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Ντούλια Αθηνά, ∆ρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

 

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει εναλλακτικούς τρόπους 
διδασκαλίας προκειµένου να βοηθήσει το παιδί να µαθαίνει ευχάριστα και εποικοδοµητικά. Με 
αφορµή ένα παραµύθι και µέσα από δραστηριότητες, ιστογράµµατα, παιχνίδια, ο µαθητής  µαθαίνει να 
κατακτά τη γνώση, να την οικοδοµεί και να την προάγει: µε άλλα λόγια, ο µαθητής µαθαίνει πώς να 
µαθαίνει µέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η καλλιέργεια και παραγωγή του γραπτού λόγου και 
η διδασκαλία των µαθηµατικών µπορεί να αποβεί τελικά ευχάριστη και ελκυστική µέσα από 
κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στην πλοκή ενός παραµυθιού.  
 

1. Εισαγωγή 

 ‘’ Το να πλήττεις µπροστά στο κείµενο σηµαίνει ότι δεν µπορείς να το αναπαράγεις, να 

το παίξεις, να το αποσυνθέσεις, να το βάλεις µπροστά’’. 

                                                    R.Barthes 

 

Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης σύµφωνα και µε το επίσηµο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας (∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ)  αποτελεί  και ‘’ η ολόπλευρη 

αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευµατικών δυνάµεων 

των µαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά’’ (N.1566/85, άρθρο 1, παρ.1, ΦΕΚ 

303/Β και ΦΕΚ 304/Β, 13-3-2003). Με άλλα λόγια η διδασκαλία ενός σύγχρονου 

σχολείου οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις αυτές που θα συµβάλλουν στην 

πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών, καθώς επίσης 

και  στην καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής τους σκέψης (Τριλιανός, 2002, 

σ. 13-16). Ιδιαίτερα, στην εποχή µας µε τη ραγδαία τεχνολογική έκρηξη και την 

πληθώρα της πληροφορίας, η οργάνωση και ο σχεδιασµός µιας διδασκαλίας θα 

πρέπει να  περιέχει το στοιχείο της ευελιξίας, της καινοτοµίας και της πρόκλησης, 

ώστε να εµφυσά στο µαθητή τη διάθεση και την όρεξη για µάθηση και δηµιουργία, 

να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του και να τον βοηθά πώς να µαθαίνει εύκολα, αβίαστα 

και εποικοδοµητικά, ασκώντας παράλληλα την αυτόνοµη βούληση και συµµετοχή 

του.  
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Πόσο εύκολο όµως είναι κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα στην εποχή µας; ∆εν είναι 

λίγες οι φορές που  οι µαθητές µας βιώνουν αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Barthes: 

την πλήξη και την ανία. Πόσες φορές δεν έχουµε αντιµετωπίσει κουρασµένα, 

βαριεστηµένα βλέµµατα µαθητών, τα οποία συχνά παρακαλούν να βγουν από τη θέση 

αυτή;  Γιατί συµβαίνει αυτό; Τι µπορούµε άραγε εµείς οι εκπαιδευτικοί να κάνουµε, 

ώστε να υπερκεράσουµε αυτό το αρνητικό συναίσθηµα των µαθητών;  

Όλες οι ερωτήσεις έχουν την ίδια απάντηση: οι µαθητές αισθάνονται πλήξη ή 

ανία, επειδή δεν βρίσκουν κάτι ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουν, δεν 

κινητοποιούνται, αντίθετα βοµβαρδίζονται παθητικά µε σωρεία πληροφοριών και 

γνώσεων δίχως να έχουν τη δυνατότητα να τις διαχειριστούν µε τρόπο 

εποικοδοµητικό και παραγωγικό για τους ίδιους. Σε ερώτηση ‘’ τι είναι αυτό που δεν 

σας αρέσει στο µάθηµα’’, οι απαντήσεις από το µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών 

συγκλίνουν περίπου στην ίδια πρόταση: δεν έχει ενδιαφέρον, δεν προκαλεί, δεν 

εξάπτει τη φαντασία. Τους λείπει, θα προσθέταµε, αυτό που χαρίζει απλόχερα το 

παραµύθι: η πλοκή, η δράση, ένα σενάριο, ο παιγνιώδης χαρακτήρας µε τη 

χρησιµοποίηση εµψυχωτικών δραστηριοτήτων,  ώστε να εξασφαλίζεται η καθολική 

συµµετοχή τους.      

∆ιότι  τα παραµύθια αποτελούν κείµενα µε δυνατότητες αναπαραγωγής, µε 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, µε κάποια σκηνοθεσία, που αποκαλύπτουν ενδεχοµένως 

και πτυχές της προσωπικότητας του παιδιού. Αποτελούν κείµενα που προκαλούν τις 

δυνατότητές του µαθητή και  µπορούν, πέρα από την ευχαρίστηση, να συµβάλλουν 

και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων τους. Τα παραµύθια, σχεδιασµένα και 

αξιοποιηµένα σωστά, δεν προκαλούν πλήξη, αλλά καθηλώνουν µε τη γοητεία τους, 

προκαλούν και εξάπτουν τη φαντασία και την περιέργεια.  

Άλλωστε οι έννοιες της ταύτισης, της προβολής, του παιχνιδιού, της 

δηµιουργικότητας, της ενεργοποίησης φαντασιώσεων και φαντασίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες µε τα παραµύθια˙ γι’ αυτό και µπορούν τα παραµύθια να γεφυρώνουν 

τον κόσµο που προβάλλουν µε αυτόν της καθηµερινής εµπειρίας του παιδιού, να 

συµφιλιώνουν το αλλότριο µε το οικείο. Τα παραµύθια δεν εισάγουν το παιδί µόνο 

στην ιστορία του λογοτεχνικού κειµένου αλλά και στην προσωπική του ιστορία, 

ώστε να αποτελούν εξαίρετη πνευµατική τροφή των παιδιών γι’  αυτό. Αυτό το 

διατύπωσε µε τρόπο έξοχο ο Ε.Π. Παπανούτσος (Παπανούτσος, 1980, σ.118-9):  
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 Ό,τι αργότερα θα προσπαθήσει να ενσταλάξει µέσα στην ψυχή του νέου η αγωγή 

µεθοδικά µε µέσα τελειότερα και πολυπλοκότερα, για να οξύνει την αντίληψή του, να 

πλουτίσει την εµπειρία του, να καλλιεργήσει την ευαισθησία του και γενικά να πλατύνει 

και να βαθύνει το πνεύµα του-αυτό αρχίζει κιόλας να το κάνει το παραµύθι µε το δικό 

του τρόπο. Και είναι αξιοθαύµαστο, γιατί δοκιµάζει να το  κάνει µε µια χαριτωµένη 

στην απλότητά της συγχορδία, που απλώνεται σε ολόκληρη την κλίµακα των 

πνευµατικών απαιτήσεων. Για όλες τις ψυχικές λειτουργίες προνοεί: οδηγεί την 

αντίληψη, τρέφει τη µνήµη, διεγείρει τη φαντασία, αλλά και την κρίση γυµνάζει και 

το συναίσθηµα καλλιεργεί µε απώτερο σκοπό να προπονήσει τη βούληση, καθώς αυτή 

ετοιµάζεται να αποτολµήσει το µεγάλο άλµα: από το ενστιγµατικό να πηδήσει και να 

κινηθεί στο συνειδητό επίπεδο της ζωής».         

Το παραµύθι εποµένως αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού- δυστυχώς όχι ακόµη πλήρως αναγνωρισµένο από όλους- το όχηµα ή 

το µέσο που κάνει τη µάθηση πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική και βοηθά τα παιδιά 

να προσεγγίσουν τη γνώση και να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν αβίαστα, ευχάριστα, 

διασκεδαστικά. Γιατί τελικά αυτός είναι ο σκοπός µας: να καταστήσουµε τη γνώση 

ευχάριστη και δηµιουργική για το παιδί έχοντας ως αφετηρία τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες του και στοχεύοντας στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των 

ικανοτήτων του αξιοποιώντας όλους τους τύπους της νοηµοσύνης του, σύµφωνα µε 

τον Gardner . Ένα σχολείο δηλαδή που ξεκινά να µεταδώσει τη γνώση µε αφορµή 

από το παιδί, µε το παιδί, για το παιδί.       

  Κι αυτό επιτυγχάνεται µέσα από το παραµύθι και τη χρήση παραµυθιακών 

ιστοριών.  Είναι εποµένως σκόπιµο να εντάσσεται στο ηµερήσιο πρόγραµµα του 

σχολείου και κυρίως του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού 

(Μερακλής, 1999, σ.199-214), διότι από εκεί ξεκινά η βασική εκπαίδευση των 

µαθητών και είτε να ‘’ διδάσκεται’’ αυτόνοµα ή να χρησιµοποιείται επικουρικά και 

παρενθετικά στα µαθήµατα προκειµένου να κάνει τη γνώση πιο εύληπτη, κατανοητή 

και προσπελάσιµη. Επιπλέον, ένα παραµύθι µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα για την 

εκπόνηση διαθεµατικών προγραµµάτων και την υλοποίηση σχεδίων εργασίας και 

διαφόρων καινοτόµων προγραµµάτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, κ.τ.λ.). 

Κατά συνέπεια, η χρησιµότητά του είναι µεγάλη και η χρήση του εξυπηρετεί 

πολλαπλούς σκοπούς τόσο γνωστικούς όσο και συναισθηµατικούς και 
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ψυχοκινητικούς. Η διδασκαλία του εποµένως θα πρέπει να είναι συστηµατική 

(Μερακλής, 1999, σ.199-214).  

Αυτό που θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τον εκπαιδευτικό είναι 

η εκλογή του παραµυθιού, καθώς οφείλει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το 

πνευµατικό επίπεδο των µαθητών από άποψη λεξιλογίου και, προπάντων, από άποψη 

περιεχοµένου. Πρέπει να υπακούει στον ψυχολογικό παράγοντα της διδασκαλίας, 

πράγµα το οποίο σηµαίνει να έχει σχέση µε τα καθηµερινά βιώµατα των παιδιών και 

να ανταποκρίνεται στην περιέργεια και τα ενδιαφέροντά τους · έτσι κερδίζεται η 

προσοχή τους και επιτυγχάνεται η κατανόησή τους. Με άλλα λόγια πέρα από τον 

κοινωνικοποιητικό, επικοινωνιακό και εκπολιτιστικό του χαρακτήρα, το παραµύθι 

έχει και ειδικότερα παιδευτικό και ψυχοκινητικό σκοπό. Η ένταξή του άρα στο 

σχολικό πρόγραµµα και η ενασχόληση µε αυτό, όταν γίνεται µε ευχάριστο και 

δηµιουργικό τρόπο, µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές στην ανάπτυξη γλωσσικής και 

γραπτής έκφρασης, στην καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής τους σκέψης, 

στην εξάσκηση λογικοµαθηµατικών δεξιοτήτων. Αυτό θα αποτελέσει και το 

αντικείµενο της επόµενης ενότητας: πώς δηλαδή ένα παραµύθι µπορεί να 

αξιοποιηθεί στα µαθήµατα και κυρίως για την καλλιέργεια του προφορικού και 

γραπτού λόγου και της µαθηµατικής αντίληψης.  

 

2. Πώς αξιοποιείται ένα παραµύθι στην τάξη  

Ένα παραµύθι µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα στην τάξη ποικιλοτρόπως. Μια από τις 

δυνατότητες που παρέχει στον εκπαιδευτικό είναι να χρησιµοποιηθεί στα διάφορα 

µαθήµατα. Στο µάθηµα της Γλώσσας µπορεί να αξιοποιηθεί για παραγωγή γραπτού 

λόγου, στα Μαθηµατικά για την επίλυση προβληµάτων ή για την κατανόηση 

σύνθετων µαθηµατικών εννοιών όπως είναι οι αναλογίες και τα κλάσµατα, κ.ό.κ..   

 Μέσα από τα παραµύθια οι µαθητές εκπαιδεύονται και µαθαίνουν πώς να 

µαθαίνουν µέσα από τη χρήση ιστογραµµάτων και χαρτών, οι οποίοι µπορεί να 

ποικίλλουν και συνίστανται στην εκµάθηση βασικών δοµικών στοιχείων ενός 

γραπτού κειµένου, στην άσκηση της ικανότητας συγκρίσεως, στην απόκτηση 

ευχέρειας γεωγραφικού προσδιορισµού ή στην ενασχόληση µε δραστηριότητες 

δηµιουργικής γραφής, που  αναπτύσσουν και καλλιεργούν τη γλωσσική έκφραση και 

την κριτική τους σκέψη, καθώς συνήθως αναδύονται και ζητήµατα της µορφής 

problem solving (Ντούλια, 2010, σ.276-340). Οι εννοιολογικοί χάρτες και τα 
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ιστογράµµατα µπορούν να ποικίλλουν ανάλογα µε τους συγκεκριµένους εκάστοτε 

σκοπούς που θέτει ο εκπαιδευτικός.  

 Πιο συγκεκριµένα, από την άποψη της διδακτικής, ένα παραµύθι µπορεί να 

λειτουργήσει ως κείµενο αναπτυγµένης αφήγησης συντελώντας, παραπέρα,  στην 

ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου από τους µαθητές. Ανάλογα µε την 

ηλικία τους, την τάξη και το πνευµατικό τους επίπεδο, οι µαθητές µπορούν να 

κινηθούν από την απλή παράθεση δραστηριοτήτων του ήρωα κατά χρονική εξέλιξη 

ως την πιο αναπτυγµένη µορφή, η οποία µπορεί να εµπεριέχει συγκρούσεις, 

υπερβάσεις εµποδίων και έντεχνες αναφορές στο παρελθόν ή στο µέλλον, στοιχεία 

που στο σύνολό τους οικοδοµούν και προάγουν το µύθο του αφηγήµατος (Kellogg, 

1994, σ. 206 ˙ Μπαµπινιώτης, 1991, σ.41). Πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, θέµα, ύφος 

παραµυθιού είναι µερικά από τα στοιχεία που µπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει 

στη διδασκαλία για να καθοδηγήσει τους µαθητές στο πώς να γράφουν µια ιστορία.   

Άλλωστε το παραµύθι, ανήκοντας στα λεγόµενα πολυσηµικά κείµενα 

σχολικής χρήσεως, διακατέχεται από ακρίβεια, πληρότητα και συνοχή. Η κάθε 

παραµυθιακή ιστορία έχει αρχή, µέση και τέλος.. Η γνώση εποµένως των δοµικών 

στοιχείων και των αφηγηµατικών µονάδων που το απαρτίζουν, κρίνεται απαραίτητη 

και χρήσιµη για την διαδικασία σύνθεσης της δοµής και την αξιοποίησή της στην 

διδακτική πράξη.  

 Γενικά, το παραµύθι προσφέρεται στη διδακτική πράξη τόσο για το 

περιεχόµενο του όσο και για τη γλώσσα του, καθώς αποφεύγει τις σύνθετες 

συντάξεις, τους πολλούς συνδέσµους, τα πολλά επίθετα και τις αφηρηµένες έννοιες. 

Η γλώσσα του είναι απλή, κατανοητή, µεστή από λέξεις που σηµαίνουν ενέργεια, 

κίνηση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το παραµύθι ήταν, είναι και θα είναι αγαπητό από 

όλους και ιδίως από τα µικρά παιδιά, για τα οποία προσφέρεται περισσότερο. Με τη 

χρήση κατάλληλου λεξιλογίου (Ντούλια, 2010, σ.204),  µε το οποίο οι µαθητές έχουν 

εξοικειωθεί µέσα από την επαφή και γνωριµία µε το παραµύθι, µπορούν να 

συντάξουν ένα εµπεριστατωµένο κείµενο, ολοκληρωµένο νοηµατικά και δοµηµένο 

σωστά. Γενικά η ανάγνωση και αφήγηση µιας παραµυθιακής ιστορίας ενισχύει την 

ικανότητα σύνθεσης γραπτών κειµένων και –κυρίως όταν γίνεται µε παιγνιώδη 

τρόπο, πρακτική η οποία ευχαριστεί και παρακινεί τους µαθητές κάθε ηλικίας- οδηγεί 

στην αναγνώριση µορφών και δοµών της γλώσσας, δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτύξουν τα παιδιά στο σχολείο. Η ταύτιση, η συναισθηµατική εµπλοκή και η 
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αναγνωστική ανταπόκριση των µαθητών µε τους ήρωες είναι το στοιχείο εκείνο που 

κεντρίζει, προκαλεί και  παρακινεί τους µαθητές στην περαιτέρω ενασχόληση µε τη 

γραπτή έκφραση. 

Σε µια άτυπη έρευνα που κάναµε µε αφορµή την ανταπόκριση και πρόσληψη 

των νέων βιβλίων, µαθητές ∆ηµοτικού στη συντριπτική τους σχεδόν πλειοψηφία 

απάντησαν ότι τους άρεσε το βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ δηµοτικού, διότι αυτό 

βασίζεται σε ένα σενάριο, σε ένα παραµύθι. Οι µαθητές παρακολουθούν τη δράση 

και περιπέτειες των ηρώων σε µια φανταστική χώρα, τη Χωχαρούπα κι ακολουθούν 

τα βήµατά τους και τις προσκλήσεις τους στην εκµάθηση διαφόρων φαινοµένων, 

γραµµατικών και µη, φυσικά, ευχάριστα και πρόθυµα. Θα ήθελαν µάλιστα το ίδιο να 

συνέβαινε και στα υπόλοιπα µαθήµατα και κυρίως στα Μαθηµατικά. Είναι κάτι 

ανάλογο µε τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισµικά που κυκλοφορούν στο εµπόριο, η 

ζήτηση και η επιτυχία αρκετών από αυτών στηρίζονται κατά βάση στο πετυχηµένο 

σενάριο και στο φιλικό, ελκυστικό και προκλητικό περιβάλλον τους.  

Με άλλα λόγια, µέσα από ένα παραµύθι µπορεί το παιδί να εµπλουτίσει τη 

γλώσσα του, να εµβαπτιστεί γενικώς σε µια εµπειρία δηµιουργικότητας, να γίνει 

µέτοχος µια ερµηνευτικής πολυσηµίας και να ανακαλύψει τη σηµασιολογική 

αφθονία των λέξεων (Αναγνωστοπούλου, 2002, σ. 78). ∆ιότι διαβάζω σηµαίνει 

αποκωδικοποιώ, ανακαλύπτω τη συνάφεια µε τους γύρω µου, το περιβάλλον, το εγώ 

µου (Barthes, 1988,σ.46). 

Σηµαντική θεωρείται όµως και η αξιοποίηση της εικονογράφησης ενός 

παραµυθιού. Ο εικονικός τρόπος επικοινωνίας προσφέρεται στις µικρές ηλικίες  

(προσχολική και πρωτοσχολική), επειδή οι µαθητές δεν έχουν κατακτήσει ακόµη 

επαρκώς τη δεξιότητα της ανάγνωσης (Γιαννικοπούλου, 2001 ˙ Κιτσαράς, 1993 ˙ 

Μπενέκος, 1981 ˙ Τσιλιµένη, 2007). Έτσι, η εικόνα στις µικρές αυτές ηλικίες 

αποτελεί προσφιλές και πολύ αγαπητό γνώρισµα των βιβλίων και προσφέρεται για 

ανάπτυξη και παραγωγή προφορικού λόγου. Αλλά και σε µεγαλύτερες ηλικίες, 

µπορεί αυτό να επιτευχθεί, αν οι µαθητές εκπαιδευτούν κατάλληλα στην ‘’ ανάγνωση 

της εικόνας’’, καθώς, ως γνωστό, η εικόνα διαθέτει µια δυναµική, είναι φορέας και 

κώδικας πολλαπλών µηνυµάτων, προσφέρει πολλές προσεγγίσεις και πολλές φορές 

έχει ισχυρότερη θέση από αυτή του κειµένου. Με δεδοµένο ότι το εικονογραφηµένο 

παιδικό βιβλίο εξυπηρετεί πολλαπλές παιδαγωγικές ανάγκες µε κυριότερες τη 

γνωστική και αισθητική (Ασωνίτης, 2001), η αξιοποίηση της εικόνας µπορεί να 
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αποτελέσει το έναυσµα για την κινητοποίηση των µαθητών σε ενδιαφέρουσες και 

ωφέλιµες παιδαγωγικά δραστηριότητες .  

Το παιδί µέσα από την εικόνα (ή και το κείµενο παράλληλα) ενεργοποιεί όλο 

το ψυχοδιανοητικό του δυναµικό σε µια προσπάθεια να ερµηνεύσει και να 

ανασυνθέσει τα δεδοµένα. Ενδοκειµενικά και εικονογραφικά στοιχεία αποτελούν 

ερέθισµα για τους µαθητές, οι οποίοι µε κατάλληλη παρώθηση και εκπαίδευση 

προσπαθούν να τα ερµηνεύσουν και να αποκωδικοποιήσουν. Με άλλα λόγια 

λειτουργεί ως ερέθισµα για να αναπτύξει το παιχνίδι της µυθοπλασίας και της 

διήγησης. Στη συνέχεια µε κατάλληλες ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

περάσει στην επεξεργασία του κειµένου, την ανασύνθεση και την περαιτέρω 

επεξεργασία, που µπορεί να περιλαµβάνει ασκήσεις µεταγραφής και διακειµενικές 

εργασίες και µεταπλάσεις, διασκευές των κλασικών παραµυθιών, παιχνίδια 

ανατροπής και γενικά δραστηριότητες υψηλού γνωστικού και µεταγνωστικού 

επιπέδου.  

Ανασύνθεση κειµένου µέσα από την παραµυθιακή εικόνα αποτελεί 

δραστηριότητα που προάγει τη µαθησιακή διαδικασία, βοηθά το παιδί στην 

κατανόηση χωροχρονικής τοποθέτησης και αλληλουχίας των γεγονότων σε 

εξελικτική σειρά, καλλιεργεί και εξασκεί το µαθητή στην παρατήρηση, οξύνει την 

αντίληψή του, ενεργοποιεί την ανακάλυψη, αναπτύσσει την ικανότητα εύρεσης 

αιτιατών σχέσεων και συµβάλλει στην άσκηση των παιδιών στη δηµιουργία και 

έκφραση ιδεών, ενώ παράλληλα τα βοηθά στην ανάπτυξη της επιχειρηµατολογίας για 

την επιλογή τους. Η εκπαίδευση και µύηση των παιδιών στην ανάγνωση και τη 

σηµειολογία της εικόνας καθιστά µαθητές µε επιστηµονικότητα, εγγραµµατοσύνη και 

στoχαστικοκριτική διάθεση. Από την άποψη αυτή εποµένως η εικόνα µπορεί να 

αποτελέσει το µέσο για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των 

παιδιών. 

Παράλληλα µπορεί να λειτουργήσει κι ως ερέθισµα για τη γνωριµία των 

παιδιών µε την τέχνη της εικονογράφησης και τις διάφορες τεχνικές και υλικά που 

χρησιµοποιούνται. Έτσι το παιδί µπορεί να έρθει σε επαφή µε διαφορετικές 

εικαστικές προσεγγίσεις και τεχνοτροπίες φυσικά και αβίαστα (κολλάζ, τέµπερα, 

ακουαρέλλα, υδατογραφίες, γκραβούρες) (Σιβροπούλου,2003˙ Γιαννικοπούλου, 

2008). 
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Αλλά και στα Μαθηθµατικά, το παραµύθι µπορεί να αποτελέσει το µέσο για 

να γίνει το µάθηµα αυτό πιο κατανοητό µέσα από παιγνιώδεις τεχνικές και 

στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται σε µια ιστορία, σε ένα σενάριο παραµυθιακό. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές εµπλέκονται περισσότερο, καθώς ταυτίζονται µε τον 

ήρωα ή καλούνται να πάρουν µέρος στην περιπέτεια ή λύση του αινίγµατος (για 

παράδειγµα, η επίλυση προβληµάτων µπορεί να πάρει τη µορφή αστυνοµικού 

προβλήµατος και ο ‘’ µαθητής –ντετέκτιβ’’ θα πρέπει να διαθέτει στο οπλοστάσιό του 

όλες εκείνες τις γνώσεις που θα του επιτρέψουν να λύσει το πρόβληµα).   

Γενικά, µε το παραµύθι τρέφεται η φαντασία και φαντασία σηµαίνει ανάπτυξη 

συµβολικής λειτουργίας. Μέσα από το ζωογόνο και διηθητικό φίλτρο της φαντασίας 

και των αισθήσεων, τα παιδιά προσεγγίζουν τον κόσµο, αποκτούν 

κοινωνικοποιηµένη σκέψη και τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους 

(Αναγνωστοπούλου, 2002, σ.87-90).  

Αντιλαµβάνεται εποµένως κάποιος ότι το παραµύθι αποτελεί το πλέον 

αγαπητό, ελκυστικό και ευχάριστο είδος, που χωρίς να αποτελεί µάθηµα, προσφέρει 

ευχάριστες και δηµιουργικές ώρες, ταυτόχρονα όµως κι ένα αξιόλογο παιδαγωγικό 

εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού µε ευρείες δυνατότητες και προοπτικές. Μέσα 

από ένα ευχάριστο και δηµιουργικό κλίµα, το παιδί µαθαίνει, αποκτά 

κοινωνικοποιηµένη σκέψη και δράση, γίνεται ενεργητικός φορέας µάθησης, 

αναπτύσσει πρωτοβουλίες, αποκτά ευχάριστη διάθεση και υιοθετεί θετικές στάσεις 

για ο,τιδήποτε νέο και δηµιουργικό του παρουσιάζεται. Όταν µάλιστα αυτό 

συνδυάζεται µε παιγνιώδη µορφή, η ωφέλεια είναι διπλή. 

 Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ένα παραµύθι µπορεί να αξιοποιηθεί στη 

διδακτική πράξη και να αποτελέσει το εφαλτήριο για εξάσκηση και µάθηση σε όλες 

τις αισθήσεις του ανθρώπου, για µια ολόπλευρη και σφαιρική καλλιέργεια αγωγής 

που να συνδυάζει ποιοτικό πεδίο γνώσης και αισθητική αγωγή, που θα βοηθάει το 

παιδί να ανακαλύπτει σωµατικές και ψυχικές του δυνάµεις και να βελτιώνεται 

ποιοτικά. Με άλλα λόγια ένα παραµύθι προσφέρει µάθηση και αγωγή, ευνοεί την 

ενεργητική τους συµµετοχή και αναπτύσσει τη δηµιουργική φαντασία του παιδιού, 

πολύ περισσότερο, όταν πλαισιώνεται από παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθώς 

παραµύθι και παιδί αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία ανεκτίµητης αλληλεπίδρασης.  

 Συµπερασµατικά λοιπόν, θα λέγαµε ότι η παιδαγωγική και µορφωτική 

διάσταση και διδακτική αξία του παραµυθιού έχει πολλές παραµέτρους, καθώς:  
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- καλλιεργεί τη µητρική γλώσσα µε τις πρακτικές ανα-διήγησης και 

δραµατοποίησης. 

- Εξάπτει  τη φαντασία και αναπτύσσει τη δηµιουργικότητα, επεκτείνει τη 

σκέψη, αξιοποιεί τις δυνατότητες των παιδιών. 

- Καλλιεργεί το διάλογο και τη γλωσσική έκφραση, ευνοεί την πολυφωνία των 

απόψεων, διευρύνει το λεξιλόγιο και αναπτύσσει τη φαντασία. 

- Καλλιεργεί και εξασκεί τη µνήµη. 

- Ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών και τους κινητοποιεί στην 

ανακάλυψη ‘’ µιας προσωπικής ιστορίας’’, ενός συµβόλου, ενός νοήµατος.   

- Εµπνέει και καλλιεργεί το αισθητικό κριτήριο των µαθητών. 

- Εξοικειώνει µε διάφορες µορφές τέχνης. 

- Ασκεί τους µαθητές στην ‘’ ανάγνωση’’ της εικόνας και στη γνώση της 

‘’ γραµµατικής της’’, καλλιεργώντας τη ‘’ φιλαναγνωσία της εικόνας’’. 

- Καλλιεργεί κλίµα συνεργασίας και οµαδικής εργασίας. 

- Αναπτύσσει την κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών, καλλιεργεί τη 

στοχαστικοκριτική εγγραµατοσύνη και τη διερεύνηση.  

- Συµβάλλει στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού.  

 Εν κατακλείδι, θα λέγαµε ότι το παραµύθι ανοίγει δρόµους σκέψης και 

δράσης, ευαισθητοποιεί και πείθει για το ανεξάντλητο πεδίο δηµιουργικότητας κάθε 

ατόµου (παιδιού). Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά ασκούνται σε 

διάφορες µορφές συµπεριφοράς και κοινωνικής µαθητείας αλλά, κυρίως, 

ψυχαγωγούνται. Η µάθηση που συντελείται µέσα από χαρούµενα και ευχάριστα 

παιχνίδια έχει αποφασιστική σηµασία, καθώς είναι γνωστό ότι η ανάγκη του παιδιού 

για παιχνίδι είναι σύµφυτη προς το πνεύµα και το σώµα του, ώστε ένα παιδί ν’ 

ολοκληρώνεται ψυχο-πνευµατικά µέσα από το παιχνίδι.  

Η µεγάλη παιδευτική και διδακτική αξία των παραµυθιών έχει γίνει πλέον 

συνείδηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα δυστυχώς, το παραµύθι 

χρησιµοποιείται σε µεµονωµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών. Σήµερα,  περισσότερο 

από ποτέ, το παραµύθι διεκδικεί µια θέση στην εκπαίδευση. Είναι ένα αντίδοτο στις 

ψυχοφθόρες επιδράσεις της σύγχρονης ζωής, στα υλιστικά ρεύµατα σκέψης και 

ταυτόχρονα ένα πολυσήµαντο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, 

προκειµένου να κάνουν πιο ευχάριστη, ελκυστική, εύληπτη και γόνιµη τη γνώση. 
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Κατά συνέπεια, ένα παιδί µαθαίνει πιο ευχάριστα και εποικοδοµητικά µέσα από τα 

παραµύθια και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που µπορεί ένας εκπαιδευτικός να 

σχεδιάσει µε αφορµή ένα παραµύθι. Στην ουσία, ο µαθητής µαθαίνει πώς να µαθαίνει 

ασυνείδητα, φυσικά και αβίαστα µέσα από το παιχνίδι της µυθοπλασίας και µε τη 

χρήση κατάλληλων για την ηλικία τους εργαλείων και εποπτικών µέσων (χάρτες 

εννοιών, ιστογράµµατα, κ.τ.λ.). 

 

Βιβλιογραφικές παραποµπές 

Αναγνωστόπουλος Βασίλειος (1997). Τέχνη και Τεχνική του παραµυθιού στο σχολείο, 

Αθήνα: Καστανιώτης. 

Αναγνωστοπούλου ∆. (2002). Λογοτεχνική πρόσληψη στην προσχολική και 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα: Πατάκης. 

Ασωνίτης Π.(2001). Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα: 

Καστανιώτης.  

Αυδίκος Ευάγγελος (1999).  Μια φορά κι έναν καιρό…αλλά µπορεί να γίνει και τώρα. 

Η εκπαίδευση ως χώρος διαµόρφωσης παραµυθάδων, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Γιαννικοπούλου Α.(2001).  Εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία: Η αναγνωσιµότητα 
των εικόνων από παιδιά προσχολικής ηλικίας» στο Η συγγραφή και η εικονογράφηση, 
Αθήνα: Καστανιώτης . 
Γιαννικοπούλου Α. (2008). Στη χώρα των χρωµάτων. Το Σύγχρονο Εικονογραφηµένο 
παιδικό Βιβλίο,  Αθήνα: Παπαδόπουλος. 
Gardner Howard (1992), Multiple intelligences: the theory in practice, New York: 

Basic Books.  

Gardner Howard (1999), Intelligence reframed. Multiple Intelligences fοr the 21st  

century. New York: Basic Books.    

Hollenbeck Kathleen M. (2003), Teaching with Cinderella Stories From around the 

World: Scholastic. 

Joan M. Wolf (1997), The Beanstalk and Beyond. Developing Critical Thinking 

Through Fairy Tales,  The Teacher Ideas Press. 

Κιτσαράς Γ. (1993). Το εικονογραφηµένο βιβλίο στη νηπιακή και πρωτοσχολική 
ηλικία, Αθήνα: Παπαζήσης. 
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος (2006). Το Παραµύθι στην εκπαίδευση. Ψυχοπαιδαγωγική 

διάσταση και αξιοποίηση, Αθήνα: Ατραπός. 

Ματσαγγούρας Ηλίας (2004). Η ∆ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα: 
Γρηγόρης. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 11 

Ματσαγγούρας Ηλίας (2007). Σχολικός Εγγραµµατισµός. Λειτουργικός-Κριτικός-

Επιστηµονικός, Αθήνα: Γρηγόρης. 

Μερακλής Μιχάλης (1991). Τα Παραµύθια µας, Αθήνα. 

Μερακλής Μιχάλης (1999). Το λαϊκό παραµύθι. Κείµενα Παραµυθολογίας. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα. 

Μπενέκος Α. (1981).  Το εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο, Αθήνα: ∆ίπτυχο 
Nancy Polette (2005). Teaching Thinking Skills with Fairy Tales and Fantasy, 

Teacher ideas Press, Connecticut, London 

Norton Donna E.(20076 ). Μέσα από τα µάτια ενός παιδιού. Εισαγωγή στην Παιδική 

Λογοτεχνία, Αθήνα: Επίκεντρο. 

Παπανούτσος Ευάγγελος(1980). ‘’Το Παραµύθι’’ Εφήµερα, Επίκαιρα, Ανεπίκαιρα, 

Αθήνα: Ίκαρος. 

Παππάς Αθανάσιος (1990). ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Προσχολική Πρακτική, 

Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Ράπτης Νικόλαος – Καββαδά Αικατερίνη (1973). Εκπαιδευτικαί ∆ραστηριότητες 

Προσχολικής Αγωγής. Ειδική ∆ιδακτική Νηπιαγωγείου. Η διδασκαλία του Παραµυθιού, 

Αθήνα: ∆ίπτυχο. 

Ράπτη Νικόλαος (1980). Μορφο-µεθοδολογικά στοιχεία για τα µαθήµατα του 

Παραµυθιού, της Ιστορίας και της Αγωγής του Πολίτη. Ειδική Αγωγή, Αθήνα.  

Σιβροπούλου Ρ.(2003). Ταξίδι στον κόσµο των εικονογραφηµένων µικρών ιστοριών. 

Θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις, Αθήνα: Μεταίχµιο. 

Tριλιανός Αθανάσιος (2002).  Η κριτική Σκέψη και η ∆ιδασκαλία της, Αθήνα. 

Τσιλιµένη Τ.(2007). Εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο. Όψεις και Απόψεις, Βόλος: 

Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας.   

Τσιτσλσπέργκερ Χέλγκα (1995). Τα παιδιά παίζουν παραµύθια, Αθήνα: Πατάκης.    

 

 

 
 
 


