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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα παραμύθια κατέχουν εξέχουσα θέση στην ζωή του κάθε παιδιού. Και 

αυτό γιατί το παραμύθι συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού  αλλά και 

στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Μέσα από ένα παραμύθι το 

παιδί μπορεί να ψυχαγωγηθεί, να χαλαρώσει, να γνωρίσει την ηθική 

πλευρά των πραγμάτων με ένα τρόπο διαφορετικό αλλά και να ωριμάσει. 

Ζώντας όμως σε μια εποχή όπου σε κάθε σπίτι το ενδιαφέρον των 

παιδιών έχει επικεντρωθεί στον κόσμο της τεχνολογίας και στην αβίαστη 

επαφή με τον υπολογιστή από τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, 

γεννάται το ερώτημα εάν η εικόνα αυτή έχει περάσει και στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Κατά πόσο δηλαδή παρουσιάζεται η ευκαιρία στα παιδιά 

από τους παιδαγωγούς να έρθουν σε επαφή με το παραμύθι, να το 

διαβάσουν, να το εικονογραφήσουν και γενικά να υλοποιήσουν μια σειρά 

δραστηριοτήτων έχοντας ως μέσο το παραμύθι. Στόχος λοιπόν της 

παρούσας εργασίας είναι να απαντήσει στο ερώτημα, εάν οι νηπιαγωγοί 

στη σημερινή εποχή πιστεύουν ότι το παραμύθι αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια τους και κατά πόσο προτιμούν να το χρησιμοποιούν 

στην μαθησιακή διαδικασία. Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα 

επέλθουν μέσα από την επιστημονική έρευνα που διεξήχθη και η οποία 

βασίστηκε στις απαντήσεις που δόθηκαν από είκοσι νηπιαγωγούς του 

νομού Φλώρινας μέσα από ερωτηματολόγια τα οποία κλήθηκαν να 

απαντήσουν. 
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SYMMARY 

 

Fairy tales hold a prominent place in every child’s life. And that’s 

because the fairy tale contributes to the child’s development, but also to 

the shaping of his personality. Through a fairy tale the child can be 

entertained, to relax, to get to know the moral side of things in a different 

way but also to mature. But living in a age where children’s interest in 

every home has focused on the world of technology and the effortless 

contact with the computer from the earliest years of the child’s life, raises 

the question, if this image has also gone through the field of education. 

Whether the opportunity for children is presented by educators to come 

into contact with the fairy tale, to read it, to illustrated it and generally to 

carry out a series of activities, having as a means the fairytale. Goal of the 

present work is to answer the question whether the nursery teachers at 

this time believe that the fairy tale is a useful tool in the hands of the 

nursery and whether they prefer to use it in the learning process. The 

answers to the above questions will be made through the scientific 

research that has been conducted and which was based on the answers 

given by twenty kindergartens in the prefecture of Florina, through 

questionnaires that were asked to respond. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα επιστημονική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος, το οποίο είναι το θεωρητικό, αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το 

πρώτο κεφάλαιο έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει την έννοια του 

παραμυθιού και παράλληλα να καταδείξει την αξία που κατέχει μέσα στο 

χρόνο. Το δεύτερο κεφάλαιο αποσκοπεί στο να αναδείξει τους τρόπους 

με τους οποίους το παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής στα νήπια, 

σύμφωνα με όσα αναφέρει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Με τα δύο αυτά κεφάλαια, 

ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Το δεύτερο μέρος της 

εργασίας είναι το εμπειρικό μέρος, το οποίο απαρτίζεται από άλλα δύο 

κεφάλαια. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιτυγχάνεται η 

ολοκληρωτική παρουσίαση της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζεται η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, η μεθοδολογική 

προσέγγιση, το χρονικό  και τα μέσα συλλογής των ερευνητικών 

δεδομένων, οι περιορισμοί της έρευνας αλλά και ο καθορισμός του 

πληθυσμού και του δείγματος. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται τα ποσοτικά 

αλλά και τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο 

της εργασίας έχει ως στόχο να αναδείξει τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αλλά και την στάση των 

παιδαγωγών απέναντι στο παραμύθι ως μέσο διδαχής για τα παιδιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ: «Η  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ». 

 

1.1. Η έννοια του παραμυθιού. 

 

«Παραμύθι είναι μια αφήγηση συγκεκριμένου μήκους που περιέχει μια 

διαδοχή μοτίβων»( Ζορζ Ζαν, 1996 σελ 24). Το παραμύθι απαρτίζεται 

από διάφορα και συνεχόμενα επεισόδια. Τα επεισόδια αυτά ονομάζονται 

μοτίβα. «Η λέξη μοτίβο είναι μικρότερη αφηγηματική πρόταση που το 

συγκρατεί. Έχει διαφορά από το μύθο, ο οποίος είναι ένα αλληγορικό 

διήγημα και στοχεύει στην ηθική διδασκαλία. Επίσης ένα ακόμη είδος 

από το οποίο και διαφέρει είναι η παράδοση, γιατί η παράδοση 

αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να είναι πρόσωπο, ή τόπος, ή 

κάποιο γεγονός και ο λαός την αντιμετωπίζει ως κάτι αληθινό».( 

Κωστόπουλος: (2008) Ένας  άλλος ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί 

για το παραμύθι είναι ότι το παραμύθι αποτελεί μια φανταστική και 

πλαστή διήγηση, η οποία είτε διαβάζεται από κάποιον αναγνώστη είτε 

ακούγεται προφορικά από κάποιον ακροατή. Τα γεγονότα που 

αναφέρονται σε ένα παραμύθι βασίζονται στην φαντασία του συγγραφέα, 

ο οποίος έχει την δυνατότητα να κάνει τα απίθανα πιθανά και δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα πρόσωπα και οι χαρακτήρες 

που πρωταγωνιστούν ανήκουν στον χώρο της φαντασίας. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει με τον χρόνο και τον τόπο στους οποίους δρουν οι ήρωες, οι 

οποίοι είναι αόριστοι . Αν και είναι γνωστό σε όλους ότι το παραμύθι 

αναπτύσσεται σε ένα χώρο μαγείας και φαντασίας, με καταστάσεις και 

συμβάντα που δεν γίνονται πιστευτά, καταφέρνει να γοητεύσει και να 

καθηλώσει μικρούς και μεγάλους. «Η λέξη ‘‘παραμύθι’’ αποτελείται από 

δυο συνθετικά το ‘‘παρά’’ και το ‘‘μύθος’’. Ετυμολογικά συνδέεται με το 

ρήμα παραμυθούμαι, που στην αρχαιότητα είχε διάφορες σημασίες : 

‘‘δίνω θάρρος, προτρέπω , συμβουλεύω, ανακουφίζω’’  ενώ  αυτό που  

σήμερα αναφέρεται ως παραμύθι δηλωνόταν με την λέξη ‘‘μύθος’’». 

(Μαλαφάντης Δ. Κωνσταντίνος, 2011). Τα παραμύθια διακρίνονται σε 

λαϊκά, τα οποία με την σειρά τους διακρίνονται σε διηγηματικά, 

ευτράπελα κ.α και σε έντεχνα, αυτά τα παραμύθια δηλαδή που ανήκουν 

σε γνωστούς συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας. Παλαιότερα το 
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παραμύθι θεωρούνταν μέσο διασκέδασης για τους μεγάλους στο σπίτι, 

στα ξενύχτια ή συντροφιά σε μακρινά ταξίδια. Στην σημερινή εποχή, 

αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου τις παιδικές ηλικίες. «Τα παραμύθια που 

συνήθως λέγονται στο σπίτι με αποδέκτες τα παιδιά είναι συνήθως 

ιστορίες για τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα, από αισώπειους μύθους, 

κάποια εκτενέστερα αφηγηματικά, περιπετειακά ή κλιμακωτά».( Βασίλης 

Αναγνωστόπουλος- Κώστας Λιάπης, 1995 σελ 117) Η παιδαγωγική αξία 

του παραμυθιού ωστόσο είναι μεγάλη και αδιαμφισβήτητη. Το παραμύθι 

έχει τον τρόπο να οδηγεί και να μεταφέρει το παιδί νοητά σε ένα 

φανταστικό κόσμο. Το βοηθά να κατανοήσει και να ξεχωρίσει το καλό 

από το κακό, το σωστό από το λάθος , την δικαιοσύνη από την αδικία. 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παιδιού και 

παράλληλα οξύνει την φαντασία του, γεγονός που θα αποτελέσει εφόδιο 

για το παιδί και στις μετέπειτα δραστηριότητες της ζωής του. 
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1.2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του παραμυθιού. 

 

«Αρχικά, το παραμύθι είναι μια φανταστική διήγηση, η οποία βρίσκεται 

έξω από την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Οι ήρωες των 

παραμυθιών περιβάλλονται από μία μαγική δύναμη και οι πράξεις τους 

αγγίζουν τα όρια του θαύματος. Τα γεγονότα  που διαδραματίζονται σε 

αυτά είναι άγνωστα στη καθημερινή ζωή. Ο κόσμος τους είναι εντελώς 

φανταστικός, ιδιόρρυθμος και ονειρώδης. Ακόμη, τα παραμύθια είναι 

φανταστικές διηγήσεις, οι οποίες στην αναφορά τους είναι εκτός τόπου 

και χρόνου και ως προς τη προσφορά τους προσδιορίζονται τοπικά και 

χρονικά. Πράγματι, το περιεχόμενο των παραμυθιών δεν αναφέρεται σε 

ορισμένο τόπο και πρόσωπο, ούτε συνδέεται σε ορισμένο χρόνο. 

Τοποθετούνται, συνήθως, αόριστα στο παρελθόν. «Μια φορά και ένα σε 

ένα τόπο κάποιος βασιλιάς…» είναι η τυπική φράση με την οποία 

αρχίζουν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αυτά βρίσκονται εκτός 

πραγματικότητας της καθημερινής ζωής, ακούγονται με πολλή 

ευχαρίστηση από μικρούς και μεγάλους, αν και δεν είναι πιστευτά από 

τους τελευταίους.  Αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο. Όσον αφορά τους 

μικρούς ακροατές δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Αυτοί διακατέχονται από 

μία ανιμιστική θεωρία των πάντων και δέχονται με την ίδια τη διάθεση 

το πραγματικό και το φανταστικό, το αληθινό και το ψευδές. Σύμφωνα 

με την Charlotte Buhler, για το παιδί ο κόσμος του παραμυθιού είναι 

φυσικός  με το ίδιο μέτρο που είναι αναληθής αυτός ο κόσμος για τους 

ενήλικες. Εκείνο όμως που ίσως  κάνει και τους ενήλικες να ακούνε τη 

διήγηση του παραμυθιού ευχάριστα, είναι ότι ο άνθρωπος συνθλιμμένος 

από το άγχος της ζωής και αγανακτισμένος από την τυποποιημένη 

συμπεριφορά του, την οποία υπαγορεύει η μηχανοποίηση των πάντων, 

αισθάνεται την ανάγκη της φυγής, την οποία βρίσκει στο κόσμο των 

παραμυθιών, όπου ικανοποιείται η φαντασία και τα διαδραματιζόμενα 

γεγονότα των παραμυθιών διασπούν τη μονοτονία της καθημερινότητας. 

Τέλος, το παραμύθι εκφράζει τη βιωματική κατάσταση των πρωτόγονων 

λαών και τα θρησκευτικά τους δέοντα. Περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά 

της πρωτόγονης ανθρωπότητας και βρίσκεται στον αντίποδα της λογικής 

και της ηθικής της σημερινής ανθρωπότητας» .(Μαντάς Κ.Γ,1972) 
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1.3. Το λαϊκό παραμύθι. 

 

«Τα λαϊκά παραμύθια είναι η πιο πηγαία γλωσσική και λογοτεχνική 

παραγωγή ενός λαού , που καθρεφτίζουν την πνευματικότητα και την 

κοινωνική ζωή του και κατέχουν σημαντική θέση στη Λαογραφία.  

Αποτελούν αυθόρμητη και βασική πνευματική εκδήλωση του λαού, την 

πιο γνήσια έκφρασή του και έχουν παγκόσμιο και καθολικό χαρακτήρα. 

Βέβαια, παρατηρούνται παραλλαγές από λαό σε λαό και από τόπο σε 

τόπο, οι οποίες είναι και αναπόφευκτες, καθώς η μετάδοση των λαϊκών 

παραμυθιών υπήρξε αποκλειστικά προφορική. Η αξία των λαϊκών 

παραμυθιών είναι μεγάλη, διότι αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά 

ενός τόπου , διαβάζονται με ενδιαφέρον απ’ όλους, μικρούς και μεγάλους 

και χωρίζονται σε γνήσια λαϊκά παραμύθια και σε διασκευασμένα 

λαϊκά».( Αναγνωστόπουλος Βασίλης 1991,σελ.81) Με το να προβεί 

κάποιος στην διασκευή ενός λαϊκού παραμυθιού, συμβάλλει στο να κάνει 

το παραμύθι αυτό πιο οικείο στα παιδιά και από άποψη γλώσσας και από 

άποψη παιδαγωγική. Καταφέρνει παράλληλα να αποτρέψει την 

παρουσίαση και την αναφορά σε βιαιότητες και χυδαιότητες. Διότι τα 

παραμύθια που δεν εστιάζουν σε σκηνές βίας ή τρόμου, αλλά αντιθέτως 

αναφέρονται σε θέματα αγαπητά  για τα παιδιά όπως είναι η φύση, τα 

ζώα, γίνονται πιο αρεστά στα παιδιά και προτιμούνται περισσότερο. Τα 

λαϊκά παραμύθια θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να χαρακτηριστούν ως 

τα πιο κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα για τα παιδιά. Και αυτό γιατί 

έχουν διαχρονική αξία, μεταφέρουν τον κάθε αναγνώστη σε κόσμους 

μαγικούς, βασίζονται και αναφέρονται σε ανθρώπινες σχέσεις και 

τονίζουν πάντα το ηθικό κομμάτι των πραγμάτων. Οι πρωταγωνιστές στα 

λαϊκά παραμύθια έχουν συνήθως ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως για 

παράδειγμα βασιλιάδες και βασίλισσες, ή παρουσιάζονται με μυθικά 

χαρακτηριστικά, όπως νεράιδες και μάγισσες. Ακόμη, τα πουλιά , τα ζώα 

και η φύση μπορούν να αποτελούν κεντρικούς ήρωες ενός λαϊκού 

παραμυθιού. Τα λαϊκά παραμύθια υπάρχουν ακόμα και σήμερα χάρη 

στους παραμυθάδες και στις παραμυθούδες, των οποίων ο ρόλος ήταν να 

τα διαδίδουν από τόπο σε τόπο, αλλά και χάρη των λαογράφων μετέπειτα 

οι οποίοι είχαν αναλάβει την καταγραφή τους. Την αφήγηση αυτών των 

παραμυθιών ,όπως προαναφέρθηκε, την είχαν αναλάβει οι παραμυθάδες, 

οι οποίοι ήταν άνθρωποι κυρίως της τρίτης ηλικίας ανεξαρτήτου φύλου 
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και πραγματοποιούσαν την αφήγηση αυτή σε χωριά. Δεν είχαν κάποια 

γνώση και εκπαιδευτική παιδεία αλλά βασίζονταν στην έμφυτη 

ικανότητα τους να αφηγούνται, δείχνοντας όμως ιδιαίτερη προσοχή στον 

τρόπο της αφήγησης τους. Ο λόγος που χρησιμοποιούσαν κατά την 

αφήγηση ήταν απλός ,με τον τόνο της φωνής τους να είναι ήρεμος και 

φιλικός. «Θα λέγαμε ότι το λαϊκό παραμύθι θεωρείται δημιούργημα του 

ανώνυμου παραμυθά, είναι ένα έργο συλλογικό , διαχρονικό , 

μεταφερμένο ως εμάς με όλες τις πιθανές παραλλαγές του. Είναι μια 

διήγηση φτιαγμένη με ποιητική φαντασία , προερχόμενη από τον κόσμο 

του μαγικού και του υπερφυσικού, που δεν υπόκειται στους νόμους της 

λογικής και της πραγματικότητας και την ακούν με ευχαρίστηση μικροί 

και μεγάλοι , έστω και αν δε τη θεωρούν πιστευτή . Στο παραμύθι 

υπάρχει ένας κόσμος ,όπου όλα τα αδύνατα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν. Οι άνθρωποι που τα διηγούνται , οι απλοί 

παραμυθάδες θέλουν μ’ αυτά να εξωραΐσουν , να ψυχαγωγήσουν τον 

κόσμο και να τον μεταφέρουν κάπου αλλού , μακριά από τις δυσκολίες 

και τη σκληρότητα της ζωής».( . Μερακλής Μ. Γ, 1973 σελ 15-17) 

Βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού αποτελούν το έντονο 

στοιχείο της φαντασίας, το μαγικό στοιχείο που έχει την ικανότητα να 

μετατρέψει τα απίθανα σε πιθανά, το γεγονός ότι όλα όσα 

διαδραματίζονται φαίνονται λογικά, η υπέρβαση των ορίων ως προς τον 

χρόνο αλλά και ως προς τον τόπο, η ψυχαγωγία και η διασκέδαση που 

διασφαλίζει στον αναγνώστη, η ύπαρξη σχεδόν πάντα αντίθετων 

χαρακτήρων όπως για παράδειγμα φτωχός και πλούσιος, όμορφος και 

άσχημος, έξυπνος και ανόητος, κακός και καλός και τέλος η διαχρονική 

αξία του. Τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού είναι 

ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά, το στοιχείο της περιπέτειας που 

εμφανίζεται αρκετά συχνά, οι επαναλήψεις όπως για παράδειγμα τα 

αινίγματα μέσω των οποίων τονίζονται σημεία που χρειάζονται έμφαση, 

τα ίδια μοτίβα που ακολουθούνται, οι μεταμορφώσεις του πρωταγωνιστή 

όπως για παράδειγμα από άνθρωπος σε ζώο ή σε πουλί ή σε τέρας, αλλά 

και το τέλος. Κάθε παραμύθι πρέπει να έχει μια αρχή , μια μέση και ένα 

τέλος. Η πιο συνηθισμένη έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

ότι το παραμύθι ξεκινά είναι «Μια φορά και έναν καιρό». Υπάρχουν 

ακόμα δύο εκφράσεις μέσω των οποίων ο παραμυθάς δηλώνει ότι το 

παραμύθι ξεκινά οι οποίες είναι: «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη 

τυλιγμένη δώσ’ της κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν’ αρχινήσει και την 
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καλή σας συντροφιά να την καλησπερίσει» και  «Παραμύθι μύθι μύθι το 

κουκί και το ρεβίθι». Τα παραμύθια έχουν πάντα ένα ευχάριστο και 

χαρούμενο τέλος και η έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως 

το παραμύθι έφτασε στο τέλος του είναι : «Και έζησαν αυτοί καλά και 

εμείς καλύτερα». Το τέλος επιλέγεται να είναι πάντα χαρούμενο και 

ελπιδοφόρο διότι θέλει να δημιουργήσει στον μικρό αναγνώστη την 

αίσθηση της ελπίδας και της πεποίθησης πως αυτό που νικά πάντα στο 

τέλος είναι το καλό. Οι τυχόν κακουχίες και δυσκολίες της ζωής 

επιλέγονται να αναφερθούν κατά την διάρκεια της πλοκής του 

παραμυθιού και όχι να αναφερθούν στο τέλος, αφήνοντας έτσι την 

αίσθηση της πικρίας, της στεναχώριας και της απαισιοδοξίας στον 

αναγνώστη. 
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1.4. Το έντεχνο παραμύθι. 

 

Το έντεχνο παραμύθι χαρακτηρίζεται ως το επώνυμο παραμύθι, το 

παραμύθι που ανήκει στους λογοτέχνες και το οποίο δεν έχει δεχθεί 

κάποιου είδους μετατροπή ή μεταποίηση στο περιεχόμενο του. Το 

γεγονός αυτό δεν οδηγεί στο συμπέρασμα πως το λαϊκό παραμύθι είναι 

ανώνυμο, αλλά επειδή δεν έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο από 

έναν συγγραφέα, όπως συμβαίνει με το έντεχνο παραμύθι  και αποτελεί 

απόκτημα ενός ολόκληρου λαού, για αυτό όσον αφορά το περιεχόμενο 

του συναντούνται μετατροπές και κοινά σημεία με παραμύθια άλλων 

λαών και τόπων. « Χωρίς αμφιβολία οι λογοτέχνες δανείζονται πολλά 

στοιχεία από το λαϊκό μας παραμύθι, μιμούνται τη λαϊκή τέχνη και τις 

τεχνικές των παραμυθάδων. Έχουν επηρεαστεί από το λαϊκό παραμύθι 

στην τεχνοτροπία, το ύφος, τη δομή, τα επεισόδια, τα πρόσωπα, την 

έναρξη ή την κατακλείδα. Για αυτό το λόγο παρατηρούνται σε 

παραμύθια των λογοτεχνών διακειμενικές επιδράσεις και λαϊκοί 

αφηγηματικοί τρόποι, όπως η τριπλή επανάληψη, ο νόμος της αντίθεσης, 

ο νόμος της επίτασης, η κλιμακωτή ή αλυσιδωτή διατύπωση κ.ά. Ο 

ανώνυμος επομένως λαός παραμένει ο πρώτος δάσκαλος του 

είδους».(Αναγνωστόπουλος Βασίλης,1997 σελ 92) Τα κοινά σημεία 

δηλαδή που παρατηρούνται μεταξύ των λαϊκών και των έντεχνων 

παραμυθιών έγκειται στο γεγονός ότι οι λογοτέχνες δανείζονται πολλά 

στοιχεία από τους παραμυθάδες και τα λαϊκά παραμύθια. Οι λογοτέχνες 

δηλαδή στα δημιουργήματα τους, είτε βασίζονται στα στοιχεία της 

παράδοσης, εισάγοντας παράλληλα και προσωπικά τους στοιχεία τα 

οποία συνάδουν με την εποχή, είτε αποφεύγουν να αντλήσουν υλικό από 

την παράδοση προτιμώντας να δημιουργήσουν κάτι εντελώς προσωπικό 

και νέο. «Παρατηρούνται βέβαια και κάποιες διαφορές μεταξύ λαϊκού και 

έντεχνου παραμυθιού. Τα στοιχεία αυτά που διαφοροποιούν το έντεχνο 

παραμύθι ανάγονται σε κοσμογονικές και άλλες αλλαγές, όπως το ότι 

έχει αλλάξει η δομή της κοινωνίας μας και στην κοινωνία αυτή, 

αναφέρεται και το σύγχρονο παραμύθι, έχουν αποδυναμωθεί στο 

λεγόμενο «πολιτισμένο κόσμο» τα σύμβολα της θεϊκής και κοσμικής 

εξουσίας (βασιλιάδες, άρχοντες), εκλείπει η κοινωνική διαστρωμάτωση 

και η ταξική κοινωνία, επικρατεί η τάση για εξισορρόπηση, κοινωνική 

ισότητα και δικαιοσύνη και προβάλλεται πλέον στα παραμύθια ένας 
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κόσμος προβληματισμού (π.χ. θέματα όπως η ειρήνη, το οικολογικό) και 

κάνουν την εμφάνισή τους και νέοι ήρωες όπως αστροναύτες, 

σούπερμαν, ρομπότ, διαστημάνθρωποι, γιατί οι ήρωες του λαϊκού 

παραμυθιού (δράκοι, μάγισσες) απέχουν από το σημερινό κόσμο και τα 

παιδιά που αναζητούν την ταύτιση με τους ήρωες, δεν μπορούν να την 

πετύχουν προφανώς στα λαϊκά παραμύθια. Αυτή η αντικατάσταση 

ηρώων δεν αλλάζει ουσιαστικά τη βιωματική σχέση παιδιού - ακροατή 

και παραμυθά. Έχει αλλάξει όμως η ηθική, επικρατούν δηλαδή σήμερα οι 

ευφυείς και οι ικανοί και όχι αυτοί που έχουν μαγικές λύσεις».(Δελώνης 

Αντώνης, 1991 σελ 63-64). « Οι κύριες τάσεις του σύγχρονου ή έντεχνου 

παραμυθιού είναι ότι αποφεύγεται ο μαγικός και αφελής κόσμος, 

ελάχιστα στοιχεία κρατά από τη μαγική ατμόσφαιρα των λαϊκών 

παραμυθιών, αποφεύγονται οι βιαιότητες και οι θηριωδίες, κυριαρχεί η 

αταξική κοινωνία και στις φανταστικές ιστορίες συναντούμε επιτεύγματα 

της τεχνολογίας, όπως διαστημόπλοια, πυραύλους και κομπιούτερ. Το 

σύγχρονο παραμύθι έχει ως πυρήνα του τη μηχανή, τον κόσμο της 

τεχνολογίας και του διαστήματος. Διότι δεν είναι πλέον η φύση που 

απειλεί τον άνθρωπο, αλλά η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, το 

απάνθρωπο περιβάλλον που αυτός δημιούργησε, η μόλυνση του 

περιβάλλοντος και τα προβλήματα στο οικολογικό σύστημα»(Πέτροβιτς- 

Ανδρουτσοπούλου Λότη,  1987 σελ 23). «Οι ήρωες του έντεχνου 

παραμυθιού είναι πιο «σύγχρονοι» π.χ. διαστημικά τέρατα, τρελοί 

επιστήμονες, καλλιεργείται η προβληματική πάνω στα σύγχρονα 

ζητήματα, όπως φυσικό περιβάλλον, αστυφιλία, το τέλος είναι σχεδόν 

πάντα αισιόδοξο και έχουμε και την πάλη του καλού με το κακό με την 

τελική δικαίωση του πρώτου. Το ύφος και η πλοκή του είναι απλά, ο 

τόνος του πιο παιδικός και η έκτασή του πιο σύντομη. Το έντεχνο 

παραμύθι προορίζεται για ανάγνωση, ενώ το λαϊκό κυρίως για προφορική 

αφήγηση». (Αναγνωστόπουλος Βασίλης, 1997 σελ 90-91). Κύριο 

χαρακτηριστικό στα έντεχνα παραμύθια αποτελεί η εικόνα, η οποία 

πολλές φορές μοιάζει να ¨καταπίνει¨ το κείμενο που βρίσκεται δίπλα της, 

καθώς καταφέρνει να κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον των 

αναγνωστών και κυρίως στην εποχή αυτή όπου η δύναμη της εικόνας 

είναι πολύ μεγάλη. « Όσον αφορά τη θεματική τους, αυτή καλύπτει 

σχέσεις ανθρώπων και ζώων, το φυσικό περιβάλλον, το δάσος, το 

οικολογικό, την ειρήνη, τα ζώα και τα πουλιά, διαπροσωπικές 

οικογενειακές σχέσεις (π.χ. διαζύγιο), τη ζωή του παιδιού στην 
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οικογένεια και στο σχολείο, κοινωνικές συγκρούσεις και κοινωνικά 

φαινόμενα (π.χ. ναρκωτικά, βία) και υπάρχουν και παραμύθια που 

καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων και έχουν πληροφοριακό 

χαρακτήρα, δηλαδή να γνωρίσουν τα παιδιά κατακτήσεις της επιστήμης, 

πλανήτες, διάφορα μέρη του κόσμου κ.ά. Οι νεράιδες, οι δράκοι και οι 

πρίγκιπες έχουν αντικατασταθεί από ρομπότ, λογής μηχανές και 

εξωγήινα όντα.» (Δελώνης Αντώνης, 1986 σελ 112). Στις μέρες μας δεν 

συναντούμε την προφορική εκδοχή των παραμυθιών. Αντιθέτως, αυτή 

έχει αντικατασταθεί ολοκληρωτικά από την γραπτή εκδοχή των 

παραμυθιών. Αναμφισβήτητα όμως, το μέσο του παραμυθιού είτε είναι 

λαϊκό είτε είναι έντεχνο, συμβάλλει στην διασκέδαση του παιδιού, οξύνει 

την φαντασία και τις σκέψεις του και συμβάλλει στην διαμόρφωση της 

ηθικής πλευράς του χαρακτήρα του. Το παραμύθι δεν θα πάψει να 

υπάρχει αλλά και να γράφεται, καθώς η αξία του είναι διαχρονική για τα 

παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. 
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1.5. Η αξία του παιδικού βιβλίου. 

 

«Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο αποτελεί ένα από τα κύρια και πρώτα 

μέσα που αποσκοπούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων ενηλίκων, 

δηλαδή ανθρώπων που διαθέτουν ευαισθησία, κρίση και τη σημαντική 

αίσθηση της ελευθερίας. Προσφέρει στο παιδί ψυχαγωγία, αφού 

παιδαγωγεί και διασκεδάζει μεταφέροντάς το σε ένα ανώτερο επίπεδο 

ζωής. Ανοίγει νέα παράθυρα στο μέσα και έξω κόσμο αφού το παιδί 

έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο και την ιστορία του, με τόπους και 

πολιτισμούς. Καλλιεργεί τον στοχασμό και την κριτική ικανότητα 

παρουσιάζοντας ζητήματα και προβλήματα σύγχρονα αλλά και 

διαχρονικά. Ακόμη, παρέχει πρότυπα για μίμηση, ασκεί την μνήμη και 

διευρύνει την φαντασία, καθώς επίσης συμβάλλει και στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας αλλά και την αγάπη και τον σεβασμό στο συνάνθρωπο, 

τη φύση, τα ζώα. Το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει το παιδί μετέπειτα ως 

μαθητή και να συμβάλλει στο έργο του σχολείου λόγω του ότι 

αποθηκεύει μέσα του έννοιες και φράσεις, πλουτίζει σε ιδέες και 

λεξιλόγιο, ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα και εμπεδώνει 

γραμματικά, συντακτικά και δομικά την γλώσσα. Το βιβλίο λοιπόν 

επιδρά αθόρυβα, βαθμιαία και δυναμικά στην συνολική εξέλιξη και 

ωρίμανση κάθε παιδιού»(Αναγνωστόπουλος Β., 1987). «Τέλος, το 

παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, είναι ένα άρτιο έργο με σωστή γλώσσα η 

οποία καλυτερεύει το γλωσσικό αισθητήριο του αναγνώστη – ακροατή. 

Έχει ένα ξεχωριστό ύφος το οποίο απορρέει από τον τρόπο που ο 

συγγραφέας εκφράζει τις ιδέες του. Προβάλει ανθρωπιστικές αξίες και 

δίνει πρότυπα υγιούς συμπεριφοράς, μέσα από το ήθος του. Προβάλει 

σημαντικά ιδανικά για τον άνθρωπο και ωθεί τους ανήλικους αναγνώστες 

του να τα υλοποιήσουν, μέσο της δράσης των ηρώων. Γίνεται πηγή 

ευχαρίστησης, χαράς, ευφορίας και συμφιλιώνει το παιδί με το ωραίο 

επιτυγχάνοντας δηλαδή αβίαστα την ψυχαγωγία» (Δελώνης, 1991). 

Η προσχολική ηλικία θεωρείται η ιδανική περίοδος για την εισαγωγή του 

λογοτεχνικού βιβλίου, στη ζωή του παιδιού, το οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει προστατευτικά και απελευθερωτικά για το παιδί. Παράγει 

ένα πλήθος διανοητικών αλλά και ψυχικών εικόνων, οι οποίες επιτρέπουν 

στο παιδί να κατακτήσει μέσα από το ξεδίπλωμα του φαντασιακού τις 

πρώτες εικόνες για τον κόσμο γύρω του και μέσα του, να αντιμετωπίσει 
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τον εαυτό του και τους άλλους (Αναγνωστοπούλου, Καλογήρου & 

Πάτσιου, 2001). 

 

1.6. Παράγοντες που συνδέουν το παιδί με το παραμύθι. 

 

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην επίτευξη σύνδεσης του παιδιού με 

το βιβλίο, αποτελεί η οικογένεια. Ένα παιδί ξεκινά να αγαπά και να 

επιδιώκει την επαφή του με το βιβλίο όταν βλέπει και τους γονείς του να 

κάνουν το ίδιο. Οι γονείς, έχοντας την ενδεικτική συμπεριφορά θα 

κατορθώσουν να δημιουργήσουν στην ψυχή του παιδιού την επιθυμία 

αλλά και την αίσθηση της χαράς του διαβάσματος. Το ιδανικό λοιπόν 

πρότυπο για τα παιδιά είναι οι γονείς που έχουν την τάση να διαβάζουν. 

Και αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση στο να 

μιμούνται κάτι που βλέπουν στον περίγυρο τους και πόσο μάλλον τους 

γονείς τους. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να επιθυμούν να 

κάνουν ότι κάνουν και εκείνοι. Επίσης τα παιδιά έχουν την περιέργεια να 

γνωρίσουν τον κόσμο των βιβλίων διότι αισθάνονται πως η επαφή αυτή 

είναι κάτι που αξίζει, αφού την επιλέγουν και οι γονείς τους. Μάλιστα 

θεωρείται πιο καρποφόρο το διάβασμα μαζί με τους γονείς και μετά να 

ακολουθεί συζήτηση. Όπως γράφει και ο γερμανός μελετητής 

Gremminger , τα παιδιά που μυούνται και συνηθίζουν σε μια τέτοια 

κατάσταση, καταφέρνουν να νιώθουν οικεία με την ιδέα του βιβλίου 

προτού ακόμα μάθουν να διαβάζουν. Μετά την οικογένεια, ακολουθεί το 

σχολείο το οποίο συμβάλλει και αυτό στην σύνδεση του παιδιού με το 

βιβλίο. Με την έννοια του σχολείου εννοούνται οι βαθμίδες της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο. 

Αρχικά η νηπιαγωγός, μετέπειτα ο δάσκαλος και τέλος ο καθηγητής ,θα 

συμβάλλει ο καθένας με τον ρόλο του. Και ο ρόλος αυτός που εκτελεί ο 

καθένας ξεχωριστά,  θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ σημαντικός. 

Και αυτό γιατί είναι σαν να λειτουργούν όπως το επάγγελμα του χτίστη, 

που χτίζουν το ίδιο οικοδόμημα , χρησιμοποιώντας  όμως διαφορετικά 

μέσα και υλικά ο ένας από τον άλλον, τα οποία αρμόζουν και ταιριάζουν 

στην  κάθε περίπτωση. Με το να προβάλλουν μια αναγνωστική 

συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, τα ωθούν στο να αρχίσουν να 

αφομοιώνουν αυτή την συμπεριφορά και έπειτα να κατορθώσουν να την 
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κατακτήσουν. Τέλος, το βιβλιοπωλείο αποτελεί εξίσου σημαντικό 

παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην επίτευξη σύνδεσης του παιδιού με 

το βιβλίο. Το βιβλιοπωλείο λοιπόν θα πρέπει να καταστεί ένας χώρος ο 

οποίος θα εξασφαλίζει στα παιδιά την κατάλληλη μόρφωση σε 

συνδυασμό με ένα ελκυστικό περιβάλλον, το οποίο με την σειρά του θα 

προσφέρει κίνητρα στην πιο ορθή αξιοποίηση του βιβλίου. Όλοι οι 

βιβλιοπώληδες πρέπει να αντιληφθούν πώς το βιβλιοπωλείο δεν είναι 

μπακάλικο, αλλά πρέπει να γίνει οικείο και προσιτό στα παιδιά με χώρο 

αξιοπρεπή και σεβαστό. Με μια τέτοια κίνηση δεν θα κατορθώσουν μόνο  

να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στους χώρους των βιβλιοπωλείων, αλλά 

θα εξασφαλίσουν και ατομικά συμφέροντα. Εάν λοιπόν ο χώρος του 

βιβλιοπωλείου παραμείνει απρόσιτος και μη ελκυστικός, τότε τα παιδιά 

θα προτιμήσουν άλλους τρόπους στο να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους 

χρόνο, παραμερίζοντας την αξία που πραγματικά έχει το βιβλίο. 
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1.7. Ορισμός της Παιδικής Λογοτεχνίας. 

 

«Με τον όρο παιδική λογοτεχνία εννοούμε το σύνολο των κειμένων, 

πεζών και ποιητικών, τα οποία είναι αισθητικώς δικαιωμένα 

απευθυνόμενα στο παιδί και είναι σε θέση να φέρουν το παιδί πιο κοντά 

στο φαινόμενο της τέχνης και ειδικότερα της λογοτεχνίας. Τα άρτια αυτά 

λογοτεχνικά έργα απευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, στις αισθητικές 

απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας και ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, γλωσσικό, και 

συναισθηματικό τους επίπεδο» (Αναγνωστόπουλος, 1982 · Δελώνης, 

1990). Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστο μέσο 

διδασκαλίας. Οι νηπιαγωγοί, μέσω των δημιουργημάτων της παιδικής 

λογοτεχνίας, επιδιώκουν να διαμορφώσουν και να πλάσουν ηθικά, 

ψυχικά και πνευματικά τον χαρακτήρα των παιδιών, τα οποία μετέπειτα 

θα καταφέρουν να γίνουν υπεύθυνοι και ευρηματικοί πολίτες.  

Η παιδική λογοτεχνία κατέχει πολύ υψηλή θέση για το νηπιαγωγείο και 

το πρόγραμμα σπουδών του. Τα παιδιά μέσα από την επαφή τους με τα 

βιβλία, ξεκινούν να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους αλλά και να 

βελτιώνουν τον προφορικό τους λόγο. Η επαφή αυτή των παιδιών, 

συμβάλλει στο να αρχίσει το παιδί να αποκτά ενδιαφέρον και μια θετική 

στάση απέναντι στο διάβασμα, αλλά και να οικειοποιηθεί με άλλες 

χρήσεις και μορφές του καθημερινού λόγου. Πόσο μάλλον εάν αυτή η 

επαφή, εξασφαλιστεί πολύ πριν από όταν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο, 

μέσα από την ενασχόληση και την βοήθεια των γονιών. Τα παιδιά αυτά 

μάλιστα, που επιτυγχάνουν να έρχονται σε επαφή από πολύ μικρή ηλικία 

με παραμύθια, μύθους , ποιήματα, τραγούδια, παρουσιάζουν αρκετά 

μικρό ποσοστό στο να αντιμετωπίσουν μελλοντικά προβλήματα 

ανάγνωσης και γραφής. 

Ο κλάδος της παιδικής λογοτεχνίας, εμφανίζει μεγάλη άνοδο τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. Μετά την χρονιά του  1970, ξεκίνησε μια 

μεγάλη άνθιση της  λογοτεχνίας που απευθύνονταν στα παιδιά. Στα 

δημιουργήματα της παιδικής λογοτεχνίας, θίγονται από τους συγγραφείς 

όλα τα θέματα και τα προβλήματα. Αρκεί βέβαια να βρεθεί ο 

ιδανικότερος τρόπος για να παρουσιαστούν σωστά στο νεανικό κοινό. 

Και τα θέματα αυτά , κινούνται ανάμεσα στα ναρκωτικά, στις 
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σεξουαλικές σχέσεις, στο θάνατο, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον 

και την προστασία του, στα οποία ωστόσο παραμένει η παρουσία της 

αλληλεξάρτησης της πραγματικότητας με την φαντασία, αλλά και το 

στοιχείο του μύθου.  

 

1.8. Η Αξία της Παιδικής Λογοτεχνίας. 

 

Η Παιδική Λογοτεχνία προκαλεί αρχικά μια αισθητική οπτική στο παιδί, 

με βασικό σκοπό της να προσφέρει απόλαυση στο παιδί κατά την 

διάρκεια ανάγνωσης του κειμένου. Ένα μεγάλο ποσοστό βαρύτητας 

δίνεται από τους παιδικούς λογοτέχνες στα χαρακτηριστικά αυτά που θα 

προσεγγίσουν τους νεαρούς αναγνώστες, τα οποία είναι η αισθητική αξία 

αλλά και η απόλαυση του κειμένου.  Προβάλλει διαφορετικές όψεις της 

πραγματικότητας αλλά και καταστάσεις συγκίνησης και βιωματικές. 

Στην παιδική λογοτεχνία επικρατούν έντονα τα συγκινησιακά στοιχεία 

και όχι τόσο τα γνωστικά, γιατί προσεγγίζει και μιλά στους αναγνώστες 

με αισθήματα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει να προκαλεί  ενδιαφέρον 

αλλά και να καταδείξει στον αναγνώστη την πραγματικότητα  με ένα 

διαφορετικό τρόπο. Ψυχαγωγεί, γιατί δημιουργεί στον αναγνώστη τις 

συνθήκες εκείνες που τον οδηγούν σε καταστάσεις εσωτερικής 

πληρότητας (Δελώνης, 1990). Μεταβιβάζει ηθικές αξίες και παρέχει 

πρότυπα. Προσπαθεί να απεικονίσει τους ήρωες όσο το δυνατόν πιο 

ιδανικούς και ενίοτε παρουσιάζει και χαρακτήρες προς αποφυγή 

μίμησης. Άρα βοηθά το παιδί να διαμορφώσει με βιωματικό τρόπο ηθικά 

και αισθητικά κριτήρια (Δελώνης, 1990). Συμβάλλει στην ανάπτυξη 

φαντασίας του μικρού παιδιού. Οι μικροί αναγνώστες αντικρίζουν 

κόσμους που θα ήταν αδύνατο να τους δουν αλλιώς. Κατορθώνουν να 

μπουν στην θέση του πρωταγωνιστή και να βιώσουν την συμπεριφορά 

του, τις επιθυμίες του, τα προβλήματα του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: « Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ – ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ». 

 

2.1. Η ανάπτυξη της ανάγνωσης μέσω του παραμυθιού-γραπτού λόγου. 

Στον χώρο του νηπιαγωγείου λοιπόν, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ, θα 

πρέπει να υλοποιούνται διαθεματικές  δραστηριότητες μέσω των οποίων 

θα επέρχεται η ανάπτυξη των επιδιωκόμενων ικανοτήτων κάθε φορά. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάπτυξη και της εξάσκηση της 

ανάγνωσης μέσα σε μια τάξη του νηπιαγωγείου, και σύμφωνα πάντα με 

όσα προάγει το Δ.Ε.Π.Π.Σ, τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να έρχονται 

αβίαστα σε επαφή με διάφορα αντικείμενα που παρουσιάζουν τον γραπτό 

λόγο. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι βιβλία, παραμύθια ή 

επιγραφές, με σκοπό να αρχίσουν να διακρίνουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου. Τα παιδιά ακόμη ενθαρρύνονται στο 

να κάνουν υποθέσεις για το τι μπορεί να αναγράφεται σε καθένα από 

αυτά τα αντικείμενα και να επιχειρούν να το διαβάσουν. 

Ο εκπαιδευτικός, διαβάζοντας στα παιδιά που έχουν τον ρόλο του 

ακροατή, κείμενα από βιβλία, δείχνοντας με το δάχτυλό του στα παιδιά 

που ακριβώς και τι ακριβώς διαβάζει και έχοντας πάντα στραμμένο το 

βιβλίο προς τα παιδιά, ώστε να εξασφαλίσουν όλα μια καθαρή εικόνα, 

συμβάλλει στο να μπορέσουν τα παιδιά να αφομοιώσουν τους βασικούς 

κανόνες της ανάγνωσης, όπως για παράδειγμα ότι διαβάζουμε από τα 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Επιπλέον τα παιδιά, 

με μια τέτοια κίνηση κατανοούν πως τα βιβλία και τα παραμύθια 

διαβάζονται από την αρχή προς το τέλος και πως αυτό που διαβάζουμε σε 

ένα παραμύθι, δεν είναι οι πολλές εικόνες που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε 

σελίδα του παραμυθιού, αλλά το κείμενο που τις συνοδεύει. 

Ακόμη, τα παιδιά μέσα από την ανάγνωση ενός κειμένου, μαθαίνουν να 

ακούν και να κατανοούν αυτά που τους διαβάζει φωναχτά η νηπιαγωγός, 

είτε αυτό είναι ένας κανόνας παιχνιδιού, είτε είναι ένα παραμύθι που έχει 

επιλέξει η παιδαγωγός να διαβάσει στα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό, τα 

παιδιά αποκτούν θάρρος στο να αρχίσουν να παρεμβαίνουν στην 

ανάγνωση του κειμένου, κάνοντας σχόλια για την συνέχεια της ιστορίας 
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αλλά και για τους χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν. Επίσης, τα παιδιά, 

μέσω των κειμένων που τους διαβάζονται, τους δίνεται η ευκαιρία να 

κατανοήσουν και να ξεχωρίσουν τα διαλογικά από τα μη διαλογικά μέρη. 

Αφού είναι σε θέση τα παιδιά πλέον να μπορούν να αναγνωρίσουν τα 

διαλογικά μέρη σε διάφορα κείμενα που τους διαβάζονται, μπαίνουν στη 

διαδικασία να επαναλαμβάνουν παρόμοιους διαλόγους. Όταν ο 

εκπαιδευτικός επιλέγει να διαβάσει σε μεγάλη συχνότητα στα παιδιά, 

κείμενα που έχει καταλάβει ότι έχουν ξεχωρίσει και τους αρέσουν πολύ, 

συμβάλλει στην απομνημόνευση των κειμένων αυτών από τα παιδιά, 

χωρίς να επιδιώξει περαιτέρω πράγματα για να το επιτύχει. Κείμενα που 

εμπεριέχουν ρίμες, ομοιοκαταληξίες, είναι αυτά που μπορούν να 

απομνημονευτούν πιο εύκολα από τα παιδιά, βοηθώντας τα να 

κατανοήσουν παράλληλα στοιχεία της γλώσσας, τα οποία με τον 

ιδιαίτερο και συλλαβικό χαρακτήρα που παρουσιάζουν, συμβάλλουν στο 

να μπορέσουν να αντιληφθούν το συντακτικό και φωνημικό χαρακτήρα 

της γλώσσας. Στα στοιχεία απομνημόνευσης ανήκουν και οι μικροί ρόλοι 

που αποστηθίζουν τα παιδιά για δραστηριότητες του σχολείου, όπως 

είναι ένα θεατρικό ή μια δραματοποίηση. 

Ο χώρος του νηπιαγωγείου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, προσφέρει στα 

παιδιά πολλά ερεθίσματα γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 

σε γωνιές όπως η βιβλιοθήκη, το μαγαζάκι αλλά και σε υλικά που 

χρησιμοποιούν καθημερινά, συναντούν τον γραπτό λόγο. Στην 

βιβλιοθήκη, εκτός από βιβλία, υπάρχουν και περιοδικά ,εφημερίδες, και 

πιθανών μπορείς να συναντήσεις και αφίσες. Στο μαγαζάκι, οι 

συσκευασίες που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να παίξουν, αναγράφουν 

επάνω κάποιες επωνυμίες, όπως ζάχαρη, καφές, γάλα, βούτυρο, τις 

οποίες τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία να τις διαβάζουν και έτσι να 

μπορούν να τις ξεχωρίζουν. Οι συσκευασίες από τα αντικείμενα με τα 

οποία εμπλέκονται καθημερινά όπως μαρκαδόροι, πάζλ, εμφανίζουν 

επίσης το στοιχείο του γραπτού λόγου. Και οι πίνακες αναφοράς που 

υπάρχουν στην τάξη, στους οποίους εικονίζονται τα χρώματα , οι αριθμοί 

τα ζώα, τα φρούτα τα οποία αναγράφονται δίπλα στην αντίστοιχη εικόνα, 

ωθούν τα παιδιά στο να εξασκούνται καθημερινά με τον γραπτό λόγο. 

Επίσης και τα ονόματα των παιδιών της τάξης, που είναι γραμμένα δίπλα 

στην φωτογραφία τους, με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή, 

επιτρέπουν στα παιδιά να αντιληφθούν το νόημα αυτών των λέξεων. 

Μέσα από αυτήν την αβίαστη καθημερινή επαφή με τον γραπτό λόγο, τα 
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παιδιά κατορθώνουν σταδιακά να εντοπίζουν οικείες λέξεις και 

εκφράσεις ως προς αυτά, όταν τις ακούν στο περιβάλλον τους αλλά και 

όταν τις εντοπίζουν μέσα σε κείμενα. Και οι έξοδοι που 

πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του σχολικού έτους στο 

νηπιαγωγείο, φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά με τον γραπτό λόγο. 

Βλέποντας δηλαδή κάποιες επιγραφές καταστημάτων ή πινακίδων αλλά 

και ονόματα δρόμων, τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία να 

αναγνωρίσουν κάποια από αυτά, στην προσπάθεια τους να τα διαβάσουν. 

Η γωνιά της βιβλιοθήκης, θα πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία , 

καλύπτοντας πολλά είδη βιβλίων. Να εμπλουτίζεται δηλαδή με 

παραμύθια λαϊκά, με παραμύθια έντεχνα, με θρύλους, με ποιήματα, με 

γλωσσοδέτες αλλά και με διάφορα εικονογραφημένα λευκώματα και 

φυλλάδια. Η ποικιλία αυτή που θα παρουσιάζει η γωνιά της βιβλιοθήκης, 

δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περιέργεια στα παιδιά, με 

αποτέλεσμα να θέλουν να εξερευνήσουν τον κόσμο των βιβλίων. 

Παράλληλα, η γωνιά της βιβλιοθήκης , με το να προσελκύει όλο και 

μεγαλύτερο αριθμό νηπίων, θα μπορέσει να καταστεί μια από τις 

αγαπημένες τους γωνιές, στην οποία θα διαβάζουν και θα ξεφυλλίζουν 

βιβλία. Η ποικιλία αυτή ωστόσο, θα μπορέσει να καλύψει αν όχι όλες, τις 

περισσότερες προτιμήσεις και τα γούστα  των παιδιών, ώστε να μπορούν 

τα νήπια ανάμεσα σε τόσα βιβλία, να κάνουν τις επιλογές που επιθυμούν 

περισσότερο. 

Επίσης, θα μπορούσε να ειπωθεί, πώς θα ήταν αρκετά σημαντικό, να 

αντιληφθούν τα νήπια την σημασία των στοιχείων που βρίσκονται 

γραμμένα πάνω σε κάθε εξώφυλλο των παραμυθιών και των βιβλίων. Τα 

στοιχεία αυτά είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο εκδοτικός 

οίκος. Η νηπιαγωγός λοιπόν, πριν ξεκινήσει την ανάγνωση κάποιου 

παραμυθιού θα πρέπει να αναφέρει και να τονίσει την σημασία των 

στοιχείων αυτών, ώστε να γίνει κατανοητή και ξεκάθαρη η χρήση και ο 

ρόλος τους, από τα νήπια. Η νηπιαγωγός με αυτή την κίνηση, θα 

καταφέρει να μυήσει την διαδικασία αυτή στα παιδιά, τα οποία με την 

σειρά τους θα προσπαθούν να αναγνωρίζουν μόνα τους τα στοιχεία αυτά, 

σε κάθε παραμύθι που συναντούν και θα προσπαθούν να τα διαβάσουν. 

Επιπλέον, τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν και να 

αντιλαμβάνονται, πως ο προφορικός λόγος μπορεί να μεταφερθεί στο 

χαρτί και να γίνει γραπτός λόγος. Τα λόγια και οι εκφράσεις δηλαδή που 
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ανταλλάσουν ,μπορούν και να τις γράψουν. Ακόμη, κατά την διάρκεια 

της ανάγνωσης κάποιου παραμυθιού από την νηπιαγωγό, τα νήπια 

αρχίζουν σταδιακά να αναγνωρίζουν τα γράμματα και απομονώνοντας 

τα, μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν συνδυασμούς των γραμμάτων 

αυτών, όταν επρόκειτο να συναντήσουν μια καινούργια λέξη για αυτά 

και προσπαθούν να την διαβάσουν. Τα νήπια, στην προσπάθεια τους να 

καταλάβουν κάποια από τα στοιχεία που συνδέουν τον γραπτό με τον 

προφορικό λόγο, αλλά και να συνειδητοποιήσουν με τον καιρό, ότι στις 

λέξεις που χρησιμοποιούν στον καθημερινό τους προφορικό λόγο, 

κρύβονται κάποια γράμματα, θα πρέπει να καταβάλουν προσωπική 

προσπάθεια. Ωστόσο, στην προσπάθεια τους αυτή δεν θα πρέπει να 

αποδοκιμάζονται από την νηπιαγωγό. Αντιθέτως, τα νήπια θα πρέπει, 

στην προσπάθεια τους να διαβάσουν, να επιζητούν μόνα τους το σωστό, 

χωρίς να διορθώνονται συνεχώς από την δασκάλα, η οποία θα τους 

καταδεικνύει την σωστή απάντηση. Ωστόσο τα παιδιά, πέραν από το 

ελληνικό αλφάβητο, αρχίζουν να συναντούν και να εμπλέκονται με το 

λατινικό αλφάβητο. Η εμπλοκή αυτή επιτυγχάνεται μέσα από 

αντικείμενα που συναναστρέφονται στην καθημερινότητα τους, όπως για 

παράδειγμα διάφορα πράγματα πάνω στα ρούχα τους, οι ονομασίες πάνω 

σε συσκευασίες προϊόντων που αγοράζουν αλλά και οι επιγραφές 

καταστημάτων που συνηθίζουν να επισκέπτονται συχνά (π.χ. JUMBO). 

Μέσω αυτής της εμπλοκής, τα παιδιά κατανοούν και εντοπίζουν τις 

διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο αυτά αλφάβητα και στον τρόπο 

γραφής τους αλλά και στον τρόπο ανάγνωσης τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[24] 
 

2.2. Η ανάπτυξη της γραφής μέσω του παραμυθιού- γραπτού λόγου. 

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη και την εξάσκηση της γραφής μέσα σε μια 

τάξη του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Ε.Π.Π.Σ, αυτή 

θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση διάφορων 

διαθεματικών δραστηριοτήτων. Τα νήπια, το πιο σημαντικό από όλα, 

είναι να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το γιατί χρειάζεται να 

γράφουμε αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε. Αυτό θα καταστεί 

εφικτό με την βοήθεια της νηπιαγωγού, η οποία θα βοηθήσει να 

κατανοήσουν τα παιδιά τον σωστό τρόπο γραφής, αναλαμβάνοντας τον 

ρόλο του ¨γραμματέα¨. Πιο συγκεκριμένα, τα νήπια αφού χωριστούν σε 

μικρές ομάδες, ξεκινούν να υπαγορεύουν στην νηπιαγωγό κάποιο 

κείμενο το οποίο έχουν δημιουργήσει τα ίδια μεταξύ τους. Και αυτό το 

κείμενο μπορεί να είναι είτε μια πρόσκληση, είτε ένα ποίημα, είτε ένα 

παραμύθι. Η νηπιαγωγός λοιπόν, ακούει αυτά που της υπαγορεύουν και 

τα μεταφέρει στο χαρτί. Μέσα από αυτή την διαδικασία, τα παιδιά, εκτός 

του ότι μαθαίνουν τον σωστό τρόπο γραφής, αντιλαμβάνονται και το 

πόσο σημαντική είναι η διαδικασία αυτή. Κατανοούν δηλαδή, ότι με το 

να κατακτήσει  κάποιος την ικανότητα της γραφής, απολαμβάνει πολλά 

πλεονεκτήματα. Καταφέρνει να επικοινωνήσει, να μοιραστεί τυχόν 

πληροφορίες με τους άλλους, να γίνει πιο δημιουργικός αναπτύσσοντας 

σκέψεις, προβληματισμούς, ιδέες, αλλά και να απολαύσει στιγμές 

χαλάρωσης, αφού η γραφή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα μέσο 

ευχαρίστησης, το οποίο είναι οικείο και προσιτό για όλους. 

Σε ένα επόμενο στάδιο αντιλαμβάνονται, ότι κάθε γραπτό κείμενο έχει 

ένα συγκεκριμένο ύφος, το οποίο εξαρτάται από το άτομο στο οποίο  

απευθύνεται, από τον αναγνώστη δηλαδή που θα το διαβάσει. Για 

παράδειγμα, εάν το κείμενο που ετοιμάζουν τα παιδιά είναι μια 

πρόσκληση η οποία απευθύνεται στην διευθύντρια του σχολείου και 

επιθυμούν να την καλέσουν σε μια γιορτή που ετοιμάζουν, θα έχει 

διαφορετικό ύφος από μια πρόσκληση που θα ετοιμάσουν για να 

καλέσουν τους συμμαθητές τους σε κάποιο πάρτι.  Έτσι λοιπόν, τα 

παιδιά μαθαίνουν ότι κάθε κείμενο χρειάζεται την δική του επεξεργασία 

και διαμόρφωση, ανάλογα με το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και 

έτσι μπαίνουν στην διαδικασία να το βελτιώσουν, χωρίς όμως να τους 

καταδείξει κάποιος ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Τα παιδιά, μέσα από 
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συζήτηση και ακούγοντας την νηπιαγωγό να διαβάζει όσα τις έχουν 

υπαγορεύσει, διορθώνουν μόνα τους όσα θεωρούν ότι χρειάζονται 

κάποια διόρθωση, επεμβαίνοντας είτε στο λεξιλόγιο που 

χρησιμοποίησαν, είτε στην διατύπωση των προτάσεων που 

ακολούθησαν. 

Ακόμη τα παιδιά στην προσπάθεια τους να γράψουν σωστά, θα πρέπει να 

βοηθηθούν από την νηπιαγωγό, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει από τα 

βασικά. Πιο συγκεκριμένα, η νηπιαγωγός θα πρέπει να καταδείξει στα 

παιδιά τον σωστό τρόπο για να κρατούν ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα 

μαρκαδόρο ή μια κιμωλία. Αν κατανοήσουν τα παιδιά ποιος είναι ο 

σωστός τρόπος να κρατούν το μολύβι, θα μπορέσουν να αποδώσουν 

αποτελεσματικότερα και να μην δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό, στην 

προσπάθεια τους να γράψουν. Τα νήπια πέραν από τον σωστό τρόπο που 

πρέπει να μάθουν για να κρατούν το μολύβι, θα πρέπει να έχουν και την 

σωστή στάση σώματος, η οποία είναι εξίσου σημαντική και συμβάλλει 

στην κατάκτηση του σωστού τρόπου γραφής. 

Για να αποκτήσουν τα παιδιά μεγαλύτερη εξοικείωση με τον γραπτό 

λόγο, μπορούν στο τέλος κάθε ζωγραφιάς ή εργασίας τους να γράφουν το 

όνομα τους είτε με κεφαλαία είτε με πεζά γράμματα. Εάν κάποια παιδιά 

δυσκολεύονται, έχουν την δυνατότητα να συμβουλευτούν τον πίνακα 

αναφορά της τάξης στον οποίο αναγράφεται το όνομα κάθε παιδιού δίπλα 

από την φωτογραφία του και να  το αντιγράψουν. Η διαδικασία αυτή δεν 

θεωρείται υποχρεωτική, ωστόσο βοηθά τα παιδιά να μπορέσουν να 

γράφουν σωστά το όνομα τους. Επιπλέον τα παιδιά εκτός από το όνομα 

τους, μπορούν να σημειώνουν ή να αντιγράφουν λέξεις που συνάντησαν 

και τους εντυπωσίασαν ή τους κίνησαν το ενδιαφέρον, τον τίτλο από ένα 

παραμύθι που δανείστηκαν ή διάβασαν στην γωνιά της βιβλιοθήκης, τις 

οποίες θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν και καθημερινά στον 

προφορικό τους λόγο. 

Εν κατακλείδι, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι τα 

παιδιά οφείλουν να κατανοήσουν την σημαντικότητα του γραπτού λόγου 

και να επιδιώξουν να τον κατακτήσουν. Τα παιδιά θα πρέπει να 

προτρέπονται από την νηπιαγωγό στο να γράφουν, με τον τρόπο που 

αυτά μπορούν και όχι να αποδοκιμάζονται για τυχόν λάθη τους. Η 

παιδαγωγός οφείλει να αποδεχτεί τα λάθη που θα προκύπτουν κάθε 

φορά, να βασίζεται πάνω σε αυτά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, με 
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αποτέλεσμα να ωθήσει και να συμβουλέψει τα παιδιά να τα αποφύγουν 

μελλοντικά. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  « ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ». 

 

3.1. Εισαγωγή. 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 υλοποίησα την πρακτική μου άσκηση 

διάρκειας έξι εβδομάδων μπαίνοντας για πρώτη φορά στην τάξη του 

νηπιαγωγείου. Βλέποντας λοιπόν την επίδραση που είχε το παραμύθι στα 

παιδιά αλλά και την έντονη επιθυμία τους να ακούσουν , να ζωγραφίσουν 

ή να δραματοποιήσουν ένα παραμύθι, μου γεννήθηκαν διάφορα 

ερωτήματα. Τη σημερινή εποχή τα παιδιά ακούν παραμύθια όσο θα 

ήθελαν; Οι γονείς των νηπίων , με βάση την καθημερινότητα τους, 

επιδιώκουν να διαβάσουν κάποιο παραμύθι ή μια ιστορία; Ποια είναι τα 

παραμύθια που επιλέγουν  περισσότερο τα παιδιά; Ωστόσο το κύριο 

ερώτημα μου ήταν εάν οι νηπιαγωγοί διαβάζουν παραμύθια με τα παιδιά, 

τι πιστεύουν για την αξία του παραμυθιού και εάν εξακολουθεί να 

αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της νηπιαγωγού. Κατέληξα λοιπόν 

στο συμπέρασμα πώς ο σωστότερος τρόπος για να δώσω απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα ήταν να υλοποιήσω μια επιστημονική έρευνα, 

διαπιστώνοντας  έτσι τις θέσεις των συναδέλφων νηπιαγωγών σχετικά με 

την χρήση του παραμυθιού.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας  έρευνας είναι να αναδείξει την 

σημαντικότητα που κατέχει το παραμύθι  σήμερα ως μέσο στα χέρια της 

νηπιαγωγού. Συνάμα, στόχος της εργασίας είναι να αποτυπώσει την 

οπτική των παιδαγωγών γύρω από  την χρήση του παραμυθιού στην 

μαθησιακή διαδικασία , καθώς και τις παιδαγωγικές τους απόψεις  αλλά 

και προθέσεις. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματοποιείται παρουσίαση των μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας αλλά 

και η διαδικασία συλλογής του εμπειρικού υλικού. Ωστόσο δεν 

παραλείπονται και οι περιορισμοί της έρευνας. 
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3.1.1. Μεθοδολογική Προσέγγιση. 

 

Για να συλλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία της έρευνας, το είδος της 

έρευνας που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική. Στόχος της ποσοτικής 

έρευνας είναι να κατηγοριοποιήσει διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία 

έπειτα μπορούν να μετρηθούν, καθώς και να κατασκευάσει στατιστικά 

μοντέλα μέσα από τα οποία θα δοθούν εξηγήσεις για αυτό που 

παρατηρείται. Σε αυτού του είδους έρευνα, το αντικείμενο που πρόκειται 

να ερευνηθεί είναι γνωστό στον ερευνητή εκ των προτέρων αλλά και 

πριν ξεκινήσει η συλλογή των δεδομένων όλες οι εκδοχές της μελέτης, 

έχουν σχεδιαστεί προσεχτικά. « Η διαδικασία διεξαγωγής µιας ποσοτικής 

έρευνας ακολουθεί δύο διακριτά στάδια. Κατά το πρώτο, το στάδιο 

σχεδιασµού, διατυπώνονται οι σκοποί της έρευνας και προσδιορίζονται 

τα ζητούμενα βάσει υποθέσεων εργασίας, ακολούθως δε επιλέγεται η 

µέθοδος  πραγματοποίησης της και σχεδιάζεται η βήµα προς βήµα 

υλοποίησή της. Κατά το δεύτερο, το στάδιο υλοποίησης, συλλέγονται τα 

απαραίτητα στοιχεία, ακολουθεί η επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων που προκύπτουν και γίνεται η σύνθεσή τους και διατύπωση 

των σχετικών συμπερασμάτων». (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

2010)    Μέσω της ποσοτικής έρευνας επιτυγχάνεται μια αντικειμενική 

μελέτη για την επίτευξη της οποίας χρησιμοποιούνται τα 

ερωτηματολόγια. 

Στον αντίποδα, η ποιοτική έρευνα απαρτίζεται από μια ολοκληρωμένη 

και λεπτομερή καταγραφή. Σε αυτού του τύπου την έρευνα , το 

αντικείμενο που πρόκειται να ερευνηθεί δεν είναι γνωστό και ξεκάθαρο 

στον ερευνητή εκ των προτέρων αλλά γνωστοποιείται καθώς η έρευνα 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα έχει υποκειμενικό χαρακτήρα και το 

μέσο που χρησιμοποιείται για να συλλεχθεί το απαραίτητο υλικό είναι οι 

ίδιοι οι ερευνητές. Το υλικό που συλλέγεται στο τέλος έχει την μορφή 

συνέντευξης, εικόνων, κειμένων, συμβόλων, ηχογραφήσεων, το οποίο 

είναι και αρκετά πλούσιο σε πληροφορίες. Ωστόσο οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούν και αρκετά χρονοβόρες  διαδικασίες για να μελετηθούν. 

«Γενικά οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κυρίως με την τεχνική της 

συνέντευξης υπόκεινται σε ποικίλες  διαστρεβλώσεις, που είναι απόρροια 

της αλληλεπίδρασης των δύο συνομιλητών, ερευνητή και υποκειμένου, 

ακόμη και κάτω από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες διεξαγωγής της. Η 
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ικανότητα, η δεξιότητα, η πείρα και η εξάσκηση ωστόσο των προσώπων 

που παίρνουν συνέντευξη περιορίζουν σημαντικά τις εγγενείς αδυναμίες 

της συνέντευξης ως οργάνου για την συλλογή ερευνητικών 

πληροφοριών». ( Βάμβουκας  Μιχάλης Ι,1998,σελ 246 ) 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, για την διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα η οποία 

διασφαλίζει ακρίβεια και μεγαλύτερη ευκολία στο να εντοπιστούν οι 

απαντήσεις  που είναι σχετικές  με το θέμα. Ακόμη η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι καθορισμένη παρέχοντας αξιοπιστία , λόγω των 

ελεγχόμενων συνθηκών της έρευνας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απόλυτα αντικειμενικά 

για τον λόγω ότι δεν εξαρτώνται από την κρίση του ίδιου του ερευνητή 

όπως συμβαίνει στην ποιοτική έρευνα. 

Καθώς λοιπόν στην εμπειρική έρευνα, πιο διαδεδομένη μορφή συλλογής 

δεδομένων αποτελεί η έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου, και σε 

αυτή την περίπτωση επιλέχθηκε ως μέθοδος συλλογής δεδομένων. «Το 

ερωτηματολόγιο είναι ένα σύνολο γραπτών ερωτήσεων σχετικών με ένα 

πρόβλημα , τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει ομοιόμορφα  στα 

υποκείμενα του δείγματος  με σκοπό να συγκεντρώσει τις αναγκαίες 

ερευνητικές πληροφορίες. Πρόκειται δηλαδή για ένα όργανο έρευνας με 

το οποίο συγκεντρώνονται έμμεσα πολλές και διάφορες πληροφορίες. Το 

ερωτηματολόγιο είναι η κατεξοχήν τεχνική συλλογής πληροφοριών στις 

έρευνες της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Σήμερα η 

χρήση του έχει γενικευθεί. Δε θα ήταν υπερβολή μάλιστα, να λεχθεί ότι 

δεν υπάρχει πεδίο έρευνας, που να μην μπορεί λίγο- πολύ να διερευνηθεί 

με το ερωτηματολόγιο». ( Βάμβουκας  Μιχάλης Ι, 1998,σελ 246 ) 
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3.1.2.  Η Διαδικασία Συλλογής  Ερευνητικών Δεδομένων. 

 

Κατά την διάρκεια παραμονής μου στην τάξη του νηπιαγωγείου ( τέλη 

Οκτωβρίου έως αρχές Δεκεμβρίου) και αφού ολοκληρώθηκε η σύνταξη 

των ερωτηματολογίων, ορίστηκε μια πρώτη επικοινωνία με την 

νηπιαγωγό της τάξης και στην συνέχεια με τις νηπιαγωγούς των 

διπλανών τάξεων. Μετά από την συζήτηση που ακολούθησε και αφού 

εξασφαλίστηκε η πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι 

παιδαγωγοί ενημερώθηκαν με τις σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις που 

αφορούσαν τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Τονίστηκε μάλιστα από 

μέρους μου, ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αλλά και η 

σημαντικότητα της βοήθεια τους ως προς την διεξαγωγή της. Δεν 

παραλείφθηκε μάλιστα να επισημανθεί πώς τα ερωτηματολόγια αυτά 

συμπληρώνονται ανώνυμα χωρίς να εκτεθεί ο ερωτώμενος νηπιαγωγός. 

Στην συνέχεια , για την συμπλήρωση και του υπόλοιπου δείγματος της 

έρευνας, σημαντικό ρόλο έπαιξε η βοήθεια της νηπιαγωγού της τάξης, η 

οποία με διάφορα τηλεφωνήματα και συστάσεις με βοήθησε να έρθω σε 

επαφή  και με νηπιαγωγούς από τα υπόλοιπα σχολεία της Φλώρινας. 

Αφού ορίστηκε λοιπόν επικοινωνία με τους υπόλοιπους νηπιαγωγούς , 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα συγκεκριμένα σχολεία. Δεν 

παραλείφθηκαν και πάλι να δοθούν οδηγίες και διευκρινίσεις αλλά και να 

τονιστεί η ανωνυμία στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για να 

αποφευχθεί κάθε είδους παρεξήγηση. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν 

προσωπικά από εμένα σε όλο το δείγμα της έρευνας. Η ατομική επίδοση 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι εάν ο ερωτώμενος δυσκολεύεται να 

κατανοήσει μια ερώτηση, μπορούν να δοθούν επιπλέον εξηγήσεις. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστούν κατά πολύ τα ασυμπλήρωτα 

ερωτηματολόγια. Το χρονικό περιθώριο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου που δόθηκε στους παιδαγωγούς ήταν δύο μέρες. 

Υπήρξαν ωστόσο και νηπιαγωγοί που δέχτηκαν να το συμπληρώσουν 

εκείνη την στιγμή.  
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3.1.3. Περιορισμοί της έρευνας. 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκει να δώσει μια συνολική εικόνα των 

απόψεων των νηπιαγωγών για την χρήση του παραμυθιού στην 

μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στο 

σχεδιασμό της, οι οποίοι δεν πρέπει να παραλειφθούν. Αρχικά, στην 

συγκεκριμένη έρευνα δεν συμπεριλήφθηκε ικανοποιητικός αριθμός 

νηπιαγωγών, αφού οι συμμετέχοντες νηπιαγωγοί ήταν μόλις είκοσι. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, να μην μπορέσουν να διεξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. Θα θεωρούνταν λοιπόν σωστότερο, εάν κάποιος 

επιθυμούσε να διερευνήσει μελλοντικά το ζήτημα αυτό, να συγκέντρωνε 

μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα νηπιαγωγών. Επιπλέον, 

για να καταστεί η έρευνα αυτή ακόμα πιο αξιόπιστη, θα ήταν καλό, να 

μην αντλούνταν όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις απόψεις των 

νηπιαγωγών μόνο μέσω των ερωτηματολογίων, αλλά να υπήρχαν 

επιπλέον στοιχεία τα οποία θα αντλούνταν από μια εξωτερική ματιά. Και 

αυτό γιατί, η συγκεκριμένη έρευνα αλλά και τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν, στηρίζονται μόνο στις απόψεις και τις απαντήσεις που έχουν 

δώσει οι συμμετέχοντες νηπιαγωγοί. Εάν λοιπόν υπήρχε και μια πιο 

αντικειμενική ματιά, ενός τρίτου προσώπου ίσως, θα εμπλουτίζονταν 

ακόμα περισσότερο με επιπλέον στοιχεία, η εικόνα αυτή που αφορά τις 

απόψεις και τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών γύρω από το παραμύθι. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση ερωτηματολογίων για 

την συλλογή δεδομένων, αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό της έρευνας. 

Και αυτό γιατί, το ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής δεδομένων, 

παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες και ατέλειες οι οποίες θα αναλυθούν 

περαιτέρω παρακάτω. 
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3.1.4. Επεξεργασία και Ερμηνεία Ερευνητικών Δεδομένων. 

 

Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων που έχουν καθοριστεί 

εξαρχής, ξεκινά το στάδιο της επεξεργασίας τους. Θα μπορούσε μάλιστα 

να ειπωθεί πώς η επεξεργασία ξεκινά πριν από την τελική συλλογή 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, από την φάση κιόλας του σχεδιασμού του 

ερωτηματολογίου, θα πρέπει ήδη να έχει σχεδιαστεί ένα «πλάνο» 

επεξεργασίας. Ο ερευνητής δηλαδή κατά την διάρκεια συγκρότησης του 

ερωτηματολογίου οφείλει να λάβει υπόψη τις δυνατότητες και τους 

τρόπους ανάλυσης και να αποφασίσει σχετικά. Η επεξεργασία και η 

ανάλυση των απαντήσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε στο χέρι, 

είτε με την βοήθεια μηχανογραφικών ή ηλεκτρονικών μέσων. Με όποιο 

τρόπο επιλέξει ο ερευνητής να πραγματοποιήσει την επεξεργασία, 

απαραίτητο κομμάτι αποτελεί η κωδικοποίηση των δεδομένων που 

προκύπτουν. «Κωδικοποίηση σημαίνει κατανομή των απαντήσεων κάθε 

ερώτησης σε χωριστές κατηγορίες, οι οποίες σημειώνονται με ένα 

γράμμα του αλφαβήτου ή έναν αριθμό». (Βάμβουκας Μιχάλης Ι, 

1998,σελ 263 ). Η κωδικοποίηση λοιπόν έχει τον ρόλο να μετατρέψει τα 

δεδομένα σε μορφή τέτοια ώστε να μπορεί να υποβληθεί μηχανογραφική 

επεξεργασία. Η  διαδικασία  της κωδικοποίησης δεν αποτελεί εμπόδιο 

όσον αφορά τις κλειστές ερωτήσεις. Ωστόσο θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί δύσκολη και περίπλοκη για τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις.  
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3.1.5. Μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων. 

 

Στις επιστημονικές έρευνες υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα μέσα για την 

συλλογή των απαραίτητων ερευνητικών δεδομένων. Ωστόσο, πιο 

συγκεκριμένα , όσον αφορά τις ποσοτικές έρευνες, τις περισσότερες 

φορές ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιείται η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου. Έτσι λοιπόν και στην παρούσα έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκαν ως «εργαλείο» τα ερωτηματολόγια. Ανεξαρτήτως 

όμως το είδος της έρευνας, η  επιλογή του μέσου αυτού εξαρτήθηκε και 

από δύο ακόμα παράγοντες. Αρχικά εξαιτίας του μικρού χρονικού 

διαστήματος που ήταν διαθέσιμο, μέσα στο οποίο έπρεπε να 

συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την διεξαγωγή της 

έρευνας. Ο δεύτερος παράγοντας που οδήγησε στην επιλογή του μέσου 

αυτού ήταν λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαν στην διάθεση τους 

οι νηπιαγωγοί. Θεωρήθηκε λοιπόν πως η συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου θα τις διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα η χρήση της συνέντευξης. Το 

ερωτηματολόγιο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιείται για να 

συγκεντρωθούν με έμμεσο τρόπο πολλές και διάφορες πληροφορίες.  

Ωστόσο, η τεχνική του ερωτηματολογίου παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες 

και ατέλειες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία και 

την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων. «Αρχικά,  για να μπορεί 

να χαρακτηριστεί ένα ερωτηματολόγιο αποτελεσματικό και καρποφόρο, 

πρέπει τα υποκείμενα στο οποία απευθύνεται όχι μόνο να ξέρουν να 

διαβάζουν και να γράφουν αλλά και να εκφράζονται. Η απαίτηση αυτή 

περιορίζει την δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής του 

ερωτηματολογίου. Αυτός ο περιορισμός αποτελεί και έναν από τους 

λόγους που συχνά τα ερωτηματολόγια δεν συμπληρώνονται από 

ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων. Ακόμη, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων δεν είναι πάντοτε πηγαίες και αυθόρμητες. Και αυτό γιατί 

έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν το σύνολο των ερωτήσεων, πριν 

αρχίσουν να απαντούν, πράγμα που τα ωθεί να εκλογικεύουν τις 

απαντήσεις τους. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο δεν εγγυάται την 

ειλικρινή απάντηση των υποκειμένων. Τα υποκείμενα στις απαντήσεις 

τους μπορεί να ψεύδονται ή να παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι 

συνήθως συμπεριφέρονται. Η αλλοίωση αυτή της πραγματικότητας 
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συμβαίνει είτε από δυσπιστία στον ερευνητή, είτε από φόβο ότι η 

ανωνυμία τους  δε θα γίνει σεβαστή και οι απαντήσεις τους θα 

συνεπιφέρουν κυρώσεις, είτε γιατί επιθυμούν να προβάλλουν μια 

ελκυστική εικόνα του εαυτού τους. Τα υποκείμενα ακόμη μπορεί να 

σφάλλουν, είτε από άγνοια είτε από ατελή κατανόηση των ερωτήσεων. 

Είναι δε πολύ δύσκολο να γίνει έλεγχος της ορθότητας και ακρίβειας των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων. Οι αδυναμίες που παρουσιάζει η συλλογή 

πληροφοριών με ερωτηματολόγιο αναγκάζουν πολλούς ερευνητές να 

αποφεύγουν την χρησιμοποίηση του. Βέβαια δύσκολα μπορούν να 

καλυφθούν όλες οι όψεις του προβλήματος της έρευνας με 

ερωτηματολόγιο αλλά και να γενικευθούν τα αποτελέσματα των 

σχετικών ερευνών. Αυτά συχνά δεν είναι παρά «κατά προσέγγιση». Το 

γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραγκωνίζεται. Ωστόσο, οι κατά 

προσέγγιση πληροφορίες έχουν πιο μεγάλη αξία από την παντελή 

έλλειψη τους. Έχουν μεγαλύτερη αξία από τις ανεύθυνες εικασίες, τις 

εμπειρικές απόψεις και τις υποκειμενικές γνώμες. 

 

Η τεχνική του ερωτηματολογίου για την συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων δεν πρέπει να καταδικάζεται και να απορρίπτεται τελείως. 

Παράλληλα με τις αδυναμίες της παρουσιάζει και αδιαφιλονίκητα 

πλεονεκτήματα, που δεν θα πρέπει να παρασιωπώνται. Αρχικά, με το 

ερωτηματολόγιο επιτυγχάνεται η συλλογή πολυπληθών παρατηρήσεων 

και πληροφοριών σε πολύ σύντομο χρόνο. Σε σχέση με άλλα όργανα 

συλλογής πληροφοριών, είναι ελάχιστα δαπανηρό σε χρόνο, χρήμα και 

κόπο. Ακόμη, χωρίς την ενοχλητική του παρουσία, ο ερευνητής παίρνει 

συχνά ειλικρινείς απαντήσεις σε λεπτές ερωτήσεις. Έτσι, το 

ερωτηματολόγιο επιτρέπει τη διερεύνηση όψεων της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, της οποίας την ελεύθερη έκφραση και εξωτερίκευση 

παρεμποδίζει η παρουσία του άλλου, για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας 

και συμμόρφωσης. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η εξασφάλιση της 

πλήρους ανωνυμίας των απαντήσεων. Το ερωτηματολόγιο επίσης 

επιτρέπει την αποτελεσματική μελέτη προβλημάτων, τα οποία θα 

απαιτούσαν πολυάριθμες και μακροχρόνιες παρατηρήσεις. Τέλος, το 

ερωτηματολόγιο είναι πρόσφορο μέσο συλλογής δεδομένων για μορφές 

συμπεριφοράς που δεν είναι εφικτό να παρατηρηθούν. Το 

ερωτηματολόγιο λοιπόν, παρά τις ενδογενείς αδυναμίες του, μπορεί να 
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δώσει σημαντικές και έγκυρες ερευνητικές πληροφορίες και να 

συμβάλλει ,όπως άλλωστε έχει συμβάλλει, στην πρόοδο της έρευνας στις 

επιστήμες της συμπεριφοράς του ανθρώπου.»( Βάμβουκας Μιχάλης Ι, 

1998, σελ 246-249). 
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3.2.  Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 

Η  έρευνα  μου υλοποιήθηκε στο διάστημα των μηνών Οκτωβρίου έως 

και αρχές Δεκεμβρίου του έτους 2018 και απευθύνονταν σε εν ενεργεία 

νηπιαγωγούς χωρίς αποκλεισμό στο ηλικιακό εύρος.  Πιο συγκεκριμένα, 

ο πληθυσμός της έρευνας  ήταν νηπιαγωγοί από όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας και το δείγμα της έρευνας  ήταν 20 νηπιαγωγοί  του νομού 

Φλώρινας. Μοιράστηκαν δηλαδή είκοσι ερωτηματολόγια για να 

απαντηθούν από είκοσι παιδαγωγούς  που εργάζονται σε νηπιαγωγεία της 

Φλώρινας.  Ωστόσο στο συγκεκριμένο σημείο, θα μπορούσε να ειπωθεί 

ότι επειδή το δείγμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρως 

αντιπροσωπευτικό , τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

παρούσα έρευνα δεν μπορούν να γενικευτούν. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο που είχα ως ¨ εργαλείο ¨ για την 

διεξαγωγή της έρευνας μου, αυτό χωρίζεται σε κάποιες ενότητες  

ερωτήσεων, όπου η κάθε μία διαπραγματεύεται ένα ξεχωριστό υπόθεμα. 

Αρχικά , όλες οι ερωτήσεις που συγκροτούν το ερωτηματολόγιο είναι 

ερωτήσεις κλειστού τύπου ή αλλιώς προκωδικοποιημένες ερωτήσεις.  Σε 

αυτού του είδους τις ερωτήσεις , το υποκείμενο δεν χρειάζεται να 

κατασκευάσει από μόνο του την απάντηση που θα δώσει, αλλά μπορεί να 

επιλέξει την απάντηση του από μια σειρά απαντήσεων που του 

προτείνονται. 

Η πρώτη κατηγορία του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει δημογραφικά 

στοιχεία τα οποία  αφορούν το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας, την περιοχή 

εργασίας αλλά και το επίπεδο της εκπαίδευσης του νηπιαγωγού. Η 

δεύτερη κατηγορία του ερωτηματολογίου βασίζεται σε ενημερωτικές 

ερωτήσεις μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί η άποψη  των νηπιαγωγών 

για την χρήση του παραμυθιού. Οι υποθέσεις που συμπεριέλαβα στην 

συγκεκριμένη κατηγορία ήταν εάν  τα παιδιά συνεχίζουν να αγαπούν τα 

παραμύθια , εάν το παραμύθι θα μπορούσε να θεωρηθεί εργαλείο και 

μάλιστα χρήσιμο για την νηπιαγωγό αλλά και μέσο διδαχής για τα παιδιά. 

Η τρίτη κατηγορία  του ερωτηματολογίου αφορά τις απόψεις των 

νηπιαγωγών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη μέσω 

των παραμυθιών. Στην συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριέλαβα 

ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο πόσο συχνά η νηπιαγωγός 
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χρησιμοποιεί παραμύθια είτε μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα  είτε στο 

διάστημα μιας εβδομάδας αλλά και στο πόσο συχνά γίνεται αναφορά από 

την νηπιαγωγό σε μύθους του Αισώπου, σε λαϊκά αλλά και κλασικά 

παραμύθια μέσα στην τάξη. Κάποιες ερωτήσεις  στην συγκεκριμένη 

κατηγορία αφορούν  την συχνότητα  κατά την οποία είτε τα παιδιά 

δραματοποιούν  μαζί με την νηπιαγωγό κάποιο παραμύθι είτε το 

εικονογραφούν. Επιπλέον οι ερωτηθέντες σε αυτή τη  κατηγορία 

ερωτήσεων ,κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το πόσο συχνά 

επιδιώκουν οι ίδιοι να προσκαλέσουν κάποιο συγγραφέα να επισκεφτεί 

την τάξη τους. Η τελευταία κατηγορία του ερωτηματολογίου βασίζεται 

στις απόψεις των νηπιαγωγών για την σύνδεση των παραμυθιών με 

ποικίλες δραστηριότητες διαφορετικών μαθησιακών περιοχών του 

αναλυτικού προγράμματος. Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων, 

συμπεριλήφθηκαν κάποιες υποθέσεις όπως εάν οι νηπιαγωγοί 

χρησιμοποιούν το παραμύθι ως μέσο στην προσπάθεια τους να 

υλοποιήσουν δραστηριότητες γλώσσας, μαθηματικές, μουσικές, 

λογοτεχνικές, θεατρικές δραστηριότητες κ.α.  

Ωστόσο όλες αυτές οι υποθέσεις και οι εικασίες που συγκρότησαν το 

ερωτηματολόγιο βασίστηκαν σε πληροφορίες από ανθρώπους που 

ασκούν χρόνια το επάγγελμα αλλά και  σε προσωπικές εμπειρίες που είχα 

την συγκεκριμένη περίοδο, πριν από την διεξαγωγή της έρευνας και την 

αποπεράτωση των ερωτηματολογίων, μέσα από τα οποία θα αναδειχθούν 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα και αποτελέσματα. 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Παιδαγωγική Σχολή 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
 

       Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από νηπιαγωγούς που εργάζονται σε νηπιαγωγεία 

της Ελλάδας. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε ανώνυμα στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν προσπαθώντας να πείτε τη γνώμη σας ελεύθερα και ειλικρινά. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο   

       Άνδρας                         Γυναίκα  

 

Έτη προϋπηρεσίας 

        

        1-5                       5-10                   20-25 

 

Περιοχή που εργάζεστε  

      

          Αστική                     Ημιαστική                   Χωριό     

 

Επιλέξτε παρακάτω το επίπεδο της εκπαίδευσής σας 

          

        Απόφοιτος Παιδαγωγικής Σχολής 

          Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος  

 

        

          Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

        

           Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 

 

Άλλο  

 

2. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του παραμυθιού 

2. Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Δηλώστε την συμφωνία 

σας στις παρακάτω προτάσεις με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα 

1: καθόλου 

2: λίγο 

3: αρκετά  

4: πολύ 

5: πάρα πολύ  

 1 2 3 4 5 

2.1. Πιστεύετε ότι τα παιδιά αγαπούν τα παραμύθια;      

2.2. Πιστεύετε ότι το παραμύθι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα 

χέρια της νηπιαγωγού; 

     

2.3. Πιστεύετε ότι το παραμύθι αποτελεί μέσο διδαχής;      

 

3. Απόψεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη με τη χρήση των 

παραμυθιών 

3. Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Δηλώστε την συμφωνία 

σας στις παρακάτω προτάσεις με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα 

1: καθόλου 
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2: λίγο 

3: αρκετά  

4: πολύ 

5: πάρα πολύ  

 1 2 3 4 5 

3.1. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε παραμύθια μέσα σε μια 

εβδομάδα; 

     

3.2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε παραμύθια μέσα στο ημερήσιο 

πρόγραμμα; 

     

3.3. Η γωνιά των παραμυθιών (γωνιά βιβλιοθήκης), διαθέτει 

μεγάλη ποικιλία; 

     

3.4. Πόσο συχνά αναφέρεστε σε μύθους του Αισώπου;      

3.5. Πόσο συχνά αναφέρεστε σε λαϊκά παραμύθια;      

3.6. Πόσο συχνά αναφέρεστε σε κλασικά παραμύθια;      

3.7. Πόσο συχνά δραματοποιείτε μαζί με τα παιδιά ένα παραμύθι;      

3.8. Πόσο συχνά εικονογραφούν τα παιδιά ένα παραμύθι;      

3.9. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε φυσικό υλικό;      

3.10. Πόσο συχνά καλείτε ένα συγγραφέα να επισκεφτεί την τάξη 

σας; 

     

 

4. Απόψεις για τη σύνδεση των παραμυθιών με ποικίλες δραστηριότητες 

διαφορετικών μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος 
 

Α4. Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Δηλώστε την συμφωνία 

σας στις παρακάτω προτάσεις με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα 

1: καθόλου 

2: λίγο 

3: αρκετά  

4: πολύ 

5: πάρα πολύ  

 

                                                                                  1  2  3 4  5 
4.1. Πραγματοποιείτε «καθαρές» λογοτεχνικές δραστηριότητες;      

4.2. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε μαθηματικές 
δραστηριότητες; 

     

4.3. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε 
δραστηριότητες γλώσσας; 

     

4.4. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε μουσικές 
δραστηριότητες; 

     

4.5. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε 
δραστηριότητες φυσικού περιβάλλοντος; 

     

     

4.6. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε 
δραστηριότητες ανθρωπογενούς περιβάλλοντος; 

     

4.7. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε θεατρικές 

δραστηριότητες; 

     

4.8. Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε 
δραστηριότητες φυσικής αγωγής; 
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3.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσματα 

της έρευνας , η οποία υλοποιήθηκε στο διάστημα από τις αρχές Οκτωβρίου 

έως και  αρχές Δεκεμβρίου. 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΆΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΦΥΛΟ 0% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 1 ΕΩΣ 5 5 ΕΩΣ 10 20 ΕΩΣ 25 30 

ΦΥΛΟ 

ΑΝΔΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 



[42] 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
ΈΤΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

10% 5% 80% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ. 

75% 20% 5% 

 

 

 

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 ΕΩΣ 5  

5 ΕΩΣ 10 

20 ΕΩΣ 25 

30 
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1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΑΛΛ

Ο 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

60% 15% 15% 0% 10% 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 

ΑΣΤΙΚΗ 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 

ΧΩΡΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΠΟΦ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧ. 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΆΛΛΟ 
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2. Οι απόψεις των 

νηπιαγωγών για την 

χρήση του παραμυθιού. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

2.1. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

0% 0% 0% 20% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη 

χρήση του παραμυθιού. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΎ 

2.2. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ 

0% 0% 0% 45% 55% 

2.1. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΑΠΟΥΝ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

2. Οι απόψεις των 

νηπιαγωγών για την 

χρήση του 

παραμυθιού. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

2.3. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΣΟ 
ΔΙΔΑΧΗΣ; 

0% 0% 0% 45% 55% 

  

 2.2 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ 

ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.1. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ; 

0% 5% 55% 35% 5% 

 

 

2.3. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΧΗΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.2. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 

0% 25% 55% 20% 0% 

 

 

3.1. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ  

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.3. Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ(ΓΩΝΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ), 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ; 

0% 0% 30% 50% 20% 

 

 

 

3.2. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 

3.3. Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ(ΓΩΝΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ), ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.4. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ 

ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΙΣΩΠΟΥ; 

5% 20% 35% 30% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.5. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ 

ΛΑΙΚΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

0% 35% 60% 5% 0% 

 

 

3.4. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ 

ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.6. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ 

ΚΛΑΣΙΚΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

0% 5% 50% 30% 15% 

 

 

3.5. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ ΛΑΙΚΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ  

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ  

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 

3.6. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ 

ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.7. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ; 

0% 15% 45% 40% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.8. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΈΝΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ; 

0% 0% 35% 55% 10% 

 

3.7. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.9. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; 

0% 35% 35% 30% 0% 

 

 

3.8. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 

3.9. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ  

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3. Απόψεις για την 

υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσα 

στην τάξη με τη χρήση 

των παραμυθιών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

3.10. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 
ΚΑΛΕΙΤΕ ΈΝΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΝΑ 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΗΝ 

ΤΑΞΗ ΣΑΣ; 

60% 40% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

4. Απόψεις για τη 

σύνδεση των 

παραμυθιών με ποικίλες 

δραστηριότητες 

διαφορετικών 

μαθησιακών περιοχών 

του αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ  ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.1. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ 
<<ΚΑΘΑΡΕΣ>> 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

0% 35% 45% 15% 5% 

 

 

3.10. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΈΝΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 

ΣΑΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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4. Απόψεις για τη 

σύνδεση των 

παραμυθιών με 

ποικίλες 

δραστηριότητες 

διαφορετικών 

μαθησιακών περιοχών 

του αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.2. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

0% 15% 65% 10% 10% 

 

 

4.1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ <<ΚΑΘΑΡΕΣ>> 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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4. Απόψεις για τη σύνδεση 

των παραμυθιών με 

ποικίλες δραστηριότητες 

διαφορετικών μαθησιακών 

περιοχών του αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ; 

0% 0% 20% 50% 30% 

 

 

4.2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΌΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 

4.3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΌΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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4. Απόψεις για τη σύνδεση 

των παραμυθιών με 

ποικίλες δραστηριότητες 

διαφορετικών 

μαθησιακών περιοχών του 

αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

0% 5% 50% 40% 5% 

 

 

 

4. Απόψεις για τη 

σύνδεση των 

παραμυθιών με 

ποικίλες 

δραστηριότητες 

διαφορετικών 

μαθησιακών περιοχών 

του αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.5. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

0% 25% 30% 35% 10% 

 

4.4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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4. Απόψεις για τη 

σύνδεση των 

παραμυθιών με 

ποικίλες 

δραστηριότητες 

διαφορετικών 

μαθησιακών περιοχών 

του αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.6. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

0% 15% 45% 30% 10% 

 

 

 

 

 

4.5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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4. Απόψεις για τη σύνδεση 

των παραμυθιών με 

ποικίλες δραστηριότητες 

διαφορετικών μαθησιακών 

περιοχών του αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

0% 5% 20% 40% 35% 

 

 

4.6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΌΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 

4.7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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4. Απόψεις για τη 

σύνδεση των 

παραμυθιών με 

ποικίλες 

δραστηριότητες 

διαφορετικών 

μαθησιακών 

περιοχών του 

αναλυτικού 

προγράμματος. 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

4.8. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ; 

5% 5% 45% 20% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΌΤΑΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΎ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 
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3.4. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ποιοτικά αποτελέσματα της 

έρευνας που υλοποιήθηκε στο διάστημα από αρχές Οκτωβρίου έως και 

αρχές Δεκεμβρίου. 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1: Από την ερώτηση που αφορούσε το φύλο των ερωτηθέντων , 

προκύπτει ότι το επικρατέστερο φύλο στο επάγγελμα του νηπιαγωγού 

είναι το γυναικείο. (100%) 

 

 

1.2. Στην ερώτηση «Έτη Προϋπηρεσίας» το επικρατέστερο δείγμα των 

νηπιαγωγών  (80%) συμπλήρωσε 20 έως 25 έτη. Ένα μέρος του 

δείγματος (10%) δήλωσε πως έχει καλύψει από 1 έως 5 έτη 

προϋπηρεσίας ενώ ένα 5% των ερωτηθέντων συμπλήρωσε από 5 έως 10 

έτη προϋπηρεσίας.  Ωστόσο υπήρξε και ένα μικρό ποσοστό των 5% , που 

δήλωσε ότι έχει συμπληρώσει 30 έτη προϋπηρεσίας, μια επιλογή που δεν 

είχε συμπεριληφθεί ανάμεσα στις προτεινόμενες.  

 

1.3.Στην ερώτηση που αφορούσε την περιοχή εργασίας του νηπιαγωγού, 

ο μέγιστος αριθμός των ερωτηθέντων (75%) δήλωσε πως εργάζεται σε 

αστική περιοχή. Ωστόσο είχαμε και ένα ποσοστό των 20% το οποίο 

δήλωσε πως εργάζεται σε ημιαστική περιοχή αλλά και ένα 5% το οποίο 

εργάζεται σε χωριό. 

 

 

1.4.Από την ερώτηση που αφορούσε το επίπεδο εκπαίδευσης των 

νηπιαγωγών  προκύπτει ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (60%) 
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αποφοίτησαν από Παιδαγωγική Σχολή.  Το 30% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι είναι απόφοιτοι παιδαγωγικού τμήματος και κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος σε ισάξια ποσοστά των 15%. Ωστόσο το 

10% των νηπιαγωγών δήλωσε πως είχε κάποιο άλλο επίπεδο 

εκπαίδευσης από τα προτεινόμενα όπως εξομοίωση και διδασκαλείο.  

 

2.ΟΙ  ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ. 

  

 

2.1.Στην ερώτηση « Πιστεύετε ότι τα παιδιά αγαπούν τα παραμύθια», η 

πλειοψηφία των απαντήσεων των νηπιαγωγών (80%) ήταν ότι τα παιδιά 

αγαπούν πάρα πολύ τα παραμύθια. Υπήρξε και ένα ποσοστό των 20% 

που υποστήριξε την άποψη πολύ. 

 

2.2. Στην ερώτηση που αφορούσε  εάν  το παραμύθι αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια της νηπιαγωγού, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί  (55%) 

στήριξαν ότι  θεωρούν το παραμύθι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την 

νηπιαγωγό. Με σχετικά μικρή διαφορά από το υπόλοιπο δείγμα της 

έρευνας (45%) το οποίο υποστήριξε την άποψη πολύ. 

 

2.3.Το επικρατέστερο δείγμα των νηπιαγωγών (55%) υποστήριξε την 

απάντηση πάρα πολύ στην ερώτηση «εάν το παραμύθι αποτελεί μέσο 

διδαχής». Σε σχέση με το υπόλοιπο ποσοστό του δείγματος των 

νηπιαγωγών (45%) που δήλωσε την απάντηση πολύ. 

 

 

3.ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ. 
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3.1.Στην ερώτηση «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε παραμύθια μέσα σε μια 

εβδομάδα», οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (55%) δήλωσαν πως 

χρησιμοποιούν αρκετά το παραμύθι στο διάστημα μιας εβδομάδας. Ένα 

ποσοστό των 35% υποστήριξε  πως χρησιμοποιεί πολύ  το παραμύθι  στο 

διάστημα μιας εβδομάδας ενώ υπήρξαν και ποσοστά των 5% που 

υποστήριξαν τις απόψεις λίγο και πάρα πολύ αντίστοιχα. 

 

3.2.Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (55%) στην ερώτηση «πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε παραμύθια μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα» υποστήριξαν 

ότι χρησιμοποιούν αρκετά παραμύθια κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Ένα μέρος του  υπόλοιπου  δείγματος (25%) υποστήριξε πως 

χρησιμοποιεί  λίγο παραμύθια κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ το 

υπόλοιπο δείγμα (20%) υποστήριξε πως χρησιμοποιεί πάρα πολύ 

παραμύθια στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

3.3.Στην ερώτηση που αφορούσε την ποικιλία που διαθέτει η γωνιά της 

βιβλιοθήκης, ο μέγιστος αριθμός των ερωτηθέντων (50%)  υποστήριξε 

πως η γωνιά της βιβλιοθήκης διαθέτει πολύ ποικιλία. Ένα ποσοστό των 

30%  του δείγματος υποστήριξε την άποψη αρκετά ενώ το υπόλοιπο 

μέρος του δείγματος (20%)  υποστήριξε την άποψη πάρα πολύ. 

 

3.4.Το επικρατέστερο δείγμα των νηπιαγωγών (35%) στην ερώτηση 

«Πόσο συχνά αναφέρεστε σε μύθους του Αισώπου;», υποστήριξαν ότι 

αναφέρονται αρκετά συχνά σε μύθους του Αισώπου. Ένα μέρος του 

υπόλοιπου δείγματος (30%) υποστήριξε πως αναφέρεται πολύ συχνά σε 

μύθους του Αισώπου. Ένα 5% του δείγματος υποστήριξε πως δεν 

αναφέρεται καθόλου σε μύθους του Αισώπου ενώ η άποψη λίγο 

υποστηρίχθηκε από το 20% του δείγματος. Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες 

(10%) υποστήριξαν ότι αναφέρονται πάρα πολύ συχνά σε μύθους του 

Αισώπου. 

 

3.5. Στην ερώτηση που αφορούσε την συχνότητα αναφοράς σε λαϊκά 

παραμύθια, το επικρατέστερο δείγμα των νηπιαγωγών (60%)  δήλωσε ότι 
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αναφέρεται αρκετά συχνά σε λαϊκά παραμύθια. Ένα μέρος του δείγματος 

(35%) υποστήριξε πως αναφέρεται λίγο σε λαϊκά παραμύθια ενώ ένα 

μικρό ποσοστό των 5% απάντησε ότι αναφέρεται πολύ συχνά σε λαϊκά 

παραμύθια. 

 

 

3.6. Στην ερώτηση « Πόσο συχνά αναφέρεστε σε κλασικά παραμύθια», 

το επικρατέστερο δείγμα των νηπιαγωγών (50%), υποστήριξε ότι 

αναφέρεται αρκετά συχνά σε κλασικά παραμύθια. Ένα μέρος των 

υπόλοιπων νηπιαγωγών (30%) δήλωσε ότι αναφέρεται πολύ συχνά σε 

κλασικά παραμύθια. Η απάντηση πάρα πολύ υποστηρίχθηκε από το 15% 

του δείγματος, ενώ σημειώθηκε και ένα μικρό ποσοστό των 5% το οποίο 

δήλωσε πως αναφέρεται λίγο σε κλασικά παραμύθια. 

 

3.7. Από την ερώτηση που αφορούσε την συχνότητα δραματοποίησης 

ενός παραμυθιού μαζί με τα παιδιά, προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

νηπιαγωγοί (45%) δραματοποιούν αρκετά συχνά ένα παραμύθι μαζί με 

τα παιδιά. Το 40% του δείγματος υποστήριξε ότι δραματοποιεί πολύ 

συχνά ένα παραμύθι μαζί με τα παιδιά, ενώ υπήρξε και ένα μικρό μέρος 

του δείγματος(15%) που υποστήριξε την απάντηση λίγο στην 

συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

3.8. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί  (55%) στην ερώτηση «Πόσο συχνά 

εικονογραφούν τα παιδιά ένα παραμύθι» υποστήριξαν την άποψη πολύ. 

Ένα μέρος των νηπιαγωγών (35%) δήλωσε ότι τα παιδιά εικονογραφούν 

αρκετά συχνά ένα παραμύθι. Υπήρξε όμως και ένα ποσοστό των 10% 

του δείγματος το οποίο υποστήριξε πως τα παιδιά εικονογραφούν πάρα 

πολύ συχνά κάποιο παραμύθι.  

 

3.9. Από το ερώτημα που αφορούσε το πόσο συχνά χρησιμοποιεί η 

νηπιαγωγός φυσικό υλικό, προκύπτει ότι το σύνολο των νηπιαγωγών 

χρησιμοποιεί από ¨λίγο¨ (35%)  έως ¨αρκετά¨ (35%) φυσικό υλικό. Και 
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αυτό συνέβη  διότι σημειώθηκε  ισοψηφία στον αριθμό των απαντήσεων 

που έδωσε το δείγμα στο εν λόγω ερώτημα. Ωστόσο το υπόλοιπο μέρος 

του δείγματος (30%) απάντησε ότι χρησιμοποιεί πολύ συχνά φυσικό 

υλικό. 

 

3.10. Όσον αφορά το ερώτημα « Πόσο συχνά καλείτε ένα συγγραφέα να 

επισκεφτεί την τάξη σας»  οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πώς το σύνολο 

των νηπιαγωγών (60%) δεν επιδιώκουν  να καλέσουν κάποιο συγγραφέα 

να επισκεφτεί την τάξη τους  καθόλου κατά την διάρκεια της χρονιάς. Οι 

υπόλοιποι νηπιαγωγοί (40%) του δείγματος υποστήριξαν ότι δεν καλούν 

σε μεγάλο βαθμό κάποιο συγγραφέα να επισκεφτεί την τάξη τους. 

 

4. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

 

4.1.Το επικρατέστερο δείγμα των ερωτηθέντων (45%), στην 

συγκεκριμένη ερώτηση υποστήριξε ότι πραγματοποιεί αρκετά 

«καθαρές» λογοτεχνικές δραστηριότητες. Ένα μέρος του δείγματος 

(35%) δήλωσε ότι δεν πραγματοποιεί καθαρές λογοτεχνικές 

δραστηριότητες σε μεγάλο βαθμό, ενώ από την άλλη  ένα μέρος των 

νηπιαγωγών (15%) δήλωσε ότι επιδιώκει να  πραγματοποιήσει  σε 

μεγάλο βαθμό τις εν λόγω δραστηριότητες. Το υπόλοιπο μέρος του 

δείγματος (5%) υποστήριξε ότι υλοποιεί πάρα πολύ τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. 

 

 

4.2. Από τις απαντήσεις που έδωσε το δείγμα της έρευνας στην ερώτηση 

«Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε μαθηματικές 

δραστηριότητες», προκύπτει ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (65%) 

χρησιμοποιούν αρκετά τα παραμύθια όταν υλοποιούν τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Ένα μέρος των νηπιαγωγών (15%) απάντησε ότι 

χρησιμοποιεί σε μικρό βαθμό τα παραμύθια όταν πραγματεύεται 
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δραστηριότητες με βάση τα μαθηματικά, ενώ οι απαντήσεις πολύ και 

πάρα πολύ υποστηρίχθηκαν  από ισάξια ποσοστά του δείγματος.(10%) 

 

 

4.3. Στην συγκεκριμένη ερώτηση , οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (50%) 

απάντησαν ότι χρησιμοποιούν πολύ το παραμύθι όταν πραγματεύονται 

δραστηριότητες γλώσσας. Ένα μέρος των ερωτηθέντων  (20%) 

υποστήριξε πως χρησιμοποιεί αρκετά το παραμύθι στην προσπάθεια του  

να υλοποιήσει  τέτοιου είδους δραστηριότητες.  Οι υπόλοιποι 

ερωτηθέντες (30%) δήλωσαν ότι όταν επιδιώκουν  να υλοποιήσουν 

δραστηριότητες  γλώσσας χρησιμοποιούν πάρα πολύ το παραμύθι. 

 

4.4. Το επικρατέστερο δείγμα των νηπιαγωγών (50%) δήλωσε ότι 

χρησιμοποιεί αρκετά το παραμύθι όταν πραγματεύεται μουσικές 

δραστηριότητες. Ένα μέρος των ερωτηθέντων (40%) υποστήριξε  πως 

χρησιμοποιεί πολύ σε τέτοιου είδους δραστηριότητες το παραμύθι ως 

εργαλείο. Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες (10%) απάντησαν ότι όταν 

υλοποιούν μουσικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν το παραμύθι από 

λίγο έως πάρα πολύ με ίσο αριθμό απαντήσεων στις δύο αυτές απόψεις. 

 

4.5. Στην ερώτηση «Χρησιμοποιείτε τα παραμύθια όταν πραγματεύεστε 

δραστηριότητες φυσικού περιβάλλοντος», ο μέγιστος αριθμός του 

δείγματος (35%)  απάντησε ότι χρησιμοποιεί πολύ τα παραμύθια στις εν 

λόγω δραστηριότητες. Ένα μέρος του δείγματος (30%) υποστήριξε την 

άποψη αρκετά στην συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ υπήρξαν και 

νηπιαγωγοί (25%) που δήλωσαν ότι  χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό τα 

παραμύθια όταν επρόκειτο να υλοποιήσουν δραστηριότητες φυσικού 

περιβάλλοντος. Το υπόλοιπο μέρος των νηπιαγωγών (10%) χρησιμοποιεί 

πάρα πολύ το παραμύθι ως εργαλείο σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 

4.6. Από τις απαντήσεις που έδωσε το δείγμα στον συγκεκριμένο 

ερώτημα, προκύπτει το συμπέρασμα πώς σε δραστηριότητες 
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ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (45%) 

χρησιμοποιούν αρκετά το παραμύθι. Σε αντίθεση με ένα μέρος των 

νηπιαγωγών  (15%) που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό το 

παραμύθι ως εργαλείο σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Κάποιοι 

νηπιαγωγοί (30%) απάντησαν ότι σε δραστηριότητες ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος  χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα παραμύθια ενώ το 

υπόλοιπο δείγμα (10%) χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα παραμύθια. 

 

4.7. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί  (40%) όταν πραγματεύονται θεατρικές 

δραστηριότητες  χρησιμοποιούν πολύ τα παραμύθια, όπως προκύπτει 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν. Ωστόσο κάποιοι ερωτηθέντες (5%)  

δήλωσαν πως χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό το παραμύθι στις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ένα μέρος του δείγματος (35%) 

χρησιμοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το παραμύθι όταν επιδιώκει να 

υλοποιήσει θεατρικές δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο δείγμα (20%) 

δήλωσε  ότι θεωρεί αρκετά σημαντική την χρήση του παραμυθιού στις 

εν λόγω δραστηριότητες. 

 

4.8. Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, ο μέγιστος αριθμός 

των νηπιαγωγών (45%) απάντησε ότι χρησιμοποιεί αρκετά τα παραμύθια 

όταν πραγματεύεται δραστηριότητες φυσικής αγωγής. Ένα μέρος του 

δείγματος (20%) υποστήριξε την χρήση του παραμυθιού σε μεγάλο 

βαθμό στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Κάποιοι  νηπιαγωγοί (25%)  

χρησιμοποιούν πάρα πολύ το παραμύθι ως μέσο στις δραστηριότητες 

αυτές. Υπήρξε  όμως και ένα μέρος του δείγματος (10%) που δήλωσε ότι 

σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου το 

παραμύθι ή θα το χρησιμοποιήσει σε μικρό βαθμό. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»  

 

4.1. Εισαγωγή. 

Το τελευταίο κεφαλαίο της παρούσας εργασίας, έχει ως στόχο, να 

αναδείξει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη 

έρευνα, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι παιδαγωγοί, στους 

οποίους βασίστηκαν τα ερωτήματα αυτής.  Παράλληλα στοχεύει στο  να 

κατανοηθεί η ευρύτερη έννοια του παραμυθιού καθώς και η κατάλληλη 

αξιοποίηση του τόσο από τα παιδιά όσο και από τους παιδαγωγούς- 

συναδέλφους, οι οποίοι με την σειρά τους και με τις δικές τους 

παιδαγωγικές μεθόδους, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξία του 

παραμυθιού, με σκοπό να καλλιεργήσουν την σωστή χρησιμότητα του 

και την καθολική διαμόρφωση του παιδικού χαρακτήρα. 

 

4.2. Συμπεράσματα. 

Με βάση την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας, διαπιστώνεται 

ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν πολύ σημαντικό μέσο διδαχής το παραμύθι. 

Στην πλειοψηφία τους οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν την αγάπη που 

δείχνουν τα παιδιά για τα παραμύθια και βασιζόμενοι στο γεγονός αυτό, 

επιλέγουν να το χρησιμοποιούν ορθά και δημιουργικά στην διδασκαλία 

τους.  

Παρατηρείται επίσης ότι η συχνή χρήση του παραμυθιού, σύμφωνα 

πάντα με τις απαντήσεις της έρευνας, φαίνεται αποτελεσματικότερη όταν 

επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί σε λογικά τακτά πλαίσια, μέσα στο 

διάστημα μιας εκπαιδευτικής εβδομάδας από ότι σε καθημερινή βάση. 

Και αυτό συμβαίνει προφανώς για να υπάρχει καλύτερη αποσαφήνιση 

και κατανόηση του παραμυθιού από τα παιδιά, χωρίς όμως  να 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των παιδιών αποκλειστικά και μόνο στο 

παραμύθι. Με απώτερο στόχο, την σωστή διατήρηση και ισορροπία 

μεταξύ του παραμυθιού και του υπόλοιπου προγράμματος, χωρίς να 

παραμερίζονται οι περαιτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον χώρο 

του νηπιαγωγείου. 
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Όσον αφορά τα νήπια αλλά και την γωνιά των παραμυθιών, αυτά έχουν 

την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σημαντική ποικιλία 

παραμυθιών, τα οποία διατίθενται στην γωνιά της βιβλιοθήκης. Οι 

περισσότεροι νηπιαγωγοί δήλωσαν πως εξασφαλίζουν αυτήν την 

ευχέρεια επιλογής στα παιδιά, με το να εμπλουτίζουν με διάφορα 

παραμύθια την γωνιά της βιβλιοθήκης. Ακόμη είναι φανερό στην 

συγκεκριμένη έρευνα, ότι οι νηπιαγωγοί στην πλειοψηφία τους, 

επιλέγουν να αναφέρονται με μεγάλη συχνότητα σε μύθους του 

Αισώπου, οι οποίοι προσφέρουν στο παιδί ηθικά διδάγματα, μέσα από τα 

οποία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεση του παιδιού. 

Προχωρώντας με τα είδη των κλασικών και των λαϊκών παραμυθιών, 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει απόκλιση στην συχνότητα αναφοράς σε αυτά 

μεταξύ των μύθων του Αισώπου. Οι νηπιαγωγοί δηλαδή επιλέγουν να 

αναφέρονται με την ίδια συχνότητα και σε λαϊκά και σε κλασικά 

παραμύθια, αλλά και σε μύθους του Αισώπου. Και αυτό γιατί τα παιδιά 

έχουν να αποκομίσουν διαφορετικά στοιχεία από το κάθε είδος 

παραμυθιού, χωρίς να περιορίζονται από τις νηπιαγωγούς σε κάποιο 

συγκεκριμένο.  

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι, οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν την 

σημαντικότητα της δραματοποίησης αλλά και της εικονογράφησης 

κάποιου παραμυθιού, με αποτέλεσμα να επιλέγουν να υλοποιούν τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες σε μεγάλο βαθμό, με την βοήθεια και την 

συμμετοχή των παιδιών. Και αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά μέσα από 

την διαδικασία της εικονογράφησης, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με διάφορα υλικά και τεχνικές , με σκοπό να αποτυπώσουν 

παράλληλα στο χαρτί, τα στοιχεία εκείνα που τους άρεσαν και 

αφομοίωσαν περισσότερο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μάλιστα και ο 

ιδανικότερος τρόπος για να εκφράσουν τα νήπια τι ήταν αυτό που τους 

εντυπωσίασε μέσω της εικόνας, καθώς δεν έχουν κατακτήσει όλα πλήρως 

τον προφορικό λόγο. Πολλές φορές μάλιστα, η εικόνα κατέχει 

ισχυρότερη θέση από αυτή του κειμένου. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί  

φαίνεται να μην θεωρούν τόσο σημαντική και καρποφόρα την επίσκεψη 

κάποιου συγγραφέα στην τάξη, αφού όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

που δόθηκαν, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν επιδιώκει κάποια επαφή 

και πρόσκληση σε κάποιον ειδικό για την τάξη του νηπιαγωγείου. 
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Σχετικά με την επιρροή του παραμυθιού στην διεξαγωγή των 

καθημερινών δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

δόθηκαν στην έρευνα, παρατηρείται ότι οι θεατρικές δραστηριότητες 

καθώς και οι δραστηριότητες γλώσσας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

το παραμύθι, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η ανάμειξη του παραμυθιού 

με μαθηματικές,  μουσικές και δραστηριότητες ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. Ανάλογο βαθμό δείχνουν να παρουσιάζουν οι 

δραστηριότητες φυσικής αγωγής, ενώ στο τέλος φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι 

δραστηριότητες φυσικού περιβάλλοντος, έχουν εξίσου σημαντικό βαθμό 

με τις δραστηριότητες διαφορετικών μαθησιακών περιοχών, που 

προαναφέραμε σε πρώτη φάση. Αναμφισβήτητα, η κάθε κατηγορία 

συνδέεται με την χρήση του παραμυθιού, έχοντας πάντα ορισμένα 

επιχειρήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν ένα 

παραμύθι όταν πραγματεύονται δραστηριότητες γλώσσας, με σκοπό τα 

παιδιά να εμπλουτίσουν την γλώσσα τους, μαθαίνοντας καλύτερα την 

σημασία ορισμένων λέξεων που μπορεί να τους ήταν άγνωστες μέχρι 

τότε. Κάτι αντίστοιχο παρουσιάζεται και στην διαπραγμάτευση 

μαθηματικών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν 

την κατανόηση πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών από τα νήπια, όπως 

για παράδειγμα τα κλάσματα, μέσα από την χρήση του παραμυθιού. 

Ακόμη και στις θεατρικές δραστηριότητες, έντονη παρουσιάζεται η 

επιρροή του παραμυθιού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα  την 

αφομοίωση κεντρικών ηρώων, με σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων 

θεατρικών προγραμμάτων. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα όσα προαναφέρθηκαν, είναι πώς 

ένα παιδί αντιμετωπίζει και μαθαίνει πιο εύκολα και ευχάριστα τις 

δραστηριότητες που οργανώνει κάθε φορά η νηπιαγωγός, μέσα από τον 

κόσμο του παραμυθιού. 
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                       ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Φτάνοντας στο σημείο κατά το οποίο η εργασία αυτή ολοκληρώνεται, 

έχοντας γίνει μελέτη και έρευνα γύρω από το θέμα, θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως η αξία του παραμυθιού είναι αναμφισβήτητη. Το παραμύθι 

λοιπόν δεν είναι απλά μια μικρή ιστορία η οποία ελκύει και αγαπιέται 

από τους μικρούς αναγνώστες και όχι μόνο, αλλά παρουσιάζει αλήθειες 

για την ζωή με έναν συμβολικό και διαφορετικό τρόπο. Το παραμύθι 

εξελίσσεται σε ένα φανταστικό επίπεδο με σκοπό να καταστεί πιο εύκολο 

στο παιδί που το διαβάζει ή το ακούει, να κατανοήσει καλύτερα τον 

κόσμο στον οποίο ζει, να γνωρίσει διάφορες καταστάσεις εύκολες ή 

δύσκολες οι οποίες πιθανών να του είναι άγνωστες, αλλά και να 

αντιληφθεί μεγάλες αλήθειες για την ζωή ,οι οποίες μπορεί να είναι 

σκληρές για ένα μικρό παιδί ή να πληγώνουν. Το παραμύθι είναι ένα 

ανεκτίμητο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια της νηπιαγωγού, μέσω του 

οποίου θα κατορθώσει να κάνει πιο ευχάριστη, προσιτή , αρεστή, 

ενδιαφέρουσα και καρποφόρα, την γνώση. 

Ωστόσο, είναι λυπηρό πως στη σημερινή εποχή τα περισσότερα παιδιά 

έχουν πάψει να δείχνουν ενδιαφέρον για τα παραμύθια. Αλλά και οι 

μεγαλύτεροι φαίνεται να έχουν υποτιμήσει την αξία του. Και αυτό γιατί ο 

ελεύθερος χρόνος των γονιών, έχει μειωθεί αρκετά στην σημερινή εποχή, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν διαθέτουν όσο χρόνο θα ήθελαν για να 

ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Και τα παιδιά όμως έχουν βρει άλλους 

τρόπους ψυχαγωγίας για να διοχετεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους, όπως 

για παράδειγμα να παίζουν με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή παιχνίδια στον 

υπολογιστή. Η εικόνα αυτή ωστόσο, δεν έχει μεταφερθεί σε μεγάλο 

βαθμό και στην εκπαίδευση όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από τις νηπιαγωγούς. Οι νηπιαγωγοί, δεν αδιαφορούν και δεν 

εθελοτυφλούν για την αγάπη των παιδιών ως προς τα παραμύθια. 

Πιστεύουν σε αυτό πως αποτελεί μέσο διδαχής και επιλέγουν να το 

χρησιμοποιούν ορθά και δημιουργικά στην διδασκαλία τους. Με στόχο 

να μυήσουν τα παιδιά στην συνήθεια του διαβάσματος και να 

ολοκληρώσουν την προσωπικότητα αλλά και την ψυχοσύνθεση τους. 

Το παραμύθι την σημερινή εποχή, επιδιώκει να αποτελέσει μελλοντικό 

εργαλείο στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική αξία του 
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παραμυθιού, έχει αποκτήσει ευρέως διαδεδομένο χαρακτήρα. Όσον 

αφορά την χώρα μας όμως, αυτό που θα ήταν σωστό να γίνει είναι να 

επανέλθει το παραμύθι στην ζωή μας, όπως ήταν παλιά. Να αναγνωριστεί 

από όλους η παιδαγωγική του αξία αλλά και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί 

και στην εκπαίδευση με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, από 

όσον το δυνατόν περισσότερους παιδαγωγούς και όχι από ορισμένη 

μερίδα εκπαιδευτικών. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[72] 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

o Αθανασίου Λ. (2007) : Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες 

της αγωγής: ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, Ιωάννινα: 

εκδόσεις Εφύρα. 

o Αναγνωστόπουλος Βασίλης (1987). Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, 

Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη 

o Αναγνωστόπουλος Βασίλης (1991).Η ελληνική παιδική Λογοτεχνία 

κατά την μεταπολεμική περίοδο (1945-1958), Αθήνα: εκδόσεις 

Καστανιώτη 

o Αναγνωστόπουλος Βασίλης (1997). Τέχνη και τεχνική του 

παραμυθιού, Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη 

o Αναγνωστοπούλου, Καλογήρου & Πάτσιου, (2001).Λογοτεχνικά 

Βιβλία Στην Προσχολική Αγωγή, Αθήνα: εκδόσεις  της Σχολής Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλου  

o Β. Δ. Αναγνωστόπουλος –  Αντώνης Δελώνης (1984): Παιδική 

Λογοτεχνία και Σχολείο, Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη. 

o Βάμβουκας, Μ.Ι. (1998). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα 

και Μεθοδολογία, Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρης. 

o Βασίλης Δ. Αναγνωστόπουλος – Κώστας Λιάπης (1995). Λαϊκό 

Παραμύθι και Παραμυθάδες στην Ελλάδα, Αθήνα: εκδόσεις 

Καστανιώτη. 

o Δελώνης Αντώνης (1991). Βασικές γνώσεις για το παιδικό και 

νεανικό βιβλίο, Αθήνα: εκδόσεις Σύγχρονο Σχολείο  

o Δελώνης Αντώνης (1986) .Ελληνική παιδική λογοτεχνία, Αθήνα: 

εκδόσεις Ηράκλειτος  

o Δελώνης, Α. (1990). Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία: 1835-1985 από 

τις πρώτες ρίζες μέχρι σήμερα, Αθήνα: εκδόσεις Ηράκλειτος. 

o Ζορζ Ζαν (1996). Η Δύναμη των Παραμυθιών, εκδόσεις 

Καστανιώτη,(Επιμέλεια σειράς, Βασίλης Αναγνωστόπουλος) 

o Μαλαφάντης Δ. Κωνσταντίνος (2011). Το παραμύθι στην 

εκπαίδευση ψυχοπαιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση, Αθήνα: 

εκδόσεις Διάδραση. 

o Μαντάς Κ. Γ. (1972). Το παραμύθι, η παιδευτική αξία και η 

διδασκαλία του, Πάτρα. 



[73] 
 

o Μερακλής Μ. Γ. (1973). Τα παραμύθια μας, Θεσσαλονίκη: 

εκδόσεις Κωνσταντινίδη. 

o Παρασκευόπουλος Ι.Ν. (1993): Μεθοδολογία Επιστημονικής 

Έρευνας. 

o Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου Λότη (1987). Μιλώντας για τα 

παιδικά βιβλία, Αθήνα: εκδόσεις  Καστανιώτη 

o Σωκρ. Λ. ΣΚΑΡΤΣΗ δ.φ (1990). Εισαγωγή στην Παιδική 

Λογοτεχνία, Πάτρα: αχαϊκές εκδόσεις. 

 

 


