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Λμγμηεπκία γηα Παηδηά Ι 

Γκόηεηα 1: Γεκηθά-Γηζαγςγηθά 
 

Δεμήηνεξ Πμιίηεξ 
πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Κμηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Σ.Γ.Γ.Α.Π.Η. 
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θμπμί  εκόηεηαξ 
• Καηακόεζε βαζηθώκ (εηζαγςγηθώκ) εκκμηώκ — 

Γηζαγςγή ηςκ θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ ζε βαζηθέξ 
ζεςνίεξ θαη απόρεηξ πμο αθμνμύκ ηε  Λμγμηεπκία 
γηα Παηδηά. 

• Γλμηθείςζε με ηηξ βαζηθέξ ανπέξ ηεξ Θεςνίαξ θαη 
ηεξ Κνηηηθήξ ηεξ Λμγμηεπκίαξ γηα Παηδηά, θαζώξ 
θαη με ηα ιμγμηεπκηθά είδε πμο αλημπμημύκηαη ςξ 
θαηαιιειόηενα γηα ηα μηθνά παηδηά. 

• Δηάθνηζε ημο εκκμημιμγηθμύ πενηεπμμέκμο ηςκ 
όνςκ θαη ηςκ ηδηαίηενςκ πνμζδημνηζηηθώκ 
ζημηπείςκ ηεξ Λμγμηεπκίαξ γηα Παηδηά. 
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Πενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Γηζαγςγηθέξ έκκμηεξ-Δηαζαθήκηζε όνςκ («Λμγμηεπκία», 

«παηδί», «Παηδηθή Λμγμηεπκία» ή «Λμγμηεπκία γηα 
Παηδηά»)  

• Γηζαγςγή ζηε Θεςνία θαη ζηεκ Κνηηηθή ηεξ Λμγμηεπκίαξ 
γηα   Παηδηά-Σμ παηδί ςξ ακαγκώζηεξ θαη θνηηηθόξ ηεξ 
Λμγμηεπκίαξ γηα Παηδηά  

• Γκκμημιμγηθόξ  πνμζδημνηζμόξ θαη ηδηαίηενμξ 
παναθηήναξ ηεξ Λμγμηεπκίαξ γηα Παηδηά, Μμνθή θαη 
πενηεπόμεκμ ηςκ ιμγμηεπκηθώκ θεημέκςκ γηα παηδηά, 
Όνμη θαηαιιειόηεηαξ ακαγκςζμάηςκ-Κνηηήνηα επηιμγήξ  

• Βαζηθά είδε θαη δηδαθηηθή αλημπμίεζε ιμγμηεπκηθώκ 
θεημέκςκ ζηεκ Πνμζπμιηθή Γθπαίδεοζε. 
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«Παιδική Λογοηετμία»  

ή  

«Λογοηετμία για Παιδιά»; 
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 Η πνήζε ημο όνμο «Παηδηθή Λμγμηεπκία» ζημκ ειιεκηθό πώνμ 

πνμζδημνίδεηαη ηζημνηθά: Γπηθνάηεζε από ηα μέζα ζπεδόκ ημο 19μο 

αηώκα, όηακ δεκ γνάθμκηακ ένγα εηδηθά γηα παηδηά θαη 

αλημπμημύκηακ ςξ «παηδηθά» ή "παηδηθόηνμπα" θάπμηα από ηα 

θείμεκα πμο απεοζύκμκηακ ζημοξ εκειίθμοξ.  

 Ωζηόζμ, ημ επίζεημ «παηδηθή» ιεηημονγεί παγηδεοηηθά, μάιιμκ 

δηαπςνηζηηθά γηα μηα Λμγμηεπκία, μ απμδέθηεξ ηεξ μπμίαξ 

θαίκεηαη κα πνμζδημνίδεη ηεκ μοζία ηεξ, αιιά θαη μεηςηηθά, επεηδή 

ςξ πμημηηθόξ παναθηενηζμόξ πνμζδημνίδεη ηεκ πμηόηεηα μηαξ 

Λμγμηεπκίαξ εθ ηςκ πνμηένςκ "με εκήιηθεξ", "με ζμβανήξ" 

(«παηδηθά πνάγμαηα», «παηδηθά θαμώμαηα», θ.ά.).  

 Έηζη, δεμημονγεί εονύηενμ εκκμημιμγηθό δηαπςνηζμό πμο 

ζηενίδεηαη ζηεκ ακηίζεζε παηδί-εκήιηθμξ, ε μπμία μεηαθένεηαη 

ακαπόθεοθηα ζημ εκκμημιμγηθό θαη ακαθμνηθό πενηεπόμεκμ ημο 

ζεμαίκμκημξ «Λμγμηεπκία».  
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Από ημοξ δύμ όνμοξ, ιμηπόκ, ζήμενα πνμθνίκεηαη μ δεύηενμξ, 

«Λογοηετμία για Παιδιά»: 

Ωξ μ ιηγόηενμ πνμβιεμαηηθόξ, αθμύ αθήκεη ηεκ έκκμηα ημο όνμο 

«Λμγμηεπκία» αθέναηα θαη άζηθηε, εκώ με ζαθή επηηαζζόμεκμ 

πνμζδημνηζμό ελεηδηθεύεη ημ κόεμά ηεξ ζε ζπέζε με ημκ απμδέθηε ηεξ, 

πςνίξ κα απμθόπηεηαη από ηε Λμγμηεπκία, γεκηθά.  

Κονίςξ, όμςξ, πνμζδημνίδεη ανηηόηενα ημ ακηηθείμεκμ ηεξ μειέηεξ 

μαξ (ε πνόζεζε γηα + αηηηαηηθή ─> αηηία, ζθμπόξ ή θαηαιιειόηεηα).  

Χαναθηενίδεη ηα, με ακάιμγε μμνθή θαη πενηεπόμεκμ, αηζζεηηθά 

δηθαηςμέκα ένγα ηςκ (εκήιηθςκ) ιμγμηεπκώκ (μήπςξ θαη ηςκ 

παηδηώκ;) πμο απεοζύκμκηαη ζε παηδηά ηεξ πνμζπμιηθήξ, ηεξ ζπμιηθήξ 

θαη ηεξ εθεβηθήξ ειηθίαξ,  πνμθεημέκμο κα ηα θένμοκ ζε επαθή με ημ 

αηζζεηηθό θαηκόμεκμ ηεξ ηέπκεξ, γεκηθόηενα, θαη ηεξ Λμγμηεπκίαξ, 

εηδηθόηενα.  
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Διαζαθήμιζη ηωμ εμμοιώμ ποσ εμπλέκομηαι ζηομ όρο 

«Λογοηετμία για Παιδιά» 

 

1. Λογοηετμία: 

  Η Λμγμηεπκία ζοκηζηά επηθμηκςκηαθή πνάλε πμο 

βαζίδεηαη ζε έλη «πανάγμκηεξ» (πομπός δέθηες, 

ζσμθραδόμεκα, μεήκσμα, θώδηθας, επαθή). 

  

  Σέπκε ημο ιόγμο/Ακηηθείμεκμ ιεθηηθό με αηζζεηηθή 

ιεηημονγία — (πμηεηηθή) Λμγμηεπκηθόηεηα.  
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Πμμπόξ                                                    Δέθηεξ  

Η Λμγμηεπκία ςξ επηθμηκςκηαθή πνάλε 

ομθναδόμεκα 
Μήκομα 
Κώδηθαξ 
(Γπαθή) 

Jakobson, Roman. «Linguistics and Poetics» (1960) 
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Λμγμηεπκηθόηεηα 

Ιδηόηεηα πμο θάκεη έκα θείμεκμ ιμγμηεπκηθό θαη ζομπιέθεη 

(ακαθένεηαη) βαζηθά (ζε) ηέζζενηξ έκκμηεξ:  

• εικόμα (αθενεμέκμξ όνμξ πμο ακαθένεηαη ζηεκ 

εηθμκμπμηία),  

• μεηαθορά (με θονημιεθηηθή πνήζε γιώζζαξ, οθμιμγηθόξ 

ηνόπμξ πμο ζογθνίκεη δύμ ακηηθείμεκα: πνόζςπμ-

θεγγάνη),  

• ζύμβολο (ζογθεθνημέκμ επηιεγμέκμ ακηηθείμεκμ πμο 

ζεμαημδμηεί μηα θονίανπε ηδηόηεηά ημο: κενό-νμή),  

• μύθος (ηζημνία, μοζμπιαζία). 
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2. Παηδί 

(Βαζηθά παναθηενηζηηθά):  

• αοζμνμεηηζμόξ, έλανζε ημο εγώ 

• ηάζε γηα επίδεηλε – επηδήηεζε ηεξ επηδμθημαζίαξ θαη ημο ζαομαζμμύ 

ηςκ άιιςκ 

• δεθηηθόηεηα ζηεκ ηζπύμοζα θμοιημύνα, μνμή γηα μίμεζε αιιά θαη 

ακηίζεζε ζηηξ ζειήζεηξ ηςκ άιιςκ 

• θοζημιμγηθμί πενημνηζμμί 

• ζελμοαιηθή ακςνημόηεηα 

• ηάζε πνμζθόιιεζεξ ζημοξ εκειίθμοξ 

• αδοκαμία αθενεμέκεξ ζθέρεξ 

• θονηανπία ηεξ θακηαζίαξ 

• μηθνόηενε ηθακόηεηα ζογθέκηνςζεξ, θηκεηηθόηεηα 
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Όνμη θαηαιιειόηεηαξ εκόξ ιμγμηεπκήμαημξ γηα παηδηά  
(θαηά ημκ X. αθειιανίμο): 

1. Να είκαη πνμζανμμζμέκμ ζημ γιςζζηθό πιμύημ ημο παηδημύ. 
2. Να είκαη πνμζανμμζμέκμ ζημ γκςζημιμγηθό πιμύημ ημο παηδημύ. 
3. Να ηθακμπμηεί ηεκ ακάγθε ημο παηδημύ γηα θίκεζε. 
4. Να ηθακμπμηεί ηεκ ακάγθε γηα πανά. 
5. Να μεκ πνμθαιεί ηζπονέξ, ζογθιμκηζηηθέξ ζογθηκήζεηξ. 
6. Να είκαη απιό, παναζηαηηθό, επμπηηθό. 
7. Να θαιιηενγεί ζηα παηδηά εογεκηθά αηζζήμαηα θαη κα δεμημονγεί 

πανμνμήζεηξ γηα πνάλεηξ ακώηενεξ. 
8. Να πνμάγεη ηεκ θμηκςκηθόηεηα θαη ηε ζοκενγαζία ακάμεζα ζημοξ 

ακζνώπμοξ. 
9. Να ελαίνεη ημ ηδακηθό ηεξ εηνήκεξ θαη ηεξ ζοκενγαζίαξ ακάμεζα ζημοξ 

ιαμύξ, με πανάιιειε θαηαδίθε ημο πμιέμμο. 
10. Να πνμβάιιεη ημ νόιμ ηεξ ενγαζίαξ ζηεκ θαηάθηεζε ηεξ δςήξ θαη ηεκ 

απμζηνμθή ζηε θογμπμκία θαη ηεκ θάζε είδμοξ εθμεηάιιεοζε ακζνώπμο 
από άκζνςπμ. 

11. Να θαιιηενγεί ηεκ αγςκηζηηθόηεηα. 
12. Να θάκεη ημ παηδί κα ζοκεηδεημπμηεί όηη όιμη μη άκζνςπμη είκαη ίζμη μεηαλύ 

ημοξ, όηη έπμοκ ηα ίδηα δηθαηώμαηα ζηε δςή θαη ζηε μόνθςζε. 
13. Να ακηαπμθνίκεηαη ζηε βαζμίδα ροπηθήξ θαη πκεομαηηθήξ ακάπηολεξ ημο 

παηδημύ. 
Ιζηορία ηες Παηδηθής Λογοηετκίας (ειιεκηθή θαη παγθόζμηα). 61990 
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Παηδηθά Χαναθηενηζηηθά θαη Ακαγκώζμαηα 
(ακάιμγα με ηεκ ειηθηαθή θάζε ημο παηδημύ - J.Piaget, γκςζηηθή/ ελειηθηηθή ροπμιμγία) 
 
• Πρώηη Στολική Ηλικία (5-8 πν.) 

- ταρακηηριζηικά: θηκεηηθόηεηα, δςκηάκηα, ζογθεθνημέκα οπμθεημεκηθά εκδηαθένμκηα, 
εγςθεκηνηζμόξ, θακηαζία (πμο πενημνίδεηαη ζηαδηαθά), ακζνςπμμμνθηθέξ ακηηιήρεηξ 
γηα ηα δώα, ζογθεθνημεκμπμίεζε θάπμηςκ εκκμηώκ, μκήμε, όνελε γηα μάζεζε.  
- καηάλληλα αμαγμώζμαηα: μηθνέξ θακηαζηηθέξ ηζημνίεξ, παναμύζηα θαη μύζμη δώςκ, 
αζηείεξ ηζημνίεξ, ηζημνίεξ γηα ηε θύζε, μοζμιμγία, (πιμύζηα εηθμκμγνάθεζε). 

 
• Μεζαία Στολική Ηλικία (9-11 πν.) 

- ταρακηηριζηικά: εκδηαθένμκ γηα ηεκ θμηκςκηθή δςή θαη ηηξ θηιηθέξ ζπέζεηξ, 
ζηαδηαθή απειεοζένςζε από ημκ εγςηζμό, εκίζποζε ηεξ απμμκεμμκεοηηθήξ 
ηθακόηεηαξ, ηεξ ιμγηθήξ ζθέρεξ θαη ηεξ ηάζεξ κα δίκεη ιύζεηξ, απόθηεζε ζοκείδεζεξ 
ημο θαιμύ θαη ημο θαθμύ, δηαμόνθςζε αημμηθώκ εκδηαθενόκηςκ.  
- καηάλληλα αμαγμώζμαηα: εύζομεξ ηζημνίεξ, νοζμηθά πμηήμαηα, ηζημνηθά 
μοζηζημνήμαηα, ακαγκώζμαηα με ενςηζμμύξ θαη ακζνςπηζηηθά ηδεώδε (όπη ηόζμ 
πιμύζηα εηθμκμγνάθεζε, ζοπκά αζπνόμαονε) . 

 
• Τελεσηαία Στολική Ηλικία/ Προεθηβεία (12-14 πν.) 

- ταρακηηριζηικά: ζεμακηηθέξ ζςμαηηθέξ αιιαγέξ, αθύπκηζε ζελμοαιηθώκ 
εκδηαθενόκηςκ θαη ηάζεςκ επακαζηαηηθόηεηαξ, θαηακόεζε οπμζεηηθήξ ζθέρεξ, ημ 
ζοκαίζζεμα ελαθμιμοζεί κα θονηανπεί, έκημκε ακαδήηεζε πνμηύπςκ θαη ηδακηθώκ.  
- καηάλληλα αμαγμώζμαηα: (ακαγκώζμαηα) με ζέμαηα ημκ ένςηα, ηεκ ηζόηεηα ηςκ 
θύιςκ, θμηκςκηθμύξ πνμβιεμαηηζμμύξ, θ.ά. (αζπνόμαονε εηθμκμγνάθεζε). 
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Ακαγκςζηηθμί νόιμη 

• αμαγμώζηης-παίκηης: Σμ παηδί ηεξ πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ, θονίςξ 

αθνμαηήξ, πμο «ακαθαηεύεη» πναγμαηηθόηεηεξ με θακηαζηηθμύξ 

θόζμμοξ, θόβμοξ με επηζομίεξ ή πνμζδμθίεξ,  

• αμαγμώζηης-πλαζμαηικός ήρωας: ημ παηδί ηεξ ζπμιηθήξ ειηθίαξ 

πμο πνμβάιιεη ημκ εαοηό ημο ζημκ ήνςα πμο «ζοκακηά», γηα κα 

απμζαθεκίζεη ζομπενηθμνέξ, 

• αμαγμώζηης-ζκεπηόμεμο άηομο: μ έθεβμξ πμο ακαδεηά αλίεξ θαη 

πνόηοπα δςήξ  

• αμαγμώζηης-ερμημεσηής: μ ζοζηεμαηηθόξ μειεηεηήξ ηεξ 

ιμγμηεπκίαξ  

• πολσπράγμωμ αμαγμώζηης: αοηόξ πμο γκςνίδεη κα δηαβάδεη ηε 

ιμγμηεπκία με πμιιαπιμύξ ηνόπμοξ 

 
Appleyard, J.A., S.J. Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to 

Adulthood. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 
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οζπεηηζμόξ Λεηημονγηώκ-Θεςνηώκ 

Μανληζηηθή Θεςνία 
(ακαθμνηθή ιεηημονγία) 

Ρμμακηηθή Θεςνία 
(ζοκαηζζεμαηηθή/ 

βηςμαηηθή ιεηημονγία) 

Φμνμαιηζηηθή Θεςνία 
(πμηεηηθή ιεηημονγία) 

Ακαγκςζηηθή Θεςνία 
(βμοιεηηθή/πνμζεηηθή 

ιεηημονγία) 

ηνμοθημοναιηζηηθή Θεςνία 
(μεηαγιςζζηθή ιεηημονγία) 
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Λεηημονγίεξ  
παναγόκηςκ επηθμηκςκηαθήξ πνάλεξ 

Πμμπόξ → ζσμαιζθημαηική/ βιωμαηική 

Δέθηεξ → βοσληηική/προθεηική 

ομθναδόμεκα → αμαθορική 

Μήκομα → ποιηηική  

Κώδηθαξ → μεηαγλωζζική  

Γπαθή → ; (θαηηθή) 
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«οκαιιαθηηθή» Θεςνία 
L.M. Rosenblatt 

Αμαγμώζηης 
(ιδιόησπη-αηομική  

εμπειρία) 
Σσμαλλαγή 

Κείμεμο  
(ζύμθεζη εμπειριώμ) 

• πνμζδμθίεξ 
• άμοκεξ 
• θακηαζία 

(μεηαζπεμαηηζμόξ) 
• εθιεθηηθή πνμζμπή 
• ακαγκςζηηθέξ 

ζηάζεηξ 

• «έθθιεζε» 
• με αηζζεηηθή ζηάζε 
• ακηίδναζε 
• έιεγπμξ 
• πνμζανμμγή 

(ζομμόνθςζε, 
αθμμμίςζε) 

• ηζμννμπία ή 
αννοζμία 

• αηζζεηηθή ζηάζε 
• μιμθιήνςζε 

εμπεηνίαξ 
 

• θίκεηνμ 
(εκενγμπμίεζε 
εμπεηνίαξ) 

• πνμζπέδημ 
(δμθημαζηηθό 
πιαίζημ) 

• θείμεκμ → «πμίεμα» 
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Αιζθηηική αμάγμωζη Μη αιζθηηική αμάγμωζη 
 

Ο ακαγκώζηεξ επηθεκηνώκεη 
ηεκ πνμζμπή ημο ζε όζα βηώκεη θαηά 

ηε δηάνθεηα ηεξ ακάγκςζεξ 
πάνε ζηεκ ηδηαίηενε ζπέζε πμο 

ακαπηύζζεη με ημ θείμεκμ.  

Ο ακαγκώζηεξ επηθεκηνώκεη 
ηεκ πνμζμπή ημο ζηηξ 

πιενμθμνίεξ πμο 
ζα θαηαζημύκ πνήζημεξ 

μεηά ημ ηέιμξ ηεξ ακάγκςζεξ. 

Ο νοζμόξ ηεξ ακάγκςζεξ ζοκάδεη με 
ηεκ ελέιηλε ηεξ ακαγκςζηηθήξ 

πνόζιερεξ. 

Ο νοζμόξ ηεξ ακάγκςζεξ 
μπμνεί κα αολεζεί.   

Ο ήπμξ ηςκ ιέλεςκ γίκεηαη 
ακηηιεπηόξ επηιεθηηθά ακάιμγα με 
ημ πμύ εζηηάδεη μ ακαγκώζηεξ ηεκ 

πνμζμπή ημο. 

Ο ήπμξ ηςκ ιέλεςκ μπμνεί κα 
παναβιεθζεί.  
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Δηαδηθαζία / Άλμκεξ  
Ακαγκςζηηθήξ Ακηίδναζεξ 

• Πώξ ακηηδνώ εγώ ζημ «θείμεκμ» αοηό; 

• Πώξ δηαμμνθώκεη ημ «θείμεκμ» ηεκ 

ακηίδναζή μμο; 

• Πώξ ζα μπμνμύζακ κα ακηηδνάζμοκ / 

Πώξ ακηηδνμύκ (μη) άλλοι ακαγκώζηεξ 
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Η Λμγμηεπκία ζηεκ Πνμζπμιηθή Γθπαίδεοζε 

 

 Με ηε βμήζεηα θονίςξ ημο παηπκηδημύ, όπμο ε απηή πναγμαηηθόηεηα 
ζοκοπάνπεη ανμμκηθά θαη ζομπιενςμαηηθά με ημ θακηαζηαθό ακηίζημηπό 
ηεξ, εκενγμπμημύκηαη, αλημπμημύκηαη θαη ακαζεμαζημδμημύκηαη όιεξ μη 
εγγεκείξ θαη δοκαηέξ ανπεηοπηθέξ ηάζεηξ ηεξ ακζνώπηκεξ θύζεξ.  

 
 Η ακαγκώνηζε από ημ/ηε κεπηαγςγό ηςκ μμμημηήηςκ πμο 
πνμζδημνίδμοκ ηε ζπέζε παηπκηδημύ θαη ιμγμηεπκηθήξ ακάγκςζεξ ― δειαδή 
όηη «αποηειούκ μηα εθούζηα δραζηερηόηεηα», «μαγεύοσκ θαη θαζειώκοσκ 
ηο παηδί», «ομορθαίκοσκ ηε δφή τφρίς κα ηθακοποηούκ σιηθές απαηηήζεης 
(έτοσκ ηο ζηοητείο ηες ακηδηοηέιεηας)» θαη, ηέιος, «προζθέροσκ ζηοητεία 
αρμοκίας» ― μπμνμύκ κα δηεοθμιύκμοκ πμιύ ηηξ δηενγαζίεξ ηεξ ηάλεξ, 
μεηαηνέπμκηαξ ημ "παηπκίδη ηεξ ακάγκςζεξ" ζε μηα ακαγκςζηηθή 
πενηπέηεηα γηα ηα παηδηά. 

 
 Με ηεκ εηζαγςγή ηςκ ηεπκηθώκ ημο παηπκηδημύ ζηηξ δηαδηθαζίεξ 
θαηακόεζεξ θαη γκώζεξ ηα παηδηά εμπιέθμκηαη πημ γνήγμνα ζηηξ 
δηαδηθαζίεξ αοηέξ, εκώ πνμπςνμύκ ιηγόηενμ ακηηδναζηηθά θαη πενηζζόηενμ 
εοπάνηζηα ζηεκ ακαμόνθςζε ηςκ βαζηθώκ ημοξ εμπεηνηώκ. 
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Δσμηηικά… 
 

Σμ ιμγμηεπκηθό θείμεκμ ζοκηζηά έκακ  
πνμκμμηαθό πώνμ, όπμο μη δηαθεημεκηθέξ ακηαιιαγέξ, μη 

κμεμαημδμηήζεηξ, μη ακαζεμάκζεηξ, θ.ιπ., δίκμοκ ηεκ εοθαηνία ζημ 
κήπημ-ακαγκςζηηθό οπμθείμεκμ: 

  
 κα βηώζεη ηεκ αηζζεηηθή ιμγμηεπκηθή εμπεηνία ςξ αημμηθή 

εμπεηνία πμο ζα ημ βμεζήζεη ζηε «ζοκαιιαγή» ημο με ό,ηη ημ 
πενηβάιιεη,  

 
 κα ελαζθήζεη ημ θακηαζηαθό ημο,  

 
 κα πεηζηεί όηη ηα ιμγμηεπκηθά θείμεκα βνίζθμκηαη μπνμζηά ημο, γηα 

κα ηα απμιαύζεη, γηα κα ηα απμδμμήζεη, γηα κα ηα πανεί θαη "κα 
παίλεη" μαδί ημοξ.  
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Καηαληκηικά… 
 

 Η εμπεηνία ημο κμήμαημξ οπενβαίκεη ημ ίδημ ημ κόεμα θαη 

ακαδεηθκύεη ηεκ ηδηαίηενε ζεμαζία ηεξ ιμγμηεπκηθήξ εμπεηνίαξ γηα 

ημ ίδημ ημ άημμμ πμο ζοκεηδεημπμηεί ηηξ βαζύηενεξ μοζίεξ ηεξ 

ύπανλήξ ημο. 

 

 Η μοζία ηςκ δηαδηθαζηώκ πμο ημ ιμγμηεπκηθό θείμεκμ εγθαηκηάδεη 

δεκ είκαη απιώξ ε ακαδήηεζε ηεξ γκώζεξ πμο ε θεημεκηθή 

αθμιμοζία οπμβάιιεη αιιά ε εμπεηνία πμο αοηή ζοκηζηά θαη 

δηαμέζμο ηεξ μπμίαξ μ ακαγκώζηεξ επακενμεκεύεη «ηεκ παιηά 

αίζζεζε ηςκ πναγμάηςκ», αηζζεημπμηεί ημ νόιμ ημο θαη 

ακαζογθνμηεί ημκ θόζμμ ημο, ζομμεηέπεη πνμζςπηθά ςε ό,τι ημκ 

αθμνά, ζθέθηεηαη θνηηηθά θαη δηενεοκά δεμημονγηθά.   
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 
 

 
1. Ακαγκςζημπμύιμο, Δ. Λογοηετκηθή Πρόζιευε ζηεκ Προζτοιηθή θαη 

Πρφηοβάζμηα Εθπαίδεσζε. Αζήκα: Παηάθεξ, 2002. 
2. Κακαηζμύιε, Μ. Εηζαγφγή ζηε Θεφρία θαη Κρηηηθή ηες Παηδηθής 

Λογοηετκίας Στοιηθής θαη Προζτοιηθής Ηιηθίας. Θεζζαιμκίθε: University 
Studio Press, 22007. 

3.  Χακη, Π. Κρηηηθή, Θεφρία θαη Παηδηθή Λογοηετκία. Μηθν. Γ. 
αθειιανηάδμο-Μ. Κακαηζμύιε. Αζήκα: Παηάθεξ, 1996. 

4. Hunt, P. (επημ.). Καηακοώκηας ηε Λογοηετκία γηα Παηδηά. Μηθν. Χ. 
Μεηζμπμύιμο. Αζήκα: Μεηαίπμημ, 2009. 

5. McGillis, R. The Nimble Reader: Literary Theory and Children’s 
Literature. New York: Twayne Publishers, 1995. 

6. Nikolajeva, M. Aesthetics Approaches to Children’s Literature: An 
Ιntroduction. Lanham, Maryland/Torondo/Oxford: The Scarecrow 
Press, Inc., 2005. 
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Σέιμξ Γκόηεηαξ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 
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Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Λογοτεχνία για Παιδιά Ι. Γενικά-Ειςαγωγικά». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   
Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516 

  

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων 

Το Ζργο αυτό κάνει χριςθ των ακόλουκων ζργων: 

Εικόνεσ/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίεσ 

Εικόνα ςτθ διαφάνειασ 4: < τθσ Σκιτςογράφου-Εικονογράφου Διατςζντασ Παρίςθ, 
Στο Άντα Kατςίκθ-Γκίβαλου, Γιάννθσ Παπαδάτοσ, Bίκυ Πάτςιου, Δθμιτρθσ Πολίτθσ, 
Θεοδόςθσ Πυλαρινόσ (Επιμ.). Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Kειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικοφ. 
Στο σκολειό του κόσμου. ΙΤΥΕ Διόφαντοσ, ςελ. 17.> 
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


