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Λμγμηεπκία γηα Παηδηά Ι 

Γκόηεηα 3: Αθήγεζε 
 

Δεμήηνεξ Πμιίηεξ 
Σπμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Κμηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Τ.Γ.Γ.Α.Π.Η. 
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Σθμπμί  εκόηεηαξ 
• Καηακόεζε ηςκ θςδίθςκ θαη ηεξ δοκαμηθήξ ηεξ 

Αθήγεζεξ, γεκηθά.  

• Καηακόεζε ηςκ θςδίθςκ, ηεξ θύζεξ θαη ηςκ 
ηδηαίηενςκ ιεηημονγηώκ ηεξ Αθήγεζεξ ζημ 
Νεπηαγςγείμ. 

• Γλμηθείςζε ηςκ θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ με ηηξ 
βαζηθέξ  ανπέξ ηεξ Αθεγεμαημιμγίαξ πμο 
ζπεηίδμκηαη με ηε  Λμγμηεπκία γηα Παηδηά. 

• Σογθνόηεζε/Υιμπμίεζε αθεγεμαηηθώκ 
δναζηενημηήηςκ ή δναζηενημηήηςκ μεηά ηεκ 
αθήγεζε.  
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Πενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Γεκηθά-Γκκμημιμγηθά-Ιζημνηθά - Σημηπεία ηεξ αθήγεζεξ, 

Γίδε αθήγεζεξ-Αθεγεμαηηθμί ηνόπμη [Αθήγεζε-
Δηάιμγμξ («δηήγεζηξ»-«μίμεζηξ»)], Αθεγεμαηηθόξ 
πνόκμξ [ηζημνηθόξ, πναγμαηηθόξ, αθεγεμαηηθόξ          
(Γλςηενηθόξ/ελςθεημεκηθόξ-
Γζςηενηθόξ/εζςθεημεκηθόξ), Οπηηθή Γςκία (Γζςηενηθή 
Οπηηθή Γςκία-Γλςηενηθή Οπηηθή Γςκία), Η δηεύζοκζε 
ηεξ θςκήξ  

• Η Αθήγεζε ζηε ζπμιηθή ηάλε-Η Αθήγεζε ζημ 
Νεπηαγςγείμ, Πνμεημημαζία γηα ηεκ αθήγεζε/Πναθηηθέξ 
θαηά ηεκ αθήγεζε, Δναζηενηόηεηεξ μεηά ηεκ Αθήγεζε, 
Φαναθηενηζηηθά ημο Αθεγεηή-Βαζηθέξ ανπέξ γηα μηα 
επηηοπεμέκε αθήγεζε μέζα ζηε ζπμιηθή ηάλε. 
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Αθήγεζε 

Mηα πνάλε επηθμηκςκίαξ θαηά ηεκ 

μπμία πανμοζηάδεηαη πνμθμνηθά (ή 

γναπηά) μηα ζεηνά από πναγμαηηθά ή 

πιαζμαηηθά (επηκμεμέκα) γεγμκόηα. 
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«Αθήγεζε (Storytelling) είκαη ε 

αιιειεπηδναζηηθή ηέπκε ηεξ  

πνήζεξ ιέλεςκ θαη δνάζεςκ γηα ηεκ 

ακαπανάζηαζε ηςκ ζημηπείςκ θαη ηςκ 

εηθόκςκ μηαξ ηζημνίαξ με ηνόπμ πμο κα 

θεκηνίδεη ηε θακηαζία ημο αθνμαηή».  

(National Strorytelling Network) 
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Σημηπεία ηεξ Αθήγεζεξ: 
αθεγεηήξ - αθνμαηήξ - αθεγεμαηηθή πνάλε -

αθεγεμαηηθό πενηεπόμεκμ 
 

 

Είδε αθήγεζεξ:  
αθεγήζεηξ πναγμαηηθώκ γεγμκόηςκ,   
αθεγήζεηξ πιαζμαηηθώκ γεγμκόηςκ,  
ιμγμηεπκηθή θαη ηζημνηθή αθήγεζε,  

θαζεμενηκέξ αθεγήζεηξ 
 
 

Αθεγεμαηηθμί ηνόπμη:  
αθήγεζε, δηάιμγμξ 

(«δηήγεζηξ»-«μίμεζηξ») 
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Η Λμγμηεπκία ακήθεη ζηηξ ηέπκεξ ημο 
πνόκμο. 

 
Χνόκμξ: 

ηζημνηθόξ-πναγμαηηθόξ, αθεγεμαηηθόξ 
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Η έκκμηα ημο πνόκμο ζηεκ αθεγεμαηηθή ιμγμηεπκία 

1. Ο αθεγεμαηηθόξ πνόκμξ: Γίκαη μ πνόκμξ ηεξ αθήγεζεξ ή ηεξ 
ακάγκςζεξ.  

2. Ο ηζημνηθόξ πνόκμξ: Γίκαη ημ πνμκηθό πιαίζημ πμο ζομβαίκμοκ ηα 
πναγμαηηθά, ηα ηζημνηθά γεγμκόηα. (Τμ 1789 π.π., μ πνόκμξ ηεξ 
Γαιιηθήξ Γπακάζηαζεξ). 

3. Ο πναγμαηηθόξ πνόκμξ: Γίκαη ημ δηάζηεμα πμο δηανθεί μ μύζμξ ζ’ έκα 
μοζηζηόνεμα (π.π. μ ήνςαξ γεκκηέηαη, μεγαιώκεη, ςνημάδεη, αιιάδεη, 
πεζαίκεη). 

………. 
 

Παοαηηοήζειπ: 
1. Πμιιέξ θμνέξ μ μοζηζημνημγνάθμξ ζομπηέδεη μέζα ζημκ αθεγεμαηηθό πνόκμ ημκ 

πναγμαηηθό πνόκμ πενκώκηαξ γεγμκόηα εηώκ μέζα ζε ιίγεξ παναγνάθμοξ, εκώ μπμνεί 
κα δηαζέζεη μεγάια θεθάιαηα, γηα κα απεηθμκίζεη π.π. μηα δελίςζε. 

2. Υπάνπεη ζηεκή ζπέζε ζηεκ αθεγεμαηηθή πνμμπηηθή θαη ημκ αθεγεμαηηθό πνόκμ. 
Καζμνηζηηθή ζεμαζία γηα ηε πνήζε ημο έπεη ε πνμμπηηθή, όπμο ημπμζεηείηαη μ 
αθεγεηήξ. 

3. Ο αθεγεμαηηθόξ πνόκμξ νοζμίδεη ηεκ πιμθή ζηεκ επηθή αθήγεζε θαη ειέγπεηαη από ημκ 
μοζηζημνημγνάθμ, μ μπμίμξ πνεζημμπμηεί δηάθμνα ηεπκάζμαηα γηα κα μηθμκμμήζεη μέζα 
ζηεκ αθήγεζή ημο μπμηαδήπμηε πνμκηθή έθηαζε. 
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πν.αθ.<πν.ηζη. ―› επηηάποκζε  
πν.αθ.>πν.ηζη. ―› επηβνάδοκζε 

πν.αθ.=πν.ηζη. ―› «ζθεκή», δηάιμγμξ 
 

•Αθεγεηήξ – ζογγναθέαξ 
 

•Οπηηθή γωκία:εζςηενηθή-ελςηενηθή 
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Αθεγεμαηηθόξ πνόκμξ 

•Ελωηενηθόξ/ελωθεημεκηθόξ: πνόκμξ ημο πμμπμύ 
πνόκμξ ημο δέθηε, πνόκμξ ηςκ γεγμκόηςκ    
  
•Εζωηενηθόξ/εζωθεημεκηθόξ: πνόκμξ ηεξ ηζημνίαξ, 
πνόκμξ ηεξ αθήγεζεξ  (πνμκηθή ζεηνά, ακαπνμκίεξ, 
ακαδνμμηθέξ αθεγήζεηξ, πνόδνμμεξ αθεγήζεηξ, 
ζοπκόηεηα)  
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Γζςηενηθή Οπηηθή Γςκία 

1. Αθεγεηήξ->μ βαζηθόξ ήνωαξ 

   Πιεμκεθηήμαηα: 
- Η απμδμπή μηαξ απίζακεξ ηζημνίαξ είκαη εοθμιόηενε. 
-Η αθήγεζε είκαη πημ ζενμή θαη μηθεία.  
-Η ηζημνία έπεη ζοκμπή θαη εκόηεηα. 
   Μεημκεθηήμαηα: 
 -Ο αθεγεηήξ μεηαδίδεη μόκμ ηεκ πνμζςπηθή ημο εμπεηνία θαη όπη ηηξ εμπεηνίεξ 
ηςκ άιιςκ. 
 -Ο αθεγεηήξ μπμνεί κα ακαιύζεη ημκ εαοηό ημο από μέζα, δειαδή όπςξ ημκ 
βιέπεη μ ίδημξ θαη όπη όπςξ θαίκεηαη ζημοξ άιιμοξ. 
- Πνμβιήμαηα εζμγνάθεζεξ ημο αθεγεηή.  
-Απμνία γηα ηεκ ηθακόηεηα εκόξ μπμημοδήπμηε πνμζώπμο κα αθεγείηαη ηόζμ 
ςναία. 
 

2. Αθεγεηήξ->έκα δεοηενεύμκ πνόζωπμ (ή άιια δεοηενεύμκηα πνόζωπα). 
  Πιεμκέθηεμα: Τμ δεοηενεύμκ πνόζςπμ μπμνεί κα πενηγνάρεη ημ βαζηθό ήνςα 
από ελςηενηθή μπηηθή γςκία, εκώ ηεκ ίδηα ζηηγμή ζομμεηέπεη ζηα 
δηαδναμαηηδόμεκα.  
  Μεημκέθηεμα: Η ηζημνία δηαζπάηαη. 
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Γλςηενηθή Οπηηθή Γςκία 

• Αθήγεζε ζε ηνίημ πνόζςπμ, αθεγεηήξ 
πακημγκώζηεξ αιιά απνόζςπμξ. 

 

• (Μεημκέθηεμα) Απμμάθνοκζε από ηα δηαδνα-
μαηηδόμεκα, έιιεηρε δςκηάκηαξ θαη μηθεηόηεηαξ. Τμ 
μεημκέθηεμα αοηό αημκεί, ακ επηζηναηεοηεί μηα άιιε 
μέζμδμξ ηνηημπνόζςπεξ αθήγεζεξ (από έκα 
ζοκεζηζμέκμ άκζνςπμ πμο ζομμεηέπεη ζηεκ 
ηζημνία) με ειαηηςμέκε πακημγκςζία. Ή ακ μ 
ζογγναθέαξ μμμιμγήζεη από ηεκ ανπή όηη μ ίδημξ 
αθεγείηαη  ηα γεγμκόηα. 
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•Αιιαγή μπηηθήξ γωκίαξ: εκαιιαγή μπηηθήξ 
γςκίαξ, αζοκείδεηε, από ημ ζογγναθέα (ζε μηα 
ηνηημπνόζςπε αθήγεζε , εηζάγεηαη ή 
πανεμβάιιεηαη μηα επηζημιή ή έκα μήκομα. 

 
•Δηήγεζε: αθεγείηαη έκαξ απνόζςπμξ αθεγεηήξ 
με ηε δηθή ημο θςκή. 
•Μίμεζε: αθεγείηαη έκα πιαζηό πνόζςπμ, ε 
αθήγεζε εκαιιάζζεηαη με ημ δηάιμγμ, οπάνπεη 
μόκμ δηάιμγμξ. 

(Η δηήγεζε είκαη ε οπμθεημεκηθόηενε 
"πανάζηαζε" ηεξ ηζημνίαξ, εκώ ζηε μίμεζε ε 

ηζημνία ακηηθεημεκηθμπμηείηαη ζηαδηαθά.) 
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•Η δηεύζοκζε ηεξ θωκήξ θαηά ηεκ αθήγεζε 
απμηειεί έκδεηλε ηςκ ζπέζεςκ ακάμεζα ζημκ 
αθεγεηή θαη ζημοξ αθνμαηέξ ημο θαη ζοκηζηά αοηό 
πμο ζηε ιμγμηεπκία μκμμάδμομε ύθμξ.  
 
•Οη μεπακηζμμί ηεξ δηεύζοκζεξ μαξ δίκμοκ έκα 
πμιύ πνήζημμ πιαίζημ γηα ηε μειέηε ηεξ 
ιμγμηεπκίαξ, επεηδή μ παναθηήναξ εκόξ ένγμο 
επενεάδεηαη θαηαιοηηθά από ημ εάκ έπεη 
ζοκεηδεημπμηήζεη μ αθεγεηήξ ηε ζπέζε ημο με ημκ 
αθνμαηή. 
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Η Αθήγεζε ζηε ζπμιηθή ηάλε 
Η αθήγεζε ηζημνηώκ απμηειεί έκα πμιύ ζεμακηηθό ενγαιείμ ζε όιεξ ηηξ βαζμίδεξ ηεξ 

εθπαίδεοζεξ, θαζώξ έπεη απμδεηπζεί όηη αολάκεη ηηξ πνμθμνηθέξ ηθακόηεηεξ θαη βειηηώκεη ηηξ 

γναπηέξ δεληόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ, εκώ ηαοηόπνμκα εκηζπύεη δεληόηεηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ, ακάιοζεξ 

θαη ζύκζεζεξ πιενμθμνηώκ. 

Η αθήγεζε, ε δεμημονγία, ε αθνόαζε θαη θαηακόεζε μηαξ ηζημνίαξ μδεγεί ημκ εθπαηδεοόμεκμ ζηεκ 

ελάζθεζε ζύκζεηςκ επηθμηκςκηαθώκ δελημηήηςκ μέζα από ηε δόμεζε πενηεπμμέκμο, ηεκ 

επελενγαζία ηςκ πιενμθμνηώκ θαη ηεκ ελαγςγή κμήμαημξ. Ο παηδαγςγηθόξ παναθηήναξ ηςκ 

αθεγήζεςκ εκηζπύεηαη θαη με ηε δοκαηόηεηά ημοξ κα οπμζηενίδμοκ απμηειεζμαηηθά ηε μεηάδμζε 

ακηηιήρεςκ, γκώζεςκ, αληώκ θαη ζομπενηθμνώκ θαη κα βμεζμύκ ημκ άκζνςπμ κα παίνκεη απμθάζεηξ 

γηα ηε δςή ημο, γεκηθά. 

Η ζοκεηζθμνά ηεξ αθήγεζεξ ζηε μάζεζε μπμνεί κα ζοκμρηζηεί ζηηξ ηνεηξ δηαζηάζεηξ ηεξ 

ακζνώπηκεξ θύζεξ θαη ζομπενηθμνάξ: θμηκςκηθή δηάζηαζε (αιιειεπίδναζε αθεγεηή-αθνμαηώκ, 

ακηαιιαγή πνμζςπηθώκ εμπεηνηώκ θαη ακηηιήρεςκ, βηςμαηηθή επηθμηκςκηαθή πνάλε), 

ζοκαηζζεμαηηθή δηάζηαζε (δεμημονγία/επηθμηκςκία ζοκαηζζεμάηςκ ζημ αθνμαηήνημ, ζοκαηζζεμαηηθή 

εμπιμθή αθεγεηή-αθνμαηώκ ζηεκ αθήγεζε, ζηαδηαθή εθμάζεζε από ημοξ αθνμαηέξ ηεξ δηαπείνηζεξ 

ζοκαηζζεμάηςκ ημοξ), γκςζηηθή δηάζηαζε [βειηίςζε ηςκ πνμθμνηθώκ θαη γναπηώκ επηθμηκςκηαθώκ 

δελημηήηςκ ηςκ μαζεηώκ,  ακάπηολε δελημηήηςκ ορειήξ ζθέρεξ (high-order skills) (ζοιιμγή θαη 

επελενγαζία πιενμθμνηώκ, επίιοζε πνμβιεμάηςκ, θ.ά.), εκίζποζε ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ θαη ηεξ 

θακηαζίαξ αθεγεηή-αθνμαηώκ].  

Σοκμρίδμκηαξ, ε αθήγεζε ζοκεηζθένεη μοζηαζηηθά ζηε δηαμόνθςζε θαηάιιειμο θαη εοπάνηζημο 

εθπαηδεοηηθμύ πενηβάιιμκημξ, μπόηε θαη ζηεκ αβίαζηε μεηαβίβαζε πιενμθμνηώκ, γκώζεςκ, αληώκ 

θαη ζομπενηθμνώκ. 
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Η Αθήγεζε ζημ Νεπηαγςγείμ 

 
Η αθήγεζε μπήθε επίζεμα ζημ πώνμ ημο Νεπηαγςγείμο με ημ ζύζηεμα 
ημο Γενμακμύ παηδαγςγμύ Fröebel (1837). Τεκ ηδέα έθενακ ζηηξ 
Η.Π.Α. Γενμακμί μεηακάζηεξ, εκώ ιίγεξ δεθαεηίεξ μεηά ε αθήγεζε 
εκζςμαηώκεηαη ζηηξ εθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ ηεξ Πνμζπμιηθήξ 
Γθπαίδεοζεξ ζηεκ Αμενηθή. 
  
Σηα ηέιε ημο 19μο αηώκα μ ζεζμόξ ηεξ αθήγεζεξ οημζεηείηαη από ηηξ 
βηβιημζήθεξ θαη ημ γεγμκόξ αοηό ζηάζεθε θαζμνηζηηθό γηα ηεκ όιε 
ελέιηλε ηεξ αθεγεμαηηθήξ ηέπκεξ.  
 
Από ηόηε μέπνη ζήμενα ε αθήγεζε θονηανπεί πακημύ θαη 
ακαγκςνίδεηαη ςξ ε πημ δηαδεδμμέκε μέζμδμξ αιιά θαη ςξ μ πημ 
απμηειεζμαηηθόξ ηνόπμξ δηδαζθαιίαξ, εκώ έπεη θαηαθηήζεη αθόμε θαη 
ηεκ ρεθηαθή ηεπκμιμγία με ηε δεμημονγία «Γνγαιείςκ Χεθηαθήξ 
Αθήγεζεξ» (Storybird, Lego Comic Builder, Cosy Comic Strip 
Creator, Camtasia Studio, MovieMaker, StoryBoard, Storify 
Flicker, My Story Maker, Voicethread, θ.ά.).  
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Πνμεημημαζία γηα ηεκ αθήγεζε/Πναθηηθέξ θαηά 

ηεκ αθήγεζε 
 Χοπμιμγηθή πνμεημημαζία ηςκ κεπίςκ γηα ηεκ αθήγεζε 

(«εζοπόζθμκε», «πμδηά ηεξ παναμοζμύξ», θ.ά.), 
 

 Δηαθμπέξ θαη πανεμβμιέξ θαηά ηεκ αθήγεζε (απαηηείηαη 
ε αοημπεπμίζεζε ημο αθεγεηή, ε ελμηθείςζή ημο με ηηξ 
ηεπκηθέξ ηεξ αθήγεζεξ, εοειηλία, θαζώξ θαη θαιή γκώζε 
ηεξ ηζημνίαξ), 
 

 Μμοζηθή (πνήζε μμοζηθώκ μνγάκςκ, μμοζηθή επέκδοζε, 
θ.ά.), 

 

 Κίκεζε (δναμαημπμίεζε, ζεαηνηθό παηπκίδη, πακημμίμα, 
θ.ά.). 
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Δναζηενηόηεηεξ μεηά ηεκ Αθήγεζε 

 Σοδήηεζε-Σπμιηαζμόξ 

 Γηθαζηηθέξ μμνθέξ έθθναζεξ 

 Παηπκίδηα πνμ-γναθήξ θαη πνμμαζεμαηηθώκ εκκμηώκ /   

    Γηζαγςγή ζε μμοζηθέξ έκκμηεξ 

 Ακαδηήγεζε παναμοζημύ 

 Ακαηνμπή ηεξ ελέιηλεξ ημο μύζμο 

 Ακαδόμεζε ημο παναμοζημύ με θμύθιεξ (μέζα θαη έλς  

    από ημ θμοθιμζέαηνμ) 

 Δεμημονγία πμηεμάηςκ 

 Πακημμίμα-μίμεζε 

 Δναμαημπμίεζε 
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Φαναθηενηζηηθά ημο Αθεγεηή 

 

1. Δεμημονγηθή θακηαζία 

2. Δημναηηθόηεηα 

3. «Σομπαζεηηθή» ηθακόηεηα 

4. Αηζηόδμλε δηάζεζε 

5. Γοαηζζεζία 

6. Πίζηε ζηεκ αλία ηεξ αθεγεμαηηθήξ ηέπκεξ θαη ζηε 

δύκαμε ημο «έκηεπκμο ιόγμο»  

7. Τάζε δηεύνοκζεξ ηςκ (ιμγμηεπκηθώκ) μνηδόκηςκ ημο  

θαη δηάζεζε γκςνημίαξ με άιιεξ ηέπκεξ 

8. (Πμιύπνμκε, ζοζηεμαηηθή πνμζπάζεηα) 
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Βαζηθέξ ανπέξ γηα μηα επηηοπεμέκε αθήγεζε μέζα 

ζηε ζπμιηθή ηάλε 
Μηα επηηοπεμέκε αθήγεζε πνεηάδεηαη κα ζηενίδεηαη ζε: 

 
 Μηα βαζηθή ηδέα (πάκς ζηεκ μπμία δμμείηαη θαη ζηενίδεηαη ε οπόιμηπε 

ηζημνία). 
 
 Φαναθηήνεξ/ήνςεξ (πνςηαγςκηζηέξ-βαζηθμί ήνςεξ με λεθάζανμ νόιμ μέζα 

ζηεκ ηζημνία). 
 
 Θέμα (ζεκάνημ, θαηάιιεια επηιεγμέκμ κα ακαδεηθκύεη ηε βαζηθή ηδέα θαη ημοξ 

ήνςεξ ηεξ ηζημνίαξ). 
 

 Δμμή (ζεηνά/αιιειμοπία ηςκ γεγμκόηςκ ηεξ ηζημνίαξ). 
 

 Οπηηθμπμίεζε (ηνόπμξ πανμοζίαζεξ ηεξ ηζημνίαξ, εθθναζηηθόηεηα ζώμαημξ 
-πνμζώπμο, αιιειεπίδναζε με ημ αθνμαηήνημ, θ.ά.). 

   
 Ήπμξ (πνμηά-εθθναζηηθόηεηα ημο ιόγμο θαη ηεξ θςκήξ ημο αθεγεηή γηα ηε 

μεγηζημπμίεζε ηεξ απμηειεζμαηηθήξ μεηάδμζεξ μεκομάηςκ/ζοκαηζζεμάηςκ 
ζημ αθνμαηήνημ, θαζώξ θαη ηεξ  

    δεμημονγίαξ θιίμαημξ επηθμηκςκίαξ). 
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«Καζώξ ηα παηδηά αθμύκε ηζημνίεξ, πμηήμαηα θαη 

θάζε είδμοξ πεδμγναθήμαηα, αζοκείδεηα ελμηθεη-

ώκμκηαη με ημοξ νοζμμύξ θαη ηε δμμή ηεξ 

γναπηήξ γιώζζαξ. Μαζαίκμοκ πώξ επμύκ μη 

ηοπςμέκεξ ιέλεηξ, πώξ κα ηηξ αθμύκε με ημ 

εζςηενηθό ημοξ αοηί. Μόκμ αθμύγμκηαξ θακείξ ηηξ 

ηοπςμέκεξ ιέλεηξ ακαθαιύπηεη ημ πνώμα ημοξ, ηε 

δωή ημοξ, ηεκ θίκεζε θαη ηε δναμαηηθόηεηά 

ημοξ». 

                              Aidan Chambers 
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«Η ακζνώπηκε θςκή, όηακ μπμνεί κα θμνηηζηεί 

πναγμαηηθά με ό,ηη εκοπάνπεη ζε έκα πμίεμα ή 

ζε μηα ηζημνία, πημ δοκαμηθά από μπμημδήπμηε 

άιιμ μέζμ μπμνεί κα μεηαβηβάζεη ζηα βάζε ηεξ 

ζοκείδεζήξ μαξ εθείκα ηα αηώκηα ανπέηοπα 

πμο ακήθμοκ ζηα βάζε ηεξ ζοκείδεζεξ ηεξ 

ακζνωπόηεηαξ». 

                               Padraic Colum 
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«Όηακ ε μαγεία ιεηημονγεί,  

μ αθεγεηήξ γίκεηαη δηάθακμξ·  
εθείκμ πμο βιέπμοκ (μη αθνμαηέξ) 

δεκ είκαη πηα μ αθεγεηήξ,  
είκαη ε ίδηα ε ηζημνία». 

 
Michel Hindenoch 
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 

 

 

1. Cohn, D. Διαθαμή ποόζωπα: Αθηγημαηικξί ηοόπξι για ηημ παοξρζίαζη ηηπ ζρμείδηζηπ ζηη 
μρθξπλαζία. Μηθν. Δ. Μπεπιηθμύδε. Αζήκα: Παπαδήζεξ, 2001. 

2. Έθμ, Ο. Ένι πεοιπλαμήζειπ ζηξ δάζξπ ηηπ αθήγηζηπ. Μηθν. Α. Παπαθςκζηακηίκμο. Αζήκα: 
Γιιεκηθά Γνάμμαηα, 1996. 

3. Κμοιμομπή-Παπαπεηνμπμύιμο, Κ. (επημ.). Η ηέςμη ηηπ αθήγηζηπ. Αζήκα: Παηάθεξ, 1997.  
4. Ong, W. J. Ποξθξοικόηηηα και εγγοαμμαηξζύμη: Η εκηεςμξλόγηζη ηξρ λόγξρ. Μηθν. Κ. 

Φαηδεθονηάθμο. Γπημ. Θ. Παναδέιιεξ. Ηνάθιεημ: Πακεπηζηεμηαθέξ Γθδόζεηξ Κνήηεξ, 2005. 
5. Παπαιημύ, Ν. (επημ.). Άκξρ μια ιζηξοία: Η παοαδξζιακή ηέςμη ηηπ ποξθξοικήπ αθήγηζηπ και η 

αμαβίωζή ηηπ ζηιπ μέοεπ μαπ. Μηθν. Ν. Παπαιημύ. Αζήκα: Αθνίηαξ, 1996.  
6. Πειαζγόξ, Σ. Τα μρζηικά ηξρ παοαμρθά. Μαθηηεία ζηημ ηέςμη ηηπ ποξθξοικήπ λξγξηεςμίαπ και 

αθήγηζηπ. Αζήκα: Μεηαίπµημ, 2008.  
7. Salmon, C. Storytelling: La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. 

Paris: La Découverte, 2007. 
8. Τζηιημέκε, Τ. (επημ.). Αθήγηζη και Εκπαίδερζη: Ειζαγωγή ζηημ Τέςμη ηηπ Αθήγηζηπ. Άοθοα και 

Μελεηήμαηα. Βόιμξ: Γθδόζεηξ Γνγαζηενίμο Λόγμο θαη Πμιηηηζμμύ Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ, 
2007. 

9. Τζηιημέκε, Τ., & Γναίθμξ, Ν. (επημ.). Αθήγηζη και Π.Ε.: Κείμεμα διημεοίδαπ ζηξ Κ.Π.Ε. Αμαη. 
Ολύμπξρ. (Σοκδημνγακςηέξ: Γνγαζηήνημ Λόγμο & Πμιηηηζμμύ Πακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ, Όμηιμξ 
Φίιςκ Αθήγεζεξ, ΚΠΓ Ακαη. Οιύμπμο). Π. Πακηειεήμμκαξ Πηενίαξ: Έθδμζε Κ.Π.Γ. Ακαη. 
Οιύμπμο, 2007.  
<http://users.sch.gr/organopoulos/bibliografia/afigisi_pe_kpe_an_olympou_2007.pdf>[Ημεν
μμεκία πνόζβαζεξ: 29/3/2015]. 
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Τέιμξ 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. Αφιγθςθ». 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


30 30 Τίτλοσ Ενότθτασ 

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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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. 

 


