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Μία παροιµία των Αράβων λέει ότι Ένα βιβλίο είναι ένας κήπος που µπορείς να 
κουβαλήσεις στην τσέπη σου, η οποία µπορεί να παραφραστεί, στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα, µε αξιοπρόσεκτη ακρίβεια στο Η βιβλιοθήκη είναι ένας κήπος που 
µπορείς να κουβαλήσεις στην τσέπη σου. Τα νέα µέσα αποθήκευσης πληροφοριών και 
η τεχνολογία του διαδικτύου1 δίνουν τη δυνατότητα συµπύκνωσης της ανθρώπινης 
γνώσης σε µεγέθη ασύλληπτα µικρά και µεγάλα, µεταβάλοντας τις, τόσο οικείες, 
µορφές των βιβλίων και των περιοδικών. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές άγγιξαν και τα 
ίδια τα κείµενα, τον τρόπο γραφής και ανάγνωσης καθώς και την έννοια της 
αναγνωστικής απόλαυσης. 

Διαχρονικά, η λογοτεχνία αποτελεί εκείνη την πτυχή του ανθρώπινου 
πολιτισµού η οποία είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι µπορεί να προσφέρει στον 
άνθρωπο την ποικιλοµορφία του κόσµου που τον περιβάλει στην ολότητά του2. Κατά 
τη διάρκεια της ανάγνωσης, όταν αυτή είναι προϊόν επιθυµίας και όχι εξαναγκασµού, 
ο χρόνος διαστέλλεται, τα χωρικά όρια καταρρέουν, η φαντασία απελευθερώνεται, η 
ατοµική ζωή διευρύνεται, τα συναισθήµατα και οι συγκινήσεις πυροδοτούνται, 
δηµιουργούνται δηλαδή όλοι εκείνοι οι παράγοντες που αποτελούν την απόλαυση της 
ανάγνωσης και την καθιστούν «µία ευγενική τρέλα»3. Μάλιστα, αυτή η απόλαυση 
στο βαθµό που επιδιώκεται η ικανοποίηση της, γίνεται ανάγκη.4 

Πιο συγκεκριµένα, τα περιοδικά εντάσσονται στις σηµαντικότερες πηγές για 
το ιδεολογικό και πολιτισµικό παρελθόν µίας κοινωνίας, αποτελώντας σηµαντικό 
κοµµάτι της γραπτής παράδοσής της, είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας και ένα µέσο 
ανταλλαγής γεγονότων, ιδεών και οραµάτων. Ο όρος περιοδικό προέρχεται από τη 
γαλλική λέξη magasin, που σηµαίνει αποθήκη5 ή αποθετήριο αγαθών κάποιες 
πρωτοπόρες αµερικανικές εκδόσεις έφεραν ονοµαζόταν miscellanies6 υπαινισσόµενες 
την αποθήκη και σχεδιασµένες ώστε να ενδιαφέρουν ολόκληρη την οικογένεια.  
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Αποτελούν τους «ευαίσθητους δέκτες» των νέων µηνυµάτων, πρωτοπορούν 
στην προσαρµογή τους ώστε να καλύψουν τις δηµιουργηθείσες ανάγκες και να 
προσφέρουν στους αναγνώστες τους «παράλληλα µε την ωφέλιµη, και τερπνή ύλη».7 
Επιπλέον, ως ιστορικές πηγές συνιστούν σηµαντικό κεφάλαιο για την άντληση 
άµεσων πληροφοριών σχετικές µε τις αντιλήψεις και το ιδεολογικό πλαίσιο της κάθε 
εποχής. Ιδιαιτέρως, τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά περιοδικά είναι µία «ζωντανή 
και αδιάψευστη µαρτυρία» για την εκπαιδευτική πραγµατικότητα.8  

Ασκούν ιδιαίτερη επίδραση στους αναγνώστες τους και αποτελούν 
προνοµιακό πεδίο εφαρµογής της άτυπης αγωγής9 του ατόµου. Η άτυπη αγωγή, 
επειδή φέρει το χαρακτήρα προαιρετικής δραστηριότητας που σχετίζεται µε 
εξωσχολικές και εξω-οικογενειακές επιρροές, θεωρείται ότι είναι 
αποτελεσµατικότερη για να διαµορφωθούν συµπεριφορές στα παιδιά και, κυρίως, 
στους εφήβους.10 Συνακόλουθα, η επενέργεια των περιοδικών, ως ισόβιων φορέων 
µάθησης, µπορεί να είναι εξαιρετικά σηµαντική.  

Το πέρασµα στην ψηφιακή εποχή επηρέασε, τη βιωσιµότητα του περιοδικού 
τύπου, δοκιµάζοντας τις αντοχές και το βαθµό προσαρµοστικότητάς του. Πολλά 
περιοδικά αναγκάστηκαν να αναστείλουν την έκδοσή τους λόγω της συνεχιζόµενης 
µείωσης της κυκλοφορίας τους ενώ άλλα, ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις των 
καιρών, δηµιούργησαν ψηφιακές εκδόσεις είτε παράλληλα µε την έντυπή τους είτε 
αποκλειστικά διαδικτυακές11. 

Ως κειµενικό είδος το περιοδικό διατηρεί στις ψηφιακές εκδοχές του, τη  
µορφολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία το καθιστούν 
αναγνωρίσιµο. Ωστόσο διαθέτει και όλα τα χαρακτηριστικά του πολυτροπικού 
κειµένου.12 Ένα περιοδικό θα πρέπει να έχει αρχή, µέση και τέλος. Πριν τη 
δηµοσίευση η ύλη του πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία και επιµέλεια (να έχει 
δηλαδή µία εκδοτική προσέγγιση, να είναι χωρισµένο σε θεµατικές ενότητες 
καθορισµένες εκ των προτέρων κ.ά.). Η αισθητική του προσέγγιση είναι 
ενδιαφέρουσα και ελκυστικότερη από την αντίστοιχη της εφηµερίδας, να 
αναγράφεται ευδιάκριτα η χρονική σηµατοδότηση (δηλαδή σειρά τευχών τα οποία 
εκδίδονται σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, συνήθως εβδοµαδιαία, µηνιαία ή 
τριµηνιαία). Το περιεχόµενο του είναι σταθερό, µε µικρές µόνο διορθώσεις και να 
τηρεί κάποιας µορφής περιοδικότητα, να δηµιουργηθεί, δηλαδή, µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι δυνατές και µεταγενέστερες εκδόσεις13. 

Χρησιµοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, ο περιοδικός 
τύπος µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία κάποια από τα εγγενή προβλήµατά του. 
Το πρώτο είναι οι χωρικοί περιορισµοί, οι οποίοι όπως και σε όλες τις άλλες µορφές 
διαδικτυακής επικοινωνίας, πλέον, δεν υφίστανται. Δυνητικά, µπορεί να φτάσουν σε 
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οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αντίθεση µε την έντυπη µορφή τους 
που βασίζεται στα κανάλια διανοµής. Οι µηχανές αναζήτησης, οι ηλεκτρονικοί 
κατάλογοι και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να διευκολύνουν την 
«ανακάλυψη» ενός περιοδικού. Ο χρόνος είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία 
ελαχιστοποιούνται καθώς οι συνδροµητές, αν η έκδοση δεν είναι ελεύθερης 
πρόσβασης, έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν το τεύχος του περιοδικού αµέσως 
µετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και τα επόµενα τεύχη τη στιγµή της 
κυκλοφορίας τους, αντικαθιστώντας τις µακροχρόνιες αναµονές, ειδικότερα για 
συνδροµές διεθνών περιοδικών. Το κόστος, επίσης, είναι ένα από τα πρωτεύοντα 
στοιχεία, καθώς η συνδροµή σε ένα διαδικτυακό περιοδικό είναι σηµαντικά 
χαµηλότερη από ότι σε κάποιο έντυπο. Πολλά περιοδικά προσφέρουν το περιεχόµενο 
τους για δωρεάν ανάγνωση ή παραχωρούν αυτή τη δυνατότητα στους αναγνώστες 
τους για κάποιον περιορισµένο αριθµό τευχών. Οι αναγνώστες είναι σε θέση να 
κάνουν αναζήτηση στις θεµατικές και στην ύλη των περιοδικών µε τον ίδιο τρόπο 
όπως και µε µία µηχανή αναζήτησης και τέλος, µε τη δηµιουργία ψηφιακών αρχείων 
δίνεται η δυνατότητα να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε ψηφιακό µέσο τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών, χωρίς τα προβλήµατα χώρου ή βάρους.14  

Τα κριτήρια που συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση ενός ψηφιακού 
περιοδικού αναφέρονται στο περιεχόµενό του, στη λειτουργικότητα και τη 
σταθερότητά του, στους συντάκτες και χορηγούς του και στο σχεδιασµό του. Αυτά 
µπορούν επιγραµµατικά να αποδοθούν ως εξής:  
Περιεχόµενο 
! Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, επίκαιρες και σχετικές µε 
τους σκοπούς του περιοδικού. 

! Η ύλη να είναι κατάλληλες για την ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης των 
αναγνωστών. 

! Τα περιεχόµενα θα πρέπει να ενθαρρύνουν, να εµπνέουν και να κινητοποιούν τη 
µάθηση και τη φαντασία των παιδιών. 

! Περιεχόµενο το οποίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες προκαταλήψεις θα πρέπει να 
απορρίπτεται ή να επανεξετάζεται κριτικά. 

Λειτουργικότητα και Σταθερότητα 
! Οι σκοποί του περιοδικού πρέπει να δηλώνονται µε σαφήνεια. 
! Η διαφήµιση θα πρέπει να µειώνεται, όσο είναι δυνατόν, και να είναι σχετική µε 
τους σκοπούς του περιοδικού. 

! Οι λειτουργίες πλοήγησης πρέπει να είναι ξεκάθαρες και απλές στη χρήση τους. 
! Ο ιστότοπος θα πρέπει να «ανοίγει» σε µία λογική χρονική διάρκεια, συνήθως 

µεταξύ 10-20 δευτερολέπτων. 
! Η γλώσσα η οποία χρησιµοποιείται για τις οδηγίες στον ιστότοπο θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για τους προτιθέµενους αναγνώστες. 

! Όπου είναι δυνατό, τα περιοδικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία βοήθειας 
για ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, όπως είναι αναγνώστες µε µειωµένη ακοή ή 
όραση. 

! Το περιοδικό θα πρέπει να περιλαµβάνει µόνο σχετικούς, εν λειτουργία, ακριβείς 
και υψηλής ποιότητας υπερδεσµούς. 

Συντάκτες και χορηγοί 
! Η συντακτική οµάδα και οι χορηγοί θα πρέπει να δηλώνονται επακριβώς. 
! Οι πληροφορίες για επικοινωνία µε τον αρχισυντάκτη θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµες ώστε οι αναγνώστες να µπορούν να υποβάλλουν σχόλια ή ερωτήµατα. 
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! Ιστότοποι οι οποίοι παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται. 

Σχεδιασµός 
! Ο γενικότερος σχεδιασµός θα πρέπει να είναι ελκυστικός και βοηθητικός στην 
ανάγνωση του κειµένου. 

! Τα γραφικά και οι εικόνες να είναι ευδιάκριτα. 
! Τα ηχητικά και οπτικά στοιχεία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και 
καθαρότητας. 

! Το µέγεθος των γραµµατοσειρών, η εµφάνιση και τα χρώµατα του κειµένου θα 
πρέπει να είναι εύκολα στην ανάγνωση και στη θέαση. 

! Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες θα πρέπει να συνοδεύονται από ξεκάθαρες 
και καλογραµµένες οδηγίες. 

! Ο ιστότοπος δεν θα πρέπει ποτέ να ζητάει οποιεσδήποτε προσωπικές 
πληροφορίες15  
Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν τους εκφραστές του ιστορικο-κοινωνικού 

γίγνεσθαι µέσα στο οποίο δηµιουργούνται αντανακλούν τις υφιστάµενες στάσεις και 
αντιλήψεις, ειδικότερα αν πρόκειται για παιδικά περιοδικά, τις επιθυµίες και 
προσδοκίες για την ανάπτυξη των νεότερων µελών. Παρά τη σηµαντικότητά τους, 
όµως, το ερευνητικό ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει, διαχρονικά, είναι 
περιορισµένο.16 Από τη µελέτη της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας17 
προκύπτει το εξής παράδοξο: ενώ αναγνωρίζεται η σηµαντικότητα των περιοδικών 
ως ένα από τα µακροβιότερα και σηµαντικότερα µέσα µαζικής ενηµέρωσης το 
ερευνητικό ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει είναι δυσανάλογα µικρό. Για τα 
ψηφιακά διαδικτυακά περιοδικά, που είναι η σύγχρονη απάντηση του είδους στις 
τεχνολογικές εξελίξεις και, ταυτοχρόνως, η ανανέωσή τους σε µορφή, περιεχόµενο 
και αλληλεπίδραση µε τους αναγνώστες, τα ερευνητικά δεδοµένα είναι περιορισµένα 
και λιγοστεύουν, ακόµη περισσότερο, όταν συγκεκριµενοποιούνται στα διαδικτυακά 
περιοδικά που ασχολούνται µε τη λογοτεχνία. 

Αναγνωρίζοντας το ερευνητικό κενό, σκοπός του πρακτικού µέρους της 
εργασίας είναι να απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο τα διαδικτυακά περιοδικά που 
σχετίζονται µε την παιδική λογοτεχνία, αξιοποιούνται από τους εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς. Πεδίο έρευνας αποτέλεσε ένα διαδικτυακό περιοδικό που ασχολείται 
µε την παιδική λογοτεχνία, το bookbook18, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της 
φιλαναγνωσίας στα παιδιά και στους νέους και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, 
γονείς και µαθητές και όσους ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία για παιδιά. Φυσικά, η 
εξαντλητική µελέτη και παρουσίαση όλων των πτυχών του συγκεκριµένου θέµατος 
ξεπερνά κατά πολύ το, σαφώς οριοθετηµένο, πλαίσιο µίας εισήγησης, ωστόσο 
αποτελεί την αφετηρία για τη διατύπωση κάποιων θέσεων και, ενδεχοµένως, για έναν  
διάλογο αναφορικά µε την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδικτυακών περιοδικών. 

Για να διερευνηθούν οι τρόποι πρόσληψης του ιστοτόπου από τους 
αναγνώστες, χρησιµοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις σε εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι 
συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα Απριλίου- Ιουλίου 2013, οι 
περισσότερες δια ζώσης. Τρεις από αυτές έγιναν µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ενώ 
όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και µεταγράφηκαν. Για την οργανωµένη 
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16 Mahr 2012: 852. 
17 Χατζηδηµητρίου-Παράσχου όπ.π., 19-20. 
18 Διαδικτυακός τόπος: www.bookbook.gr  



παρουσίαση των περιεχοµένων του ιστοτόπου, χρησιµοποιήθηκε η θεµατική 
ανάλυση19. 

Οι συµµετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία ήταν συνολικά δώδεκα εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί. Οι εννέα από αυτούς ήταν γυναίκες και οι τρεις άντρες, το 
εύρος των ηλικιών κυµαινόταν από 24 έως 45 έτη και η εκπαιδευτική τους 
προϋπηρεσία από 1,5 έως 17 έτη. Κατά βαθµίδα εκπαίδευσης η κατανοµή ήταν: επτά 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (3 δάσκαλοι, 3 νηπιαγωγοί και 1 θεατρολόγος) και 
πέντε της δευτεροβάθµιας (τέσσερις φιλόλογοι και µία θεολόγος).Τα ονόµατα που 
χρησιµοποιούνται στην εργασία είναι ψευδώνυµα, εκτός από την Έλενα και την Εύη, 
που επέλεξαν να κρατήσουν το πραγµατικό τους όνοµα. 

Ο τρόπος µε τον οποίο επιλέχθηκε το δείγµα ήταν µε την τεχνική της 
χιονοστιβάδας, ήρθαµε σε επαφή µε δύο εκπαιδευτικούς που γνώριζαν τον ιστότοπο 
bookbook και τον επισκεπτόταν αρκετά συχνά, εκείνοι µας παρέπεµψαν σε άλλους, 
έως ότου, στον αριθµό δώδεκα παρατηρήθηκαν στοιχεία πληροφοριακού κορεσµού, 
σε σχέση µε τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Επιδιώχθηκε να είναι εκπαιδευτικοί 
διαφόρων ειδικοτήτων και, όπου ήταν δυνατό, διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, 
για λόγους πλουραλισµού.  
 

 
Θεµατικός Χάρτης συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για το bookbook 

                                                
19 Η θεµατική ανάλυση ανήκει στις ποιοτικές µεθόδους έρευνας και όπως και οι περισσότερες 
ποιοτικές µέθοδοι «διευκολύνει τη σταχυολόγηση του νοήµατος του υπό µελέτη φαινοµένου από τους 
ερευνητές και παρέχει τα κατάλληλα θεµέλια για την ανάπτυξη έγκυρων µοντέλων της ανθρώπινης 
σκέψης, των συναισθηµάτων και των συµπεριφορών» Ως ερευνητική µέθοδος είναι συστηµατική και 
«ξεκάθαρη» γιατί µπορεί να διατηρεί τη σηµαντικότητα των θεµάτων χωρίς να θυσιάζει την ανάλυση 
σε βάθος. Διαµορφώνει τη βάση για περαιτέρω ερευνητική εργασία και προσπαθεί να προσφέρει την 
πιο συστηµατική και διαυγή µορφή αυτής της βάσης  (Joffe 2012, 210).  
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Στο υλικό των συνεντεύξεων εφαρµόστηκε η θεµατική ανάλυση και τα 
επαγωγικώς διαµορφωθέντα θέµατα και υπο-θέµατα απεικονίζονται στον Θεµατικό 
Χάρτη. Το κριτήριο για τη διαµόρφωση των θεµάτων και των υπο-θεµάτων των 
συνεντεύξεων ήταν ο βαθµός οµοιότητας που είχαν οι απαντήσεις µεταξύ τους. Η 
αρχική οµαδοποίηση βασίστηκε στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ίδια ερώτηση, 
από αυτή την οµαδοποίηση προέκυψαν, επαγωγικά, τα θέµατα και τα υποθέµατα 
αναλόγως µε τη νοηµατική τους συνάφεια. Στη δεύτερη ανάγνωση διαµορφώθηκαν 
τα θέµατα, κατά φράσεις ή προτάσεις από τις οποίες µπορούσε να εξαχθεί µία 
ολοκληρωµένη άποψη ή θέση σε σχέση µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. 

Το κεντρικό σηµείο αναφοράς των εκπαιδευτικών, σε σχέση µε το bookbook, 
είναι ο ενηµερωτικός του χαρακτήρας για την τρέχουσα βιβλιοπαραγωγή και το υλικό 
των δραστηριοτήτων γύρω από την παιδική λογοτεχνία. Είναι, κατά τα λεγόµενά 
τους, ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο επισκέπτονται συχνά τον ιστότοπο και 
παρακολουθούν τις δηµοσιεύσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, περισσότερο στο 
facebook και λιγότερο στο twitter. Ο χώρος κοινωνικής δικτύωσης facebook 
αποτέλεσε και το µέσο µε το οποίο αρκετοί από τους συµµετέχοντες γνώρισαν τον 
ιστότοπο, µέσω «προσκλήσεων» από άλλους χρήστες. Το ενδιαφέρον τους 
µοιράζεται µεταξύ της παρουσίασης των νέων τίτλων στα βιβλία για παιδιά και στις 
κριτικές στις οποίες προβαίνουν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας για τα βιβλία.  

Στην πλειονότητα τους οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται και από άλλες πηγές, 
διαδικτυακές και έντυπες, για τα βιβλία. Το σηµείο, όµως, στο οποίο φαίνεται να 
συγκλίνουν οι απόψεις του είναι ότι οι κριτικές και οι επιλογές των βιβλίων γίνονται 
µε κριτήρια τα οποία, σε γενικές γραµµές, τους βρίσκουν σύµφωνους. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του γονέα ή συγγενή λειτουργούν 
παράλληλα και συµπληρωµατικά για την εικόνα του ιστοτόπου στους συµµετέχοντες, 
ιδιαίτερα στα σηµεία αλληλεπίδρασης µε τους νεότερους, καθώς συχνότερη είναι η 
επίσκεψη στην ιστοσελίδα µε µέλη της οικογένειας παρά µε τους µαθητές τους.  

Την επικοινωνία τους µε τον ιστότοπο, οι εκπαιδευτικοί, την εντάσσουν στο 
πλαίσιο της γενικότερης ενηµερωτικής τους δραστηριότητας. Από τις απαντήσεις 
διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι, ενώ διαβάζουν τις αναρτήσεις και ενδιαφέρονται για 
τα ενηµερωτικά δελτία, δεν συµµετέχουν, σε µεγάλο ποσοστό µε σχόλια και 
ερωτήσεις. Αυτά τα ευρήµατα συνάδουν και µε άλλα ερευνητικά δεδοµένα από τη 
βιβλιογραφία, τα οποία θεωρούν ότι η έλλειψη αναρτήσεων δεν συνιστά και έλλειψη 
ενδιαφέροντας, εκ µέρους των χρηστών, αλλά, µάλλον, µία αποδεκτή στάση απέναντι 
στις ιστοσελίδες.20 Οι περισσότεροι έχουν εγγραφεί στην ενηµέρωση µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της ιστοσελίδας, όπου αποστέλλονται τακτικά 
ενηµερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα νέα του 
περιοδικού αλλά ο απλούστερος τρόπος ενηµέρωσης, κατά την άποψη τους, είναι 
µέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για 
κάποιους είναι ευπρόσδεκτα και τα παρακολουθούν άµεσα ενώ δε λείπει και το 
ποσοστό εκείνο των αναγνωστών για τους οποίους ο κύριος δίαυλος πληροφόρησης-
ενηµέρωσης είναι τα µέσα κοινωνική δικτύωσης, τα οποία επισκέπτονται συχνότερα. 

Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες ανήκουν στους ψηφιακούς 
µετανάστες αναγνωρίζουν, όµως, και εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες ευελιξίας που 
παρέχει η ηλεκτρονική επικοινωνία και είναι, κατά κύριο λόγο, θετικά διακείµενοι 
στο να επικοινωνούν ηλεκτρονικά οι ίδιοι και οι µαθητές τους. Βέβαια, κάποιες 
απαντήσεις σε σχέση µε τους κώδικες και την αυθεντικότητα της επικοινωνίας, µέσω 
µίας ηλεκτρονικής συσκευής, είναι κάπως διφορούµενες ή ακόµη και αµήχανες.  

                                                
20 Παρεµφερείς θέσεις εκφράζονται και στην εργασία των Nonnecke et al. 2006, 17-18. 



Η διάσταση της επικοινωνίας µε συγγραφείς και η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 
των µελών του ιστοτόπου είναι κάτι που προβάλλεται και είναι επιθυµητό. 
Ουσιαστικά, αντιµετωπίζουν αυτή την αλληλεπίδραση ως δυνατότητα δηµιουργίας 
µίας ηλεκτρονικής κοινότητας αναφέροντας, πολύ συχνά, το παράδειγµα της 
οµαδικής συγγραφής που τη θεωρούν είδος επικοινωνίας και για τα παιδιά µεταξύ 
τους και για τους συγγραφείς µε τα παιδιά.  

Το υλικό του περιοδικού είναι σχεδιασµένο ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και στη διδακτική πρακτική. Οι τρόποι µε τους οποίους το 
διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τους καθηµερινότητα, λειτουργούν 
συµπληρωµατικά στη διδακτέα ύλη ή αποτελεί αφετηρία για να ξεκινήσει µία 
θεµατική, ιδιαίτερα στα µικρότερα παιδιά. Η επαγγελµατική βοήθεια από το υλικό 
που είναι διαθέσιµο, αναλόγως µε τον τρόπο χρήσης του µπορεί να διακριθεί σε δύο 
πεδία: στο υλικό για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και στην αλληλεπίδραση µε τους 
µαθητές.  

Οι πληροφορίες και οι θεµατικές του διαδικτυακού περιοδικού λειτουργούν 
και ως µορφή άτυπης επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς και ως πεδίο 
αυτοµόρφωσης για το κοµµάτι της παιδικής λογοτεχνίας. Σε αυτή τη θεµατική 
εντάσσονται τα βιβλία και οι κριτικές τους, που κάποιες φορές µπορούν να 
λειτουργήσουν ως πυξίδα για την επιλογή και αγορά βιβλίων από τις προτάσεις ή για 
τη διεξαγωγή µίας διδασκαλίας γύρω από ένα θέµα.  

Η ιστοσελίδα του περιοδικού είναι αρκετά διευρυµένη και οι θεµατικές 
αρκετές. Στην ερώτηση, λοιπόν «Ποια στοιχεία του ιστοτόπου σας ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα;» οι απαντήσεις εστίασαν στη διαδραστικότητα των βιβλίων, δηλαδή στο 
ακουστικό µέρος και στα βιβλία που ξεφυλλίζονται. Το νέο στοιχείο σε σχέση µε τα 
έντυπα περιοδικά φαίνεται να εντυπωσιάζει και τους εκπαιδευτικούς και, από τα 
λεγόµενα τους, και τους µαθητές. 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν ένα ηλεκτρονικό περιοδικό σε σχέση µε 
ένα έντυπο, αν και οι περισσότεροι είχαν συνηθίσει σε έντυπες µορφές τα 
προηγούµενα χρόνια, σχετίζονται µε την ευκολία, την αµεσότητα και την πολύ 
µεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών που έχουν διαθέσιµες καθώς και τη δυνατότητα 
σύγκρισης των πληροφοριών µίας ιστοσελίδας µε το περιεχόµενο ανάλογων 
ιστοσελίδων, πράγµα που δεν είναι πάντα εφικτό στα έντυπα. Δεν είναι αµελητέα και 
η οικονοµική διάσταση αυτής της ενηµέρωσης εφόσον στο διαδίκτυο οι πληροφορίες 
είναι διαθέσιµες µε ελάχιστο ή µηδενικό κόστος. 

Εκτός από τα διαδικτυακά περιοδικά, σηµαντική πηγή ενηµέρωσης και 
ψηφιακής ανάγνωσης συνιστά το σύνολο του διαδικτύου καλύπτοντας, σε µεγάλο 
βαθµό, τις ανάγκες τους για επιµόρφωση και επιπλέον πληροφόρηση. Ιδιαίτερα οι 
συµµετέχοντες, που βρίσκονται στο στάδιο των µεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους 
σπουδών, χρησιµοποιούν τα ψηφιακά αρχεία µε εξαιρετικά µεγάλη συχνότητα. Αυτές 
οι απόψεις, όµως, δεν γενικεύονται σε όλα τα είδη ψηφιακής ανάγνωσης καθώς στο 
κοµµάτι της λογοτεχνίας δεν υπάρχει καθολική αποδοχή. Υπάρχουν και οι απόψεις 
που δεν αναγνωρίζουν ως ανάγνωση την πλοήγηση σε άρθρα του διαδικτύου αλλά ότι 
περιορίζεται στα λογοτεχνικά κείµενα. 

Ωστόσο, η αναγκαιότητα, πλέον, της ηλεκτρονικής ανάγνωσης υπάρχει στις 
απαντήσεις των συµµετεχόντων καθώς αναγνωρίζουν ότι το µέλλον της ανάγνωσης 
είναι ηλεκτρονικό. Το βιβλίο θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά ένα κοµµάτι της αίγλης 
του θα εκχωρηθεί στα ηλεκτρονικά του αντίστοιχα. Στο σηµείο που σηµειώνεται 
υπάρχει ιδιαίτερη ένταση στις απαντήσεις των συµµετεχόντων είναι στο θέµα της 
απόλαυσης ενός ηλεκτρονικού βιβλίου σε σχέση µε το έντυπο. Με έντονο τρόπο 
υποστηρίζουν την αγάπη και την προτίµηση τους στο έντυπο βιβλίο µε κύριους 



παράγοντες επιρροής τη συνήθεια, την επαφή µε το υλικό και τη διέγερση των 
αισθήσεων (όσφρηση, αφή) όλα τα στοιχεία που κάνουν, κατά τη γνώµη τους, την 
αναγνωστική εµπειρία πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη.21 Με κάποια µετριοπάθεια 
δίνονται οι απαντήσεις αυτών που θεωρούν ότι η ευχαρίστηση που αποκοµίζουν από 
την ανάγνωση εξαρτάται περισσότερο από το περιεχόµενο του αναγνώσµατος και όχι 
από το µέσο που θα επιλέξει ο αναγνώστης.  

Παρότι οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι τα ενδιαφέροντά τους καλύπτονται σε 
µεγάλο βαθµό από το περιεχόµενο του ιστοτόπου, δε λείπουν και οι προτάσεις για να 
γίνει πιο ελκυστικό και να καλύπτει κάποιες ειδικότερες ενηµερωτικές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα, θεωρούν ότι οι προτάσεις είναι αρκετά εύκολο να 
υλοποιηθούν καθώς ο χώρος της ιστοσελίδας είναι πρακτικά απεριόριστος και οι 
θεµατικές που µπορούν να δηµιουργηθούν πολλές. Κατά κύριο λόγο οι προτάσεις 
κινούνται γύρω από την αύξηση των προτεινόµενων τίτλων ή τη δηµιουργία κάποιας 
κατηγορίας ειδικού ενδιαφέροντος.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί για τις διαδικτυακές 
δραστηριότητες και τα παιχνίδια πάνω στα προτεινόµενα βιβλία οι οποίες θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τους ίδιους αλλά και από τους µαθητές στον 
ελεύθερο χρόνο τους. Ακόµη, η συµβουλευτική διάσταση της ιστοσελίδας κρίνουν 
ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο σε διάφορους τοµείς. Θα µπορούσαν να 
υπάρχουν ειδικοί στην αναπτυξιακή ψυχολογία µε διαλογική, επικοινωνιακή µορφή, 
στους οποίους θα µπορούσαν να απευθύνονται γονείς και εκπαιδευτικοί. Ορισµένοι 
δίνουν έµφαση στις επιλογές και στη φωνή των παιδιών, αναφέροντας ότι καλό θα 
ήταν να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν τις προσωπικές τους προτάσεις για 
βελτίωση του περιεχοµένου ή για νέες θεµατικές. Πιστεύουν ότι και τα παιδιά πρέπει 
να έχουνε λόγο στην (συν)διαµόρφωση ενός περιοδικού του οποίο προσφέρει τόσες 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

Από τις συνεντεύξεις µπορεί να γίνει ορατό το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 
για εγχειρήµατα που αφορούν στην ηλεκτρονική ενηµέρωση για το πεδίο της 
λογοτεχνίας. Δείχνει να έχει δηµιουργηθεί µία σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του 
ιστοτόπου και των ίδιων σε ότι αφορά στην επιλογή των βιβλίων, αναγνωρίζουν ότι 
τα κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά και, σε µεγάλο ποσοστό, ταυτίζονται και µε τις 
επιλογές λογοτεχνικών βιβλίων που θα έκαναν οι ίδιοι.  

Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες ανήκουν σε µία ηλικιακή οµάδα η 
οποία µεγάλωσε και µορφώθηκε µε την έντυπη, αλλά µε ευκολία πέρασαν στην 
ηλεκτρονική µορφή ενηµέρωσης. Αυτή η ευκολία δεν παρατηρείται και στην 
ανάγνωση των ίδιων των λογοτεχνικών κειµένων για τα οποία οι απόψεις διαφέρουν, 
αν και η πλειονότητα µε πάθος υποστηρίζει ότι αναγνωστική απόλαυση µπορούν να 
αποκοµίσουν από τα έντυπα λογοτεχνικά βιβλία και όχι από τα ηλεκτρονικά ανάλογά 
τους. 

Ειδικότερα, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως δραστηριοποιούνται 
γύρω από την αναζήτηση, µελέτη και, τελικά, αξιοποίηση ενός «καλού» δείγµατος 
παιδικής λογοτεχνίας. Κάποιοι από αυτούς, µάλιστα, αξιοποιούν την ενηµέρωση, 
αναζήτηση, κριτική και, τελικώς, την επιλογή του βιβλίου και στην προσωπική τους 
ζωή (παιδιά, συγγενικά πρόσωπα). Δείγµατα εµπιστοσύνης προς τον διαδικτυακό 
ιστότοπο, αλλά και συγκροτηµένου επαγγελµατικού προφίλ, εφόσον η τελική επιλογή 
προκύπτει ύστερα από αναζήτηση µε βάση κριτηρίων και απλώνεται σε πολλαπλά 
επίπεδα (αναγνωσιµότητα, κριτικές, εικονογράφηση, πολυτροπικότητα). 
                                                
21 Η προτίµηση στα έντυπα βιβλία και το δέσιµο µε το υλικό των βιβλίων, όταν πρόκειται για 
µυθιστορήµατα, συνάδει και µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών  όπως των Petrelli & Wright 2009, 517-
519. 



Επιπλέον, ο διαδικτυακός ιστότοπος φαίνεται να προσφέρει και άλλες 
λειτουργίες. Συγκεκριµένα, παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του περιοδικού µε πρακτική εφαρµογή και όχι µόνο θεωρητικά. Οι 
εκπαιδευτικοί παροτρύνονται είτε για αξιοποίηση κειµένων ως αφορµή-αφόρµηση 
της διδακτικής ενότητας, είτε για αξιοποίησή τους συµπληρωµατικά µε κάποια 
διδακτική ενότητα. Ακόµη, το παρεχόµενο διαδικτυακό υλικό προς τους 
εκπαιδευτικούς φαίνεται να έχει επικουρικό χαρακτήρα, προσπαθώντας να τους 
βοηθήσει ουσιαστικά και µε ρεαλιστικό τρόπο. 

Αναφορικά µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την ψηφιακή ανάγνωση 
φαίνεται ότι δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόµη η ιδέα της. Πολλοί εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν πλεονεκτήµατα σ’ αυτήν, όπως η ευκολία, η αµεσότητα, το χαµηλό 
κόστος και το εύρος της πρόσβασής τους σε όλα τα ψηφιακά µέσα, ενώ παράλληλα 
κάποιοι εµµένουν στην παραδοσιακή µορφή ανάγνωσης, αναγνωρίζοντας, ωστόσο 
και αυτοί µε τη σειρά τους οφέλη και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, κείµενα κ.ά. στο 
«ψηφιακό αναγνωστήριο» του διαδικτύου. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τοποθετηθούν σχετικά µε βελτιώσεις τις 
οποίες θα µπορούσε να δεχτεί ο διαδικτυακός ιστότοπος. Κατά γενική οµολογία ο 
ιστότοπος είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιητικός, ωστόσο αναφέρουν πως όλα 
επιδέχονται βελτίωσης. Συγκεκριµένα, προτείνεται η δηµιουργία κατηγοριών ειδικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίες να καλύπτουν και άλλες θεµατικές ενότητες, πέραν των 
µυθιστορηµάτων. Ακόµη, σηµαντική φαίνεται να είναι η ένταξη εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που θα λειτουργούν συµπληρωµατικά και επικουρικά 
προς την όλη διαδικασία. Κρίνεται καταλυτική η συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων 
στον ιστότοπο τους οποίους να συµβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, ενώ 
τέλος σκόπιµη είναι και η δηµιουργία µίας ενότητας στον ιστότοπο, όπου οι µαθητές 
θα καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 
ότι σε όλες τις διαδικασίες του bookbook, κεντρικό ρόλο κατέχει ανάπτυξη της 
αγάπης των µαθητών για την ανάγνωση και τον χρησιµοποιούν για την ενδυνάµωση 
της επαγγελµατικής τους ταυτότητας.  

Οι αλλαγές, παρότι συµβαίνουν µε σταδιακούς ρυθµούς, κερδίζουν τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δείχνουν να έχουν ενεργό συµµετοχή στις πρακτικές 
πολυγραµµατισµού και να χρησιµοποιούν ιστοτόπους αλλά και τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης στη διδασκαλία τους. Δεν µπορεί να παραβλεφθεί και ο ρόλος τους ως 
προτύπων για τους µαθητές ή ακόµη και για τους συναδέλφους τους στην υιοθέτηση 
νέων µεθόδων και στη µείωση της τεχνοφοβίας.  

Επιλογικά, από τα ευρήµατα της έρευνας, συµπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν διαµορφώσει µία πολύ θετική άποψη για το διαδικτυακό περιοδικό. Άλλωστε, 
αποτελούν στο σύνολο τους άτοµα που, πολύ συχνά, στρέφονται σε διαδικτυακές 
πηγές για την ενηµέρωσή τους. Παρότι το δικό τους µορφωτικό παρελθόν 
διαµορφώθηκε από έντυπες εκδόσεις δεν φαίνεται να τους προβληµατίζει το γεγονός 
ότι επιλέγουν, πλέον, ένα ηλεκτρονικό µέσο, για να κατατοπιστούν σχετικά µε τα 
λογοτεχνικά δρώµενα. Απεναντίας, η ευχέρεια της χρήσης, η σταθερότητα του 
περιεχοµένου, η ποικιλία των θεµατικών και η ευκολία της πρόσβασης το καθιστούν 
ιδανικό για να καλύψει τις ανάγκες τους. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι υπήρξε 
κάποια «δοκιµαστική» περίοδος, κατά την οποία ήλεγξαν τις επιλογές του περιοδικού 
σε σχέση µε τα δικά τους αισθητικά κριτήρια και από τη στιγµή που υπήρξε 
ικανοποιητικό βαθµός ταύτισης, το συµβουλεύονται µε µεγάλη εµπιστοσύνη. 

Στοιχείο που προκαλεί κάποια έκπληξη είναι το γεγονός ότι ενώ οι 
εκπαιδευτικοί επισκέπτονται συχνά το περιοδικό, στον επίσηµο ιστότοπο και στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζονται κάπως απρόθυµοι για άµεση 



επικοινωνία, µέσω σχολιασµού ή αποστολής µηνυµάτων. Ίσως αυτό µπορεί να 
ερµηνευθεί από την κατακτηµένη συνήθεια να είναι µονόπλευρη η ενηµέρωση µέσω 
των έντυπων φορέων και δεν έχουν διαµορφώσει την νοοτροπία δηµόσιας έκφρασης 
και σχολιασµού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το χάσµα που παρατηρήθηκε, 
ιδιαιτέρως έντονα, στη στάση τους για την αναγνωστική απόλαυση, η οποία µπορεί 
να προέλθει, κατά τη γνώµη τους, µόνο µέσω της έντυπης ανάγνωσης. Βέβαια, πρέπει 
να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι ως µέσο ψηφιακής ανάγνωσης αναγνωρίζουν µόνο 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι τα υπόλοιπα ψηφιακά µέσα, για τα οποία δεν 
έχουν, οι περισσότεροι, ίδια αναγνωστική χρήση. 

Τα διαδικτυακά περιοδικά, ως στοιχείο προσωπικής ενηµέρωσης, 
κατατάσσονται στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών, ενώ η αλληλεπίδραση µε τα 
παιδιά σε ψηφιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, είναι κάπως 
αµφίθυµη. Αποτελούν επιλογή διαπροσωπικής ενασχόλησης, αλλά, πιθανώς, το 
νεαρό της ηλικίας των µαθητών να λειτουργεί αποτρεπτικά, σε κάποιες περιπτώσεις, 
στη χρήση τους ως άµεσου υποστηρικτικού υλικού στη διδακτική πράξη. Η 
ενθάρρυνση, λοιπόν, για συµµετοχή των παιδιών σε διαδικτυακές λογοτεχνικές πηγές 
είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο, και µπορεί να χαρακτηριστεί µάλλον έµµεση. 

Σε γενικές γραµµές ο επικοινωνιακός λόγος του περιοδικού φαίνεται να πείθει 
τους εκπαιδευτικούς και να έχει κερδίσει την αποδοχή τους. Οι αλλαγές, παρότι 
συµβαίνουν µε σταδιακούς ρυθµούς, κερδίζουν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
δείχνουν να έχουν ενεργό συµµετοχή στις πρακτικές πολυγραµµατισµού και να 
χρησιµοποιούν ιστοτόπους αλλά και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 
διαµορφώσουν τους αυριανούς µορφωµένους πολίτες. Δεν µπορεί να παραβλεφθεί 
και ο ρόλος τους ως προτύπων για τους µαθητές ή ακόµη και για τους συναδέρφους 
τους στην υιοθέτηση νέων µεθόδων και στη µείωση της τεχνοφοβίας.  
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