζηνχλ.  

 

Ζ θπξά – νππηά, καδί κε φινπο ηνπο ζνθνχο ηνπ βπζνχ ζπιινγίδνληαλ γηα ην πψο ζα 

ζψζνπλ ηα ςαξάθηα. Σε ιχζε φκσο ηε βξήθε ν Σξηγσλνςαξνχιεο, αθνχ θαηέζηξσζε 

έλα ζρέδην. Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη ηε ζσηεξία ζε φια ηα 

ςάξηα.Ο Σξηγσλνςαξνχιεο εμήγεζε ην ζρέδηφ ηνπ ζηνλ γέξν – Αζηαθφ θαη ζηελ θπξά – 
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νππηά, θαη ην ζρέδην ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηνλ Σξηγσλνςαξνχιε επηθεθαιή. Σν 

ζρέδην ζηέθζεθε κε επηηπρία, ηα ςάξηα θαηάθεξαλ θαη έζθηζαλ ηα δίθηπα ηνπ ςαξά, θαη 

ν Σξηγσλνςαξνχιεο έγηλε ήξσαο, κε απνηέιεζκα λα κείλεη ζηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο 

ηνπ βπζνχ ζαλ ην πην έμππλν ςάξη. Έλαο χκλνο ζηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ! 

 

Οπηηθή γσλία:  

Ο ήξσαο κε δηαθνξεηηθφηεηα απνξξίπηεηαη απφ φινπο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ. 

Δίλαη απνκνλσκέλνο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνο. Γίλεηαη απνδεθηφο φηαλ ην ζρέδην ηνπ γηα 

λα ζψζεη ηα ππφινηπα ςάξηα ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε επηηπρία. Σφηε φινη ηνλ 

απνδέρνληαη, ηνλ αγαπνχλ θαη ηνλ αλαθεξχζζνπλ ήξσα. 

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

Ο Βαγγέιεο Ζιηφπνπινο είλαη ζπγγξαθέαο ινγνηερλίαο. Γξάθεη βηβιία θπξίσο γηα παηδηά 

θαη εθήβνπο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1964. Έρεη θάλεη ζενινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Απφ ην 1984 έσο ζήκεξα εξγάδεηαη σο δάζθαινο 

ζηε ρνιή Η. Μ. Παλαγησηφπνπινπ.  

 

Με ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ινγνηερλία άξρηζε λα αζρνιείηαη ελεξγά απφ ην 1995. Με 

ην πξψην ηνπ θηφιαο βηβιίν θαηάθεξε λα απνζπάζεη έπαηλν απφ ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο 

ΗΒΒΤ. Απφ ηφηε έρεη γξάςεη πιήζνο βηβιίσλ, ελψ έρεη θάλεη θαη πνιιέο κεηαθξάζεηο. 

Έξγα ηνπ έρνπλ βξαβεπηεί θαη νξηζκέλα έρνπλ δηαζθεπαζηεί γηα ζέαηξν, θνπθινζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1964
https://el.wikipedia.org/wiki/1995
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Έξγα ηνπ κε ηνλ Σξηγσλνςαξνχιε έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη θπθινθνξνχλ ζηελ Κίλα θαη 

ζηελ Κνξέα. Ο Βηβιηνπφληηθαο θαη ν Θέκνο ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Κνξέα, ζηε Μαιαηζία 

θαη ζηελ Σνπξθία. Σέινο, απφ ην 2008 είλαη πξφεδξνο ηνπ Κχθινπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ 

Βηβιίνπ (ΗΒΒΤ). 

 

Ο Βαγγέιεο Ζιηφπνπινο έρεη ιάβεη ηα αθφινπζα βξαβεία γηα ην έξγν ηνπ: 

 Έπαηλνο ηνπ Κχθινπ ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ γηα ην έξγν ηνπ "Ο 

Σξηγσλνςαξνχιεο". 

 Βξαβείν ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο γηα ηα έξγα ηνπ "Έηνηκνο απφ 

θαηξφ" θαη "Παίμε ην αλάπνδα" . 

 Βξαβείν ηνπ πεξηνδηθνχ «Γηαβάδσ» γηα ην έξγν ηνπ "Καθέ αεδηαζηηθφ κπαιάθη" 

 Έπαηλνο Μνξθσηηθνχ Κέληξνπ ηεο Πξεζβείαο ηεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Αηγχπηνπ γηα ην βηβιίν "Καη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ" 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
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5. Ο Έικεξ θαη ην νπξάλην ηόμν  

Μαθ Κη Νηέηβηλη (2010), εθδφζεηο Παηάθε 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε – δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: - 

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: ν Έικεξ 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Ο Έικεξ, είλαη έλαο παξδαιφο ειέθαληαο. Μηα κέξα κεηά απφ κηα θαηαηγίδα, βγαίλεη ην 

νπξάλην ηφμν, ην νπνίν φκσο έραζε ηα ρξψκαηά ηνπ. Ο Έικεξ, είλαη πνιχ ιππεκέλνο θαη 

απνθαζίδεη λα βνεζήζεη δίλνληαο ηα ρξψκαηά ηνπ, κε θίλδπλν λα ηα ράζεη ν ίδηνο. 

Ωζηφζν, είλαη απνθαζηζκέλνο θαη πάξα ηνπο θηλδχλνπο θηλεηνπνηεί φια ηα δψα ηεο 

δνχγθιαο θαη φινη καδί ςάρλνπλ γηα ηελ άθξε ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ. Ο Έικεξ ηελ 

εληνπίδεη θαη δίλεη ζην νπξάλην ηφμν ρξψκα, ρσξίο λα ράζεη ηα δηθά ηνπ ρξψκαηα, 

γεγνλφο πνπ ραξνπνηεί ηα ππφινηπα δψα ηεο δνχγθιαο. 

 

Οπηηθή γσλία: 

Ζ θηγνχξα κε δηαθνξεηηθφηεηα, ε νπνία είλαη απνδεθηή απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο, ζπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο (ηα ρξψκαηά ηεο) γηα λα ηα δψζεη 

ζην νπξάλην ηφμν. Παξά ην γεγνλφο φηη δίλεη ηα ρξψκαηα, ε ίδηα ε θηγνχξα δελ ράλεη ηα 

δηθά ηεο, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξήζεη ηελ κνλαδηθφηεηά ηεο, γεγνλφο πνπ ραξνπνηεί 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Φαίλεηαη ε πιήξεο απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. 
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ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

Ο Νηέηβηλη Μαθ Κη είλαη Βξεηαλφο ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο θπξίσο παηδηθψλ 

βηβιίσλ θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ ην ςεπδψλπκν 

Violet Easton. 

 

Ο McKee έρεη δεκηνπξγήζεη αξθεηνχο άιινπο ραξαθηήξεο πνπ έρνπλ εμειηρζεί ζε ζεηξέο 

βηβιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Elmer ηνπ Patchwork Elephant . Ο Elmer 

δεκνζηεχεηαη πιένλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 20 γιψζζεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά 

πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καιαθψλ παηρληδηψλ. Έλα απφ ηα πξψηα ηνπ 

βηβιία, Six Men (1972, 2011), δηδάζθεη πψο κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλαο πφιεκνο. 

 

Έρεη επίζεο εηθνλνγξαθήζεη βηβιία απφ άιινπο ζπγγξαθείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κεξηθψλ απφ ηα πην πξφζθαηα βηβιία Paddington Bear .  

  

Σν BBC ρξεζηκνπνίεζε κεξηθά απφ ηα βηβιία ηνπ McKee ζηελ ηειεφξαζε θαη ξψηεζε 

γηα ηε δπλαηφηεηα ελφο πην εθηεηακέλνπ έξγνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο 

ζεηξάο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θ. Benn ηνπ McKee κε δεθαηξία επεηζφδηα ηα 

νπνία επαλαιακβαλφηαλ ηαθηηθά γηα δχν δεθαεηίεο.  

 

 Πέληε ηαηλίεο γηα ην ηακείν Save the Children αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά ηαηληψλ 

βαζηζκέλσλ ζηα βηβιία King Rollo κε δχν θίινπο, ηνλ Clive Juster θαη ηνλ Leo Nielsen.  

 Ξεθίλεζε ε εηαηξεία King Rollo Films . Ζ εηαηξεία δηαηήξεζε ηελ επηηπρία ηεο, κε ηνλ 

McKee λα εκπιέθεηαη ζε έξγα ζπλήζσο σο ζπγγξαθέαο. Έρνπλ ηελ επζχλε γηα δηάθνξεο 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elmer_the_Patchwork_Elephant
https://en.wikipedia.org/wiki/Paddington_Bear
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC
https://en.wikipedia.org/wiki/Mr_Benn
https://en.wikipedia.org/wiki/Mr_Benn
https://en.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Rollo
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Rollo_Films
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ηαηλίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Tony Ross «s Towser , Έξηθ Υηι » Spot the Dog , θαη 

ηα μαδέξθηα ηεο Lucy Maisy . Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη λα παξάγεη 26 θηλνχκελεο ηαηλίεο ηνπ 

Elmer. 

 

Σν πξψην βηβιίν πνπ έζηεηιε ήηαλ κηα ηζηνξία γηα ην Can Toucan . Πξφθεηηαη γηα 

έλα πνπιί ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο.  Απηφ δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Abelard-Schuman ην 

1964, κηα έθδνζε ηνπ 1985 κε λέεο εηθνλνγξαθήζεηο απφ ηνλ McKee επαλεθδφζεθε ην 

2001 απφ ηνλ Andersen Press. 

 

ηνλ  McKee απνλεκήζεθε ην 2011 ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Σερλψλ απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Plymouth . 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Ross
https://en.wikipedia.org/wiki/Towser
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/Spot_the_Dog
https://en.wikipedia.org/wiki/Maisy
https://en.wikipedia.org/wiki/Toucan
https://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth_University
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6.Σν ραξνύκελν ιηβάδη  

Νηθνινχδε Φπιιηψ (2000), εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε – δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: -  

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: ε καξγαξίηα θαη νη παπαξνχλεο, ε γηαγηά Μαξγαξηηέληα 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Δίκαζηε φινη ίδηνη; Δκείο είκαζηε νη θαιχηεξνη; Πψο αληηδξά κία παξέα απφ θίηξηλεο 

καξγαξίηεο, φηαλ κηα θφθθηλε παπαξνχλα ηνικά λα μεθπηξψζεη ζηνλ αγξφ ηνπο; Πψο 

αληηδξνχκε εκείο, φηαλ θάπνηνο δηαθνξεηηθφο απφ εκάο ηνικά λα ζπλππάξμεη δίπια καο; 

Μηα κηθξή δηαπνιηηηζκηθή ηζηνξία πνπ ίζσο. . . καο θάλεη λα δνχκε ηα πξάγκαηα γχξσ 

καο κε άιιε καηηά.  

 

Οπηηθή γσλία: 

Ζ  θφθθηλε παπαξνχλα ην ζχκβνιν θαη ν θνξέαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο δελ θάλεη θάηη 

ζεκαληηθφ γηα λα γίλεη απνδεθηή αιιά είλαη ε θνηλφηεηα ησλ άζπξσλ ινπινπδηψλ είλαη 

απηή πνπ αιιάδεη ζηαδηαθά ζηάζε θαη ζην ηέινο απνδέρεηαη ηελ παπαξνχλα σο ηζφηηκν 

κέινο ηνπ ραξνχκελνπ ιηβαδηνχ. 

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

H Φπιιηψ Νηθνινχδε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Δίλαη λεπηαγσγφο θαη δαζθάια δξάκαηνο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζε πηινηηθά 
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πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ.  

 

Έρεη ζπκκεηάζρεη σο εηζεγήηξηα, ζε ζπλέδξηα θαη ζε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζεαηξηθήο παηδείαο θαη 

αλάπηπμεο πινπνίεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο. Αξζξνγξαθεί θαη είλαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο 

νκάδαο ζην παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ «χγρξνλν Νεπηαγσγείν».  Σίηινη βηβιίσλ ηεο: 

«Καιεκέξα Φίιε» (2005), «Σν ραξνχκελν ιηβάδη» (2000), «Μαζεκαηηθά 

ηξαγνπδναληίζεηα» (2015), «Σν ζεληνχθη ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ» (2009), «Μηα βφιηα 

ζην Πεθίλν» (2008), «Οη νιπκπηαθνί αγψλεο ζην λεπηαγσγείν» (2004). 
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7. Έικεξ  

Μαθ Κη Νηέηβηλη (2010), εθδφζεηο Παηάθε 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε – δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: -  

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: Ο Έικεξ  

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Ήηαλ  κηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ έλα θνπάδη κε ειέθαληεο. ε  απηήλ ηελ αγέιε 

ειεθάλησλ φινη είλαη δηαθνξεηηθνί. Άιινο είλαη λένο θαη άιινο γέξνο. Άιινο είλαη 

γεξνδεκέλνο θαη άιινο αδχλαηνο. Άιινο πην ςειφο θαη άιινο πην ρνληξφο. Όινη είλαη 

δηαθνξεηηθνί κα έρνπλ ην ίδην γθξη ρξψκα. Δθηφο απφ έλαλ...ηνλ Έικεξ! Ο Έικεξ δελ 

είλαη γθξη, είλαη πνιχρξσκνο! Δίλαη έλαο πνιχρξσκνο ειέθαληαο πνπ θάλεη κε ηα αζηεία 

ηνπ θαη ηα παηρλίδηα ηνπ ηνπο άιινπο ραξνχκελνπο.  

 

Με ηνλ Έικεξ ζπληξνθηά νη ειέθαληεο πεξλνχζαλ πάληα θαιά, αθνχ πφηε ηνπο ζθάξσλε 

απηφο αζηεία θαη πφηε νη άιινη ειέθαληεο ζε απηφλ. Έλα βξάδπ ν Έικεξ φκσο 

ζθεθηφηαλ φηη βαξέζεθε λα είλαη δηαθνξεηηθφο ζην ρξψκα απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ειέθαληεο. Έηζη βξήθε έλα ζάκλν κε γθξη βαηφκνπξα, βάθηεθε θαη απέθηεζε 

ειεθαληέλην ρξψκα! Καλείο δελ ηνλ αλαγλψξηζε φηαλ επέζηξεςε πίζσ ζην θνπάδη. Ήηαλ 

ίδηνο κε ηνπο άιινπο!  Δπηζηξέθνληαο ζηνπο ππφινηπνπο ειέθαληεο ηνπο βξήθε φινπο 

αγέιαζηνπο θαη απνθάζηζε λα ηνπο θάλεη κηα πιάθα γηα λα γειάζνπλ. Ήηαλ φινη ήζπρνη 

θαη ν Έικεξ ήζειε λα γειάζεη!  Οη άιινη ειέθαληεο γέιαζαλ φζν πνηέ άιινηε θαη 
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θαηάιαβαλ πσο ήηαλ ν Έικεξ. Ο Έικεξ άξρηζε λα θάλεη αζηεία, λα μεζεθψλεη ηνπο 

άιινπο θαη φινη ηνλ αλαγλψξηζαλ θαη μεθαξδίζηεθαλ ζηα γέιηα. Όηαλ μέζπαζε ε βξνρή 

θαη ην γθξη ρξψκα ηνπ Έικεξ έθπγε, απνθάζηζαλ φηη ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα θάζε ρξφλν 

ζα ηε γηνξηάδνπλ, φπνπ φινη ζα βάθνληαη παξδαινί φπσο ν Έικεξ θαη ν Έικεξ ζα 

βάθεηαη γθξη.  

 

Βιέπεηε ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ Έικεξ δελ ήηαλ ην ρξψκα ηνπ αιιά ε πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ. Ήηαλ απηφο πνπ ράξηδε απιφρεξα ζηνπο άιινπο ην γέιην! Υξψκα, χςνο, βάξνο... ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή, φζν νη πξνζέζεηο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 

θάζε ειέθαληα, ηνπ θάζε αλζξψπνπ.  

 

Οπηηθή γσλία: 

Σν ίδην ην άηνκν κε δηαθνξεηηθφηεηα δελ απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ γηαηί λνκίδεη φηη νη 

άιινη γεινχλ καδί ηνπ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπ ρξψκαηνο. Έηζη, απνθαζίδεη λα 

βαθηεί, ψζηε λα θαίλεηαη ίδηνο κε ηνπο ππφινηπνπο. Απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ νη 

ππφινηπνη ηνπ απνδείμνπλ φηη δελ γεινχλ καδί ηνπ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπ ρξψκαηνο, 

αιιά ιφγσ ησλ πιαθψλ πνπ ηνπο θάλεη, δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

θαζελφο, παξά ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. 
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8. Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία   

Γηαθαηληζάθε Πφπε (2003), εθδφζεηο Κέδξνο 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: γηα παηδηά ειηθίαο 4 εηψλ  

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: ν Γηψξγνο – Μπφλγθνο, ε Πειαγία 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

"Έηνηκνη! Πάκε!" Δίπε ν θσηνγξάθνο θη έβγαιε θσηνγξαθία φιε ηελ παξέα καο! Όκσο 

θάηη δελ πάεη θαιά, αθνχ ελψ φινη θάζνληαη αγθαιηαζκέλνη, ν Γηψξγνο – Μπφλγθνο, πνπ 

γελλήζεθε κε κηα θφθθηλε ηνχθα ζηα καιιηά, θάζεηαη παξάκεξα θαη είλαη 

ζηελαρσξεκέλνο.  Σα παηδηά θνξντδεχνπλ γηα ην θφθθηλν ηζνπιφπθη πνπ έρεη ζηα καιιηά 

ηνπ θαη δελ ηνλ ζέινπλ γηα θίιν ηνπο. Όκσο, ε Πειαγία πνπ δελ ζεθψλεη ηηο αδηθίεο, 

ζχκσζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηψλ εμεγψληαο ηνπο πφζν ζπνπδαίν παηδί 

είλαη ν Γηψξγνο – κπφλγθνο. Σφηε ηα άιια παηδηά ζθέθηεθαλ αξρηθά λα θηηάμνπλ φια κηα 

θφθθηλε ηνχθα ζηα καιιηά. Ζ Πειαγία φκσο εμήγεζε φηη ν θαζέλαο είλαη μερσξηζηφο γηα 

απηά πνπ έρεη, θαη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα βγάινπλ κηα λέα θσηνγξαθία, πιένλ φινη καδί 

θαη αγαπεκέλνη. Μηα ηζηνξία πνπ κηιάεη κε ρηνχκνξ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη καο 

δείρλεη πσο ν θαζέλαο καο είλαη μερσξηζηφο. 

 

Οπηηθή γσλία: 

Πξφθεηηαη γηα έλα παξακχζη, φπνπ αξρηθά ν ήξσαο κε δηαθνξεηηθφηεηα απνξξίπηεηαη 

απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη πεξηζσξηνπνηείηαη. ην ηέινο φκσο, κεηά ηελ παξέκβαζε 

ελφο άιινπ πξνζψπνπ πνπ εθζεηάδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ Γηψξγνπ, νη ζπκκαζεηέο 

https://www.kedros.gr/author/804/diakainisaki-popi.html
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αιιάδνπλ ζηάζε θαη απνδέρνληαη ηνλ ήξσα κε δηαθνξεηηθφηεηα, σο κέινο ηεο παξέαο 

ηνπο. 

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

Ζ  Πφπε Γηαθαηληζάθε γελλήζεθε ην 1956 ζην κάξη, έλα ρσξηφ ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

Σειείσζε ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην ζην Καζηέιιη πεδηάδαο, φπνπ πέξαζε ηα παηδηθά 

θαη εθεβηθά ηεο ρξφληα. πνχδαζε Γξαθηθέο ηέρλεο ζηελ Αγγιία σο ην ηέινο ηνπ 1981. 

Μέρξη ην 1996 αζρνιήζεθε κε ηελ δηαθήκηζε σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

 

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα γξάθεη θαη εηθνλνγξαθεί παηδηθά βηβιία φπσο: Ο έξσηαο ηνπ 

ακπεινπξγνχ (2014), Μάρε κε ηε θσηηά (2008), Σν κπζηηθφ δψξν ηεο ζάιαζζαο (2008),  

Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία (2003), Γε ζέισ κνβ κχηε (2003), Έλαο ηππνπφηακνο 

πηαλίζηαο (2003), Πνηέ, πνηέ πηα! (2003),  Έλαο γάηνο, βηνιηζηήο ζηε ζηέγε (2001), 

Ηζζάραξ (2001),  Ο ρνξφο ησλ αξηζκψλ (1999), Ο ρνξφο ησλ εκεξψλ (1999),  Ο ρνξφο 

ησλ ζρεκάησλ (1999), Ο ρνξφο ησλ ρξσκάησλ (1999),  Σν πην φκνξθν αζηέξη (1999), Ο 

παππνχο ρξφλνο (1998),  Υξπζαιίδα (1996). Καζψο επίζεο είρε ζπκκεηνρή ζε πνιιά 

ζπιινγηθά έξγα : Ήξσεο ηεο Διιάδαο (2007) θαη Πφιεκνο θαη Δηξήλε (2005). 

 

 

http://www.biblionet.gr/book/195734/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7,_%CE%A0%CF%8C%CF%80%CE%B7/%CE%9F_%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/195734/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7,_%CE%A0%CF%8C%CF%80%CE%B7/%CE%9F_%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/136626/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7,_%CE%A0%CF%8C%CF%80%CE%B7/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC
http://www.biblionet.gr/book/136625/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7,_%CE%A0%CF%8C%CF%80%CE%B7/%CE%A4%CE%BF_%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
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9.Ση θη αλ είκαη αζβόο;  

Παπαζαλαζνπνχινπ Μάηξα (2006), εθδφζεηο Παηάθε 

Θέκα: Γηαθνξεηηθή εκθάληζε 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: γηα παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ  

Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: Ο Αλέζηεο (αζβφο), ε Δχα (αζβφο) 

http://www.biblionet.gr/author/2151/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
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Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Ο Αλέζηεο είλαη έλαο αζβφο πνπ δεη κνλαρφο, θαη είλαη πνιχ ζηελαρσξεκέλνο πνπ δελ 

ηνλ θάλνπλ παξέα ηα άιια δψα ηνπ δάζνπο. Δθείλν ην πξσί ν Αλέζηεο ν αζβφο μχπλεζε 

κε άζρεκε δηάζεζε. ηάζεθε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε θαη θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ. 

«Καιεκέξα Αλέζηε, άιιε κία κνλαρηθή κέξα μεκέξσζε» κνπξκνχξηζε. Ξαθληθά ηνπ 

ήξζε κία θνβεξή ηδέα:«Αθνχ θαλέλαο δε κε ζέιεη επεηδή είκαη αζβφο, ζα κεηακνξθσζψ 

ζε άιιν δψν». Έηζη ζθαξθίδεηαη δηάθνξα θφιπα γηα λα ηνλ πξνζέμνπλ φπσο ην λα ληπζεί 

αιεπνχ ή ιαγφο.  

 

Σα άιια δψα φκσο κπξίδνληαη ηηο πνλεξηέο ηνπ Αλέζηε, κε απνηέιεζκα λα κείλεη πάιη 

κφλνο. Μηα κέξα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα βξεη θίινπο γλψξηζε ηελ Δχα ηελ αζβφ. «Πψο 

κε βξήθεο;» ηε ξψηεζε. «Ζ κπξσδηά ζνπ κε νδήγεζε ζε εζέλα, κπξίδεηο ππέξνρα, αιιά 

πξνθαλψο ην μέξεηο απηφ» ηνπ απάληεζε θαη ν Αλέζηεο έγηλε θαηαθφθθηλνο ζαλ 

παληδάξη. Απφ ηφηε έγηλαλ θίινη, αθνχ θαη απηή είλαη κφλε, θαη έηζη ζχληνκα ην δάζνο 

αληερνχζε απφ ηα γέιηα ησλ δχν λέσλ θίισλ. 

 

Οπηηθή γσλία: 

Ο ήξσαο πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηνλ ππφινηπν θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Απηνί φκσο ηνλ απνξξίπηνπλ. Σειηθά θαηαιήγεη λα απνθηήζεη κηα κνλαδηθή 

θίιε, πνπ είλαη φκνηα κε απηφλ θαη επίζεο πεξηζσξηνπνηεκέλε θαη απνκνλσκέλε. 

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 
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Ζ Μάηξα Παπαζαλαζνπνχινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1967. πνχδαζε Γεξκαληθή 

Φηινινγία θαη εξγάδεηαη σο κεηαθξάζηξηα. Σν 1998 θπθινθφξεζε ην πξψην ηεο βηβιίν, 

ην κπζηζηφξεκα «Ο Ηνχδαο θηινχζε ππέξνρα», ην νπνίν πνιχ γξήγνξα θαηέθηεζε ηελ 

πξψηε ζέζε ζηνλ πίλαθα ησλ κπεζη ζέιεξ θαη κέζα ζε δχν ρξφληα θπθινθφξεζε ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 250.000 αληίηππα. 

 

 Σν βηβιίν πνπ θέξδηζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ΄Διιελεο αλαγλψζηεο κεηαθξάζηεθε θαη 

θπθινθνξεί ζηα αγγιηθά, ηζπαληθά, ηηαιηθά, πνξηνγαιηθά, νιιαλδηθά, ζνπεδηθά, 

θηιαλδηθά, πνισληθά, εβξατθά, ηνπξθηθά θαη ηζέρηθα. Σν 2000 εθδφζεθε ην δεχηεξν 

κπζηζηφξεκά ηεο, «Οη ηνμηθέο ελψζεηο ηνπ αξζεληθνχ» πνπ γλψξηζε θαη απηφ κεγάιε 

επηηπρία, ην 2004 ην κπζηζηφξεκα «Δζχ, γιπθηά κνπ εμνπζία», ην 2006 ην «Μαθάξηνη νη 

πελζνχληεο» θαη ην 2014 ην «Mamma Santissima».  

 

Έρεη γξάςεη επίζεο ηα παηδηθά βηβιία: «Ση θη αλ είκαη αζβφο (2001)»,  «Έρσ ξάκκαηα γηα 

ηε γνχλα ζνπ (2002)». Γηεγήκαηά ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθά, θαη έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε 2 ζπιινγέο δηεγεκάησλ. 
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10. Ζ Αξγπξώ γειάεη 

Ross Tony  & Οπίιιηο Σδηλ (2001), εθδφζεηο Παηάθε 

Θέκα: Κηλεηηθή αλαπεξία 

Ζιηθία παηδηώλ πνπ πξνηείλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ εθδόηε: -  

http://www.patakis.gr/SearchTableLookupVirtual.aspx?TableId=1&val=410327
http://www.patakis.gr/SearchTableLookupVirtual.aspx?TableId=1&val=491117
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Ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ: Ζ Αξγπξψ 

 

Ηζηνξία ηνπ παξακπζηνύ: 

Ζ Αξγπξψ είλαη έλα αλάπεξν θνξηηζάθη, κε θηλεηηθή αλαπεξία. Μέζα ζην παξακχζη 

παξνπζηάδεηαη λα θάλεη ζθαληαιηέο, λα γειάεη, λα ηξαγνπδάεη, λα θάλεη θνχληα θη φιν λα 

ρακνγειάεη. Ζ Αξγπξψ δε δηαθέξεη απφ ηα άιια παηδηά, φπσο εμάιινπ φια ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Παξνπζηάδεηαη λα πεηπραίλεη ζε θάπνηα καζήκαηα θαη λα απνηπραίλεη 

ζε θάπνηα άιια, λα είλαη θξφληκε θάπνηεο ζηηγκέο θαη δσεξή θάπνηεο άιιεο. Σεο αξέζεη 

ε δσγξαθηθή, ε κνπζηθή, ε ζάιαζζα θαη ην θνιχκπη.  

 

Οπηηθή γσλία:  

Σν παξακχζη απηφ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ γηα λα 

θαιιηεξγήζεη ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηελ αλαπεξία θαη λα νδεγήζεη ζηελ απνδνρή ησλ 

αηφκσλ απηψλ. Παξνπζηάδεηαη ην αλάπεξν θνξίηζη, σο έλα «θαλνληθφ – θπζηνινγηθφ» 

θνξίηζη ηεο ειηθίαο ηεο, απνδεηθλχνληαο φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δε δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη γη΄απηφ αμίδνπλ ηνλ ίδην ζεβαζκφ, θαη δηθαηνχληαη λα 

απνιακβάλνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα φπσο θάζε άιινο άλζξσπνο. 

 

ηνηρεία ζπγγξαθέα θαη εξγνγξαθία: 

 

 Ο Anthony Lee "Tony" Ross είλαη βξεηαλφο εηθνλνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο 

παηδηθψλ βηβιίσλ . ηε Βξεηαλία κπνξεί λα είλαη θαιχηεξα γλσζηφο γηα ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο ζεηξάο Horrid Henry ηεο Francesca Simon θαη ησλ έξγσλ ηνπ David 

https://en.wikipedia.org/wiki/Picture_books
https://en.wikipedia.org/wiki/Horrid_Henry
https://en.wikipedia.org/wiki/Francesca_Simon
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Walliams
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Walliams. Έρεη επίζεο εηθνλνγξαθήζεη ηε ζεηξά Amber Brown απφ ηελ Paula Danziger , 

ηε ζεηξά Dr Xargle ηεο Jeanne Willis θαη ηελ ζεηξά Harry The Poisonous Centipede 

ηεο Lynne Reid Banks . 

 

Σν 1986 ν Ross θέξδηζε ηελ θαηεγνξία Deutscher Jugendliteraturpreis , εηθφλα βηβιίνπ, 

γηα ην Ich komm dich holen! , ε γεξκαληθή έθδνζε ηνπ εξρφκελνπ γηα λα ζαο 

θέξσ! (Andersen, 1984).  

 

 

Γηα ηε ζπκβνιή ηνπ σο εηθνλνγξάθνο γηα ηα παηδηά ήηαλ ππνςήθηνο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ γηα ην δηεηείο δηεζλέο βξαβείν Hans Christian Andersen ην 2004. 

 

 

πκπεξάζκαηα  -  Δπίινγνο. 

 

ε φια ηα βηβιία πνπ αλαθέξζεθαλ, θπξηαξρεί ε ινγηθή ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δπζθνιία απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ηελ ππνρξεσηηθή ηνπ 

αλάδεημε ζε ήξσα. Βεβαίσο ζην θφλην ππνζάιπεηαη ε άπνςε φηη ν δηαθνξεηηθφο έρεη 

πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο απφ ηνπο άιινπο θαη πξέπεη λα είλαη μερσξηζηφο, γηα λα  γίλεη 

απνδεθηφο. Αιιά απηφ δελ είλαη ηφζν ην πξφβιεκα, φζν ην γεγνλφο φηη ελίνηε ν 

δηαθνξεηηθφο γίλεηαη απνδεθηφο, αθνχ ράζεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα γηα 

λα αθνινπζήζεη ηελ θπξίαξρε λφξκα. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Walliams
https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Danziger
https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Xargle
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Willis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynne_Reid_Banks
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Jugendliteraturpreis
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Award
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Τπάξρνπλ φκσο θαη βηβιία πνπ είλαη πην πξνζεθηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εγγξάθεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηδίσο νη θεληξηθέο ζθελέο θαη ηα θεληξηθά επεηζφδηα 

πξνζαλαηνιίδνπλ ην κηθξφ αλαγλψζηε ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλχπαξμε, 

ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ απνδνρή, ρσξίο λα εκθαίλεηαη σο πξνυπφζεζε απνδνρήο νη 

εμαηξεηηθέο πξάμεηο θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ήξσα πνπ ζπκβνιίδεη ή ζεκαηνδνηεί ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Θεσξεηηθά ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ βηβιίσλ ζπγθιίλεη ρσξίο θαη λα 

ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ινγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ην κνληέιν επαθήο. Έηζη 

αμίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ην βηβιίν ηεο Φπιιηψο Νηθνινχδε, Σν ραξνχκελν ιηβάδη. 

 

Έλα πνηνηηθφηεξν βήκα πξνο ηελ απνδνρή θαη ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απνηειεί 

ην βηβιίν ηεο Γηαθαηληζάθε, Π. (2003). Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία. Ζ ζπνπδαηφηεηα 

θαη απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ήξσαο κε δηαθνξεηηθφηεηα (Γηψξγνο 

– κπφλγθνο) δελ θάλεη θάηη ζεκαληηθφ γηα λα γίλεη απνδεθηφο. Σα παηδηά ηνλ 

θνξντδεχνπλ γηα ην θφθθηλν ηζνπινχθη πνπ έρεη ζηα καιιηά ηνπ θαη δελ ηνλ ζέινπλ γηα 

θίιν ηνπο. Ζ απνδνρή ηνπ έξρεηαη νκαιά θαη ζηαδηαθά ράξε ζηελ παξέκβαζε θάπνηνπ 

κέινπο ηεο θνηλφηεηαο, ηεο Πειαγίαο - Επγίαο πνπ εμεγεί απιά θαη θαηαλνεηά ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ Γηψξγνπ. Μάιηζηα, φηαλ ηα άιια παηδηά ζθέθηεθαλ αξρηθά λα 

θηηάμνπλ φια κηα θφθθηλε ηνχθα ζηα καιιηά, ε Πειαγία εμήγεζε φηη ν θαζέλαο είλαη 

μερσξηζηφο γηα απηά πνπ έρεη, θαη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κείλνπλ φπσο είλαη ν θαζέλαο κε 

ην ρξψκα ησλ καιιηψλ. ηελ νπζία απνξξίπηεη ηελ απφιπηε νκνηνγέλεηα θαη 

νκνηνκνξθία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θάηη πνπ «θνπβαινχλ» νη πεξηζζφηεξεο 

θνηλσλίεο. 
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Δπίζεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην βηβιίν ηνπ McKee, D. (2010). Ο 

Έικεξ θαη ην νπξάλην ηφμν. Σν ζέκα ηνπ είλαη ε δηαθνξεηηθή εκθάληζε. Ζ θηγνχξα κε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε νπνία είλαη απνδεθηή απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξά ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηεο, ζπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο (ηα ρξψκαηα ηεο) γηα λα ηα δψζεη ζην 

νπξάλην ηφμν. Παξά ην γεγνλφο φηη δίλεη ηα ρξψκαηα, ε ίδηα ε θηγνχξα δελ ράλεη ηα δηθά 

ηεο, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξήζεη ηελ κνλαδηθφηεηά ηεο, γεγνλφο πνπ ραξνπνηεί φινπο 

ηνπο ππφινηπνπο. Ληγφηεξν ελδηαθέξνλ αιιά κε άιιεο απνρξψζεηο δηαθνξεηηθφηεηαο 

είλαη θαη ην άιιν βηβιίν ηνπ McKee, D. (2010). Έικεξ.  

 

H δηαθνξεηηθφηεηα δελ γίλεηαη απνδεθηή νχηε ζηελ θνηλφηεηα αιιά νχηε θαη ζηνλ 

δηαθνξεηηθφ ήξσα πνπ απνθαζίδεη λα βαθηεί, ψζηε λα θαίλεηαη ίδηνο κε ηνπο 

ππφινηπνπο. Απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ θαηαλνεί φηη νη ππφινηπνη ηεο παξέαο δελ 

γεινχλ καδί ηνπ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπ ρξψκαηνο, αιιά ιφγσ ηεο θαιήο ηνπ 

δηάζεζεο θαη ησλ αζηείσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί. Δπνκέλσο δελ κεηξάεη ε 

δηαθνξεηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε αιιά ν εζσηεξηθφο ραξαθηήξαο. Ξεθεχγεη αξθεηά απφ 

ηα θιαζηθά βηβιία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη έρεη δηαθνξεηηθή ινγηθή ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ παηδαγσγφ θαη ςπρνιφγν Jean Piaget ην θαιφ παηδηθφ βηβιίν δελ είλαη 

έλα έξγν «παηδαγσγηθφ» γηα λα «εθπαηδεχζνπκε» ην παηδί κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπκε γηα απηφ, αιιά έλα βηβιίν ηνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ην ςπραγσγεί, 

θαιιηεξγεί ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηελ θαληαζία ηνπ, απαληά ζηηο αηζζεηηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο θαη παξακέλεη ζην δηθφ ηνπ επίπεδν θαηαλφεζεο κε ην θείκελν θαη ηα ζρέδηα 
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πνπ ηνπ πξνηείλεη (Piaget, 1983). Καηά ηηο θαηαγξαθέο ηεο Αγγεινπνχινπ, έλα πνηνηηθφ 

βηβιίν γηα παηδηά, παξάιιεια κε ηελ ςπραγσγία πνπ παξέρεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, 

ζπκβάιεη θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, γηαηί επηδξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο, δίρσο θαηαλαγθαζκφ, κέζα απφ ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη απφιαπζεο αληίζηνηρα κε 

απηά ηνπ παηρληδηνχ (Αγγεινπνχινπ, 1978). 
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