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Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή 

Τάξη : B΄ 

«Ψέματα ή αλήθεια, έτσι λεν τα παραμύθια» 

 

1. Σύντομη περιγραφή του προγράμματος 

Η ανάγκη να καλλιεργηθεί η αγάπη για τη λογοτεχνία και  για την ανάγνωση, ωθεί τους 

εκπαιδευτικούς στην προώθηση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας. Στην περίπτωση αυτή, το 

παραμύθι μπαίνει στο επίκεντρο ενός προγράμματος που φιλοδοξεί να ξεναγήσει τους μαθητές 

στον φαντασιακό κόσμο μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, να τους αποκαλύψει τα μυστικά της 

συγγραφής μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, και κυρίως να τους καλλιεργήσει 

μια θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση.  Το παραμύθι αποτελεί ένα ευέλικτο και λειτουργικό 

εργαλείο που θα ενισχύσει την προσέγγιση των μαθητών με τη λογοτεχνία.  Με εφαλτήριο το 

παραμύθι οι μαθητές απολαμβάνουν τον μύθο, δραματοποιούν τα δρώμενα, απεικονίζουν όσα 

φαντάστηκαν... 

 

2. Κριτήρια επιλογής θέματος 

Το παραμύθι αφενός επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές αισθητική απόλαυση και αφετέρου 

να προκαλέσει ποικίλα συναισθήματα (Παπαδάτος 2009). Μέσω της μυθοπλασίας προβάλλει, 

θίγει, σχολιάζει φαινόμενα, καταστάσεις, ζητήματα, προβλήματα που αφορούν τόσο στα 

κοινωνικά σύνολα, όσο και στον κάθε αναγνώστη χωριστά με αποτέλεσμα να αποτελεί μια 

μορφή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον μαθητή και στον ιστορικό-κοινωνικό του χώρο (Κατσίκη-

Γκίβαλου 2007: 214). Προμηθεύει τους μαθητές με νέες εμπειρίες για διάφορα γεγονότα που 

μπορεί να συναντήσουν στην πραγματική ζωή, τους παρέχουν νέες πληροφορίες, τους 

επεξηγούν θέματα που τους προκαλούν περιέργεια και εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους (Μαλαφάντης 2014). Μέσω των 
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πρακτικών της αναδιήγησης και της δραματοποίησης καλλιεργείται η μητρική γλώσσα, ο 

διάλογος και η γλωσσική έκφραση, ενώ διευρύνεται το λεξιλόγιο των μαθητών  (Ντούλια 2010, 

Καψωμένος 2003, Κανατσούλη 2002, Σιβροπούλου 2003, Μαλαφάντης 2006). 

 

3. Σκοπός και στόχοι 

3.1. Σκοπός: Ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας φιλοδοξεί να διαμορφώσει ενεργητικούς δέκτες 

της λογοτεχνίας. Μαθητές, και αργότερα ενήλικες, που διατηρούν θετική στάση απέναντι στο 

βιβλίο και την ανάγνωση. Στους ειδικότερους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος 

εγγράφονται: 

Γνωστικοί  στόχοι: 

α) η ανάγνωση ελληνικών παραμυθιών ιδιαίτερης σημασίας για το αξιακό τους 
περιεχόμενο 

β)η καλλιέργεια της ικανότητας ακρόασης, 

γ) η αφήγηση των ιστοριών που οι μαθητές διάβασαν με τοποθέτηση των γεγονότων σε 
χρονολογική σειρά, 

δ) η περιληπτική απόδοση του νοήματός τους, 

ε) η ασυνείδητη βελτίωση του λεξιλογίου τους, 

στ) η επινόηση και η συγγραφή ιστοριών, 

ζ) η άσκηση στην εκφραστική ανάγνωση με κατανόηση. 

 

Συναισθηματικοί στόχοι: 

α) η ενίσχυσή τους στην έκφραση συναισθημάτων, απόψεων, φόβων ή ιδεών για τον 
κόσμο που τους περιβάλλει, 

β) η επαφή με ηθικές αξίες, ιδανικά και υγιή πρότυπα, 

γ) η ενίσχυσή τους στην αυτοέκφραση, η καλλιέργεια της φαντασίας και η δημιουργική 
έκφραση.   

 

4.Πεδία σύνδεσης με το Πρόγραμμα Σπουδών 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που απευθύνεται σε μαθητές μικρών τάξεων και  

συνδέεται με τα αντικείμενα: 
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α) της Γλώσσας, μέσω της παραγωγής προφορικού κα γραπτού λόγου 

β) της θεατρικής αγωγής, μέσω της δραματοποίησης των δρώμενων της ιστορίας 

γ) των εικαστικών, μέσω της εικονογράφησης της επεξεργαζόμενης ιστορίας. 

 

5.Πορεία δραστηριοτήτων 

 Κριτήριο επιλογής των υπό πραγμάτευση παραμυθιών έγινε ο δημιουργός ή το θέμα.  

Έλληνες δημιουργοί που έγραψαν ξεχωριστές για τον ηθικό τους κώδικα ιστορίες, 

φιλοξενήθηκαν στη σχολική αίθουσα. 

 Η εκπαιδευτικός έτσι συνέταξε έναν κατάλογο παραμυθιών που είχαν συντάξει Έλληνες 

παραμυθάδες. Σε κάποιες περιπτώσεις επιλέχχθηκαν και διηγήματα, μιας και αποτελούσαν 

δείγματα εξαιρετικής λογοτεχνικότητας. Κάθε εβδομάδα αφιερωνόταν ένα διδακτικό δίωρο σε 

ένα νέο παραμύθι ή σε έναν νέο παραμυθά. Αφού η εκπαιδευτικός διάβαζε το παραμύθι στους 

μαθητές, ακολουθούσε η από κοινού επεξεργασία των νοημάτων του. Στη διάρκειά της οι 

μαθητές καλούνταν να αναδιηγηθούν το περιεόμενό του, να εστιάσουν σε ιδιαίτερα σημεία της 

ιστορίας, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών της. 

 Στη συνέχεια λάμβαναν χώρα οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές 

άλλαζαν την αρχή, τη μέση ή το τέλος της ιστορίας, τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών της, 

έμπλεκαν τους ήρωες διάφορων παραμυθιών σε νέες δικές τους ιστορίες, γίνονταν οι ίδιοι 

παραμυθάδες. 

 Η δραματοποίηση αποτελούσε μία από τις πιο ευχάριστες και τις πιο δημιουργικές 

διαδικασίες κατά την επεξεργασία του παραμυθιού. Οι μαθητές υποδύονταν ρόλους, 

αναπαριστώντας περιστατικά της ιστορίας, ζωντανεύοντάς την δίνοντας τη δική τους ερμηνεία. 

 Η επεξεργασία του παραμυθιού ολοκληρωνόταν με την εικαστική απεικόνιση, την 

εικονογράφηση του υπό επεξεργασία παραμυθιού, και διαμόρφωση του «δικού τους βιβλίου» 

μέσα στην τάξη. 

 Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τον κατάλογο των παραμυθιών και των δημιουργών με τα 

οποία ασχοληθήκαμε: 
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Δημιουργός Παραμύθια 

Παραδοσιακό Οι δώδεκα μήνες 

Παραδοσιακό Η γλάστρα με τον βασιλικό 

Βαρβαρούση Λήδα Ένας πολύ γλυκός…λύκος! 

Μπαμπέτα Ιωάννα Ο βασιλιάς λύκος 

Ερρίκος Καλύβας Ο βεδουίνος 

 Μια αρκούδα στο τσίρκο μια φορά 

 Η πραγματική ιστορία του τζίτζικα και του 

μέρμηγκα 

 Ο γαϊδαράκος και ο κακός αγρότης 

 Η έξυπνη κοτούλα 

 Το κουνελάκι κι ο παππούλης 

Μπάμπης Δερμιτζάκης Ποντικοβασίλειο (Από τον χορό της βροχής) 

 Ο τελευταίος περίπατος στο δάσος (Από τον 

χορό της βροχής) 

Ευγένιος Τριβιζάς Το όνειρο του σκιάχτρου 

 Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα 

αστεράκι 

 Η Πουπού και η Καρλότα 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Η Σταχομαζώχτρα (διήγημα) 

 Το χριστόψωμο (διήγημα) 

Γεώργιος Βιζυηνός Ο Τρομάρας (διήγημα) 
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