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1. Εισαγωγή (ΟΜΑΔΑ TRACE)  
 

Αγαπητοί δάσκαλοι και βιβλιοθηκονόμοι, 

Αυτές οι οδηγίες για τους καθηγητές και τους βιβλιοθηκονόμους είναι μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος TRACE1. Είναι αποτέλεσμα της πρώτο πνευματικό 

προϊόν του προγράμματος Παιδικές Παραδοσιακές Ιστορίες για ένα κοινό μέλλον – 

TRACE. Οι στόχοι του προγράμματος TRACE βασίζονται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

αναφοράς στις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση. Μέσω του προγράμματος 

συνεισφέρουμε στην ευαισθητοποίηση για τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, 

υποστηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και την κριτική 

σκέψη. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από 01-09-2018 έως 31-07-2021 και 

πραγματοποιήθηκε από τέσσερις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα την Κροατία, 

την Ελλάδα, τη Λετονία και την Ισπανία. 

Οι οδηγίες στοχεύουν να σας δώσουν μερικές νέες ιδέες και δεξιότητες, συνεργατικές 

και καινοτόμες πρακτικές βασισμένες στα εργαστήρια και τις οποίες μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή σας εργασία. Με αυτές τις οδηγίες επιδιώκουμε να 

μοιραστούμε τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος με τους καθηγητές, 

τους βιβλιοθηκονόμους και τους ειδικούς παιδαγωγούς καθώς και με το ευρύ κοινό.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές του προσεγγίσεις θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν και να βελτιώσουν το αναλυτικό 

σχολικό τους πρόγραμμα. Για τους βιβλιοθηκονόμους θα είναι μια ευκαιρία για να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα στην Ε.Ε., εμπεριέχοντας την άτυπη εκπαίδευση, δεσμεύεται να 

δημοσιοποιήσει λιγότερο γνωστούς Ευρωπαίους συγγραφείς και λιγότερο γνωστές 

παιδικές ιστορίες. Λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινή σας εργασία με παιδιά και για 

τα παιδιά, ο ρόλος σας στη ζωή τους είναι αναντικατάστατος, καθώς τα διδάσκετε να 

καταλαβαίνουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, τους παρουσιάζετε τους άλλους 

πολιτισμούς και τις παραδόσεις τους και ένα ακόμη μα όχι τελευταίο τα μαθαίνετε/ 

τους δείχνετε πως να χρησιμοποιούν αυτά που έχουν μάθει και πως να αναπτύσσουν / 

ασκούν κριτική σκέψη. Μόνο μορφωμένοι, με αυτοπεποίθηση και σκεπτόμενοι νέοι 

μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και να τον κάνουν ένα καλύτερο μέρος για την 

επόμενη γενιά. 

Γιατί επιλέγουμε την παιδική παραδοσιακή ιστορία; Την επιλέγουμε γιατί κάθε παιδική 

παραδοσιακή ιστορία περιλαμβάνει κάποια ηθικά διδάγματα, διδάσκει τα παιδιά για τη 

ζωή και τις ηθικές αξίες και για τις επιλογές που έχει ένα άτομο στη ζωή του. Μέσω 

αυτών τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν περισσότερα για πιο συγκεκριμένα θέματα. Οι 

παραδοσιακές ιστορίες, τα παραμύθια, αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής ενός 

                                                           
1 http://www.trace-portal.eu/ 
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παιδιού. Είναι ο φυσικός τρόπος σκέψης και επανεξέτασης για κάποιο ηθικό ζήτημα 

από την παιδική ηλικία. Επίσης, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να διαβάζουν , 

γιατί διαβάζοντας αναβαθμίζουμε και αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας ως άτομα και 

ως μέλη μιας κοινωνίας. Ενθαρρύνοντας την ανάγνωση, δημιουργούμε έναν καλύτερο 

αναγνώστη, έναν κριτικό αναγνώστη, ένα άτομο που σκέφτεται και εκφράζει τις δικές 

του απόψεις και στάσεις και ένα άτομο τέτοιο που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 

της κοινωνίας.  

Η ομάδα TRACE 

 

 

                     Η ομάδα Trace στην Κόρινθο (Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2019) 
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2. Σχετικά με το πρόγραμμα TRACE (Bruno Ćurko, Petit 

Philosophy) 

 

Κύριος σκοπός του προγράμματος TRACE είναι να προωθήσει πρωτότυπες 

ευρωπαϊκές παιδικές ιστορίες σε παιδιά της Ευρώπης. Κύριος συντονιστής του έργου 

είναι η Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη2 (Ζάγκρεμπ, Κροατία). Οι 

συνεργάτες από την Κροατία είναι το Δημοτικό σχολείο ”Josip Pupačić”3 (Omiš) και η 

Ένωση για την υποστήριξη της μη τυπικής εκπαίδευσης της κριτικής σκέψης και της 

φιλοσοφίας στην πράξη “Petit Philosophy”.4 Από την Ισπανία ο συνεργάτης  είναι το 

Ευρω- Αραβικό Ίδρυμα Ανώτερων Σπουδών  

 

 

 

            

 

                                                           
2 Η εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στο Ζάγκρεμπ είναι ένα δημόσιος οργανισμός εθνικής 

σημασίας ο οποίος διεξάγει δραστηριότητες βιβλιοθήκης και παρέχει υπηρεσίες αναφοράς στις εθνικές 

βιβλιοθήκες της Δημοκρατίας της Κροατίας και στην κεντρική βιβλιοθήκη το πανεπιστήμιο του 

Ζάγκρεμπ. Η βιβλιοθήκη πραγματοποιεί επίσης επιστημονικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές 

δραστηριότητες  με πρωταρχικό σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη του συστήματος κρατικών 

βιβλιοθηκών. 
3 Το Δημοτικό Σχολείο Josip Pupačić” λειτουργεί από το 1913 με διαφορετικά ονόματα. Το Δημοτικό 

Σχολείο ”Josip Pupačić” βρίσκεται σε μία ιστορική πόλη Omiš, που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού 

Cetina, κάτω από το βουνό “Omiška Dinara”. Το όνομα του σχολείου τιμά τον διάσημο Κροάτη ποιητή 

Josip Pupačić, ο οποίος γεννήθηκε στο Slime, ένα μικρό χωριό στην περιοχή Omiš. Το πιο γνωστό 

ποίημά του ΄΄Περισσότερα’’ (Η θάλασσα) έχει γίνει μέρος της οπτικής ταχύτητας του σχολείου επειδή 

το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, περίπου 100 μέτρα από τη θάλασσα από τη μία πλευρά και 

από τις εκβολές του ποταμού Cetina   από την άλλη πλευρά που λέγεται Punta.  
4 Στόχος του Οργανισμού είναι να ενθαρρύνει, να προωθεί και να αναπτύσσει κριτική σκέψη σε 

παιδιά,νέους και ενήλικες, μέσω δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας και επικοινωνίας, ενθαρρύνει την 

άτυπη εκπαίδευση παρέχοντας καινοτόμους και προσβάσιμους τρόπους μάθησης, προωθεί και 

αναπτύσσει εθελοντική και διεθνή συνεργασία της ΜΚΟ και άλλων ιδρυμάτων και αυξάνει το επίπεδο 

συνειδητοποίησης της ανάγκης εφαρμογής της φιλοσοφίας στην πράξη ώστε να αναπτύξει την κοινωνία 

των πολιτών. Δραστηριότητες: προώθηση και βελτίωση της ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης, προωθώντας την έκφραση γνώσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, διοργανώνει σεμινάρια, 

συνέδρια και δημόσια φόρουμ στον τομέα της εκπαίδευσης , φιλοσοφία με παιδιά, κριτική σκέψη, 

ενθάρρυνση του ακτιβισμού στην τοπική κοινότητα, προώθηση πρωτοβουλιών πολιτών, ενημέρωση του 

κοινού ατομικά και ομαδικά σχετικά με τις δυνατότητες μέσω ΜΚΟ και τη δημιουργία πρωτοβουλιών 

πολιτών και την πραγματοποίηση κοινού ενδιαφέροντος. 
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(FUNDEA)5. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου6 είναι ο συνεργάτης του TRACE από 

την Ελλάδα. Και τέλος,  οι Λετονοί συνεργάτες μας από το Association Creative Ideas.7 

 

                                    

 

Το πρόγραμμα TRACE πρόκειται να προωθήσει σε δασκάλους και βιβλιοθηκονόμους 

που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών, καθώς και στο ευρύτερο κοινό κι όλες 

τις χώρες της Ε.Ε., παραδοσιακές ιστορίες από τις χώρες των συνεργατών. Έμμεσος 

στόχος είναι τα παιδιά από 6-12 ετών. Σκοπός είναι τα παιδιά, οι δάσκαλοι, οι 

                                                           
5 Το Ευρω- Αραβικό Ίδρυμα Ανώτερων σπουδών (FUNDEA) είναι ένα μη κερδοσκοπικό 

ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα που έχει την προέλευσή του σε ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 1984 (δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 30.04.’84). το διοικητικό συμβούλιο, που βρίσκεται στη Γρανάδα (Ισπανία) και 
διοικείται από ένα κοινό συμβούλιο διαχειριστών υπό την προεδρία του ισπανικού Υπουργείου 
Παιδείας, Γενικού Γραμματέα Πανεπιστημίων, αποτελείται από δύο εκπροσώπους από το 
Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, δύο από το Υπουργείο Παιδείας και από την κυβέρνηση της 
Ανδαλουσίας. Το FUNDEA είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο ίδρυμα που εργάζεται στους 
τομείς της συνεργασίας, της κατάρτισης και της έρευνας, δημιουργώντας έναν χώρο διαλόγου 
και και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αραβικών χωρών, 
αφενός, και μεταξύ των κοινωνικών και θεσμικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία 
και πράκτορες από αραβικές και ισλαμικές κοινότητες από την άλλη. 
6 Το Τμήμα της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής βρίσκεται στην Κόρινθο, ιδρύθηκε το 

2003 και θεωρεί ως πρωταρχική αποστολή του τη συμβολή στην προώθηση της γνώσης στις 
κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω της 
ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της πολιτικής και πρακτική έρευνα. Έμφαση δίνεται σε θέματα 
σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ιθαγένεια, όπως ορίζεται στο πλαίσιο πολιτικής 
της Ε.Ε. στις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας, στην ανάπτυξη και τους θεσμούς 
του κράτους πρόνοιας, στο ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην προώθηση αυτών των 
στόχων μέσω της δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης ενηλίκων και συνεχούς εκπαίδευσης και 
μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών. Η 
Σχολή δεσμεύεται να εξοπλίσει τους φοιτητές της με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 
προσόντα, που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν με επιτυχία επαγγελματική σταδιοδρομία 
στην αγορά εργασίας, καθώς και να τους παράσχουν τα κατάλληλα προσόντα για 
μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα. 
7 Το Creative ideas είναι ένας Μη κυβερνητικός οργανισμός από την Λετονία. Παρέχουμε άτυπη 

εκπαίδευση για νέους και ενήλικες και ειδικευόμαστε στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, την 
κοινωνική ένταξη και την αγροτική ανάπτυξη. Παρέχουμε εκπαίδευση και καθοδήγηση, 
διοργανώνουμε εκθέσεις τέχνης, διαγωνισμούς και δημιουργικά εργαστήρια για διάφορες 
ομάδες :ενήλικες, νέους, μετανάστες, παιδιά , κλπ. Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους. Το Creative 
Ideas ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 στο Balvi όταν τα μέλη της συγκεντρώθηκαν για να 
προωθήσουν την ανάπτυξη και τη διεθνή αναγνώριση της πόλης και του δήμου του Balvi, για 
τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων για την 
κοινότητα μέσω της επεξεργασίας και της υλοποίησης έργων και κινητοποιώντας τοπικά 
κοινωνία. Ο δήμος Balvi βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Λετονίας κοντά στα σύνορα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας - εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε στο Balvi και 
την πρωτεύουσα Ρίγα. 
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εκπαιδευτικοί και οι βιβλιοθηκονόμοι να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τις 

χώρες της Ε.Ε. και για τον πολιτισμό τους με καινοτόμο τρόπο. Οι συνεργάτες θα 

επιλέξουν την πιο ποιοτική παιδική βιβλιογραφία των ευρωπαϊκών χωρών που 

συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Επιλεγμένες ιστορίες πρόκειται να μεταφραστούν σε 

γλώσσες των συνεργάτιδων χωρών, καθώς και στα Αγγλικά, ενώ θα δημιουργηθούν 

εργαστήρια σε αυτές. 

Μέσω των παιδικών ιστοριών το πρόγραμμα στοχεύει, να δείξει στα παιδιά ένα 

μονοπάτι με το οποίο μπορούν να ανακαλύψουν χώρες που δεν είναι γνωστές για αυτά, 

αλλά επίσης να τα παρακινήσουν και να τα εξοικειωθούν στην κριτική σκέψη. Ο 

στόχος είναι να εισαγάγουν τα παιδιά στην κριτική σκέψη  μέσω των παραδοσιακών 

ιστοριών και επίσης να τα κινητοποιήσουν να διαβάσουν, κατανοήσουν λογοτεχνία και 

κείμενα από την παιδική τους ηλικία. Το πρόγραμμα TRACE θα υλοποιηθεί 

εφαρμόζοντας το οριζόντιο θέμα της Ε.Ε. Κοινωνική και Εκπαιδευτική αξία της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω αυτού του προγράμματος συμβάλλουμε 

στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης 

μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και την κριτική σκέψη.  

Θα προωθηθούν νέες συμμετοχικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην 

κληρονομιά, καθώς και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση 

του διαπολιτισμικού διαλόγου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από τη 

νεαρή ηλικία. Ο κύριος στόχος του προγράμματος συνδέεται με άλλα οριζόντια 

θεματικά θέματα της Ε.Ε. Ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή 

μέσω νέων και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, ανάπτυξης μαθησιακού υλικού 

και εργαλείων καθώς και δράσεων που υποστηρίζουν την αποτελεσματική χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. 

 

Οι στόχοι του  ΤRACE βασίζονται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς βασικών 

ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα προάγει την 

κουλτούρα της ανάγνωσης, ενισχύοντας την ανάγνωση στη μητρική γλώσσα. Η 

μετάφραση των ιστοριών ενθαρρύνει την επικοινωνία και την εκμάθηση ξένων 

γλωσσών.Οι ψηφιακές ικανότητες θα        χρησιμοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής  

πλατφόρμας TRACE. Οι κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες συμβάλλουν στη 

συμμετοχή με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και 

επαγγελματική ζωή στη σύγχρονη διαφορετική κοινωνία. Ο νέος τρόπος μας αναγκάζει 

να τους δώσουμε ένα νέο είδος εκπαίδευσης που περιλαμβάνει έρευνα, σκέψη και 

εξαγωγή συμπερασμάτων, στοχεύοντας στη δημιουργία της δικής τους σκέψης και 
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ιδεών, αναπτύσσοντας και κατανοώντας τον εαυτό μας και την κοινωνία στην οποία 

ζούμε και βρίσκοντας προσανατολισμό ζωής 

και ηθικές αξίες.  
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3. Τι είναι η παραδοσιακή παιδική ιστορία; (Frida Bišćan, Εθνική 

και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ζάγκρεμπ) 

 

   ‘Εάν θέλετε το παιδί σας να γίνει έξυπνο, διαβάστε του παραμύθια’’                                                                                                                                  

Άλμπερτ Άινσταϊν 

 

Το πρόγραμμα  Traditional children’s stories for a common future (TRACE) βασίζεται 

στην ιδέα της ανάπτυξης μιας κουλτούρας διαβάσματος, της προτροπής για κριτική 

σκέψη και της ενθάρρυνσης  της πολυπολιτισμικότητας  μεταξύ των παιδιών. Για αυτόν 

τον σκοπό οι συγγραφείς του προγράμματος αποφάσισαν να επιλέξουν μερικές 

παραδοσιακές ιστορίες  από τις χώρες των συνεργατών σαν βάση για να ανακαλύψουν 

και να μάθουν τις διαφορετικές κουλτούρες. 

Στην αρχή του προγράμματος οι συνεργάτες έψαχναν για τον ορισμό της παραδοσιακής 

παιδικής ιστορίας και την περιγραφή των χαρακτηριστικών της. Βασισμένη σε 

τέσσερις εκδοχές που έκανε ο κάθε συνεργάτης, η τελική εκδοχή του ορισμού 

αποφασίστηκε και χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα  Review of the current state of art. 

Σε όλες τις κουλτούρες, οι παραδοσιακές παιδικές ιστορίες έχουν αναπτυχθεί ως 

ξεχωριστή λογοτεχνική κατηγορία. Μια παραδοσιακή παιδική ιστορία είναι μια ιστορία 

που βασίζεται στην κουλτούρα, τις παραδοσιακές αξίες και λαϊκά έθιμα ενός έθνους, 

κράτους ή περιοχής. Ως εκ τούτου, περιέχει τα χαρακτηριστικά του μέρους από το οποίο 

προήλθε. Είναι μια ιστορία που έχει ειπωθεί και ξαναειπωθεί για πολλά χρόνια και 

συνεπώς έχει γίνει μια ιστορία που σχεδόν ο καθένας γνωρίζει. 

Εμπεριέχει στοιχεία από τοπικά παραμύθια, μύθους, θρύλους και προφορικές ιστορίες 

ενός έθνους/κράτους/κουλτούρας. 

Συμπεριλαμβάνει προφορικές και γραπτές ιστορίες, εικόνες, τραγούδια και ποιήματα τα 

οποία εκπαιδεύουν,  διδάσκουν, επιμορφώνουν και διασκεδάζουν τα παιδιά με το να 

μεταφέρουν τις απαραίτητες αξίες, συμπεριφορές και πληροφορίες ώστε τα παιδιά να 

μάθουν να αναπτύσσουν δεξιότητες, για να ζουν αρμονικά μέσα σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνία και κουλτούρα. 

Σε όλες τις κουλτούρες ο όρος παραδοσιακή παιδική ιστορία υπονοεί παραμύθια, 

θρύλους και μύθους. Είδη ιστοριών μπορούν να καθοριστούν από το περιεχόμενο και 

το αντικείμενο του θέματος, τη μορφή και τη δομή, το στυλ, τη μέθοδο επικοινωνίας , 

τη λειτουργία,  την προέλευση, κλπ 8 . Διερευνώντας διάφορες πηγές, είναι φανερό ότι 
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οι ορισμοί έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες επεξηγήσεις για αυτό το είδος των ιστοριών. Το 

Αγγλικό λεξικό του Κέιμπριτζ  (Cambridge English Dictionary) προσδιορίζει τα 

παραμύθια ως παραδοσιακές ιστορίες  γραμμένες για παιδιά που συνήθως εμπλέκουν 

φανταστικά πλάσματα και μαγεία.8 Η κροατική εγκυκλοπαίδεια (Croatian 

Encyclopedia) εξηγεί το νόημα της λέξης παραμύθι - το Κροατικό bajka, προέρχεται 

από  το ρήμα bajati, που σημαίνει να λες, να αφηγείσαι, να μιλάς9. Για όλους τους 

ορισμούς είναι σύνηθες  ότι τα παραμύθια συνήθως στοχεύουν σε παιδιά, εμπεριέχουν 

εκπληκτικούς  χαρακτήρες (μάγους, μάγισσες, δράκους, γίγαντες, μαγικά πλάσματα ή 

αντικείμενα, κλπ.), η ιστορία είναι μια ανάμειξη πραγματικότητας και μαγείας. Επίσης, 

συνήθως περνά από παραμυθά σε παραμυθά προτού γραφτεί σε βιβλίο. 

Οι ιστορίες για τις νεραιδες είναι συνήθεις στην Σλαβική μυθολογία. Οι νεραιδες είναι  

υπερφυσικές θηλυκές οντότητες που κατοικούν στα σύννεφα και τα βουνά και 

χορεύουν τον άγριο χορό γύρω από τα βουνά. Βοηθάνε ανθρώπους  που έχουν 

πρόβλημα αλλά κάποιες φορές είναι εκδικητικές και  ζηλόφθονες, τείνουν να 

πληγώνουν τους ήρωες. Γενικά, οι νεραΐδες είναι καλές ή ουδέτερες αλλά οι άνθρωποι 

που βρίσκονται μαζί τους ή γύρω τους πρέπει να προσέχουν, γιατί εύκολα 

εκνευρίζονται . 

Ο θρύλος, σε όλους τους ορισμούς του, καθορίζεται ως η ιστορία που αρχικά ήταν το 

έπος  ενός αγίου. Στις μέρες μας λέγονται ιστορίες για πράγματα που θα μπορούσαν να 

είναι δυνατά και θυμίζουν λαϊκά παραμύθια όσον αφορά στο περιεχόμενο.10 

Ο μύθος είναι μια κλασική η θρυλική ιστορία που συνήθως επικεντρώνεται σε έναν 

συγκεκριμένο ήρωα ή γεγονός 

και εξηγεί μυστήρια της φύσης, 

της ύπαρξης ή του σύμπαντος 

χωρίς κάποια αληθινή βάση 

στην πραγματικότητα11.  

Το νόημα προέρχεται από την 

ελληνική λέξη μῦϑος που  

Photo by Anthony Tran on Unsplash  

                                                           
8 Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje : stoljeća usmene hrvatske proze. [Stories and storytelling: 

centuries of oral Croatian prose]. 2. do punjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 20. 

 Παραμύθι. Διαθέσιμο: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairy-tale 
9 Bajka [Παραμύθι]. Διαθέσιμο: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313 
10 Θρύλος. Διαθέσιμο: https://literaryterms.net/legend/ 
11 Μύθος. Διαθέσιμο: https://literaryterms.net/myth/ 

about:blank
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairy-tale
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313
https://literaryterms.net/legend/
https://literaryterms.net/myth/
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σημαίνει λέξη, ομιλία, Θρύλος/μύθος, ιστορία. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ιστορίες για τους θεούς τους. Αυτές οι ιστορίες 

ονομάζονται μύθοι (συντομογραφία της λέξης μυθολογία). Ο μαγικός κόσμος των 

αρχαίων Ελλήνων θεών ήταν ένας κόσμος γεμάτος  με έριδες, λογομαχίες καθώς και 

πολέμους, συμβιβασμούς και φόβο, χαρά, τιμωρία και αγάπη. Πολλοί μύθοι 

βασίζονταν στο γεγονός ότι οι θεοί, όπως και οι θνητοί άνθρωποι μπορούσαν να 

τιμωρηθούν ή να επιβραβευθούν για τις πράξεις τους. Οι παραδοσιακές ιστορίες είναι 

μέρος της ιστορίας, της παράδοσης και της λαογραφίας ενός έθνους, συχνά από τους 

αρχαίους  ή μεσαιωνικούς καιρούς, κάποιες φορές αλλαγμένα μέσα στα χρόνια, από 

τους αφηγητές. Ένας από τους εννοιολογικούς τομείς των παραμυθιών επισημαίνει ότι 

οι αφηγητές στις δικές τους ερμηνείες, δείχνουν κάποιες ρεαλιστικές οικογενειακές και 

κοινωνικές καταστάσεις12 

Τα πιο κοινά ηθικά ζητήματα σε παραδοσιακές παιδικές  ιστορίες συνήθως είναι οι 

αξίες της κοινότητας, της ευθύνης, της ειρήνης, της ελπίδας, της δικαιοσύνης, η 

αίσθηση της ισότητας και της αξιοκρατίας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, της 

αλληλεγγύης, της ανοχής και της εκτίμησης των ηθικών αξιών.  

Οι παραδοσιακές ιστορίες, τα παραμύθια είναι ένα σημαντικό κομμάτι της  ζωής κάθε 

παιδιού. Διδάσκουν στα παιδιά για τη ζωή, τις ηθικές αξίες, τις επιλογές που έχει ένας 

άνθρωπος στη ζωή αλλά επίσης μέσα από την αφήγηση τα παραμύθια ενώνουν τον 

ακροατή με τον αφηγητή, το παιδί με τον γονέα του ή τον/την δάσκαλο/-α / 

βιβλιοθηκονόμο. Οι ιστορίες είναι ένα ενθαρρυντικό εργαλείο τόσο για την εκμάθηση 

γενικά, όσο και για την εκμάθηση της γλώσσας.   

Ακούγοντας ιστορίες και συνομιλώντας με αφηγητές, τα παιδιά μαθαίνουν και 

αποκτούν γλωσσικές ικανότητες. Με το να διαβάζουν και να ακούν ιστορίες, τα παιδιά 

μαθαίνουν να καταλαβαίνουν την ομιλία και κατανόηση μεγαλύτερων θεματικών 

ενοτήτων, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσοχής, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο 

και βελτιώνουν το επίπεδο των επικοινωνιακών ικανοτήτων. Οι ιστορίες ενθαρρύνουν 

τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών μέσα από την 

συμμετοχή σε διάφορα εργαστήρια/σεμινάρια. 

 

                                                           
12   Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje : stoljeća usmene hrvatske proze [Stories and storytelling: 

centuries of oral Croatian prose]. 2. do punjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 18. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Image by ParentiPacek from Pixabay 

Τα παιδιά θυμούνται συμβάντα από ιστορίες, ανθρώπινες συμπεριφορές, την 

ατμόσφαιρα που μπορεί να καθόρισε και να επηρέασε τη σχέση με τα ίδια ή με 

άλλους.13  

Την ίδια στιγμή, με την αφήγηση ιστοριών, δίνουμε μεγάλη αξία στη λογοτεχνική-

πολιτιστική μας κληρονομιά και την μεταδίδουμε στις νέες γενιές. Επίσης, η αφήγηση 

ιστοριών είναι ένα πολύτιμο κομμάτι για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 

ευχέρειας/ικανοτήτων και γνώσης των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Βελτιώνουν τις κοινωνικές ικανότητες  του πολίτη, 

βοηθώντας τα παιδιά να συμμετέχουν με έναν αποτελεσματικό και εποικοδομητικό 

τρόπο στην κοινωνική και εργασιακή ζωή στην σημερινή ποικιλόμορφη κοινωνία.    

                                                           
13 Velički, Velimira. Pričanje priča - stvaranje priča : povratak izgubljenom govoru [Storytelling - 

creating stories: going back to the lost speech. Zagreb : Alfa, 2013. Str. 14-21. 

 

https://pixabay.com/users/parentipacek-14274096/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4637005
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4637005
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4. Ιστορίες σκέψης (Bruno Ćurko, Mala filozofija) 

 

Σωκράτης- Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος  

ο παραδοσιακός τους διάλογος στη 

σύγχρονη μορφή χρησιμοποιείται  

ως διαλογική μορφή για την  

ανάπτυξη της σκέψης.  

Image by Gordon Johnson from Pixabay 

 

Οι παιδικές ιστορίες είναι ένα πολύ καλό μέσον για σκέψη, 

κατανόηση και επεξήγηση πραγμάτων στον πραγματικό κόσμο, στον εικονικό κόσμο 

και σε κάθε πιθανό κόσμο.   

Η ιδέα να  χρησιμοποιηθούν τα παιδικά παραμύθια ώστε να εκπαιδευτούν τα παιδιά να 

σκέφτονται δεν είναι κάτι καινούργιο. Αν κοιτάξουμε πίσω στην εποχή της 

αναγέννησης, μπορούμε να βρούμε μια ενδιαφέρουσα θεωρία του Έρασμου 

Ντεζιντεριους, σχετικά με τους θρύλους. Ισχυρίζεται : «Σαν  βοήθεια για αυτήν την 

μελέτη, υπάρχει κάτι καλύτερα προσαρμοσμένο στην νεανική ικανότητα πέρα από την 

ανάγνωση αρχαίων θρύλων. Διότι είναι ελκυστικοί για  

τον ρομαντισμό τους, είναι καλοί για ηθικά διδάγματα, βοηθούν το λεξιλόγιο. Δεν 

υπάρχει τίποτα που ένα αγόρι /παιδί θα ακούσει πιο πρόθυμα, από ένα μύθο του 

Αισώπου, ο οποίος έμμεσα μέσα από ευχάριστες ιστορίες διδάσκει τους νέους με την 

καθεαυτή ουσία της φιλοσοφίας» 14 Εάν σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε όλες τις ποιοτικές παιδικές ιστορίες ως ερέθισμα για σκέψη. Τα 

παραμύθια, οι θρύλοι όλων των ειδών οι παιδικές ιστορίες είχαν κάποιο βαθύ δίδαγμα 

στο νόημά τους. «Όλες οι μεγάλες ιστορίες της ανθρωπότητας έχουν την ικανότητα 

να συνδέονται με τις ανησυχίες και τις ανάγκες των ανθρώπων σε διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης. Είναι  ‘πολύσημες’, δηλαδή εμπεριέχουν διαβαθμίσεις ή επίπεδα 

νοήματος και σημασίας  τα οποία αντιλαμβανόμαστε, καθώς αναπτυσσόμαστε σε 

εμπειρία και διορατικότητα/γνώση (Bruner,1986). Μπορούμε να βρούμε τον εαυτό 

μας να επιστρέφουμε σε αυτές ξανά και ξανά, ψάχνοντας για φρέσκια/νέα γνώση και 

τροφή καθώς η ζωή μας πείθει να αναδιατυπώνεται και να ξανα σκεφτόμαστε αυτά τα 

βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με το τι ξέρουμε και πιστεύουμε, σχετικά με 

το καλό και το κακό, σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και τον εαυτό μας, 

                                                           
14  Desiderius Erasmus, De pueris ac libertariter instituendis,. Citirano u W. H. Woodward,  Desiderius 

Erasmus cioncerning the aim and method of education, Cambridge University Press, 1904.,  str. 212. 

Sokrat 
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ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με ανθρώπους σε όλες τις ηλικίες και στάδια της 

ζωής».15 

Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές παιδικές ιστορίες είχαν ηθικό δίδαγμα και αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει τη σκέψη των παιδιών. Από αυτό μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι όλες οι παιδικές ιστορίες είναι ιστορίες σκέψης, ή για να ειπωθεί 

καλύτερα οι παραδοσιακές παιδικές ιστορίες είναι ιστορίες σκέψης κατά κάποιον 

τρόπο/ κατά μία έννοια. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν τεχνητές ιστορίες σκέψης, 

ιστορίες που έχουν δημιουργηθεί με κύριο σκοπό να ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

σκέφτονται.  

 

Image by Наталия Когут from Pixabay 

Τα καλύτερα παραδείγματα από τέτοιες ιστορίες είναι τα  παιδικά μυθιστορήματα  

Ιστορίες σκέψης (Thinking stories) από τους θεμελιωτές πατέρες ( Πατέρες του Έθνους) 

της παιδικής φιλοσοφίας Μάθιου Λίπμαν16 ή Φίλιπ Κάμ.17  

                                                           
15 Fisher, R. “Stories for thinking – the Philosophy in Primary Schools (PIPS) project” in Early Child 

Development and Care, 1995, p. 88. 
16 Suki (N.J.: IAPC, 1978); Mark (N.J.: IAPC, 1980), Lisa (N.J.: IAPC, 1976), Harry Stottlemeier's 

Discovery (N.J.: IAPC, 1974), ixie (N.J.: IAPC, 1981), Kio and Gus (N.J.: IAPC, 1982), Elfie (N.J.: 

IAPC, 1987), Harry Prime (N.J.: IAPC, 1987). 
17 More you can see https://www.amazon.com/Thinking-Stories-1-Childrens-

Philosophy/dp/0868064823 

https://pixabay.com/users/libellule789-5876729/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2771936
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2771936
https://www.amazon.com/Thinking-Stories-1-Childrens-Philosophy/dp/0868064823
https://www.amazon.com/Thinking-Stories-1-Childrens-Philosophy/dp/0868064823
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Με τη σωστή εκπαιδευτική μέθοδο, κάθε παραδοσιακή παιδική ιστορία μπορεί να γίνει 

μια μοντέρνα ιστορία σκέψης. Σε αυτόν τον Οδηγό μπορείτε να βρείτε κάποιες από 

αυτού του είδους τις μεθόδους όπως την Κοινότητα έρευνας, τον Σωκρατικό διάλογο, 

Ιστορίες και Βιογραφική Εκμάθηση και το Διάλογο Nelson.  

 

5. Ηθική και αξίες διαπαιδαγώγησης για ανάδειξη της σημασίας 

της σκέψης (Bruno Ćurko, Mala filozofija)                                   

Σχεδόν κάθε παραδοσιακή παιδική ιστορία περιλαμβάνει κάποιο ηθικό δίδαγμα. Κατά 

κάποιον τρόπο, οι ιστορίες ήταν, όπως είναι και σήμερα, ένας ηθικός οδηγός. Για αυτό 

οι παραδοσιακές ιστορίες είναι τέλειες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και 

εργαλείων για την ηθική εκπαίδευση.  Τη σημερινή εποχή η ηθική και η εκπαίδευση 

της αξίας, είναι πολύ σημαντικές. Αυτή η ιδέα- η εκπαίδευση της ηθικής και η 

εκπαίδευση της αξίας  έχει αναπτυχθεί σε διαφορετικό ηθικό πρότζεκτ. ‘’ Η έκφραση 

ηθική και εκπαίδευση της αξίας ( επίσης δεοντολογία της εκπαίδευσης[ethical 

education] ) επιτρέπει μια πληθώρα από ερμηνείες. Για να την εκτιμήσει κάποιος όπως 

αρμόζει, πρέπει πρώτα να αναλογιστεί αρκετές γενικές ακόμα διαστάσεις της ηθικής 

και των αξιών καθαυτών. Οι τελευταίες είναι εγγενώς συνδεδεμένες με την σύλληψη 

της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία συμπεριλαμβάνει μια πολυδιάστατη και βαθιά 

ανθρωπολογική σκοπιά της φύσης τους ανθρώπινου προσώπου. Κάθε εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, διεργασία ή μέθοδος πρέπει να το αναγνωρίζει αυτό. Στην τυπική 

εκπαιδευτική διαδικασία υπάρχει μια καθολική φύση ηθικής αντανάκλασης και ηθικής 

επίγνωσης, κατά αυτόν τον τρόπο  ζητά μια ενωτική προσέγγιση κατά την οποία ηθικά 

ζητήματα απευθύνονται στα περισσότερα, αν όχι όλα,  μαθήματα στο σχολείο,  

διακυκλικά και διαχέοντας την σχολική ζωή σαν σύνολο’’  (Ćurko at al., 2017.) Η 

εκπαίδευση της ηθικής και της αξίας είναι ειδικά επικεντρωμένα, στην προσχολική 

εκπαίδευση, σε παιδιά ηλικίας από έξι έως δεκατεσσάρων χρονών. ‘Η εκπαίδευση της 

ηθικής και η εκπαίδευση της αξίας  κατευθύνουν  τα παιδιά ή τους μαθητές προς την 

αναζήτηση και την αφοσίωση σε θεμελιώδεις αξίες, νόημα και σκοπό στη ζωή τους. Η 

εκπαίδευση της ηθικής και η εκπαίδευση της αξίας αφορά στην αντιμετώπιση των 

άλλων (εξίσου και μεμονωμένων ατόμων και κοινωνιών ) με σεβασμό και στο να 

εφαρμόζει κανείς τις απόψεις του, τη στάση (προσεγγίσεις)του και τις αξίες του σε 

πράξη στην καθημερινή ζωή (Curko at al., 2017.)  
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      Τα παιδιά μέσα από τις ιστορίες μπορούν να μαθαίνουν περισσότερα όσον αφορά 

συγκεκριμένα θέματα. Οι ιστορίες συχνά αφυπνίζουν  τη μνήμη τους  και τους 

συσχετισμούς, αυτός είναι και ο λόγος  όπου συχνά βρίσκουν παραδείγματα από την 

καθημερινή τους ζωή ή το περιβάλλον που τους περιτριγυρίζει. Επίσης, τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να σχηματίσουν επιχειρήματα, επειδή εκείνη τη στιγμή έχουν ένα 

ισχυρό υπόβαθρο για να τα βοηθήσει να εξηγήσουν την θέση τους για ένα 

συγκεκριμένο θέμα(ζήτημα). Οι ιστορίες δίνουν στους συντονιστές εξαιρετικά 

ερεθίσματα για συζήτηση. Για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε παιδικές ιστορίες στο 

πρότζεκτ TRACE σαν έναυσμα για τη διαδικασία της κριτικής σκέψης. Μέσα από 

ερωτήσεις και επιχειρηματολογικές απαντήσεις, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

σκέφτονται ηθικά θέματα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ιστορίες είναι ένας 

φυσικός τρόπος σκέψης και αναθεώρησης κάποιων ηθικών ζητημάτων από την πρώιμη 

σχολική ηλικία.  
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6. Πως να χρησιμοποιούμε τις παραδοσιακές παιδικές ιστορίες 

στις βιβλιοθήκες (Frida Bišćan, NSK) 
 

«Δεν αρκεί να διδάσκουμε απλά τα παιδιά να διαβάζουν, πρέπει να τους δώσουμε κάτι 

που να αξίζει το διάβασμα. Κάτι που να οξύνει τη φαντασία τους – κάτι που να τα 

βοηθήσει να φτιάξουν τη δική τους αίσθηση για τη ζωή και να τα ενθαρρύνει να 

φτάσουν ανθρώπους που οι ζωές τους είναι αρκετά διαφορετικές από τις δικές τους»  

                                                                                                                       Katherine 

Patterson 

Οι βιβλιοθήκες αποτελούσαν ανέκαθεν μιαν ανεξάντλητη πηγή πλούτου και γνώσης 

που συγκεντρώνονταν σε πλούσιες συλλογές ανά τους αιώνες, μέσα από το ρόλο τους 

στη ζωή μιας κοινότητας ως κηδεμόνες της πολιτισμικής κληρονομιάς και της 

συμβολής τους στην ανάπτυξη των ατόμων και της κοινωνίας. Αυτοί αντικατοπτρίζουν 

την πολιτιστική και κοινωνική ωριμότητα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν 

και την ιστορική περίοδο κατά την οποία ιδρύθηκαν. Οι βιβλιοθήκες στόχο έχουν να 

διασώσουν μόνιμα με ένα οργανωμένο τρόπο επιτρέποντας τη χρήση όλων των 

γεγραμμένων και δημοσιευμένων στην κοινότητα ή την κοινωνία.18 Η εδραίωση και η 

ανάπτυξη των δημόσιων βιβλιοθηκών ήταν στην Ευρώπη τον 19 ο αιώνα και στις αρχές 

του 20 ού αιώνα. Το έτος 1850, όταν ψηφίστηκε η πρώτη πράξη Δημόσιας βιβλιοθήκης 

στην Αγγλία, θεωρείται η αρχή της δημόσιας βιβλιοθήκης.19  

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην Κροατία άρχισαν να εμφανίζονται μόλις εκείνη την 

εποχή με την ίδρυση των Ιρριανών δωματίων ανάγνωσης τις δεκαετίες 1830 και 1840. 

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες με την σύγχρονη έννοια του όρου στην Κροατία και τις 

Ευρωπαϊκές  χώρες, χρονολογείται πίσω στην πρώτη δεκαετία του 20 ού αιώνα, όταν 

παρατηρείται μια σημαντική  βελτίωση στον τομέα της δημόσιας βιβλιοθήκης.20 

Η υπηρεσία για δημόσια βιβλιοθήκη για παιδιά ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

στην Αγγλία τον 19ο αιώνα. Η πρώτη υπηρεσία δημόσιας βιβλιοθήκης για παιδιά, όπως 

σημειώνεται από ξεχωριστή συλλογή, ξεκινά στην Αγγλία το 1860.21 Στις αρχές το 

                                                           
18  Stipanov, Josip. Knjižnice i društvo. [Libraries and society] Zagreb : Školska knjiga, 2010. Str. 15 
19  Jurić, Šime. Pregled povijesti knjižnica [Library history overview]. Zagreb : Kultura, 1956. Str. 84-

85. 
20  Isto. Str. 96-97. 
21 Encyclopedia of library history. Available: 

https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q

=first%20children%20department&f=false 

https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20children%20department&f=false
https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20children%20department&f=false
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20ού αιώνα, οι δημόσιες βιβλιοθήκες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά ιδρύθηκαν στη 

Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη 

Ρωσία κτλ. Κατά τις επόμενες δεκαετίες, οι υπηρεσίες για τα παιδιά αυξάνονται και 

βελτιώνονται, αποτελώντας μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες στις δημόσιες 

βιβλιοθήκες. Οι υπηρεσίες της Δημόσιας βιβλιοθήκης της UNESCO για παιδιά που 

δημοσιεύτηκαν το 1957 επισημαίνουν οτι ο γενικός στόχος των υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης είναι να διασφαλίζουν οτι κάθε παιδί έχει επαρκή και ισότιμη πρόσβαση 

στο βιβλίο.22  

Οι Οδηγίες IFLA για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης για παιδιά ηλικίας 0-18 ετών 

προωθούν και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης 

για παιδιά όλων των ικανοτήτων     συμβάλοντας στη διεθνή κοινότητα βιβλιοθηκών 

Image by qiangxuer from Pixabay             στις   ανάγκες και τα δικαιώματα στην 

πληροφόρηση, στην παιδεία και στην 

ανάγνωση. Ο κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης 

των παιδιών είναι να παρέχει πόρους και 

υπηρεσίες στην ποικιλία μέσων για την 

κάλυψη των αναγκών των παιδιών όλων των 

ηλικιών και ικανοτήτων για την εκπαίδευσή 

τους, πληροφορίες και προσωπική ανάπτυξη. 23 

Το Vinkovci είναι η πρώτη πόλη στην Κροατία που έχει ένα τμήμα παιδιών που 

ιδρύθηκε στο έτος 1937 ως μέρος της Κροατικής αίθουσας ανάγνωσης με το όνομα 

Παιδική Βιβλιοθήκη. Διαθέτει το δικό του κεφάλαιο, ώρες εργασίας, υπαλλήλους και 

στοχευμένους χρήστες.24 Το πρώτο ξεχωριστό παιδικό τμήμα στην Κροατία άνοιξε στις 

16 Οκτώβρη του 1950 στο δημοσιογραφικό σπίτι, στο πρώτο μικρό αναγνωστήριο της 

πόλης, βιβλιοθήκη στο Ζάγκρεμπ25. Στην αρχή το τμήμα ήταν εξοπλισμένο με 

ακατάλληλα έπιπλα και με αρχικό κεφάλαιο 4000 τίτλους βιβλίων.  

                                                           
22 Public library services for children. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000053875 
23  IFLA Guidelines for Library Services for Children Aged 0-18. Available: 

https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-

services-to-children_aged-0-18.pdf 
24 Dječja knjižnica u Vinkovcima [Children’s Library in Vinkovci] // Hrvatski branik. Dostupno na: 

http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=13&godina=1937&broj=000043. 
25 Čičko, Hela. Odrastanje uz knjigu : 60 godina prve dječje knjižnice u Hrvatskoj. [Growing up with a 

book: 60 years of the first children's library in Croatia]. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2010. Str. 7-

18 

https://pixabay.com/users/qiangxuer-18974192/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5711423
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5711423
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000053875
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=13&godina=1937&broj=000043
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Available: https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor 

Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός με τα παιδιά ξεκινά χάρη στην συγγραφέα Branka Furlan, 

μια εξέχουσα βιβλιοθηκονόμο από την Κροατία, η οποία είναι επίσης συγγραφέας του 

συστήματος ταξινόμησης και αποθήκευσης των βιβλίων σε παιδικές και σχολικές 

βιβλιοθήκες. Κατά τη δεκαετία του 1950 και 1960 τα παιδικά τμήματα ήταν ανοιχτά 

για όλες τις μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες στην Κροατία. Το 1954 η βιβλιοθήκη 

Karlovac αποτέλεσε ένα καινοτόμο μέρος στον υπάρχοντα τομέα, με ξεχωριστό 

κεφάλαιο του παιδικού τμήματος με επιπλέον είσοδο. Τον Ιούλιο του 1955 η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη του Sušak ανοίγει τη δική της Παιδική Βιβλιοθήκη ‘’ Sušak’’ με αρχικό 

κεφάλαιο 2500 βιβλία και μεγάλο αριθμό παιδικών περιοδικών26. Το 1957 η 

Βιβλιοθήκη Medveščak άνοιξε έναν ξεχωριστό χώρο για εργασία με παιδιά και για 

κεφάλαια της παιδικής βιβλιοθήκης στο Ζάγκρεμπ, για παράδειγμα ένα οργανωμένο 

πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο περιλάμβανε το δανεισμό 

παιχνιδιών. Η περαιτέρω ανάπτυξη των παιδικών τμημάτων ξεκίνησε το 1993 όταν 

καταργήθηκε το κατώτατο όριο ηλικίας για εγγραφή στις βιβλιοθήκες και οι αίθουσες 

παιχνιδιού για τα μωρά και τους γονείς ήταν ανοιχτές. Υπάρχουν περίπου 300 παιδικά 

τμήματα στην Κροατία που λειτουργούν σήμερα σε δημόσιες βιβλιοθήκες, 

συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών λειτουργιών, δηλαδή συλλογές υλικών και ενός 

                                                           
26 Šupraha-Perišić, Milka. Početak i razvoj dječjih knjižnica u Rijeci : 60 godina igre i veselja [The 

beginning and development of children's libraries in Rijeka: 60 years of play and joy]. Dostupno na: 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor/Iz-Magazina/Pocetak-i-razvoj-djecjih-

knjiznica-u-Rijeci-60-godina-igre-i-veselja 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor
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συγκεκριμένου χώρου για παιδιά και νέους, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο χώρο 

της βιβλιοθήκης.  

Το πρώτο τμήμα βιβλιοθήκης για παιδιά στη Λετονία άνοιξε στις 16 Δεκεμβρίου 1919, 

στην πόλη Liepāja. Αυτή η εκδήλωση σχετίζεται με το όνομα ενός διάσημου 

βιβλιοθηκονόμου, βιβλιογράφου και δημοσιογράφου, Voldemārs Caune. 

Η νέα βιβλιοθήκη καλωσορίστηκε θετικά και με μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά. 

Ειδικό παιδικό τμήμα με βιβλία για παιδιά και τον δικό τους βιβλιοθηκονόμο άνοιξε σε 

ξεχωριστές βιβλιοθήκες, ώστε να αποφευχθεί η ενόχληση των ενήλικων παιδιών και το 

αντίστροφο και να γίνεται πιο προσεκτικά η επιλογή του παιδικού υλικού ανάγνωσης. 

Ένα δίκτυο μεμονωμένων παιδικών βιβλιοθηκών ιδρύθηκε στις δεκαετίες 1950 και 

1960. Για παράδειγμα, η Παιδική Βιβλιοθήκη Cēsis (1950), οι Παιδικές Βιβλιοθήκες 

στο Talsi και Valka (1951), οι Παιδικές Βιβλιοθήκες Madonna and Balvi (1952) and 

Sabile (1955). Το 1980 υπήρχε ένα δίκτυο 115 περίπου μεμονωμένων παιδικών 

βιβλιοθηκών και η διαδικασία  συγκέντρωσης των βιβλιοθηκών ήταν σε εξέλιξη, 

σχηματίστηκε μια εντελώς νέα δομή – η κεντρική περιφέρεια παιδικής βιβλιοθήκης και 

οι δευτερεύουσες παιδικές βιβλιοθήκες της. Προς το παρόν, μόνο μερικές από τις 

Παιδικές Βιβλιοθήκες έχουν επιβιώσει. Επιπλέον, κατά την απόκτηση νέων κτιρίων 

και την ανακατασκευή των παλαιών, πολλές βιβλιοθήκες έχουν συγχωνευτεί σε μία 

δημόσια βιβλιοθήκη. 

Στην Ισπανία το βασιλικό διάταγμα της 22ας Νοεμβρίου του 1912 είναι το πρώτο 

νομικό κείμενο στη χώρα το οποίο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο 

χώρο για παιδιά στη βιβλιοθήκη27. Το άρθρο 3 του εν λόγω διατάγματος προβλέπει τη 

δημιουργία παιδικών χώρων (sala de niños) στις δημόσιες βιβλιοθήκες, στις οποίες θα 

έπρεπε να παρευρίσκεται ένας δάσκαλος. Σε αυτό το πνεύμα το Καταλανικό δίκτυο 

δημοφιλών βιβλιοθηκών, που δημιουργήθηκε το 1918, περιελάμβανε το άνοιγμα ενός 

παιδικού τμήματος.28 Στην περίπτωση της Μαδρίτης, το δίκτυο δημοφιλών 

βιβλιοθηκών διέθετε από το 1926 παιδικό τμήμα. 29 

                                                           
27 Real Decreto de 22 de noviembre de 1922. Gaceta de Madrid No 329, 24 November 1912, pp. 510-

511. Retrieved from: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1912/329/A00510-00511.pdf 
28 Carme Camps i Salvat (1982). “Las bibliotecas infantiles” [The libraries for children]. Tenth 

Congress on Basque Studies, Pamplona (Spain), pp. 237-242. Retrieved from: 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/10/10237242.pdf 
29 Pedro Valverde (2015). Las bibliotecas infantiles de Madrid [Children’s libraries in Madrid]. In 

Eulalia Iglesias & María T. Sánchez (Eds), Leyendo Madrid. Cien años de bibliotecas públicas 

[Reading Madrid. A hundred years of public libraries], pp. 55-65. Madrid: Dirección General de 

Patrimonio Cultural. Subdirección General del Libro.  Retrieved from: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019226.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1912/329/A00510-00511.pdf
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/10/10237242.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019226.pdf
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Στη δεκαετία του 1930, η άφιξη της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας σήμανε μια 

διαβόητη περίοδο καθώς η νέα πολιτική βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκε μέσω του 

Συμβουλίου Παιδαγωγικών Αποστολών και του Συμβουλίου για την Ανταλλαγή και 

Απόκτηση βιβλίων στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Οι αναμνήσεις για τις βιβλιοθήκες 

εκείνης της εποχής αντικατοπτρίζουν πτυχές όπως οι τάσεις ανάγνωσης και οι γνώμες 

επαγγελματιών σχετικά με την ανάγνωση των παιδιών. Οι προοδευτικές πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις κατάφεραν να αυξήσουν τον αριθμό των κοριτσιών που έχουν 

εγγραφεί ως αναγνώστες, αν και ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τον αριθμό των 

αγοριών. Το καλοκαίρι του 1936, υπήρχαν στην Ισπανία περισσότερες από πέντε 

χιλιάδες δημοφιλείς βιβλιοθήκες στη χώρα,30 συμπεριλαμβανομένων μακρινών 

αγροτικών περιοχών. Όμως, ο ερχομός του Εμφύλιου Ισπανικού Πολέμου (1936-1939) 

συνεπαγόταν μια αξιοσημείωτη οπισθοδρόμηση που άρχισε να ανακάμπτει πολύ αργά 

από τη δεκαετία το 1950 κι έπειτα.  

 

Image by Michal Jarmoluk from Pixabay 

Με ιστορία πάνω από δύο αιώνες, που περιλαμβάνει περισσότερα απο ένα εκατομμύριο 

βιβλία και περιοδικά και μια σειρά από χειρόγραφους κώδικες από τον 9ο εως τον 19ο 

αιώνα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος είναι ο θεματοφύλακας της Ελληνικής 

λογοτεχνικής κληρονομιάς, γεφυρώνοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Για 

                                                           
30 Mariano Boza & Miguel A. Sánchez. (2004). Las bibliotecas en las misiones pedagógicas 

[Libraries in the pedagogical missions]. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
74, 41-51. Retrieved from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122027 

https://pixabay.com/users/jarmoluk-143740/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=436498
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=436498
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=436498
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=436498
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122027
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πρώτη φορά στις νέες εγκαταστάσεις της η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος δημιουργεί 

ένα Δημόσιο Τμήμα, το οποίο παρέχει μια ξεχωριστή συλλογή για παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και διαδραστικών 

προγραμμάτων. Η Βιβλιοθήκη Παιδιών και Εφήβων του Δήμου Αθηναίων, ο 

Οργανισμός Αθλητισμού και Νεότητας Πολιτισμού απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-

15 ετών. Η συλλογή περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα βιβλία καλύπτοντας όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Στη βιβλιοθήκη τα παιδιά μπορούν να βρουν μια 

μεγάλη ποικιλία από επιτραπέζια παιχνίδια, καθώς και υπολογιστές για ασφαλή 

περιήγηση στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε 

συνεργασία με τα σχολεία, καθώς και εκδηλώσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες των 

παιδιών για γνώση, ψυχαγωγία και δημιουργικότητα. Το παιδικό τμήμα της Δημόσιας 

Βιβλιοθήκης της Σπάρτης είχε έντυπο και άλλο υλικό, το οποίο αποτελεί τη συλλογή 

του τμήματος παιδιών όπως οι υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά έως 12 ετών.  

Η πιο κοινή δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε παιδικές βιβλιοθήκες στην 

Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο από το 1950 είναι η αφήγηση ιστοριών, αλλά οι 

βιβλιοθηκονόμοι οργανώνουν επίσης μικρές ομάδες βιβλιοθηκών, εργαστήρια για 

δημιουργική γραφή και ζωγραφική, δυνατή ανάγνωση, κουιζ γνώσεων, ακρόαση 

μουσικής, παρακολούθηση ταινιών, παραστάσεις κουκλοθέατρου,  λογοτεχνικές 

συναντήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους βιβλίων.  

Όπως σημειώθηκε πριν, η αφήγηση των ιστοριών είναι η παλαιότερη και 

δημοφιλέστερη δραστηριότητα στις παιδικές βιβλιοθήκες. Για να γίνει πιο 

ενδιαφέρουσα συχνά οι βιβλιοθηκονόμοι δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 

συσκοτίζοντας το δωμάτιο  με το φως των κεριών, παίζοντας μουσική και παρόμοια, 

το οποίο προκαλεί μεγαλύτερη προσοχή στο άκουσμα και συγκέντρωση στο κείμενο. 

Η εκφραστική ανάγνωση της ιστορίας  γίνεται κίνητρο για τα παιδιά για να 

δημιουργήσουν εικόνες, να σχεδιάσουν τους χαρακτήρες της ιστορίας και να γράψουν 

δικές τους ιστορίες ή να φτιάξουν μια δική τους ιστορία.  

Η καθοδηγούμενη ανάγνωση ιστορίας χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει τα παιδιά 

στην κριτική σκέψη και την έκφραση των δικών τους απόψεων και στάσεων. Τα παιδιά 

συνειδητοποιούν οτι και οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες έχουν προβλήματα και μαθαίνουν 

πως μπορούν να λύνουν αυτά τα προβλήματα. Τα παιχνίδια γνωριμίας εστιάζουν στην 

αναζήτηση θετικών στάσεων, βοηθώντας τα παιδιά να ενδυναμώσουν τους εαυτούς 

τους και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αίσθηση της προσωπικής αξίας. Ο σκοπός 

του παιχνιδιού ‘’Βοήθησε με να λύσω το πρόβλημά μου’’ είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά 
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να αντιμετωπίζουν κάποια προσωπικά προβλήματα (προβλήματα που έχουν στο 

σχολείο, στο σπίτι, με έναν φίλο) να προσπαθήσουν αν λύσουν το πρόβλημα μαζί τους/ 

τες 

 

Η δραστηριότητα που παίζουν τα παιδιά αυτοσχεδιάζοντας με κούκλες σύμφωνα με το 

κείμενο της ιστορίας και η δραματοποίηση είναι επίσης πολύ δημοφιλής. Έχει 

παρατηρηθεί η μεγάλη σπουδαιότητα του θεάτρου και κουκλοθεάτρου στη δουλειά με 

παιδιά, βασισμένη στα λογοτεχνικά κείμενα, καθώς επιδρούν στην αυτογνωσία των 

παιδιών και αλλάζουν τις συμπεριφορές τους στην επίλυση των προβλημάτων, 

αναπτύσσοντας ένα σύστημα αξιών και βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις τους.  

     

       Available: https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje 

 

Τα αποτελέσματα των παιδικών δραστηριοτήτων όπως τα σχέδια, τα λογοτεχνικά έργα, 

οι μαριονέτες, παρουσιάζονται συνήθως σε άλλα παιδιά και χρήστες των υπηρεσιών 

της βιβλιοθήκης και σε περιοδικές εκθέσεις κουκλοθέατρου. Ο κύριος σκοπός των 

μικρών βιβλιοθηκών και των λογοτεχνικών συναντήσεων με συγγραφείς και 

εικονογράφους είναι να ενθαρρύνουν τα παιδιά να διαβάσουν, γιατί με το διάβασμα 

αναβαθμίζουμε και αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας ως άτομα και ως μέλη μιας 

κοινωνίας. Ενθαρρύνοντας το διάβασμα δημιουργούμε έναν καλύτερο αναγνώστη, 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje
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εναν κριτικό αναγνώστη, ένα άτομο που σκέφτεται και ένα άτομο τέτοιο που μπορεί 

να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 31 

 

 

7. Μεθοδολογία για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης μέσα 

από παιδικές ιστορίες 

7.1. Κοινότητα έρευνας (Bruno Ćurko, Mala filozofija) 

‘’Κοινότητα έρευνας’’ είναι η έννοια που εισήγαγε ο Charles Sanders Peirce και αρχικά 

περιορίστηκε στους επαγγελματίες της επιστημονικής έρευνας. Η μέθοδος έρευνας 

περιέχει πρακτικές προϋποθέσεις που δημιουργούν μια συγκεκριμένη κοινότητα 

έρευνας. Μπορούμε να διακρίνουμε το χαρακτήρα αυτής της κοινότητας με βάση αυτές 

τις προϋποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, η κοινότητα των μεθόδων θα ενθάρρυνε, 

πρώτον, την αυτοκριτική, θα ενθάρρυνε δηλαδή τον προβληματισμό σχετικά με τις 

πεποιθήσεις που υπάρχουν σήμερα αλλά μόνο εάν μια τέτοια αντανάκλαση 

δικαιολογείται από πραγματική αμφιβολία (σε αντίθεση με τεχνητή αμφιβολία του 

Descartes). Δεύτερον, η κοινότητα των ερευνών θα επέτρεπε και θα ενθάρρυνε το 

άνοιγμα προς την κριτική (σε αντίθεση με τις ανθεκτικές και έγκυρες κοινότητες). Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να επικρίνουν, να αντικρούσουν καθώς και να 

παρουσιάσουν εναλλακτικές απόψεις (Liszka 1996: 103–104). Ο M. Lipman επεκτείνει 

αυτήν την ιδέα και ισχυρίζεται οτι η κοινότητα έρευνας ¨μετατρέποντας την τάξη σε 

μία κοινότητα διερεύνησης’’ στην οποία οι μαθητές ακούν ο ένας τον άλλον με 

σεβασμό, βασίζονται στις ιδέες του άλλου, προκαλούν ο ένας τον άλλον για να 

παράγουν αίτια για διαφορετικές απόψεις, στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων όλων όσων ειπώθηκαν και επιδιώκουν να προσδιορίσουν τις 

παραδοχές του άλλου. Επίσης, ο David Kennedy, ισχυρίζεται οτι ο Lipman παίρνοντας 

ένα σύνθημα από το φίλο του και μέντορά του Justus Buchler ανέπτυξε και ονόμασε 

την ‘κοινότητα της φιλοσοφικής έρευνας’ – είναι ο πιο προσιτός τρόπος να ασκήσει 

τους μαθητές στο φιλοσοφικό σχεδιασμό που είχε αναπτύξει. Αυτή η ιδέα είναι 

                                                           
31 Peti-Stantić, Anita. Čitanjem do (spo)razumijevanja : od čitalačke pismenosti do čitateljske 

sposobnosti [Reading to understanding: from reading literacy to reading ability]. Zagreb : Naklada 

Ljevak, 2019. 
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φιλοσοφική, και έχει εκτεταμένες επιπτώσεις 

τόσο πρακτικές όσο και θεωρητικές για τη 

θεωρία της μάθησης, για μια θεωρία 

διδασκαλίας, για μια θεωρία της γνώσης για 

την ομαδική ψυχολογία, για την ηθική 

εκπαίδευση και ίσως τελικά της μεγαλύτερης 

σημασίας για τη θεμελιωμένη πολιτική 

θεωρία και πρακτική .  

Σε μια πολύ διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση με παιδιά μπορούμε να βρούμε την 

κοινότητα της έρευνας σαν την κύρια μέθοδο. Τα ηθικά θέματα είναι τα κύρια θέματα 

σε κάθε σοβαρή φιλοσοφία με παιδικά προγράμματα. Από την άλλη, μία από τις 

μεθόδους που χρησιμοποιείται στην Ηθική και εκπαιδευτική αξία είναι η Κοινότητα 

της φιλοσοφικής έρευνας. ‘’Ο όρος ηθική και αξίες της εκπαίδευσης ισχύει για όλες τις 

πτυχές της εκπαίδευσης που είτε ρητά είτε άμεσα σχετίζονται με ηθικές διαστάσεις της 

ζωής και είναι τέτοιες που μπορούν να δομηθούν, να ρυθμιστούν και να 

παρακολουθούνται με κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία (Strahovnik, 

2015)’’ Η Lipman ανέπτυξε τη μέθοδο Κοινότητα της φιλοσοφικής έρευνας, 

ενθαρρύνοντας μαζί τα παραμύθια, γι αυτό η μέθοδος αυτή είναι καλή για το 

πρόγραμμα TRACE και για τα παραδοσιακά παραμύθια. Σε μια βασική Κοινότητα 

φιλοσοφικής έρευνας, ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες (τα παιδιά) σε μια 

αντανακλαστική εμπειρία μιας συνάντησης με τον άλλο, εμπλέκοντας με διαφορές 

μέσα σε έναν διαλογικό χώρο κατασκευασμένο με επιχειρηματολογικό διάλογο. Τα 

παιδιά κάθονται στον κύκλο και έχουν λογικό διάλογο με κάποιο ερέθισμα. Αυτό το 

ερέθισμα μπορεί να είναι μια ιστορία όπως το Froggy Girl. 

 

 

Πως να το κάνω; 

● Διάβασε την ιστορία με το παιδί (πρόταση πρόταση) 

● Στο σημείο που όλοι διαβάζουν και καταλαβαίνουν την ιστορία, δώστε τους 

σαν δραστηριότητα να ζωγραφίσουν την ιστορία σε τέσσερις σκηνές, για 

μεγάλη σκηνή 
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● Εδώ είναι μερικές σκηνές που επιλέγουν τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου 

Josip Pupačić 32 

 

  

 

 

  

Από αυτά τα σχέδια τα πιο σημαντικά 

είναι οι σκηνές : 

- Η γέννηση του κοριτσιού Froggy  

- Η Froggy τραγουδά σε μια κερασιά  

- Ο βασιλιάς/ πρίγκιπας ακούει το τραγούδι 

- Η Froggy πηγαίνει στο κάστρο 

- Η Froggy κάνει βόλτα με κόκορα 

- Η Froggy γίνεται όμορφο κορίτσι  

- Η Froggy από κορίτσι γίνεται βασίλισσα  

Όταν τελειώσουν, κοιτάζουν τα σχέδια μαζί και συζητούν με τα παιδιά. Ρωτήστε τα τι 

σκέφτονται; Γιατί αυτή η σκηνή είναι σημαντική για την ιστορία; 

                                                           
32  Thanks to teachers from Elementary school Josip Pupaćić. 
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• Πάρτε μια σημαντική σκηνή (βόλτα με τον κόκορα) και συζητήστε με τα 

παιδιά γιατί αυτή η σκηνή είναι σημαντική για αυτά. Ξεκινήστε με το παιδί 

που ζωγραφίζει αυτή τη σκηνή. Αφήστε το να εξηγήσει γιατί είναι σημαντική 

αυτή η σκηνή 

• Συμπεριλάβετε όλα τα παιδιά στη συζήτηση 

• Αντί για την μπάλα που μιλάει, έχουμε το βάτραχο που μιλάει 

• Συζητήστε με το παιδί ποια είναι πιο σημαντική σκηνή; Γιατί; 

• Περάστε καλά! 

 

 

 

7. 2. Η αρχή της ανάλυσης, Σωκρατικός διάλογος (Bruno Ćurko, Mala 

filozofija)  

Η Σωκρατική μέθοδος – διδασκαλία με ερώτηση αντί για αφήγηση. Αυτή η μέθοδος 

των ερωτήσεων πήρε το όνομά της από τον Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη (469 π.Χ. – 

339 μ.Χ). Η Σωκρατική μέθοδος είναι ένα μέσο αξιολόγησης των πεποιθήσεων 

εξετάζοντας τις αντιφάσεις μεταξύ των επιπτώσεών τους ή μ άλλα λόγια μαθαίνοντας 

να δημιουργούμε χώρο στο μυαλό μας για διαφορετικές ιδέες και προσδοκίες 

ανεξάρτητα από το πόσο αμφισβητούν τις τρέχουσες πεποιθήσεις μας. Ο απώτερος 

στόχος της φιλοσοφικής μεθόδου του Σωκράτη είναι πάντοτε ηθικός. Θα πρέπει να μας 

κάνει να γνωρίζουμε τις παρανοήσεις, τις ψευδαισθήσεις και τις αυταπάτες και να μας 

οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση και έτσι να μας βοηθήσει να επιτύχουν όλοι οι 

άνθρωποι το στόχο που επιθυμούν – την ευδαιμονία. Η Μέθοδος των Σωκρατικού 

Διαλόγου στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Γερμανός φιλόσοφος Leonard Nelson ανέπτυξε 

τη μέθοδο του Σωκρατικού Διαλόγου για φιλοσοφία σε ομάδες (die Sokratische 

Methode 1922).   
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                                           Image by Gerd Altmann from Pixabay 

 

Στόχος του Σωκρατικού Διαλόγου είναι η επίτευξη μιας πραγματικής συναίνεσης 

σχετικά με την απάντηση στο γενικό ερώτημα. Το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης 

είναι ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή ή επίσης μπορεί να είναι οι παιδικές 

ιστορίες. Οι σύγχρονες τάσεις και προγράμματα τα οποία έχουν σκοπό να διδάξουν τα 

παιδιά πως να σκέφτονται και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη περιλαμβάνουν μια 

βελτιωμένη έκδοση του σωκρατικού διαλόγου δηλαδή έναν διάλογο που περιλαμβάνει 

τη μέθοδο ερωταποκρίσεων. Ο τίτλος της μεθόδου θα μπορούσε να είναι ‘ρώτησε τα 

πάντα’ αλλά να βασίζεται σε ορθά επιχειρήματα. Η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί 

ανάλογα με την ηλικία και η πιο σημαντική ερώτηση της μεθόδου είναι το ‘γιατί’. 

Ομως, η σύγχρονη σωκρατική μέθοδος στην εκπαίδευση είναι βασισμένη κυρίως σε 

μια σειρά ερωτήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις ανοίγουν νέα ερώτηση και νέες εξηγήσεις. 

Ο R. W. Paul χώρισε τις ερωτήσεις της σωκρατικής μεθόδου σε έξι βασικούς τύπους. 

Για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία για το κορίτσι Froggy. 

Ας πούμε η βασική ερώτηση για τη συζήτηση είναι : Είναι δίκαιο που ο βάτραχος 

έγινε βασίλισσα;. Ας δούμε πως γίνεται αυτή η ερώτηση στην περίπτωση του 

κοριτσιού Froggy.  

Ερωτήσεις για διευκρίνιση: Γιατί το λέτε αυτό; Πως σχετίζεται με τη συζήτησή 

μας; 

Γιατί νομίζετε ότι είναι δίκαιο ή άδικο που το κορίτσι έγινε βασίλισσα; 

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3150404
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3150404
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3150404
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3150404
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Ερωτήσεις που διερευνούν υποθέσεις: Τι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε; Πως 

μπορείτε να επαληθεύσετε ή να απορρίψετε αυτή την υπόθεση; 

Γιατί η Froggy γίνεται βασίλισσα; Επειδή πήρε ένα λουλούδι σιταριού; 

Όλοι όσοι έχουν ένα λουλούδι σίτου γίνονται βασιλιάδες ή βασίλισσες; Το 

κορίτσι Froggy έγινε βασίλισσα γιατί είναι μικρή; Γιατί; Τι πιστεύετε; 

Οι ερωτήσεις που διερευνούν λόγους και αποδεικτικά στοιχεία: Τι θα ήταν ένα 

παράδειγμα; Τι είναι ...ανάλογο με αυτό; Τι νομίζετε οτι συμβαίνει; Γιατί; 

Γιατί; Γιατί το κορίτσι-βάτραχος γίνεται το πιο όμορφο κορίτσι σε όλο τον 

κόσμο, όταν μπαίνει στο κάστρο; Κάνει αυτό κάποια αίσθηση; Είναι γιατί 

υποφέρει σαν βάτραχος; Ή είναι πολύ καλύτερη από όλους εμάς; Γιατί; 

Ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις και τις προοπτικές: Ποια θα μπορούσε να είναι η 

εναλλακτική; Ποιος είναι ένας άλλος τρόπος να δεις αυτό; Θα εξηγούσε γιατί είναι 

αναγκαίο ή ωφέλιμο, και ποιον ωφελεί; Γιατί είναι το καλύτερο; Ποια είναι τα δυνατά 

στοιχεία και ποιες είναι οι αδυναμίες; Πως είναι.. και τα όμοια; Τι είναι το 

αντεπιχείρημα;  

Τι πιστεύουν τα άλλα δύο κορίτσια για τη νίκη της Froggy; Προσπαθήστε 

να διαφωνήσετε από τη δική τους οπτική γωνία.  

Ερωτήσεις που ερευνούν τα αποτελέσματα και τις συνέπειες: Τι γενικεύσεις μπορείτε 

να κάνετε; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της υπόθεσης; Υπονοείς κάτι; Πως επιδρά; 

Πως συνδέεται με αυτό που μάθαμε νωρίτερα;  

Τι διαφέρει στην ιστορία αν ο πρίγκιπας δεν πήγαινε βόλτα κοντά στην 

κερασιά; Η Froggy θα ήταν βάτραχος για το υπόλοιπο της ζωής της; Τι; 

Ερωτήσεις σχετικά με το ερώτημα: Ποιο είναι το νόημα αυτής της ερώτησης; Γιατί 

πιστεύετε οτι έκανα αυτή την ερώτηση; Τι σημαίνει; Πως εφαρμόζεται στην 

καθημερινή ζωή; 

Γιατί θέτουμε ερώτημα σχετικά με το λουλούδι σίτου; Είναι αυτό το 

λουλούδι σημαντικό για την ιστορία μας; Πώς; 

 

7.3. Ιστορίες και Βιογραφική μάθηση (Bruno Ćurko, Mala filozofija) 

Οι ιστορίες και οι βιογραφική μάθηση είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην εμπειρία 

του παιδιού και στην εμπειρία του συμμετέχοντα. Αυτή η εμπειρία είναι η αφετηρία 

για συζήτηση, προβληματισμό, διάλογο. Οι μέθοδοι της ολοκληρωμένης μάθησης και 

ειδικά της βιογραφικής μάθησης μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες στο πλαίσιο της 
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ηθικής εκπαίδευσης. Ενώ στα μικρά παιδιά αρέσουν τα παραμύθια και οι μαθητές στη 

λανθάνουσα περίοδο της ζωής προτιμούν τις απλές ιστορίες (και στις δύο περιπτώσεις 

με ηθικό υπόβαθρο), οι έφηβοι ενθουσιάζονται με πιο σύνθετες ιστορίες και 

βιογραφιες. Βάσει των βιογραφικά σχεδιασμένων μαθησιακών διαδικασιών κάποιος 

μπορεί να δώσει στενά την εμπειρία του πόσο σημαντικό είναι να αποδεχτεί και να 

ενσωματώσει τη δική του ιστορία ζωής ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται κι άλλες 

ιστορίες ζωής με σεβασμό. Από τη μία πλευρά προβάλλουν τη δική τους εμπειρία στις 

βιογραφίες των  

άλλων και από την άλλη θέλουν να ενσωματώσουν κάποιες βασικές εμπειρίες στη ζωή 

τους. Είναι ενθαρρυντικό, ωστόσο,  να μάθουμε οτι σε μια ανοιχτή και ειλικρινή 

επικοινωνία οι φόβοι και οι αδυναμίες δε θεωρούνται διαταραχές αλλά μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ‘διδακτικό υλικό’ και να προσεγγίσουν μετατρέποντάς τους σε πιο 

ευαίσθητους ηθικά για ηθικές ερωτήσεις. Επειδή είναι πολύ ανοιχτοί για την 

ενσυναίσθηση είναι 

ανοιχτός και ο 

τρόπος για μάθηση 

με ειλικρίνεια και 

αλήθεια καθώς και 

σεβασμό και 

υπεύθυνη 

επικοινωνία.33 Στην 

περίπτωσή μας 

μπορούμε να  

        

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

χρησιμοποιήσουμε κάποια προσωπική εμπειρία που να συνδέεται με την παραδοσιακή 

ιστορία. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας κάποιες πολύ γνωστές ιστορίες. Όλοι 

γνωρίζουν την ιστορία του Hans Christian Andersen ‘Το ασχημόπαπο’. 

Μετά την απλή ανάγνωση της ιστορίας, ο δάσκαλος/ συντονιστής μπορεί να ρωτήσει 

τα παιδιά «Μπορείτε να βρείτε μερικές από τις εμπειρίες σας στην ιστορία;». Πιθανόν, 

                                                           
33 Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni, Valentina; 

Mortari, Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education - 

Manual for Teachers and Educators, Ljubljana: Project: ETHIKA - Ethics and values education in 

schools and kindergartens, 2015. p. 37. 

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3068940
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3068940
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στην αρχή, για τα παιδιά αυτό να είναι δύσκολο να απαντηθεί. Ο δάσκαλος/ 

συντονιστής μπορεί να τα βοηθήσει. Ένας τρόπος που μπορεί να ακολουθήσει είναι με 

μια νέα ερώτηση. «Σας έχει απορρίψει ποτέ κανείς, χωρίς λόγο; Αντιμετωπίσατε ποτέ 

κάτι σαν την απόρριψη του Ασχημόπαπου στην αρχή; Δώστε στα παιδιά λίγο χρόνο να 

βρουν παράδειγμα από τη ζωή τους. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μοιραστούν την 

ιστορία τους. Φυσικά, ρωτήστε τα παιδιά με εύστοχες ερωτήσεις όπως : «Γιατί σας 

απέρριψαν; Κάνατε κάποιο λάθος για να ενθαρρύνετε να σας απορρίψουν;, κλπ. 

Ξεκινώντας τις ερωτήσεις για το Ασχημόπαπο μπορεί να είναι διαφορετικές από τα 

παραπάνω. (Τι πιστεύετε, τι θα κάνατε αν είχατε παρόμοια εμπειρία με το 

Ασχημόπαπο; Νιώσατε ποτέ επιθυμία για εκδίκηση; ) 

Αν χρησιμοποιήσουμε την ιστορία του κοριτσιού- βατράχου , μπορούμε να ρωτήσουμε 

τα παιδιά : Μπορείτε να βρείτε κάποια από τις εμπειρίες σας στην ιστορία; Αν δεν 

γνωρίζουν τι να απαντήσουν, μπορείτε να ζητήσετε να σας πουν πραγματικές ιστορίες 

για τους βατράχους. Έχουν συναντήσει τον πραγματικό βάτραχο στη ζωή τους; Πως 

μοιάζει; Πως αισθάνθηκαν όταν είδαν ή ακούμπησαν βάτραχο; Έπειτα, εισάγετε 

εύκολα πιο βαθιές ιστορίες. Ρωτήστε τους αν είχαν ακούσει άλλων παιδιών ιστορία για 

βατράχια. Αφήστε τα να σας πουν σύντομα την εκδοχή της ιστορίας. Μετά, μαζί τους, 

συγκρίνετε το ρόλο του βατράχου σε κάποια άλλη ιστορία και στο κορίτσι Froggy. 

Γιατί ο βάτραχος γίνεται όμορφο κορίτσι ή πριγκίπισσα ή πρίγκιπας στην ιστορία; Τι 

πιστεύουν, γιατί συμβαίνει αυτό; Φυσικά, επειδή πολλοί άνθρωποι πιστεύουν οτι οι 

βάτραχοι είναι άσχημα ζώα. Αλλά προσπαθήστε με σωστές ερωτήσεις να το 

συμπεράνουν αυτό. Αν δεν γνωρίζουν καμία ιστορία με βατράχια, ρωτήστε τους: 

Γνωρίζετε κάποια άλλη ιστορία με ζώα ή τέρατα να γίνονται άνθρωποι; Μετά φυσικά 

ρωτήστε γιατί τα άσχημα ζώα και τα τέρατα στις ιστορίες γίνονται όμορφοι άνθρωποι. 

Φυσικά, πάντοτε μπορείτε να ρωτάτε, για αστείο : Μπορούν τα ζώα να είναι άσχημα; 

Είναι άσχημος ο βάτραχος; Είναι το μωρό βάτραχος άσχημο για την μητέρα του;  

 

7. 4.  Διάλογος Nelson (Bruno Ćurko, Mala filozofija) 

Σύμφωνα με τον Leonard Nelson (1882 – 1927) ο Σωκράτης είναι σημαντικός ως 

φιλόσοφος και ως εκπαιδευτικός: ο Σωκράτης του οποίου οι μαθητές ανέπτυξαν 

ανεξάρτητη μνήμη, δίδαξαν τη μέθοδο ανταλλαγής και ανάκρισης ιδεών μεταξύ τους 

ως μέτρο ασφάλειας κατά της αυταπάτης. Η διδασκαλία του Σωκράτη ήταν η πρώτη 

προσπάθεια ανάπτυξης κριτικής αυτοανάλυσης. Η μέθοδος του Σωκράτη για τον 
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Nelson είναι η μόνη πραγματική μέθοδος διδασκαλίας της φιλοσοφίας. Ο Leonard 

Nelson χρησιμοποίησε επίσης το διάλογο στην τάξη. Κατάλαβε τη φιλοσοφία ως τέχνη 

της ανεξάρτητης κριτικής σκέψης και κράτησε τη μόνη αληθινή μέθοδο διδασκαλίας 

της φιλοσοφίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος  Nelson είναι παρόμοια 

με του Σωκράτη για τουλάχιστον 18 χρόνια (1907-1927) .  

 

Η πρώτη φάση της φιλοσοφίας των Nelson – Σωκράτη σε ομάδες ξεκινά με την επιλογή 

μιας απλής ερώτησης για συζήτηση. Συνήθως η ερώτηση υποβάλλεται με τη μορφή 

«Τι είναι το Χ ;» όπου το Χ αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια έννοια όπως ηθική, 

δικαιοσύνη, ελευθερία, φιλία και τα παρόμοια. Μόλις καθοριστεί η αρχική ερώτηση 

κάθε μέλος της ομάδας προσφέρει ένα παράδειγμα από τη δική του εμπειρία για να 

απαντήσει στην ερώτηση, με την πρόθεση οτι κάθε απάντηση είναι όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στον αρχικά ζητούμενο γενικό ορισμό. Στη συνέχεια, η ομάδα επιλέγει ένα 

παράδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω σύγκληση της γενικής απάντησης 

που αναζητούν, διερευνώντας το παραπάνω παράδειγμα πιο διεξοδικά. Το παρακάτω 

είναι μια εξέταση του συμμετέχοντα που έδωσε την επιλεγμένη απάντηση, 

προκειμένου να εμβαθύνει την κατανόηση του ίδιου και να προσδιορίσει μέσα στον 

προσφερόμενο ορισμό τα βασικά του κομμάτια, διαφορετικά χρονολογικά βήματα που 

οδηγούν στην πραγματοποίηση της προσφερόμενης εμπειρίας που συνιστά ο ορισμός. 

Μετά την ανάλυση της απάντησης και τα μεμονωμένα βήματα που βρέθηκαν σε αυτήν, 



35 
 

 
                                                                                            

η ομάδα προσπαθεί να προσδιορίσει ποιο βήμα συμβαίνει παγκοσμίως – τι θα κάνει 

τον ορισμό γενικό, όχι μόνο εφαρμόσιμο στην κατάσταση του ερωτώμενου. Όταν 

βρεθεί το προαναφερθέν βήμα, όταν πιστεύουμε οτι έχει βρεθεί ένα σημείο στην 

επιλεγμένη απάντηση που μπορεί να το κάνει γενικό ορισμό, η ομάδα επιστρέφει στα 

άλλα προσφερόμενα παραδείγματα άλλων ερωτηθέντων για να δοκιμάσει το 

λειτουργικό ορισμό. Στη συνέχεια, η ομάδα αποφασίζει εάν ο λειτουργικός ορισμός 

μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες απαντήσεις και αν όχι, διαμορφώνεται για να ταιριάζει 

στη γενική ιδέα. Η ομάδα μπορεί επίσης να προσφέρει φανταστικές καταστάσεις και 

εμπειρίες για να δοκιμάσει τον ορισμό της λειτουργίας της και όσο περισσότερα 

υποθετικά σενάρια περνάει ο ορισμός, τόσο ισχυρότερο είναι. Εάν ο ορισμός απάντησε 

σε όλες τις δυνατότητες, πραγματικές ή φανταστικές, τότε έχει διαμορφώσει με 

επιτυχία την στρατηγική ερώτηση, σύμφωνα με τη μέθοδο διαλόγου Nelson – Σωκράτη 

έχει απαντηθεί με επιτυχία.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες, οι σπουδαστές, οι μαθητές πρέπει 

να τηρούν κάποιες οδηγίες. Αρχικά, πρέπει να επικοινωνούν με τη δική τους σκέψη ή 

εμπειρία, όχι με τα διάφορα αποσπάσματα γενικής γνώσης ή γνώσεων που βασίζονται 

στις ιδέες άλλων ανθρώπων. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η απλή, καθαρή και σαφής 

γλώσσα, η σαφής ομιλία των συμμετεχόντων. Ένας ηγέτης, σύμβουλος ή καθηγητής, 

ένα φιλοσοφικά μορφωμένο άτομο δρα σαν συντονιστής που παρακολουθεί τους 

κανόνες και την πορεία της συζήτησης.  

Ο συντονιστής διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες ακολουθούν τα θέματα, 

προειδοποιώντας τους αν παρεκκλίνουν από το ίδιο. Επιπλέον, ο συντονιστής δεν 

αποδέχεται απαντήσεις ή δηλώσεις που δεν έχουν συνεκτική διατύπωση ή δεν είναι 

συνεπείς, προκειμένου να διδάξουν στους συμμετέχοντες επιστημονική ομιλία. Στην 

αρχική φόρμα του Nelson, ο συντονιστής δεν απαντά με κανένα τρόπο στις ερωτήσεις 

είναι αυτός που προσπαθεί να προσδιορίσει τη διαδραστική σχέση μεταξύ των μαθητών 

και των ερωτήσεων και απαντήσεών τους με τη βοήθεια ανοιχτών ερωτήσεων.  

Ο Nelson προειδοποίησε οτι τέτοιες συζητήσεις μπορούν συχνά να καταλήξουν στη 

γενική σύγχυση και σε μια αναπάντητη ερώτηση- απορία, αλλά πιστεύει οτι δεν 

υπάρχει κάτι λάθος με αυτό. Στο αληθινό πνεύμα του Σωκράτη, τουλάχιστον θα 

πλησιάσουμε την αλήθεια κάνοντας το πρώτο βήμα αναγνωρίζοντας τη δική μας 

άγνοια. Το τελευταίο βήμα της συζήτησης λέει ο συγγραφέας του βιβλίου Socrates in 

the Classroom Ann S. Pihlgren, μπορεί επίσης να είναι μετα- διάλογος. Οι ερωτήσεις 
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που υποβάλλονται σχετικά με την ποιότητα της ίδιας συζήτησης, επισημαίνουν τις 

πιθανές δυσκολίες που συνοδεύουν το διάλογο μαθαίνοντας ένα μάθημα για καλύτερες 

μελλοντικές συνεδρίες.  

Πως να χρησιμοποιήσετε το κορίτσι – βάτραχος στο διάλογο του Nelson. Ξεκινήστε 

με μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, την αρχική ερώτηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

ζητήσουμε στα παιδιά να περιγράψουν την ιστορία για το κορίτσι – βάτραχος σε μια 

ιδέα. Εξηγήστε στα παιδιά οτι καθένας μπορεί να έχει την έννοια και μετά ρωτήστε τα, 

για ψυχαγωγία, πως θα περιέγραφαν την ιστορία για την ομορφιά του ύπνου με μία 

έννοια. Εξηγήστε τους οτι ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική λέξη/ ιδέα για την ίδια 

ιστορία. Πιθανότατα να ξεκινήσουν να μιλούν για : ύπνο, ομορφιά, φιλί, πριγκίπισσα 

κλπ. Μετά από αυτό ελάτε πίσω στο κορίτσι – Froggy και ρωτήστε τα παιδιά πάλι 

σχετικά με ένα θέμα και αυτό να είναι η αρχική ερώτηση.  
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8. Πως να χρησιμοποιήσετε τις εκπαιδευτικές μεθόδους με 

ψηφιακά μέσα σε περίοδο πανδημίας (Alise Vitola) 

8.1. Πώς να διδάξετε διαδικτυακά; 

Λόγω της πανδημίας Covid – 19 , πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν 

μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Όμως, η διαδικτυακή διδασκαλία απαιτεί διαφορετικούς 

τρόπους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά. Αυτό που λειτουργεί προσωπικά δεν δουλεύει 

πάντοτε εξ αποστάσεως.  

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πως να οργανώσετε ένα εξαιρετικό διαδικτυακό 

εργαστήρι. 

 

• Δημιουργήστε απλούς κανόνες διαδικασίας 

• Για παράδειγμα, στην αρχή του εργαστηρίου σημειώστε οτι κάθε κάμερα θα 

παραμείνει ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια και τα μικρόφωνα θα είναι σε σίγαση, 

εκτός κι αν μιλούν. 

• Θυμηθείτε τη σπουδαιότητα της γλώσσας σώματος 

• Να είστε ευχάριστοι και χαμογελαστοί στο εργαστήριο. Μη διακόπτετε τα παιδιά  

όταν μιλούν. Να προσέχετε τον ήχο της φωνής σας. Κρατήστε έναν απαλό αλλά 

ακουστικό τόνο. Χρησιμοποιείστε τη γλώσσα του σώματος και τις χειρονομίες 

με τα χέρια σας για να βοηθήσετε στον καθορισμό των σημείων σας. 

 

Όσο λιγότερο τόσο περισσότερο! 

Τα παιδιά δεν θα καθίσουν μπροστά σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο για πολλές ώρες. 

Επομένως, το εικονικό εργαστήριο θα πρέπει να είναι συντομότερο σε σχέση με το 

διαπροσωπικό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αρχίσετε το εργαστήριο διαβάζοντας μια 

ιστορία, μπορείτε να την καταγράψετε και να τη στείλετε στα παιδιά να την ακούσουν 

πριν το εργαστήριο. Ή μπορείτε να μετατρέψετε την ιστορία σε κινούμενο σχέδιο και 

να τη στείλετε εκ των προτέρων   

 

Χρησιμοποιείστε πολύ διαδραστικό υλικό 

Από το να δώσετε διάλεξη, χρησιμοποιείστε τη συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις, 

ομαδικές ασκήσεις. Συνδυάστε ατομικές, μικρές και μεγάλες ομαδικές εργασίες, γιατί 

είναι δύσκολη η διευκόλυνση μια μεγάλης ομάδας σε ατομικό επίπεδο 
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Χρησιμοποιείστε εικονικές λειτουργίες στην τάξη 

Χρησιμοποιείστε υλικό πολυμέσων, κινούμενα σχέδια και βίντεο, ζωγραφική και 

γράψιμο σε online οθόνη, διαμοιρασμό οθόνης και λοιπά 

 

Μοιραστείτε συναισθήματα 

Τα παιδιά είναι η πιο συναισθηματική ομάδα μαθητών. Να είστε δραστήριοι με το να 

δείχνετε τα συναισθήματα, χρησιμοποιείστε πολλές χειρονομίες με τα χέρια σας 

(επιβράβευση, χειροκρότημα, κλπ), εκφράσεις προσώπου, και διαφορετικές φωνές για 

να κάνετε τη μαθησιακή εμπειρία πιο διασκεδαστική και ικανοποιητική  

  

Να είστε διασκεδαστικοί και αστείοι 

Χρησιμοποιείστε διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες ιδέες για να ανοίξετε και να 

κλείσετε τις ενότητες: τραγούδια, ποιήματα ή έναν διασκεδαστικό χαιρετισμό. 

Χρησιμοποιείστε διάφορα φυσικά βοηθήματα διδασκαλίας όπως μαριονέτες, παιχνίδια 

και άλλα αντικείμενα. Τα αστεία τα γέλια και οι αστείες φράσεις είναι πολύ 

αποτελεσματικά όταν δουλεύετε με παιδιά.   

 

Να είστε ευέλικτοι  

Μερικές φορές το εργαστήριο δε θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο, οπότε να είστε 

ευέλικτοι για να το προσαρμόσετε στις ανάγκες των παιδιών που συμμετέχουν. Αν τα 

παιδιά είναι πολύ κουρασμένα και δεν μπορούν να συνεργαστούν απλά διακόψτε το 

εργαστήριο νωρίτερα.  

 

 

Χρησιμοποιείστε τη λειτουργία της συνομιλίας 

Κάντε κάτι στη συνομιλία μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά από την πρώτη σας συνεδρία. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από όλους να πληκτρολογούν την τοποθεσία 

τους. Δημιουργήστε μικρές δραστηριότητες στη συνομιλία κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου (ερωτήσεις, κουίζ, κλπ) για να κρατήσετε τα παιδιά αφοσιωμένα. 

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ενώ 

ακούνε την ιστορία, χρησιμοποιώντας emoticons.  
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8.2. Προσαρμογή του διδακτικού υλικού στον περιορισμό Covid 19: το 

Ευρω-Αραβικό Ίδρυμα ((José M. González Riera) 

 

H εμπειρία της πανδημίας Covid 19 ήταν ένα απροσδόκητο φαινόμενο για το οποίο οι 

περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες δεν είχαν σχεδιαστεί με κάποιο 

προηγούμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τέτοια ήταν και η περίπτωση με το πρόγραμμα 

TRACE, των οποίων τα μέλη έπρεπε να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες τους και 

τα αποτελέσματά τους στο νέο απροσδόκητο σενάριο. Θα προσπαθήσουμε να 

αποκαλύψουμε μια διαδικασία μέσω της οποίας το Ευρω Αραβικό Ίδρυμα 

δημιούργησε το διδακτικό του υλικό προσαρμόζοντάς το στη συνέχεια στα ειδικά 

χαρακτηριστικά των τάξεων. Τέλος, θα εξηγήσουμε πως μεταμορφώνουμε τα 

αποτελέσματα που αρχικά είχαν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούνται επιτόπου στις 

αίθουσες διδασκαλίας και τις βιβλιοθήκες σε εικονικό υλικό που θα μπορούσε εύκολα 

να εφαρμοστεί από τους γονείς στο σπίτι. 

Ο πρώτος οδηγός δημιουργήθηκε αρχικά με έναν πολύ γενικό τρόπο επειδή για αν 

σχεδιάσουμε οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε 

υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις, προσωπικές εμπειρίες, κίνητρα, συναισθηματική 

νοημοσύνη κλπ. Ετοιμάσαμε τους οδηγούς για το μικρό ψωμάκι, Τον άντρα, το παιδί 

και το γαϊδούρι, και Τον Χαλίφη, το Βοσκό και την Ευτυχία. Στην τελευταία 

περίπτωση, δημιουργήσαμε ένα βίντεο στο οποίο το παραμύθι ήταν ένα κινούμενο 

σχέδιο.      

                     

     The Caliph, the Shepherd and Happiness: https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ 

Μετά από αυτό μόλις γνωρίζαμε τον κοινό στόχο και είχαμε τα σχόλια από τους 

εκπαιδευτικούς, προσαρμόσαμε αυτόν τον αρχικό οδηγό για να το προσαρμόσουμε 

σύμφωνα με τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Ακόμη κι αν είχαμε έναν μαθητή 

https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ
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με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, οπότε έπρεπε να προσαρμόσουμε το υλικό και να 

σχεδιάσουμε κάποιες διαφοροποιημένες δραστηριότητες για αυτόν (εργαστήκαμε σε 

συνεργασία με τον σύμβουλό του). Οι μαθητές ήταν αρκετά ευαίσθητοι και σε 

ετοιμότητα. Απόλαυσαν το βίντεο και συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες. Σε 

αυτό το σημείο και μόλις την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε το σχολείο “Padre Manjón 

School” (Γρανάδα, Ισπανία) και εφαρμόσαμε όλες τις δραστηριότητες, από το σπίτι 

λόγω της πανδημίας Covid 19. Λόγω αυτού έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε τη δουλειά 

μας για να καλύψουμε τις ανάγκες της επιδημικής κατάστασης. Στη συνέχεια, 

δημιουργήσαμε μια τρίτη έκδοση των οδηγιών για να κάνουμε τις ιστορίες εύχρηστες 

από το σπίτι με τους γονείς που εργάζονται ως συντονιστές. Σε αυτό το σημείο 

αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια έκδοση βίντεο για όλες τις ιστορίες γιατί μέχρι 

εκείνη τη στιγμή είχαμε μόνο τον Χαλίφη, το Βοσκό και την Ευτυχία σε μορφή βίντεο, 

όπως είχαμε δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει άλλο υλικό και μεθοδολογίες για τις 

υπόλοιπες ιστορίες. Σκεφτήκαμε οτι η δημιουργία βίντεο για όλες τις ιστορίες θα 

μπορούσε να είναι πιο παρακινητική και πρακτική στην εργασία από το σπίτι. Εκτός 

από αυτό δημιουργήσαμε ad hoc οδηγίες για γονείς ή ενήλικες στο σπίτι όπου και 

απλοποιήθηκαν τα υλικά.  

Οι σύνδεσμοι των βίντεο που δημιουργήθηκαν για τα εργαστήρια TRACE στα 

Ισπανικά, με υπότιτλους στα Αραβικά, Γαλλικά και Αγγλικά είναι οι εξής:  

- Ο χαλίφης, ο βοσκός και η ευτυχία: https://youtu.be/2pv3yHtsCPQ  

- Το μικρό ψωμάκι: https://youtu.be/YglRl6yxhN0  

- Ο άνδρας, το αγόρι και το γαϊδούρι: https://youtu.be/XsLC9NeI1Yo  

 

  

https://youtu.be/2pv3yHtsCPQ
https://youtu.be/YglRl6yxhN0
https://youtu.be/XsLC9NeI1Yo
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9. Ιστορίες TRACE με εγχειρίδια για δασκάλους και 

βιβλιοθηκονόμους  

9.1. Μεθοδολογίες με τις οποίες διδάσκεται η κριτική σκέψη μέσα από 

παιδικά      παραμύθια όπως χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες ιστορίες 

που έχουν αναπτυχθεί από το Ευρώ Αραβικό Ίδρυμα (José M. González 

Riera & Slava López Rodríguez) 

Ιστορίες για τις οποίες το Ευρώ Αραβικό Ίδρυμα  έχει δημιουργήσει εργαστήρια 

/σεμινάρια: 

- Ο Χαλίφης, ο Βοσκός και η Ευτυχία (Ισπανία)               

- Το μικρό ψωμάκι (Λετονία) 

- Ο Άντρας, το Παιδί και το Γαϊδούρι (Ελλάδα) 

Καθώς η διδασκαλία είναι εύπλαστη , οι διοργανωτές δεν ενθαρρύνονται στο να 

χρησιμοποιούν μια και μοναδική καθορισμένη μέθοδο στη διδασκαλία, αντιθέτως να 

διδάσκουν βασισμένοι στις υπάρχουσες ζωές και γνώσεις των παιδιών και να 

συνδυάζουν διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση 

της ποιότητας  της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Στις δικές μας ιστορίες 

προτείνουμε μια εκλεκτική μεθοδολογία που βασίζεται στο ακολούθως προτεινόμενο 

μοντέλο. 

Το μοντέλο των τεσσάρων ικανοτήτων  των Luke και Freebody (1999) δηλώνει ότι οι 

μαθητευόμενοι πρέπει να εμπλακούν σε τέσσερις σημαντικές πρακτικές διαβάσματος 

ώστε να επικοινωνούν. Αυτές οι τέσσερις πρακτικές απαιτούν από τους 

μαθητευόμενους να χωρίσουν τον κώδικα των κειμένων, να συμμετέχουν στο νόημα 

των κειμένων , να τα χρησιμοποιούν λειτουργικά, να αναλύουν κριτικά και να 

μεταμορφώνουν  τα κείμενα. Το μοντέλο παρέχει μια ισορροπημένη και δομημένη 

πρακτική για να συμμετέχουν οι μαθητευόμενοι σε ένα πλήρες φάσμα με εξίσου 

σημαντικούς ρόλους γραφής και ανάγνωσης (εγγραμματοσύνη / αλφαβητισμός) και 

στοχεύει να καλύψει και να ενσωματώσει ένα ευρύ ρεπερτόριο από κειμενικές 

πρακτικές που χρειάζονται στις νέες οικονομίες και κουλτούρες. Σύμφωνα με τον 

Φρίμποντι (1992) οι συνιστώσες της επιτυχίας του διαβάσματος περιλαμβάνουν την 

ερμηνεία του κειμένου, την ικανότητα να χρησιμοποιούνται  τα σωστά συμπεράσματα 

για να ενώνονται τα κομμάτια του κειμένου και να καλύπτονται τα νοηματικά κενά. 

Αυτή η εξήγηση της εγγραμματοσύνης αποδίδει λιγότερη έμφαση στην εκμάθηση 
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τεχνικών δεξιοτήτων για αποκωδικοποίηση , και  συνάδει με την κοινωνικοπολιτισμική 

σκοπιά της μάθησης ( Vygotsky, 1978) η οποία ζητά από τους διοργανωτές να 

κατευθυνθούν πέρα από τις γνωστικές εκδοχές της ανάπτυξης του αλφαβητισμού σε 

μια κοινωνικά δομημένη πρακτική.  

 

9.1.1. Ορισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιεί το Euro-Arab Foundation στις 

ιστορίες (José M. González Riera & Slava López Rodríguez) 

I. Σωκρατική παιδαγωγική: αυτή η παιδαγωγική δίνει έμφαση στο ρόλο του 

διοργανωτή στο να κάνει προκλητικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 

ώστε να βελτιώσει δεξιότητες όπως η συλλογιστική, αμφισβήτηση, σύγκριση και 

συσχέτιση ιδεών με παραδείγματα από την πραγματική ζωή, εμπλοκή σε κριτικές 

συζητήσεις. 

II. Ζωγραφική και μεθοδολογία της σκέψης: Αύτη η μεθοδολογία χρησιμοποιείται 

καθώς η ζωγραφική προωθεί την κριτική σκέψη  μέσω  μια κοινωνικοπολιτισμικής 

οπτικής. Οι λέξεις και οι εικόνες έχουν μια ενωτική δύναμη στο να μετατρέπουν 

μηνύματα και να διευρύνουν τη φαντασία των παιδιών. Μια άλλη στρατηγική που 

βοηθάει τα παιδιά να διαβάζουν κείμενα με ένα τρόπο καθοριστικό και με νόημα είναι 

η ο Οδηγός τριών επιπέδων που δημιουργήθηκε από τον Heber το 1978, και 

τροποποιήθηκε από τον Morris και Steward-Dore το 1984. Ο οδηγός αυτός αποτελείται 

από τρία επίπεδα, το κυριολεκτικό, το ερμηνευτικό (επαγωγικό/συμπερασματικό) και 

το αξιολογικό επίπεδο. Το κυριολεκτικό επίπεδο απαιτεί από τους αναγνώστες να 

διαβάσουν τα κείμενα κι να επεξεργαστούν τις πληροφορίες. Το ερμηνευτικό επίπεδο 

απαιτεί από τους αναγνώστες να εξάγουν τα νοήματα που παρουσιάζονται στα κείμενα 

συνδυάζοντας  με τις κυριολεκτικές πληροφορίες ή με τις δικές τους υπάρχουσες 

εμπειρίες και γνώση. Το αξιολογικό επίπεδο απαιτεί από τους αναγνώστες να 

συνδυάσουν  τις κυριολεκτικές και ερμηνευτικές πληροφορίες, για να αναλάβουν 

διαφορετικές οπτικές στα κείμενα. Ζητά επίσης από τους αναγνώστες να συσχετίσουν 

πληροφορίες με άλλα περιεχόμενα.  

III. Συνεργατική μάθηση:  αυτό το είδος μεθοδολογίας χωρίζει τα κομμάτια μιας 

εργασίας ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα παιδιών που πρέπει να συνεργαστεί για να 

την τελειώσει, αλλά η εκμάθηση διαμορφώνεται και καθοδηγείται από τον διοργανωτή, 

ο οποίος επίσης δείχνει το σωστό τρόπο για να γίνουν οι διάφορες εργασίες. 

IV. Συλλογική μάθηση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας. Η συλλογική μάθηση θέλει να ομαδοποιήσει τα 
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παιδιά μαζί, έτσι ώστε να κάνουν μια κοινή εργασία. Κάθε παιδί έχει να κάνει ένα 

κομμάτι της εργασίας και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια πρόσθεση όλων των 

εργασιών. Ο διοργανωτής μόνο υποστηρίζει.  

Τα παιδιά έχουν τη δική τους ταυτότητα, κουλτούρα και γλώσσες που  φέρουν στη 

μάθηση τους. Αυτή η οπτική συνάδει με την κοινωνικοπολιτισμική ερμηνεία της 

εκμάθησης  κατά την οποία η κουλτούρα, η γλώσσα και οι κοινωνικές πρακτικές 

σχηματίζουν τη διαδικασία εκμάθησης και σκέψης (Walsh, 2006). Οι διοργανωτές, 

συνεπώς, αναμένονται να χτίσουν στα παιδιά δικές τους ικανότητες και εμπειρίες στην 

πρακτική της διδασκαλίας τους. 

V. Ηθικά διλήμματα:  Σύμφωνα με τον Johnson and Johnson (1993), η εκμάθηση 

απορρέει ως συμπέρασμα κοινωνικής συναναστροφής και αναπτυσσόμαστε 

διανοητικά μέσα από τις σχέσεις που έχουμε με άλλους ανθρώπους. Κατά αυτή την 

έννοια, προτείνεται οι δραστηριότητες να διεξάγονται κατά τρόπο συνεργατικό και 

συλλογικό, ώστε κάθε παιδί να εμπλουτίζεται με τις συνεισφορές των άλλων και να 

μπορούν να μάθουν κάτι  που να έχει νόημα, δηλαδή ότι μια γνώση που αποκτάται από 

μια συγκεκριμένη εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το παιδί και σε άλλες 

εργασίες και περιεχόμενα, παρόμοια ή και μη. Με αυτήν την έννοια, είναι επίσης 

χρήσιμη η ενασχόληση με τα ηθικά διλήμματα, εφόσον οι ηλικίες στις οποίες 

απευθύνονται οι ιστορίες ανταποκρίνονται στην αρχή της ηθικής ανάπτυξης. Τα ηθικά 

διλήμματα, όπως καθορίζονται από τον Köhlberg (1971), συνιστούν μια διαδικασία 

αντανάκλασης που στοχεύει στο να απαντήσει σε μια κατάσταση που δημιουργεί μια 

διαμάχη αξιών. Συνεπώς, μέσω αυτής της στρατηγικής, δουλεύονται η συνείδηση, η 

ηθική, ο ατομικισμός, ο κριτικός συλλογισμός και οι ηθικές αρχές των παιδιών. 

 

 

9.1.2. Κύριες αξίες στα παραμύθια  

                       

Ο άντρας, το παιδί και το γαϊδούρι 

Αυτή η ιστορία διδάσκει τις αξίες του σεβασμού και της ανοχής και βοηθάει τα παιδιά 

να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και αυτάρκεια. 

⮚ Σεβασμός και ανοχή : οι κύριοι χαρακτήρες  σε αυτόν τον μύθο του Αισώπου 

κρίνονται για τις πράξεις τους από διαφορετικούς ανθρώπους σε κάθε περίπτωση 
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της ιστορίας. Μερικές φορές κάνουμε το λάθος να κρίνουμε τους ανθρώπους 

επειδή  δεν  

Image by Mandy Fontana from Pixabay                  

 

καταλαβαίνουμε την συμπεριφορά 

ή τις ιδέες τους και προσπαθούμε 

να τους αλλάξουμε. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να διδάσκουμε στα 

παιδιά αυτές τις αξίες ώστε να τα 

βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι 

δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να σκεφτόμαστε ή να συμπεριφερόμαστε 

διαφορετικά, εφόσον κανείς δεν πληγώνεται από αυτό. Για την ακρίβεια, αυτό 

μπορεί να είναι καλό για εμάς επειδή μπορούμε να μάθουμε και να βελτιώσουμε 

τον εαυτό μας, χάρη στις απόψεις των άλλων που είναι διαφορετικές από τις δικές 

μας. 

 

⮚ Αυτοπεποίθηση και αυτάρκεια: ο άντρας αυτού του αρχαίου μύθου προσπαθεί 

να τους ικανοποιήσει όλους έτσι ώστε να αποφύγει την διαρκή κριτική. Ως 

αποτέλεσμα, το παιδί του και ο γάιδαρος πέφτουν μέσα στο ποτάμι. Έτσι, τα παιδιά 

παίρνουν ένα σημαντικό μάθημα από αυτή τη κατάσταση: δεν έχει καμία σημασία 

πόσο σκληρά προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους, γιατί ποτέ δεν θα είναι 

αρκετό. (‘’ Ικανοποίησε τους όλους, και δεν θα ικανοποιήσεις κανέναν’’).  Έχει 

πολύ μεγάλη σημασία να βρίσκεσαι σε αρμονία με τον εαυτό σου. Με αυτήν την 

έννοια, τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, το οποίο τους 

επιτρέπει να αναλύουν μια πραγματικότητα και ως αποτέλεσμα από τις 

πληροφορίες που θα λάβουν, θα μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και 

απόψεις χωρίς την επιρροή των υπόλοιπων ανθρώπων. Συνεπώς, βοηθάει τα παιδιά 

να ξέρουν πότε μια κριτική είναι εποικοδομητική και κυρίως, εάν θέλουν να την 

λάβουν υπόψη.  

 

 

 

Το μικρό ψωμάκι 

Αυτό το παραμύθι διδάσκει τις αξίες της ταπεινοφροσύνης και της σύνεσης: 

https://pixabay.com/users/3938030-3938030/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1975258
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1975258
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⮚ Ταπεινοφροσύνη: όπως μπορούμε να δούμε, το μικρό ψωμάκι είναι πραγματικά 

αλαζονικό με όλα τα ζώα που συναντά στο δρόμο του. Συνεχώς επιδεικνύει μια 

υπερβολικά σίγουρη στάση επειδή πιστεύει ότι είναι πιο έξυπνο από αυτά. 

Δυστυχώς, σύντομα βρίσκει κάποιον που είναι πιο ευφυής από αυτό. Ως 

αποτέλεσμα, τα παιδιά μαθαίνουν την σημασία του να είναι κανείς ταπεινός. Εάν 

υποτιμάμε τους ανθρώπους , στο τέλος κάποιος άλλος θα μας ποτίσει με το ίδιο 

φαρμάκι αργά ή γρήγορα.  

 

 

                              Image by Greg Seymour from Pixabay 

 

⮚ Σύνεση: εξαιτίας της αλαζονείας και της υπερβολικής σιγουριάς, το μικρό ψωμάκι 

δεν αντιλαμβάνεται το κόλπο της αλεπούς. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να μην 

εμπιστεύονται ανθρώπους που δε γνωρίζουν, επειδή ποτέ δεν μπορούν να ξέρουν 

τις πραγματικές τους προθέσεις. Στην ιστορία, εάν το μικρό ψωμάκι ήταν πιο 

ταπεινό, πιθανότατα θα είχε ξεφύγει από την αλεπού. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/users/costaricacurious0-1320894/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=899378
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=899378
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=899378
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=899378
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  Ο χαλίφης, ο βοσκός και η ευτυχία 

Αυτό το παραμύθι διδάσκει τις αξίες της γενναιοδωρίας, της ευγνωμοσύνης, την 

απληστία και τη ζήλεια: 

 

⮚ Γενναιοδωρία και ευγνωμοσύνη: ο χαλίφης δείχνει στα παιδιά αυτές τις αξίες 

μέσα από το παραμύθι καθώς δε 

διστάζει να ικανοποιήσει το 

βοσκό ώστε να εκφράσει την 

ευγνωμοσύνη του σε αυτόν. 

Επιπροσθέτως, ο χαλίφης δεν 

ενδιαφέρεται για την υψηλή 

αξία του αιτήματος του βοσκού 

επειδή το μόνο που θέλει είναι 

να τον κάνει χαρούμενο.  

                                                                  

Image by António 

Cascalheira from Pixabay 

⮚ Απληστία και ζήλεια: ενώ ο 

χαλίφης διδάσκει στα παιδιά 

αξίες οι οποίες είναι πολύ θετικές, το παράδειγμα του βοσκού είναι το αντίθετο. 

Παρ’ ότι έχει ο,τι ζήτησε, ο βοσκός ανησυχεί πιο πολύ για το τι έχει ο γείτονας 

και προσπαθεί συνεχώς να έχει περισσότερα απ’ ότι όλοι οι άλλοι. Το ηθικό 

δίδαγμα του παραμυθιού είναι στενά συνδεδεμένο με το διάσημο ρητό «Εάν 

είσαι άπληστος, μπορεί να καταλήξεις με τίποτα.» του οποίου το Ισπανικό 

αντίστοιχο ρητό είναι “La avaricia rompe el saco”. 

 

  

https://pixabay.com/users/cascalheira-202048/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
https://pixabay.com/users/cascalheira-202048/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=298650
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9.2. Μεθοδολογίες με τις οποίες διδάσκεται η κριτική σκέψη μέσα από 

παιδικά παραμύθια όπως χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες ιστορίες που 

έχουν αναπτυχθεί από το the Association Creative Ideas (Agnese Eriņa, 

Ineta Vītola, Sanita Putniņa) 

9.2.1. Ορισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Creative Ideas στις 

ιστορίες                       

 Ι. Διάλογος (Συζήτηση).  Η συζήτηση στο κείμενο επιτρέπει στα παιδιά να χτίσουν 

το λεξιλόγιό τους, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ενισχύει την 

αυτοπεποίθησή τους με το να τους παρέχει μια ευκαιρία και εκφραστούν μπροστά  

στους συνομηλίκους τους. 

 

Ο διάλογος, ως μέθοδος εκμάθησης είναι μια στοχευμένη συζήτηση που περιλαμβάνει 

ολόκληρο ή ένα μέρος της ομάδας με σκοπό την ανταλλαγή σκέψεων για ένα κοινό 

θέμα. Οι συμμετέχοντες ψάχνουν για απαντήσεις , κινούμενοι προς μια εποικοδομητική 

λύση για το πρόβλημα. Είναι μια προσέγγιση κατά την οποία ένα μέλος έχει την 

δυνατότητα να μιλήσει με τους άλλους και να ακούσει τις απαντήσεις τους. Ο 

εισηγητής συνήθως επιβλέπει όλες τις περίπλοκες  αλληλεπιδράσεις, δρώντας όπου 

είναι απαραίτητο σαν διαχειριστής, σύμβουλος, δίνει το έναυσμα σε μια συζήτηση, 

συντάκτης και διαλύει τις διαφωνίες. Καθώς η συζήτηση επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να δουλεύουν περισσότερο και να δέχονται ανατροφοδότηση, αυτό 

είναι πιο αποτελεσματικό από μια διάλεξη που αφορά ικανότητες ευαισθητοποίησης 

και επίλυσης προβλημάτων. Παρ’ όλα αυτά η πληροφορία  περνάει πιο αργά σε 

μαθήματα που γίνονται με τρόπο συζήτησης από ότι σε διαλέξεις. Συνεπώς η διάλεξη 

είναι πιο αποτελεσματική με όρους εκμάθησης μιας πληροφορίας. Οι δεξιότητες που 

μαθαίνουμε στο διάλογο- ακούμε τους άλλους, κρίνουμε τα επιχειρήματά τους,  

διατυπώνουμε τις πεποιθήσεις μας κατά την ανταλλαγή των σκέψεων, η ικανότητα του 

να αντιστεκόμαστε στην επιρροή της προσωπικής απέχθειας και αποστροφής και του 

να είμαστε επιρρεπείς στην πίεση, να επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα, παρά τις 

συναισθηματικές πιέσεις. Η μέθοδος του διαλόγου είναι σημαντική εάν θέλουμε να 

βελτιώσουμε την ικανότητά μας να έχουμε πιο κριτική σκέψη και να ενθαρρύνουμε τη 

σκέψη υψηλότερου επιπέδου (ανάλυση, σύνθεση), να βελτιώσουμε την ικανότητα να 

εκφραζόμαστε βασιζόμενοι σε μια κρίση που στηρίζεται σε δεδομένα, ορισμούς, 

έννοιες και αρχές, επιτρέποντας στη διαδικασία εκμάθησης να ευθυγραμμιστεί με 

πραγματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα άτομα, 
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διαδίδοντας τη γνώση από τα μέλη που είναι  περισσότερο μορφωμένα προς τα 

λιγότερο μορφωμένα, ενδυναμώνοντας θετικές στάσεις απέναντι στη συνεργασία και 

την εκμάθηση από τον άλλον, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να καταλάβουν 

καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους.  

 

Παραδείγματα ενός διαλόγου για ένα κείμενο περιλαμβάνουν: 

● Τα παιδιά γράφουν ασαφείς και συγκεχυμένες λέξεις και αργότερα τις συζητάνε 

με τον εισηγητή. 

● Ο συντονιστής κάνει ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο και τα παιδιά δίνουν τις 

απαντήσεις τους. 

● Πρόβλεψη- ο συντονιστής  σταματάει να διαβάζει ανά τακτά διαστήματα και 

ρωτάει τα παιδιά τι θα έπρεπε να γίνει στη συνέχεια, κατά τη γνώμη τους.  

● Οι συντονιστές ενθαρρύνουν συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με το 

κείμενο (π.χ. μέσα μεταφοράς, πόλεμος) 

● Ιστός αράχνης- τα παιδιά τοποθετούν το κεντρικό θέμα της ιστορίας σε έναν 

κύκλο στη μέση μιας σελίδας και προσθέτουν μερικές γραμμές από το κέντρο 

του κύκλου προς μικρότερους κύκλους που γράφουν σχετικά θέματα που 

βασίζονται στο κείμενο. 

 

 

ΙΙ. Τέχνες. Οι τέχνες ενθαρρύνουν τα παιδιά να παρατηρούν τον κόσμο από πολλές 

διαφορετικές οπτικές γωνίες  και να ακολουθούν μια προσέγγιση  μεθοδευμένης 

σκέψης βρίσκοντας λύσεις, δίνοντάς τους δηλαδή τις απαραίτητες δεξιότητες για 

κριτική σκέψη.  

Το σχέδιο είναι η βάση των τεχνών. Τα πιο τολμηρά κάστρα της φαντασίας μπορούν 

να χτιστούν με αυτό. Το σχέδιο είναι παράλληλα και μαθηματικά, μουσική, άθλημα. 

Μαθηματικά, διότι απαιτεί σκέψη για τα διαφορετικά σχήματα και την σχέση τους. 

Μουσική, επειδή ζητάει εμβάθυνση στους ρυθμούς και τις σκιές των γραμμών. Άθλημα 

γιατί ζωγραφίζοντας, μαθαίνουμε να ελέγξουμε και να οδηγούμε την κίνηση και τη 

δύναμη του σώματός μας. Σχεδιάζοντας  εγκαθιδρύουμε μια σχέση μεταξύ μιας 

ενόρασης που συλλαμβάνεται, ενός μυαλού που αξιολογεί και ενός χεριού που αγγίζει 

την επιφάνεια στην οποία δημιουργούμε μια εικόνα με διαφορετικά υλικά. 

Σχεδιάζοντας μαθαίνουμε να εντοπίζουμε, να βλέπουμε, να αναλύουμε, να 
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καταλαβαίνουμε και να αναπαριστούμε την τάξη του ορατού κόσμου και των 

πραγμάτων- σχήμα, δομή, ένταση, υλική υπόσταση και χώρος. 

 

Παραδείγματα της χρήσης εικαστικών τεχνών για την εργασία σε ένα κείμενο, 

περιλαμβάνουν:  

 

● Δημιουργώντας μια εικονογράφηση – σχεδιάζοντας στιγμές από την ιστορία, 

δημιουργώντας ένα χαρακτήρα παραμυθιού από χρωματιστό χαρτόνι, 

δημιουργώντας μια σύνθεση διαφορετικών εικόνων. 

● Κατανοώντας μια εικονογράφηση- τα παιδιά προσπαθούν να πουν τι συμβαίνει 

σε μια εικονογράφηση επικαλούμενα την ιστορία. 

● Αξιολογώντας μια εικονογράφηση- τα παιδιά εξηγούν γιατί τους αρέσει η 

συγκεκριμένη εικονογράφηση (για παράδειγμα, εξαιτίας της ποιότητας του 

σχεδίου, επειδή είναι το καλύτερο σημείο της ιστορίας, λόγω της καλλιτεχνικής 

ελευθερίας που ενσωμάτωσε ο / η καλλιτέχνης στην εικόνα). 

 

Παραδείγματα της χρήσης παραστατικών τεχνών για την εργασία σε ένα κείμενο,    

περιλαμβάνουν : 

● Παιχνίδια ρόλων-επιλέγοντας ένα κομμάτι από την ιστορία, δημιουργώντας και 

αναπαράγοντας διαλόγους για τους αξιόλογους χαρακτήρες. 

Η ικανότητα να  διατηρείται και να αναπτύσσεται ένας διάλογος σε αρμονία με την 

επικοινωνιακή κατάσταση. Για να αναπτύξουν τις ικανότητες του να δημιουργούν ένα 

διάλογο, οι μαθητές θα πρέπει να προσφέρουν κείμενα σε διαφορετικές μορφές-

ηχητικά, αναγνώσιμα, οπτικά σε μορφή βίντεο, τα οποία περιλαμβάνουν διαλόγους σε 

διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Οι διάλογοι θα πρέπει να αντανακλούν 

διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, να αποτυπώνουν με τον 

τρόπο ομιλίας συμμόρφωση (ή μη συμμόρφωση).  Κατά την ανάλυση των 

προτεινόμενων κειμένων, οι μαθητές μπορούν να συμπεράνουν τι χρειάζεται να 

μαθευτεί και να ακολουθηθεί ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος , και αυτοί είναι οι 

κανόνες επικοινωνίας. Οι μαθητές θα πρέπει να προσφέρονται να αναλύσουν τη 

συμπεριφορά τους στη διάρκεια ενός διαλόγου. Για τον σκοπό αυτό, είναι χρήσιμο να 

κάνουν μια μαγνητοσκόπηση ή βιντεοσκόπηση ενός διαλόγου.   

● Οργανώνοντας μια παράσταση – φτιάχνοντας κούκλες για τους χαρακτήρες και 

οργανώνοντας μια παράσταση. 
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Η τέχνη του θεάτρου σχηματίζει και αναπτύσσει την κατανόηση του μαθητή για την 

τέχνη του θεάτρου σαν μια τέχνη δράσης, παράλληλα τις εικαστικές τέχνες σαν 

εικαστικά της τέχνης της χωροταξικής κατανόησης, τη μουσική σαν ήχο και στίχους 

για την αντιληπτική τέχνη, τη λογοτεχνία σαν την τέχνη της κατανόησης του κειμένου. 

Με την εκμάθηση των συγκεκριμένων ικανοτήτων της τέχνης του θεάτρου, το παιδί 

αναπτύσσει πλαστικότητα στο σώμα και λεκτικές τεχνικές ομιλίας και φυσικό 

προσανατολισμό, συνεργασία με το κοινό και συνεργασία στην επικοινωνία, τα οποία 

είναι απαραίτητα  για να παρουσιάσουν πλήρως και πειστικά την παράστασή τους σε 

άλλα θέματα, να αναπτύσσονται και να αναπτύσσουν  καθημερινές επαφές σε 

διαφορετικές καταστάσεις της ζωής. Για να επιτευχθεί ακόμα πιο επιτυχημένη 

εκμάθηση των αποτελεσμάτων από έναν μαθητή σε μια θεατρική παράσταση, 

προτείνεται να υπάρχει στενή συνεργασία κατά την διαδικασία εκπαίδευσης, με τους 

δασκάλους λογοτεχνίας και γλώσσας, καθώς και δασκάλους άλλων μαθημάτων, 

σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση του θέματος. Στην τέχνη του θεάτρου, οι μαθητές θα 

επιλέξουν από τις δικές τους εμπειρίες, οπότε και ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι 

ανοιχτός, ικανός να βοηθήσει το μαθητή να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να 

ανταποκριθεί παιδαγωγικά σε ατομικά  προβλήματα με κάθε μαθητή, ειδικά σε 

συναισθηματικές, διαφορετικής εκμάθησης καταστάσεις. 

 

 

9.2.2 Κύριες αξίες στα παραμύθια (Agnese Erina, Ineta Vitola, Sanita Putnina, 

Association Creative Ideas) 

 

 

                                  Το μικρό ψωμί34 

 

Αυτός ο μύθος διδάσκει τους κανόνες της ανθρώπινης επαφής: 

⮚ Ο παραδοσιακός – μύθος βοηθάει να αντιληφθούμε την ηθική βάση της 

επικοινωνίας και να παρατηρήσουμε τους κανόνες της επαφής με ανθρώπους. 

Μια λετονική παροιμία λέει : Πονηρός σαν αλεπού. 

 

 

                                                           
34  Διαφορετική εκδοχή αυτής της ιστορίας μπορείτε να δείτε στην παράγραφο  9.1.2. σελ. 44 
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                       Ο Θησέας και ο Μινώταυρος 

 

 Αυτός ο μύθος διδάσκει τις εξής αξίες: 

⮚ Σεβασμό για τη ζωή, για τον εαυτό μας και για τους άλλους, καλλιεργεί  τις 

αρετές της υπευθυνότητας, του κουράγιου, της σοφίας και της δικαιοσύνης. Μια 

λετονική παροιμία λέει : Είναι καλό να είσαι δυνατός, αλλά διπλά καλύτερο το 

να είσαι έξυπνος 

 

        

Image by Artie_Navarre from Pixabay 
                

                                         Το αστέρι τραμ 

Αυτή η ιστορία του Juris Zvirgzdiņš διδάσκει τις αξίες της αίσθησης της ιστορίας και 

του ανήκειν:  

⮚ Το κείμενο συμβάλλει ώστε να γεννηθεί στο παιδί η αίσθηση της ιστορίας, που 

εκτείνεται στη γειτονιά του, το περιβάλλον και την οικογένειά του, να αναπτύξει 

μια κατανόηση για τον αντίκτυπο των ιστορικών γεγονότων σε σύγχρονες 

συνθήκες και απόψεις και μια αίσθηση ότι ανήκει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, 

μια οικογένεια, έθνος, χώρα. Οι Λετονοί έχουν ένα ρητό: Μια κόρα ψωμιού στο 

τραπέζι του πατέρα είναι πιο γευστική από ένα ψητό σε ένα ξένο σπίτι. 

 

                    

                                                        Το γάντι του γέρου  

Αυτός ο μύθος διδάσκει την αξία της ευγένειας: 

⮚ Κάθε άνθρωπος μπορεί να κατέχει μια ευγενική καρδιά, η οποία προικίζεται με 

τις καλύτερες ανθρώπινες αξίες όπως καλοσύνη, διακριτικότητα, συμπόνια, 

εμπάθεια, οίκτος, ελεημοσύνη και ηρεμία. Αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται 

ως  ανθρώπινες πνευματικές αξίες. Αντανακλώνται σε ανθρώπινες 

δραστηριότητες και σκέψεις. 

https://pixabay.com/users/artie_navarre-66276/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3747720
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3747720
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3747720
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3747720
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⮚ Η ευγένεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους ανθρώπους που ζουν, 

σπουδάζουν, δουλεύουν ή περνούν χρόνο μαζί, ώστε να νιώθουν καλά και 

ασφαλείς. Ένα λετονικό ρητό λέει: Στη ζωή χρειάζονται μικρά πράγματα για να 

γίνει ευτυχισμένος ένας άνθρωπος, και από έναν ευδιάθετο άνθρωπο δεν θα 

λείψει τίποτα.    

 

                       
                            

                                Image by Trang Le from Pixabay 

 

                                       Ο άντρας, το παιδί και το γαϊδούρι35 

 Αυτός ο μύθος διδάσκει τις εξής αξίες: 

⮚ Το να λειτουργεί ο καθένας σύμφωνα με τη λογική του, οτιδήποτε λένε οι άλλοι 

δεν είναι πάντα σωστό, την ικανότητα να παίρνει κάποιος μια απόφαση και να 

εμμένει σε αυτή. Λετονικό ρητό: Όταν κάνεις κάτι, σκέψου το τέλος, όταν 

ράβεις, διώξε τον κόμπο. 

 

 

                                                  Το χρυσό αυγό  

Ο παραδοσιακός μύθος διδάσκει τον σεβασμό απέναντι στα ζωντανά πλάσματα και 

στο περιβάλλον γύρω μας. Η απληστία δεν οδηγεί σε τίποτα καλό. Ένα  λετονικό ρητό 

λέει : Αν δεν έχεις χρυσό παλάτι, η ζωή είναι το ίδιο ωραία. 

  

                                                           
35  Διαφορετική εκδοχή αυτής της ιστορίας μπορείτε να δείτε στην παράγραφο  9.1.2. σελ. 43 

https://pixabay.com/users/bytrangle-6596164/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3031401
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3031401
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3031401
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3031401
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Η μύγα στην οποία δόθηκε η ελευθερία της επιλογής. 

Αυτός ο παραδοσιακός μύθος αναφέρεται στην ικανότητά του να βρεθεί μια ηθική 

λύση σε μια ηθική διαφωνία. Οι Λετονοί έχουν ένα ρητό: Κάνε στους άλλους ο,τι θα 

έκανες και σε σένα.  

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                          Surya Prakash from Unsplash 

 

                          Τα άγρια ζώα και ο κατασκευαστής κουτιών ζύμης. 

Η γενναιοδωρία και το μοίρασμα είναι ορισμένα από τα θετικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων, καλλιεργημένα από την παιδική ηλικία. Το παραμύθι ενισχύει την 

αναγνώριση της  χαράς της συνεργασίας, της προσπάθειας συνεισφοράς για το κοινό 

καλό. Επίσης, τονίζει την αναγκαιότητα  της συμπάθειας όλων  προσφέροντας μια 

χείρα βοηθείας σε κάποια δύσκολη στιγμή. Ένα λετονικό ρητό λέει: Είθε ο Θεός να 

ευλογεί τον άνθρωπο ώστε ευχαρίστως να δίνει στον γείτονά του, και όχι επειδή τον 

παρακάλεσε αυτός ευγενικά. 

 

  

https://unsplash.com/@surya1213
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9.3. Μεθοδολογίες με τις οποίες διδάσκεται η κριτική σκέψη μέσα από 

παιδικά παραμύθια όπως χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες ιστορίες που 

έχουν αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ευαγγελία 

Παπαλόη & Δέσποινα Καρακατσάνη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

 

Μέσα από την αφήγηση ιστοριών, τα παιδιά αναπτύσσουν ένα πνεύμα κοινότητας και 

συνεργασίας. Οι ιστορίες  αποκαλύπτουν θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες (π.χ. πίστη, 

δικαιοσύνη, συμπόνια, κουράγιο, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, ειρήνη, ασφάλεια, κλπ.) 

και άλλες σημαντικές αξίες με έναν τρόπο προσβάσιμο και πειστικό που βοηθά τα 

παιδιά να χτίσουν έναν δυνατό χαρακτήρα, μια προσωπικότητα με  δεξιότητες. Τα 

παιδιά αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους όταν εργάζονται για 

να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν μια ιστορία καθώς λαμβάνουν θετική προσοχή από 

τους συνομηλίκους τους. Επιπροσθέτως, μέσα από διεθνή παραμύθια, τα παιδιά 

διευρύνουν το σεβασμό και την εκτίμηση απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Ανεξάρτητα από αυτό, η αφήγηση ιστοριών ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν ‘’την 

ικανότητα να καταλαβαίνουν, να λύνουν προβλήματα και να εφαρμόζουν πρακτική 

γνώση, για να αποκτήσουν ικανότητες που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής στο 

σύγχρονο κόσμο του παιδιού’’. (Τοτ,2010) 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργικής διαδικασίας, ο ρόλος του συντονιστή 

φαίνεται να είναι εξαιρετικά σημαντικός. Μετά τη διαμόρφωση και την επισήμανση 

μιας προβληματικής κατάστασης, ο συντονιστής προτείνει διαφορετικά μεθοδολογικά 

εργαλεία στα παιδιά ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη, αναλύοντας  το πρόβλημα 

και ψάχνοντας για ευκαιρίες να το λύσουν (Rosandic, 2005). 

 

9.3.1. Ορισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

στις ιστορίες (Ευαγγελία Παπαλόη & Δέσποινα Καρακατσάνη, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου) 

⮚ Σχεδιασμός και μεθοδολογία της σκέψης: Το σχέδιο προωθεί την κριτική 

σκέψη μέσα από μία κοινωνικοπολιτισμική σκοπιά. Οι λέξεις και οι εικόνες 

έχουν μια συνδυαστική δύναμη στο να μεταβιβάζουν μηνύματα και να 

επεκτείνουν τη φαντασία των παιδιών. Εν συντομία, τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια από την ιστορία και μέσα από αυτές, 

αναπαριστούν τις ιδέες τους, τα συναισθήματα τους σχετικά με τους ήρωες της  
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ιστορίας. Στο τέλος, η ομάδα δημιουργεί ένα μικρό βιβλίο σχεδίων με τα σχέδια  

όλων των παιδιών. 

⮚ Συνεργατική μάθηση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξει τη 

δημιουργικότητα και την φαντασία των παιδιών. Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει τα 

παιδιά να δουλεύουν μαζί ώστε να κάνουν μια κοινή εργασία. Κάθε παιδί 

αναλαμβάνει ένα κομμάτι από την εργασία και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η 

ένωση όλων των εργασιών. 

⮚ Σωκρατική μέθοδος: Η Σωκρατική μέθοδος είναι ένας τρόπος αξιολόγησης 

των απόψεων μέσω της εξέτασης αντιφάσεων στις επιπτώσεις τους. Ο απώτερος 

σκοπός της φιλοσοφικής μεθόδου του Σωκράτη είναι πάντοτε ηθικός. Πρέπει  να 

μας κάνει να καταλάβουμε τις παρανοήσεις, ψευδαισθήσεις και αυταπάτες και 

να μας φέρει σε μια καλύτερη κατανόηση του καλού και συνεπώς να μας 

βοηθήσει να αποκτήσουμε τον στόχο που όλα τα ανθρώπινα όντα επιθυμούν- 

την ευτυχία (ευδαιμονία). Όσον αφορά τις ερωτήσεις της Σωκρατικής μεθόδου, 

ο R. W. Paul προτείνει τις εξής έξι βασικές κατηγορίες: 1. Ερωτήσεις για 

αποσαφήνιση, 2. Ερωτήσεις για εξέταση υποθέσεων, 3. Ερωτήσεις που 

εξετάζουν αιτίες και ενδείξεις , 4. Ερωτήσεις σχετικά με απόψεις και οπτικές, 5. 

Ερωτήσεις που εξετάζουν συνέπειες  και επακόλουθα, 6. Ερωτήσεις σχετικά με 

την ερώτηση που ρωτήθηκε από τον συντονιστή και οι συνέπειες στην 

καθημερινή ζωή. 

⮚ Ηθικά διλήμματα : τα ηθική διλήμματα, όπως διατυπώνονται από τον Kohlberg 

(1971), συνιστούν μια διαδικασία ανασκόπησης που στοχεύει στο να απαντήσει 

σε μια κατάσταση που δημιουργεί μια σύγκρουση αξιών. Συνεπώς, μέσα από 

αυτή τη στρατηγική, η συνείδηση, η ηθική, ο ατομικισμός, η κριτική 

επιχειρηματολογία και οι ηθικές αρχές των παιδιών δουλεύονται. Σύμφωνα με 

τους Johnson και  Johnson (1993), η μάθηση προκύπτει ως αποτέλεσμα 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αναπτυσσόμαστε νοητικά μέσα από τις σχέσεις 

που έχουμε με άλλους ανθρώπους. Κατά αυτήν την έννοια, προτείνεται οι 

δραστηριότητες να διεξάγονται με τρόπο συνεργασίας και σύμπραξης, ώστε 

κάθε παιδί να εμπλουτιστεί με τις συνεισφορές των άλλων. Επιπροσθέτως, τα 

παιδιά μαθαίνουν να εφαρμόζουν την αποκτούμενη  γνώση σε άλλες 

δραστηριότητες, περιεχόμενα , παρόμοια ή και όχι .Ο συντονιστής μπορεί να 

κάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το κύριο πρόβλημα της ιστορίας και να 
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δώσει ένα παράδειγμα ώστε να είναι σίγουρος ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει 

την  αποστολή. Τότε τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν κριτικά και να 

εκφράσουν τα συναισθήματα τους, με το να εργάζονται σε ζεύγη. Τέλος, όλα τα 

επιχειρήματα και οι οπτικές παρουσιάζονται και συζητούνται ανάμεσα σε όλη 

την ομάδα. 

⮚ Αυτοσχεδιασμός :  Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πολλές συνεργατικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, αφού 

έχουν ακούσει την ιστορία, τα παιδιά καλούνται να κάνουν έναν αυτοσχεδιασμό 

ως εξής: ένα παιδί θα είναι ο σκηνοθέτης, μία ομάδα παιδιών θα είναι οι 

ηθοποιοί, μια άλλη ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τα φώτα, τη μουσική, το μέρος, 

κλπ. Έπειτα, όλες οι ομάδες αυτοσχεδιάζουν την ιστορία και, στο τέλος, 

συζητάνε όλοι για την εμπειρία αυτή στην τάξη. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να είναι υπεύθυνα για την αποστολή, σχηματίζουν 

επιχειρήματα, παρουσιάζουν τον εαυτό τους, να  έχουν αυτοπεποίθηση, να είναι 

δημιουργικοί, να εμπιστεύονται τους άλλους, να σέβονται τις απόψεις των 

άλλων , κλπ. 

 

9.3.2 Κύριες αξίες στα παραμύθια (Ευαγγελία Παπαλόη & Δέσποινα 

Καρακατσάνη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

  
                             Τα φτερά του Ίκαρου και του Δαίδαλου 

Αξίες: Αυτός ο μύθος αποκαλύπτει την σημασία της υπευθυνότητας, της αναλυτικής 

σκέψης, της δημιουργικότητας και της ταπεινοφροσύνης. 

⮚ Υπευθυνότητα: αυτή η ιστορία αποκαλύπτει με ένα πολύ εντυπωσιακό τρόπο ότι ο 

καθένας πρέπει να λαμβάνει το ρόλο του με υπευθυνότητα και ωριμότητα ώστε να 

προστατεύει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Δείχνει τη σημασία του να προστατεύει 

κανείς την οικογένειά του και να μην είναι ριψοκίνδυνος όταν εμπλέκεται και η 

ασφάλεια άλλων ατόμων.  

 

⮚ Αναλυτική σκέψη: Τα παιδιά μαθαίνουν να μην είναι ριψοκίνδυνα και να δρουν 

μόνο αφού έχουν εξετάσει όλες τις εναλλακτικές στη δεδομένη κατάσταση. H λήψη 

της απόφασης θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης ζημίας-οφέλους.  

 

⮚ Δημιουργικότητα: η δημιουργική σκέψη είναι πολύ σημαντική και ο καθένας θα 

πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί την φαντασία του ώστε να βρει λύση σε κάποιο 

πρόβλημα. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν όρια στη σκέψη  μας και ότι 
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μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας εάν είμαστε δημιουργικοί, εφευρετικοί 

και επίμονοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Ταπεινοφροσύνη : εκτός από το να έχει κάποιος  αυτοπεποίθηση και 

αυτογνωσία, θα πρέπει να μάθει να είναι ταπεινός και όχι αλαζόνας σχετικά με 

τις ικανότητες και τις δυνατότητές του. Από αυτή την ιστορία, τα παιδιά 

μαθαίνουν να είναι ταπεινά σχετικά με όλα τα πράγματα και τις ικανότητες που 

έχουν και να συνεχίσουν να καλλιεργούν το πνεύμα και την προσωπικότητά τους 

.  

                   

Ο ταξιδιώτης και ο χρυσοχόος 

Αξίες : Αυτή η ιστορία αποκαλύπτει τις αξίες της δικαιοσύνης, του σεβασμού και της 

ανέχειας, της ταπεινοφροσύνης, της γενναιοδωρίας και της ευγνωμοσύνης, καθώς και 

της ειλικρίνειας  

⮚ Δικαιοσύνη: η δικαιοσύνη στη ζωή μας είναι πολύ σημαντική αξία, εξίσου και 

για τους απλούς ανθρώπους και για αυτούς που έχουν τη δύναμη. Μέσα από 

αυτή την ιστορία τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία του να σκέφτονται , να 

φέρονται και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με βασικές αξίες οι οποίες θα είναι 

η ηθική τους πυξίδα στη ζωή. Η δικαιοσύνη μπορεί να έχει διάφορα προσωπεία 
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στη ζωή ενός παιδιού και είναι στενά συσχετισμένη με την αμεροληψία , την 

αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, κλπ.  

⮚ Σεβασμός και ανεκτικότητα: οι κύριοι χαρακτήρες σε αυτή την ιστορία 

κρίνονται από τις πράξεις τους σύμφωνα με διαφορετικούς ανθρώπους σε κάθε 

κατάσταση της ιστορίας. Μερικές φορές , κάνουμε το λάθος να κρίνουμε τους 

ανθρώπους διότι δεν τους καταλαβαίνουμε και προσπαθούμε να τους 

αλλάξουμε, και μερικές φορές υποτιμάμε τους άλλους. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να διδάσκουμε στα παιδιά το σεβασμό και την ανεκτικότητα, για να 

τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να 

σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά εφόσον κανείς δεν 

πληγώνεται. Για την ακρίβεια, οι οπτικές των άλλων εμπλουτίζουν την οπτική 

μας και τη σκέψη μας και μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι. Πρέπει να 

σεβόμαστε τους άλλους και να είμαστε ανεκτικοί απέναντι σε διαφορετικές 

γνώμες, κουλτούρες , εμφάνιση κ.λ.π. 

⮚ Ταπεινοφροσύνη: τα παιδιά μαθαίνουν ότι το να είναι κανείς ταπεινός άσχετα 

από τη κοινωνική τους κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του. 

Επιπλέον, αυτοί που έχουν τη δύναμη πρέπει να εμπνέουν τους ακολούθους τους 

και να ηγούνται παραδειγματικά, δείχνοντας στους άλλους πώς να ενεργούν 

σωστά. 

⮚ Γενναιοδωρία και Ευγνωμοσύνη: η γενναιοδωρία και η ευγνωμοσύνη είναι πολύ 

σημαντικές αξίες. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να μαθαίνουν να 

εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους  στους άλλους, να τους βοηθάνε και να τους 

εμπιστεύονται. Αυτή η ιστορία δίνει επίσης την ευκαιρία να κάνει τα παιδιά να 

σκέφτονται τη σημασία της εμπιστοσύνης, να ακούνε ενεργητικά και να έχουν 

ενσυναίσθηση στις  καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις . 

⮚ Ειλικρίνεια: αυτή η ιστορία βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν την σημασία του 

να έχουν εμπιστοσύνη στην αλήθεια όπως και να υπερασπίζονται και να 

διεκδικούν τα δικαιώματα του καθενός και επίσης να διατηρούν τις υποσχέσεις 

τους. Οι ήρωες αυτής της ιστορίας μπορεί να λειτουργήσουν σαν παράδειγμα 

για παιδιά καλλιεργώντας μια δυνατή και σταθερή προσωπικότητα που 

βασίζεται σε αυτές τις αξίες. 
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9.4. Μεθοδολογίες με τις οποίες διδάσκεται η κριτική σκέψη μέσα από 

παιδικά παραμύθια όπως χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες ιστορίες που 

έχουν αναπτυχθεί από τους συνεργάτες από την Κροατία  

9.4.1. Ορισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες από την Κροατία 

9.4.1.1. Μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από την Εθνική και Πανεπιστημιακή 

Βιβλιοθήκη (National and University Library) 

 

I Αφήγηση/Εξιστόρηση και ακρόαση: αυτή η μεθοδολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με την προβολή κάποιων σχετικών με την ιστορία εικόνων. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία τα παιδιά επικεντρώνονται στη γλώσσα. Με 

την ακρόαση των ιστοριών και τη συζήτηση με τον αφηγητή, τα παιδιά μαθαίνουν και 

αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες. Τα παιδιά θυμούνται γεγονότα από ιστορίες, 

ανθρώπινες συμπεριφορές, την ατμόσφαιρα που μπορεί να καθόρισε και να επηρέασε 

την σχέση τους με τον εαυτό τους και τους άλλους 

ΙΙ Καθοδηγούμενη ανάγνωση ιστορίας : αυτή η μεθοδολογία ενθαρρύνει τα παιδιά 

να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εκφράζουν την δική τους γνώμη και  στάση. Βήμα 

βήμα η καθοδηγούμενη ανάγνωση διεγείρει το ενδιαφέρον σε ένα παιδί, ενθαρρύνει 

την προσωπική επαφή με το παραμύθι, αναπτύσσει τη φαντασία και τη διέγερση της 

λεκτική έκφρασης, προβλέποντας τον τρόπο που το σενάριο θα αναπτυχθεί.. Στο 

επόμενο βήμα χρησιμοποιούνται απλές ερωτήσεις, οι επονομαζόμενες ερωτήσεις 

μνήμης (για τις οποίες το παιδί έχει μόνο μια απάντηση) .Πιο σημαντικές είναι οι 

σύνθετες ερωτήσεις που απαιτούν ανάλυση, τη χρησιμοποίηση της φαντασίας και τη 

σύνδεση με καταστάσεις  από την προσωπική ζωή των συμμετεχόντων. Τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται ότι οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες έχουν και αυτοί προβλήματα και 

μαθαίνουν πως αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν .  

III Ερμηνευτική ανάγνωση: Η ερμηνευτική ανάγνωση βασίζεται στην ένταση, τον 

επιτονισμό , το ηχόχρωμα, το ρυθμό, τη σαφήνεια και την έκφραση και είναι εξαιρετικά 

σημαντικά για την κατανόηση της ιστορίας (άφθονη σε πλούσιες προτάσεις με αρκετά 

στυλιστικά χαρακτηριστικά) . Λέξεις που τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν θα εξηγηθούν.  

IV Δημιουργική γραφή: αυτή η μεθοδολογία βασίζεται στην κριτική σκέψη, 

αναγνωρίζοντας τις ηθικές αξίες των χαρακτήρων και αυξάνοντας τις γλωσσικές 

δεξιότητες. Κάθε συμμετέχον μπορεί να τελειώσει την ιστορία με τρόπο που θα του/της 
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άρεσε να λύσει τα προβλήματα του κύριου χαρακτήρα με τη χρήση λογοτεχνικής 

εργασίας ή κόμικ. 

V Σχέδιο: αυτή η μεθοδολογία προωθεί την κριτική σκέψη με έναν ιδιαίτερο τρόπο 

επειδή τα σχέδια δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο το βάθος της παιδικής φαντασίας  

και τις αντιδράσεις ως προς την ιστορία όσον αφορά την επικοινωνία και την 

απεικόνιση της εσωτερικής εμπειρίας της ιστορίας. 

VI Αυτοσχεδιασμός με μαριονέτες : αυτή η μεθοδολογία παρουσιάζει τη μεγάλη 

σημασία  των δραματικών έργων με μαριονέτες, δουλεύοντας με τα παιδιά, που 

βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα επειδή επηρεάζουν την αυτογνωσία των παιδιών 

και αλλάζουν τη στάση τους με το να συμβάλλουν στις ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων, να αναπτύσσουν ένα σύστημα αξιών και να βελτιώνουν διαπροσωπικές 

σχέσεις. Οι προβληματικές καταστάσεις από τα παραμύθια ζωντανεύουν με την χρήση 

παιχνιδιού με μαριονέτες που διερευνά πιθανές λύσεις. 

VII Διαδικασία του δράματος: η ιστορία γίνεται το πλαίσιο για τη διαδικασία του 

δράματος. Στην πρώτη φάση είναι οργανωμένο σαν μια πιο κλειστή μορφή κατά την 

οποία το μεγαλύτερο μέρος του δράματος είναι καθορισμένο.  Αφότου το περιεχόμενο 

της ιστορίας αναπτύχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία του δράματος ανοίγει 

σταδιακά δίνοντας ένα νέο χώρο για τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στο δράμα εισάγουν νέους χαρακτήρες και 

αλλάζουν το περιεχόμενο του παραμυθιού σε έναν καθορισμένο χρόνο. 

 

VIII ΄΄Μαθαίνοντας-τον-εαυτό-σου΄΄παιχνίδια: αυτή η μεθοδολογία επικεντρώνεται 

στην αναζήτηση θετικών χαρακτηριστικών (ιδιοτήτων) για να βοηθήσουν τα παιδιά να 

ενδυναμώσουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αίσθηση της 

προσωπικής αξίας, να ενθαρρύνει τα παιδιά να δηλώσουν κάποιο προσωπικό πρόβλημα 

(πρόβλημα που έχουν στο σχολείο, στο σπίτι, με κάποιον φίλο) και να προσπαθήσουν 

να το λύσουν μαζί με τους/ τις φίλες/-ους τους. 

 

 

9.4.1.2. Μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το δημοτικό σχολείο  

1. Ο διάλογος είναι  μια μορφή που βασίζεται σε καθορισμένες δηλώσεις και αντίπαλες 

γνώμες, μια συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται καθοριστική και προσπαθεί να βρεθεί 

μια λύση. Κατά αυτή τη προσέγγιση, όλοι έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν με τους 

άλλους , να ακούσουν και να εξετάσουν τη γνώμη και τις οπτικές των άλλων. Ο σκοπός 

του διαλόγου είναι να επικεντρωθούν στο πρόβλημα, να αναπτύξουν κριτική σκέψη 
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μέσα από ερωτήσεις, να αναλύσουν και να επεξεργαστούν τους καθορισμένους 

ισχυρισμούς. Αυτή η μέθοδος αναπτύσσει διαφορετικές ικανότητες, απόψεις, 

εκτίμηση, κατανόηση, αποδοχή.   

Παράδειγμα διαλόγου του κειμένου περιλαμβάνουν : 

- Οι συντονιστές ενθαρρύνουν το διάλογο που σχετίζεται με το κείμενο 

- Οι επικεφαλής ενθαρρύνουν τα παιδιά σε διαφορετικές εκβάσεις που θα 

μπορούσαν να είχαν ως αποτέλεσμα με ένα αλλαγμένο τέλος ή απλώς μια 

λεπτομέρεια στο κείμενο. 

2. Η τέχνη μας ενθαρρύνει να παρατηρούμε ανθρώπους, αντικείμενα, γεγονότα και 

εμπειρίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες, δίνοντας μας μια διαφορετική προσέγγιση. 

Μία από τις βασικές τέχνες είναι η ζωγραφική (ιχνογράφημα). 

Το ιχνογράφημα και η ζωγραφική μας επιτρέπουν να εκφράσουμε τις απόψεις και 

τις στάσεις μέσα από χρώματα, δημιουργώντας νέα σχήματα, δημιουργώντας τη δική 

μας πραγματικότητα στο χαρτί. 

3. Η Σωκρατική μέθοδος- αυτή η αντίληψη  σχηματίστηκε από τον Σωκράτη και  

εννοεί έναν  τρόπο εντοπισμού των κρυμμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

μέσα από καθοδηγητικές ερωτήσεις. Η Σωκρατική μέθοδος είναι ένας συνδυασμός 

ειρωνείας και μαιευτικής μεθόδου με επαγωγή και σύνθεση. Η υποδοχή της μαιευτικής 

μεθόδου αναφέρεται πρώτη φορά από τον Πλάτωνα στον διάλογό του Θεαίτητου. Αυτή 

η μέθοδος εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, βασίζεται στην επανεξέταση των 

προσωπικών αμφιβολιών και αντιπαραθέσεων , αναπτύσσει την επίγνωση, την 

κατανόηση, την επίτευξη ενός στόχου. 

4. Η ακρόαση είναι μια μέθοδος που αποβλέπει στην κατανόηση ολόκληρου του 

περιεχομένου του κειμένου, αφαιρώντας λέξεις κλειδιά και γράφοντας σημειώσεις 

σχετικές με το κείμενο. Ο σκοπός είναι ο συνδυασμός πληροφοριών με υπάρχουσα 

γνώση και εμπειρία. 

5. Η δημιουργική γραφή είναι μια μέθοδος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 

φαντασίας, την κριτική σκέψη και την προσδοκία/ πρόβλεψη γεγονότων. 

 

             

 

 

 

    

9.4.2. Κύριες αξίες στα παραμύθια  

 

Η ιστορία των λιμνών Plitvice (Bruno Ćurko, Mala filzofija) 
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Αυτή η παραδοσιακή ιστορία μιλάει για την καλή μαύρη βασίλισσα. Είναι πάντα 

έτοιμη να βοηθήσει το λαό της. Σε μια περίοδο ξηρασίας, οι άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια 

από τη βασίλισσά τους και αυτή τους βοήθησε με τη βοήθεια της βροχής έφτιαξε τις 

λίμνες Plitvice (ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία στην Κροατία). Κάθε φορά που 

ο λαός της είχε μεγάλο πρόβλημα, αυτή ερχόταν να τους βοηθήσει. Γιατί; Επειδή οι 

άνθρωποι είναι καλοί, έμπιστοι και πιστοί. Αυτές είναι οι αξίες που προάγει αυτή η 

ιστορία. Φυσικά, η δική μας μαύρη βασίλισσα φροντίζει τους καλούς και φτωχούς 

ανθρώπους και τιμωρεί τη δύναμη και την αδικία. 

 

                                                                 Image by Pixels4Free from Pixabay 

 

 

 

Η μέλισσα τιμωρείται  που λέει ψέματα 

(Petit Philosophy & Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, Association Creative 

Ideas) 

Ο λαϊκός μύθος αποβλέπει στο να αυξήσει την επίγνωση των παιδιών στο πως το καλό 

και το κακό εκδηλώνεται στη ζωή και γιατί η καλή συμπεριφορά αξίζει μεγάλης φήμης 

στην κοινωνία.  Μια λετονική πεποίθηση λέει : Το ψέμα έχει κοντά πόδια. Ο λαϊκός 

μύθος βοηθάει να αντιληφθούμε την ηθική βάση της επικοινωνίας και να 

παρατηρήσουμε τις νόρμες της επαφής με τους ανθρώπους. Μια λετονική παροιμία 

λέει: Πονηρός σαν αλεπού. 

https://pixabay.com/users/pixels4free-4415186/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2030631
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2030631
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2030631
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2030631
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Manda’s Well 

(Frida Bišćan, Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ζάγκρεμπ) 

Αυτός ο μύθος διδάσκει τη γενναιοδωρία και το κουράγιο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Image by M. Vrdoljak / TZGZ 

Η γενναιοδωρία είναι μια αξία που διδάσκει τα παιδιά να είναι καλά/ευγενικά με όλους 

τους ανθρώπους, να τους βοηθάνε όλους και να μην δίνουν σημασία στην εξωτερική 

εμφάνιση.  

Κουράγιο: το κουράγιο και η ευγένεια του κύριου χαρακτήρα και η παροχή βοήθειας 

στο μοναχικό ιππότη επέστρεψαν με αγάπη και σεβασμό.  

 

Froggy Girl 

(Frida Bišćan, Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ζάγκρεμπ) 

Αυτός ο μύθος διδάσκει την ταπεινοφροσύνη και την υπευθυνότητα: 
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⮚ Ταπεινοφροσύνη: οι χαρακτήρες του συζύγου και της συζύγου δείχνουν στα 

παιδιά τη σημασία του να είσαι ταπεινός, επειδή οι καλοί άνθρωποι 

επιβραβεύονται για τη σεμνότητα και την πίστη τους. 

⮚ Ευγνωμοσύνη :  δίδαξε τα παιδιά και βοήθησέ τα να καταλάβουν τη σημασία 

του να είσαι ευγνώμων για τα μικρά πράγματα στη ζωή. 

⮚ Η υπευθυνότητα διδάσκει στα παιδιά για την ζωή, τις ηθικές αξίες και επιλογές 

που έχει στη ζωή του ένα άτομο. 

       

Τα ευγνώμονα πλάσματα 

(Frida Bišćan, Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ζάγκρεμπ & Agnese 

Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, Association Creative Ideas) 

Αυτή η ιστορία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν την διασύνδεση μεταξύ καλής 

συμπεριφοράς, βοήθειας και τις συνέπειες τους. Συμβάλλει στο να προωθηθεί η 

κατανόησή τους ως προς το να είναι βοηθητικοί, με το να καθοδηγεί την προσοχή τους 

στο ότι η βοήθεια είναι σε μερικές περιπτώσεις συνδεδεμένη με μια ανιδιοτελή και 

αλτρουιστική συμπεριφορά. Ένα λετονικό ρητό λέει : Το χέρι που δίνει είναι επίσης 

και το χέρι που παίρνει. 

Αυτό το παραμύθι διδάσκει το σεβασμό, την ανεκτικότητα, την γενναιοδωρία και την 

αξία της κοινότητας  

⮚ Ο σεβασμός και η ανεκτικότητα  είναι αξίες που διδάσκουν στα παιδιά να μην 

ασκούν κριτική στους ανθρώπους ή να τους κοροϊδεύουν, αυξάνουν τη 

συνείδησή τους στο να σέβονται τις διαφορές και την ισότητα, διδάσκει στα 

παιδιά τον σεβασμό και την ανεκτικότητα ώστε να να τα βοηθήσει να 

καταλάβουν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είναι κανείς διαφορετικός. 

⮚ Η γενναιοδωρία είναι η κατάσταση του να είναι κανείς ευγενικός, ανιδιοτελής, 

να προσφέρει και να βοηθά τους άλλους. 

⮚ Η αξία της κοινότητας : η δύναμη που δίνεται από την ένωση μπορεί να 

υπερπηδήσει και να λύσει όλα τα εμπόδια  

       

The monk and the weasel (ο μοναχός και η νυφίτσα) 

Αυτή η ιστορία μας αποκαλύπτει τη σημασία της υπευθυνότητας, της σκέψης, του 

σχηματισμού συμπερασμάτων που βασίζονται σε στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από 

πολλαπλές οπτικές γωνίες. Η ιστορία αποκαλύπτει ότι δεν πρέπει ποτέ να βγάζουμε 
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συμπεράσματα που βασίζονται στο τι μας παρουσιάζεται, αλλά θα πρέπει να 

διερευνήσουμε τον εαυτό μας, να ψάξουμε για διαφορετικές οπτικές γωνίες και να 

δημιουργήσουμε τελικά συμπεράσματα  μόνοι μας. 

                      

                                     The black ram (το μαύρο κριάρι) 

Αυτή η ιστορία αποκαλύπτει τη σημασία της υπευθυνότητας, του να ακούμε, του να 

αποδεχόμαστε τις συμβουλές των ενηλίκων που μας τις δίνουν για κάποιο λόγο. Η 

ιστορία διδάσκει ότι σεβόμαστε τα έθιμα και τις απόψεις του κοινωνικού μας 

περιβάλλοντος. Η ιστορία μας διδάσκει να μην χάνουμε ποτέ τον έλεγχο των πράξεών  

μας που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μπελάδες. 

 

Paxson-Woelber from Unsplash 
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10. Ορισμένα παραδείγματα καλής εφαρμογής από το δικό μας 

πρόγραμμα TRACE   

10.1. ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΡΙΑΡΙ: δραστηριότητες μέσα από την ιστορία στο 

Δημορικό σχολείο Josip Pupačić in Omiš  

 

Ο αφηγητής (δάσκαλος) θα διαβάσει την ιστορία ενόσω δείχνει εικόνες και 

απεικονίσεις από το μαύρο κριάρι και τον ποταμό Cetina στο ppt (ή κάποιο διαδικτυακό 

εργαλείο). Μετά την ανάγνωση τα παιδιά συζητούν για την ιστορία, με ηθικά 

ερωτήματα  

 

Αναστοχασμός: 

● Πώς θα περιγράφατε τον Josip; Ακούει πάντα τις απόψεις των άλλων ; 

● Εσείς ακούτε πάντα τις συμβουλές των άλλων και ακολουθείτε τους κανόνες; 

● Ακολουθείτε τους κανόνες χωρίς να τους αμφισβητείτε;  

● Ο Josip  πίστευε στον Θεό; 

● Γιατί δεν είπε προσευχές όταν άκουσε τις καμπάνες; 

● Φοβήθηκε την τιμωρία του Θεού; 

● Θα φοβόσασταν αν αγνοούσατε τις καμπάνες ; 

● Ο Josip γευμάτισε; Γιατί; Πού πήγε;  

● Θυμήθηκε τα λόγια της μητέρας του σχετικά με το ποτάμι; Σχετικά με τι τον 

προειδοποίησε;  

● Τι είδε στο ποτάμι; Φοβήθηκε; Εσείς θα φοβόσαστε;  

● Αντιδρούμε λογικά όταν φοβόμαστε κάτι / κάποιον; 

● Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο φόβος είναι καλός; 

● Μπορεί το να μην ακούμε να είναι καλό μερικές φορές; 

● Πώς ξέφυγε από το κριάρι; Κοίταξε πίσω του; 

● Ποιος έσωσε τη ζωή του από βέβαιο θάνατο; 

 

Ανταλλαγή ιδεών (το κριάρι) 

● Σε ομάδες των 3-5, τα παιδιά γράφουν σε χαρτί τις ιδέες τους. 
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● Το κριάρι έρχεται στον ποταμό Cetina  την 

κατάλληλη στιγμή, όταν φτάνει μεσημέρι και 

ακούς τις καμπάνες να χτυπούν… 

● Τι είδους δύναμη έχει το κριάρι…; 

● Πώς ακούγεται; 

● Πού μένει; 

● Πού παίρνει τα παιδιά που πιάνει;  

● Πώς φαίνεται το κοπάδι του; 

● Πήρε τις δυνάμεις του από….; 

 

Ας γίνουμε δημιουργικοί!  

Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στις δραστηριότητες 

● Γράψε μια ιστορία με διαφορετικό τέλος. Τι θα συνέβαινε εάν ο Josip δεν 

φοβόταν;  

● Γράψε την ίδια ιστορία, αλλά τώρα εσύ είσαι ο κύριος χαρακτήρας . Τι θα έκανες 

; 

● Δημιούργησε εικόνες μέσα από την ιστορία .Παρουσίασέ τες μέσα στην τάξη. 

● Φτιάξε ένα γρίφο (βασικές επιλογές: Το μαύρο κριάρι, το πρόβατο, φόβος) 

 

 

Δραματοποίηση (δραματική απόδοση ) της ιστορίας του μαύρου κριαριού: 
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Ακόμα πιο δημιουργικές δραστηριότητες από το δημοτικό σχολείο JOsip Pupacic,μπορείτε να βρείτε 

εδώ: 

 

● https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/v

iew?usp=sharing 

● https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK

0TnGIILYNPuxM2g  

● https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-

_0Q8-ZWFU0IvI5Jw  

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/view?usp=sharing
https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK0TnGIILYNPuxM2g
https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK0TnGIILYNPuxM2g
https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-_0Q8-ZWFU0IvI5Jw
https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-_0Q8-ZWFU0IvI5Jw
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