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Σηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάδνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία γηα ρξήζε ζηελ ηάμε, ζε ζύγθξηζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παηδηώλ. Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θξηηεξίσλ επηιέρζεθε κηα ιίζηα δεθανρηώ παηδηθώλ βηβιίσλ, ηα 

νπνία ρσξίζηεθαλ ζε έμη εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο. Η έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεύμεσλ ζε δέθα εθπαηδεπηηθνύο ησλ κηθξόηεξσλ ηάμεσλ (Α’-Γ’ Γεκνηηθνύ) θαη ζε δεθαελλέα 

καζεηέο θαη καζήηξηεο Τξίηεο Γεκνηηθνύ. Η ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ πηζηνπνίεζε όηη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δε δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκό από εθείλα ησλ 

παηδηώλ, αλ θαη νη επηινγέο ησλ ηειεπηαίσλ ηείλνπλ λα γίλνληαη κε πην ηπραίν ηξόπν.  

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Παηδηθή ινγνηερλία θαη ζρνιείν  

Σν παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν θαη ε εθπαίδεπζε δηαηεξνχλ κηα ζρέζε κε παξειζφλ, παξφλ θαη 

κέιινλ. Ζ πξψηε ηζηνξηθή καξηπξία ηεο ζρέζεο απηήο θαηαγξάθεηαη γχξσ ζηα 1694, φηαλ ν 

Φελειφλ, επίζεκνο παηδαγσγφο ηεο βαζηιηθήο απιήο γξάθεη ηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Τειέκαρνπ (Les 

aventures de Télémaque) γηα λα εθπαηδεχζεη ηνλ Γνχθα ηεο Βνπξγνπλδίαο, ηνλ εγγνλφ ηνπ 

Λνπδνβίθνπ 14
νπ

 (Poslaniec, 2008, ζζ. 33-34). Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, έρεη 

επηζεκαλζεί ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε 

ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη γεληθφηεξα κε ηελ νξγάλσζε ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ (Neal & Everson, 

1991, ζζ. 81-86). Σαπηφρξνλα, ε αγγινζαμνληθή βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο 

πνπ επηθέξεη ε παξνπζία ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη εηδηθφηεξα ε δηδαζθαιία ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηφζν ζηελ απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηερληθψλ θαη ζηπι ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, φζν θαη ζηελ θαηάθηεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ θαη ηεο γξακκαηηθήο ηεο ηζηνξίαο 

(Applebee, 1980, ζζ. 137-142˙ Vilscek, 1990, ζζ. 100-119). ήκεξα, ε παηδηθή ινγνηερλία ζε φιεο 

ηηο κνξθέο ηεο θαηέρεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα δίπια ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, εθφζνλ αληηκεησπίδεηαη πιένλ θαη σο ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Pasa & Beges, 

2006, ζζ. 89-101). Έηζη, παξά ηελ ηιηγγηψδε αλάπηπμε ησλ λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

έθθξαζεο, ην βηβιίν παξακέλεη έλα αζθαιέο ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ θαη ζεκειησδψλ γλψζεσλ απφ ηνλ καζεηή.  

Μηα αλάινγε εηθφλα έρεη θαηαγξαθεί θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε επθξηλή 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απφ φηη ζην Γεκνηηθφ, δηφηη νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ (απνπζία εγρεηξηδίσλ θαη ηππηθνχ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο) θαη 

θπξίσο ε απνδνρή ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ επλφεζαλ ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ 

παηδηθνχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη ηδίσο ηνπ εηθνλνβηβιίνπ θαη ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ. Γηα 

ην Γεκνηηθφ νη επίζεκεο νδεγίεο ησλ δπν ηειεπηαίσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (2003 θαη 2011) 
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επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ θαη ηεο ινγνηερλίαο φρη κφλν ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αιιά ζρεδφλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο 

(γισζζηθφ, πλεπκαηηθφ, πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ). Γεληθά, παξφιν πνπ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο 

έρνπλ κεξηθψο πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ζέζε ηνπ παηδηθνχ ινγνηερληθνχ 

βηβιίνπ θαη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο έρεη αλαβαζκηζζεί, θαζψο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί 

πηινηηθά εμεηδηθεπκέλα Πξνγξάκκαηα Φηιαλαγλσζίαο ζε πεξηζζφηεξα απφ 1.000 ζρνιεία 

παλειιαδηθά. 

 

Κξηηήξηα επηινγήο βηβιίωλ θαη αλαγλωζηηθέο πξνηηκήζεηο 

Σν ηνπίν ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, είλαη θαηά ην κάιινλ 

ή ήηηνλ αζαθέο. Τπάξρνπλ εηδηθά πεξηνδηθά, εηδηθέο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ 

δηαδξακαηίδνπλ θαη ην ξφιν ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ θαζνδεγεηή ζηελ επηινγή βηβιίσλ. Δληνπίδνληαη, 

επίζεο, επηηξνπέο ζηηο βηβιηνζήθεο (δεκνηηθέο θαη ζρνιηθέο), νη νπνίεο θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

επηιέγνπλ βηβιία κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Οη κεγάινη εθδνηηθνί νίθνη εθδίδνπλ θαηαιφγνπο 

βηβιίσλ θαη επηρεηξνχλ ηππηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο κε βάζε ηελ ινγηθή ηνπ κέζνπ ειηθηαθνχ φξνπ 

ησλ αλαγλσζηψλ. Τπάξρνπλ επίζεο νη Δπηηξνπέο ησλ Κξαηηθψλ Βξαβείσλ Λνγνηερλίαο θαη άιιεο 

φπσο ηνπ Πεξηνδηθνχ Γηαβάδσ. Κπθινθνξεί θαη ην εμεηδηθεπκέλν πεξηνδηθφ Γηαδξνκέο, ην νπνίν ζε 

θάζε ηεχρνο πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ βηβιίσλ κε κηα ηππηθή παξνπζίαζε/πεξηιεπηηθή θξηηηθή, 

φπσο θαη ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Κείκελα, ζε κηθξφηεξν, βέβαηα, βαζκφ. Παιαηφηεξα, πθίζηαην 

έλαο απξφζσπνο θαηάινγνο παηδηθψλ βηβιίσλ ζε έλα άιιν εμεηδηθεπκέλν πεξηνδηθφ, ηελ 

Δπηζεώξεζε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, εμάκελε πεξηνδηθή έθδνζε πνπ δελ θπθινθνξεί πηα. Ζ 

παξνπζία ησλ βηβιίσλ γηα παηδηά ζε απηή ηε ιίζηα απνηειεί ερέγγπν ηεο πνηφηεηάο ηνπο, εθφζνλ νη 

θξηηηθέο/παξνπζηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, παλεπηζηεκηαθνχο, 

ζπγγξαθείο, θξηηηθνχο θαη εηδηθνχο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

Δπηπιένλ, έρνπλ εθδνζεί θαη θαηάινγνη κε ζχληνκα θξηηηθά ζεκεηψκαηα αξθεηψλ βηβιίσλ απφ 

εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηνπ Θαλάζε Καξαγηάλλε (2001 θαη 1999), ηνπ Κπξηάθνπ 

Νηειφπνπινπ (1990), ηνπ Υάξε αθειιαξίνπ (1986), ηεο Μαξίδαο Νηεθάζηξν (2010) θαη ηεο 

Ρέλαο Ρψζζε-Εαΐξε (2011). Ξερσξηζηή ζέζε αλάκεζά ηνπο θαηέρεη ε κειέηε ηεο Μάξζαο 

Καξπφδεινπ (1994), θπξίσο γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ θαη 

παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο βηβιίσλ γλψζεο θαη παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. πνξαδηθά ην 

Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (Δ.ΚΔ.ΒΗ), πνπ δελ ιεηηνπξγεί πηα, έζησ θαη κε πνιχ δηζηαγκφ, εκθάληδε 

νξηζκέλεο ιίζηεο παηδηθψλ βηβιίσλ. Τπήξραλ, αθφκε, εηδηθέο ζηήιεο ζε αξθεηέο θαζεκεξηλέο 

εθεκεξίδεο θαη έλζεηα κε επηινγέο θαη πξνηάζεηο βηβιίσλ. Χζηφζν, ηα εηδηθά έλζεηα ηεο πξν 

θξίζεο επνρήο δελ ππάξρνπλ πιένλ θαη νη ιηγνζηέο αλαθνξέο ζηηο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο είλαη 

πνζνηηθά αζήκαληεο. Γεληθά φκσο νη ιίζηεο ή νη θαηάινγνη κε επηιεγκέλα βηβιία δελ ηπγράλνπλ 

κεγάιεο απνδνρήο ζηελ ειιεληθή ηδηφηππε θαη ηδηφκνξθε θαηάζηαζε θαη δελ έρεη ππάξμεη έλαο 

νπζηαζηηθφο θαη δεκφζηνο δηάινγνο γηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ. Άιισζηε, ην ίδην 

ην Δ.ΚΔ.ΒΗ. θαηαξγήζεθε κε αθνξκή ηελ δεκνζίεπζε κηαο ιίζηαο 300 επηιεγκέλσλ βηβιίσλ, πνπ 

επξφθεηην λα δηαλεκεζνχλ ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο 100 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Φηιαλαγλσζίαο, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ. 



Δίλαη ζαθέο φηη έλα ηέηνην πεξηβάιινλ δελ επλνεί έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο αλαγλσζηηθέο 

πξνηηκήζεηο παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ, φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πνιπάξηζκεο κειέηεο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ εξεπλψλ έρεη δείμεη φηη ηα παηδηά δηαιέγνπλ ηα 

βηβιία ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο δπν είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο: (α) ην ίδην ην βηβιίν θαη (β) ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν 

ηνπ αλαγλψζηε. Αληίζεηα, γηα ηνπο εθδφηεο θξίζηκα ζηνηρεία απνηεινχλ ε εκπνξηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηβιίνπ θαη ε θηινινγηθή ηνπ επεμεξγαζία θαη ζρεδφλ θαζφινπ ην 

αλαγλσζηηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ. Ίζσο γηαηί ε ηρλνγξάθεζή ηνπ πξνθίι ηνπ αλαγλψζηε απαηηεί 

ζχλζεηεο παξακέηξνπο, ίζσο πάιη γηαηί πνιχ ζπρλά επηιέγεη βηβιία ν ελήιηθνο αληί ηνπ παηδηνχ.  

αθψο, ε επηινγή βηβιίσλ απφ ηα παηδηά είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, ζπρλά κε 

ηεθκεξηψζηκε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε. ε κηα έξεπλα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα (Schlager, 

1978), φπνπ ην θπξίαξρν εξψηεκα ήηαλ πψο δπν βηβιία, πνπ είραλ βξαβεπζεί απφ εηδηθνχο είραλ 

ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηηο πσιήζεηο, ε απάληεζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη ην εππψιεην βηβιίν πεξηείρε 

ραξαθηήξεο εθθξαζκέλνπο κε ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα, νη νπνίνη επέηξεπαλ ζηνλ αλαγλψζηε 

εχθνιε ηαχηηζε, αλαγλψξηζε θαη πξνβνιή. Πάλησο είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ηα 

κπζηζηνξήκαηα θαληαζίαο θαη πεξηπέηεηαο γνεηεχνπλ ηα παηδηά 11-12 ρξφλσλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ πεληάρξνλα θαη εμάρξνλα γνεηεχνληαη απφ ηα ιατθά παξακχζηα εηψλ, ελψ νη ρηνπκνξηζηηθέο 

αθεγήζεηο ειθχνπλ αλαγλψζηεο 10 εηψλ πεξίπνπ.   

ηελ Διιάδα, αληίζηνηρεο έξεπλεο ζπαλίδνπλ θαη κεηξψληαη ζηα δάρηπια ηεο κηαο παιάκεο. 

ζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εζηηάδνπλ θπξίσο ζε λένπο άλσ ησλ 15 εηψλ θαη ελειίθνπο, 

απνζθνπψληαο ζην λα κεηξήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ζπζρεηίδνληάο ηε κε 

παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηε γισζζνκάζεηα, ηελ εξγαζία, ηελ 

αζηηθφηεηα θ.ιπ. (Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, 1999, 2004, 2010). Παξ’ φια απηά εληνπίζηεθαλ θαη 

ζηελ ρψξα καο νξηζκέλεο έξεπλεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ. Έηζη, ζε κηα έξεπλα ηνπ 1990 (Βάκβνπθαο, 1990, ζζ. 155-160) δηαπηζηψζεθε φηη ε 

επηινγή «κπζηζηνξήκαηα θαη δηεγήκαηα» είλαη ε πιένλ δεκνθηιήο, ελψ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ζε 

άιιε έξεπλα, κε βάζε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ θαη φρη ηελ εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε, 

εμαθξηβψζεθε φηη ζηελ θνξπθή ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ βξίζθνληαη θαηά ζεηξά: νη 

πεξηπέηεηεο, νη θσκσδίεο-αζηεία-αλέθδνηα, ην κπζηήξην, ε καγεία, ηα θφκηθο θ.ιπ. (Μαιαθάληεο, 

2006). Δλλνείηαη φηη θαη ζε λεφηεξε έξεπλα (Μαιαθάληεο & Φεινχθα, 2013, ζζ. 155-168) νη 

πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ αθνινπζνχλ ζρεδφλ ηελ ίδηα ινγηθή θαη ζπκπιένπλ κε ηα πνξίζκαηα ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Clark & Foster, 2005).  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη πθίζηαληαη νξηζκέλα θξηηήξηα επηινγήο 

βηβιίσλ, ηα νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά. Αξρηθά, ελππάξρεη κηα άηππε 

ζπκθσλία ησλ ζεσξεηηθψλ θαη θξηηηθψλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, ην 

νπνίν είλαη αλάγθε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ινγνηερληθή πνηφηεηα. Σν πξψην θξηηήξην, ινηπφλ, 

επηινγήο παηδηθψλ βηβιίσλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηε ινγνηερληθόηεηά ηνπο, θξηηήξην ζην νπνίν 

ζπκθσλνχλ θαηά βάζε νη ζεσξεηηθνί ηεο ινγνηερλίαο, θηιφινγνη θαη θξηηηθνί. ζνλ αθνξά ηηο 

επηινγέο ησλ παηδηψλ, ε ινγνηερληθή πνηφηεηα λα κελ απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο 

βηβιίνπ.  



Υξεηάδεηαη εμαξρήο λα απνζαθεληζζεί φηη ην παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν δηαθέξεη απφ έλα 

ινγνηερληθφ βηβιίν πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ελήιηθεο, θαζψο ην ηειεπηαίν έρεη ειάρηζην 

κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Σν παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν δηαθέξεη απφ ην αληίζηνηρν ηεο ελήιηθεο 

ινγνηερλίαο (κπζηζηφξεκα, δηήγεκα, πνίεζε), επεηδή ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν δηαζέηεη θαη 

κνξθή, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο επηπιένλ θνξέαο ζεκαζηψλ θαη λνεκάησλ γηα ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλνλ απφ ηε 

ινγνηερληθφηεηά ηνπ, ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη απφ ηε κνξθή ηνπ θαη ηδίσο απφ ην 

ζπλδπαζκφ κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ (Rayna & Baudelot, 2011, ζζ. 95-98).  

Ζ κνξθή ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ πεξηιακβάλεη ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηελ πιηθή ηνπ ππφζηαζε 

(πνηφηεηα ραξηηνχ, ησλ πιηθψλ ηνπ, ηνπ εμσθχιινπ θαη ησλ ζειίδσλ, γξακκαηνζεηξά θαη ηχπνο 

ησλ γξακκάησλ). χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηεο Kragler (2000), ην κέγεζνο θαη ην πάρνο ηνπ 

βηβιίνπ θαζψο θαη ε γξακκαηνζεηξά επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ. Δίλαη γεληθά 

απνδεθηφ φηη φζν κηθξφηεξν είλαη ην παηδί, ηφζν πην ζχληνκν πξέπεη λα είλαη ην βηβιίν θαη ηφζν 

πην κεγάια ηα γξάκκαηα, απνδεηθλχνληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε κνξθή επεξεάδεη ηηο επηινγέο ηνπ 

(Ρψζζε-Εαΐξε, 2011, ζζ. 27-30). 

Ζ κνξθή, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ βηβιίνπ απνηεινχλ θξίζηκα θξηηήξηα γηα ηα παηδηά ηδίσο 

ηα κηθξά, φηαλ γηα παξάδεηγκα πεξηδηαβαίλνπλ ζε ζπλζήθεο ραιαξέο ζην εζσηεξηθφ κηαο 

βηβιηνζήθεο. Έλα βηβιίν ειαθξχ, κεζαίνπ κεγέζνπο είλαη πνιχ πην πξνζηηφ απφ έλα ππεξκέγεζεο 

θαη βαξχ. Έλα βηβιίν απφ πιαζηηθφ ή απφ ραξηί είλαη πην θηιηθφ ή πην ερζξηθφ ζε ζρέζε κε έλα 

πάληλν ή έλα βηβιίν παηγλίδη κε ηξχπεο θαη «απηηά» ή κε αλάγιπθν εμψθπιιν ή κε έλα ερνβηβιίν. 

Δπνκέλσο, ε κνξθή ηνπ βηβιίνπ έρεη λφεκα θαη ζεκαζία.  

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ρνλδξηθά δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηελ εηθνλνγξάθεζε, απηήλ ηνπ 

δσγξαθηθνχ ζρεδίνπ (αθνπαξέια, αθξπιηθφ, θνιιάδ) θαη εθείλε ηεο θσηνγξαθίαο, ηδίσο γηα 

άικπνπκ πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά. Δλδηαθέξνλ θξηηήξην απνηειεί, εθηφο απφ ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ εηθφλσλ (εδψ ε θσηνγξαθία ππεξέρεη), θαη ε ζρέζε 

εηθνλνγξάθεζεο/ζρήκαηνο κε ην πεξηερφκελν/θείκελν ηνπ βηβιίνπ. Δλδερνκέλσο ε θαηεγνξία ησλ 

βηβιίσλ/παηγληδηψλ, φπνπ ην ζρήκα ελφο βηβιίνπ ζπγγελεχεη κε ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (π.ρ. έλα 

βηβιίν ζε ζρήκα ζσζίβηνπ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζέκαηα λαπαγνζσζηηθήο), είλαη κηα θαηεγνξία 

βηβιίσλ κε πνιχ επλντθέο ζπλζήθεο πξφζιεςεο θαη θαηαλφεζεο (Rayna & Baudelot, 2011, ζ. 90).  

Οη επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο. Γηαιέγνπλ βηβιία, ηα νπνία 

ήδε γλσξίδνπλ ή πνπ ε εηθνλνγξάθεζε ηνπο κνηάδεη λα είλαη νηθεία θαη μερσξηζηή. εκαζία έρεη 

θαη ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ πνπ ζπρλά εθθξάδεηαη κε έλαλ πεξηερνκεληθό ηίηιν, πνπ αληηζηνηρεί δειαδή 

επαξθψο ζην πεξηερφκελφ ηνπ (Turin, 2008).  

– Θέιεηο λα κάζεηο πώο γελληνύληαη ηα κσξά; ξσηάεη ε κακά, δείρλνληαο έλα βηβιίν κε αλάινγν 

ζέκα. 

– Όρη, ζέισ λα κάζσ πώο γίλνληαη ηα γιπθά, απαληάεη ε ηεηξάρξνλε θόξε.  

Δίλαη επηθέο, απξφβιεπηεο νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ. Σα 

παηδηά έρνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο επηινγέο ηνπο θαη νη κεγάινη ηηο δηθέο ηνπο 

(Delahaie,1995, ζζ. 70-71). Γη’ απηφ θαη ε Wollman-Bonilla (1998, ζ. 292) εγείξεη ην εξψηεκα ηνπ 

θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηάιιεινη λα επηιέγνπλ πνηα είλαη ηα θαιχηεξα βηβιία γηα ηα 

παηδηά, ηδηαίηεξα εθφζνλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο θαη πξνζπαζνχλ 



λα ηα πξνζηαηεχζνπλ απφ ην θφβν θαη ηελ έθζεζε ζε «ιαλζαζκέλεο» αμίεο. Δπίζεο πνιχ ζπρλά 

βξίζθνπκε ζηελ εθδνηηθή παξαγσγή αξθεηά βηβιία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εξσηήζεηο θαη 

αγσλίεο ησλ γνληψλ, φπσο νη θφβνη, ε θαζαξηφηεηα, ε δήιηα, ην δηαδχγην, ε πηνζεζία. Απηφ φκσο ην 

θξηηήξην αθνξά θαη πξνζδηνξίδεη ηηο επηινγέο ησλ γνλέσλ, ελίνηε θαη ησλ δαζθάισλ, θαη φρη ηφζν 

ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ (Vismes, Tenneroni & Dalmar, 2011, ζζ. 141-160). 

Γεληθά, έρεη απνδεηρζεί φηη, φηαλ ηα παηδηά δηαβάδνπλ βηβιία πνπ έρνπλ επηιέμεη κφλα ηνπο, 

ηείλνπλ λα γίλνληαη πην θηλεηνπνηεκέλνη θαη αλεμάξηεηνη αλαγλψζηεο (Mohr, 2006, ζ. 82). Παξ’ 

φια απηά, αθφκε θαη φηαλ εθηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία βηβιίσλ, απνδεηθλχνπλ έλα πεξηνξηζκέλν 

ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ επηινγήο (Hiebert, Mervar & Person, 1990). Γηα ην ιφγν απηφ, δίλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαινχληαη 

λα ηηο δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο (Wendelin & Zinck, 1988).  

Παξάιιεια, ε Kragler (2000) παξαηεξεί κηα ηάζε ησλ παηδηψλ αλαγλσζηψλ λα επηιέγνπλ 

βηβιία αζχκπησηα ή θαη αθαηάιιεια γηα ην αλαγλσζηηθφ ηνπο επίπεδν κε ηνπο «αδχλακνπο» 

καζεηέο λα δηαιέγνπλ εμεδεηεκέλα βηβιία θαη ηνπο «δπλαηνχο» λα επηιέγνπλ πνιχ εχθνια 

αλαγλψζκαηα. Πάλσ ζ’ απηφ, ε Μohr (2006) ζεκεηψλεη φηη ε πηζαλή δπζθνιία ελφο βηβιίνπ έρεη 

αληίθηππφ θπξίσο ζηηο επηινγέο ησλ αγνξηψλ-αλαγλσζηψλ, κε ηα θνξίηζηα-αλαγλψζηξηεο λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

Αμίδεη, αθφκε, λα ζεκεησζεί φηη ζε ειάρηζηεο έξεπλεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο 

παξαηήξεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ή ζηε βηβιηνζήθε. 

ε κία εμ απηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά αλαγλψζηεο επηιέγνπλ βηβιία κε θξηηήξηα φπσο ηα 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνηίκεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

αληίδξαζε απέλαληη ζε απηά (Reutzel & Gali, 1998). ε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα (Mohr, 2006), ε 

νπνία εμέηαζε ηηο επηινγέο 122 καζεηψλ Α’ Γεκνηηθνχ, βξέζεθε φηη, ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο 

κειέηεο, ηα παηδηά επέιεμαλ θαηά θχξην ιφγν βηβιία γλψζεο θαη εηδηθφηεξα βηβιία, πνπ είραλ σο 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πξνλνκηαθή παξνπζία ησλ δψσλ. Ζ αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ παηδηψλ, κνινλφηη πνιιέο θνξέο απιντθή, επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ησλ βηβιίσλ θαη 

ζην πεξηερφκελφ ηνπο, φπσο ην αληηιακβάλνληαλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, νη επηινγέο ησλ παηδηψλ δελ είλαη πνηέ κνλνζήκαληεο. Δληνπίδνληαη έξεπλεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηα βηβιία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ζρνιείν θαη 

ζηα ππφινηπα βηβιία, φπσο ππάξρεη δηαθνξά πξνηηκήζεσλ ζε βηβιία ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη 

ζε βηβιία έμσ απφ ην ζρνιείν (Zimet & Camp, 1974), δειαδή ηξνκαθηηθέο ηζηνξίεο, θφκηθο 

αζιεηηθά έληππα θαη γεληθά βηβιία πνπ δελ ζπλαληψληαη ζην ζρνιείν θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ. 

Διάρηζηεο, ηέινο, είλαη θαη νη αλάινγεο έξεπλεο γηα ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο θαη εζηηάδνπλ ζε 

ζέκαηα φπσο νη ιφγνη απφξξηςεο νξηζκέλσλ βηβιίσλ (Wollman-Bonilla, 1998). Έρεη δηαπηζησζεί, 

εληνχηνηο, φηη νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ, θπξίσο ζε 

καζεηέο Γεκνηηθνχ. Αληίζεηα, θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, νη επηινγέο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη πξννδεπηηθά, απμαλφκελεο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ (Pascoe & Gilchrist, 1987). 

 



Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

ηόρνο θαη εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηινγέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηθηινηξφπσο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δμεηάδνληαη αληίζηνηρα νη επηινγέο ησλ 

καζεηψλ γηα ηα ίδηα βηβιία κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

επηινγέο ηνπο. Πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ ζηφρνπ αλαδχνληαη εηδηθφηεξα εξσηήκαηα, φπσο: Γηαθέξνπλ 

νη επηινγέο ησλ παηδηψλ απφ απηέο ησλ δαζθάισλ; Τπάξρνπλ θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ πηζαλφλ 

επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φπσο ε κνξθή, ν ηίηινο, ην φλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα, ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ή ε εηθνλνγξάθεζε;  

Σν εξεπλεηηθό πιηθό 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, κεηά απφ έιεγρν θαη κειέηε ηεο 

ειιεληθήο εθδνηηθήο παξαγσγήο ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ θαη κε βάζε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, 

επηιέρζεθε, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, έλαο αξηζκφο βηβιίσλ πνπ ζα απνηεινχζε ην 

βαζηθφ πιηθφ ηεο έξεπλαο. Σα βηβιία απηά έπξεπε: 

1. Να αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο κηθξναθήγεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ 

επθνιφηεξα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε αθφκε θαη 

κέζα ζε κία δηδαθηηθή ψξα (άξα απνξξίπηεηαη ην κπζηζηφξεκα), 

2. Να είλαη ειιεληθά θαη φρη κεηαθξάζεηο (πιελ ηεο θαηεγνξίαο ησλ παξακπζεηηθψλ 

αθεγήζεσλ),  

3. Να έρνπλ εθδνζεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία,  

4. Να πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνηφηεηαο (κνξθνινγηθά θαη ζεκαηηθά),  

5. Να έρνπλ εθδνζεί απφ γλσζηνχο εθδνηηθνχο νίθνπο, 

6. Να έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο ησλ γλσζηψλ πεξηνδηθψλ γηα ηελ 

παηδηθή ινγνηερλία θαη 

7. Να αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά είδε. 

Δίλαη αιήζεηα φηη νπνηαδήπνηε εηδνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο 

πεδνγξαθίαο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε εξγαζία, εθφζνλ ηα ινγνηερληθά είδε δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί επαξθψο, ν εηδνινγηθφο ζθειεηφο δειαδή, είλαη αθφκε ζε εμέιημε θαη ν ινγνηερληθφο 

θαλφλαο ζπάληα εθαξκφδεηαη εμνινθιήξνπ, θαζψο πεξηζζεχνπλ ηα πβξίδηα θαη απνπζηάδνπλ ηα 

βηβιία/νξφζεκα ή ν θαλφλαο. Δληνχηνηο, κε ηε βνήζεηα ηεο ελππάξρνπζαο ειιεληθήο θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο θαηαιήμακε ζε έμη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, νη νπνίεο, βέβαηα, δελ 

ζπκπίπηνπλ νχηε νξηνζεηνχλ αθξηβψο μερσξηζηά είδε, αιιά απνηεινχλ πεξηζζφηεξν επδηάθξηηεο 

εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο. 

 

Λίζηα βηβιίωλ 

Α) Κιαζηθά 

Κιαζηθά ινγνηερληθά έξγα είλαη γεληθψο εθείλα ηα νπνία δηαβάδνληαη ζε φιεο ηηο επνρέο. Ζ 

έλλνηα ηνπ θιαζηθνχ ζηελ ειιεληθή παηδηθή ινγνηερλία ζπλδέεηαη κε ηνπο κεγάινπο ζπγγξαθείο 

ηνπ παξειζφληνο, δειαδή ζπγγξαθείο ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα κε μερσξηζηή ζέζε ηφζν ζηελ 



ελήιηθε φζν θαη ζηελ παηδηθή ινγνηερλία, φπσο ν Α. Παπαδηακάληεο, ν Γ. Βηδπελφο θαη ν Δ. 

Ρνΐδεο (Εεξβνχ, 2006).  

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Φξηζηνπγελληάηηθα δηεγήκαηα γηα παηδηά (Δηθνλνγξάθεζε: Νηθφιαο 

Αλδξηθφπνπινο), Παπαδφπνπινο, Αζήλα, 2003. 

Γεψξγηνο Βηδπελφο, Ο Τξνκάξαο (Δηθνλνγξάθεζε: Άληα & βεηιίλ), Παπαδφπνπινο, Αζήλα, 

1999. 

Δκκαλνπήι Ρνΐδεο, Η Μειηά (Δηθνλνγξάθεζε: Έθε Λαδά), Παπαδφπνπινο, Αζήλα, 2000. 

Β) Παξακχζηα /παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ δπν πνιχ γλσζηά ινγνηερληθά έξγα ηνπ δηάζεκνπ 

ζπγγξαθέα Υ. Κ. Άληεξζελ θαη έλα αθφκε αγγιηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξσηνεθδφζεθε ζην Λνλδίλν 

ην 1807 θαη έρεη πνιιαπιψο δηαζθεπαζηεί. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αξρηθά ε ζθέςε ήηαλ έλα 

επηιεγνχλ ηα θιαζηθά ιατθά παξακχζηα, ηαρηνπνχηα, Κνθθηλνζθνπθίηζα, Υηνλάηε θ.ιπ. Ζ ζθέςε 

απηή, φκσο, εγθαηαιείθζεθε ελφςεη ηεο πηζαλφηεηαο, κηα ηέηνηα επηινγή λα ήηαλ απνξξηπηέα απφ 

παηδηά Σξίηεο Γεκνηηθνχ. Σα ζπγθεθξηκέλα βηβιία πξνζιακβάλνληαη απφ ηα κηθξά παηδηά σο ιατθά 

παξακχζηα θαη εηδνινγηθά ζπκπίπηνπλ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ, δειαδή, κηα 

θαληαζηηθή δηήγεζε, πνπ θηλείηαη ζηνλ θφζκν ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ καγηθνχ, κε ζθνπφ ηνπ ηελ 

ηέξςε ησλ αθξναηψλ (Καλαηζνχιε, 2002, ζ. 51).  

Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, Η Τνζνδνύια, (Απφδνζε: Αξγπξψ Κνθνξέιε) (Δηθνλνγξάθεζε: 

Ναηαιία Καπαηζνχιηα), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2004. 

Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, Ο κνιπβέληνο ζηξαηηώηεο, (Απφδνζε: Αξγπξψ Κνθνξέιε) 

(Δηθνλνγξάθεζε: Υξήζηνο Γήκνπ), Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2004. 

Ο Τδαθ θαη ε θαζνιηά, (Απφδνζε: Αξγπξψ Κνθνξέιε) (Δηθνλνγξάθεζε: Ναηαιία 

Καπαηζνχιηα), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2004. 

Γ) χγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο αθεγήζεηο βξαρείαο θφξκαο  

Απνηειεί θαηά θχξην ιφγν ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία ζχγρξνλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ, ζηα 

νπνία θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε αθήγεζε παξαδνζηαθήο ή λεσηεξηθήο γξαθήο θιαζηθψλ ή 

ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πινχζηα εηθνλνγξάθεζε. 

Δπγέληνο Σξηβηδάο, Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 αξνπξαίνπο (Δηθνλνγξάθεζε: Βαγγέιεο 

Διεπζεξίνπ), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2003. 

Ησάλλα Μπακπέηα, Έλα ηξηαληάθπιιν γηα ηε δαζθάια κνπ (Δηθνλνγξάθεζε: Βίιιπ 

Καξακπαηδηά), Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, Αζήλα, 2011. 

Βαζηιηθή Νεπξνθνπιή, Αλ η’ αγαπάο μαλάξρνληαη (Δηθνλνγξάθεζε: Νηθφιαο Αλδξηθφπνπινο), 

Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, Αζήλα, 2007. 

Γ) Βηβιία γλψζεσλ 

Αθνξνχλ κηα κεγάιε θαηεγνξία εηδηθψλ παηδηθψλ βηβιίσλ ζηα νπνία ην θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, πέξαλ ηεο ινγνηερληθφηεηαο, δηαηεξνχλ έλαλ εγθπθινπαηδηθφ θαη 

επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα (Καξπφδεινπ, Μ. 1994). 



Άιθεζηε Υαιηθηά, Σην πάξθν κε ηα δώα, Καιεηδνζθφπην, Αζήλα, 2010. 

Βνχια Μάζηνξε, «Απνξίεο παηδηώλ» - ΓΗ: Γηαηί δελ πέθηνπκε έμσ από ηε Γε; (Δηθνλνγξάθεζε: 

Νηθφιαο Αλδξηθφπνπινο), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 1999. 

άθεο εξέθαο, Έλαο δεηλόζαπξνο ζην κπαιθόλη κνπ (Δηθνλνγξάθεζε: Γηάλλεο ηχινο), 

Παηάθεο, Αζήλα, 2008. 

Δ) Πνίεζε  

Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα απεπζχλεηαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο, θξίζεθε πξνζθνξφηεξε ε επηινγή 

πνηεηηθψλ ζπιινγψλ γηα παηδηά πνπ απερνχλ ην επεξεαζκέλν απφ ηα άινγα πνηήκαηα (non sense 

poems) ερνξπζκηθφ πνηεηηθφ κνληέιν (Καξαθίηζηνο, 2012, ζ. 442), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έκθαζε ζηνλ ήρν θαη ηε κνπζηθφηεηα ηεο ιέμεο, ζην ξπζκφ ηνπ ζηίρνπ, ζην ζηνηρείν ηνπ ρηνχκνξ 

θαη ζηα γισζζηθά πνηεηηθά παηγλίδηα. 

Γηψξγνο εθέξεο, Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά (θίηζα: Γηψξγνο εθέξεο), Δξκήο, 

Αζήλα, 1992. 

Θέηε Υνξηηάηε, Τα ιέσ η’ νπξαλνύ (Δηθνλνγξάθεζε: Σδψξηδεο Παξκελίδεο), Γηα Βίνπ, 

Θεζζαινλίθε, 2007. 

Λέλα Μεξίθα, Έλαο γάηνο από ζπίηη (Δηθνλνγξάθεζε: Ζιίαο Μαθξήο), Καζηαληψηεο, Αζήλα, 

1999. 

Σ) Κφκηθο 

Πξφθεηηαη γηα εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, νη νπνίεο κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ζθίηζσλ θαη 

δηαιφγσλ απνδίδνπλ παξαζηαηηθά κηα ηζηνξία (Καλαηζνχιε, 2002, ζ. 119). 

Δπγέληνο Σξηβηδάο, Φξνπηνπία: Η ηπηάκελε ζθάθε (θίηζα: Νίθνο Μαξνπιάθεο), Παηάθεο, 

Αζήλα, 1992. 

Σάζνο Απνζηνιίδεο, Οη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ ζε… θόκηθο: Πξώην άικπνπκ (θίηζα: Κψζηαο 

Βνπηζάο), Μεηαίρκην, Αζήλα, 2001. 

νθία Εαξακπνχθα, Τα αδέζπνηα: Ο Κύσλ (Δηθνλνγξάθεζε: νθία Εαξακπνχθα), Μεηαίρκην, 

Αζήλα, 2011. 

 

Μεζνδνινγία θαη δηεμαγωγή ηεο έξεπλαο 

ε πξψηε θάζε, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δέθα (10) εθπαηδεπηηθνί απφ δχν ζρνιεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ην έλα ζηα δπηηθά (6 εθπαηδεπηηθνί) θαη ην άιιν ζην θέληξν ηεο πφιεο (4 

εθπαηδεπηηθνί). Οη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ελψ θαη ηα 

δχν ζρνιεία δηαζέηνπλ ζρνιηθή βηβιηνζήθε κε κεγάιε πνηθηιία βηβιίσλ θαη ζπκκεηείραλ ζην 

Πξφγξακκα ηνπ Δ.ΚΔ.ΒΗ «Καηλνηφκεο Γξάζεηο Φηιαλαγλσζίαο» 2011-1013.  

Ζ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο θαηέδεημε πεξίηξαλα φηη ζε ειάρηζηεο 

έξεπλεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο παξαηήξεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε ή ζηε βηβιηνζήθε. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία, παξφιν πνπ επηηξέπεη κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ, 



παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο αδπλακίεο (Μαξθίδεο & Καξαθίηζηνο, 2005, ζζ. 4-7). Καηά ζπλέπεηα, 

απνξξίθζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη επηιέρζεθε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε 

δπλαηφηεηεο πεξηζζφηεξσλ παξαηεξήζεσλ ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαζθάισλ θαη 

ησλ παηδηψλ κέζα ζην ίδην ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε δηεχζπλζε ησλ δχν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ην πιηθφ 

ηεο έξεπλαο παξαρσξήζεθε ζην εθάζηνηε ζρνιείν, ψζηε λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο 

εμέηαζήο ηνπο απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα. Εεηήζεθε εμαξρήο απφ απηέο/απηνχο λα δνπλ ηα βηβιία, λα ηα μεθπιιίζνπλ, λα ηα 

δηαβάζνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα επηιέμνπλ ηα πην αξεζηά ζε εθείλνπο/εο (3-5 εθ ησλ 18) θαη λα ηα 

θαηαηάμνπλ αλάινγα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο. Όζηεξα απφ 7-10 εκέξεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

μαλά ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο κέζσ αηνκηθώλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ (Γηα ηνλ νδεγφ ηεο ζπλέληεπμεο βι. 

Απνηειέζκαηα). 

ε δεχηεξε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ηα παηδηά 

επηιέγνπλ βηβιία, αιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην παηδηθφ βηβιίν θαη νη ηδέεο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ην ξφιν ηνπ, επηιέρηεθε ε Γ’ Σάμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ δεθαελληά (19) 

παηδηά, ελληά (9) θνξίηζηα θαη έληεθα (11) αγφξηα. Σν ελ ιφγσ ηκήκα επηιέρζεθε ιφγσ ηεο 

πξνζπκίαο ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα θαη επεηδή ζεσξήζεθε φηη ηα παηδηά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζην αλψηαην φξην ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο 

(καζεηέο Α’-Γ’ Γεκνηηθνχ), ζα ήηαλ ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζνπλ πιεξέζηεξα ηηο επηινγέο ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά Πξψηεο ή Γεπηέξαο Γεκνηηθνχ. 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θηιαλαγλσζηηθήο δξάζεο, ψζηε, 

κέζα απφ έλα παηγληψδεο πιαίζην, λα εμαζθαιηζζεί ε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζηελ έξεπλα. Έηζη, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ κε εληειψο ηπραίν ηξφπν ζε ηξεηο νκάδεο ησλ 6-7 αηφκσλ 

θαη ζην θνηλφ ηνπο ηξαπεδάθη αθέζεθαλ θπθιηθά έμη βηβιία απφ ην εξεπλεηηθφ πιηθφ (έλα απφ θάζε 

θαηεγνξία), ψζηε λα είλαη νξαηά απφ φια ηα παηδηά. ε θάζε νκάδα δφζεθαλ έκκεηξα αηλίγκαηα, 

πνπ αθνξνχζαλ ηα βηβιία πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ηνπο. θνπφο ηνπ παηγληδηνχ ήηαλ ηα 

παηδηά λα εληνπίζνπλ ζε πνην βηβιίν αλαθεξφηαλ ην θάζε αίληγκα, έηζη ψζηε λα εκπιαθνχλ ελεξγά 

ζε αλαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα λα θαηαιήμνπλ αξγφηεξα ζηηο επηινγέο ηνπο. Αθνχ ηα αηλίγκαηα 

ιχζεθαλ θαη δφζεθε ιίγνο ρξφλνο ζηα παηδηά γηα λα μεθπιιίζνπλ ηα βηβιία, ηνπο δεηήζεθε λα 

δηαιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν. Καζέλα εμ απηψλ ζπκκεηείρε ζε αηνκηθέο 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο πξνο αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ηνπ.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κάο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζρέζε 

δαζθάισλ θαη καζεηψλ κε ηα παηδηθά βηβιία. 

Α) Δθπαηδεπηηθνί 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε άμνλα ηηο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο. 



1
ε
 εξώηεζε: Πνηα παηδηθά βηβιία επηιέμαηε (3-5); Ταμηλνκήζηε ηα θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο. (Σε 

πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ;)  

2
ε
 εξώηεζε: Με πνηα θξηηήξηα ηα επηιέμαηε (ζέκα, πεξηερόκελν, εκθάληζε, ρξώκα, κέγεζνο θ.ιπ.); 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα μερψξηζαλ επθξηλψο ηξία βηβιία. πγθεθξηκέλα 

ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηηκήζεηο έιαβαλ ηα βηβιία: Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 αξνπξαίνπο 

ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά, Αλ η’ αγαπάο μαλάξρνληαη ηεο Βαζηιηθήο Νεπξνθνπιή θαη Φξνπηνπία ηνπ 

Δπγέληνπ Σξηβηδά. Μάιηζηα ηα δπν πξψηα βηβιία βξέζεθαλ ζηηο ηξεηο πξψηεο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλνιηθά νη κηζνί εμ απηψλ ηα θαηέηαμαλ σο πξψηε, δεχηεξε θαη ηξίηε επηινγή 

ηνπο.  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηινγή ηνπο ζην πξψην βηβιίν (Ο Ατ-Βαζίιεο 

ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 αξνπξαίνπο) δηθαηνινγείηαη απφ ην επίθαηξν ησλ εκεξψλ (πιεζίαδαλ 

Υξηζηνχγελλα), απφ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (3 εθπαηδεπηηθνί), απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε (2 εθπαηδεπηηθνί), ην είδνο ηεο γξαθήο (λεσηεξηθφ) θαη ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ. 

πνξαδηθά θαη φρη πιεηνςεθηθά αλαθέξζεθαλ θαη άιια θξηηήξηα πνιχ θνληά ζηηο ζηεξεφηππεο 

αληηιήςεηο ηνπ κέζνπ γνλέα θαη εθπαηδεπηηθνχ, φπσο ην ρηνχκνξ, ν ηίηινο θαη νη πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. Σν ηειεπηαίν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ θπξίσο ησλ βηβιίσλ 

γλψζεο, παξφιν πνπ ην βηβιίν απηφ δελ εληάζζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.  

Γηα ην βηβιίν Αλ η’ αγαπάο μαλάξρνληαη ηεο Β. Νεπξνθνπιή, ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ήηαλ, 

θπξίσο, ην «αζπλήζηζην» θαη ην «δχζθνιν ζέκα» θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ (πινθή, 

εμέιημε ηνπ κχζνπ, ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζαλάηνπ), αιιά θαη ε εηθνλνγξάθεζε. Ζ επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ μαθληάδεη, θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελε έξεπλα 

(Wollman-Bonilla, 1998), θαηά ηελ νπνία απνδείρζεθε φηη βηβιία, ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ην 

ζέκα ηνπ ζαλάηνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα θνβίζνπλ ή λα δηαθζείξνπλ ηα 

παηδηά, εηζάγνληάο ηα ζε πξαγκαηηθφηεηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ή δε ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ, ηείλνπλ 

λα απνξξίπηνληαη γηα ρξήζε ζηελ ηάμε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ζνλ αθνξά, ηέινο, ηελ επηινγή ηνπ βηβιίνπ Φξνπηνπία, σο θπξίαξρν θξηηήξην δειψζεθε ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ην ρηνχκνξ θαη ε γξαθή ηνπ Δ. Σξηβηδά, θαζψο θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε θαη ην είδνο ηνπ βηβιίνπ (θφκηθο).  

Γηα ηηο ππφινηπεο ειάζζνλεο επηινγέο ηα θξηηήξηα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηεξενηππηθά, δειαδή 

ην ζέκα, ν ζπγγξαθέαο θαη ε εηθνλνγξάθεζε.  

ρεηηθά κε ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη κε βάζε ην είδνο (θαηεγνξία) ηνπ παηδηθνχ ινγνηερληθνχ 

βηβιίνπ, δηαθάλεθε κηα πξνηίκεζε ζε βηβιία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Σύγρξνλεο 

εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο αθεγήζεηο θαη ζηελ θαηεγνξία Κόκηθο. ηελ ηξίηε ζέζε κε πνιχ κηθξή 

δηαθνξά βξέζεθε ε Πνίεζε, ελψ πνιχ ρακειή ήηαλ ε πξνηίκεζε πξνο ηα Βηβιία γλώζεο θαη ηηο 

Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο.  

3
ε
 εξώηεζε: Υπάξρεη θάπνην από ηα βηβιία ζηε ιίζηα πνπ δε ζα ην επηιέγαηε κε ηίπνηα, γηα λα ην 

δηαβάζεηε ζηελ ηάμε ζαο; Αλ λαη, γηα πνην ιόγν; 

Οη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχηεθαλ λα απνξξίςνπλ βηβιία απφ ηε ιίζηα κε ην θπξίαξρν επηρείξεκα 

φηη φια ηα παηδηθά βηβιία είλαη θαηάιιεια θαη ρξήζηκα. Πάλησο, φηαλ απέξξηπηαλ έλα βηβιίν, 

είραλ δηαθνξεηηθέο δηθαηνινγίεο, ελψ ζπρλά θάλεθε λα κελ κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ απηή ηελ 



απφξξηςε. Ίζσο λα είραλ δηαβάζεη ή ήμεξαλ ηα βηβιία πνπ είραλ πξνηηκήζεη αιιά φρη θαη απηά πνπ 

απέξξηπηαλ. Πάλησο ε θαηεγνξία Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο θαζψο θαη ην βηβιίν Οη κύζνη ηνπ 

Αηζώπνπ ζε… θόκηθο απνξξίθζεθαλ σο κε ζπκβαηά κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, δηφηη «ελδείθλπληαη 

γηα άιιεο ειηθίεο». Κάηη αλάινγν ππνζηεξίδεηαη θαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ γαιιηθή 

εθπαίδεπζε (Pasa & Beges, 2006, ζζ. 89-101). Βέβαηα, ρξεηάδεηαη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηε ιίζηα 

καο δελ πεξηιακβάλνληαλ βηβιία ηα νπνία αλαπαξηζηνχζαλ έκθπιεο, εζληθέο, θπιεηηθέο ή ηαμηθέο 

εκπεηξίεο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα 

δηεγείξνπλ ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ηα ραξαθηεξίζνπλ αθαηάιιεια γηα ηα 

παηδηά θαη λα ηα απνξξίςνπλ (Wollman-Bonilla, 1998). 

4
ε
 εξώηεζε: Τη ζαο εληππσζηάδεη εθ πξώηεο όςεσο ζε έλα βηβιίν: ηίηινο, εμώθπιιν, όλνκα 

ζπγγξαθέα, εθδόηεο, εηθνλνγξάθεζε;  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλνπλ φηη ν ηίηινο (6 πξψηεο πξνηηκήζεηο) απνηειεί ην 

πξψην θξηηήξην, ελψ ε εηθνλνγξάθεζε θαη ην εμψθπιιν αθνινπζνχλ απφ θνληά. Αξθεηά πίζσ 

είλαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ελψ ν εθδφηεο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ηηο επηινγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

5
ε
 εξώηεζε: Γηαιέγεηε βηβιία πνπ ζαο βνεζνύλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, εάλ π.ρ. ζέισ λα 

δηδάμσ γηα ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ςάρλσ έλα αλάινγν βηβιίν; 

6
ε
 εξώηεζε: Φξεζηκνπνηείηε παηδηθά βηβιία ζηελ ηάμε; Με πνην ζθνπό, π.ρ. επηθνπξηθά γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο, γηα παξαγσγή πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ, γηα δξακαηνπνίεζε, γηα 

παηγλίδη; 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία ζηε ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θπξίσο κε δηδαθηηθνχο ζηφρνπο (8 ζηνπο 10) αιιά θαη γηα ςπραγσγία θαη ραιάξσζε (7 ζηνπο 10) 

θαη ηέινο γηα γεληθφηεξνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο (θνηλσληθνπνίεζε) (1 ζηνπο 10).  

7
ε
 εξώηεζε: Πόζν ζπρλά γίλεηαη αλάγλσζε παηδηθώλ βηβιίσλ ζηα παηδηά ηεο ηάμεο ζαο; 

Οη πεξηζζφηεξνη (7 ζηνπο 10) θαηέζεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην παηδηθφ βηβιίν ζηελ ηάμε αξθεηά 

ζπρλά (1 έσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη 3 εμ απηψλ θαη πεξηζζφηεξν (3 ή 4 θνξέο), ρσξίο ηδηαίηεξε 

απφθιηζε αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη δηθαηνινγεκέλα, αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ην βηβιίν είλαη ρξήζηκν θαη σθέιηκν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξ’ φια απηά, επηζεκάλζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δελ θξίλεηαη επαξθήο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζηελ ηάμε. ε θάζε πεξίπησζε, δηαπηζηψλεηαη κηα πνιχ θαιή 

παξνπζία ηνπ βηβιίνπ ζην ζρνιείν. 

8
ε
 εξώηεζε: Τη είδνπο παηδηθά βηβιία επηιέγεηε γηα αλάγλσζε ζηελ ηάμε;  

Γηαπηζηψζεθαλ ηφζν ζπκθσλίεο φζν θαη αζπκθσλίεο κε ηηο αξρηθέο επηινγέο πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ βηβιίσλ ηεο ιίζηαο. Πην δεκνθηιήο γηα αλάγλσζε ζηελ ηάμε απφ 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο αλαδείρζεθε ε θαηεγνξία Σύγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο αθεγήζεηο 

βξαρείαο θόξκαο, αθνχ απνηέιεζε 1ε επηινγή έμη δαζθάισλ, 2ε ηξηψλ θαη 3ε κίαο δαζθάιαο. Ζ 

επηινγή απηή ζπλάδεη κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πξψηε εξψηεζε, ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε 

πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα βηβιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο απφ ηε ιίζηα πνπ ηνπο 

δφζεθε.  



Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Έηζη, επφκελε επηινγή απνηέιεζαλ νη 

Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο, κε ηα Κιαζηθά λα έπνληαη. Λίγν έσο θαζφινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

ηάμε απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα Κόκηθο, ε Πνίεζε θαη ηα Βηβιία 

Γλώζεσλ. Ζ απφξξηςε ηνπο πηζαλψο νθείιεηαη, αθελφο, ζηε κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ, αθεηέξνπ, 

ζηελ έιιεηςε επαξθνχο εμνηθείσζεο ησλ δαζθάισλ κε απηά ηα είδε, αιιά θαη ζε παγησκέλεο 

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε απηά. Γηα παξάδεηγκα, ηα Βηβιία Γλώζεσλ δε ζεσξήζεθαλ θαηάιιεια 

γηα ηφζν κηθξά παηδηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νχηε, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, κπνξνχλ εχθνια λα 

ππνζηεξίμνπλ φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, ελψ απφ αξθεηνχο εμ απηψλ ραξαθηεξίζηεθαλ 

«ζηεγλά». 

9
ε
 εξώηεζε: Καηά ηελ αλάγλσζε παηδηθώλ βηβιίσλ ηα παηδηά δείρλνπλ ζπκκεηνρή θαη ελδηαθέξνλ; 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα παηδηά εκθαλίδνληαη λα απνιακβάλνπλ ηελ 

αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ κέζα ζηελ ηάμε, κε ηνπο κηζνχο (5) λα δηαπηζηψλνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ 

θαη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πάξα πνιχ θαη ηνπο άιινπο κηζνχο (5) πνιχ.  

10
ε
 εξώηεζε: Θα ρξεζηκνπνηνύζαηε θάπνην από ηα βηβιία πνπ επηιέμαηε ζε νξγαλσκέλε 

δξαζηεξηόηεηα ζηελ ηάμε ζαο; 

11
ε
 εξώηεζε: Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα πξνηείλαηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ή αθφκε θαη φια ηα 

βηβιία πνπ επέιεμαλ. Ο κφλνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε γηα νξηζκέλεο εθ ησλ 

επηινγψλ ηνπο ήηαλ ε ειηθία ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο. ζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ πξφζπκνη λα πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία. Έηζη, ε πην ζπρλή αλαθνξά (9 

εθπαηδεπηηθνί) αθνξνχζε εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Καηφπηλ, αλαθέξζεθαλ ζεαηξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (3 εθπαηδεπηηθνί) θαη δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, φπσο ζπγγξαθή 

πνηεκάησλ ζπλέρηζε ηεο ηζηνξίαο, αιιαγή ηνπ ηέινπο ηεο ηζηνξίαο. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ήηαλ ε απιή αλάγλσζε πνηεκάησλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαζψο θαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ βηβιίνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. 

12
ε
 εξώηεζε: Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ κε ην ζρνιείν; Πόζν αλαγθαία ζεσξείηε 

ηε ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη γηαηί; 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηελ 

ηάμε είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία κε πνιπδηάζηαηε σθέιεηα: εκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, ραιάξσζε 

θαη επραξίζηεζε ησλ παηδηψλ. ρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη βξεζεί θαη αιινχ φηη ε ζηνρνζεζία ηεο 

απφιαπζεο ζπλππάξρεη κε απηήλ ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπο αμηνπνίεζεο 

(Παπαλησλάθεο Κψηε-Παπαλησλάθε & Αζαλαζηάδεο, 2013).   

 

πκπεξάζκαηα από ηηο απαληήζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

πλνιηθά δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνληαη ζηηο επηινγέο ηνπο απφ ην 

πεξηερόκελν/ζέκα ηνπ βηβιίνπ, ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα θαη απφ δεπηεξεχνληα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηα παξαπάλσ, φπσο ν ηίηινο (ζρεδφλ πάληνηε 



πεξηερνκεληθφο) θαη ην ρηνύκνξ. Δπηπξφζζεηα, ζηηο επηινγέο ηνπο επηδξά θαη ε εηθνλνγξάθεζε, ε 

νπνία απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εληππσζηάδεη. Γελ πξέπεη, ηέινο, λα 

παξαιείςνπκε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ εθάζηνηε βηβιίνπ (πινθή, εμέιημε ηνπ κχζνπ), 

θάηη πνπ πηζαλφλ ζπλδέεηαη κε δεχηεξεο ζθέςεηο γηα πηζαλή αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ ηάμε. Δίλαη 

γλσζηφ, εμάιινπ, φηη θπθινθνξεί κηα ζεηξά ζχγρξνλσλ βηβιίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην γνληφ θαη 

ζην δάζθαιν σο εξγαιεία δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ Αλ η’ αγαπάο μαλάξρνληαη. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε γεληθφηεξε ζεηηθή 

ζηάζε ζρεδφλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα θηιαλαγλσζίαο θαη γεληθφηεξα ρξήζεο ηνπ 

παηδηθνχ βηβιίνπ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φπσο θαη ε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο ινγνηερλίαο ζηηο ηάμεηο 

ηνπο. 

Με θάζε επηθχιαμε (δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο), δηαθαίλνληαη δχν 

θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε 

ηελ έξεπλα ησλ Pasa & Beges (2006, ζζ. 89-101). 

1. ηα εζωηεξηθά θξηηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ην ίδην ην βηβιίν θαη πεξηιακβάλνπλ ηε κνξθή, ην 

εμψθπιιν, ηνλ ηίηιν, ην ζπγγξαθέα, ηελ εηθνλνγξάθεζε, ηνλ εθδφηε, κε πξσηεχνληα ηνλ ηίηιν 

πνπ ζπλδέεηαη ζπλήζσο άκεζα κε ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπ βηβιίνπ (εηθνλνγξάθεζε θαη 

εμψθπιιν) θαη 

2.ηα εμωηεξηθά θξηηήξηα, πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

α) ζηα παιδαγωγικά θξηηήξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

βηβιίσλ ζηελ ηάμε θαη  

β) ζηα αηομικά θξηηήξηα, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο αληηιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηα παηδηά θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο.  

Παξάιιεια, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηρλνγξαθεζεί 

ην πξνθίι ή έλαο ηύπνο εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο (α) ελδηαθέξεηαη γηα ην παηδηθφ βηβιίν, (β) 

επηιέγεη θαη αμηνινγεί ηα βηβιία κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, (γ) δε θνβάηαη λα 

αζρνιεζεί κε επαίζζεηα δεηήκαηα, φπσο ε απψιεηα, κέζα απφ ηελ παηδηθή ινγνηερλία, (δ) 

νπζηαζηηθά ζπλδπάδεη ηηο επηινγέο ηνπ κε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε, θάηη πνπ θάλεη πνιχ 

ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα). Αληρλεχεηαη, φκσο, θη έλαο δεχηεξνο ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ, ν 

νπνίνο (α) ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν ην παηδηθφ βηβιίν ζηελ ηάμε, (β) ην επηιέγεη θαη ην αμηνινγεί 

επηθαλεηαθά, ελψ (γ) απνθεχγεη ηελ πνίεζε θαη ηα βηβιία γλψζεσλ Δλδηάκεζα, ελδερνκέλσο 

ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη εθπαηδεπηηθνχ, αιιά ζηελ έξεπλα απηήλ δελ ηρλνγξαθνχληαη ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο. 

 

Β) Παηδηά 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξφκνηεο εξσηήζεηο κε απηέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηέζεθαλ θαη ζηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, κε άμνλα ηηο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε 1
ε
: Πνηό βηβιίν επέιεμεο;  



(Δξώηεζε 2
ε
:Σε πνηα θαηεγνξία αλήθεη;) 

Δξώηεζε 3
ε
: Γηαηί επέιεμεο απηό ην βηβιίν; 

ε πξψηε αλάγλσζε, νη επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη δηάζπαξηεο ρσξίο λα μερσξίδεη θάπνην ή 

θάπνηα βηβιία, γεγνλφο πνπ δειψλεη επηθαλεηαθή ή ηπραία επηινγή, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί απφ 

παιηφηεξεο έξεπλεο (Delahaie, 1995). Δπηπιένλ, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαλ λα εμεγήζνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο θαη νη αηηηνινγήζεηο ηνπο πνπ καο παξείραλ δελ ήηαλ ηεθκεξησκέλεο.  

ε αληίζεζε κε ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα δεκνθηιή βηβιία ήηαλ Οη κύζνη ηνπ Αηζώπνπ 

ζε… θόκηθο ηνπ Σάζνπ Απνζηνιίδε, ην αθεγεκαηηθφ πνίεκα Γάηνο από ζπίηη ηεο Λέλαο Μεξίθα 

θαη ην γλσζηφ παξακχζη Ο Τδαθ θαη ε θαζνιηά. Οη επηινγέο ησλ παηδηψλ αηηηνινγήζεθαλ απφ 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ρηνχκνξ, ε εηθνλνγξάθεζε θαη ην γεγνλφο φηη ην βηβιίν ηνπο ήηαλ ήδε 

γλσζηφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Φξνπηνπία ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο 

ηαπηφρξνλα ζε παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο. Αξθεηέο επηινγέο βηβιίσλ, πάλησο, έγηλαλ κε έλαλ 

εληειψο ηπραίν ηξφπν θαη κε επηθαλεηαθέο αθνξκέο, φπσο ε παξνπζία δψσλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, ε επηινγή ηνπο ηαπηίζηεθε κε ην βηβιίν πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αίληγκα πνπ 

έηπρε ζην θάζε παηδί. 

ρεηηθά κε ην είδνο (θαηεγνξία) ησλ βηβιίσλ δηαθάλεθε φηη νη Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο θαη ηα 

Κόκηθο γνεηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά (ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνηηκνχλ ηηο 

Σύγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο βξαρείαο θόξκαο), γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ 

επξχηεξε βηβιηνγξαθία (Μαιαθάληεο, 2005). ηε δεχηεξε ζέζε θαηαηάρζεθαλ απφ ηηο επηινγέο 

ησλ παηδηψλ νη Σύγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο βξαρείαο θόξκαο θαη ε Πνίεζε, ελψ ηξίηα 

ζηε ζεηξά βξέζεθαλ ηα Βηβιία γλώζεσλ. 

Δξώηεζε 4
ε
: Τη ζε εληππσζηάδεη ζε έλα βηβιίν: ηίηινο, εμώθπιιν, όλνκα ζπγγξαθέα, εθδόηεο, 

εηθνλνγξάθεζε; 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα 

ηελ επηινγή ελφο βηβιίνπ, πνπ βιέπνπλ γηα πξψηε θνξά, είλαη ν ηίηινο (δειψζεθε απφ 8 εθ ησλ 19 

παηδηψλ), ν νπνίνο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ αληίζηνηρα θαηαγξάθεηαη θαη 

ζηηο επηινγέο ησλ δαζθάισλ. Έπνληαη κε κηθξή δηαθνξά ε εηθνλνγξάθεζε θαη ν ζπγγξαθέαο κε έμη 

(6) ςήθνπο ην θαζέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ην εμώθπιιν, ην νπνίν δειψζεθε απφ ηέζζεξα (4) παηδηά. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην φλνκα ηνπ εθδφηε δελ απαζρνιεί νχηε ζην ειάρηζην ηνπο καζεηέο. 

Δξώηεζε 5
ε
: Σνπ αξέζεη λα ζνπ δηαβάδνπλ ή λα δηαβάδεηο κόλνο/ε ζνπ παηδηθά βηβιία είηε ζην 

ζπίηη είηε ζην ζρνιείν; 

ια αλεμαηξέησο ηα παηδηά δήισζαλ φηη ηνπο αξέζεη λα ηνπο δηαβάδνπλ ή λα δηαβάδνπλ ηα ίδηα 

παηδηθά βηβιία. Οξηζκέλα απφ απηά, είηε κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία είηε κεηά απφ εξψηεζε ησλ 

εξεπλεηξηψλ, δηεπθξίληζαλ φηη απνιακβάλνπλ θαη ηα δχν (4 απφ ηα 19), ελψ άιια (5 απφ ηα 19) 

εμήγεζαλ φηη πξνηηκνχλ λα δηαβάδνπλ απφ κφλα ηνπο. 

Δξώηεζε 6
ε
: Πνην βηβιίν από όζα έρεηο δηαβάζεη κέρξη ηώξα είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ; Γηαηί; 

ηαλ ηα παηδηά ξσηήζεθαλ γηα ην αγαπεκέλν ηνπο βηβιίν, έδσζαλ δηάθνξεο απαληήζεηο. Κάπνηα 

δπζθνιεχνληαλ λα απνθαζίζνπλ ή λα ζπκεζνχλ κε αθξίβεηα ηνλ ηίηιν ηνπ («Γε ζπκάκαη», «έλα κε 

θαληαζκαηάθηα», «έλα κ’ έλα ρηνλάλζξσπν πνπ κηινύζε», «Τέζζεξηο θίινη ηαμηδεύνπλ»).  



Οη Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο εμαθνινπζνχλ, πάλησο, λα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο (5 απφ ηα 19 

παηδηά δηάιεμαλ βηβιία απηνχ ηνπ είδνπο) ηε ζηηγκή πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δπηινγέο ησλ θνξηηζηψλ απνηέιεζαλ ε Κνθθηλνζθνπθίηζα, ε νπνία αλαθέξζεθε δχν θνξέο, θαη ν 

Πηλόθην, παξφιν πνπ δελ ππήξραλ ζηε ιίζηα. Σα αγφξηα δηάιεμαλ Ο Τδαθ θαη ε θαζνιηά θαη Η 

θπξα-Καιή θαη νη δώδεθα κήλεο. 

Ηζφπαιε ζε πξνηίκεζε έξρεηαη ε θαηεγνξία Σύγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο βξαρείαο 

θόξκαο (5 απφ ηα 19 παηδηά επέιεμαλ βηβιία ηνπ είδνπο). πγθεθξηκέλα: Ο δαγθσκέλνο θνπξακπηέο 

ηνπ Γηάλλε εξβεηά, επεηδή «ήηαλ αζηείν», Οη ρειώλεο ηνπ βαξόλνπ ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά, «γηαηί 

είρε αζηείεο εηθόλεο» θαη ν Σπάηληεξκαλ δηφηη «ξίρλεη ηζηνύο θαη ζθαξθαιώλεη» απφ αγφξηα, θαη 

Γώζε ηελ αγάπε ηεο Αγγειηθήο Βαξειά θαη Οη λεξάηδεο ησλ ινπινπδηώλ απφ θνξίηζηα. 

Οη Wendelin & Zinck (1988) ζεκεηψλνπλ κηα ξνπή ησλ καζεηψλ λα μαλαδηαβάδνπλ βηβιία πνπ 

απήιαπζαλ ζην παξειζφλ, ελψ αλαγλσξίδνπλ φηη ε επηξξνή πνπ αζθεί ε ηειεφξαζε θαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη κεγάιε. Μνιαηαχηα, νη απαληήζεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ε δπζθνιία ηνπο λα ζπκεζνχλ κε αθξίβεηα ηνπο ηίηινπο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη φηη δελ επξφθεηην φλησο γηα αγαπεκέλα ηνπο βηβιία, 

αιιά γηα ηζηνξίεο πνπ είραλ δηαβάζεη πξφζθαηα θαη ηνπο άξεζαλ.  

Δξώηεζε 7
ε
: Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ; 

Δξώηεζε 8
ε
: Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζαη ηε βηβιηνζήθε ηεο γεηηνληάο ζνπ; 

ζνλ αθνξά ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ, θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 

ηελ επηζθέπηεηαη ζπάληα (11 απφ ηα 19). Σξία (3) δήισζαλ φηη πεγαίλνπλ πάξα πνιύ ζπρλά, έλα (1) 

πνιύ ζπρλά θαη άιια ηξία (3) θαζόινπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Πην 

δεκνθηιήο θαίλεηαη λα είλαη ε βηβιηνζήθε ηεο γεηηνληάο, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (9 απφ 

ηα 19) θαλέξσζε φηη ηελ επηζθέπηεηαη πνιύ ζπρλά θαη πέληε (5) εμ απηψλ ζπάληα. Σν γεγνλφο απηφ 

κάιινλ εμεγείηαη απφ ηελ εηδηθή ιεηηνπξγία (πξνζθέξεη παηγλίδηα, βηβιία, επηηξαπέδηα) ηεο 

πιεζηέζηεξεο ζην ζρνιείν (θαη άξα ζηα ζπίηηα ησλ παηδηψλ) Γεκνηηθήο Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα κηαο καζήηξηαο:  

«Πάξα πνιιέο θνξέο έρσ πάεη κε θίινπο κνπ. Παίδσ εθεί, ζηε βηβιηνζήθε έρεη επηηξαπέδηα θαη 

δηαβάδνπκε βηβιία».  

Δξώηεζε 9
ε
: Γηαηί πηζηεύεηο όηη είλαη θαιό λα δηαβάδνπκε βηβιία; 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (12 απφ ηα 19) απνδίδεη ζην δηάβαζκα γλσζηηθέο δηαζηάζεηο θαη ην 

ζπλδέεη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηε κεηάδνζε γλψζεσλ. Θεσξνχλ, δειαδή, φηη κέζα απφ 

ηα βηβιία καζαίλνπλ ελδηαθέξνληα πξάγκαηα θαη αλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο: 

«Γηαηί καζαίλνπκε πξάγκαηα», 

«Γηαηί ζε θέξλεη πνιιέο ηδέεο ζην λνπ». 

Απηή ήηαλ ε πην θνηλή θαη ε πην αβίαζηε απάληεζε πνπ ιάβακε απφ ηα παηδηά.  

Πνιχ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε είλαη ε άπνςε (3 απφ ηα 19 παηδηά) φηη ην δηάβαζκα πξνζθέξεη 

αηζζεηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή ηέξςε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαθάησ ιφγηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ:  

«…κνπ αξέζεη λα ηα παίξλσ γηαηί ηαμηδεύσ κέζα ζ’ απηά ή παίδσ κεξηθέο θνξέο κ’ απηά…» 



«Γηαηί πεξλάκε ηελ ώξα καο, εεε… μερλάκε ιίγν αλ καο έρεη ζηελαρσξέζεη θάηη θαη γεληθά πεξλάκε 

αζηεία κ’ απηό…»  

«Γηαηί καο παίξλεη ν ύπλνο κεξηθέο θνξέο…». 

πκπεξάζκαηα από ηηο απαληήζεηο ηωλ παηδηώλ 

πλνιηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη πνιιέο επηινγέο ησλ παηδηψλ είλαη ηπραίεο, δηάζπαξηεο θαη ρσξίο 

ηεθκεξίσζε , γεγνλφο πνπ ζεκεηψλεηαη θαη απφ ηελ Mohr (2006) ζε αληίζηνηρε έξεπλα. Δληνχηνηο, 

δηαθαίλεηαη, έζησ θαη ακπδξά, κία ηάζε ησλ παηδηψλ λα επηιέγνπλ ηηο Παξακπζεηηθέο αθεγήζεηο. 

Παξάιιεια, νη επηινγέο ηνπο θαζνξίδνληαη πξσηίζησο απφ ηνλ ηίηιν, ην ζέκα θαη ην πεξηερφκελν, 

αλ θαη επεξεάδνληαη δεπηεξεπφλησο κελ, ζεκαληηθά δε, απφ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

βηβιίσλ (κνξθή, εηθνλνγξάθεζε), γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε άιιεο έξεπλεο (Mohr, 2006˙ 

Wendelin & Zinck, 1988). 

Δπηπιένλ, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Chick & Heilman-Houser, 2000˙ Childress, 

1985), ην θνηλσληθφ θχιν δείρλεη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο επηινγέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

παηδηψλ, δεδνκέλνπ φηη παξαηεξήζεθαλ ζηεξενηππηθέο επηινγέο: θαηά θχξην ιφγν αξζεληθνί 

ραξαθηήξεο, φπσο ζηξαηηψηεο ή ππεξήξσεο γηα ηα αγφξηα θαη γπλαίθεο πξσηαγσλίζηξηεο, φπσο 

κηθξέο θνπέιεο (Κνθθηλνζθνπθίηζα, Σνζνδνχια) ή λεξάηδεο, γηα ηα θνξίηζηα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε παξνπζία ησλ δψσλ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη ζηα δχν θχια, κε απνηέιεζκα ζπρλά 

λα απνηειεί θξηηήξην επηινγήο ελφο βηβιίνπ απφ ηα παηδηά, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα 

ηεο Mohr (2006). 

Πέξαλ ηνχηνπ, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γίλεηαη μεθάζαξν φηη ηνπο αξέζεη ην δηάβαζκα 

ησλ βηβιίσλ είηε ζην ζρνιείν είηε ζην ζπίηη, θαη πξνηηκνχλ ηε βηβιηνζήθε ηεο γεηηνληάο (παξφιν 

πνπ δελ δαλείδνληαη βηβιία απφ απηή) ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ελψ πηζηεχνπλ ζηελ 

κνξθσηηθή θαη ςπραγσγηθή αμία ηεο αλάγλσζεο ησλ βηβιίσλ.  

 

ΤΓΚΡΗΖ - ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ παηδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα, είλαη έθδειν φηη θαη νη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ ηφζν ζηα θχξηα εζσηεξηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ βηβιίσλ (πεξηερφκελν θαη ηίηινο, ρηνχκνξ, εηθνλνγξάθεζε) φζν θαη ζηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο (κφξθσζε θαη ςπραγσγία). Σν εχξεκα απηφ ελαξκνλίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

παηδηψλ (θπξίσο Γεκνηηθνχ), ελψ νη επηινγέο δαζθάισλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ δηαθνξνπνηνχληαη 

πξννδεπηηθά απμαλφκελεο ηεο ειηθίαο ησλ ηειεπηαίσλ. Απφ εθεί θαη πέξα νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο (Pascoe & Gilchrist, 1987, ζζ. 55-62). Βέβαηα, νη Wendelin & Zinck 

(1988) πξνζζέηνπλ ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ ηνλ παξάγνληα ην βηβιίν λα ηνπο έρεη 

ζπζηαζεί απφ θάπνην άιιν πξφζσπν, κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπλνκειίθσλ λα ππεξηζρχνπλ ζε ζρέζε 

κε εθείλεο ησλ δαζθάισλ ηνπο. 

Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά θχξην ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ζπλεηδεηά βηβιία γηα ρξήζε 

ζηελ ηάμε κε θχξην θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο (παηδαγσγηθά θξηηήξηα), 

αιιά θαη ηελ αλακελφκελε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο γηα θάζε ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ ηε 



ραξαθηεξίδνπλ (αηνκηθά θξηηήξηα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά ηείλνπλ λα επηιέγνπλ βηβιία κε 

πην ηπραίν ηξφπν ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εζηηάδνληαο ζπρλά ζε δεπηεξεχνληα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε παξνπζία δψσλ, θαη, πηζαλψο γηα ην ιφγν απηφ, δπζθνιεχνληαη λα 

αηηηνινγήζνπλ επαξθψο ηηο επηινγέο ηνπο.  

Δληχπσζε πξνθαιεί, ηέινο, ε γνεηεία ηεο βηβιηνζήθεο ηεο γεηηνληάο, έλαληη ηεο ζρνιηθήο, ίζσο 

επεηδή, είηε πξαθηηθά είηε ζηε ζπλείδεζε ησλ παηδηψλ, ε ηειεπηαία εχθνια «ζρνιεηνπνηείηαη». Ζ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε ζπλδέεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Zimet θαη Camp (1974), ε 

νπνία ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη δηαθνξά πξνηηκήζεσλ ζηα βηβιία πνπ πεξηιακβάλεη ε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε ζε ζχγθξηζε κε ηα βηβιία έμσ απφ ην ζρνιείν, δειαδή ηξνκαθηηθέο ηζηνξίεο, θφκηθο, 

αζιεηηθά έληππα θαη γεληθά βηβιία πνπ ζπάληα ζπλαληψληαη ζην ζρνιείν θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ. 
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