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Το πρώτο μου βιβλίο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγραμματισμό είναι το ιδανικό 
εγχειρίδιο για κάθε παιδί που θέλει να διεισδύσει στον κόσμο των υπολογιστών. Πως 
σκέφτονται οι υπολογιστές; Από τι αποτελούνται; Και τι είναι ο προγραμματισμός; Ένα 
βιβλίο με κινούμενα μέρη όπου το παιδί μπορεί να ανακαλύψει από μόνο του όλες τις 
πληροφορίες γύρω από τους υπολογιστές, οι οποίοι αποτελούν πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητάς μας. 
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Από πολύ μικρή πλέον ηλικιά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όπως τάμπλετ, έξυπνα τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές. Πόσοι όμως από 



τους μικρούς αναγνώστες γνωρίζουν πως λειτουργούν πραγματικά αυτές οι συσκευές που 
τόσο καλά ξέρουν να χειρίζονται; H Rosie Dickins και ο Shaw Nielsen δημιούργησαν ένα 
ευφάνταστο βιβλίο που εξηγεί στο παιδί αναγνώστη την λειτουργία αυτών των 
πολύπλοκων μηχανημάτων. 
 
Ανοίγοντας τις σελίδες αυτού του βιβλίου ο αναγνώστης απορροφάται από τα μικρά 
παραθυράκια και τα κινούμενα μέρη που κρύβονται σε όλο το μήκος των σελίδων. Οι 
πληροφορίες ξεπετάγονται πίσω από κάθε καρτελάκι που ανοίγεις. Η διαδραστική 
ανάγνωση και η άμεση επαφή με το βιβλίο εξάπτουν την φαντασία και καλλιεργούν την 
περιέργεια και την δίψα για μάθηση. Κάθε σαλόνι έχει και μία θεματική που είναι η λογική 
συνέχεια της προηγούμενης αλλά αυτοτελής παράλληλα. 
 
Η συγγραφέας ξεκινάει από τις βασικές πληροφορίες για το τι είναι ο υπολογιστής και τι ο 
προγραμματισμός και στη συνέχεια εμβαθύνει στις γλώσσες προγραμματισμού και τα 
λογισμικά. Φυσικά, δεν παραλείπει την θεματική του διαδικτύου. Σύντομα και περιεκτικά 
περιηγεί τον αναγνώστη στο χαοτικό κόσμο του διαδικτύου και στη χρήση αυτού. Τέλος, 
μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία είναι απαραίτητη για να μάθει ο μικρός αναγνώστης 
τις ρίζες των συσκευών που χρησιμοποιεί. Η ανάγνωση δεν είναι γραμμική. Όπου κι αν 
ανοίξει το βιβλίο ο αναγνώστης μπορεί να λάβει τις ανάλογες πληροφορίες χωρίς να είναι 
απαραίτητο να μετακινηθεί μπρος ή πίσω. 
 
Λίγα λόγια για την εικονογράφηση 
 
Έντονα και φωτεινά χρώματα κεντρίζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον. 
Προσωποποιημένα μέρη των υπολογιστών ξεναγούν το παιδί αναγνώστη στις κρυφές 
πτυχές των συσκευών. Ο Shaw Nielsen έχει καταφέρει να απεικονίσει με όσο πιο απλό 
τρόπο μπορούσε τα εξαρτήματα ενός υπόλογιστή και να αποδόσει σε εικόνες τις γλώσσες 
προγραμματισμού. Τα μικρά τερατάκια-ρομποτάκια έχουν εκφράσεις, σκέφτονται, 
αναρωτιούνται και δίνουν την ώθηση στον αναγνώστη να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω 
από κάθε παραθυράκι. Οι εικόνες μπερδεύονται με το κείμενο και γίνονται ένα. Η 
ανάγνωση πραγματοποιείται μέσα από ένα σύνολο εικόνων και κειμένου. 
 
Το πρώτο μου βιβλίο για Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγραμματισμό είναι ένα 
διαδραστικό βιβλίο απαραίτητο σε κάθε βιβλιοθήκη. Μέσα από προσωπική εξερεύνηση 
του ο αναγνώστης αντλεί την πληροφορία και την κάνει δική του. Η εικονογράφηση και τα 
κινούμενα μέρη καθηλώνουν μικρούς και μεγάλους και η ανάγνωση γίνεται διασκέδαση! 
 
Πληροφορίες 
 
Τίτλος: Το πρώτο μου βιβλίο για Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγραμματισμό 
Εικονογράφηση: Shaw Nielsen 
Κείμενα: Rosie Dickins 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 
Σελίδες: 16 
ISBN: 978-618-01-1829-2 
Ημερομηνία Έκδοσης: Μάρτιος 2017 
Εκδόσεις Ψυχογιός 


