
www . t o p o s b o o k s . g r

Οι Ιδέες των Παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία είναι ένα πρωτοπορια-

κό εγχείρημα στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Το βιβλίο παρου-

σιάζει διεξοδικά την εξέλιξη της Κριτικής της Αναγνωστικής Ανταπό-

κρισης, συμπληρώνοντας έτσι την ελληνική βιβλιογραφία, ενώ πα-

ράλληλα διερευνά τις απόψεις μαθητών και μαθητριών για την παιδι-

κή λογοτεχνία.

Η σημαντικότερη πρωτοτυπία του, ωστόσο, είναι ότι χαρτογραφεί

τις απόψεις μαθητών και μαθητριών των τριών τελευταίων τάξεων

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την παιδική λογοτεχνία και τις

αναγνωστικές τους προτιμήσεις με βάση μία έρευνα στην Ελλάδα.

Απεικονίζονται η συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους τρό-

πους προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου στη σχολική τάξη και

στην παρουσία της παιδικής λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραμμα, ο

ρόλος του δασκάλου στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας του μαθητή,

καθώς και η επίδραση της βιβλιοθήκης στις σχέσεις παιδιών και λο-

γοτεχνικού βιβλίου. Παράλληλα, καταγράφονται οι προτιμήσεις των

παιδιών απέναντι στα ποικίλα είδη της παιδικής λογοτεχνίας και ειδι-

κότερα του παιδικού μυθιστορήματος. 

Το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς,

τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής

Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και 

των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και για τους ερευνητές 

της παιδικής λογοτεχνίας, και προσδοκά να αποτελέσει αφετηρία 

για περαιτέρω έρευνες.  

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, Η. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Μ. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ο Γεώργιος Παπαντωνάκης διδάσκει Λο-
γοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτε-
χνία, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο Ηλίας Αθανασιάδης διδάσκει Μεθόδους
και Τεχνικές Κοινωνικής  Έρευνας, στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Μαριάνθη Καπλάνογλου διδάσκει Λαο-
γραφία, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Ο Δημήτριος Πολίτης διδάσκει Λογοτεχνία
για Παιδιά: Θεωρία και Διδακτικές Προ-
σεγγίσεις, στο Τμήμα Επιστημών της Εκ-
παίδευσης και της Αγωγής στην Προσχο-
λική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
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1. Χρήση εισαγωγικών: 

1α. Χρησιμοποιούμε τα αγγλικά εισαγωγικά  “… ...” στις περιπτώσεις:

• Μεταφορικής, μη κυριολεκτικής, χρήσης της γλώσσας

• Μη ακριβούς χρήσης όρων ή εννοιών

• Ιδιαίτερης προβολής ή τονισμού λέξεων ή φράσεων

1β. Χρησιμοποιούμε τα ελληνικά εισαγωγικά «…» σε κάθε άλλη περίπτωση

1γ. Την ορολογία, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, τη χρησιμοποιούμε εντός εισα-

γωγικών. Στις άλλες περιπτώσεις χωρίς εισαγωγικά. 

2. Χρήση πλαγιογράμματης γραφής: 

• Όταν παρατίθεται πρώτα το περιεχόμενο ενός όρου και στη συνέχεια ο ίδιος  ο όρος,

τότε ο όρος μπαίνει εντός παρενθέσεως σε πλαγιογράμματη γραφή. 

• Σε πλαγιογράμματη γραφή στα ελληνικά παρατίθεται η ορολογία, όταν συνοδεύεται

από την αγγλική μέσα σε παρένθεση.

• Για να δηλώσουμε τίτλους βιβλίων ή σχολικά μαθήματα.

3. Γράφουμε τις θεωρίες λογοτεχνίας με γράμματα τίτλου και εντός του κειμένου σε πεζά.

Λ.χ., Κριτική της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης.

4. Τον όρο «Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους» τον χρησιμοποιούμε στο θεωρητικό πλαί-

σιο του πρώτου μέρους, όπως τείνει να επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς πι-

στεύεται ότι αποδίδεται πληρέστερα το περιεχόμενό του και μειώνει την «προβληματι-

κότητα» του όρου «παιδική λογοτεχνία». Στο δεύτερο μέρος (Η έρευνα), χρησιμοποιού-

με τον όρο παιδική/νεανική λογοτεχνία (ή αν πρόκειται για μάθημα: Παιδική λογοτε-

χνία), επειδή χρησιμοποιήσαμε αυτό τον όρο στο ερωτηματολόγιο. Εναλλακτικά, στο

δεύτερο μέρος, χρησιμοποιούμε επίσης τον όρο Λογοτεχνία για Παιδιά ή Λογοτεχνία

που απευθύνεται σε παιδιά. 

5. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το όνομα ενός συγγραφέα, όταν εμφανίζεται για πρώτη φο-

ρά στο κείμενο, ενώ μόνο το επίθετο σε κάθε άλλη χρήση του. Όταν όμως το όνομα του

συγγραφέα αυτού παρατίθεται μαζί με τα ονόματα άλλων, οι οποίοι εμφανίζονται για

πρώτη φόρα, τότε διατηρείται το πλήρες όνομά του για λόγους ομοιομορφίας. 

6. Όταν μία μελέτη δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, παρατίθεται στη γλώσσα που έχει

γραφεί, χωρίς την ελληνική της μετάφραση. Σε σπάνιες μόνο περιπτώσεις παρατίθεται

η (δική μας) μετάφραση στα ελληνικά, για να καταδειχθεί εκτός από τον τίτλο και η ση-

μαντικότητα της συγκεκριμένης μελέτης. 

7. Εφόσον μία μελέτη ή ένα λογοτεχνικό κείμενο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αναφε-

ρόμαστε και στην ελληνική μετάφραση.  
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Το παρόν βιβλίο Oι ιδέες των παιδιών για την παιδική λογοτεχνία είναι καρπός μιας έρευ-
νας, με τίτλο Οι ιδέες των παιδιών για την παιδική λογοτεχνία και το λαϊκό παραμύθι, η
οποία  πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις νομούς της Ελλάδας κατά το διάστημα 2004-
2005, με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Η έρευνα ξεκίνησε με πρωτοβουλία με-
λών Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου και ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία μελών Δ.Ε.Π. από άλλα ελληνικά
Πανεπιστήμια και Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής. Ο επίκ. καθηγητής
Γιώργος Παπαντωνάκης, ο αναπλ. καθηγητής Ηλίας Αθανασιάδης, καθώς και η επίκ.
καθηγήτρια Μαριάνθη Καπλάνογλου αποτέλεσαν από την αρχή την κύρια ερευνητι-
κή ομάδα, η οποία πλαισιώθηκε στη συνέχεια από τον λέκτορα του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστη-
μίου Πατρών Δημήτρη Πολίτη. Τα μέλη της ομάδας ασχολήθηκαν αποκλειστικά με
τη συγγραφή της μελέτης και την αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας, ενώ κα-
τά τη φάση της συμπλήρωσης και συλλογής των ερωτηματολογίων συνέβαλαν ση-
μαντικά ο αναπλ. καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, η επίκ. καθηγήτρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα-
σούλα Τσιλιμένη και η σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Μαγνησίας  Μω-
ραΐτη Ιωάννα. 

Η σπουδαιότητα του αντικειμένου της έρευνας, η ευρύτητα των θεματικών πε-
ριοχών που αναδείχθηκαν, η έκταση του δείγματος των μαθητών αλλά και το πλή-
θος των δεδομένων που προέκυψαν επέβαλαν κάποιες διαφοροποιήσεις στον αρ-
χικό σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος. Έτσι, κατά την επεξεργασία των ερωτημα-
τολογίων και την κατάρτιση των πινάκων, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε σε χωρι-
στές μελέτες τα δεδομένα της έρευνας. Για παράδειγμα, κρίθηκε προτιμότερο η έρευ-
να για το λαϊκό παραμύθι το οποίο εντάσσεται στην παραδοσιακή Λογοτεχνία για
Παιδιά, να παρουσιαστεί σε χωριστή μελέτη και να συμπεριληφθούν στη συγκεκρι-
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μένη μελέτη μόνο δύο αντιπροσωπευτικοί πίνακες που το αφορούν, επειδή θεωρή-
θηκε ότι έτσι αποδίδεται σφαιρικότερα το τοπίο της Λογοτεχνίας για Παιδιά, γενι-
κά. Τα νέα αυτά δεδομένα επέβαλαν και την τροποποίηση του τίτλου του βιβλίου. 

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή όλων στην ολοκλήρωση του παρόντος εγχειρήμα-
τος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυ-
τό και ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο κ. Ανδρέα Καρακίτσιο, καθηγητή
στο ΤΕΠΑΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δέχτηκε πολύ
πρόθυμα να προλογίσει το βιβλίο, τον επίσης αγαπητό φίλο Στάθη Στέφο για την
πολύτιμη βοήθειά του και τον εκδοτικό οίκο Τόπο, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της
έκδοσης του.
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