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Παιδική Λογοτεχνία

α) Παιδική
Λογοτεχνία:
Ορισμός

Παιδική λογοτεχνία είναι ο σύνολος
χώρος μέσα στον οποίο συνυπάρχουν
και λειτουργούν όλα εκείνα τα άρτια
λογοτεχνικά έργα που απευθύνονται,
άμεσα ή έμμεσα, στις αισθητικές
απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της
νηπιακής, παιδικής και εφηβικής
ηλικίας και που ανταποκρίνονται στο
αντιληπτικό,
γλωσσικό
και
συναισθηματικό
τους
επίπεδο.
(Καρπόζηλου, Μ.)
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γ) Παιδική λογοτεχνία: σκοπός

Ψυχαγωγία
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Ευχαρίστηση

Καλλιέργεια
φαντασίας
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Ανάπτυξη
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Ανάπτυξη γλώσσας
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Βιβλία Γνώσεων

1) Βιβλία γνώσεων: Ορισμός

Με τον όρο «βιβλία γνώσεων» εννοούμε
τα βιβλία αυτά που πρωταρχικό στόχο
έχουν την παροχή γνώσεων και
πληροφοριών στον αναγνώστη, μέσα από
την παρουσίαση δεδομένων,
παρατηρήσεων, περιγραφών και
εξηγήσεων (Καρπόζηλου 1994) όχι μόνο
του φυσικού, επιστημονικού,
τεχνολογικού, πνευματικού κόσμου, αλλά
και του κοινωνικού.

Η Joan Glazer (1997), ορίζοντας τα βιβλία
γνώσεων, υποστηρίζει ότι τα βιβλία αυτά
δεν αφηγούνται καμιά ιστορία αλλά
εμπεριέχουν γεγονότα του παρόντος,
αντιλήψεις και γενικεύσεις για ένα θέμα,
παρά το γεγονός ότι υπάρχει το
ενδεχόμενο να υιοθετούν και τις δύο
περιπτώσεις.

2) Βιβλία γνώσεων: περιεχόμενο
Εικόνες

Χάρτες

Πίνακες
Φωτογραφίες

Σχεδιαγράμματα

Έννοιες
Περιγραφές

Πληροφορίες

Επιστημονική
εγκυρότητα

3) Βιβλία γνώσεων: μορφή
Αλφαβητικό
ευρετήριο

Πίνακας
περιεχομένων

Εικονογραφημένα

Πειράματα
Περιλαμβάνουν
δραστηριότητες

4) Βιβλία γνώσεων: σκοπός

Μελέτη
προβλήματος

Γνώσεις

Αφορμή για
διερεύνηση

Απαντήσεις σε
ερωτήματα

Λογοτεχνικά
βιβλία
γνώσεων

• Οι γνώσεις εγκιβωτίζονται αρμονικά στη
μυθοπλασία
• Η λογοτεχνικότητα καταστά ελκυστικότερα τα
βιβλία αυτά για να διευκολυνθεί η πρόσληψη
της παρεχόμενης γνώσης.
• Πολυτροπικά: ενισχύουν την πληροφορία με
εικόνες/φωτογραφίες/λεζάντες/ντοκουμέντα
άλλου τύπου κ.ο.κ.

Informational storybooks

fact

fiction

faction

Αφήγηση

Γνώσεις

Πληροφορίες

Λογοτεχνικά
βιβλία
γνώσεων

Αισθητική
απόλαυση

Βιβλία για το
διάστημα

Μυθοστόρημα Ι.
Βερν «Από τη Γη
στη Σελήνη»

Γνώση για
τη Σελήνη

Ποίημα Καρυωτάκη
«Το φεγγαράκι
απόψε»

Ζωγραφιά για τη
Σελήνη

Βιβλίο γνώσεων ή λογοτεχνικό;
Ίδιο θέμα, αλλά διαφορετική κατηγορία

• Η Μυθολογία και οι θεοί ( Pierre
Grimmal)
• Τι ώρα είναι Σποτ (Eric Hill)
• Το κουνελάκι (Angela Rouston)

• Ο Δαίδαλος, ο Ίκαρος και ο
Ηρακλής (Μενέλαος Λουντέμης)
• Τα γενέθλια του Σποτ (Eric Hill)
• To κουνέλι (Anne Van der Essen)

Ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα;
Να διδάξει ή να διδάξει τέρποντας;

Συζήτηση για τα λογοτεχνικά βιβλία γνώσεων
Η παρουσίαση επιστημονικών
δεδομένων μέσα σε μια ιστορία
δεν έχει την απαιτούμενη
σοβαρότητα.

Η λογοτεχνική μυθοπλασία απαλλάσσει τον
συγγραφέα από την αυστηρή δέσμευση για την
αξιοπιστία του βιβλίου από επιστημονικής
πλευράς, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα
το βιβλίο να επανεκδοθεί χωρίς μεταβολές και
αναθεωρήσεις.

Τα παιδιά δεν αναζητούν στο βιβλίο
συγκεκριμένες πληροφορίες που θα
αξιοποιήσουν για την παραγωγή
συγκεκριμένου έργου, έτσι είναι πιο μαγευτική
η εξερεύνηση γι’ αυτά.

Τα παιδιά παρακολουθούν την
πλοκή της ιστορίας και τους
χαρακτήρες και δεν δίνουν
προσοχή στις προσφερόμενες
γνώσεις.

Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες,
αλλά συμμέτοχοι στην εμπειρία της
ανακάλυψης.

Μου αρέσουν τα βιβλία γνώσεων. Όχι αυτά που εισχωρούν στα
χωράφια της αναψυχής, της ψυχαγωγίας με το πρόσχημα πως μπορεί
κανείς να μάθει τα πάντα χωρίς κόπο. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μάθουμε μόνο με μεγάλο κόπο,
πρέπει να το δεχτούμε. Μου αρέσουν τα βιβλία γνώσεων όταν δεν είναι
κακομεταμφιεσμένες γραμματικές ή γεωμετρίες. Βιβλία που είναι
διακριτικά και μετρημένα. Αυτά τα οποία, αντί να σωρεύουν σε μια
νεανική ψυχή όγκους υλικών που την συνθλίβουν, της ρίχνουν ένα
σπόρο που θα βλαστήσει από μέσα. Μου αρέσουν αυτά τα βιβλία που
δεν σφάλλουν ως προς την ποιότητα της γνώσης και δεν θεωρούν πως
η γνώση μπορεί να υποκαταστήσει το καθετί. Μου αρέσουν κυρίως
όταν από όλες τις γνώσεις, μας δίνουν την πιο δύσκολη και την πιο
αναγκαία, αυτήν της ανθρώπινης καρδιάς (Paul Hazard/ Γάλλος
καθηγητής και συγγραφέας 1878-1944)

Τεχνικές λογοτεχνικών βιβλίων γνώσεων

1η τεχνική: Η τεχνική της ανάπλασης μια
σχέσης
Τεχνική της ανάπλασης μιας διαλεκτικής σχέσης παιδιού- ενηλίκου
(μαθητή –δάσκαλου). Τα παιδιά ρωτούν και οι ενήλικες σχολιάζουν,
παρουσιάζουν, συγκρίνουν, εξηγούν, καθοδηγούν.

Παράδειγμα
«Καλημέρα, πατέρα, είμαι καλύτερα. Μα τι κρατάς εκεί;» είπε και γούρλωσε τα
νυσταγμένα μάτια του για να δει τι είχε στα χέρια του. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην
περιέργειά του και αναπόφευκτα χρησιμοποίησε τη φωνή του παραβιάζοντας τις
οδηγίες του γιατρού.
«Είναι μια πυξίδα!» αναφώνησε ο κύριος Χέρμαν με ενθουσιασμό, δίνοντάς τη
στον γιο του.
«Είναι πυξίδα; Δεν έχω ξαναδεί. Τι κάνουμε με μια πυξίδα;» ξαναρώτησε ο
Αλβέρτος, καθώς περιεργαζόταν το μικρό, στρογγυλό αντικείμενο που του έφερε ο
πατέρας του.
«Τη χρησιμοποιούμε άμα χαθούμε και θέλουμε να βρούμε τον δρόμο μας.
Μπορεί να μας βοηθήσει να προσανατολιστούμε».
Ο Αλβέρτος βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Έκανε να σηκωθεί από το
κρεβάτι, μα δεν μπορούσε. Δυστυχώς, το πρωινό κονσέρτο είχε εξαντλήσει τις
ελάχιστες δυνάμεις του. Κάθισε έτσι στο προσκέφαλο και συνέχισε να γυρίζει δεξιά
αριστερά την πυξίδα.

«Κοίτα! Η βελόνα δείχνει συνέχεια προς το ίδιο σημείο. Σαν να κόλλησε, σαν να
υπάρχει κάτι από πίσω που την ελκύει... μήπως είναι χαλασμένη, βρε μπαμπά; Τι
κρύβεται από πίσω; Και, κυρίως, πώς γνωρίζει αυτή πού θέλω να πάω εγώ; Γίνεται
όλοι οι άνθρωποι να θέλουν να πάνε προς την ίδια κατεύθυνση;»
Οι ερωτήσεις του έπεφταν βροχή, ενώ τα χέρια του συνέχισαν να την
ψαχουλεύουν. Ο βήχας του όλως παραδόξως υποχώρησε προσωρινά, σαν να
περίμενε κι αυτός να ακούσει τη συνέχεια.
«Αλβέρτο μου, θα ήταν καλύτερα να ψάξεις μόνος σου τις απαντήσεις σε
όλες αυτές τις απορίες! Φυσικά, μόνο όταν ο γιατρός μάς βεβαιώσει ότι είσαι
εντελώς καλά, ε; Για την ώρα, μοιάζεις με μαραμένο κρίνο. Χρειάζεσαι επειγόντως
ανάπαυση».
Ο Αλβέρτος κατσούφιασε, μα ήταν τόσο ενθουσιασμένος με την πυξίδα, που
δεν μπορούσε να του φέρει αντίρρηση ούτε να του κρατήσει μούτρα.

2η τεχνική: Οδοιπορικό / περίπατος
Μέσα από μια διαδρομή δίνονται πληροφορίες που έχουν σχέση με το
περιβάλλον και τον χώρο στον οποίο κινείται ο ήρωας.

Παράδειγμα
Η εβδομάδα ανάρρωσης κύλησε πολύ γρήγορα και η μέρα που ο Αλβέρτος
έπρεπε να γυρίσει στο σχολείο δεν άργησε να έρθει. Η διαδρομή γνωστή, μα
η διάθεσή του αλλιώτικη. Ετοιμάστηκε, πήρε την ομπρέλα που του γάντζωσε
η μητέρα του στο χέρι και άνοιξε την πόρτα. Το κρύο τσουχτερό. Της έστειλε
ένα φιλί στα πεταχτά και ξεκίνησε για το σχολείο. Περπατώντας δίπλα στον
ποταμό Ισάρ, ένιωθε τον αέρα να του τρυπά τον λαιμό. Μπορεί να είχε
αναρρώσει, αλλά οι πνεύμονές του ήταν ακόμη πολύ ευαίσθητοι. Στο
Μόναχο, αν δεν έβρεχε, είχε συννεφιά, κάτι που συνήθως δεν τον εμπόδιζε
καθόλου να απολαμβάνει τη διαδρομή. Ανάμεσα στους ψηλούς σφένδαμους
και τις βελανιδιές, συντροφιά με το κελάρυσμα του νερού και τα καμώματα
των κύκνων, τα στενά του παπούτσια ακολουθούσαν πιστά την ίδια
κατεύθυνση. Αυτή τη φορά, όμως, μια καινούργια συνοδεία, εκτός από την
ομπρέλα που σφηνώθηκε στη σάκα του, θα τον κρατούσε άκρως
απασχολημένο.

Η πυξίδα, που από την πρώτη στιγμή είχε γίνει η καλύτερή του παρέα
στο κρεβάτι, που είχε μάθει τα πάντα γι’ αυτήν, ακουμπούσε ευλαβικά
την παλάμη του και τον οδηγούσε με ακρίβεια στον προορισμό του.
Όπως ακριβώς του είχε δείξει ο θείος του. Τόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες
του, που δε δυσκολεύτηκε καθόλου να τις ακολουθήσει. Ξεπερνώντας
κάποια φυσικά εμπόδια στη διαδρομή, όπως βράχους και ξύλα,
κατόρθωσε να φτάσει έγκαιρα στο σχολείο του. Η ικανοποίηση και ο
ενθουσιασμός του επικάλυψαν το σφίξιμο που ένιωθε στο στομάχι.

3η τεχνική: Χιούμορ

4η τεχνική: Τα γεγονότα σε λογική σειρά
Η συνύφανση των πληροφοριών και των γεγονότων σε μια λογική και εύληπτη
σειρά, για παράδειγμα, μπορεί να υποβοηθηθεί τα μέγιστα «πατώντας» πάνω σε μια
χαλαρή πλοκή (Lukens, 2003). Ακόμα και εξαιρετικά πολύπλοκες πληροφορίες,
όπως είναι η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης για τη δημιουργία του σύμπαντος (Big
Bang Theory), μπορούν να γίνουν βατές μέσα από μια αφηγηματική δομή.

5η τεχνική: Οι χαρακτήρες παρουσιάζουν
τις πληροφορίες
Οι πληροφορίες που δίνονται μέσα από τα μάτια κάποιου φανταστικού
ή πραγματικού ήρωα γίνονται πιο προσωπικές για τον αναγνώστη.

Παράδειγμα
«Λοιπόν, πώς πάνε οι δουλειές σου, Χέρμαν;» άρχισε την κουβέντα ο γιατρός καθώς έπαιρνε
το αχνιστό τσάι στα χέρια του.
«Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε παράπονο. Μόλις που προλαμβαίνουμε με τον αδελφό
μου. Το εργοστάσιό μας διοχετεύει ηλεκτρική ενέργεια σ’ ολόκληρη την επαρχία. Οι πωλήσεις
των ηλεκτρογεννητριών και των πρωτοποριακών οργάνων μέτρησης του ηλεκτρισμού
αυξάνονται. Από την άλλη, βέβαια, ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός με τις άλλες εταιρείες
που έχουν έρθει στην πόλη. Αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε το ίδιο καλά
για πολύ ακόμη. Ιδίως αυτή την περίοδο που το κλίμα εχθρότητας κατά των Εβραίων
φουντώνει. Θα έχεις, φαντάζομαι, ακούσει για τα πογκρόμ στη Ρωσία, έτσι;»
«Ναι, το διάβασα στις εφημερίδες. Ο λαός μας εκεί αντιμετωπίζει σημαντικούς
κινδύνους».
«Είναι πολύ άδικο, Έρλιχ! Επιτίθενται βίαια σε όποιον Εβραίο βρουν μπροστά τους.
Λεηλατούν τις περιουσίες τους. Καταστρέφουν τις επιχειρήσεις τους. Τους θεωρούν
κατώτερους. Κι ο μόνος λόγος είναι γιατί έχουν διαφορετική καταγωγή! Κανένας άνθρωπος
δεν πρέπει να θεωρείται λιγότερο σημαντικός από οποιονδήποτε. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
Προαισθάνομαι ότι πολύ σύντομα θα επεκταθεί το φαινόμενο και στη Γερμανία».
«Εδώ στο Μόναχο έχω την εντύπωση ότι επικρατεί σχετική ηρεμία ακόμη. Στο
Βερολίνο όπου μένω εγώ υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Εκεί άρχισε να μυρίζει μπαρούτι για τα
καλά».

«Σκέφτομαι ειλικρινά να φύγω με την οικογένειά μου, Έρλιχ. Αν διαδοθεί ότι είμαστε
Εβραίοι, θα μας στριμώξουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το παιδί μου θα ζει στη σκιά του
φόβου. Θέλω να μεγαλώσει σε ένα πιο ελεύθερο και ανεξάρτητο περιβάλλον. Σκέψου ότι ο
Αλβέρτος είναι το μοναδικό παιδί στο σχολείο του που έχει εβραϊκές ρίζες! Είναι κάτι που
μπορεί να του προκαλέσει άσχημους μπελάδες. Ξέρω, δυστυχώς, πώς λειτουργούν τα
σχολεία. Δεν έχουν καμιά υπεύθυνη πολιτική για παρόμοια θέματα. Εσύ δε φοβάσαι; Απ’
ό,τι βλέπω, εξακολουθείς να φορείς ακόμη το κιπά δημόσια».
«Χέρμαν, γνωρίζω πως εσύ δεν ακολουθείς αυστηρά τα έθιμα της θρησκείας μας
και είναι απόλυτα σεβαστό. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως αυτό το μικρό κάλυμμα στο
κεφάλι μου δεν μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνο! Επικίνδυνα είναι τα μυαλά που κρύβονται
κάτω από ορισμένα καπέλα. Έπειτα, αν θέλουν να με βλάψουν, μπορούν πολύ άνετα να με
εντοπίσουν. Δεν ντρέπομαι να δείχνω ποιος είμαι. Γιατί δεν μπορούν κάποιοι να
αποδεχτούν το διαφορετικό; Δεν ενοχλώ κανέναν. Τι να πω; Μακάρι να κυλήσουν όλα
θετικά. Κι εσείς να έχετε πίστη», είπε ο γιατρός πίνοντας την τελευταία γουλιά από το τσάι
του και δοκιμάζοντας την πρώτη μπουκιά από το γλυκό.
«Έχεις δίκιο», συμφώνησε ο κύριος Χέρμαν αφηρημένος. Η μόνη του έγνοια ήταν
ο γιος του.

Μαζική και οργανωμένη βίαιη επίθεση εναντίον μιας ομάδας.
Εβραϊκό σκουφάκι.

6η τεχνική: Κινητοποίηση της περιέργειας
και του θαυμασμού
Ο θαυμασμός η απορία και η έκπληξη είναι ουσιώδη στην ανάγνωση των
λογοτεχνικών βιβλίων γνώσεων. Οι ίδιοι οι χαρακτήρες μπορούν να τα νιώθουν /
εκφράζουν αυτά. Ενισχύεται η δίψα για ανάγνωση, η χαρά και η μαγεία της
ανακάλυψης

Παράδειγμα
«Το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι η πυξίδα ανακαλύφθηκε πολύ παλιά από τους
Κινέζους. Τώρα, η συγκεκριμένη, που σου χάρισε ο πατέρας σου, εικάζω ότι είναι από τις
τελειότερες που κατασκευάστηκαν μέχρι σήμερα. Μαζί ήμασταν όταν είχε ξοδέψει μια
περιουσία σε ένα παλιατζίδικο για να την αγοράσει. Είναι φτιαγμένη από τον Ουίλιαμ
Τόμσον. Δε νομίζω να τον έχεις ακούσει. Είναι Ιρλανδός φυσικός. Ο άνθρωπος είναι
σήμερα κάπου στα εξήντα πέντε του χρόνια, αλλά το μυαλό του είναι εκατό χρόνια
μπροστά».
Ο Αλβέρτος ρουφούσε σαν διψασμένος τις πληροφορίες, που χάνονταν στο
απύθμενο βάθος της φιλομάθειάς του.
«Γιατί δε γυρίζει; Φαίνεται χαλασμένη...»
«Χαχά... όχι, Αλβέρτο, δεν έχει κάτι η πυξίδα σου! Μια χαρά δουλεύει. Πρέπει να
δείχνει πάντοτε τον Βορρά!»
«Τον Βορρά; Μα γιατί; Είναι πολύ παράξενο...» μουρμούρισε απορημένος.
«Καθόλου! Ευτυχώς ένας άλλος σπουδαίος επιστήμονας, ο Καρλ Γκάους,
μαθηματικός, μας εξήγησε πως η Γη είναι ένας τεράστιος μαγνήτης. Αυτή η θεωρία του
απαντά στη δική σου απορία».
«Ωωωω!» αναφώνησε ο Αλβέρτος ενθουσιασμένος. Με πολλή προσπάθεια, έκρυβε
τον πόνο που ένιωθε στο στήθος, ενθαρρύνοντας έτσι το διδακτικό ύφος του θείου του.

«Το απολαμβάνεις απ’ ό,τι βλέπω, ε;» είπε και συνέχισε ακάθεκτος. «Η μαγνητική
βελόνα, όπου κι αν τοποθετήσουμε την πυξίδα μας, έλκεται από τον Βορρά της Γης.
Και, οπωσδήποτε, όταν τη συμβουλεύεσαι, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα μεταλλικά
αντικείμενα τριγύρω, ε; Αλλιώς... χάθηκες!»
«Παρ’ όλα αυτά, δεν έχω πειστεί για τη χρησιμότητά της».
«Κοίτα εδώ... βλέπεις αυτά τα τέσσερα γράμματα χαραγμένα; Είναι τα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Το βασικότερο
είναι, όταν περιστρέψουμε αυτό το μεταλλικό πλαίσιο, το γράμμα “Β” να συμπέσει
με την ένδειξη της μαγνητικής βελόνας».
«Κι έτσι μπορούμε να βρούμε την κατεύθυνση που θέλουμε να
ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας, σωστά;»
«Απολύτως!»
«Εντυπωσιακό! Ανυπομονώ να τη χρησιμοποιήσω!»
«Τι σχολιάζετε τόση ώρα; Άκουσα βήχα ή με γελούν τ’ αυτιά μου;» διέκοψε
σκόπιμα η κυρία Πολίν, ανοίγοντας την πόρτα με δύο ποτήρια νερό στον δίσκο.
«Ε... εξηγούσα στον Αλβέρτο πώς δουλεύει η πυξίδα του», είπε
απολογητικά ο θείος Σέζαρ, αφού συνειδητοποίησε ότι το είχε παρακάνει και δεν
ήταν σωστό.

7η Τεχνική: Μυστήριο/ αναπάντητα
ερωτήματα
• Δεν λέμε όλες τις απαντήσεις. Αφήνουμε μερικές φορές τα παιδιά να
αποφασίσουν για το τι έγινε.
• Παρολαυτά, αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η υπερβολική
έμφαση στις αφηγηματικές πτυχές του κειμένου είναι πιθανό να
θολώσει τα νερά γύρω από τα γεγονότα και να υπερβάλει όσον αφορά
στο «μυστήριο» που περιβάλλει το θέμα που πραγματεύεται (Lukens,
2003). Είναι πιθανό, ακόμα, να προκαλέσει δυσκολίες και σύγχυση
στον αναγνώστη σχετικά με το τι είναι πραγματικό και τι φανταστικό
(Temple et al, 2002: 397), να τον αποπροσανατολίσει με περιττές
πληροφορίες, να στερήσει από το παιδί την επαφή με αμιγώς
πληροφοριακά κείμενα και να καταντήσει τη μάθηση «infotainment»
(Zarnowski, 1995).

Λογοτεχνία και Γνώση
Αποτρέπουν τη διαμόρφωση
άποψης στηριζόμενοι μόνο στο ένα
κείμενο – προβληματισμός για την
ιδεολογία του κειμένου

Ταύτιση με τους ήρωες

Δραματοποίηση της διαδικασίας
της ανακάλυψης

Ευχαρίστηση

Ενθαρρύνουν την αμφισβήτηση και
την αναζήτηση πολλαπλών πηγών
πληροφόρησης

Αισθητική

Σπάζουν την στερεοτυπική θέαση
των γνώσεων

«Σημειώσεις» (αμιγώς
πληροφοριακό κείμενο) με
επιπρόσθετες πληροφορίες για το
θέμα
Ενθαρρύνουν έμμεσα τη συνέχιση
της περιπέτειας με διαφορετικά
βιβλία και πηγές
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