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Θμγμηεπκία γηα Ναηδηά Ζ 

Γκόηεηα 6: Ούγπνμκεξ ηάζεηξ θαη πνμζεγγίζεηξ 
ιμγμηεπκηθώκ θεημέκςκ ζημ Κεπηαγςγείμ – 

Γκαιιαθηηθέξ αθεγήζεηξ 
 

Δεμήηνεξ Νμιίηεξ 
Οπμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Π.Γ.Γ.Α.Ν.Ε. 
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Οθμπμί  εκόηεηαξ 
• Γηζαγςγή ζηεκ πνμβιεμαηηθή θαη ζηε πνήζε ηςκ όνςκ 

(εκαιιαθηηθέξ αθεγήζεηξ, ζεαηνηθό παηπκίδη, μεηαμοζμπιαζία, 
δηαθεημεκηθόηεηα, Δηαπμιηηηζμηθή Θμγμηεπκία-Δηαθμνεηηθόηεηα-
Γηενόηεηα, θ.ά.). 

• Γλμηθείςζε ηςκ θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ με ηηξ ζύγπνμκεξ ηάζεηξ θαη 
πνμζεγγίζεηξ ηςκ ιμγμηεπκηθώκ θεημέκςκ γηα μηθνά παηδηά-
Ηαιιηένγεηα ηεξ θνηηηθήξ ημοξ δηάζεζεξ απέκακηη ζηα ″πεηναμαηηθά 
θείμεκα″. 

• Ηαηακόεζε ηεξ δοκαμηθήξ θαη ημο ηνόπμο ιεηημονγίαξ ηςκ 
ζεαηνηθώκ δναζηενημηήηςκ, ηδηαίηενα ημο Θεαηνηθμύ Ναηπκηδημύ, 
ςξ εκαιιαθηηθώκ δναζηενημηήηςκ ζημ πώνμ ημο Κεπηαγςγείμο.  

• Γμπιμοηηζμόξ ηςκ ηνόπςκ αλημπμίεζεξ/πνμζθμνάξ ηςκ 
″πεηναμαηηθώκ θεημέκςκ″, θαζώξ θαη ηςκ εηθμκμγναθεμέκςκ 
βηβιίςκ δηαπμιηηηζμηθήξ πνμμπηηθήξ, μέζα ζηηξ ηάλεηξ ημο 
Κεπηαγςγείμο. 

• Οογθνόηεζε/Ριμπμίεζε εκαιιαθηηθώκ δναζηενημηήηςκ 
(μεηαμοζμπιαζηηθώκ/δηαπμιηηηζμηθώκ θεημέκςκ) με ηα κήπηα. 
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Νενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Γεκηθά-Ούγπνμκε πνμβιεμαηηθή (Θμγμηεπκία θαη Κεπηαγςγείμ: 

«ζογθμηκςκμύκηα δμπεία δεμημονγηθόηεηαξ»)  

• Δηαμόνθςζε-ακαμόνθςζε ηεξ βαζηθήξ εμπεηνίαξ ηεξ ακζνώπηκεξ ύπανλεξ 

μέζα από ηε Θμγμηεπκία  

• Ε Θμγμηεπκία ζημ Κεπηαγςγείμ θαη μ νόιμξ ημο/ηεξ κεπηαγςγμύ ─ 

Γκαιιαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ/αθεγήζεηξ [Θέαηνμ γηα Ναηδηά (έκκμηα-

ηζημνία-είδε-μμνθέξ), Θεαηνηθέξ δναζηενηόηεηεξ-ζεαηνηθό παηπκίδη (ηύπμη-

επίπεδα-θάζεηξ-άλμκεξ), Πμ ζεαηνηθό παηπκίδη ςξ δοκαηόηεηα πνμζέγγηζεξ 

ηςκ ιμγμηεπκηθώκ θεημέκςκ από ηα κήπηα  

• Ιεηαμοζμπιαζηηθέξ ηεπκηθέξ ζε βηβιία γηα μηθνά παηδηά (ηεπκηθέξ, 

ιεηημονγία, θ.ιπ.)  

• Δηαπμιηηηζμηθή Θμγμηεπκία-Δηαθμνεηηθόηεηα-Γηενόηεηα ζε 

εηθμκμγναθεμέκα βηβιία γηα μηθνά παηδηά]. 
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Πμ Θέαηοξ για Παιδιά  

ακαθένεηαη ζε μηα ζεαηνηθή 

δναζηενηόηεηα με ηεκ μπμία ένπεηαη 

ζε επαθή ημ παηδί είηε ςξ ζεαηήξ 

είηε ςξ δέθηεξ.  
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Ζζημνηθά ημο Θεάηνμο γηα Ναηδηά ζηεκ Γιιάδα (1) 

• Ανπαηόηεηα: παηδηά ζομμεηέπμοκ ςξ πμνόξ ηθεηώκ ζηηξ ηναγςδίεξ 
ημο Γονοπίδε Ηναθιείδαη,  Ιθέηηδεξ, Ηναθιήξ – ςξ βμοβά πνόζςπα 
ζηηξ ηναγςδίεξ ημο Γονηπίδε Μήδεηα, Γθάβε, Τνςάδεξ, θ.ά.  
 

• Οημ Ηνεηηθό θαη ζημ Γπηακεζηαθό Θέαηνμ ημο 16μο θαη 17μο αηώκα, 
οπήνπακ παηδηθμί νόιμη, π.π. μ Ζζαάθ ζηε Θοζία ημο Αβναάμ, ε 
Γογέκα ζημ μμώκομμ ένγμ ημο Δαθοκζηκμύ Θεόδςνμο Ιμκηζειέδε, 
θ.ά. 
 

• Ννώημεξ μμνθέξ παηδηθμύ ζεάηνμο εμθακίζηεθακ ηόζμ θαηά ημ 17μ 
αηώκα, με ηεκ ακάπηολε ημο Ζεζμοσηηθμύ Θεάηνμο θονίςξ ζημκ 
ειιεκηθό κεζηώηηθμ πώνμ, όπςξ θαη ζηηξ ανπέξ ημο 19μο αηώκα με 
ζθμπό ηεκ ηδεμιμγηθή πνμεημημαζία ηεξ Γιιεκηθήξ Γπακάζηαζεξ. 
 

• Οηε μεηεπακαζηαηηθή Γιιάδα μ Ηαναγθηόδεξ ακαημιίηηθμο ηύπμο 
(Μζςμακηθόξ) θαη ημ θμοθιμζέαηνμ ημο «Φαζμοιή» απμηειμύκ ηηξ 
πημ πνμζθηιείξ ζεαηνηθέξ δηαζθεδάζεηξ μεγάιςκ θαη μηθνώκ. 
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Ζζημνηθά ημο Θεάηνμο γηα Ναηδηά ζηεκ Γιιάδα (2) 
• Από ηα ηέιε ημο 19μο αηώκα θαη ςξ ημ Β΄Ναγθόζμημ πόιεμμ ε αγαπεμέκε δηαζθέδαζε 

ηςκ παηδηώκ είκαη ημ Θέαηνμ Οθηώκ ειιεκηθμύ ηύπμο. Πμ θύνημ παναθηενηζηηθό ημο 
είκαη όηη ηα παηδηά ζομμεηέπμοκ εκενγά ηόζμ θαηά ηε δηαδηθαζία πνόζιερεξ όζμ θαη 
παναγςγήξ ημο ιόγμο ημο (θμηκό ζημηπείμ με ημ ιασθό ζέαηνμ). 
 

• Ηαηά ηεκ ηειεοηαία εηθμζαεηία ημο 19μο αηώκα ζεμεηώζεθακ μη πνώηεξ εθδμηηθέξ 
απόπεηνεξ ζεαηνηθώκ ένγςκ γηα παηδηά: Μύζμη θαη δηάιμγμη πνμξ πνήζηκ ηςκ ακήβςκ, 
1881, ημο Δ. Ηαμπμύνμγιμο – Παηδηθμί Δηάιμγμη, Θέαηνμκ Οηθμγεκείαξ θαη ζπμιείμο  
ημο Αν. Ημονηίδε – Παηδηθό Θέαηνμ (Α΄1896, Β΄1909, Γ΄1926) ημο Γν.Λεκόπμοιμο 
(+εηδηθά πενημδηθά γηα παηδηά). 
 

• Δεθαεηία 1930 ζογγναθηθή παναγςγή ζεαηνηθώκ ένγςκ γηα παηδηά: «Ναηδηθό Θέαηνμ», 
1931, από ηεκ Γοθνμζύκε Θόκημο-Δεμεηναθμπμύιμο, «Θέαηνμ ημο Ναηδημύ» (ζε 
ηέζζενηξ ηόμμοξ) 1933, Ακηηγόκε Ιεηαλά, θ.ά. Πα ζεαηνηθά ένγα ηεξ Ακηηγ. Ιεηαλά 
απμηειμύκ δηαζθεοέξ γκςζηώκ παναμοζηώκ θαη μύζςκ ημο Αηζώπμο, ή θαη πνςηόηοπα 
ένγα, ζοκήζςξ μμκόπναθηα ή επεηεηαθά, θ.ά.  
 

• Οηα πνόκηα ηεξ Γενμακηθήξ θαημπήξ μηα μμάδα με μνγακςηή ημ Β. Ξώηα, ημοξ 
θμοθιμπαίπηεξ Κίθμ Αθίιμγιμο θαη Κίθμ Ναιαμηώηε θαη ημοξ ζογγναθείξ Γενάζ. 
Οηαύνμο θαη . Οαθειιανίμο ακέβαζακ παηνηςηηθέξ παναζηάζεηξ με θμύθιεξ. Πεκ ίδηα 
επμπή εμθακίδεηαη θαη ημ θμοθιμζέαηνμ «Ιπανμπα-Ιοημύζεξ», μηα ζεαηνηθή πανέα 
με ζοκημκίζηνηα ηεκ Γιέκε Θεμπάνε-Νενάθε. (Οεμακηηθή ζογγναθηθή θαη εθδμηηθή 
παναγςγή) 
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Ζζημνηθά ημο Θεάηνμο γηα Ναηδηά ζηεκ Γιιάδα (3) 

• Οηε δεθαεηία ημο ’50 μνηζμέκμη επαγγειμαηηθμί ζίαζμη γηα μεγάιμοξ 

δίκμοκ ζπμναδηθέξ παναζηάζεηξ γηα παηδηά. Ρπάνπμοκ, ςζηόζμ, θαη 

δηάθμνμη παηδηθμί ζίαζμη: ε «Γιιεκηθή Ναηδηθή Οθεκή» ημο Κίθμο 

Νηιάβημο, μ «Μνγακηζμόξ Ναηδηθμύ θαη Γθεβηθμύ Θεάηνμο» πμο 

δηεοζύκεη μ Γηώνγμξ Ξώεξ, ημ «Θέαηνμ ημο Ναηδημύ» οπό ηε 

δηεύζοκζε ημο Κάζμο Ηεδνάθα, θ.ά. 

 

• Ζδηαίηενε άκζεζε ηςκ παηδηθώκ ζθεκώκ θαη ηεξ ζογγναθηθήξ 

παναγςγήξ ένγςκ γηα παηδηά παναηενείηαη θαηά ηηξ δεθαεηίεξ ημο 

’70 θαη ημο ’80: από ημκ παναδμζηαθό Ηαναγθηόδε, ημ 

Ακηηθεημεκμζέαηνμ ηεξ Γογ. Φαθίκμο ςξ ημ ειεύζενμ «Θεαηνηθό 

Ναηγκίδη» (μη παηδηθέξ ζθεκέξ ηεξ Λ.Ηαιμγενμπμύιμο, ημο 

Δ.Νμηαμίηε, μ ζίαζμξ «Θομέιε» ηεξ Έιιεξ Βμδηθηάδμο, ε 

«Ναηδαγςγηθή Οθεκή» ηεξ Πδέκεξ Φςηίμο, θ.ά.).  
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Ιμνθέξ Θεάηνμο γηα Ναηδηά 
1. Οι μαοιξμέηεπ (petites maries) 
[Aνπαία Αίγοπημξ, Γιιάδα, Αζία, Ζάβα, θ.α. / Νμιηζηκέι (Ζηαιία), Γθηκηόι (Γαιιία), 

Νεηνμύζθα (Ξςζία), θ.ιπ.] 
 

2. Κξρκλξθέαηοξ  
[1880, Δαθοκζηκόξ Οηναβόξ, Ιανηδάθεξ (Φαζμοιήξ, Νενηθιέημξ), Ημκηηζηώηεξ, Γηώνγεξ 

Ξώηαξ (Φαζμοιήξ, Ξεβίζεξ), καηξςή: Γιέκε Θεμπανάθε-Νενάθε (Ιπανμπα-Ιοημύζεξ, 
Ηιμύβημξ, Ομοβιίηζα), Νέπε Δανάθε, Θ. Απμζημιίδεξ, θ.ά. 

 

3. Αμηικειμεμξθέαηοξ  
[1975, Γογ. Φαθίκμο, Νηεκε-θεδμύπμιε (Κηεκεθεδέκημξ ήιημξ, Οανδέιαξ, Ιειίηζα, 

Βμοηονέκημξ, Θαδέκημξ, θ.ά.), Ξύπκα Νηεκεθεδμύπμιε, Κμονδηζηάκ] – ήνςεξ, όπη εζηθά ηέιεημη, 
με ειαηηώμαηα θαη πνμηενήμαηα, μαγηθή αημόζθαηνα, ζοκαηζζεμαηηθή έκηαζε, εκενγμπμίεζε 
θακηαζίαξ, αθύπκηζε θαιαηζζεζίαξ, ακάπηολε ηεξ εοαηζζεζίαξ, θαιιηένγεηα έθθναζεξ θαη ηεξ 
θμηκςκηθόηεηαξ ηςκ παηδηώκ) 

 

4. Θέαηοξ κιώμ  
[Ηαναγθηόδεξ, 1860 από ηεκ Πμονθία ζηεκ Γιιάδα από ημκ Ηαιαμαηηακό Ιπανμπα-Γηάκκε 

Βνάπαιμ (ή Ιπνάπαιε) (Ιίμανμξ ή Δεμήηνεξ Οανκημύκεξ από ηεκ Νάηνα, Ξμύιηαξ μ 
Ηανπεκεζηώηεξ, μ Ιόιιαξ πμο δεμημύνγεζε ημκ Ιπανμπα-Γηώνγμ, μ Λάκζμξ, μη Οπαζάνεζεξ, 
θ.ά. 

  
5. Κλαζικό παιδικό θέαηοξ (1970-  , Γ.Ηαδαηδάθε, .Οαθειιανίμο, Β.Ξώηαξ, Δ. 

Νμηαμίηεξ, Γ.Κεγνεπόκηεξ, θ.ά.) 
 

6. Θεαηοικό Παιςμίδι (δναμαηηθό παηπκίδη) (Θ.Ημονεηδήξ, Άιθεζηηξ, Ιακ. Φηιηππάθεξ, 
θ.ά.) 
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Θεαηνηθό Ναηπκίδη 
Πύπμη 

 

• Μ εκήιηθμξ-εμροπςηήξ «θάκεη» ζεαηνηθό 
παηπκίδη ζηα παηδηά. 
 

• Μ εκήιηθμξ-εμροπςηήξ «θάκεη» ζεαηνηθό 
παηπκίδη με ηα παηδηά. 
 

• Μ εκήιηθμξ-εμροπςηήξ δηαμμνθώκεη ημ πιαίζημ, 
ζοκηενεί ηεκ αίζζεζε, δηεοθμιύκεη ηα παηδηά κα 
εθθναζημύκ ειεύζενα, ώζηε κα θάκμοκ ζεαηνηθό 
παηπκίδη. 
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Γπίπεδα Θεαηνηθμύ Ναηπκηδημύ 
-Σοπμιμγηθό 

-Ημηκςκηθό 

-Ναηδαγςγηθό 

-Αηζζεηηθό 
 
 Οηάδηα Θεαηνηθμύ Ναηπκηδημύ 

• Α΄:Οηάδημ «απειεοζένςζεξ» θαη εοαηζζεημπμίεζεξ, ζογθνό-ηεζεξ 
ηεξ μμάδαξ επηθμηκςκίαξ. 
 

• Β΄:  Οηάδημ ακαπαναγςγήξ-ημ παηπκίδη ηςκ νόιςκ. 
 

• Γ΄:Οηάδημ εθηέιεζεξ-ζθεκηθόξ αοημζπεδηαζμόξ- ζεαηνηθό δνώ-μεκμ. 
 

• Δ΄:Οηάδημ επελενγαζίαξ πμιιαπιώκ επηπέδςκ-δηαμόνθςζε 
ζηαζενώκ-από ημ ζεαηνηθό παηπκίδη ζημ ζθεκηθό δνώμεκμ θαη ζηεκ 
μνγακςμέκε πανάζηαζε, από ημ Θ.Ν. ζε έκα άιιμ ζεαηνηθό παηπκίδη. 
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Άλμκεξ Θεαηνηθμύ Ναηπκηδημύ 

 

• Οςμαηηθή έθθναζε: ημ ζώμα ςξ ζεμείμ, ημ 
ζώμα ζημ πώνμ ςξ ζεμαίκμκ, ημ ζώμα ζημ 
πώνμ θαη μ πώνμξ ζακ ζώμα, ε ηέπκε θαη 
ε ηεπκηθή ηεξ αίζζεζεξ. 
 

• Ε δηαδηθαζία ηεξ ακαπανάζηαζεξ (ιεθηηθή, 
ζςμαηηθή, μπηηθή, θ.ά, ηη ακαπανηζηάκεη 
θάπμημξ ακαπανηζηάκμκηαξ θάηη;). 
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Γίδε Θεάηνμο γηα Ναηδηά 
(ςξ πνμξ ηε δηαδηθαζία ηεξ  ζθεκηθήξ ημο πναγμάηςζεξ) 

 

• Θέαηοξ για Παιδιά (μη μεγάιμη γνάθμοκ θαη παίδμοκ, 
ηα παηδηά παναθμιμοζμύκ) 
 

• Θέαηοξ με παιδιά για παιδιά (μη μεγάιμη γνάθμοκ, ηα 
παηδηά παίδμοκ θαη παναθμιμοζμύκ) 
 

• Θέαηοξ από παιδιά, με παιδιά, για παιδιά (ε πημ 
μιμθιενςμέκε μμνθή ζεάηνμο από ηεκ άπμρε ηεξ 
μμαδηθήξ δεμημονγηθήξ έθθναζεξ, δναζηενημπμίεζεξ 
θαη εκενγμπμίεζεξ ηςκ ίδηςκ ηςκ παηδηώκ) – «ζςξλικό 
δοάμα» (Β.Ρώηαπ). Νημ ελειηγμέκε έθθναζε ηεξ 
ζεαηνηθήξ αοηήξ μμνθήξ είκαη ημ θεαηοικό παιγμίδι 
(«ζεαηνηθή έθθναζε», «ζεαηνηθόξ αοημζπεδηαζμόξ», 
«δναμαημπμίεζε», «δναμαηηθό παηπκίδη»). 
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«Ιεηαμμκηενκηζμόξ» 
(ζηξ ςξοό, ζηξ θέαηοξ, ζηημ αοςιηεκηξμική, ζηη ζωγοαθική, ζηη λξγξηεςμία, ζηημ κοιηική) 

 

• ακηηζεηηθηζμόξ, ακηηεπηζηεμμκηζμόξ, 
 

• δοζπηζηία απέκακηη ζηηξ έκκμηεξ ημο νεαιηζμμύ, ηεξ 
πιμθήξ, ημο  κμήμαημξ,  
 

• ακηίδναζε ζηε ζηεκή ζπέζε ηέπκεξ-πναγμαηηθόηεηαξ, 
 

• αμθηζβήηεζε ηςκ όνςκ θαη ηςκ ζομβάζεςκ ηεξ ζπέζεξ 
αοηήξ, 
 

• ζεώνεζε θάζε αθήγεζεξ, θάζε θεημέκμο ςξ «πια-
ζμέκμο» αιιά θαη «πιαζημύ», 
 

• επηζηνμθή ζημ πενηεπόμεκμ θάζε έθθναζεξ θαη ζηεκ 
ηένρε ηεξ αηζζεηηθήξ εμπεηνίαξ, γεκηθά.  
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«Ιεηαμοζμπιαζία» 
(«μεηαμρθξπλαζία»-μρθιζηξοημαηική γοαθή) 

 

 απμδμμεί με “παηγκηώδε” ηνόπμ αηηηαθέξ ζπέζεηξ θαη ιμγηθέξ 
ζοκανηήζεηξ, 

 

 απμθαιύπηεη ημοξ ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ δμμμύκηαη, 
μιμθιενώκμκηαη ακαγκςζηηθά θαη γίκμκηαη θαηακμεηέξ μη 
αθεγεμαηηθέξ ιεηημονγίεξ, 

  
 ζέηεη ενςηήμαηα ακαθμνηθά με ημοξ ηνόπμοξ ενμεκείαξ ηεξ 

μοζμπιαζίαξ θαη ακαπανάζηαζεξ ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ, 
 

 αμθηζβεηεί μοζηαζηηθά ηα θαζεζηώηα ιμγμηεπκηθόηεηαξ εκόξ ένγμο 
(constitutif-conditionnel), 

  
 πνμζακαημιίδεη ημκ ακαγκώζηε ζε μηα επακεθηίμεζε ηεξ ιμγμ-

ηεπκηθόηεηαξ (thématique-fiction / rhématique-diction), 
  
 επηδηώθεη, ηειηθά, κα μδεγήζεη ημκ ακαγκώζηε ζηεκ επίγκςζε ηεξ 

αδοκαμίαξ ημο κα ειέγλεη μιμθιενςηηθά ηε ζπέζε ημο με ημ θείμεκμ. 
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«Μεηαμρθξπλαζηικό παοάδξνξ» 
 

 μαοκιζζιζηικό-αρηξαμαθξοικό κείμε-
μξ: μη “αιζθηηικό” αμηικείμεμξ- “α-
μξιςηή” καηάζηαζη (αρηξεομημερηικά 
ζηξιςεία) 
 
 εμεογηηικόπ-παθηηικόπ αμαγμώζηηπ 
(ζρμδημιξρογόπ) 
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«μεηαμοζμπιαζηηθά»-“πεηναμαηηθά” θείμεκα 
[«εγγνάρημα»- “ακμηπηά” ζηεκ ακαγκςζηηθή πανέμβαζε (R.Barthes)] 

 
 

• ιεηημονγμύκ ςξ «ακηη-θείμεκα» («counter texts»), 
• δηαζέημοκ “ακμίθεημοξ” ή “ακμηθεηςηηθμύξ” ηνόπμοξ, ηεπκηθέξ 

(ζηναηεγηθέξ),  
• απμθαιύπημοκ ηεκ ηεπκηθή θαη ηε δμμή ημοξ, 
• πνμβάιιμοκ μηα με μημεηηθή  ζπέζε μεηαλύ ηεξ γναθήξ ημοξ θαη ηεξ 

πναγμαηηθόηεηαξ, 
• θαηαθεύγμοκ ζε δηαθεημεκηθέξ πανεμβμιέξ θαη πανςδίεξ, 
• επηηνέπμοκ ζογγναθηθέξ πανεμβάζεηξ,  
• ακάμηλε νεαιηζηηθώκ ή ηζημνηθώκ με θακηαζηηθά ζημηπεία,  
• πνεζημμπμημύκ πμηθηιία από αθεγεμαηηθμύξ θαη ιεθηηθμύξ ηνόπμοξ, 

παναδμλμιμγίεξ, αθεγεμαηηθά θαη ηοπμγναθηθά ηεπκάζμαηα,  
• επηπεηνμύκ μίλε ιμγμηεπκηθώκ εηδώκ,  
• επηθένμοκ νήλεηξ ημο αθεγεμαηηθμύ πιαηζίμο θαη ημο πςνμ-πνμκηθμύ 

άλμκα, πμιοθςκηθέξ ή πμιοεπίπεδεξ αθεγήζεηξ,  
• επηζηναηεύμοκ ηεπκηθέξ εγθηβςηηζμμύ θαη αοημακαθμνηθέξ επηκμή-

ζεηξ, θ.ά. 
•    
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«Δηαπμιηηηζμηθά βηβιία γηα 
μηθνά παηδηά» 
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Η διαπξλιηιζμική διαςείοιζη ηηπ ζύγςοξμήπ μαπ 

πξλρπξλιηιζμικόηηηαπ:  

• αληώκεη ηε ζηήνηλε ημο δηαθμνεηηθμύ,  

• απμννίπηεη ηεκ επηιμγή ηεξ αθμμμίςζήξ ημο,  

• επηζηναηεύεη ημκ πμιηηηζμό ςξ πνςηανπηθό ενμεκεοηηθό ζπήμα, 

• πνμςζεί ηε δηαπμιηηηζμηθή ζοκάκηεζε/επηθμηκςκία, 

• δίκεη έμθαζε ζηηξ πμιηηηζμηθέξ δηαθμνέξ οπό ηε ιμγηθή ηεξ 

«πμιηηηθήξ ηεξ ακαγκώνηζεξ».  
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Δηαπμιηηηζμηθόξ Θόγμξ 
 

 

Ε ακάγθε δηαηύπςζεξ εκόξ δηαπμιηηηζμηθμύ ιόγμο 
ακαγκώνηζεξ ηςκ δηαθμνεηηθώκ ηαοημηήηςκ μδεγεί 
ζοπκά ζε οπεναπιμοζηεύζεηξ, ζε μηα μμκμδηάζηαηε 
ακηίιερε ημο ηνόπμο ζογθνόηεζεξ ηςκ ζύγπνμκςκ 
πμιοπμιηηηζμηθώκ θμηκςκηώκ, 

• είηε οπμβαζμίδμκηαξ ημ νόιμ ημο 
οπμθεημέκμο  

• είηε ακαπανάγμκηαξ θονίανπεξ 
θαηεγμνημπμηήζεηξ. 
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Ε ζύγπνμκε δηαπμιηηηζμηθή πνμβιεμαηηθή 
 

• ακηιεί ακαθμνέξ από έκακ θνηηηθό ιόγμ πενί 
πμιοπμιηηηζμηθόηεηαξ,  

• οημζεηεί μηα ακαζημπαζηηθή πνμζέγγηζε γηα ηε 
ζογθνόηεζε ηςκ ηαοημηήηςκ, 

• ζοκδέεηαη με ηεκ θνηηηθή ζεώνεζε ηςκ 
ζοιιμγηθώκ ηαοημηήηςκ θαη ηςκ πμιηηηζμηθώκ 
παναδόζεςκ, 

• εκζαννύκεη ςξ απαναίηεηε ηε δηοπμθεημεκηθή 
ζογθνόηεζε ηεξ οπμθεημεκηθόηεηαξ θαη ηεξ 
ηαοηόηεηαξ ηςκ αηόμςκ. 
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Η ηαρηόηηηα ηξρ αηόμξρ απξηελεί έμμξια: 

 πεοιεκηική: 

ςξ μηα μμκαδηθή ζύκζεζε όιςκ ηςκ επημένμοξ ζπέζεςκ, 

δεζμεύζεςκ, πνμηημήζεςκ πμο δηαηενμύμε με πμιιέξ θαη 

δηαθμνεηηθέξ μμάδεξ, 

 δρμαμική: 

ςξ με μμμημγεκήξ θαη με ζηαζενή (όπςξ θαη μ πμιηηηζμόξ). 
 
 
 

 Καηά ηη ζργκοόηηζη ηηπ ηαρηόηηηάπ ηξρπ 

ηα ρπξκείμεμα δεμ είμαι παθηηικξί απξδέκηεπ ηωμ 
κξιμωμικώμ και πξλιηιζμικώμ μξημάηωμ αλλά εμεογηηικξί. 
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Μ νόιμξ ηεξ Θμγμηεπκίαξ 
 

Οι λξγξηεςμικέπ αμαπαοαζηάζειπ μπξοξύμ:  

 

 κα εκενγμπμηήζμοκ ηεκ αημμηθή ζηάζε ηςκ ακαγκςζηηθώκ 

οπμθεημέκςκ θαη όπη κα ηα ζομμμνθώζμοκ με ημοξ θονίανπμοξ 

θμηκςκηθμύξ ιόγμοξ,  

 

 κα δηαζώζμοκ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ αίζζεζε από ηε ιμγμηεπκηθή 

εμπεηνία θαη, ηειηθά,  

 

 κα ηα ζοκδέζμοκ με ηα θμηκςκηθά κμήμαηα.  
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Η διεοεύμηζη ηηπ διαπξλιηιζμικήπ διάζηαζηπ ηηπ Λξγξηεςμίαπ 

αθξοά: 

 

 ημ θαηά πόζμ ιαμβάκεηαη οπόρε μ δοκαμηθόξ θαη πμιοδηάζηαημξ 

παναθηήναξ ηςκ θμηκςκηθώκ ηαοημηήηςκ ζηα ιμγμηεπκηθά 

βηβιία γηα παηδηά θαη εθήβμοξ, θαη 

 

 ημ θαηά πόζμ ακαδεηθκύεηαη ημ γεγμκόξ όηη αοηέξ 

δηαμμνθώκμκηαη ζογπνμκηθά ζηε βάζε ζογθεθνημέκςκ 

ηζημνηθώκ, θμηκςκηθώκ, μηθμκμμηθώκ θαη πμιηηηθώκ ζοκζεθώκ. 
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Σα λξγξηεςμικά κείμεμα: 
 

 άιιμηε ακηαπμθνίκμκηαη ζε μηα ζηενεμηοπηθή ακαπαναγςγή 

πμιηηηθά μνζώκ πναθηηθώκ ακαγκώνηζεξ ηεξ εηενόηεηαξ, εκώ 

 

 άιιμηε ηηξ οπενβαίκμοκ δηαιεθηηθά μέζα από ηε δηοπμθεημεκηθή 

δοκαμηθή/πνμμπηηθή ηεξ μοζμπιαζίαξ ημοξ. 
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Καηαλήγξμηαπ… 
 

Ακελάνηεηα από ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ηεξ δηαπμιηηηζμηθήξ 
δηαπείνηζεξ ηεξ εηενόηεηαξ ή ηεξ δηαιεθηηθήξ ζογθνόηεζεξ ηεξ 
οπμθεημεκηθόηεηαξ πμο πνμηείκμοκ, όια ζπεδόκ ηα ιμγμηεπκηθά 
βηβιία δηαπμιηηηζμηθμύ πενηεπμμέκμο μπμνμύκ:  

 

 κα πνμζθένμοκ ζημοξ ακαγκώζηεξ ημοξ εοθαηνίεξ «πμιηηηζμηθήξ 

εγγναμμαημζύκεξ»,  

 κα απμηειέζμοκ ηε βάζε ακαπαναγςγήξ ή απμδόμεζεξ ηςκ 

θονίανπςκ ζηενεμηύπςκ γηα ημκ «εαοηό» θαη ημκ «άιιμ».  
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 

 

 

1. Ακαγκςζημπμύιμο, Δ. (2004). «Θμγμηεπκία θαη Γηενόηεηα: Ε έκκμηα θαη ε 
εηθόκα ημο λέκμο θαη ημο δηαθμνεηηθμύ ζε ιμγμηεπκηθέξ αθεγήζεηξ γηα 
παηδηά». Οημ: Ηαηζίθε-Γθίβαιμο Α. (επημ.). Ε Θμγμηεπκία Οήμενα: Όρεηξ, 
Ακαζεςνήζεηξ, Ννμμπηηθέξ. Αζήκα: Γιιεκηθά Γνάμμαηα, ζζ. 350-355. 

2. Ακαγκςζημπμύιμο, Δ. Λμγμηεπκηθή πνόζιερε ζηεκ Πνμζπμιηθή θαη 
Πνςημβάζμηα Γθπαίδεοζε. Αζήκα: Ναηάθεξ, 2002.  

3. Γθόβανεξ, . Γηζαγςγή ζηε δηαπμιηηηζμηθή εθπαίδεοζε. Αζήκα: Δηάδναζε, 
2011. 

4. Hunt, P. (ed.). Literature for Children: Contemporary Criticism. London: 
Routledge, 1992. 

5. Ηακαηζμύιε, Ιέκε. Γηζαγςγή ζηε Θεςνία θαη Κνηηηθή ηεξ Παηδηθήξ 
Λμγμηεπκίαξ Σπμιηθήξ θαη Πνμζπμιηθήξ Ηιηθίαξ. Θεζζαιμκίθε: University 
Studio Press, 22007.  

6. Ηακαηζμύιε, Ι. Ιδεμιμγηθέξ Δηαζηάζεηξ ηεξ Παηδηθήξ Λμγμηεπκίαξ. 
Αζήκα: Ποπςζήης - Γ. Δανδακόξ, 2000. 

7. Ηαηζίθε-Γθίβαιμο, Ά., & Νμιίηεξ, Δ. (επημ.). Καιιηενγώκηαξ ηε  
Φηιακαγκςζία: Πναγμαηηθόηεηεξ θαη πνμμπηηθέξ. Αζήκα: Δηάδναζε, 2013. 
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία (ζοκ.) 

 

 

8. Ημονεηδήξ, Θ. Τμ ζεαηνηθό παηπκίδη θαη μη δηαζηάζεηξ ημο. Αζήκα: 
Παληδεοηήξ, 2008. 

9. Ιπναζέν, Φ. 1001 δναζηενηόηεηεξ, γηα κα αγαπήζς ημ βηβιίμ: Δηεγμύμαη, 
ακαθαιύπης, παίδς, δεμημονγώ. Ιηθν. Γ. Γενμθώζηα. Αζήκα: Ιεηαίπμημ, 
2003. 

10. Norton, Donna. Μέζα από ηα Μάηηα εκόξ Παηδημύ: Γηζαγςγή ζηεκ Παηδηθή 
Λμγμηεπκία. Ιηθν. Φ. Ηαπηζίθε-Ο. Ηαδακηδή. Θεζζαιμκίθε: Γπίθεκηνμ, 
2007. 

11. Μηθμκμμίδμο, Ομύια. Χίιηεξ θαη Μία Νύπηεξ: Η Νεμηενηθόηεηα ζηε 
Λμγμηεπκία γηα Μηθνέξ Ηιηθίεξ. Αζήκα: Γιιεκηθά Γνάμμαηα, 2000. 

12. Ναπακηθμιάμο, Ξ., & Πζηιημέκε, Π. Η Παηδηθή Λμγμηεπκία ζημ 
Νεπηαγςγείμ: Θεςνία θαη πνάλε. Αζήκα: Ηαζηακηώηεξ, 1992. 

13. Νμιίηεξ, Δ. (επημ.). Λμγμηεπκηθό Βηβιίμ θαη Σπμιείμ. Αζήκα: 
Ναπαδόπμοιμξ, 2008. 

14. Πδμύιεξ, . Μοζμ-ιμγία θαη Πνμζπμιηθή Αγςγή. Γηάκκηκα: Νακεπηζηήμημ 
Ζςακκίκςκ, 2000. 

15. ακη, Ν. Κνηηηθή, Θεςνία θαη Παηδηθή Λμγμηεπκία. Ιηθν. Γ. 
Οαθειιανηάδμο & Ι. Ηακαηζμύιε. Αζήκα: Ναηάθεξ, 2001.  
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Πέιμξ 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 



31 31 

Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Λογοτεχνία για Παιδιά Ι. Σφγχρονεσ τάςεισ και προςεγγίςεισ λογοτεχνικών 
κειμζνων ςτο Νθπιαγωγείο – Εναλλακτικζσ αφθγιςεισ». 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


32 32 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. 

 


