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Τεχνικές της αφήγησης στα εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λέξεις για 
παιδιά και μεγάλους 

 

Τα βουβά βιβλία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία των σχεδιαστικών λογοτεχνιών, 
η οποία βασίζεται στην κυριαρχία της εικόνας, καθώς απουσιάζουν οι λέξεις. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα κόμικς, τα εικονοβιβλία και όσα βιβλία βρίσκονται στο 
μεταίχμιο. Είναι έργα τέχνης, ταυτόχρονα λογοτεχνικά και εικαστικά, και λειτουργούν 
συχνά ως «ανοιχτά έργα».  Ο δημιουργός παρέχει μονάχα ένα ανοιχτό πεδίο 
εξερεύνησης, όπου ο αναγνώστης, ως κύριος της καλλιτεχνικής πραγμάτωσης, 
εισέρχεται για να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης και νοηματοδότησης. 
Στην ομιλία αυτή, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα, θα παρουσιάσουμε 
βασικές γραμμές των θεωρητικών προσεγγίσεων του είδους και των ιδιαίτερων 
αφηγηματικών και σχεδιαστικών τεχνικών του.   

 

Η Μαριάννα Μίσιου είναι  Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ως καθηγήτρια γαλλικών, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
διευθύντρια σχολικής μονάδας (1997-2017). Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σπούδασε 
στον διετή κύκλο του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του ίδιου πανεπιστημίου εκπόνησε διδακτορική 
διατριβή με ερευνητικό αντικείμενο τα κόμικς, στη συνέχεια  δίδαξε εκεί ως 
συμβασιούχος 407/80 (2009-2011), ενώ από το 2011 διδάσκει το μάθημα 
«Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Στο ίδιο Πανεπιστήμιο, από το 2017 έως 
τον Μάιο του 2022 δίδαξε το γνωστικό αντικείμενο «Εικονιστικές Αφηγήσεις», ως 
μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π). Τον Μάιο του 2002 διορίστηκε 
στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα της 
Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Εικονιστικές 
αφηγήσεις και παιδαγωγική 

τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη». Είναι συγγραφέας δυο βιβλίων και 
επιστημονικών άρθρων στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.  Τα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την παιδική λογοτεχνία, τις εικονιστικές 
αφηγήσεις και τη διδακτική τους.   


