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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

Σηην επγαζία αςηή διεπεςνoύνηαι ηα ποιοηικά και ποζοηικά σαπακηηπιζηικά ηυν 

βιβλίυν παιδικήρ πεπιβαλλονηικήρ λογοηεσνίαρ ζηα Νηπιαγυγεία ηηρ Πεπιθεπειακήρ 

Δνόηηηαρ Πιεπίαρ. Η έπεςνα ππαγμαηοποιήθηκε ζε 44 Νηπιαγυγεία ζηιρ βιβλιοθήκερ 

ηυν οποίυν καηαγπάθηκαν 442 ηίηλοι. Από ηην καηηγοπιοποίηζη ηυν βιβλίυν πος 

καηαγπάθηκαν πποκύπηει όηι η παποςζία ηηρ παιδικήρ πεπιβαλλονηικήρ λογοηεσνίαρ 

ζςνίζηαηαι κςπίυρ ζε βιβλία γνώζηρ με θεμαηικέρ πος άπηονηαι καηά κύπιο λόγο ηος 

θςζικού πεπιβάλλονηορ και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά πος ςπονοούν ποικίλερ διδακηικέρ 

επιλογέρ ζηη σπήζη ηυν βιβλίυν. 

 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δκπαιδεςηική έπεςνα 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδική Λογοηεσνία, Πεπιβαλλονηική Λογοηεσνία, Νηπιαγυγείο  

 

 
ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ο αθεγεκαηηθόο ιόγνο είλαη από ηηο δπλαηόηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο. Πξνζθέξεη ζύκθσλα κε ηελ Αλαγλσζηνπνύινπ (2007) ηε δπλαηόηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζίκαηνο ηνπ αθξναηή κε ηα γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε 

κία ηζηνξία θαη κπνξεί λα ελδπλακώζεη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ην βηβιίν. 

 

Τν θπζηθό πεξηβάιινλ απνηειεί μερσξηζηό πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθή ζηε δηαδηθαζία ηεο  

αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο ελώ θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο όηαλ ελειηθησζνύλ (Rule 2007, Orr 1994). Μέζα από ηελ 

αθήγεζε ή ηελ αλάγλσζε ηζηνξηώλ επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπινθή κε ην πεξηβάιινλ, θαζώο νη κηθξνί αλαγλώζηεο ζέηνπλ ζε θίλεζε, 

αλαθαινύλ πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο θαη δνκνύλ λέεο κε ηελ ελζάξξπλζε 

γηα πξνβιεκαηηζκό θαη δηάινγν. 

 

Τν παηδηθό πεξηβαιινληηθό βηβιίν απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο πεξηβαιινληηθώλ 

αμηώλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή πξνζθέξεη πνιιέο 

επθαηξίεο γηα δηεξεύλεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Τα παηδηά απνθηνύλ γλώζεηο, 

εθθξάδνπλ εξσηήκαηα, αλαθαιύπηνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ην 

πεξηβάιινλ,  δηακνξθώλνπλ απόςεηο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη 
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γίλνληαη ηθαλά λα αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνληηλνύ ηνπο 

πεξηβάιινληνο.  

 

Τν ζηνηρείν ηνπ ζπκβνιηζκνύ είλαη έληνλν ζηα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα. Καη 

όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Τζηιηκέλε & Αγγειίδνπ (2009), νη αμίεο θαη νη έλλνηεο πνπ 

αλαπηύζζνληαη κέζσ απηνύ γηα ηελ πξνώζεζε αμηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ 

ελζσκαηώλνληαο ζπγρξόλσο ηε ζύγρξνλε πεξηβαιινληηθή πξνβιεκαηηθή θαζηζηά ην 

παηδηθό πεξηβαιινληηθό βηβιίν πνιύηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 
ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Tα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ βξίζθνληαη ζην πξνζπκβαηηθό ζηάδην ηεο εζηθήο 

αλάπηπμεο, όπνπ επηηπγράλεηαη ε ζεκειίσζε ηεο απνθπγήο πξόθιεζεο δεκηάο ζηνπο 

άιινπο γη’ απηό θαη ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα λα 

ελζαξξύλεηαη ν ζεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξα ηνλίδεηαη ε πξνζρνιηθή 

πεξίνδνο σο ζεκειηαθή ζην ζρεκαηηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ. 

 

Ο «άιινο» ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο γηα ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο 

κπνξεί λα είλαη έλα κε αλζξώπηλν νλ. Η ηθαλόηεηα γηα αλάιεςε ξόισλ θαη ε 

δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ απμάλεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη εηδηθά ζηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο 

απηήο. Μέζα από ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξόισλ ησλ άιισλ πξνζώπσλ κπνξεί λα 

θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Με δεδνκέλν όηη ε 

πξόθιεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο εμαξηάηαη από ηηο εκπεηξίεο πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ζην 

ίδην ην πεξηβάιινλ νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κέζσ δξάζεο βνεζνύλ ηα παηδηά κέζα 

από ηηο άκεζεο εκπεηξίεο  λα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο θαη γλώζεηο θαη λα αληηιεθζνύλ 

ηελ αίζζεζε ελόηεηαο κ’ απηό. 

 

Απηή ε άκεζε εκπεηξία θαη ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί από ηε ινγνηερλία. Με ηελ απόθηεζε αληηθεηκεληθώλ πιεξνθνξηώλ 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηνύλ «ύπαξμε» θαη 

κέζσ ηεο γιώζζαο θαη ηεο θαληαζηηθήο κεηαθνξάο ζηε ζέζε ηνπο ηα παηδηά 

επεξεάδνληαη. Έηζη ε ινγνηερλία ιεηηνπξγεί σο κέζν πιεξνθόξεζεο θαη γεθπξώλεη 

ηελ απόζηαζε ηνπ παηδηνύ από ηελ άκεζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο 

αλαγλώζηεο-καζεηήο, κέζα από ηελ αθεγνύκελε ηζηνξία κπνξεί ζηγά-ζηγά λα 

πεξάζεη από ηε κνλαρηθή ζρέζε κε ην βηβιίν ζηελ επηθνηλσλία, κηιώληαο γηα ηελ 

ηζηνξία ή παίδνληαο ηελ ηζηνξία κε άιινπο.  

 

Τα απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ θαηαιήγνπλ όηη εθόζνλ ηα κηθξά παηδηά είλαη 

επαίζζεηα ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη νη αιηξνπηζηηθέο ηνπο ηάζεηο θαίλνληαη ηόζν 

λσξίο απηή είλαη ε θαηάιιειε ειηθία γηα ηνπο/ηηο λεπηαγσγνύο κέζα από ηα 

ινγνηερληθά θείκελα λα πξνσζήζνπλ θαη λα ελδπλακώζνπλ έλα ζύλνιν ζηάζεσλ, 

αμηώλ θαη δεμηνηήησλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Σην πιαίζην πνπ ζθηαγξαθήζεθε αδξά εληάζζεηαη θαη ε έξεπλα πνπ 

παξνπζηάδνπκε θαη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο πεξηβαιινληηθήο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο ζην Νεπηαγσγείν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκό, ην αθεγεκαηηθό 

είδνο ησλ βηβιίσλ θαη ηνπο ζεκαηηθνύο ππξήλεο ησλ ζύγρξνλσλ ηζηνξηώλ 

πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηελ πξνέιεπζε, ηα εθπαηδεπηηθά αιιά θαη ηα 

ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 



ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ θαηαγξαθή 442 παηδηθώλ βηβιίσλ πνπ 

αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ ζε 44 λεπηαγσγεία ηνπ λνκνύ Πηεξίαο. Τν δείγκα 

ζπγθεληξώζεθε κε πξνζσπηθή θαηαγξαθή  ηεο εξεπλήηξηαο από ηηο βηβιηνζήθεο ησλ 

λεπηαγσγείσλ θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ θπξίσο ζηα  ζρνιεία ηεο 

πεξηθέξεηαο. Τα βηβιία θαηαγξάθεθαλ αλά λεπηαγσγείν θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ. 

 
Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ έγηλε κε βάζε: 

1)  Tν είδνο ησλ βηβιίσλ. 

2)  Τν ζεκαηνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ βηβιίσλ. 

3)  Τε ρξνλνινγία έθδνζεο (αλά δεθαεηία). 

4)  Τελ πξνέιεπζε ησλ εθδόζεσλ (κεηαθξαζκέλα ή όρη).    

5)  Τν ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό (δειαδή εηθνλνγξαθεκέλα γισζζάξηα θαη επξεηήξηα, 

εθπαηδεπηηθά cd rom κε παηρλίδηα, θσηνγξαθίεο θαη κελύκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, 

ράξηεο, έλζεηα κε πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο γηα 

θαηαζθεπέο). 

6)  Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ. 

7)  Τελ πξνηίκεζε ζε θάπνηα βηβιία, κε βάζε ηε ζπρλόηεηα πνπ απαληήζεθε ην θάζε 

      βηβιίν ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ  θαηαγξάθεθαλ. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

Πίνακας 1:  Καηαγξαθή πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ αλά λεπηαγσγείν 

Αριθμός 

νηπιαγωγείων 

Αριθμός περιβαλλονηικών 

βιβλίων ανά νηπιαγωγείο 

σνολικός αριθμός 

περιβαλλονηικών βιβλίων 

1 22 22 

2 18 36 

1 17 17 

3 14 42 

2 13 26 

7 12 84 

2 11 22 

5 10 50 

2 9 18 

8 8 64 

5 7 35 

2 6 12 

3 4 12 

1 2 2 

ύνολο: 44 
 

ύνολο: 442 

 

Τν ζύλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ θαηαγξάςακε εκθαλίδεηαη  ζηνλ πίλαθα 1. Σηελ 

πξώηε ζηήιε θαηαγξάθεθε ν αξηζκόο λεπηαγσγείσλ ζηα νπνία αληηζηνηρεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε δεύηεξε 

ζηήιε ηνπ πίλαθα, ελώ ζηελ 3
ε
 ζηήιε θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο . 

 

Από ηελ επεμεξγαζία ηνπ αξηζκνύ ησλ βηβιίσλ πξνέθπςε όηη ν κέζνο όξνο ησλ 

βηβιίσλ ζε θάζε λεπηαγσγείν είλαη 10 (229 ηίηινη θαηαγξάθεθαλ ζε 23 λεπηαγσγεία 



θαη νη ππόινηπνη 143 ζηα άιια 21), θαηά ζπλέπεηα ε παξνπζία ησλ βηβιίσλ παηδηθήο 

πεξηβαιινληηθήο ινγνηερλίαο ζηα Νεπηαγσγεία ηεο Πηεξίαο είλαη αλνκνηνγελήο θαη 

άληζε. 

 

 
Σχήμα 1:  Απιθμόρ πεπιβαλλονηικών βιβλίυν ανά νηπιαγυγείο 

 

Απηό πνπ απνηππώλεηαη ζην ζρήκα 1 είλαη ε ζεκαληηθή παξνπζία ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ζε αξθεηά λεπηαγσγεία πνπ εξεπλήζεθαλ (18 από ηα 44) 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 10 πεξηβαιινληηθά βηβιία. Η θαηαγξαθή ελόο ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ζύκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο ζην Νεπηαγσγείν κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη θαη έλαο 

ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο  λεπηαγσγώλ ηνπ λνκνύ ρξεζηκνπνηώληαο σο όρεκα ηα 

πεξηβαιινληηθά βηβιία εκπιέθεηαη κε θάπνην ηξόπν θαη εκπιέθεη ηα παηδηά ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Η παξαπάλσ ζέζε ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζεο όπσο θαη ε παξνπζία ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

αγσγήο ζηα ζρνιεία πνπ εκθαλίδεηαη πην πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο βηβιίσλ (κέρξη θαη 

10 βηβιία 26 Νεπηαγσγεία).  

 

 
Σχήμα 2:  Δίδορ βιβλίυν 

 

Σηελ θαηαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ βηβιίσλ (ζρήκα 2) όπσο θαη ζηηο επόκελεο 

θαηαγξαθέο δελ ζπλππνινγίζζεθαλ νη επαλαιακβαλόκελνη ηίηινη. Έηζη ην άζξνηζκα 

ησλ βηβιίσλ πνπ αλαθέξνπκε θαίλεηαη λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ βηβιίσλ πνπ θαηαγξάςακε. Τα βηβιία γλώζεσλ ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά (60% ζην 

ζύλνιν ησλ ηίηισλ πνπ θαηαγξάςακε) έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ (ινγνηερληθώλ 



θαη θσηνγξαθηθώλ ιεπθσκάησλ). Απηό, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, νθείιεηαη αθελόο 

ζηελ πνιύ κεγάιε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ απηώλ ησλ εθδόζεσλ ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία (Καξαθίηζηνο 2008, Natsiopoulou 2001) πνπ ηα θαζηζηά πξνζηηά θαη 

αθεηέξνπ πξνηηκνύληαη γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο εθηηκνύλ νη λεπηαγσγνί όηη ζα 

βξνπλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη γη απηό απνηεινύλ απαξαίηεην 

εξγαιείν ζηελ πξνζέγγηζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ  ζέκαηνο. Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηελ 

Καλαηζνύιε (2005, ζ. 535) ηνλ ηειεπηαίν θαηξό εθδίδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα 

βηβιία γλώζεσλ  γηαηί ην είδνο ησλ βηβιίσλ απηώλ παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα, 

παξαηεξήζεηο, πεξηγξαθέο, εμεγήζεηο θαη πιεξνθνξίεο κε ζηόρν λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα αλαθαιύςνπλ κέζα από πξάγκαηα, ηα γεγνλόηα θαη ηα θαηλόκελα, ηηο 

γεληθόηεξεο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηνλ θπζηθό θαη θνηλσληθό θόζκν. Απηή ε 

εγθπξόηεηα θαη ε θαηαιιειόηεηα πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ γλώζεσλ είλαη 

ειεγρόκελε επηζηεκνληθά (Μπέηα & Παπαδνπνύινπ 2010). Δπηπξόζζεηα ε 

παξαπάλσ θαηαγξαθή απνηειεί έλδεημε επηθέληξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θπξίσο ζηε γλώζε. 

 

Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί ν πνιύ κηθξόο αξηζκόο ησλ θσηνγξαθηθώλ 

ιεπθσκάησλ παξά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξεζηκόηεηα, ιόγσ ίζσο ηνπ κεγάινπ 

θόζηνπο ησλ βηβιίσλ απηώλ αιιά θαη ησλ εθδόζεώλ ηνπο πνπ ζπαλίδνπλ.  

 

 
Σχήμα 3:  Θεμαηολογία ηυν βιβλίυν - Ποζοζηά ανά θεμαηική ενόηηηα 

 

Τα βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη γεληθά ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ (ζρήκα 3), ππεξέρνπλ κε δηπιάζην πνζνζηό έλαληη ησλ άιισλ 

θαηεγνξηώλ. Δπηβεβαηώλεηαη  ζηελ παξνύζα έξεπλα ε πεπνίζεζε όηη πνιινί 

λεπηαγσγνί έρνπλ ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, 

αθνύ θαηαγξάθεθε πιήζνο βηβιίσλ πνπ αθνξά ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαζώο θαη 

ηε ρισξίδα θαη παλίδα απηώλ. Απηόο ν πξνζαλαηνιηζκόο είλαη ζ’ έλαλ βαζκό 

εύινγνο αλ ιάβνπκε ππ’ όςε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ 

κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ ηνπ ειιεληθνύ, αιιά θαη ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. 

Δπηπιένλ απηόο ν πξνζαλαηνιηζκόο ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε ηνπ πνύ εκθαλίδεηαη ην 

πξόβιεκα. Φπζηθά δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζηα Νεπηαγσγεία κε δεδνκέλε ηελ αζηηθή πξνέιεπζε ησλ 

πεξηζζόηεξσλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ. 

 

Σεκαληηθό επίζεο εύξεκα ηεο έξεπλάο καο είλαη ην γεγνλόο όηη βηβιία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έληνλα ζύγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα όπσο απηό ηεο 



ξύπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη αθνξνύλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ είλαη 

ιίγα. Ο ιόγνο πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα εξκελεύζεη ηελ έιιεηςε απηώλ ησλ 

βηβιίσλ είλαη όηη ζηελ πεξηνρή ηεο Πηεξίαο ππάξρνπλ πνιινί πλεύκνλεο πξάζηλνπ θαη 

επνκέλσο δελ γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηά δεηήκαηα όπσο ην θαπζαέξην ησλ 

κεγαινππόιεσλ αθνύ ηα παηδηά δελ ηα αληηκεησπίδνπλ έληνλα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο. 

 

 
Σχήμα 4:  Χπονολογία έκδοζηρ ηυν βιβλίυν 

 

Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο βηβιίσλ πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ όπσο πξνέθπςε 

από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (ζρήκα 4) γεγνλόο πνπ 

ζπκπίπηεη κε ηελ αικαηώδε αύμεζε ηεο παξαγσγήο βηβιίσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

θαη ηελ απμαλόκελε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ. Δπίζεο ζπκπίπηεη κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

κε όινπο ηνπο γλσζηνύο πεξηνξηζκνύο. 

 

 
Σχήμα 5:  Απσική γλώζζα ηυν μεηαθπαζμένυν βιβλίυν 

 

Σην ζρήκα 5 θαηαγξάθεηαη ε γιώζζα ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ κε ηελ αλακελόκελε 

κεγάιε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ησλ αγγιηθώλ ηίηισλ. Δπηπιένλ ζηελ θαηεγνξία απηή ε 

πιεηνςεθία ησλ κεηαθξαζκέλσλ ηίηισλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνηίκεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηα βηβιία γλώζεσλ αθνύ νη κεηαθξαζκέλνη ηίηινη είλαη ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο  πιεηνςεθία βηβιία γλώζεσλ. Δπίζεο πξνθύπηεη έλα ζέκα πξνο 

δηεξεύλεζε, αλ απηέο νη εθδόζεηο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ αλάγθεο δηδαζθαιίαο 



ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειιεληθό/κεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα από ηε κηα θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηελ άιιε. 

 
Σχήμα 6.1:  Βιβλία πος ανήκοςν ζε ζειπά εκδόζευν 

 

Καηαγξάθεηαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο βηβιίσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζεηξέο (ζρήκα 

6.1). Σπλήζσο θαζέλα από ηα βηβιία πνπ απαξηίδνπλ κηα ζεηξά πξαγκαηεύεηαη έλα 

δηαθνξεηηθό ζέκα-πξόβιεκα θαη πξνηηκνύληαη από ηηο λεπηαγσγνύο αθνύ πνιιέο 

θνξέο ην έλα πεξηβαιινληηθό δήηεκα δελ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί απνκνλσκέλα από ην 

άιιν. 

 

 
Σχήμα 6.2:  Ποζοζηά πος ανηιζηοισούν ζηα βιβλία πος ανήκοςν ζε ζειπά εκδόζευν 

 

Αμηνζεκείσην ζηνηρείν ηεο θαηαγξαθήο καο εδώ είλαη ε ύπαξμε πνιύ κεγάινπ 

αξηζκνύ θαη πνζνζηνύ βηβιίσλ γλώζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα ζεηξά εθδόζεσλ 

(ζρήκα 6.2).  

 

 
Σχήμα 7:  Βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό 

 



Όπσο δηεπθξηλίζηεθε ζηελ ελόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, σο ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό 

ζεσξνύκε ηα εηθνλνγξαθεκέλα γισζζάξηα θαη επξεηήξηα, εθπαηδεπηηθά cd rom (κε 

παηρλίδηα, θσηνγξαθίεο θαη κελύκαηα), ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο, έλζεηα κε 

πξνηάζεηο γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο γηα θαηαζθεπέο. Τν έλα ηξίην 

ησλ βηβιίσλ γλώζεσλ πνπ κειεηήζακε πεξηέρνπλ  έλζεηα κε ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό 

(ζρήκα 7), γεγνλόο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκία ησλ λεπηαγσγώλ  λα 

εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο ζην Νεπηαγσγείν κέζα από ηα 

γισζζάξηα, ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, ηνπο ράξηεο, ηα επξεηήξηα, ηα cd 

θ.η.ι. πνπ πεξηέρνπλ. Μέζα από ην βνεζεηηθό πιηθό πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πην εύθνια ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο ηόζν γηα ηνπο καζεηέο 

όζν θαη γηα ηνπο  ίδηνπο/εο  αθνύ δελ θαηέρνπλ εηδηθέο γλώζεηο θαη πνιιέο θνξέο δελ 

έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή επηκόξθσζε.  

 

 
Σχήμα 8:  Τα ηεσνικά  σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν - Γιαζηάζειρ 

 

 
Σχήμα 9:  Τα ηεσνικά  σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν - Απιθμόρ ζελίδυν 

 



 
Σχήμα 10:  Τα ηεσνικά  σαπακηηπιζηικά ηυν βιβλίυν - Το είδορ ηος εξώθςλλος 

 

Σρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ (είδνο εμώθπιινπ, αξηζκόο 

ζειίδσλ, δηαζηάζεηο) όπσο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 8, 9 θαη 10, θαίλεηαη όηη 

νύηε ην κέγεζνο νύηε ν αξηζκόο ησλ ζειίδσλ ή ην είδνο ησλ εμώθπιισλ απνηεινύλ 

απόιπηνπο δείθηεο γηα ηελ επηινγή ελόο βηβιίνπ πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ. Η 

πνηθηινκνξθία ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ, πέξαλ ηεο αηζζεηηθήο ηνπο 

αμίαο, απνθαιύπηεη ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο ησλ ζπλαδέιθσλ ζρεηηθά κε  ηελ έκθαζε 

πνπ ζέινπλ λα δώζνπλ θάζε θνξά ζηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάδνληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί  άιινηε λα επηιέγνπλ βηβιία κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ κε ρνληξά εμώθπιια, κεγάιεο εηθόλεο θαη επεμεγεκαηηθέο ιεδάληεο θαη 

άιινηε κηθξά ζε κέγεζνο κε επαλάγλσζηα θείκελα εύθνια ζηελ ρξήζε ηνπο βηβιία 

πνπ απνηεινύλ έλα θαιό ειθπζηηθό κέζν γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Καη άιινηε 

επηιέγνπλ πνιπζεκαηηθά βηβιία πεξηζζόηεξσλ ζειίδσλ πνπ ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο 

ππνελόηεηεο κε ππόηηηινπο ώζηε ε παξερόκελε γλώζε λα αθνκνηώλεηαη επθνιόηεξα.  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η δηεξεύλεζε ησλ ηίηισλ πεξηβαιινληηθώλ βηβιίσλ ζηα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνύ 

Πηεξίαο απνδεηθλύεη όηη ε παξνπζία ηνπο είλαη αλνκνηνγελήο θαη άληζε θαη όηη ηα 

βηβιία γλώζεσλ ππεξέρνπλ ζεκαληηθά ζε αξηζκό έλαληη ησλ ινγνηερληθώλ θαη ησλ 

θσηνγξαθηθώλ ιεπθσκάησλ.  

 

Τα βηβιία γλώζεσλ πνπ ππεξέρνπλ ζε αξηζκό θαη πξνηηκνύληαη από ηελ 

πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγώλ ηεο έξεπλάο καο απνθαιύπηνπλ όηη ίζσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη κέζσ απηώλ νη κηθξνί αλαγλώζηεο απνθηνύλ κηα πξώηε 

ηξηβή κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν έζησ θαη ππνηππσδώο. Σπλεζίδνπλ δειαδή λα 

ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ησλ επηζηεκόλσλ όπσο ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, λα ζπγθεληξώλνπλ δεδνκέλα θαη λα θαηαιήγνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Τα βηβιία πνπ θαηαγξάςακε αθνξνύλ θπξίσο εθδόζεηο ησλ δύν ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ (185 ηίηινη από ην ζύλνιν ησλ 232 εθδόζεθαλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία). 

Αμηνζεκείσην ζηνηρείν βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλόο 

όηη ν κηζόο αξηζκόο ησλ βηβιίσλ είλαη μελόγισζζα ζε κεηάθξαζε θάηη πνπ ζπκθσλεί 

θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Κ.Δ.Β.Ι. γηα ηε ζεακαηηθή αλνδηθή πνξεία ησλ κεηαθξάζεσλ 

ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ γεληθόηεξα (1416 κεηαθξαζκέλνη ηίηινη έλαληη 648 ειιεληθώλ 

ζηελ εμαεηία 2001-2006), κε γιώζζα πξσηνηύπνπ θπξίσο ηελ Αγγιηθή. 



 

Τα ζέκαηα ησλ βηβιίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ γεληθά είλαη 

ζρεδόλ δηπιάζηα έλαληη ησλ άιισλ θαηεγνξηώλ γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

πσο γηα ηνπο/ηηο λεπηαγσγνύο ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε πξώην επίπεδν 

παξαπέκπεη ζηε θύζε. Σεκαληηθό επίζεο ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή 

κεγάινπ πνζνζηνύ βηβιίσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζεηξέο γλώζεσλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία. 

 

Απνδεηθλύεηαη επίζεο όηη ην έλα ηξίην ησλ βηβιίσλ πνπ κειεηήζεθαλ πεξηέρνπλ 

έλζεηα κε επξεηήξηα, πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, εθπαηδεπηηθά cd rom πνπ 

πιαηζηώλνπλ ην ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό ησλ βηβιίσλ θαη απνηεινύλ ρξήζηκνπο 

νδεγνύο κέζα από ηνπο νπνίνπο βξίζθνπλ ηδέεο γηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ κπνξνύλ λα 

νξγαλώζνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Η πνηθηιία ηεο επξεκαηηθόηεηάο ηνπο θξαηάεη 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ ελώ δείρλεη αθόκε ηελ επηζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα βνεζεζνύλ νη ίδηνη/εο ζηελ πξνζέγγηζε ελόο ζέκαηνο θαη ζηελ 

θαιύηεξε  δηεξεύλεζή ηνπ.   

 

Ωο πξνο  ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ (είδνο εμώθπιινπ, κέγεζνο, 

ζρήκα, αξηζκόο ζειίδσλ) ε κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηα είδε ησλ εμώθπιισλ, ζηα 

κεγέζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ ζηα είδε ησλ βηβιίσλ πνπ εξεπλήζεθαλ 

θαλεξώλεη ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ έκθαζε πνπ ζέιεη 

λα δώζεη ζην πιεξνθνξηαθό θείκελν, ζην κεγάιν κέγεζνο ή ζην ειθπζηηθό εμώθπιιν 

γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζή  ηνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

Σπλνςίδνληαο ηα επξήκαηά καο κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε σο ζπλδεηηθό θξίθν 

όισλ ησλ θαηαγξαθώλ καο ηελ γλσζηηθή επηθέληξσζε ζηελ επηινγή βηβιίσλ θαη 

απηό απνηειεί έλδεημε όηη νη λεπηαγσγνί ηεο Πηεξίαο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε 

ππνβνήζεζεο ζην έξγν ηνπο. Αλ απηό είλαη έλδεημε θαη αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο θαζώο ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. 

 
*Η επγαζία αςηή αποηελεί μέπορ ηηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ ηηρ ζςγγπαθέυρ καηά ηην 

θοίηηζή ηηρ ζηο Γιδαζκαλείο ΤΔΠΑΔ ηος ΑΠΘ και η οποία ππαγμαηοποιήθηκε ςπό ηην 

εποπηεία ηηρ κ. Πηνελόπηρ Παπαδοπούλος, Λέκηοπα ηος ΠΤΝ ηος ΠΓΜ, η οποία 

ζςνειζέθεπε ζε όλα ηα ζηάδια μέσπι ηη δημοζίεςζη ηηρ επγαζίαρ.  

 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Αλαγλσζηνπνύινπ, Γ. (2007). Λογοηεσνική Ππόζλητη ζηην Πποζσολική και    

Ππυηοβάθμια Δκπαίδεςζη. Αζήλα: Παηάθεο. 

Αγγειίδνπ Δ. & Τζηιηκέλε Τ. (2009). Η αθήγηζη υρ επγαλείο μάθηζηρ ζηην 

Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη. Γπαζηηπιόηηηερ και πποηάζειρ για ηην πποζσολική και 

ηη δημοηική εκπαίδεςζη. Αζήλα: Καζηαληώηεο. 

Καλαηζνύιε, Μ. (2005). Οηθνινγία θαη παηδηθή ινγνηερλία. Σην Α. Γεσξγόπνπινο 

(Δπηκ), Πεπιβαλλονηική εκπαίδεςζη. Ο νέορ πολιηιζμόρ πος αναδύεηαι. (ζει.535-

549). Αζήλα: Gutenberg. 

Καξαθίηζηνο, Α. (2008). Δθδνηηθή εηθόλα ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ γλώζεο. (Μειέηε 

πεξίπησζεο). Τ.Δ.Π.Α.Δ.- Α.Π.Θ. Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ. 

Μπέηα, Δ. & Παπαδνπνύινπ, Π. (2010). Τα δώα ζηα βηβιία γλώζεο ησλ 

λεπηαγσγείσλ. Πξαθηηθά 6νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 



ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΤΔΔΠΗ) ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο 

(Γ.Π.Θ.). (ππό δεκνζίεπζε) 

Natsiνpoulou, I. (2001). Children's books for 1-6 year olds in Greece. International 

Journal of Early Childhood, Vol 33, No. 1, 57-62. 

Orr, D. (1994). Earth in mind. Washington, DC: Island Press.  

Rule, A. (2007). A ‘‘tad’’ of science appreciation. Early Childhood Education 

Journal, Vol. 34, No. 5, 297–300. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=36029&TS=1291919106&clientId=68919&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=36029&TS=1291919106&clientId=68919&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD

