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1. Σκοποί ενόηηηαρ 

 Καηαλφεζε βαζηθψλ (εηζαγσγηθψλ) ελλνηψλ — Δηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζε 

βαζηθέο ζεσξίεο θαη απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηε  Λνγνηερλία γηα Παηδηά. 

 Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Κξηηηθήο ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά, 

θαζψο θαη κε ηα ινγνηερληθά είδε πνπ αμηνπνηνχληαη σο θαηαιιειφηεξα γηα ηα κηθξά παηδηά. 

 Γηάθξηζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά. 

2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ 

 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο-Γηαζαθήληζε φξσλ («Λνγνηερλία», «παηδί», «Παηδηθή Λνγνηερλία» ή 

«Λνγνηερλία γηα Παηδηά»)  

 Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ζηελ Κξηηηθή ηεο Λνγνηερλίαο γηα   Παηδηά-Σν παηδί σο αλαγλψζηεο 

θαη θξηηηθφο ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά  

 Δλλνηνινγηθφο  πξνζδηνξηζκφο θαη ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά, Μνξθή 

θαη πεξηερφκελν ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα παηδηά, Όξνη θαηαιιειφηεηαο 

αλαγλσζκάησλ-Κξηηήξηα επηινγήο  

 Βαζηθά είδε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. 

3.  «Παιδική Λογοηεσνία» ή «Λογοηεσνία για Παιδιά»; 

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «Παηδηθή Λνγνηερλία» ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πξνζδηνξίδεηαη ηζηνξηθά. Δπηθξάηεζε 

απφ ηα κέζα ζρεδφλ ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ δελ γξάθνληαλ έξγα εηδηθά γηα παηδηά θαη αμηνπνηνχληαλ 

σο «παηδηθά» θάπνηα απφ ηα θείκελα πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο ελειίθνπο. Σα θείκελα απηά, σο 

"παηδηθφηξνπα", ζεσξνχληαλ θαηάιιεια θαη γηα ηα παηδηά σο θνληηλφηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ή ζηα 
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ελδηαθέξνληά ηνπο. Χζηφζν, ην επίζεην «παηδηθή» ιεηηνπξγεί παγηδεπηηθά, κάιινλ δηαρσξηζηηθά γηα 

κηα Λνγνηερλία, ν απνδέθηεο ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεη απφιπηα ηελ νπζία ηεο, αιιά θαη 

κεησηηθά, επεηδή σο πνηνηηθφο ραξαθηεξηζκφο πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα κηαο Λνγνηερλίαο εθ ησλ 

πξνηέξσλ «κε ελήιηθεο», «κε ζνβαξήο» («παηδηθά πξάγκαηα», «παηδηθά θακψκαηα», θ.ά.). Έηζη, 

δεκηνπξγεί επξχηεξν ελλνηνινγηθφ δηαρσξηζκφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίζεζε παηδί-ελήιηθνο, ε νπνία 

κεηαθέξεηαη αλαπφθεπθηα ζην ελλνηνινγηθφ θαη αλαθνξηθφ πεξηερφκελν ηνπ ζεκαίλνληνο 

«Λνγνηερλία».  

Απφ ηνπο δχν φξνπο, ινηπφλ, ζήκεξα πξνθξίλεηαη ν δεχηεξνο, «Λνγνηερλία γηα Παηδηά», σο ν 

ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθφο: αθήλεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «Λνγνηερλία» αθέξαηα θαη άζηθηε, ελψ κε ζαθή 

επηηαζζφκελν πξνζδηνξηζκφ εμεηδηθεχεη ην λφεκά ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ απνδέθηε ηεο, ρσξίο λα απν-

θφπηεηαη απφ ηε Λνγνηερλία, γεληθά. Κπξίσο, φκσο, πξνζδηνξίδεη αξηηφηεξα ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο καο (ε πξφζεζε γηα + αηηηαηηθή ─> αηηία, ζθνπφο ή θαηαιιειφηεηα), ραξαθηεξίδνληαο ηα, κε 

αλάινγε κνξθή θαη πεξηερφκελν, αηζζεηηθά δηθαησκέλα έξγα ησλ (ελήιηθσλ) ινγνηερλψλ (κήπσο θαη 

ησλ παηδηψλ;) πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο,  

πξνθεηκέλνπ λα ηα θέξνπλ ζε επαθή κε ην αηζζεηηθφ θαηλφκελν ηεο ηέρλεο, γεληθφηεξα, θαη ηεο 

Λνγνηερλίαο, εηδηθφηεξα. 

4. Γιαζαθήνιζη ηων εννοιών πος εμπλέκονηαι ζηον όπο «Λογοηεσνία για 

Παιδιά» 

Λογοηεσνία: Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί πνπ βαζίδνληαη ζε ηδηαίηεξα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε 

πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα, ζηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.  

-Λνγνηερλία=«αγξηφρνξην». Μηα ηέηνηα ηαχηηζε πεξηζζφηεξν νξγαλψλεη, παξά πεξηγξάθεη, ηνλ θφζκν 

καο, αθνχ δελ είλαη ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θπηνχ πνπ ην θάλνπλ αγξηφρνξην φζν ν ηφπνο πνπ 

θπηξψλεη.  

-R.Jakobson: Ζ Λνγνηερλία ζπληζηά επηθνηλσληαθή πξάμε πνπ βαζίδεηαη ζε έμη «παξάγνληεο»: 

ππάξρεη πάληα έλαο πνκπόο θαη έλαο δέθηεο, ελψ κεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ ηα ζπκθξαδόκελα 

(ξεκαηηθφο-θνηλσληθφο πεξίγπξνο) γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ κελύκαηνο θαη έλαο θνηλφο θώδηθαο, γηα λα 

είλαη δπλαηή ε επαθή. Αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν δίλεηαη έκθαζε πξνζδηνξίδεηαη θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο πξάμεο. Έηζη, ε έκθαζε ζηνλ πνκπό πξνβάιιεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή /βησκαηηθή 

ιεηηνπξγία, ζην δέθηε ηε βνπιεηηθή /πξνζεηηθή, ζηα ζπκθξαδόκελα ηελ αλαθνξηθή, ζην κήλπκα ηελ 

πνηεηηθή θαη ζηνλ θώδηθα ηε κεηαγισζζηθή ιεηηνπξγία. ηελ επαθή δελ απνδίδεηαη ζπλήζσο θάπνηα 

ιεηηνπξγία (θαηηθή), αθνχ κπνξεί λα παξαιεηθζεί θαηά ηε ινγνηερληθή επηθνηλσλία πνπ γίλεηαη κέζσ 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (εθηφο απφ ην ζέαηξν). 

-Λνγνηερλία: Σέρλε ηνπ ιφγνπ/Αληηθείκελν ιεθηηθφ κε αηζζεηηθή ιεηηνπξγία/ — (πνηεηηθή) 

Λνγνηερληθφηεηα: Iδηφηεηα πνπ θάλεη έλα θείκελν ινγνηερληθφ θαη ζπκπιέθεη (αλαθέξεηαη) βαζηθά (ζε) 
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ηέζζεξηο έλλνηεο: εηθόλα (αθεξεκέλνο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηθνλνπνηία), κεηαθνξά (κε 

θπξηνιεθηηθή ρξήζε γιψζζαο, πθνινγηθφο ηξφπνο πνπ ζπγθξίλεη δχν αληηθείκελα: πξφζσπν-

θεγγάξη), ζύκβνιν (ζπγθεθξηκέλν επηιεγκέλν αληηθείκελν πνπ ζεκαηνδνηεί κηα θπξίαξρε ηδηφηεηά ηνπ: 

λεξφ-ξνή), κχζνο (κπζνπιαζία, story). — G.Genette: δχν θαζεζηψηα ινγνηερληθφηεηαο, ην ζπζηαηηθό 

(constitutif) πνπ είλαη εγγπεκέλν απφ έλα πιέγκα πξνζέζεσλ, εηδνινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ, θαη ην ζπκβαηηθό (conditionnel) πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα ππνθεηκεληθή 

αηζζεηηθή θαη επκεηάβνιε εθηίκεζε ηνπ ζπγγξαθέα/ Γηπνιηθά νξηζκέλε ινγνηερληθφηεηα: ην ζεκαηηθφ 

(thématique) θξηηήξην πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κπζνπιαζία, δειαδή ην πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, θαη ην 

ξεκαηηθό (rématique), δειαδή ε (ξεκαηηθή) έθθξαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ραξαθηήξα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηνλ ηχπν ηνπ ιφγνπ πνπ καο παξέρεη σο δείγκα. 

Παιδί: Σν άηνκν πνπ εληάζζεηαη ζηελ πξψηε λεπηαθή-δεχηεξε λεπηαθή ηνπ αλζξψπνπ (3-6,5 

ρξφλσλ) θαη παξνπζηάδεη (κε δεδνκέλεο ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο) ηα παξαθάησ βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά: 

-απζνξκεηηζκφο, έμαξζε ηνπ εγώ, 

-ηάζε γηα επίδεημε-επηδήηεζε ηεο επηδνθηκαζίαο θαη ηνπ ζαπκαζκνχ ησλ άιισλ,   

-δεθηηθφηεηα ζηελ ηζρχνπζα θνπιηνχξα, νξκή γηα κίκεζε αιιά θαη αληίζεζε ζηηο ζειήζεηο ησλ 

άιισλ,  

–θπζηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο,  

–ζεμνπαιηθή αλσξηκφηεηα,  

–ηάζε πξνζθφιιεζεο ζηνπο ελειίθνπο,  

–αδπλακία αθεξεκέλεο ζθέςεο, 

-θπξηαξρία ηεο θαληαζίαο,  

–κηθξφηεξε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, θηλεηηθφηεηα. 

Γηα ηε ζεκεξηλή ελλνηνινγηθή απφδνζε ηνπ φξνπ «παηδί» αμίδεη λα δνχκε, έζησ ζπλνπηηθά, ηε 

δηαρξνληθή εμέιημή ηνπ. Μέρξη θαη ην 18ν αηψλα ην παηδί ζεσξείηαη κηθξνγξαθία ηνπ κεγάινπ (έρεη 

πξνεγεζεί ν Αηκίιηνο ηνπ Ε. Ρνπζψ ην 1762 πνπ δηαηππψλεη ηηο αξρέο κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

παίξλεη ππφςε ηεο ηε θχζε ηνπ παηδηνχ). ην  δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα  ε γελίθεπζε ηεο  

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ θαη, ζπλαθφινπζα, ηνπ 

παηδηθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Σν παηδί απφ αληηθείκελν αγσγήο θαη παηδείαο γίλεηαη αλαγλψζηεο 

θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζέκα, πξφζσπν θαη ήξσαο ησλ αθεγεκαηηθψλ κνξθψλ. (Με ην Β.Οπγθψ γίλεηαη 

ζέκα πνηεηηθήο εθκεηάιιεπζεο, κε ηνλ Σ. Νηίθελο θεληξηθφ πξφζσπν κπζηζηνξήκαηνο). Ζ είζνδνο ηνπ 

παηδηνχ ζηε Λνγνηερλία ηνπ 19νπ αηψλα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα δηδαθηηζκφ λένπ ηχπνπ (δηάθξηζε ζε 

αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ). Ο θαζνξηζκέλνο απφ ηελ άπνςε ηεο ειηθίαο απνδέθηεο 
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πξνυπνζέηεη ή απαηηεί ηε δηαηχπσζε θαζνξηζκέλνπ αθεγεκαηηθνχ κελχκαηνο πνπ δελ επηιέγεηαη 

"ειεχζεξα", αιιά ππαθνχεη ζηελ αλάγθε ηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ αιιά θαη ζην αίηεκα εζηθήο θαη 

θνηλσληθήο δηαπαηδαγψγεζεο. Ο θίλδπλνο ηεο ζχλδεζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα παηδηά κε ηελ Παηδαγσγηθή θαη ηελ Φπρνινγία, θαζψο θαη ην ελδερφκελν ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο εκβέιεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο αλαδεηήζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ, απαηηνχλ 

κεγαιχηεξε πξνζνρή. 

5. Οπιζμοί, σαπακηηπιζηικά ηηρ Λογοηεσνίαρ για Παιδιά-Κπιηήπια 

επιλογήρ λογοηεσνικών κειμένων για μικπά παιδιά 

Σν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ Λνγνηερλία γηα Παηδηά πνηθίιιεη απφ επνρή ζε επνρή, απφ πνιηηηζκφ ζε 

πνιηηηζκφ, θαη ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζρεηηθά αζαθέο, αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα έλα αιιά γηα πνιιά 

πνπ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ γίλεηαη ε αθνξκή ηεο παξαηήξεζεο: 

ην παηδί-αλαγλψζηεο, ην παηδί-ζέκα ηεο Λνγνηερλίαο, ην παηδί-ήξσαο ησλ αθεγεκαηηθψλ κνξθψλ, ην 

παηδί-αληηθείκελν αγσγήο. Γεληθά, είλαη επθνιφηεξν λα νξηζηεί αξλεηηθά, δειαδή ηη δελ είλαη 

Λνγνηερλία, θαζψο θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ "άιιε" Λνγνηερλία γηα ελειίθνπο (νπφηε πξνβάιινληαη θαη 

νληνινγηθά δεηήκαηα/νληνινγηθέο δηαθνξέο). Ζ ππφζηαζε ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά πξνυπνζέηεη, 

εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή αλαγλψξηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηελ εθδήισζε παηδαγσγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηε γελίθεπζε ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε 

δπζθνιία ηνπ νξηζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ε έλλνηα ηεο νπνίαο παξακέλεη αζαθήο θαη σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη σο πξνο ηα ρξνληθά φξηα πνπ ηε ζπληζηνχλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νξίζνπλ ηνλ φξν Λνγνηερλία γηα Παηδηά, 

αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία κε απηή πνπ δηαθαίλεηαη παξαπάλσ. Πξνζδηνξίδνπλ αξρηθά ην 

γεληθφηεξν φξν Λνγνηερλία, πξνρσξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο «Ση είλαη παηδί;» θαη, ηέινο, 

επηρεηξνχλ λα νξηνζεηήζνπλ ηε Λνγνηερλία γηα Παηδηά, αληρλεχνληαο ηα δηαρξνληθά θαη δηαπνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Έηζη, γηα ηελ I. Jan ε Λνγνηερλία γηα Παηδηά πθίζηαηαη κφλν απφ 

ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε δηάθξηζε παηδηνχ–ελειίθνπ, δειαδή δηάθξηζε θαη νξηζκφο ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. Έηζη, θηάλνπκε λα πξνζδηνξίδνπκε ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ αθαηξεηηθά, 

απνθιείνληαο φ,ηη δελ είλαη «Παηδηθή Λνγνηερλία».  

χκθσλα κε ηέηνηα ηαθηηθή απηή, ν P. Hunt αληρλεχεη ζηνπο απνδέθηεο απηήο ηεο Λνγνηερλίαο 

δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, φπσο: ν απζνξκεηηζκφο, ε απνδνρή ηεο πλεπκαηηθήο ππεξνρήο, νη 

ςπρνινγηθνί εμαλαγθαζκνί, ε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζήισζε ζε ψξηκα πξφζσπα, ε αδπλακία 

αθεξεκέλεο ζθέςεο, ν βαζκφο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ησλ ελειίθσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θάλνπλ ηα παηδηά πην επθνινπξνζάξκνζηα απφ ηνπο 

ελειίθνπο. Γηα ηε J.Rose, σζηφζν, ν φξνο Λνγνηερλία γηα Παηδηά δελ αληηζηνηρεί πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη θαζαξά πξνο ρξήζε ησλ ελειίθσλ. Ζ ινγνηερληθή παξαγσγή πνπ απεπζχλεηαη 

ζηα παηδηά δελ είλαη παξά ε καδηθή πξνζπάζεηα λα πεηζζνχλ ηα παηδηά φηη νθείινπλ λα 

http://anagnostis.weebly.com/epsiloniotasigmaalphagammaomegagammaeta-sigmatauetanu-thetaepsilonomegarhoiotaalpha-kappaalphaiota-kapparhoiotatauiotakappaeta-tauetasigma-pialphaiotadeltaiotakappaetasigma-lam.html
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αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδενινγηθά ζρήκαηα κε ηα νπνία θαληαζηαθά θαη εμηδαληθεπκέλα νη ελήιηθνη 

νξακαηίδνληαη ηελ παηδηθή ειηθία. 

Αλ θαη ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ θαζαξή ηέρλε (B.Croce), ελψ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα βηβιία γηα παηδηά είλαη «ξερά» θαη επηρεηξνχλ είηε λα ηέξςνπλ είηε λα 

πιεξνθνξήζνπλ είηε θαη ηα δχν καδί (B.Bettelheim), γξάθνληαο γηα παηδηά είλαη ζαλ λα γξάθνπκε γηα 

ελειίθνπο, έρνληαο φκσο ζην κπαιφ καο ζπλερψο ηα παηδηά, ηνπο απνδέθηεο ηνπ ιφγνπ καο, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπο, ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζχληνκεο αθεγήζεηο, γηα δηαιφγνπο, γηα δξάζε, 

γηα ρηνχκνξ, γηα καγεία θαη θαληαζία. Δμάιινπ, νη κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο πνπ πξνηηκνχλ νη 

ελήιηθνη θαη εθείλεο πνπ επηιέγνπλ ηα παηδηά βξίζθνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζε δηαξθή 

επηθνηλσλία θαη ζηελή ζρέζε, ηξνθνδνηψληαο νπζηαζηηθά ε κηα ηελ άιιε, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη κηα 

ζρέζε ακνηβαηφηεηαο. Δπηπιένλ, θείκελα γξακκέλα γηα παηδηά είλαη δπλαηφ λα κεηακνξθσζνχλ ζε 

θείκελα γηα ελειίθνπο θαη ην αληίζηξνθν, θείκελα γηα ελειίθνπο λα δηαζθεπαζηνχλ ζε θείκελα γηα 

παηδηά. 

Ζ αξλεηηθή, κάιινλ επηθπιαθηηθή, ζηάζε πνιιψλ κειεηεηψλ απέλαληη ζηελ νληφηεηα ηεο 

Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά ππνβάιιεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη απηή θαηέρεη δεπηεξεχνπζα/αζήκαληε 

ζέζε ζηηο γεληθέο γξακκαηνινγίεο, αθνχ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην ησλ Ηζηνξηψλ ηεο 

Λνγνηερλίαο [π.ρ. ν Ε.Παπαλησλίνπ δε κλεκνλεχεηαη απφ ηνλ Κ.Θ.Γεκαξά ή ην M.Vitti (ζηηο Ηζηνξίεο 

Λνγνηερλίαο ηνπο) γηα ηα ινγνηερληθά έξγα πνπ έγξαςε γηα ηα παηδηά αιιά θπξίσο γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε ηνπ 1917]. (Παξφκνηα θαίλεηαη λα είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο γηα παηδηά θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ζηηο μέλεο ινγνηερλίεο, π.ρ. ζηελ 

αγγιηθή. Χζηφζν, ε Γαιιίδα Isabelle Jan ππνζηεξίδεη φηη ε γαιιηθή Λνγνηερλία γηα Παηδηά, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αγγιηθή, δε ζπληζηά Λνγνηερλία κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, εθφζνλ δελ έρεη 

νχηε ζπλέρεηα νχηε παξάδνζε).                              

Καηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά πνπ έρεη πιένλ 

απηνλνκεζεί, ηφζν σο πξνο ηελ παξαγσγή φζν θαη σο ηε κειέηε ηεο, παξά ηελ ακνηβαηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα επηζεκάλεη θαλείο αλάκεζα ζηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ γξάθνληαη γηα ηνπο ελειίθνπο θαη 

ζε εθείλα  πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά-αλαγλψζηεο. Οη εθάζηνηε νξηζκνί ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  

Ζ R. Lukens, μεθηλψληαο απφ ηε ζέζε φηη ηα παηδηά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θπξίσο σο πξνο ηηο 

εκπεηξίεο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαθνξά ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ γξάθνληαη γη’ 

απηά απφ άιια ινγνηερληθά θείκελα έγθεηηαη ζην βαζκφ θαη φρη ζην είδνο. Ζ Λνγνηερλία γηα Παηδηά, 

άιισζηε, πξνζθέξεη ηελ ίδηα απφιαπζε κε απηή πνπ πξνζθέξεη θαη ε Λνγνηερλία γηα ελειίθνπο. Σα 

παηδηά αλαδεηνχλ ηελ απφιαπζε κηαο ηζηνξίαο, αιιά νη πεγέο απηήο ηεο απφιαπζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, επεηδή θαη νη εκπεηξίεο ηνπο είλαη πην πεξηνξηζκέλεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη θαη ε 

φιε δηαηχπσζε ησλ κπζνπιαζηψλ γηα παηδηά λα είλαη πην απιή, νη ηζηνξίεο λα έρνπλ κηα ακεζφηεηα, 

λα απνθεχγνληαη νη πνιιέο παξεθβάζεηο, ελψ ε ζρέζε πνπ δηέπεη ηα δξψληα πξφζσπα κε ηε δξάζε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη εκθαλέζηεξε. Δπθξηλέζηεξεο πξέπεη λα είλαη, επίζεο, θαη νη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ 



 ειίδα 7 
 

ηα δξψληα πξφζσπα είηε απηά είλαη ππνθείκελα δξάζεο ή θαηάζηαζεο είηε αληηθείκελα αμίαο, θ.ά. 

Δμάιινπ, ηα παηδηά πξνηηκνχλ ηνλ θπξηνιεθηηθφ ιφγν πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ελειίθνπο, ελψ είλαη 

δεθηηθφηεξα ζηηο κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο θαη πην επηξξεπή ζηηο θαληαζηαθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο P.Hunt, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ εκθαλή ηα βηβιία γηα 

παηδηά, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη πνιιέο θνξέο ηα θεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ βηβιίσλ 

ειέγρνληαη σο αλαμηφπηζηα. Υξεηάδεηαη, βέβαηα, λα δηεπθξηληζηεί φηη, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε 

Λνγνηερλία γηα Παηδηά, δελ ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ θπθινθνξνχλ γηα παηδηά, επεηδή ζ’ 

απηά κπνξεί λα εληαρζνχλ θαη θείκελα ρακειήο ή ακθίβνιεο αηζζεηηθήο αμίαο, θ.ιπ. Παξφκνηα 

θείκελα, πξνθαλψο, δηαζέηνπλ πεληρξφ ιεμηιφγην θαη δελ έρνπλ θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, εθηφο 

ίζσο απφ ην λα ηέξπνπλ θαη παξεκπηπηφλησο λα αθήλνπλ λα δηαθαλεί θάπνηνο δηδαθηηζκφο. πρλά, 

κάιηζηα, αξέζθνληαη ζε βσκνινρίεο. Αληίζεηα, ηα αηζζεηηθά δηθαησκέλα θείκελα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, δειαδή ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα αληίιεςε ηεο νκνξθηάο, ζηελ σξίκαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 

θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο ειεχζεξεο ζπλείδεζεο. 

Ο M.McDowell, κάιηζηα, θαηαθεχγεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ, θαζψο επηρεηξεί 

λα νξίζεη ηε Λνγνηερλία γηα Παηδηά. Τπνζηεξίδεη φηη ηα βηβιία γηα ηα παηδηά είλαη γεληθά ζπληνκφηεξα, 

ηείλνπλ λα επλνήζνπλ κηα ελεξγεηηθή παξά κηα παζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε δηάινγνπο πεξηζζφηεξν κε 

επεηζφδηα παξά κε πεξηγξαθέο θαη ελδνζθνπήζεηο. Σν παηδί-πξσηαγσληζηήο είλαη ν θαλφλαο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνιχ νη ζπκβάζεηο. Ζ ηζηνξία αλαπηχζζεηαη κέζα ζε μεθάζαξνπο (απζηεξά 

θαζνξηζκέλνπο) εζηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ πνιινί ελήιηθνη αγλννχλ. Σα παηδηθά βηβιία ηείλνπλ λα 

είλαη αηζηφδνμα πεξηζζφηεξν παξά απνζαξξπληηθά. Ζ γιψζζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην 

παηδί. Ζ πινθή γίλεηαη κε κηα επδηάθξηηε ζεηξά, ε πηζαλφηεηα ζπρλά απνξξίπηεηαη. Σέινο, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα κηιήζεη γηα καγηθή θαη θαληαζηαθή αηκφζθαηξα, θαζψο θαη γηα απιφηεηα θαη 

πεξηπέηεηα.  

O P.Nodelman, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζδηνξίζεη επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά, δηαπηζηψλεη φηη ε Λνγνηερλία απηή ρξεηάδεηαη: λα είλαη απιή, λα 

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

λα είλαη αηζηφδνμε, λα ηείλεη πξνο ην θαληαζηαθφ, λα εγθιείεη ηελ αζσφηεηα, λα ηείλεη λα 

εμηζνξξνπήζεη ην "ηδεψδεο" κε ην "δηδαθηηθφ". 

Δίλαη πξνθαλέο φηη θάζε αλαθνξά ζηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο αμηνπνηείηαη νπζηαζηηθά ζην ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηα αλαγλψζκαηα πνπ ζεσξνχληαη, ή 

δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη, θαηαιιειφηεξα ζε θάζε ειηθηαθή θάζε ησλ παηδηψλ ή αληαπνθξίλνληαη ζε 

ειηθηαθά πξνζδηνξηζκέλνπο αλαγλσζηηθνχο ξφινπο. Μεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δίλνληαη 

παξαθάησ. 

Καηά ην Υ.αθειιαξίνπ (απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980), γηα λα είλαη θαηάιιειν έλα  ινγνηέρλεκα γηα 

ηα παηδηά, ρξεηάδεηαη λα ηεξεί νξηζκέλνπο φξνπο: 

 



 ειίδα 8 
 

 

1. Να είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην γισζζηθφ πινχην ηνπ παηδηνχ.  

2. Να είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην γλσζηνινγηθφ πινχην ηνπ παηδηνχ (εκπεηξία). 

3. Να ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα θίλεζε. 

4. Να ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα ραξά. 

5. Να κελ πξνθαιεί ηζρπξέο, ζπγθινληζηηθέο ζπγθηλήζεηο. 

6. Να είλαη απιφ, παξαζηαηηθφ, επνπηηθφ. 

7. Να θαιιηεξγεί ζηα παηδηά επγεληθά αηζζήκαηα θαη λα δεκηνπξγεί παξνξκήζεηο γηα πξάμεηο 

αλψηεξεο. 

8. Να πξνάγεη ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

9. Να εμαίξεη ην ηδαληθφ ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, κε παξάιιειε 

θαηαδίθε ηνπ πνιέκνπ. 

10. Να πξνβάιιεη ην ξφιν ηεο εξγαζίαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο δσήο θαη ηελ απνζηξνθή ζηε 

θπγνπνλία θαη ηελ θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. 

11. Να θαιιηεξγεί ηελ αγσληζηηθφηεηα. 

12. Να θάλεη ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο, φηη έρνπλ ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα ζηε δσή θαη ζηε κφξθσζε. 

13. Να αληαπνθξίλεηαη ζηε βαζκίδα ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ 

(αμηνπνίεζε πνξηζκάησλ ςπρνινγίαο-παηδαγσγηθήο, ηφζεο «Λνγνηερλίεο» φζεο θαη νη εμειηθηηθέο 

θάζεηο).  

* 

 

5.1 Παιδικά Χαπακηηπιζηικά και Αναγνώζμαηα 

(αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή θάζε ηνπ παηδηνχ - J.Piaget, γλσζηηθή/ εμειηθηηθή ςπρνινγία) 

• Ππώηη Σσολική Ηλικία (5-8 ρξ.) 

- σαπακηηπιζηικά: θηλεηηθφηεηα, δσληάληα, ζπγθεθξηκέλα ππνθεηκεληθά ελδηαθέξνληα, 

εγσθεληξηζκφο, θαληαζία (πνπ πεξηνξίδεηαη ζηαδηαθά), αλζξσπνκνξθηθέο αληηιήςεηο γηα ηα δψα, 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε θάπνησλ ελλνηψλ, κλήκε, φξεμε γηα κάζεζε.  

- καηάλληλα αναγνώζμαηα: κηθξέο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, παξακχζηα θαη κχζνη δψσλ, αζηείεο 

ηζηνξίεο, ηζηνξίεο γηα ηε θχζε, κπζνινγία, (πινχζηα εηθνλνγξάθεζε). 

 

• Μεζαία Σσολική Ηλικία (9-11 ρξ.) 

- σαπακηηπιζηικά: ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηηο θηιηθέο ζρέζεηο, ζηαδηαθή 

απειεπζέξσζε απφ ηνλ εγσηζκφ, ελίζρπζε ηεο απνκλεκνλεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ινγηθήο ζθέςεο 

θαη ηεο ηάζεο λα δίλεη ιχζεηο, απφθηεζε ζπλείδεζεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, δηακφξθσζε αηνκηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ.  
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- καηάλληλα αναγνώζμαηα: εχζπκεο ηζηνξίεο, ξπζκηθά πνηήκαηα, ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα, 

αλαγλψζκαηα κε εξσηζκνχο θαη αλζξσπηζηηθά ηδεψδε (φρη ηφζν πινχζηα εηθνλνγξάθεζε, ζπρλά 

αζπξφκαπξε) . 

 

• Τελεςηαία Σσολική Ηλικία/ Πποεθηβεία (12-14 ρξ.) 

- σαπακηηπιζηικά: ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο αιιαγέο, αθχπληζε ζεμνπαιηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

ηάζεσλ επαλαζηαηηθφηεηαο, θαηαλφεζε ππνζεηηθήο ζθέςεο, ην ζπλαίζζεκα εμαθνινπζεί λα 

θπξηαξρεί, έληνλε αλαδήηεζε πξνηχπσλ θαη ηδαληθψλ.  

- καηάλληλα αναγνώζμαηα: (αλαγλψζκαηα) κε ζέκαηα ηνλ έξσηα, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, θ.ά. (αζπξφκαπξε εηθνλνγξάθεζε). 

 

5.2 Αναγνωζηικοί πόλοι1 

• αναγνώζηηρ-παίκηηρ: Σν παηδί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θπξίσο αθξναηήο, πνπ 

«αλαθαηεχεη» πξαγκαηηθφηεηεο κε θαληαζηηθνχο θφζκνπο, θφβνπο κε επηζπκίεο ή 

πξνζδνθίεο,  

• αναγνώζηηρ-πλαζμαηικόρ ήπωαρ: ην παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζηνλ ήξσα πνπ «ζπλαληά», γηα λα απνζαθελίζεη ζπκπεξηθνξέο, 

• αναγνώζηηρ-ζκεπηόμενο άηομο: ν έθεβνο πνπ αλαδεηά αμίεο θαη πξφηππα δσήο  

• αναγνώζηηρ-επμηνεςηήρ: ν ζπζηεκαηηθφο κειεηεηήο ηεο ινγνηερλίαο  

• πολςππάγμων αναγνώζηηρ: απηφο πνπ γλσξίδεη λα δηαβάδεη ηε ινγνηερλία κε πνιιαπινχο 

ηξφπνπο 

6. Η Λογοηεσνία για Παιδιά μέζα ζηην ηάξη: Μια ςποβαθμιζμένη 

ςπόθεζη; 

Σα ινγνηερληθά θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά-αλαγλψζηεο πξνβάιινπλ νπζηαζηηθά ηε 

δηάζηαζε ηεο απφιαπζεο πνπ πξέπεη λα απνξξέεη απφ ηελ αλάγλσζή ηνπο, δηαζψδνληαο έηζη ην 

ζηίγκα ηεο αηζζεηηθήο ζπγθίλεζεο πνπ κεηαθέξνπλ. Σαπηφρξνλα, αλαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή ελφο 

ιφγνπ πνπ ζηνρεχεη λα κεηαβηβάζεη πφηε κε αλάιαθξε θαη πφηε κε εκθαλή θξηηηθή ή δηδαθηηθή 

δηάζεζε αμίεο θαη ηδέεο, εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο δσήο, φιεο θνηλσληθά θαη εζηθά πξνζδηνξηζκέλεο.  

ήκεξα θάζε πξνζπάζεηα ή πξφηαζε δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Λνγνηερλίαο ρξεηάδεηαη κηα 

ζεψξεζε πνπ δελ κπνξεί λα εμαληιείηαη ζηηο πξνζέζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ, νη νπνίνη ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απνζπλδένπλ έηζη θη αιιηψο ηε γξαθή ηνπο απφ ηε ζηελά ελλννχκελε 

δηδαθηηθή ηεο εθκεηάιιεπζε, θαη λα αγλνεί ην ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ή ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ή έρνπλ δνθηκαζηεί πεηξακαηηθά. Κπξίσο, φκσο, δελ κπνξεί λα αληηπαξέξρεηαη 

                                                
1
 Appleyard, J.A., S.J. Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/people/files_publications/21.pdf
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σο θνηλφηνπε ηελ νκνινγνχκελε ή ελλννχκελε δηαπίζησζε πνπ ζέιεη ηε Λνγνηερλία λα 

παξακειείηαη, φπνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, θαη λα πεξηβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φπνπ είλαη 

θαιχηεξα λα αθεζεί κφλε ηεο. πζρεηίδνληαο απηή ηελ θαηάζηαζε κε ηε γλψζε καο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο Λνγνηερλίαο αιιά θαη κε ηνπο παγησκέλνπο ηξφπνπο πξνζθνξάο ηεο κέζα ζηελ 

ηάμε, κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηφζν ηελ παξακέιεζε φζν θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ηελ 

«θαηαηξέρνπλ» σο απνηέιεζκα ηεο ππνρξεσηηθήο αληηκεηψπηζήο ηεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηεο «ζηεγαλνπνίεζεο» ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη, σο 

κηα πξνζπάζεηα θαζήισζεο ηνπ λνήκαηνο, σο κηα θαηεπζπλφκελε δηαδηθαζία ρξεζηηθήο αλαδήηεζεο 

κελπκάησλ θαη λνεκάησλ. 

Ζ έληαμε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, γεληθά, ζην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ή άιισλ 

γλσζηηθψλ-καζεζηαθψλ ελνηήησλ, ππνηάζζεηαη ζε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη εμαληιείηαη ζπλήζσο ζε 

απηνχο. Καηά ζπλέπεηα, ππνβαζκίδεηαη ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο Λνγνηερλίαο θαη πεξηνξίδνληαη νη 

πνηθίιεο δπλαηφηεηεο ησλ απνδεθηψλ ηεο, αθνχ δελ αληηκεησπίδνληαη σο αλαγλψζηεο-καζεηέο αιιά 

θπξίσο σο καζεηέο-αλαγλψζηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή αλαθέξεηαη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα, γχξσ απφ 

ηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κηα πνιχπιεπξε πξνβιεκαηηθή.  

Σα εξσηήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη δελ αθνξνχλ κφλν ην θχξην δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο 

ζπκπφξεπζεο ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε Γιψζζα· επεθηείλνληαη θαη ζε άιια, φπσο ην «δηδαθηένλ» ή ην 

«δηδαθηφλ» ηνπ ινγνηερληθνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ, νη θαηαιιειφηεξνη ηξφπνη 

πξνζθνξάο ηνπ ζην παηδί, ηα φξηα ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ θαηά ηε "δηδαζθαιία" ηεο ινγνηερλίαο, ν 

ξφινο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή-αλαγλψζηε θαηά ηελ πξαγκάησζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, 

θαζψο θαη νη ηξφπνη αλαγλσζηηθήο πξνζπέιαζήο ηνπ απφ απηφλ. Ζ δενληνινγηθή θαη δπλεηηθή θχζε 

παξφκνησλ δεηεκάησλ έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή καο «επηπρία», ζπλδένληαο άκεζα 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ κεηαθέξνπλ κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη απαηηψληαο πην "κνξθσκέλεο" 

ζέζεηο-ιχζεηο. Οη ζεσξεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη δελ εμαληινχληαη ζηελ  έλλνηα ηεο 

«δηδαζθαιίαο»· θαηαιήγνπλ θαη επηθεληξψλνληαη, ηειηθά, ζηνπο φξνπο ηεο: ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ, 

ζην καζεηή, ζην ινγνηερληθφ θείκελν (θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ). 

7. Λογοηεσνία για Παιδιά και διδακηικέρ ππακηικέρ 

Κάζε αλαθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηδαζθαιία ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

ζίγεη αλαπφθεπθηα ηε ζεκαζία ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ πνπ αλαιακβάλεη αιιά θαη ην βαζκφ ηεο 

παξέκβαζεο πνπ επηρεηξεί θαηά ηε ινγνηερληθή εκπεηξία. Σνλίδεηαη ν ππνθεηκεληθφο ραξαθηήξαο 

απηήο ηεο παξέκβαζεο, ελψ δηαθαίλεηαη ε αλάγθε επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη νξηνζέηεζεο ηνπ 

δηακεζνιαβεηηθνχ ηνπ ξφινπ  κεηαμχ ηνπ (ινγνηερληθνχ) θεηκέλνπ θαη ηνπ καζεηή (-αλαγλψζηε).  

Αλακθηζβήηεηα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην θιίκα κέζα ζην νπνίν ζα 

θηλεηνπνηεζεί ν καζεηήο, γηα λα πξνζεγγίζεη αηνκηθά έλα ινγνηερληθφ θείκελν, πέξα απφ ηηο 

δηεξγαζίεο ζε επίπεδν ηάμεο. Γελ είλαη φκσο εθείλνο, σο άηνκν, πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη κφλνο ηνπ 

ην βάξνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο «δηδαζθαιίαο» ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ  ησλ 
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ζηφρσλ ηεο, κέζα απφ πεηξακαηηζκνχο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζπάληα μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο ηάμεο 

ηνπ. Ζ ζηάζε ηνπ δηδάζθνληα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε  κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε καζεηή 

απνθιεηζηηθά, ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή θαηά ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζε επίπεδν ηάμεο. Θα πξέπεη, ινηπφλ, ν καζεηήο απηφο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηεο επαθήο ηνπ κε ην ινγνηερληθφ θείκελν, αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο θαη 

ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαη φρη λα εμαλαγθάδεηαη ζε επηβεβιεκέλνπο ή 

πξνθαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο κηαο «ζρνιηθά» πξνζδηνξηζκέλεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη 

κέζνδνη θαη νη ηξφπνη πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δελ παξεκβαίλνπλ εχθνια ζην εδξαησκέλν ζχζηεκα δηδαθηηθψλ ζρέζεσλ θαη 

παξακέλνπλ ζην επίπεδν αηνκηθψλ αιιά θαη ζπιινγηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζψζνπλ ηε κεηαξξπζκηζηηθή ηνπο πξφζεζε. Οη θχξηνη ιφγνη γη’ 

απηφ είλαη φηη δελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο «επίζεκεο» δηδαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

Λνγνηερλίαο, θαη δελ πξνζδηνξίδνληαη ή δελ ειέγρνληαη ζπιινγηθά (κάιινλ πηινηηθά) κέζα ζην πην 

αμηφπηζην πεδίν δνθηκψλ ηνπο, δειαδή ζηε «δσληαλή» ζρνιηθή ηάμε.  

Σν φιν ζέκα ξπζκίδεηαη νπζηαζηηθά κέρξη θαη ηηο κέξεο καο απφ επίζεκα θείκελα, φπσο είλαη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, νη επηκέξνπο νδεγίεο ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ «θαθνδαηκνλία» πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηδαθηηθή πξνζθνξά ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ζ εκθαλήο «ππνθεηκεληθή» πξννπηηθή θάζε επαθήο 

κε ηα ινγνηερληθά θείκελα, δειαδή ε βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή θαη ηαπηφρξνλα ε πην "ειεχζεξε" 

επαθή κε ηε Λνγνηερλία, πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ εθείλνη ηα 

θείκελα πνπ ζα δηαβάζνπλ αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ηα πξνζεγγίζνπλ 

αλαγλσζηηθά, θαίλεηαη φηη είλαη απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο 

«θαθνδαηκνλίαο» πνπ ηαιαηπσξεί ηε Λνγνηερλία.  

Αο κε ζεσξεζεί φκσο φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιεζκνλεί ηνπο 

φξνπο ηνπ «ινγνηερληθνχ παηρληδηνχ» θαη «λα εγθαηαιείπεη» ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ζε ζπλεηξκηθά 

παξαιεξήκαηα ή ζε πεξηπιαλήζεηο πνπ αξθεηέο θνξέο δελ νδεγνχλ πνπζελά. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο 

κπνξνχλ, βέβαηα, λα δηαζψζνπλ ηε «καγεία» ηεο ινγνηερληθήο έθθξαζεο θαη επαθήο, αιιά είλαη 

πηζαλφ θαη λα παξεξκελεχζνπλ ή λα αιινηψζνπλ ηελ νπζία ηεο. Ζ θαηαλφεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο πξάμεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε γηα ηνπο αλαγλψζηεο, εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο.  

Ζ ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ ππνβάιιεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο εθδνρέο ηεο 

Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο θαη ζπλδέεηαη κε κηα λέα αληηκεηψπηζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Απψηεξνο ζηφρνο κηαο ηέηνηαο αληηκεηψπηζεο, ε νπνία εκπιέθεη άκεζα ηνπο 

καζεηέο-αλαγλψζηεο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, δελ είλαη λα ππαγνξεχζεη ηε δηάζεζή ηνπο απέλαληη 

ζην θείκελν ή λα θαζνξίζεη ηε ζρέζε ηνπο κε απηφ· αγσλίδεηαη θαη "αγσληά" λα πξνζθέξεη κηα βάζε 

ελεξγνπνίεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο δηάζεζεο, λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη λα δηαζψζεη ηελ πξνζσπηθή αίζζεζε ηεο ινγνηερληθήο εκπεηξίαο 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/people/files_publications/Politis_2010a.pdf
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θαη ηε κνλαδηθφηεηά ηεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη νη πεξηζζφηεξνη 

ζεσξεηηθνί πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ Θεσξηψλ γηα ηνλ Αλαγλψζηε, ην θχξην ελδηαθέξνλ ησλ 

νπνίσλ εζηηάδεηαη ζην ππνθείκελν ηεο αλάγλσζεο θαη ζηηο αηνκηθέο ηνπ εκπεηξίεο, θαζψο θαη ζηελ 

επίδξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ζηε ινγνηερληθή εκπεηξία. Πεξηγξάθνπλ, κάιηζηα, ην ινγνηερληθφ 

γεγνλφο σο γεγνλφο ζην ρξφλν, ην νπνίν βηψλνπκε φρη κφλνλ φηαλ αληηδξνχκε αλαγλσζηηθά αιιά θαη 

κεηά ηελ αλάγλσζε, ελψ ηαπηίδνπλ ηε ινγνηερληθή εκπεηξία κε ηελ ακνηβαία, ζπλαιιαθηηθή ζρέζε 

αλαγλψζηε-θεηκέλνπ (ζπλαιιαγή). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζρέζεο ε αηνκηθή εκπεηξία ηνπ 

αλαγλψζηε ζπλαληά απηή πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζην θείκελν θαη αηζζεηνπνηεί ηελ πξάμε ηνπ σο 

αληίδξαζε ζε θεηκεληθέο ελδείμεηο, π.ρ. γισζζηθά ζεκεία, ζπλεηξκνχο, θ.ά. Τηνζεηεί ηφηε φρη κηα 

πιεξνθνξηαθή, «κε αηζζεηηθή ζηάζε» απέλαληη ζην ινγνηερληθφ θείκελν αιιά κηα «αηζζεηηθή 

ζηάζε». Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε δελ αξθείηαη ζηε ρξεζηηθή 

αλάγλσζε/επαθή, αιιά φηη κπνξεί λα θηάζεη θαη ζε επίπεδα "δεκηνπξγηθήο εμεξεχλεζεο". Δίλαη ηφηε 

πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βηψλεη κε ην θείκελν θαηά ηελ πξάμε ηεο αλάγλσζήο ηνπ. 

Οδεγνχκελνο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη απφ ηηο ηδέεο πνπ ππνθηλνχληαη απφ ην 

θείκελν, απνθσδηθνπνηεί φ,ηη είλαη θσδηθνπνηεκέλν κέζα ζηα ιεθηηθά ζχκβνια ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. 

ζπλεηξκνχο, ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο, ην ξπζκφ ηνπ ιφγνπ, ιεθηηθά ζρήκαηα, ηηο βαζχηεξεο αλαθνξέο 

πνπ εγείξνπλ κέζα ηνπ νη ιεθηηθέο κνλάδεο, ηε ζεκαηηθή πινθή), αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ θεηκέλνπ, δηαζψδεη, ηειηθά, ηελ απφιαπζε ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πεηζηεί φηη απηφ πνπ κεηξάεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαθήο ηνπ καζεηή-αλαγλψζηε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο πξνζσπηθήο αίζζεζεο ηεο ινγνηερληθήο εκπεηξίαο. Δπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη 

ηελ «παηδαγσγηθή» ηνπ, ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ, θαη λα απνθαζίζεη γηα ην είδνο ηεο 

ινγνηερληθήο εκπεηξίαο πνπ ζα πξηκνδνηήζεη, αλ δειαδή ζα επηκείλεη ζηνλ αηζζεηηθφ ή αλ ζα 

αξθεζηεί ζην κε αηζζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο. 

Ζ «δηδαζθαιία» αξρίδεη κε ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ζπλάληεζε κε ηε 

Λνγνηερλία. Οη καζεηέο αλαθαινχλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ινγνηερληθφ θείκελν. Αθνινπζεί ε πξψηε επαθή κε ην θείκελν θαζαπηφ θαη δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο 

"ππνρξεψζεηο" ηνπ αλαγλψζηε πξνο ην θείκελν. ηελ επφκελε θάζε ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

εθθξάζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζην θείκελν, ζεκεηψλνληαο γχξσ απ' απηφ ή 

πάλσ ζ’ απηφ φ,ηη ζέιεη. Οη πξψηεο απηέο παξαηεξήζεηο ζα ηνπ δψζνπλ ηελ επθαηξία λα ζθεθηεί ηε 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ινγνηερληθφ θείκελν θαη λα αμηνινγήζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ, έηζη ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε ακέζσο κεηά λα ζπδεηήζεη γη' απηέο κε ηνπο "ζπλαλαγλψζηεο" ηνπ θαη λα ζπγθξίλεη ηε δηθή 

ηνπ αληίδξαζε κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ. Έρνληαο πηα «αληηιεθζεί» ην πνίεκα ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζηελ πιήξε «θαηαλφεζε» ηνπ θαη λα ηελ εθθξάζεη κε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

ε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθφο δε ιεηηνπξγεί ζαλ απζεληία πνπ επηβάιιεη ηε «δηθή ηνπ 

αλάγλσζε» αιιά ζαλ «ζπλ-αλαγλψζηεο» πνπ κνηξάδεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ 
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άιισλ σο ηζάμηεο θαη πξνζαξκφδεη ηελ πνξεία πξνζέγγηζεο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή ησλ καζεηψλ ηνπ, επηιέγνληαο ηα θαηαιιειφηεξα γη’ απηνχο θείκελα. Ο ξφινο ηνπ 

είλαη δηακεζνιαβεηηθφο, αθνχ απφ ηε ζέζε ηνπ κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν 

αλαγλψζηεο ζα ζπλαληήζεη ηε Λνγνηερλία, βηψλνληαο πξνζσπηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη απζφξκεηα 

απηή ηελ επαθή ηνπ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο-αλαγλψζηεο 

επηθνηλσλνχλ, αιιά δελ θπξηαξρνχλ ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ. Δμάιινπ, ζθνπφο ηεο Λνγνηερλίαο δελ 

είλαη λα αλαπηχμεη «απηνκαηνπνηεκέλα» θαη παζεηηθά άηνκα αιιά εππξνζάξκνζηεο θαη μερσξηζηέο 

πξνζσπηθφηεηεο. 

Ο ρψξνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζα κπνξνχζε λα δηαζψζεη αθξηβψο ηελ νπζία κηαο ζχγρξνλεο 

"ζρνιηθήο" αληηκεηψπηζεο ηεο Λνγνηερλίαο, απνδεζκεχνληάο ηελ απφ δηδαθηηθά θαη άιια ζηεξεφηππα 

πνπ ππνβαζκίδνπλ ηηο βαζχηεξεο νπζίεο ηεο θαη αθήλνληάο ηελ λα ιεηηνπξγήζεη αβίαζηα κε ηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο-απνδέθηεο ηεο.  Ζ Λνγνηερλία γηα Παηδηά ζηηο ηάμεηο ησλ λεπίσλ ζρεηίδεηαη κε 

είδε πνπ απεπζχλνληαη/αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειηθία ησλ λεπίσλ, φπσο: παξακχζηα-κχζνη, 

ηξαγνχδηα θαη πνηήκαηα, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ζεαηξηθά θείκελα γηα παηδηά. Χζηφζν, ν ξφινο 

παξφκνησλ θεηκέλσλ είλαη πεξηζζφηεξν εληζρπηηθφο, ιεηηνπξγνχλ δειαδή σο δίαπινη, σο κέζα 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο δηδαθηηθέο πεξηνρέο θαη ελφηεηεο. Ζ αλάγλσζε, 

αθήγεζε, εηθνλνγξάθεζε, δξακαηνπνίεζε ελφο παξακπζηνχ, κχζνπ, πνηήκαηνο ή θάπνηαο ηζηνξίαο 

νξίδνληαη σο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ, θηλεηνπνηνχλ, ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. Παξά 

ην φηη ηα ηζρχνληα Γ.Δ.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ είλαη πην επέιηθηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα παιαηφηεξα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, θαη παξά ηηο επηζεκάλζεηο γηα ηε ζπκβνιή ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε Λνγνηερλία δελ αμηνπνηείηαη γηα ηε Λνγνηερλία ηελ ίδηα θαη γηα ηνπο καζεηέο 

σο "αλαγλψζηεο"· εληάζζεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο γλσζηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη σο πξνο ηηο βαζχηεξεο (δπλεηηθέο) ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Καη απηφ, ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ, φπνπ νη ζπρλέο θαη επράξηζηεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ κε ηα 

ινγνηερληθά θείκελα εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηα θείκελα, 

ελψ ε ινγνηερληθή εκπεηξία κπνξεί λα παξακείλεη απζεληηθή θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλφζεπηα, 

αλαδεηθλχεηαη ζε θχξην δήηεκα.  

Ζ αλαγλψξηζε απφ ην/ηε λεπηαγσγφ ησλ νκνηνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε παηρληδηνχ 

θαη ινγνηερληθήο αλάγλσζεο ― «απνηεινχλ κηα εθνχζηα δξαζηεξηφηεηα», «καγεχνπλ θαη 

θαζειψλνπλ ην παηδί», «νκνξθαίλνπλ ηε δσή ρσξίο λα ηθαλνπνηνχλ πιηθέο απαηηήζεηο (έρνπλ ην 

ζηνηρείν ηεο αληδηνηέιεηαο)» θαη, ηέινο, «πξνζθέξνπλ ζηνηρεία αξκνλίαο» ― κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ πνιχ ηηο δηεξγαζίεο ηεο ηάμεο, κεηαηξέπνληαο ην "παηρλίδη ηεο αλάγλσζεο" ζε κηα 

αλαγλσζηηθή πεξηπέηεηα γηα ηα παηδηά, κηα αλαδήηεζε ησλ πνιιαπιψλ ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ κε ηα ινγνηερληθά θείκελα. Δμάιινπ, ε ηέρλε, γεληθά, θαη ε Λνγνηερλία ηδηαίηεξα, δηαηείλεηαη ν 

ίγθκνπλη Φξφπλη, ζπληζηά γηα ην δεκηνπξγφ ππνθαηάζηαην ηνπ παηρληδηνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηε 

http://www.ecedu.upatras.gr/services/people/files_publications/Politis_2012b.pdf
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λνζηαιγία ηνπ νπνίνπ ζεξαπεχεη κε ηε δεκηνπξγία. Με ηελ εηζαγσγή, κάιηζηα, ησλ ηερληθψλ ηνπ 

παηρληδηνχ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο θαη γλψζεο ηα παηδηά εκπιέθνληαη πην γξήγνξα ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο, ελψ πξνρσξνχλ ιηγφηεξν αληηδξαζηηθά θαη πεξηζζφηεξν επράξηζηα ζηελ 

αλακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ. Ζ Λνγνηερλία είλαη κηα πνιχ ζχλζεηε εκπεηξία κέζα απφ 

ηελ νπνία θαιιηεξγνχκε ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηνλ αηζζεηηθφ ηνκέα ζε κηα πξννπηηθή 

αλάπηπμεο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ παηδηνχ, γηα λα ηελ πεξηνξίδνπκε ζηε ρξήζε ελφο κέζνπ 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ, εμαγσγήο δηδαγκάησλ ή επίηεπμεο γλσζηηθψλ ζηφρσλ.  
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Χπημαηοδόηηζη 

 

• Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

δηδάζθνπζαο. 

• Σν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη 

ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

• Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

 


