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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην διαδικασία εισαγωγής και υλοποίησης ενός 

προγράμματος, στοχεύοντας στην πολυπολιτισμική αφύπνιση και διαπολιτισμική 

επικοινωνία των μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Αυτό 

επιτυγχάνεται αφενός μέσω  του παραμυθιού και αφετέρου μέσω του παιχνιδιού, 

το οποίο έχει κυρίαρχο ρόλο. 

Κοινότοπος αποτελεί το γεγονός πως πλέον, ειδικά μετά την είσοδο των προσφύγων 

στην χώρα μας, η διαπολιτισμική εκπαίδευση ξεκινάει ήδη από τις προσχολικές 

τάξεις. Χρέος του εκπαιδευτικού είναι η πολιτισμική αφύπνιση των μαθητών, ώστε 

να είναι προετοιμασμένοι σε οποιαδήποτε νέα είσοδο στην σχολική τους τάξη. Το 

πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην επαφή των μαθητών με άλλους 

πολιτισμούς και στην γνωριμία τους με άλλες χώρες του κόσμου. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικού σχολείου Μπατσίου- 

Άνδρου. Για την συλλογή πληροφοριών έγινε προέλεγχος με την χρήση 

ερωτηματολογίου και μετέλεγχος με την χρήση συνέντευξης. Κατά την διάρκεια του 

προγράμματος τηρούνταν ημερολόγια από την εκπαιδευτικό. 

 

Λέξεις- κλειδιά: πολυπολιτισμική αφύπνιση, διαπολιτισμική επικοινωνία, παιδιά Α’ 

τάξης δημοτικού, παραμύθι 
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Abstract 

The present work focuses on the process of introducing and implementing a 

program, aiming at the multicultural awakening and intercultural communication of 

primary students. This is achieved on the one hand through the fairy tale and on the 

other hand through play, which has o dominant role. 

The common ground is that now, especially after refugees enter to our country, 

intercultural education is already beginning in preschool. The teacher’s debt is the 

cultural awakening of the students so they are prepared for any new entry into their 

classroom. The program focuses mainly on students’ contact with other cultures and 

their acquaintance with other countries in the world. 

In the program participated 19 children from Batsi- Andros Primary School? 

Questionnaires were pre-checked for information gathering and interview was post-

checked. During the program, diaries were kept by the teacher. 

 

Keywords: multicultural awakening, intercultural communication, first grade 

children, fairytale  
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Εισαγωγή  

Ολοένα και περισσότερες κοινωνίες σήμερα τείνουν να χαρακτηρίζονται από 

πολυπολιτισμικότητα, καθώς παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές όσον αφορά την 

κινητικότητα των πληθυσμών, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην σύνθεση των 

κοινωνιών. Οι πληθυσμοί αυτοί προέρχονται κυρίως από χώρες που αντιμετωπίζουν 

είτε οικονομικά είτε πολιτικά προβλήματα και διαφεύγουν σε χώρες τις Ευρώπης 

αναζητώντας μία καλύτερη ζωή γι αυτούς και τα παιδιά τους.  

Κατά την τελευταία εικοσαετία, οι χώρες της νότιας Ευρώπης 

(συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) έχουν μετατραπεί σε πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες και καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της μεγάλης εισροής 

προσφύγων και την μετατροπή των χωρών τους σε χώρες υποδοχής μεταναστών. 

Ένα από τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, είναι και αυτό της 

εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων. Τόσο ο ρόλος της εκπαίδευσης, η οποία 

υποχρεούται να προωθήσει την αρχή της διαφορετικότητας, όσο και η σημασία του 

ίδιου του σχολείου ως μέσου εξασφάλισης της ισότιμης αντιμετώπισης και 

αποδοχής όλων των μαθητών ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας, καταγωγής, 

καθίστανται πρωταρχικοί λόγοι στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Απόρροια των 

παραπάνω είναι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για την διαχείριση της ετερότητας, 

αλλά και την δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής, σεβασμού και αλληλεγγύης 

απέναντι στο διαφορετικό (Γκόβαρης, 2013). 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση βασίζεται στην ιδιαιτερότητα των μαθητών και 

προσαρμόζει την διδασκαλία της στα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά και στο 

προσωπικό τους προφίλ μάθησης. Έχει ως αφετηρία την εισαγωγή της 

διαπολιτισμικής προσέγγισης στο σχολείο και τον κατάλληλο σχεδιασμό και 

εφαρμογή ενός διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού μέσα στην τάξη (Μάρκου, 

1997). Σύμφωνα με τον Μάγο (2010, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018), τα 

εκπαιδευτικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι διάφορα παιχνίδια, 

παζλ, βιβλία, ταινίες, κείμενα και εκπαιδευτικά λογισμικά, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών. 

Το παιχνίδι άλλωστε σε οποιαδήποτε μορφή του αποτελεί τόσο ένα μέσο 

απόλαυσης και μάθησης για την εκπαίδευση των παιδιών, όσο και ένα μέσο 

διευκόλυνσης της μάθησης μιας καινούργιας γλώσσας. Ας δούμε, όμως, 

αναλυτικότερα παρακάτω τα ζητήματα που θίχτηκαν. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θίγονται οι έννοιες της Πολιτισμικής Ετερότητας/ 

Ταυτότητας, καθώς επίσης και αποσαφηνίζονται εννοιολογικά οι έννοιες της 

Πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας. Μάλιστα, διαφαίνονται και οι 

διαφορές μεταξύ των εννοιών αυτών, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος και για την 
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Πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση, την Διαπολιτισμική κατανόηση και την 

Διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με το Παιχνίδι, που αποτελεί και το κύριο μέρος της 

εργασίας μου. Αρχικά, γίνεται ο προσδιορισμός του παιχνιδιού, ενώ στην συνέχεια 

επισημαίνονται τα είδη και τα χαρακτηριστικά του. Αξίζει, επίσης, να τονιστεί 

ιδιαίτερα τόσο ο ρόλος του παιχνιδιού στην μάθηση και η παιδαγωγική του αξία, 

όσο και η χρησιμότητά του ως εργαλείου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στο δημοτικό 

σχολείο του Μπατσίου στην Άνδρο με τίτλο «Ταξιδεύοντας στον κόσμο με όπλο την 

φιλία». Συγκεκριμενοποιώντας, γίνεται αναφορά στον σκοπό και στους στόχους του 

προγράμματος, και εν συνεχεία στο σχεδιασμό και στην οργάνωσή του.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι 

συμμετέχοντες απαρτίζονταν από ελληνικής και αλβανικής καταγωγής μαθητές της 

Α’ Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου Μπατσίου- Άνδρου. Το πρόγραμμα 

εφαρμόστηκε μέσω τριών σταδίων, τα οποία ήταν εξίσου σημαντικά. Τέλος, 

περιγράφονται αναλυτικά οι εννέα ενότητες- χώρες, με την προσθήκη μάλιστα 

φωτογραφιών των μαθητών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αποτίμηση του προγράμματος. Πιο 

ειδικά, αναφέρονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία 

είναι: το ερωτηματολόγιο των μαθητών, όπου συμπληρώθηκε από τους μαθητές 

στην αρχή του προγράμματος και περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού 

τύπου¨ τα ημερολόγια της εκπαιδευτικού, τα οποία κρατούσε η εκπαιδευτικός καθ’ 

όλη την διάρκεια του προγράμματος¨ οι συνεντεύξεις των μαθητών, όπου 

πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας του προγράμματος. Και στο έκτο κεφάλαιο 

προσκομίζονται με μορφή γραφημάτων τα αποτελέσματα των ερευνητικών αυτών 

εργαλείο. 

Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση, όπου γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα, ενώ 

παράλληλα επισημαίνονται αφενός οι περιορισμοί, και αφετέρου προσκομίζονται 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Αμέσως μετά παρατίθεται αναλυτικά η 

βιβλιογραφία, ενώ τελευταίο κομμάτι αποτελεί το παράρτημα, στο οποίο υπάρχει 

το παραμύθι καθώς επίσης κι φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες και τα 

παιχνίδια που συμμετείχαν τα παιδιά. 
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1. Οι έννοιες της Ετερότητας, της 
Πολυπολιτισμικότητας και της 
Διαπολιτισμικότητας 

1.1. Η έννοια της Πολιτισμικής Ταυτότητας/ Ετερότητας 

Συχνά οι έννοιες «πολιτισμική ετερότητα» και «πολιτισμική ταυτότητα» συγχέονται 

μεταξύ τους (Γκότοβος, 2002), καθώς αποτελούν δύο αλληλένδετες έννοιες, οι 

οποίες αναπτύσσονται μέσω μιας διαλεκτικής σχέσης του «εαυτού» και του 

«άλλου», όπου με την σειρά τους αποτελούν δομικά συστατικά της προσωπικής 

ταυτότητας και είναι συμπληρωματικές (Πρεβεζάνου, 2007, αναφέρεται στο 

Γκότοβος, 2002).  

1.1.1. Η έννοια της Πολιτισμικής Ταυτότητας 

Γενικότερα, η ταυτότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας του 

ατόμου. Είναι εν συντομία η ταύτιση του εγώ με τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή η 

δυνατότητα αυτοαντανάκλασης (Κοντάκος, 1995, αναφέρεται στη Μπελέση, 2009). 

Η διαμόρφωσή της ξεκινάει από την  παιδική ηλικία, όπου υπάρχει ταύτιση του 

ανθρώπου με πρόσωπα και στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος (Erikson, 1990, 

αναφέρεται στη Μπελέση, 2009) και περικλείει διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες 

ο εαυτός συγκροτείται σε σχέση με τον «άλλο» (Βρύζας, 1997, αναφέρεται στη 

Μπελέση, 2009). Επίσης, οι ψυχολόγοι ορίζουν ως ταυτότητα το σύνολο των 

στοιχείων που συγκροτούν την υποκειμενικότητα των ατόμων και των ομάδων και 

παραπέμπει στη μοναδικότητα του υποκειμένου, που είναι αποτέλεσμα της 

προσωπικής του ιστορίας, της πορείας του μέσα στο χρόνο, στην αίσθηση ότι η 

ύπαρξη του δεν επαναλαμβάνεται, στο ότι έχει συνείδηση της αποκλειστικότητας 

της ατομικής του ύπαρξης (Γκότοβος, 2002). 

Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2001), η πολιτισμική ταυτότητα ορίζεται ως προϊόν των 

διαδικασιών πολιτισμοποίησης και γενικότερα κοινωνικοποίησης του ατόμου, κάτω 

από συγκεκριμένες και πραγματικές συνθήκες. Όπως και ο πολιτισμός, έτσι και η 

πολιτισμική ταυτότητα είναι μια εξελικτική διαδικασία που διαμορφώνεται κάτω 

από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, και 

είναι προϊόν της διαδικασίας κοινωνικοποίησης του άτομου κάτω από τις συνθήκες 

αυτές (Δαμανάκης, 2004).  Ειδικότερα, αυτή διαμορφώνεται από δύο στοιχεία, από 

τα οποία το πρώτο αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, και το 

δεύτερο αφορά την ομάδα στην οποία ανήκει (Πρυτεντύ, αναφέρεται στην 

Πουταλή, 2014). Επιπροσθέτως, η πολιτισμική ταυτότητα είναι μια διακριτή 



 
 

κξ 12 

διαστρωμάτωση των επιμέρους ταυτοτήτων που εξαρτώνται και συσχετίζονται με 

κάποια κύρια (Καδρεφτσή, 2017). 

Το ευμετάβλητο του χαρακτήρα της πολιτισμικής ταυτότητας διαφαίνεται στο ότι το 

συγκέρασμα των χαρακτηριστικών δύο διαφορετικών πολιτισμών στην πολιτισμική 

ταυτότητα του ατόμου ή ενός συνόλου ατόμων δημιουργεί μια νέα πολιτισμική 

ταυτότητα (Γεωργογιάννης, 2009). Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Γκότοβος (2002), ο 

άνθρωπος είναι πολυταυτοτικός. Συγκεκριμενοποιώντας, τονίζει πως ο άνθρωπος 

έχει την τάση να εισέρχεται σε πολλές συλλογικές και κοινωνικές δραστηριότητες 

και η ετερότητά του καταλήγει στο να δημιουργεί μια δική της πολιτισμική 

ταυτότητα, παρόλο που έχει κάποια εθνικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά 

χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν. 

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη ξεκάθαρης πολιτισμικής ταυτότητας απαιτεί από το 

άτομο να γνωρίσει τις στάσεις του, να μειώσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις και 

να αναπτύξει θετικές στάσεις τόσο απέναντι στην δική του ομάδα όσο  και σε άλλες 

εθνοπολιτισμικές ομάδες. Αυτό συνεπάγεται την ικανότητα αμφισβήτησης και 

κριτικής προσέγγισης του ίδιου του πολιτισμού μεν, αλλά και τον διάλογο με τους 

άλλους πολιτισμούς. Έτσι, το άτομο αποδέχεται τον εαυτό του αναπτύσσοντας 

παράλληλα και χαρακτηριστικά που απαιτούνται  για την αποδοχή του 

διαφορετικού (Μάρκου, 1996). 

1.1.2. Η έννοια της Πολιτισμικής Ετερότητας 

Αρχικά, οι ανθρωπολόγοι με τον όρο ετερότητα εννοούν ένα σύνολο στοιχείων που 

τονίζουν ανθρώπινες διαφορές και ιδιομορφίες. Η καταγωγή, το φύλο, η γλώσσα, η 

φυλή, η θρησκεία, το χρώμα, ο πολιτισμός χαρακτηρίζουν ένα άτομο ή μια ομάδα 

ατόμων και το εντάσσουν σε ένα σύνολο, το οποίο διαφοροποιείται έναντι της 

πλειοψηφίας και όσων θεωρούνται κανονικοί, γνωστοί και οικείοι (Γκεφου-

Μαδιανού, 1998, αναφέρεται στη Μπελέση, 2009). Επομένως, η ετερότητα μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως εθνοπολιτισμική, φυλετική, θρησκευτική, γλωσσική.  

Από την άλλη πλευρά, η ετερότητα αποτελεί βασική συνιστώσα της ταυτότητας, 

καθώς το γεγονός ότι διαμορφώνουμε και συγκροτούμε μια ταυτότητα σημαίνει ότι 

μοιάζουμε μεν αλλά είμαστε και διαφορετικοί από κάποιους άλλους δε. Συνεπώς, οι 

έννοιες του «εαυτού» και του «άλλου» είναι συμπληρωματικές και δομικά 

συστατικά του αισθήματος της προσωπικής ταυτότητας (Bolle de Ball, 1997, 

αναφέρεται στη Μπελέση, 2009). Τέλος, η σύγχρονη έννοια της ετερότητας, 

σημαίνει είτε την εθνική διαφορετικότητα και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα είτε 

την κοινωνική έκφραση ή παρουσία που ξεφεύγει από αυτό που θεωρείται 

φυσιολογικό (Μπελέση, 2009).  
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Η ετερότητα γενικότερα, αναφέρεται στην έκφραση της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας, μέσω της οποίας προωθείται ο αυτοπροδιορισμός ενός ατόμου 

και μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με την εθνικότητα, το θρήσκευμα και τον 

πολιτισμό αλλά και με χαρακτηριστικά όπως το φύλο, το χρώμα, η ηλικία κλπ 

(Κέλλης, 2011), ενώ παράλληλα αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε 

κοινωνιογνωστικό σύστημα κατηγοριοποιήσεων και αναπαραστάσεων του 

περιβάλλοντος (Κωνσταντοπούλου, 2000, αναφέρεται στη Μπελέση, 2009). 

Η πολιτισμική ετερότητα, ειδικότερα, σχετίζεται  με την εθνοτική, την εθνική,  την 

θρησκευτική, την γλωσσική και την πολυπολιτισμική διαφοροποίηση των μελών 

που ανήκουν σε μια κοινωνία, και ειδικότερα των ατόμων που ζουν σε μια χώρα 

υποδοχής (Γκότοβος, 2002). Επομένως συνδέεται τόσο με την διαφορετικότητα ως 

προς τα έθιμα, τη γλώσσα, την πολιτισμική έκφραση των ατόμων, όσο και με τις 

κοινωνικές πρακτικές, την εκπαίδευση και όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας (Κέλλης, 2011). Επίσης, εφόσον η πολιτισμική ετερότητα 

διαμορφώνεται σε συλλογικό επίπεδο μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικά στοιχεία ο καθένας, αλλά συνυπάρχουν μέσα σε 

ένα κοινωνικό πλαίσιο, συνδέεται άμεσα και με την έννοια της κοινότητας (Κέλλης, 

2011).   

Όσον αφορά την πολιτισμική ετερότητα, ο Levi-Strauss (1987) αναλύει τα αξιώματά 

της, τα οποία είναι τα εξής: 

 Η εξέλιξη της ανθρωπότητας αναπτύσσεται με μια ποικιλία κοινωνικών και 

πολιτισμικών μορφών. 

 Η ανάπτυξη του κάθε πολιτισμού διαμορφώνεται από τους άλλους. 

 Οι πολιτισμοί εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 Η αρμονική συμβίωση των ανθρώπων στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, 

αποδοχή και σεβασμό. 

 Διατηρείται η ποικιλία των πολιτισμών και αποφεύγεται η αμοιομορφία του 

κόσμου. 

1.2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και της 

Διαπολιτισμικότητας 

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η πολυπολιτισμικότητα διαφέρει από την 

διαπολιτισμικότητα καθώς η πρώτη αντικατοπτρίζει μια κατάσταση που επικρατεί 

στις κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν πολλές εθνικότητες, ενώ η δεύτερη τονίζει τον 

τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να είναι οι διάφοροι πολιτισμοί. Επομένως, η 

διαπολιτισμικότητα είναι αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικότητας (Δαμανάκης, 

1998).  
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Συγκεκριμένα, η Σωτηριάδου (αναφέρεται στην Πουταλή, 2014) διαχωρίζει την 

πολυπολιτισμικότητα με την διαπολιτισμικότητα, έχοντας κατά νου ότι η μεν 

πολυπολιτισμικότητα είναι μια κατάσταση που συνυπάρχουν πολλές εθνικότητες, η 

διαπολιτισμικότητα δε δίνει βάση στις εμπειρίες τόσο των μεταναστών όσο και των 

ντόπιων.   

Επίσης αξίζει να τονιστεί πως σύμφωνα με την Λιακοπούλου (2006), ο όρος της 

διαπολιτισμικότητας εμπεριέχεται στον όρος της πολυπολιτισμικότητας , καθώς 

αναφέρεται τόσο στον θεωρητικό προβληματισμό όσο και στις κατάλληλες 

πρακτικές που σχεδιάζονται έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων 

ανομοιογένειας μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών.  

Με λίγα λόγια οι ερευνητές θεωρούν πως η πολυπολιτισμικότητα σχετίζεται με την 

απλή συνύπαρξη των πολιτισμών, ενώ η διαπολιτισμικότητα εκφράζει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Αuernheimer, αναφέρεται στη Πουταλή 2014). Ας τα 

δούμε ωστόσο αναλυτικότερα παρακάτω. 

1.2.1. Πολυπολιτισμικότητα 

Η θεωρία της πολυπολιτισμικότητας, υποστηρίζει ότι μια κοινωνία αποτελείται από 

μια κυρίαρχη ομοιογενή ομάδα και από μικρές ομάδες που η καθεμιά φέρει τον 

δικό της πολιτισμό. Προκειμένου να υπάρξει ενότητα, πρέπει η κάθε ομάδα να 

γνωρίσει τους άλλους πολιτισμούς, να τους αποδεχτεί ως ισότιμους και να 

καθορίσει τις κοινές αξίες που θα συντελέσουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας. 

Επομένως, η πολυπολιτισμικότητα είναι στοιχείο πολιτισμικής και δημοκρατικής 

εξέλιξης (Γεωργογιάννης, 2008). 

Αρχικά,  στην θεωρητική συζήτηση, ο όρος «πολυπολιτισμικότητα» χρησιμοποιείται 

σε δύο διαστάσεις: στην περιγραφική διάσταση και στην κανονιστική διάσταση. Ως 

όρος περιγραφικός, δηλώνει την αντικειμενική πραγματικότητα μιας χώρας στην 

οποία συνυπάρχουν ομάδες με διαφορετική εθνοτική ή γεωγραφική προέλευση 

έχοντας διαφορετικούς τρόπους ζωής και διαφορετικές αξίες. Μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία επομένως, προϋποθέτει την ύπαρξη μιας εθνοτικής, πολιτισμικής 

πολλαπλότητας και ανομοιογένειας. Ως όρος κανονιστικός, προϋποθέτει την ισότιμη 

συνύπαρξη ατόμων και ομάδων προερχόμενων από διαφορετικές κουλτούρες και 

εθνότητες, ενώ σε επίπεδο κριτικής, η πολυπολιτισμικότητα στρέφεται εναντίον των 

φραγμών, των προκαταλήψεων, της διάκρισης και του ρατσισμού (Πανταζής, 2002, 

αναφέρεται στη Μπελέση, 2009).    

Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (National 

Council of Accreditation of Teacher Education- NCATE), η πολυπολιτισμικότητα 

ορίζεται ως οι διαφορές μεταξύ ομάδων και ατόμων με βάση την φυλή, την 

εθνικότητα, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
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τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ζουν 

(Krummel, 2013).  

Σύμφωνα με τον Auernheimer (αναφέρεται στη Πουταλή 2014), η 

πολυπολιτισμικότητα χρησιμοποιείται για την περιγραφή των παιδαγωγικών, 

πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων, στόχων και προγραμμάτων, ενώ σύμφωνα 

με τον Taylor (αναφέρεται στο Δαμανάκης) μια κοινωνία μπορεί να θεωρηθεί 

πολυπολιτισμική εφόσον περιλαμβάνει στους κόλπους της περισσότερες από μία 

πολιτισμικές κοινωνίες που θέλουν να συμβιώσουν. 

Ο όρος πολυπολιτισμικότητα σημαίνει μια κοινωνική κατάσταση, κατά την οποία αν 

και τα άτομα τα οποία διαφοροποιούνται πολιτισμικά και εθνικά, ωστόσο 

συμβιώνουν και συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην κοινωνία (Μάρκου,1989, 

αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018; Modgil, 1997). 

Συμπερασματικά, η πολυπολιτισμικότητα είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 

παραδοχή της ετερότητας και η προσπάθεια ομαλής ένταξης της μέσα σε μια 

κοινωνία απαλλαγμένη από στερεότυπα, προκαταλήψεις και φόβο για το 

διαφορετικό, καθώς επίσης και μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή δραστικών 

μεταρρυθμίσεων και αλλαγής στάσης των πολιτών με σημαντικούς αρωγούς το 

κράτος και την εκπαίδευση. 

 

1.2.2. Διαπολιτισμικότητα 

Όπως προαναφέρθηκε, η έντονη μετακίνηση των πληθυσμών προκάλεσε το 

φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας των κοινωνιών. Μέσα σε μια κοινωνία 

επομένως, επακόλουθο είναι οι μετανάστες να έρχονται σε άμεση καθημερινή 

επαφή με τους γηγενείς πολίτες. Αυτές οι επαφές  προκαλούν διάφορες εντάσεις 

ποικίλης σημασίας, οι οποίες με την σειρά τους σχετίζονται με την 

κοινωνικοπολιτισμική ένταξη των μεταναστών. Αυτός είναι και ένας από τους 

λόγους που οι μεταναστευτικές κοινωνιές οφείλουν να στηρίξουν τις διάφορες 

πολιτισμικές ομάδες, ώστε να συνυπάρχουν μαζί τους ειρηνικά και να εξαλείφουν 

φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας (Γκόβαρης, 2013).  

Αρχικά, πρέπει να ξεκαθαριστεί το γεγονός πως η έννοια της διαπολιτισμικότητας 

αναφέρεται στις κοινωνικές συνθήκες που επιχειρούν να κατανοήσουν τα 

διαφορετικά στοιχεία και να προάγουν την ισότητα ευκαιριών στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή και ως εκ τούτου δεν στοχεύουν στην αφομοίωση των πληθυσμών 

(Σωτηριάδου, αναφέρεται στη Πουταλή, 2014).  

Η διαπολιτισμικότητα ξεκινά από μια ιδεαλιστική βάση στο κέντρο της οποίας 

τοποθετείται ο άνθρωπος και τα στοιχεία που απαρτίζουν την ταυτότητά του 
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(βιογραφία, φυλή, πολιτισμός, μόρφωση, γνώση, γλώσσα, τρόπος ζωής) και 

προϋποθέτει τον σεβασμό της ταυτότητας του καθενός, την αναίρεση των 

στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, την επαφή μεταξύ των ανθρώπων 

(Πορτελάνος, 2015, αναφέρεται στη Ζαχαριά, 2018), την αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών, την απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο 

ανεκτικότητας, την αποδοχή της ετερότητας και τέλος, την διάθεση για διάλογο και 

συνεργασία (Νικολάου, 2011, αναφέρεται στη Ζαχαριά, 2018). Συνεπώς, κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι ο πολιτισμικός πλουραλισμός, η συνεργασία όλων των 

ανθρώπων ανεξαρτήτως πολιτισμού, η αλληλεγγύη, η αλληλοκατανόηση, η παροχή 

ίσων ευκαιριών και η αναγνώριση της ετερότητας (Σπανούδη, 2018). 

Η διαπολιτισμικότητα κατά τον Νικολάου (2005, αναφέρεται στη Μπελέση, 2009), 

θέτει ως προτεραιότητα την αποδοχή και τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας του 

άλλου, τη δημιουργία επικοινωνιακού κλίματος και συνεργασίας, τη φροντίδα για 

παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και στην κοινωνική/ πολιτισμική/ 

οικονομική ζωή των ατόμων. Επίσης,  κατά τον Γκόβαρη (2001, αναφέρεται στη 

Μπελέση, 2009), η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως διαδικασία αναστοχαστικής 

αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουραλισμού, αναγνώρισης της 

ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων διαφορετικών πολιτικών.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί και το γεγονός ότι η διαπολιτισμικότητα αποτελεί μια 

διαδικασία συνεχής αλληλεπίδρασης, και αμοιβαίας συνάντησης μεταξύ 

διαφορετικών πολιτισμικών και εθνικών ομάδων (Μάρκου,1998, αναφέρεται στη 

Μανωλέρη, 2018), η οποία συνεπάγεται με τον μετασχηματισμό της κοινωνίας 

γενικότερα και του σχολείου ειδικότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ισότητα 

έκφρασης των ανθρώπων ως ατομικών ή και συλλογικών οντοτήτων, διατηρώντας 

όμως παράλληλα την πολιτισμική τους ταυτότητα και ενσωματώνοντας την με 

στοιχεία της ταυτότητας του «άλλου» (Λιακοπούλου, 2006). Στο ίδιο μήκος κύματος 

κυμαίνεται και ο Δαμανάκης (2007, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018), ο οποίος 

χαρακτηρίζει την διαπολιτισμικότητα ως την ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση, 

επικοινωνία και αλληλοεμπλουτισμό φορέων διαφορετικών πολιτισμών. 

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει και η Σωτηριάδου (όπως αναφέρεται στη Μανωλέρη, 

2018), η διαπολιτισμικότητα δεν στοχεύει στην αφομοίωση των διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων, αλλά στις κοινωνικές εκείνες συνθήκες οι οποίες επιχειρούν 

να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα διαφορετικά τους στοιχεία με στόχο την 

προαγωγή ισότιμων ευκαιριών στην κοινωνία και επιδιώκει οι πολίτες μιας 

κοινωνίας να μπορούν αν επεξεργάζονται και να κρίνουν τα διάφορα ερεθίσματα 

του περιβάλλοντος (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1994, αναφέρεται στο Κέλλης, 2011).  

Επομένως, στη διαπολιτισμικότητα δίνεται έμφαση στη γνωριμία και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών που συνθέτουν μια κοινωνία, η 

οποία έχοντας αποδεχτεί την ετερότητα, θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία 
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εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από την αποδοχή και τον 

σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του «άλλου», τη δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και 

συνεργασίας, τη φροντίδα για παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και 

την κοινωνική/ πολιτισμική/ οικονομική ζωή (Παναγάκη, 2017). 

 

1.2.3 Πολυπολιτισμική- Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση 

Η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση αποτελεί μία διαπολιτισμική στάση και 

συνεπάγεται με την ικανότητα διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης με κατάλληλο 

τρόπο. Διαμορφώνει, δηλαδή, μια θετική προδιάθεση, η οποία με την σειρά της 

βοηθάει στην κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, έχοντας ως στόχο την 

αποτελεσματική επικοινωνία, την ενεργή συμμετοχή σε διαπολιτισμικές 

συναντήσεις και τέλος, την αυτοπεποίθηση και την δέσμευση του ατόμου σε 

πανανθρώπινες αξίες και δικαιώματα (Chen, 1997, αναφέρεται στο Αρβανίτη & 

Σακελλαρίου, 2014).  

 Το 2003, οι Hammer, Bennett & Wiseman (αναφέρεται στο Καρανικόλα, 

2015),σχετίζουν  την διαπολιτισμική ευαισθησία με την ικανότητα να διακρίνεις και 

να βιώνεις σχετικές πολιτισμικές διαφορές. Μια δεκαετία νωρίτερα, οι Bhawuk & 

Brislin (1992, αναφέρεται στο Καρανικόλα, 2015), αναφέρουν πως η διαπολιτισμική 

ευαισθησία αποτελεί προαπαιτούμενο της διαπολιτισμικής ικανότητας, καθώς 

θεωρούν πως για να είναι κάποιος αποτελεσματικός σε μια άλλη κουλτούρα, πρέπει 

αρχικά να ενδιαφέται για κάποιον άλλον πολιτισμό, να είναι αρκετά ευαίσθητος 

ώστε να παρατηρεί πολιτισμικές διαφορές και να είναι πρόθυμος να τροποποιεί την 

συμπεριφορά του ως ένδειξη σεβασμού προς τους ανθρώπους των άλλων 

πολιτισμών.  

Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας  σύμφωνα με την Camilleri (2002, 

αναφέρεται στο Νάτσκου, 2017), διαρθρώνεται σε τρείς άξονες. Ο πρώτος άξονας 

αφορά την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να είναι γνωστικά ευέλικτο 

(γνωσιακή πολυπλοκότητα), ενσωματώνοντας σε ένα πρώτο στάδιο τις νέες 

πληροφορίες στα γνωσιακά σχήματα που ήδη διαθέτει και προσαρμόζοντας τες σε 

επόμενο στάδιο στον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί. Ο δεύτερος άξονας 

σχετίζεται με την καλλιέργεια της συναισθηματικής διαθεσιμότητας και συμμετοχής 

του ατόμου στις πολιτισμικές αξίες, στάσεις και αντιλήψεις μιας άλλης πολιτισμικής 

ομάδας (συναισθηματικός προσανατολισμός). Και, τέλος, στον τρίτο άξονα 

εμπεριέχεται η καλλιέργεια της ικανότητας να επιλέγει τα άτομα και τις 

συμπεριφορές που είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές για την εκάστοτε 

κοινωνική περίσταση (αλληλεπιδραστικές συμπεριφορές). 
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Η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού 

γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαδικασιών (Parker, Valley & 

Geary, 1986, αναφέρεται στο Αρβανίτη & Σακελλαρίου, 2014) ως προς την επαφή 

τους με πολιτισμικές διαφορές. Επομένως, στις σημαντικές εκφάνσεις της 

διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης συγκαταλέγονται η συνειδητότητα, ο 

αναστοχασμός, η υιοθέτηση αξιών και παραδοχώς, ο αυτοέλεγχος της 

συμπεριφοράς, η ευρύτητα του πνεύματος, η κατανόηση διαφορετικών 

εθνοπολιτισμικών πλαισίων, η συμμετοχικότητα και η εμπλοκή κατά την 

αλληλεπίδραση, η ενσυναίσθηση ως προς τις πολιτισμικές διαφορές (Μπάτσιου & 

Μπάτσου, 2014, Σιμόπουλος, 2014, αναφέρεται στο Αρβανίτη & Σακελλαρίου, 

2014). Τα διαπολιτισμικά ευαισθητοποιημένα άτομα αφενός αποδέχονται την 

ατομική τους διαφορετικότητα και πολυπλοκότητα και αφετέρου καταφεύγουν σε 

συνειδητή και αμοιβαία αλληλεπίδραση.  

Η δημιουργία, ωστόσο, ευαισθητοποιημένων πολιτισμικά ανθρώπων, οφείλει να 

ξεκινάει ήδη από την μαθητική ηλικία του κάθε ατόμου. Όπως υποστηρίζουν οι 

Morris & Mims (1999, αναφέρεται στο Νάτσκου, 2017), οι εκπαιδευτικοί έχουν την 

ικανότητα να ενισχύσουν την πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση και επίγνωση των 

μαθητών δίνοντας έμφαση σε κάποια σημεία της διδασκαλίας τους, όπως: η αξία 

του κάθε ατόμου, η υψηλή αυτοεκτίμηση και η θετική αυτοαντίληψη, η μάθηση 

τόσο του δικού τους πολιτισμού όσο και των άλλων, η βίωση θετικών εμπειριών 

μέσω της εξερεύνησης των ομοιοτήτων και των διαφορών των πολιτισμών και των 

ομάδων, ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών, η προώθηση της ιδέας της ειρηνικής 

διαβίωσης. 

 

1.2.4. Διαπολιτισμική κατανόηση / επίγνωση 

Στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  το 2001 (Council of Europe, 2001, σ.103, αναφέρεται 

στη Νάτσκου, 2017), η διαπολιτισμική επίγνωση αποτελεί μία από τις συνιστώσες 

για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, η 

πολυπολιτισμική επίγνωση συνίσταται στη γνώση, στην επίγνωση, στην κατανόηση 

της σχέσης ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής αλλά και στην 

αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Επιπροσθέτως, αποτελεί προϋπόθεση 

για την επίτευξη της επικοινωνίας σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας. 

Το 1987, ο Ramsey (αναφέρεται στο Μπάκα, 2017), υποστήριξε πως ήδη από την 

ηλικία των τριών ετών, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν διαφορές ανάμεσα 

στους πολιτισμούς, να διαμορφώνουν στάσεις απέναντι σε μέλη άλλων 

πολιτισμικών ομάδων και να αποδέχονται στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

Αναπτύσσουν με λίγα λόγια την διαπολιτισμική τους επίγνωση, που περιλαμβάνει 
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πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, συναισθήματα, εξωγλωσσικούς και παραγλωσσικούς 

μηχανισμούς, χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου κλπ. (Tomalin & Stempleski, 1993 

αναφέρεται στο Μπάκα, 2017). Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης, μπορεί 

να γίνει και μέσω του παιχνιδιού, το οποίο παρέχει την δυνατότητα στο παιδί να 

εκφράζεται με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους , να σκέφτεται, να εξάγει 

συμπεράσματα, να επιλύει προβλήματα και να χρησιμοποιεί δημιουργικά την 

γλώσσα (Σιβροπούλου, 2010). 

Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός, πως η πολυπολιτισμική επίγνωση μειώνει 

τις συγκρούσεις που αναπτύσσονται, όταν ομάδες με διαφορετικές κουλτούρες 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και συμβάλει στη μείωση των διακρίσεων εναντίον 

εθνοτικών ομάδων. Ακόμη, μειώνει τις περιπτώσεις εκφοβισμού (bullying) στο 

σχολείο, ενώ επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν και να αποδέχονται διαφορετικά 

πολιτισμικά συστήματα διατηρώντας ταυτόχρονα τη δική τους πολιτισμική 

ταυτότητα.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ότι η απόκτηση της 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης δεν είναι στατική αλλά δυναμική και συνεχιζόμενη 

διαδικασία (Sue & Sue, 2003, αναφέρεται στο Νάτσκου, 2017) και για να επιτευχθεί 

είναι αναγκαία η θετική στάση απέναντι τόσο στη γλώσσα και τον πολιτισμό του 

άλλου, όσο και στην ίδια την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία (Πιατά, 

2011, αναφέρεται στο Νάτσκου, 2017).  

 

1.2.5. Διαπολιτισμική επικοινωνία  

Αρχικά, στην διαπολιτισμική επικοινωνία, ο πομπός και ο δέκτης έχουν διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο, πράγμα που συνεπάγεται τον διαφορετικό τρόπο σκέψης 

και ερμηνείας του κόσμου. Αναλυτικότερα, ο όρος διαπολιτισμική επικοινωνία 

αναφέρεται στην πρόθεση ή στην αναγκαιότητα για επικοινωνία μεταξύ 

διαφορετικών πολιτισμών (Γεωργογιάννης, 2009), οι οποίοι στοχεύουν στην 

επίτευξη της αλληλοκατανόησης σε πολλαπλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής των 

ανθρώπων . Επίσης, σύμφωνα με τον Κοντάκο (2005, αναφέρεται στη Μάνου 2013), 

η διαπολιτισμική επικοινωνία προϋποθέτει διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, διεθνή 

επικοινωνία, συνειδητή συνάντηση υποκειμένων διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης με χρήση διαφορετικών κωδικών, συμβάσεων, στάσεων και τρόπων 

συμπεριφοράς. 

Επομένως, η διαπολιτισμική επικοινωνία πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που 

διέπεται από στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που βασίζονται σε κώδικες, οι 

οποίοι προκύπτουν λόγω της διαφορετικότητας του κάθε πολυπολιτισμικού 

περιβάλλοντος (Καγκά, 2014, αναφέρεται στην Μπάκα,2017), καθώς επίσης και 

ανταλλαγής λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων μεταξύ ανομοιογενών ομάδων. 
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Τα μηνύματα αυτά γίνονται αντιληπτά από όλους τους συνομιλητές και στοχεύουν 

στη διάχυση της πολιτισμικής εμπειρίας, μέσα σε ένα πλαίσιο που ορίζεται από τον 

προσωπικό χαρακτήρα, τις συνθήκες επικοινωνίας και το πολιτισμικό υπόβαθρο 

των ατόμων (Παπαδοπούλου, 2008, αναφέρεται στη Μπάκα, 2017). 

Σύμφωνα με το παραπάνω, συνεπάγεται το ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία 

πραγματοποιείται τόσο σε λεκτικό όσο και σε μη λεκτικό επίπεδο. Ειδικότερα, η 

λεκτική επικοινωνία βασίζεται στη χρήση της γλώσσας και σε ένα σύστημα ηχητικών 

ή οπτικών ερεθισμάτων, τα οποία λειτουργούν ως σύμβολα με σημασιολογικό 

περιεχόμενο που διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, 

επιδρώντας με τον ίδιο τρόπο σε πομπό και δέκτη (Μπίκος, 2004, αναφέρεται στη 

Μπάκα, 2017). 

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί πως η διαπολιτισμική επικοινωνία συναντάται στο χώρο 

της εκπαίδευσης και με τον όρο «πολυπολιτισμικότητα» και συμβάλλει σημαντικά 

στην αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας και στην άμβλυνση 

των φυλετικών και εθνικιστικών διακρίσεων μεταξύ των μαθητών (Σταμάτης, 2005, 

αναφέρεται στη Μάνου, 2013). 

Συμπερασματικά, η διαπολιτισμική επικοινωνία επιτυγχάνεται όταν είμαστε ενεργοί 

ακροατές και απαντάμε με ενσυναίσθητη κατανόηση, όταν προβάλλουμε μεν τον 

πολιτισμός μας αλλά αποδεχόμαστε δε και τον πολιτισμικό πλούτο του «άλλου» και 

όταν συνειδητοποιούμε πως όλοι μαθαίνουν και εξελίσσονται μέσω της αμοιβαίας 

επικοινωνίας (Μάνου, 2013). 
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2.Το Παιχνίδι 

Γενικότερα, το παιχνίδι αποτελεί μια δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικότητας και μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στο 

παιδί να εκφράζεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, να επιλύει 

προβλήματα, να σκέφτεται, να εξάγει συμπεράσματα και γενικά να χρησιμοποιεί 

την γλώσσα δημιουργικά, με σκοπό την κατάκτηση μέσω της αδιάλειπτης χρήσης 

της (Σιβροπούλου, 2010). Με αυτόν τον τρόπο, εισέρχονται στον κόσμο του παιδιού 

στοιχεία των διαφορετικών πολιτισμών, ενώ παράλληλα το παιδί αναπτύσσει την 

κοινωνική του ικανότητα (Κωνσταντινόπουλος, 2007, αναφέρεται στη Μπάκα, 

2017), καθώς επίσης και τις γνωστικές και γλωσσικές του ικανότητες (Στελλάκης, 

2004, αναφέρεται στη Μπάκα, 2017). Ας πάμε όμως παρακάτω να τα δούμε 

αναλυτικότερα. 

 

2.1. Ο προσδιορισμός του παιχνιδιού 

Το παιχνίδι χαρακτηρίζει κατ’ εξοχήν την κυρίαρχη δραστηριότητα των παιδιών και 

αποτελεί κεντρικό ζήτημα της διεπιστημονικής διερεύνησης της παιδικής ηλικίας 

στη σύγχρονη πραγματικότητα (Αυγητίδου, 2001, αναφέρεται στην Μανωλέρη, 

2018). Η ίδια, ορίζει το παιχνίδι ως μια λειτουργική δραστηριότητα για την 

διαιώνιση της κοινωνικής ευταξίας, καθώς το παιδί μέσω του παιχνιδιού 

εσωτερικεύει αξίες, γνωρίζει αντιλήψεις και διάφορους τρόπους συμπεριφοράς της 

κοινωνίας. Σύμφωνα με την Τσαπακίδου (2014, αναφέρεται στην Παναγάκη, 2017), 

κάθε επιστήμη αξιολογεί τη σημασία του παιχνιδιού και την ικανότητα των παιδιών 

να παίζουν, σύμφωνα με την ηλικία τους και απαντά σε βασικά ερωτήματα όπως: 

ποιες λειτουργίες επιτελεί το παιχνίδι, με ποιον τρόπο υποστηρίζεται και πως 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα, στην ελληνική γλώσσα το παιχνίδι 

εντοπίζεται με δύο έννοιες αναλόγως στην χρήση που του γίνεται και στην 

διαδικασία που ακολουθείται: α) το παιχνίδι ως δραστηριότητα και β) το παιχνίδι 

ως αντικείμενο (Μπότσογλου, 2001, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018). 

Σύμφωνα με την Μπότσογλου(2010), υπάρχει μια πληθώρα θεωριών και ορισμών, η 

οποία σχετίζεται με τον ορισμό του παιχνιδιού. Και αυτό συμβαίνει καθώς οι 

άνθρωποι γενικότερα και τα παιδιά ειδικότερα, παίζουν χωρίς να υπάρχει ένας 

σαφής και ξεκάθαρος ορισμός. 

 Αρχικά, σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνής Οργάνωσης για το παιχνίδι 

(International Play Association, IPA, for the Child’s Right to Play, όπως αναφέρεται 

στη Μπότσογλου 2010), το παιχνίδι αποτελεί μέσο έκφρασης συνδυάζοντας τη 

σκέψη και τη δράση και προσφέροντας ευχαρίστηση¨ είναι αυθόρμητο και 
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βασίζεται στο ένστικτο¨ βοηθάει στη σωματική, γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού¨ θεωρείται τρόπος ζωής κ όχι απλώς μέσο 

διασκέδασης¨ ωφελεί σημαντικά όλη την ζωή του ανθρώπου. 

Επίσης, σύμφωνα με το λεξικό Petit Robert, το παιχνίδι ορίζεται πρώτον ως μια 

φυσική ή νοητική δραστηριότητα που έχει μοναδικό σκοπό την ευχαρίστηση και 

δεύτερον ως μια οργανωμένη δραστηριότητα, η οποία διέπεται από ένα σύστημα 

κανόνων που καθορίζουν την επιτυχία και την αποτυχία, την νίκη και την ήττα (Petit 

Robert στο Κάναρη, 2011). Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ορισμού, τόσο ο 

Huizinga (1989, στο Μανωλέρη 2018) όσο και ο Caillois (1961, στο Μανωλέρη 2018), 

αναφέρουν πως το παιχνίδι διέπεται από κανόνες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι και 

σημαντικοί για την πραγματοποίηση του παιχνιδιού. 

Σημαντική θεωρείται και η αναφορά του Αντωνιάδη (1994, αναφέρεται στη 

Μανωλέρη, 2018) στο παιχνίδι. Ειδικότερα, τονίζει πως το παιχνίδι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, καθώς μέσω του 

παιγνιακού βιώματος υπάρχει τόσο η δυνατότητα απλοποίησης και ολιστικής 

παρουσίασής του, όσο και η απόκτηση κοινωνικών, νοητικών, συναισθηματικών και 

κινητικών δεξιοτήτων. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Scales et al. (1991), ο 

οποίος τονίζει πως μέσω του παιχνιδιού το παιδί εκφράζεται, επικοινωνεί, κινείται, 

δημιουργεί, σκέφτεται, μεγαλώνει και ζει. 

Τέλος, η Mellou (1994, αναφέρεται στην Πολίτου, 2018), διαχωρίζει τις θεωρίες που 

έχουν διατυπωθεί σε δύο κατηγορίες: τις κλασσικές θεωρίες (διατυπώθηκαν τον 

19ο-20ο αιώνα όπου το παιχνίδι θεωρείται ανάγκα και τρόπος έκφρασης) και τις  

μοντέρνες (διατυπώθηκαν μετά την δεκαετία του 1920). Ειδικότερα, 

1. Κλασσικές θεωρίες 

 Θεωρία της πλεονάζουσας ενέργειας, η οποία υποστήριζε πως το 

παιχνίδι αποτελεί μια άσκοπη διοχέτευση ενέργειας, η οποία αν και 

προκαλεί ευχαρίστηση, ωστόσο δεν προσφέρει καμία εξελικτική 

ανάπτυξη (Schiller). 

 Θεωρία της χαλάρωσης και της αναψυχής, κατά την οποία το παιχνίδι 

είναι τρόπος χαλάρωσης και ξεκούρασης, ενώ σκοπός του είναι η 

αναπλήρωση της ενέργειας που δαπανήθηκε σε μια εργασία 

(Lazarus, 1883). 

 Θεωρία της εξάσκησης, όπου το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο να 

κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία τον 

ενηλίκων βασισμένη σε κανόνες (Karl Groos). 

 Θεωρία της ανακεφαλαίωσης, η οποία τονίζει πως το παιχνίδι έναν 

τρόπο υπακοής των παιδιών σε κανόνες και απαλλαγής από άγρια  

πρωτόγονα ένστικτα. 
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2. Μοντέρνες θεωρίες 

 Θεωρία της διέγερσης, κατά την οποία το παιχνίδι ενισχύει την 

ανάγκη της εξερεύνησης του παιδιού. 

 Μεταεπικοινωνιακή θεωρία, σύμφωνα με την οποία μέσω του 

παιχνιδιού δίνεται η δυνατότητα μιας ρεαλιστικής ερμηνείας σε 

αντικείμενα και ενέργειες (Bateson). 

 Ψυχοαναλυτική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι το παιχνίδι 

συμβάλλει τόσο στην συναισθηματική ανάπτυξη όσο και στην 

διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών (Freud). 

 Γνωστικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το παιχνίδι συμβάλλει   

τόσο στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών (Piaget), όσο και στην 

γνωστική του ανάπτυξη (Vygotsky).  Έτσι το παιχνίδι αποτελεί μεν 

δημιούργημα των φαντασιών του παιδιού, πηγάζει δε από την 

πραγματική τους ζωή. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, το παιχνίδι μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά στην 

καρδιά του παιχνιδιού βρίσκεται πάντα η ευχαρίστηση, η οποία αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της μάθησης (Perry, 2001 αναφέρεται στη Μπότσογλου, 2010), και έχει 

ως στόχο την συναισθηματική ικανοποίηση (Sheridan, 1999). Παρόλη την απλότητα 

που εμπεριέχει το παιχνίδι, η σπουδαιότητα του το κάνει απαραίτητο στην ζωή του 

παιδιού. Τόσο τα είδη όσο και η σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην μάθηση θα 

αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω. 

 

2.2. Τα Είδη του παιχνιδιού 

Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει το παιχνίδι, τα είδη στα οποία αυτό 

διακρίνεται ποικίλλουν ανάλογα με την πτυχή του κάθε φαινομένου και την οπτική 

γωνία που μελετάει ο κάθε ερευνητής. Ειδικότερα, σύμφωνα με μια πρώτα 

ταξινόμηση, τα είδη του παιχνιδιού ορίζονται αναλόγως με τα κριτήρια διαχώρισής 

τους: οργάνωση, περιεχόμενο, σκοπός (Δαράκη, 1994, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 

2018). Αρχικά, σύμφωνα με τον τρόπο οργάνωσής του εκάστοτε παιχνιδιού, 

μπορούμε να το διακρίνουμε σε αυθόρμητο ή κατευθυνόμενο, ατομικό ή ομαδικό 

(Μπότσογλου, 2010). Εν συνεχεία, σχετικά με το περιεχόμενό του παιχνιδιού, αυτό 

διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τον Piaget (1975, αναφέρεται στη 

Μπότσογλου, 2010), οι οποίες ταυτόχρονα συνδέονται και με την γνωστική 

ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού: το λειτουργικό παιχνίδι, το συμβολικό παιχνίδι και 

το παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι με κανόνες και το παιχνίδι κατασκευών. 

Ακόμα μια κατηγοριοποίηση για τα είδη του παιχνιδιού προσφέρει και το Πιλοτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011). Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό, 

το παιχνίδι κατηγοριοποιείται ως εξής: 
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 Το κοινωνικοδραματικό παιχνίδι. 

 Το φανταστικό παιχνίδι. 

 Το παιδαγωγικό παιχνίδι με χρήση αντικειμένων. 

 Το παιχνίδι με κανόνες. 

 Το παιχνίδι διερεύνησης. 

Επίσης, ο Alessi & Trollip (2005, αναφέρεται στην Αγγελίδου 2011), εμπλουτίζουν τα 

είδη παιχνιδιού προσθέτοντας: 

 Τα παιχνίδια δράσης. 

 Τα παιχνίδια περιπέτειας. 

 Τα παιχνίδια στρατηγικής. 

 Τα παιχνίδια άθλησης. 

 Τα παιχνίδια ρόλων. 

 Τα παιχνίδια προσομοίωσης. 

 Τα επιτραπέζια παιχνίδια. 

 Τα παιχνίδια μαχών. 

 Τα παιχνίδια λογικής. 

 Τα επιχειρηματικά παιχνίδια. 

 Τα παιχνίδια λέξεων. 

Επιπροσθέτως, το παιχνίδι μπορεί να χωριστεί και βάσει της αλληλεπίδρασης του 

παιδιού με τους συνομηλίκους του (Παναγάκη, 2017): 

 Μοναχικό παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει μόνο του. 

 Παιχνίδι παρατήρησης, όπου το παιδί γίνεται παρατηρητής ενός παιχνιδιού 

χωρίς όμως το ίδιο να συμμετέχει. 

 Συσχετικό ή Παράλληλο παιχνίδι, στο οποίο τα παιδιά παίζουν όλα μαζί, 

αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, εμπλέκονται στις ίδιες δραστηριότητες 

πολλές φορές μιμούμενα το ένα το άλλο. 

 Συνεργατικό παιχνίδι, στο οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

μοιράζονται τις ιδέες τους και αποφασίζουν από κοινού τι θα παίξουν.  

Πολύ σημαντική θεωρείται και η κατηγοριοποίηση του παιχνιδιού αναλόγως με το 

ηλικιακό επίπεδο και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού (Zigler, Singer, Bishop, 

2004; Rubin, 1998 αναφέρονται στη Σουλιώτη, 2015): 

 Αισθητηριακό παιχνίδι (0-2,5 χρονών): Σχετίζεται με την αναπτυσσόμενη 

εξερευνητική τάση του παιδιού, όπου αυτό έρχεται σε επαφή με διάφορα 

αντικείμενα και υλικά, προσπαθώντας να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά του. 

Χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι η επαναληψιμότητα των κινήσεων 

από μεριάς του παιδιού. 
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 Κατασκευαστικό παιχνίδι (2,5 χρονών και άνω): Σχετίζεται με την λεπτή 

κινητικότητα του χεριού και τον συντονισμό των δαχτύλων, καθώς στο 

στάδιο αυτό το παιδί συναρμολογεί αντικείμενα με σκοπό να φτιάξει κάτι. 

 Συμβολικό παιχνίδι (18 μηνών και άνω): Στο στάδιο αυτό τα παιδιά 

υποκρίνονται πως αντικείμενα και καταστάσεις έχουν διαφορετικό νόημα 

από το πραγματικό τους. Σε αυτό το στάδιο εντάσσεται και το παιχνίδι 

ρόλων και συχνά αναφέρεται και ως κοινωνικοδραματικό. 

 Αισθησιοκινητικό- Λειτουργικό παιχνίδι (6 μηνών- 2 ετών): Σε αυτό το στάδιο 

περιλαμβάνεται το έντονο σωματικό παιχνίδι, το οποίο αποτελεί μορφή του 

κοινωνικού παιχνιδιού, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες αδρής κινητικότητας 

(τρέξιμο, σκαρφάλωμα, πήδημα, γλίστρημα). 

 Παιχνίδι με κανόνες (4 ετών και άνω): Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά αποκτούν 

κοινωνικές δεξιότητες με βάση τους κανόνες του εκάστοτε παιχνιδιού 

(μοίρασμα, περιμένω την σειρά μου κλπ). 

 Σκληρό- Άτσαλο παιχνίδι: Τα παιδιά συμμετέχουν σε διασκεδαστικό καυγά, 

χωρίς διάθεση επιθετικότητας. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα των Scott & 

Panksepp (2003 αναφέρεται στη Σουλιώτη, 2015), το συγκεκριμένο είδος 

παιχνιδιού μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία φιλίας και να προωθήσει 

συνεργατικές στάσεις και συμπεριφορές 

Τέλος, η Γρίβα & Σέμογλου (2013) προτείνουν και κατηγοριοποιούν τους τύπους 

παιχνιδιού ως εξής: 

 Το σιωπηλό παιχνίδι: Εδώ κατατάσσονται τα παιχνίδια, όπου το παιδί 

απολαμβάνει την διαδικασία χωρίς να ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα 

(παρατήρηση εικόνων, ζωγραφική, παιχνίδι με κούκλες ή κουζινικά, 

ανάγνωση ενός βιβλίου). 

 Παιχνίδι κατασκευών ή Δομικό παιχνίδι: Τα παιχνίδια εδώ βασίζονται στην 

χρήση των χεριών του παιδιού και έχουν ως στόχο την δημιουργία 

κατασκευών. Χαρακτηριστικό τα κατασκευαστικά παιχνίδι είναι ότι 

επιτρέπεται ο πειραματισμός με αντικείμενα και υλικά, βελτιώνοντας 

παράλληλα την λεπτή τους κινητικότητα και τον συντονισμό ματιού- χεριού.  

 Κοινωνικό παιχνίδι: Πρόκειται για παιχνίδια που προϋποθέτουν την 

συνεργασία περισσότερων των δύο ατόμων (κρυφτό, κυνηγητό, παιχνίδια με 

μπάλα κλπ) και βοηθούν τα παιδιά νε κοινωνικοποιηθούν, να συνεργαστούν 

και να ενταχθούν και λειτουργήσουν στα πλαίσια μιας ομάδας. 

 Κινητικό παιχνίδι: Τα παιχνίδια αυτά σχετίζονται με ενσώματες 

δραστηριότητες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, 

την ικανότητα να επιτελεί κινητικές δεξιότητες που απαιτούν τον συντονισμό 

μυϊκού και νευρικού συστήματος (παιχνίδια με μπάλες, σκοινάκια, 

σκαρφάλωμα κλπ) (Αυγητίδου, 2001, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018). 
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 Παιχνίδι με κανόνες: Σημαντική προϋπόθεση για τα παιχνίδια αυτά είναι η 

τήρηση των κανόνων του εκάστοτε παιχνιδιού. 

 Παιχνίδια πνευματικής ικανότητας: Στα παιχνίδια αυτά συγκαταλέγονται τα 

σταυρόλεξα, τα παζλ κλπ και στόχος τους είναι η ανάπτυξη της πνευματικής 

ικανότητας των παιδιών. 

 Γλωσσικά παιχνίδια: Συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια που δίνουν έμφαση σε 

γλωσσικά στοιχεία αλλά και επικοινωνιακά γλωσσικά παιχνίδια ανταλλαγής 

ιδεών και πληροφοριών. 

 

2.3. Τα Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι 

αποτελεί μια δραστηριότητα που προσφέρει ευχαρίστηση, ενώ παράλληλα 

ανταποκρίνεται και στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Όλες οι αυθόρμητες 

δραστηριότητες ενός παιδιού στην καθημερινότητά του, παίρνουν την μορφή 

παιχνιδιού, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την φαντασία, την εφευρετικότητα, την 

τόλμη και μαθαίνει την νίκη και την ήττα μέσα από αυτό (Μανωλέρη, 2018). 

Κατεξοχήν, η φύση του παιχνιδιού έχει πολλούς και διαφορετικούς προσδιορισμούς 

καθώς επίσης και το τι θεωρείται παιχνίδι δεν είναι αρκετά σαφές. Παρόλα αυτά, η 

διαδικασία του παιχνιδιού και η ιδιότητα των παιδιών να παίζουν τους επιτρέπει 

στην μετέπειτα ζωή τους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να είναι δεκτικοί σε νέες 

εμπειρίες και ιδέες (Haiat et al, 2003). 

Με το πέρασμα του χρόνου έχουν αναπτυχθεί ποικίλες θεωρίες σχετικά με την 

ουσία του παιχνιδιού. Αν και φαινομενικά δεν έχει δοθεί κάποιος συγκεκριμένος 

ορισμός, ωστόσο υπάρχει μία σύγκλιση απόψεων σχετικά με την σημασία της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί την διαδικασία του παιχνιδιού και 

του αναπτυξιακού προσανατολισμού (Μανωλέρη, 2018). Κάποιες από αυτές τις 

απόψεις παρατίθενται παρακάτω: 

1. Το παιχνίδι αναφέρεται συχνά ως το επάγγελμα των παιδιών. 

2. Το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο προετοιμασίας και μετάβασης των παιδιών 

προς την ενηλικίωση. 

3. Το παιχνίδι αποτελεί μια εκπαιδευμένη συμπεριφορά και όχι αυθόρμητη. 

4. Το παιχνίδι είναι ένα μέσο ανάπτυξης του παιδιού. 

5. Το παιχνίδι θεωρείται μέσο αφομοίωσης των γνώσεων- εμπειριών του 

παιδιού (Piaget). 

6. Το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο γνώσης (Vygotsky). 

7. Το παιχνίδι αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης συναισθημάτων και εμπειριών 

(Winnicott). 
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Τέλος, ο Meckley (2002) αναφέρει πως το παιχνίδι αποτελεί μία δραστηριότητα, η 

οποία εμπεριέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών. 

 Να κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα. 

 Να παρέχει ικανοποίηση και ευχαρίστηση. 

 Να εμπλέκει ενεργητικά τους παίκτες. 

 Να είναι αυτοκατευθυνόμενο. 

 Να έχει κάποιο νόημα για το ίδιο το παιδί. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί πως τα παιδιά πολύ συχνά σε συνεννόηση 

με τους συνομηλίκους τους δημιουργούν δικά τους παιχνίδια ή βάζουν εκ νέου 

κανόνες, αναιρώντας με αυτόν τον τρόπο τους συνηθισμένους κανόνες ενός 

παιχνιδιού (Yawkey & Evenson, 1977). 

Επομένως, το παιχνίδι εμπεριέχει γνώσεις και εμπειρίες που θα βοηθήσουν το παιδί 

όχι μόνο στην νοητική του ανάπτυξη αλλά και στη σωματική του δραστηριότητα. 

Επίσης, σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι στο παιχνίδι υπάρχει και η 

επανάληψη, καθώς τα παιδιά τείνουν να επαναλαμβάνουν τις ίδιες ή παρεμφερείς 

δραστηριότητες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Η επανάληψη μάλιστα βοηθά το 

παιδί να επιβεβαιώσει τα ερεθίσματα που δέχεται από το κοινωνικοοικογενειακό 

του περιβάλλον. Αξίζει επίσης να τονιστεί πως τα παιδιά συνηθίζουν να 

χρησιμοποιούν τις αποκτηθείσες εμπειρίες και γνώσεις και να τις συνδυάζουν με τις 

καινούριες, χρησιμοποιώντας τες ως βάση για μελλοντική τους χρήση (Yawkey & 

Evenson, 1977). 

 

2.4. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην μάθηση-  H παιδαγωγική αξία του 

παιχνιδιού 

Οι άνθρωποι γεννιούνται με μια έμφυτη ικανότητα να μάθουν και να αποκτήσουν 

γνώσεις καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους. Ένας τρόπος μάθησης και ανάπτυξης 

του ατόμου είναι και το παιχνίδι, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την μάθηση και 

αποτελεί μέσο προώθησης για το παιδί. Ειδικότερα, εκτός από το γεγονός ότι το 

παιχνίδι αποτελεί την καλύτερη μορφή μάθησης για το παιδί, η δημιουργία 

κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο επικρατούν ίσες ευκαιρίες 

συμμετοχής και καλλιεργούνται δεξιότητες σε όλα τα είδη παιχνιδιού συμβάλλει 

στην προώθηση και ανάπτυξη της μάθησης (Michalopoulou & Grantza, 2014). 

Για να φτάσει όμως το παιδί στο τελικό στάδιο της μάθησης, ακολουθεί τρεις 

διεργασίες. Στο πρώτο στάδιο το παιδί παρατηρεί, στο δεύτερο αποδέχεται τις νέες 

πληροφορίες που λαμβάνει, οι οποίες όμως μπορεί να έρχονται σε αντίφαση με τις 
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προϋπάρχουσες γνώσεις του και στο τρίτο στάδιο καλείται να αποδεχτεί την 

πρόκληση να συμμετάσχει στο παιχνίδι, ώστε να εξετάσει τις νέες πληροφορίες που 

έχει λάβει (Μανωλέρη, 2018). Άλλωστε, μέσω του παιχνιδιού, τα παιδιά 

δημιουργούν μια δική τους πραγματικότητα για τον κόσμο και τα αντικείμενα που 

τους περιβάλλουν (Πανταζής, 2005). Βέβαια πολύ συχνά το παιδί εισέρχεται σε μια 

φανταστική κατάσταση ή επιθυμεί κάτι, το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

(Vygotsky, 1967). 

Σύμφωνα με την Σιβροπούλου (1997), το παιχνίδι προσφέρει την ευκαιρία στο 

παιδί: 

 Να μάθει μέσω της δοκιμής και του λάθους. 

 Να προβληματιστεί και να διευρύνει τις εμπειρίες του. 

 Να εξασκήσει τις ικανότητες επικοινωνίας του. 

 Να ενισχύσει τις μνημονικές του στρατηγικές. 

 Να γνωρίσει το υλικό και να το χρησιμοποιήσει στους στόχους του. 

Αξίζει επίσης να τονιστεί πως τα οφέλη και οι δεξιότητες που αναπτύσσει το παιδί 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού και την δράση που 

αναπτύσσεται. Η μάθηση συνδέεται με βιολογικά, πνευματικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικά κριτήρια του ατόμου τα οποία οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων, 

αντιλήψεων, πληροφοριών, εννοιών και διακρίσεων. Αν οι εμπειρίες και οι 

συνήθειες που αποκτήθηκαν είναι ωφέλιμες, τότε η μάθηση είναι θετική, αντίθετα 

είναι αρνητική (Κυριαζόπουλος, 1990, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018). 

Ειδικότερα, το παιδί μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσει την προσωπική, την 

γνωστική, την γλωσσική, την δημιουργική και την σωματική ανάπτυξη. Με αυτόν 

τον τρόπο όχι μόνο εξοικειώνεται το παιδί αποκτώντας θετική στάση στην 

διαδικασία της μάθησης, καθώς μέσα από οποιαδήποτε μορφή παιχνιδιού αποκτά 

δεξιότητες, ακολουθεί μαθησιακές διαδικασίες και καταλήγει σε συμπεράσματα, 

αλλά και τονίζεται η σπουδαιότητα του παιχνιδιού και η σύνδεσή του με την 

μάθηση. Και τούτο διότι το παιχνίδι και η μάθηση προωθούν την συμμετοχή των 

παιδιών, την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, τη νοηματοδότηση της δράσης, 

την ενίσχυση των προσωπικών κινήτρων, την σύνδεση των νέων εμπειριών με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις, τη δημιουργία διαφορετικών στρατηγικών και 

κατάλληλων απαιτήσεων για κάθε περίσταση που προκύπτει (Αυγητίδου, Τζεκάκη & 

Τσάφος, 2016). Άλλωστε, όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτου μορφής και είδους, έχουν 

παιδαγωγική σημασία, καθώς στοχεύουν στην μάθηση ή εμπερικλείουν μορφές 

μάθησης. Συγκεκριμενοποιώντας, σκοπός και υποχρέωση της παιδαγωγικής του 

παιχνιδιού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πανταζής (2004, αναφέρεται στη 

Μανωλέρη, 2018), είναι να αποκαλύψει την πολυμέρεια του παιχνιδιού. 
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Εκτός από το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο εμπλέκεται με την βοήθεια του 

παιχνιδιού, σημαντική θεωρείται και η επίδραση που έχει στην διαμόρφωση της 

κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού μέσω της εκμάθησης διαφόρων κανόνων. 

Σύμφωνα με τον Πανταζή (2005, αναφέρεται στη Μανωλέρη, 2018), όταν το παιδί 

ασχολείται με τα παιχνίδια του, ταυτίζεται ψυχικά και με την διαδικασία της 

εργασιακής και δημιουργικής ασχολίας στην απόκτηση γνώσεων, επιτηδειοτήτων 

και συμπεριφορών, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την μόρφωση του 

ανθρώπου. Εκτός από αυτό, το παιδί έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά με 

συνομηλίκους του, μαθαίνοντας να συνεργάζεται, αποκτώντας ομαδικό πνεύμα και 

ξεπερνώντας κάθε φόβο, δυσκολία ή ανασφάλεια που πιθανώς έχει (Μανωλέρη, 

2018). 

Σύμφωνα με την Παναγάκη (2017), η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού χωρίζεται σε 

τέσσερις βασικούς τομείς: την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, την γνωστική και 

γλωσσική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τέλος την κοινωνική 

ανάπτυξη. 

1. Κινητικές δεξιότητες 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το σώμα παίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς με την 

στάση που θα πάρει το παιδί θα αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να 

παίξει. Η τοποθέτηση του παιδιού στον εκάστοτε χώρο, με τους εκάστοτε 

συνομηλίκους και το εκάστοτε παιχνίδι, δημιουργεί ένα σχήμα, προκειμένου να 

ανταπεξέλθει στις συνθήκες της φαντασιακής του κατάστασης. Το παιχνίδι βοηθάει 

τα παιδιά να αντιληφθούν το περιβάλλον τους και να το διαμορφώσουν όπως αυτά 

επιθυμούν (Τσαπακίδου, 2014, αναφέρρεται στην Παναγάκη, 2017). 

Συμπερασματικά, στο κινητικό παιχνίδι κυριαρχεί στο σώμα μια κινητική ενέργεια 

που σχετίζεται με την κινητοποίηση όλων των μελών του σώματος του παιδιού 

(Τσαπακίδου, 1997, αναφέρεται στην Παναγάκη, 2017). 

2. Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη 

Η επανάληψη διαφόρων δραστηριοτήτων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο 

παιχνίδι, καθώς αποτυπώνονται οι διάφορες διαδικασίες που έρχεται σε επαφή το 

παιδί στην μνήμη και στην καθημερινότητα του. Ο συνδυασμός, επομένως, γνώσης 

και παιχνιδιού, προσφέρει στο παιδί την δυνατότητα να ανακαλέσουν περισσότερα 

δεδομένα και να τα εφαρμόσουν σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και 

προβληματισμού. Τα παιδιά εξερευνώντας τον κόσμο γίνονται ολοένα και πιο 

δημιουργικά, χρησιμοποιώντας μάλιστα και διάφορα αντικείμενα ή υλικά, με τα 

οποία έρχονται σε επαφή και τα βοηθούν να ξεδιπλώσουν την φαντασία τους. Η 

φαντασία βοηθά τα παιδιά να έχουν δημιουργικό μυαλό, να αναπτύσσουν την 

κριτική τους σκέψη με βάση τις εμπειρίες τους, να έχουν καλύτερη σχολική επίδοση 

και να αναπτύσσουν μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων στην μάθηση (Dansky, 
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1980; Dansky & Silverman, 1973; Frost et al., 2001; Fromberg & Bergen, 1998; Pepler 

& Ross, 1981; Singer, 1973; Sutton-Smith, 1986 αναφέρονται στο Παναγάκη, 2017). 

Εκτός όμως από την φαντασία, πολύ σημαντική θεωρείται και η χρησιμοποίηση 

συμβόλων, καθώς βοηθάνε στην γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού 

(Τσαπακίδου, 2014, αναφέρεται στην Παναγάκη, 2017). Ειδικότερα, μέσω της 

επικοινωνίας με τους γύρω του, μαθαίνει να εκφράζει τις σκέψεις και τις ενστάσεις 

του, να λέει την γνώμη του και γενικότερα να επικοινωνεί, διαμορφώνοντας ένα 

προσωπικό λεξιλόγιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (Cocchini, 2015 

αναφέρεται στη Παναγάκη, 2017). 

3. Συναισθηματική ανάπτυξη 

Το παιχνίδι αποτελεί ένα είδος θεραπείας για το παιδί, καθώς έρχεται αντιμέτωπο 

με διάφορες αγχωτικές καταστάσεις, εκφράζει, εκτονώνει και ξεπερνάει τα 

αρνητικά του συναισθήματα, αποκαθιστώντας την συναισθηματική ισορροπία του 

(Ματσαγγούρας, 2003, αναφέρεται στη Μπαξεβανίδου, 2018). Μάλιστα, με το να 

μεταφέρεται σε έναν φανταστικό κόσμο που το ίδιο το παιδί έχει επιλέξει, 

αυτόματα αλλάζει και η συναισθηματική του κατάσταση προς το καλύτερο. Σε 

περιπτώσεις που το παιδί παίζει με άλλα παιδιά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση των σωματικών και πνευματικών του ικανοτήτων και την ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησής τους, καθώς αισθάνεται μέρος ενός συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο 

το παιδί μαθαίνει να συνδυάζει και να ισορροπεί τον εσωτερικό του κόσμο με το 

περιβάλλον στο οποίο ζει. 

4. Κοινωνική ανάπτυξη 

Η κοινωνική θέση, οι ρόλοι και οι κανόνες σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, καθώς μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν την νίκη, την ήττα, την 

υποχώρηση, την εκτίμηση, τον σεβασμό προς τους αντιπάλους και την 

συμμόρφωση στους κανόνες του παιχνιδιού. Η αγωνιστικότητα που έχουν τα βοηθά 

να ξεπεράσουν την ατολμία, την οργή, την επιθετικότητα, ενώ ταυτόχρονα 

υπακούουν στους κανόνες και συνεργάζονται με την ομάδα, ενστερνίζοντας 

κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές (Τσαπακίδου, 2014, αναφέρεται στην 

Παναγάκη, 2017). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Duong (2008), η εκπαίδευση μπορεί να γίνει 

αποτελεσματικότερη μόνο αν συμπεριληφθεί το παιχνίδι σε αυτήν. Και τούτο διότι 

το παιχνίδι όχι βασίζεται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στην φύση των 

παιδιών, αλλά και προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 

γνωστικό επίπεδο, τα οποία είναι: 

 Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και δημιουργία ενός ευχάριστου μαθησιακού 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η συμμετοχή των παιδιών σε ένα παιχνίδι 
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χαρακτηρίζεται κυρίως από ενθουσιασμό, επιθυμία ολοκλήρωσης του και μη 

δυσαρέσκειας σε περίπτωση λάθους (Uberman, 1998, αναφέρεται στο 

Duong,2008). Επίσης, το παιχνίδι είναι ένα μέσο αγχολυτικό, ενώ παράλληλα 

διατηρείται αμείωτο και το ενδιαφέρον των παιδιών. Μέσω, λοιπόν, των 

παιχνιδιών δημιουργείται ένα υποστηρικτικό, ευχάριστο και δημιουργικό 

περιβάλλον, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα ενεργής συμμετοχής του 

παιδιού στην διαδικασία της μάθησης, αποβάλλοντας ταυτόχρονα το άγχος 

ή τον φόβο της αποτυχίας που αποτελούν ανασταλτικοί παράγοντες 

(Doernyei, 2001, αναφέρεται στο Duong 2008). 

 Ενίσχυση του κινήτρου και της συνεργασίας.  Ως κίνητρο ορίζεται η 

εσωτερική ώθηση που αισθάνεται κάποιος και παρακινείται με σκοπό να 

ολοκληρώσει μία δραστηριότητα και να οδηγηθεί στην επίτευξη του στόχου 

του. Κατά κοινή ομολογία, τα παιχνίδια αποτελούν εργαλεία τα οποία 

ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών (Harmer, 2002, αναφέρεται στο Duong, 

2008). Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια, παίζει και η συνεργασία του παιδιού με 

τα μέλη της ομάδας του. Χαρακτηριστικό είναι ότι παιδιά που συμμετέχουν 

σε ομαδικές δραστηριότητες, είναι πιο πρόθυμοι να ασχοληθούν με 

γλωσσικές δραστηριότητες, ενώ αισθάνονται και περισσότερη ασφάλεια στο 

να προσπαθήσουν (Wright et al., 1984, αναφέρεται στην Πολίτου, 2018). 

Επιπλέον, μέσα σε αυτό το περιβάλλον ομαδικότητας, προσφέρονται σε όλα 

τα παιδιά, ανεξαρτήτου μαθησιακού επιπέδου, ευκαιρίες συμμετοχής στις 

δραστηριότητες, ενισχύεται η επικοινωνιακή τους ικανότητα και μαθαίνουν 

να αλληλοβοηθιούνται. 

 Δυνατότητα εξάσκησης μέσω της δοκιμής και της πλάνης. Πρωταρχικός 

στόχος των παιδιών είναι να ολοκληρώσουν το παιχνίδι και να επιτύχουν, 

αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους και χωρίς να 

προσκολλώνται στα λάθη τους (Σιβροπούλου, 1997). 

 Δυνατότητα του προβληματισμού και διεύρυνσης των εμπειριών. Μέσω της 

ενασχόληση των παιδιών με παιχνίδια διαφόρου φύσεως, δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά αρχικά να έρθουν σε επαφή με νέα γεγονότα  νέες 

καταστάσεις και αφετέρου, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες μέσω αυτών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση των γνώσεών τους και την 

τροποποίηση ή και την διεύρυνση μιας προϋπάρχουσας άποψης σε μία 

στέρεα και αυθεντική βάση. 

 Προώθηση ενεργητικής μάθησης. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό, ότι το 

παιχνίδι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ώστε το παιδί να εμπλακεί ενεργητικά 

στην μάθηση, καθώς επίσης ότι και η ενεργός συμμετοχή του αυξάνει 

ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον του για μάθηση (Moon, 2000). 

 Ενδυνάμωση διαφορετικών μαθησιακών στιλ. Συγκεκριμενοποιώντας, 

σύμφωνα με τον Gargner & Hatch (1989, αναφέρεται στην Πολίτου, 2018), 

το κάθε άτομο διαθέτει ορισμένους τύπους νοημοσύνης: γλωσσική, 
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λογικομαθηματική, κιναισθητική, μουσική, οπτικοχωρική, ενδοπροσωπική 

και διαπροσωπική. Τόσο η πληθώρα παιχνιδιών που υπάρχει όσο και ο 

συνδυασμός τους, μπορούν να καλύψουν όλους τους τύπους νοημοσύνης 

που προαναφέρθηκαν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 

εμπεριέχουν το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης, καθώς συμβάλλει στην αύξηση των 

κινήτρων των μαθητών και στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.  Μέσα από 

διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές 

να αναπτύξουν γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς 

στόχους (Σέμογλου & Τζάνη, 2014). Μάλιστα, οι δημιουργικές ικανότητες των 

μαθητών οδηγούν και στην βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης (Fisher, 2004, 

αναφέρεται στη Σέμογλου & Τζάνη, 2014). 

Ανακεφαλαιώνοντας,  το παιχνίδι προσφέρει μεν ευχαρίστηση και ψυχαγωγία στα 

παιδιά, αλλά συνδυάζει δε και τις σχολικές γνώσεις με τα ενδιαφέρονται των 

παιδιών, καθώς αποτελεί σημαντικό αρωγό μάθησης και μέσο ανάπτυξης των 

βασικών τους ικανοτήτων (Michalopoulou & Grantza, 2014), ενώ παράλληλα 

προσφέρει γνώσεις, κοινωνικότητα, ομαδοποίηση και έκφραση σκέψεων και 

συναισθημάτων. Εμπλέκει εν ολίγοις μια σειρά από γνωστικές και συναισθηματικές 

διαδικασίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

παιδιών (Russ, 1996, αναφέρεται στο Γρίβα & Σέμογλου, 2016), κινητοποιώντας 

τους για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και ενεργοποιώντας 

δεξιότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος 

(Γρίβα & Σέμογλου, 2016). 

 

2.5. Το παιχνίδι ως εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη αν ενταχθούν σε 

αυτή παιγνιώδεις μέθοδοι, καθώς αποτελούν μέσο μάθησης και ανάπτυξης 

ποικίλων δραστηριοτήτων που συνυπολογίζουν και απευθύνονται σε όλους τους 

τομείς και εκφάνσεις της ατομικής μοναδικότητας (Βαλιαντή &Κουτσελίνη, 2008, 

αναφέρεται στην Παναγάκη, 2017). Ειδικότερα, το παιχνίδι βοηθά στην επιτυχή 

σχολική ένταξη των πολιτισμικά διαφορετικά μαθητών με την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών εργαλείων και τεχνικών που ενισχύουν την επικοινωνία, την 

αλληλογνωριμία, την ανάπτυξη του συναισθήματος και του αμοιβαίου σεβασμού 

όλων των μαθητών (Παναγάκη, 2017). 

Τα παιχνίδια που περιέχουν μέσα στην δομή τους το θέατρο, τα ποιήματα, τα 

παραμύθια, τον κινηματογράφο, το χορό, τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, 

βοηθούν όχι μόνο την υπέρβαση τραυμάτων και φόβων, αλλά και την ένταξη των 
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παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς είναι σημαντικά τόσο 

για την σωματική όσο και για την ψυχοκοινωνική διαμόρφωση των παιδιών (στο 

¨Έργο της Εκπαίδευσης Προσφύγων-Επιστημονική Επιτροπή ΥΠΠΕΘ¨, 2017). Κατά 

την διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα 

αναπτύσσουν και τις γλωσσικές τους ικανότητες, μαθαίνοντας λέξεις της κυρίαρχης 

γλώσσας μέσω της αναφοράς και της επανάληψης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

αναφοράς γλωσσικών στοιχείων και των εθνικοτήτων των προσφύγων, μέσω 

μουσικών ακουσμάτων διαφορετικών πολιτισμικών κομματιών, με αποτέλεσμα όλα 

τα παιδιά να αναγνωρίσουνε την ιδιαιτερότητα του κάθε πολιτισμού (Παναγάκη, 

2017). 

Η χρήση πολιτισμικών στοιχείων στο παιχνίδι, δημιουργεί ένα περιβάλλον 

αποδοχής και ενίσχυσης της αυτοεικόνας διευκολύνοντας την κοινωνική 

προσαρμογή των νεοεισαχθέντων παιδιών, όταν νιώθουν ότι έχουν ίσα δικαιώματα 

στην έκφραση. Έτσι, και τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας αποκτούν οικειότητα με 

αντικείμενα και έννοιες ξένες για τους ίδιους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα θετικά 

το πολιτισμικά διαφορετικό (Παναγάκη, 2017).  

Τέλος, μπορούμε να επισημάνουμε πως το παιχνίδι προάγει την ενσυναίσθηση και 

τον διαπολιτισμικό σεβασμό. Όσον αφορά την έννοια της ενσυναίσθησης, το 

θεατρικό παιχνίδι και τα παιχνίδια ρόλων αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς 

το κάθε παιδί ευαισθητοποιείται στην ενεργητική ακρόαση μέσα από ρόλους που 

του δίνονται, μπαίνει στην θέση και κατανοεί τον άλλον, τα συναισθήματα του και 

γενικότερα τον κόσμο του (Άλκηστις, 2008, αναφέρεται στην Παναγάκη, 2017). 

Επιπροσθέτως, το παιδί ενεργοποιείται και αναπτύσσεται ψυχοκοινωνικά μέσω των 

στοιχείων που ενυπάρχουν στην διαδικασία του παιχνιδιού: της εξερεύνησης, της 

δημιουργίας, του πειραματισμού, της συζήτησης, της δυνατότητας του λάθους, της 

διαφωνίας και της δοκιμής νέων ιδεών (Παναγάκη, 2017). Όσον αφορά τον 

διαπολιτισμικό σεβασμό, αυτός προκύπτει όταν τα μέλη διαφορετικών 

πολιτισμικών ομάδων έχουν την ευκαιρία να πουν κάτι, να παρουσιάσουν τις δικές 

τους απόψεις και κάποιοι να δεχτούν να τους ακούσουν. Η διαδικασία αυτή 

προϋποθέτει την συνεργασία των παιδιών μέσω διαφορετικών τρόπων 

αλληλεπίδρασης, ενώ βασικά χαρακτηριστικά του είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος 

και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Συνεπώς, ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι μια 

αμφίδρομη διαδικασία που ωφελεί και τα δύο μέρη (Wendy Leeds-Hurwitz, 2017, 

αναφέρεται στην Παναγάκη, 2017).  
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3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ταξιδεύοντας 
στον κόσμο με όπλο την φιλία» 

3.1. Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η πολυπολιτισμική αφύπνιση και η 

διαπολιτισμική επικοινωνία των παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργικής λεκτικής και εξωλεκτικής 

έκφρασης των ίδιων των παιδιών, αξιοποιώντας τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες 

των διαφόρων χωρών του κόσμου. Όλο το πρόγραμμα, φυσικά, σχεδιάστηκε μέσα 

σε ένα πολυτροπικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

 

3.2. Στόχοι του προγράμματος 

Οι στόχοι του προγράμματος αποβλέπουν στην ενίσχυση γνωστικών, γλωσσικών και 

κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και είναι χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες: τον 

γνωστικό τομέα, τον δημιουργικό τομέα, και τον τομέα πολυπολιτισμικής 

επίγνωσης/ κατανόησης. 

Γνωστικός τομέας 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: 

 Κατανοούν αυτό που τους αφηγείται η εκπαιδευτικός και να μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και να πληροφορηθούν για τα διάφορα 

αξιοθέατα. 

 Αντιστοιχίζουν τα αξιοθέατα των χωρών με τις αντίστοιχες πληροφορίες. 

 Κατονομάζουν τον θεό ή την θεά του Ολύμπου αναλόγως με τις πληροφορίες 

που τους δίνονται στα αινίγματα. 

 Γνωρίσουν τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα. 

 Θυμούνται την θέση των εικόνων σε παιχνίδι μνήμης ώστε να βρίσκουν τις 

ίδιες εικόνες των ζώων υπό εξαφάνιση.  

 Σκεφτούν κριτικά ώστε να δώσουν απάντηση στα αινίγματα. 

 Συγκρατούν διάφορες πληροφορίες από την αφήγηση του παραμυθιού, ώστε 

να απαντούν σε ερωτήσεις. 

 Βρίσκουν λέξεις σε κρυπτόλεξο. 

 Δημιουργούν την μακέτα κάθε χώρας, με βάση τις πληροφορίες που έχουν 

λάβει από την χώρα αυτή. 

 Συμπληρώνουν  τα σωστά γράμματα σε λέξεις. 
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 Συντάξουν μια επιστολή στον Αστερίξ και τον Οβελίξ. 

 Εντοπίζουν τις γαλλικές λέξεις μέσα σε προτάσεις. 

 Συμπληρώνουν λέξεις σε κενά. 

 Γράφουν ορθογραφημένα διάφορες λέξεις. 

 Βάζουν τόνο όπου χρειάζεται. 

 Συμπληρώνουν μια ακροστιχίδα με βάση τις πληροφορίες που τους δίνονται. 

 Βάζουν στην σειρά προτάσεις ώστε να υπάρχει λογική αλληλουχία. 

 Δημιουργήσουν την δική τους πίτσα, προσθέτοντας υλικά της αρεσκείας τους. 

 Ενισχύσουν τις γεωγραφικές τους γνώσεις, μέσω της τοποθέτησης των χωρών 

στο χάρτη. 

 Γνωρίσουν νέες πόλεις της Ελλάδας και χώρες του κόσμου. 

 

Δημιουργικός τομέας 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: 

 Κόβουν διάφορα φαγώσιμα υλικά ώστε να φτιάχνουν σαλάτες και διάφορα 

φαγητά από τις χώρες του κόσμου. 

 Σχεδιάζουν την πορεία μέσα στον λαβύρινθο, ώστε να βρίσκουν την έξοδο. 

 Ενώνουν κομμάτια διαφόρων σχημάτων, ώστε να δημιουργούν την τελική 

εικόνα. 

 Κατασκευάζουν μια εικόνα με ψηφιδωτά. 

 Κατασκευάζουν διάφορα αξιοθέατα των χωρών. 

 Μιμηθούν τις κινήσεις του Τσάρλι Τσάπλιν. 

 Χρωματίζουν τις στολές των Σκωτσέζων προσθέτοντας τα δικά τους χρώματα.  

 Καλύπτουν διάφορες λέξεις και αριθμούς που ακούνε στο παιχνίδι Bingo. 

 Ζωγραφίσουν μια δική τους παραλλαγή του γνωστού πίνακα «Ροζ Νούφαρα» 

του Μονέ. 

 Ζωγραφίσουν την Μόνα Λίζα χρησιμοποιώντας την φαντασία τους. 

 Δημιουργήσουν βενετσιάνικες μάσκες. 

 Αποκτήσουν ακουστικά ερεθίσματα από διάφορα είδη μουσικής. 

 Συνεργαστούν εταιρικά και να χορέψουν ιταλικό βαλς, ταραντέλα και μπαλέτο. 

 Ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ, ώστε να το ολοκληρώσουν. 

 Κατασκευάσουν το δικό τους κινέζικο καπέλο. 

 Δημιουργήσουν με πλαστελίνη κινέζικους αριθμούς. 

 Κατασκευάσουν την δική τους μπαμπούσκα από πηλό. 

 Μιμηθούν έναν παρουσιαστή μαγειρικής και να παρουσιάσουν το δικό τους 

πρόγραμμα. 
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Τομέας πολυπολιτισμικής επίγνωσης/ κατανόησης 

Οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να: 

 Χορεύουν σε αγγλικούς ρυθμούς τραγουδιών, αναβιώνοντας παράλληλα το 

παραδοσιακό έθιμο του Maypole. 

 Συνεργαστούν εταιρικά και να χορέψουν ιταλικό βαλς, ταραντέλα και 

μπαλέτο. 

 Αποδεχτούν την διαφορετικότητα των ανθρώπων και των πολιτισμών ανά 

τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που βρίσκουν ενδιαφέροντα, ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 Γνωρίσουν νέες γλώσσες, μέσω της ανάγνωσης λέξεων και του παιχνιδιού. 

 Καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι σε διαφορετικές γλώσσες 

επικοινωνίας. 

 Εκτιμήσουν την πολιτιστική κληρονομιά άλλων χωρών, μέσω της επαφής 

τους με τα σημαντικότερα στοιχεία της κουλτούρας τους. 

 Καλλιεργήσουν τον σεβασμό στην διαφορετικότητα. 

 Προσεγγίζουν τον «άλλον» ως φορέα πολιτισμού. 

 Εξαλείψουν τον εθνοκεντρισμό. 

 

3.3. Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος 

3.3.1. Το σενάριο 

Το παραμύθι ξεκινάει με την γνωριμία των δύο ηρώων μας, της Λήδας και του 

Αχιλλέα, οι οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σε διάφορες χώρες ώστε να 

συναντήσουν και τους φίλους τους. Πριν όμως ξεκινήσουν τα ταξίδια τους στις 

χώρες του εξωτερικού, επιλέγουν να εξερευνήσουν διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έτσι 

λοιπόν, έχοντας και την βοήθεια των μαθητών, πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, 

ανακαλύπτοντας διάφορα αξιοθέατα. Μετά την Ελλάδα σειρά έχουν οι εξής χώρες: 

Αλβανία, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Αίγυπτος, Κίνα, Ρωσία και Αγγλία. Η σειρά 

επίσκεψής τους εξαρτάται από την επιλογή που θα κάνουν οι μαθητές.  

Οι μαθητές έχουν κύριο ρόλο στην εξέλιξη του παραμυθιού, εφόσον καλούνται οι 

ίδιοι πολλές φορές να διαλέξουν την συνέχεια του. Επίσης, μετά το πέρας της 

επίσκεψης μιας χώρας, η Λήδα και ο Αχιλλέας καλούν τους μαθητές να λάβουν 

μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που έχουν δημιουργήσει γι αυτούς. Λόγω 

έλλειψης χρόνου, γίνεται επιλογή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν. 

Άλλωστε εκτός από τον ενεργό ρόλο των μαθητών στο παραμύθι, καλούνται επίσης 

να γίνουν εικονογράφοι του, και να ζωγραφίσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα για 

κάθε κείμενο που τους αφηγείται η εκπαιδευτικός. Βέβαια επειδή οι μαθητές 



 
 

κξ 37 

έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τα αξιοθέατα από διάφορες χώρες, υπάρχει 

πάντα φωτογραφία στον πίνακα, που απεικονίζεται το αξιοθέατο που καλούνται να 

ζωγραφίσουν. 

 

3.3.2. Η διαδικασία του προγράμματος 

Για τον σχεδιασμό του προγράμματος αξιοποιήθηκε ένα παραμύθι (γραμμένο από 

την ίδια την εκπαιδευτικό), το οποίο ήταν εμπλουτισμένο με διάφορες 

δραστηριότητες και παιχνίδια για τους μαθητές. Το παραμύθι αυτό αφορούσε 9 

χώρες του κόσμου, οι οποίες επιλέχτηκαν με βάση τα πολιτιστικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά τους. Οι χώρες είναι οι εξής: Ελλάδα, Αίγυπτος, Τουρκία, Αγγλία, 

Γαλλία, Αλβανία, Ιταλία, Κίνα, Ρωσία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα στην 

σχολική τάξη των μαθητών. 

Το ξεχωριστό στο παραμύθι είναι ότι οι μαθητές διαλέγουν την συνέχεια. Όπως και 

στα παραπολυμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, έτσι κι εδώ, ξεδιπλώνεται μια ιστορία 

στους μαθητές, στην οποία καλούνται οι ίδιοι να δώσουν την συνέχεια. Αυτό 

ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών στο πρόγραμμα, καθώς οι ίδιοι παρακολουθούν 

με αμείωτο ενδιαφέρον την εξέλιξη της ιστορίας, ώστε να είναι σε θέση να 

επιλέξουν κάθε φορά την καλύτερη δυνατή λύση. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου οι μαθητές έχουν τον κύριο ρόλο 

και ενισχύεται η αλληλόδραση. 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του 

προγράμματος ήταν η αφήγηση του παραμυθιού, η αφήγηση σεναρίων των 

παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων, η διαθεματική προσέγγιση και η 

δραστηριοκεντρική προσέγγιση. Στόχος αυτών των διδακτικών προσεγγίσεων ήταν η 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και της φαντασίας αφενός και η καλλιέργεια της 

πολυπολιτισμικής αφύπνισης αφετέρου.  

Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν στις 9 διαφορετικές 

χώρες του κόσμου ήταν τα εξής: 

o Ελλάδα: «Ταυτότητες και Διαβατήρια», «Βόλτα στην ιστορία του τόπου», 

«Θεοί για μία ημέρα», «Οι φίλοι μου τα ζώα», «Κουζινομαγειρέματα», «Η 

μακέτα της Ελλάδας». 

o Αίγυπτος: «Οι εντολές του Φαραώ», «Η μακέτα της Αιγύπτου». 

o Τουρκία: «Σχηματομπερδέματα», «Πολύχρωμες ψηφίδες», «Μαγειρεύουμε 

παραδοσιακά», «Η μακέτα της Τουρκίας». 

o Αγγλία: «Χοροστροβιλίσματα», «Μικροί κατασκευαστές», «Θεατρική 

λέσχη», «Κινηματογραφική λέσχη», «Εκδρομή στη Σκωτία», «Πες το 

ελληνικά με Bingo», «Κουζινομαγειρέματα», «Η μακέτα της Αγγλίας». 
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o Γαλλία: «Καλλιτέχνες εν δράση», «Ξενάγηση στο Παρίσι», «Επίσκεψη στο 

Γαλατικό χωριό», «Μαθαίνοντας γαλλικά», «Ψάξε- Βρες», «Κάντο όπως ο 

Άκης», «Η μακέτα της Γαλλίας». 

o Αλβανία: «Περίπατος στην Αλβανία», «Κουζινομαγειρέματα», «Η μακέτα της 

Αλβανίας». 

o Ιταλία: «Καλλιτεχνικές ανησυχίες», «Μουσικοκινητικές ανησυχίες», 

«Τουρίστες στην Ιταλία», «Βρες την λέξη», «Πιτσαδόροι», «Η μακέτα της 

Ιταλίας». 

o Κίνα: «Από την Κίνα με αγάπη», «Καπελάδες», «Μαθαίνοντας κινέζικα», «Θα 

παραγγείλουμε κινέζικο;», «Η μακέτα της Κίνας». 

o Ρωσία: «Διαγωνισμός ζωγραφικής», «Μικροί κύκνοι», «Η γιαγιά μου η 

καλή», «Το μοσχαράκι που το έλεγαν Στρογγανόφ», «Η μακέτα της Ρωσίας». 

Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητες από τους μαθητές, λόγω 

του περιορισμένου χρόνου που υπήρχε. Οι δραστηριότητες που  

πραγματοποιήθηκες ήταν οι εξής:  

o Ελλάδα: «Ταυτότητες», «Βόλτα στην ιστορία του τόπου», «Θεοί για μία 

ημέρα», «Οι φίλοι μου τα ζώα». 

o Αίγυπτος: «Οι εντολές του Φαραώ». 

o Τουρκία: «Σχηματομπερδέματα», «Πολύχρωμες ψηφίδες», «Μαγειρεύουμε 

παραδοσιακά». 

o Αγγλία: «Χοροστροβιλίσματα», «Θεατρική λέσχη», «Κινηματογραφική 

λέσχη», «Εκδρομή στη Σκωτία», «Πες το ελληνικά με Bingo». 

o Γαλλία: «Καλλιτέχνες εν δράση», «Επίσκεψη στο Γαλατικό χωριό», 

«Μαθαίνοντας γαλλικά», «Ψάξε- Βρες», «Κάντο όπως ο Άκης». 

o Αλβανία: «Περίπατος στην Αλβανία», «Κουζινομαγειρέματα». 

o Ιταλία: «Καλλιτεχνικές ανησυχίες», «Μουσικοκινητικές ανησυχίες», 

«Τουρίστες στην Ιταλία», «Βρες την λέξη», «Πιτσαδόροι». 

o Κίνα: «Από την Κίνα με αγάπη», «Καπελάδες», «Μαθαίνοντας κινέζικα», «Θα 

παραγγείλουμε κινέζικο;». 

o Ρωσία: «Διαγωνισμός ζωγραφικής», «Μικροί κύκνοι», «Η γιαγιά μου η 

καλή», «Το μοσχαράκι που το έλεγαν Στρογγανόφ». 
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4. Υλοποίηση του προγράμματος 

4.1. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για 4 μήνες, από Μάρτιο έως και Ιούνιο του 

2019. Οι παρεμβάσεις διήρκησαν αρκετές διδακτικές ώρες, λόγω και της 

εικονογράφησης του παραμυθιού που συμπεριλαμβανόταν στις δραστηριότητες 

των παιδιών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 19 παιδιά Α’ τάξης Δημοτικού, 

ηλικίας εφτά ετών (11 αγόρια και 8 κορίτσια). Οι πλειοψηφία των μαθητών ήταν  

ελληνικής καταγωγής. Ωστόσο, υπήρχαν 3 μαθητές (αγόρια), τα οποία ήταν 

αλβανικής καταγωγής. Παρόλα αυτά, και τα 19 παιδιά είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. 

 

4.2. Η εφαρμογή του προγράμματος 

Το παραμύθι, όπως προαναφέρθηκε, αφορούσε 9 χώρες του κόσμου. κεντρικοί 

ήρωες ήταν η Λήδα και ο Αχιλλέας και η χώρα αφετηρίας ήταν η Ελλάδα. Αρχικά, 

γίνεται μια μικρή εισαγωγή, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τους ήρωες με τους 

οποίους θα αλληλεπιδρούν για τους υπόλοιπους 4 μήνες. Οι μαθητές αρχικά 

καλούνται να επιλέγουν τα διάφορα μέρη που θα ταξιδέψουν τα δύο παιδιά στην 

Ελλάδα και εν συνεχεία επιλέγουν και την σειρά με την οποία θα ταξιδέψουν στις 

υπόλοιπες χώρες.  

Το πρόγραμμα οργανώθηκε και διεξήχθη στην τάξη μέσα από τρία στάδια: 

Προ-Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές ακούνε την αφήγηση του παραμυθιού 

και επιλέγουν την συνέχεια. Κάθε φορά που τελειώνει ένα κομμάτι της αφήγησης, η 

εκπαιδευτικό ζητάει από τα παιδιά να εικονογραφήσουν αυτό που άκουσαν και 

φαντάστηκαν. Σε περιπτώσεις του υπήρχε αξιοθέατο, η εκπαιδευτικός κολλούσε 

στον πίνακα μια φωτογραφία του εκάστοτε αξιοθέατου, ώστε να μπορέσουν να 

αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. 

Το προ-στάδιο αποτελεί το πιο σημαντικό στάδιο, καθώς οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με την καινούρια γνώση. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι να προκληθεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών και να γίνει εισαγωγή στην νέα γνώση. Οι μαθητές τόσο 

μέσω των πληροφοριών που δέχονται κατά την αφήγηση του παραμυθιού, όσο και 

μέσω του οπτικού υλικού των φωτογραφιών, λαμβάνουν ερεθίσματα, τα οποία θα 

τους βοηθήσουν μετέπειτα στις δραστηριότητες και στα παιχνίδια που 

επακολουθούν. 

Ειδικότερα, τα παιδιά εξοικειώνονται με τα διαφορετικά πολιτισμικά και πολιτιστικά 

στοιχεία της κάθε χώρας μέσω ενός πολυτροπικού και πολυαισθητηριακού 
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πλαισίου με την παράλληλη χρήση ποικίλων υλικών, όπως χάρτες (όπου γίνεται η 

τοποθέτηση της κάθε χώρας), ηλεκτρονικός υπολογιστής, φωτογραφίες, βίντεο, 

υλικά ζωγραφικής. Τέλος, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην όλη διαδικασία 

αφενός μέσω της συμμετοχής τους στην συνέχιση της ιστορίας και αφετέρου μέσω 

της εικονογράφησης. 

Κύριο-Στάδιο: Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η κατανόηση των παιχνιδιών και 

των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμενοποιώντας, η Λήδα και ο Αχιλλέας έβαζαν τους 

μαθητές σε ένα πλαίσιο στην κάθε δραστηριότητα δίνοντας τους κάποιες 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δίνονταν είτε μιας επιστολής ή ενός 

γράμματος που έστελναν στα παιδιά, είτε μέσω διαφόρων συνομιλιών που έκαναν 

μεταξύ τους. Η εκπαιδευτικός απλώς διάβαζε στους μαθητές τις δραστηριότητες 

αυτές και απαντούσε σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες των παιδιών.  

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους 

ήρωες της ιστορίας αναπτύσσοντας μία φανταστική σχέση φιλίας μαζί τους. Έτσι, 

αισθάνονται πιο οικεία προς το παραμύθι, εφόσον αποτελούν ουσιαστικά μέρος 

αυτού. Εντούτοις, εκτός από τους ήρωες του παραμυθιού, οι μαθητές βρίσκονται 

και σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς σε διάφορες δραστηριότητες 

προτείνεται η ομαδική ή εταιρική συνεργασία τους. Οι συνθέσεις των ομάδων κάθε 

φορά αλλάζουν, ώστε οι μαθητές να δημιουργούν ομάδες με διαφορετικά κάθε 

φορά μέλη. 

Αξίζει να τονιστεί, πως στο στάδιο αυτό, οι μαθητές καλλιεργούν την σωματική και 

καλλιτεχνική τους έκφραση, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, συγκρίνουν την 

ελληνική με τις υπόλοιπες γλώσσες και εντοπίζουν διάφορες ομοιότητες σε λέξεις, 

εντοπίζουν πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές, οργανώνουν την σκέψη και τον 

χρόνο τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται.  

Μετά-Στάδιο: Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η μεταφορά της νεοαποκτηθείσας 

γνώσης στις δραστηριότητες και στα παιχνίδια. Ειδικότερα, οι μαθητές, μέσω της 

εμπλοκής τους στις δραστηριότητες και στα παιχνίδια, εκφράζονται, δημιουργούν, 

παίζουν, κινούνται, κατασκευάζουν, χορεύουν, έρχονται σε επαφή με οπτικο-

ακουστικά υλικά, αλληλογραφούν. Έτσι, δημιουργείται ένα πολυτροπικό πλαίσιο 

και ένα θετικό κλίμα, μέσα στο οποίο οι μαθητές με αφετηρία την φαντασία και την 

δημιουργικότητα τους εξερευνούν και έρχονται σε επαφή με την νέα γνώση. 
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4.3. Περιγραφή της εφαρμογής των εννέα ενοτήτων 

Ελλάδα 

Από την Ελλάδα επιλέχτηκαν οι δραστηριότητες 1,2,3. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1: Βόλτα στην ιστορία του τόπου  

 

Στην δραστηριότητα αυτή υπάρχουν δύο φάκελοι, από τους οποίους ο πρώτος έχει 

μέσα τα αξιοθέατα που γνώρισαν στην Ελλάδα και τις ονομασίες τους, και ο 

δεύτερος φάκελος έχει μέσα πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα αυτά. Οι 

μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να ταιριάξουν τα τρία αυτά στοιχεία.  

 

Δραστηριότητα 2 : Θεοί για μία ημέρα  

«Κρήτη, Απρίλιος2019 

Αγαπημένοι μας φίλοι, 

Με αφορμή την επίσκεψή μας στην Κρήτη και την αναφορά στον θεό Δία, καθώς επίσης και 

στον θεό Απόλλωνα, θα θέλαμε να παίξουμε με τους θεούς του Ολύμπου. Αλήθεια ξέρετε  

πόσοι και ποιοι είναι οι θεοί του Ολύμπου;  Με την βοήθεια της δασκάλας σας, μπορείτε να 

τους γνωρίσετε. Αφού τους γνωρίσετε ελάτε να παίξουμε ένα παιχνίδι πολύ διασκεδαστικό, 

όπου αρχικά πρέπει εσείς να ταιριάξετε τους θεούς με τα σύμβολα τους. Τις εικόνες των 

θεών και των συμβόλων θα τις βρείτε στο φάκελο που ακολουθεί. Αμέσως μετά, θα 

παίξουμε με τα αινίγματα. Τα αινίγματα θα σας τα διαβάζει η δασκάλα και εσείς θα 

προσπαθήσετε να βρείτε τον σωστό θεό ή θεά. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε; Σας ευχόμαστε 

καλή διασκέδαση! 

Με πολλή αγάπη, 

Λήδα και Αχιλλέας» 
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Η δεύτερη υποδραστηριότητα ξεκινάει με ένα γράμμα που έχουν στείλει η Λήδα και 

ο Αχιλλέας, στο οποίο προτρέπουν τους μαθητές να γνωρίσουν τους θεούς του 

Ολύμπου. Αφού τους γνωρίσουν, ακολουθούν δύο υποδραστηριότητες. Στην πρώτη 

υποδραστηριότητα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα έχει κάρτες 

με τους θεούς και κάρτες με τα σύμβολα των θεών. Στόχος τους είναι τα ταιριάξουν 

σωστά τους θεούς με τα σύμβολά τους. 

 

Στην δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητές παίζουν ατομικά και στόχος τους είναι να 

μαντέψουν τον θεό ή την θεά του Ολύμπου μέσω διαφόρων αινιγμάτων που 

διαβάζονται από την εκπαιδευτικό. Ο πρώτος που θα φωνάξει σωστά το όνομα του 

θεού ή της θεάς κερδίζει την κάρτα. 
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Δραστηριότητα 3: Οι φίλοι μου τα ζώα  

Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην 

Ελλάδα και χωρίζεται σε δύο υποδραστηριότητες.  Αρχικά, η εκπαιδευτικός δίνει 

κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα ζώα αυτά και δείχνει στους μαθητές εικόνες 

τους. Στην πρώτη υποδραστηριότητα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και 

καλούνται να ταιριάξουν τις εικόνες των ζώων με τα ονόματά τους. 

 

Στην δεύτερη υποδραστηριότητα αποτελεί ένα παιχνίδι μνήμης τα παιδιά 

συνεργάζονται εταιρικά. Μοιράζονται στα παιδιά διπλές κάρτες με τα απειλούμενα 

ζώα, οι οποίες είναι γυρισμένες ανάποδα. Τα παιδιά πρέπει να ανακατέψουν τις 

κάρτες και να τις βάλουν σε μια σειρά και αμέσως μετά να εντοπίσουν τις ίδιες 

εικόνες. Νικητής είναι αυτός που θα καταφέρει να βρει τις περισσότερες κάρτες. 

 

 



 
 

κξ 44 

Χώρα Στόχοι Διδακτική 
προσέγγιση 

Μέσα 

 

Ελλάδα 

 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η εκπαιδευτικός 

και να μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Αντιστοιχίζουν τα αξιοθέατα 

των χωρών με τις αντίστοιχες 

πληροφορίες. 

 Κατονομάζουν τον θεό ή την 

θεά του Ολύμπου αναλόγως 

με τις πληροφορίες που τους 

δίνονται στα αινίγματα. 

 Γνωρίσουν τα ζώα υπό 

εξαφάνιση στην Ελλάδα. 

 Θυμούνται την θέση των 

εικόνων σε παιχνίδι μνήμης 

ώστε να βρίσκουν τις ίδιες 

εικόνες των ζώων υπό 

εξαφάνιση.  

 Σκεφτούν κριτικά ώστε να 

δώσουν απάντηση στα 

αινίγματα. 

 Συνεργαστούν εταιρικά και 

ομαδικά. 

 Γνωρίσουν διάφορα 

αξιοθέατα του τόπου τους. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 

 Παιχνιδοκεντρική 

 Μαθητοκεντρική  

 

 Παραμύθι 

 Φύλλο χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Κάρτες θεών 

Ολύμπου 

 Κάρτες ζώων 

υπό 

εξαφάνιση 

 Εικόνες από 

τα αξιοθέατα 

της Ελλάδας 

 Αινίγματα 
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Αλβανία 

Από την Αλβανία επιλέχτηκαν οι δραστηριότητες 1,2. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1 : Περίπατος στην Αλβανία  

Στην πρώτη δραστηριότητα, η Λήδα και ο Αχιλλέας χρειάζονται την βοήθεια των 

μαθητών. Ειδικότερα, ι φίλοι τους από την Αλβανία, η Dorina και ο Klajidi τους 

έδωσαν να λύσουν μια ακροστιχίδα σχετικά με τα αξιοθέατα της Αλβανίας. 

Μάλιστα, καλούνε τα παιδιά να δουλέψουν και εταιρικά αν θέλουν ώστε να 

οδηγηθούν πιο εύκολα στην λύση. Οι ερωτήσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος του 

φύλλου εργασίας. 
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Δραστηριότητα 2: Κουζινομαγειρέματα  

Στην δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά αφηγούνται μια σύντομη ιστορία στους 

μαθητές: 

«Η Λήδα και ο Αχιλλέας επισκέφτηκαν την γιαγιά των φίλων τους από Αλβανία. Η γιαγιά 

τους, είχε μόλις φτιάξει ντοματόπιτα και πρόσφερε στην Λήδα και στον Αχιλλέα για να τους 

καλωσορίσει. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από την πίτα της γιαγιάς και ζήτησαν την 

συνταγή για να την κάνουν κι αυτοί όταν επιστρέψουν Ελλάδα. Ωστόσο μπέρδεψαν την 

σειρά που πρέπει να ακολουθήσουν για την εκτέλεση της πίτας. Θα τους βοηθήσετε να τα 

βάλουν στην σειρά τις προτάσεις, ώστε αν φτιάξουν την συνταγή σωστά;». 

Οι μαθητές καλούνται να αριθμήσουν την εκτέλεση της συνταγής ώστε να 

μπορέσουν να ακολουθήσουν σωστά τα βήματα. 
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Χώρα 

 

Στόχοι Διδακτική 
προσέγγιση 

 

Μέσα 

 

Αλβανία 

 

 

 

 

 

 

 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η εκπαιδευτικός και 

να μπορούν να το αποδώσουν 

καλλιτεχνικά. 

 Πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα της 

Αλβανίας. 

 Συμπληρώνουν μια ακροστιχίδα 

με βάση τις πληροφορίες που 

τους δίνονται. 

 Βάζουν στην σειρά προτάσεις 

ώστε να υπάρχει λογική 

αλληλουχία. 

 Να συνεργαστούν εταιρικά. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των πολιτισμών 

ανά τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντές 

τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική  

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλίο 

 Φύλλο χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομποδιές 

 Μολύβι 

 Εικόνες από τα 

αξιοθέατα 

 Φύλλα εργασίας  
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Τουρκία 

Από την Τουρκία επιλέχτηκαν οι δραστηριότητες 1, 2,3. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1 : Σχηματομπερδέματα  

«Μέσα στον φάκελο υπάρχουν πλαίσια, τα οποία έχουν ζωγραφισμένα διάφορα σχήματα 

και φωτογραφίες με τα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε στην Τουρκία. Οι φωτογραφίες είναι 

κομμένες σε σχήματα.  Πρέπει να βάλετε την κάθε εικόνα-σχήμα στην σωστή θέση στο 

πλαίσιο ώστε να σχηματιστεί το αξιοθέατο που θέλουμε. Μπορείτε να αλλάξετε και εικόνες 

μεταξύ σας και να προσπαθήσετε να φτιάξετε και κάποιο άλλο αξιοθέατο. Καλή 

διασκέδαση!» 
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Δραστηριότητα 2 : Πολύχρωμες ψηφίδες  

«Στην Αγία-Σοφία συναντήσαμε διάφορα ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά είναι διάφορες εικόνες, 

οι οποίες αποτελούνται από μικρά πετραδάκια, τις ψηφίδες. Ας φτιάξουμε κι εμείς τα δικά 

μας ψηφιδωτά. Μέσα στους φακέλους θα βρείτε διάφορες χρωματιστές ψηφίδες από 

χαρτόνι. Εμφανίστε σε φύλλα Α4 διάφορα σχέδια και κολλήστε πάνω τους ψηφίδες.  Αν δεν 

σας φτάνουν οι ψηφίδες μπορείτε να κόψετε κι άλλες μόνοι σας από χαρτόνια.» 

Οι μαθητές διάλεξαν το σχέδιο που ήθελαν να κάνουν το ψηφιδωτό τους και η 

εκπαιδευτικός μοίρασε ψηφίδες, οι οποίες ήταν από πολύχρωμα χαρτόνια. Τα 

παιδιά καλούνται να καλύψουν την επιφάνεια του σχεδίου με τις ψηφίδες αυτές, 

δημιουργώντας το δικό τους ψηφιδωτό έργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 50 

Δραστηριότητα 3 : Μαγειρεύουμε παραδοσιακά  

«Τουρκία, Απρίλιος 2019 

Αγαπημένοι μας φίλοι, τι κάνετε; Ελπίζουμε να διασκεδάζετε με τις δραστηριότητες μας. 

Όπως ήδη γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην Τουρκία. Είδαμε διάφορα αξιοθέατα και πήγαμε σε 

πολλές πόλεις. Εκεί συναντήσαμε ευγενικούς ανθρώπους, που μας καλοδέχτηκαν στην 

χώρα τους. Επίσης φάγαμε πεντανόστιμο μπακλαβά και διάφορα άλλα παραδοσιακά 

φαγητά. Αυτό που μας άρεσε πιο πολύ από όλα όμως είναι το Ιμάμ Μπαϊλντί. Πολύ συχνά 

βέβαια το συναντάμε και στην Ελλάδα. Μάλιστα, όχι απλώς το φάγαμε αλλά μάθαμε και 

τον μύθο που ακολουθεί αυτό το φαγητό. Θέλετε να σας τον πω; 

Ο μύθος αυτός βέβαια έχει τρεις εκδοχές με πιο γνωστή , το ότι τον ιμάμη τον έστειλε η 

νοστιμιά του πιάτου.  Η δεύτερη εκδοχή που είναι ελαφρά σαρκαστική, είναι ότι ο Ιμάμης 

λιποθύμησε όταν έμαθε πόσο κόστισε η παρασκευή του πιάτου σε λάδι. Εντάξει, εδώ θα 

κάνουμε κράτει όσο γίνεται! Η τρίτη εκδοχή που είναι λιγότερο γνωστή, εμπεριέχει μια 

ιστορία όπου ένας γκουρμεδιάρης Ιμάμης παντρεύτηκε μια καλομαθημένη κόρη πλούσιου 

εμπόρου, που του έδωσε ως προίκα 12 κιούπια απ’ το καλύτερο, πανάκριβο ελαιόλαδό του. 

Το πρώτο βράδυ λοιπόν, η μπουμπούκα του ετοίμασε ως δείπνο αυτές τις γεμιστές 

μελιτζάνες με κρεμμύδι και ντομάτα (που ακόμη δεν είχαν όνομα) όπου ο Ιμάμης 

ξετρελάθηκε. Οπότε ακολούθησε ρεπετισιόν την επομένη και ρεπετισίον πάνω στη 

ρεπετισιόν με το ίδιο φαγητό, μέχρι που έφτασε η 13η μέρα όπου δεν παρουσιάστηκε 

φαγητό στο τραπέζι. Ρωτάει ο Ιμάμης τι συνέβει και παίρνει την απάντηση ότι τέλειωσε το 

λάδι, οπότε δεν μπορούσε να γίνει το φαγητό! Πάρτον κάτω τον Ιμάμη… ούτε το αγαπημένο 

του φαγητό μπορούσε να έχει, αλλά και σε 12 μέρες φαγώθηκε όλη η προίκα. Βαφτίστηκε 

όμως ένα αξέχαστο ‘μεγάλο’ πιάτο! 

Για να φτιάξουμε το ιμάμ μπαϊλντί πρέπει να έχουμε την μυστική συνταγή. Ωστόσο, για να 

μην μπορούν όλοι να το φτιάξουν αυτό το φαγητό, οι μάγειρες αφαίρεσαν κάποια 

γράμματα από τα υλικά και την εκτέλεση. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να 

αποκαλύψετε την μυστική συνταγή και να γευτείτε αυτό το ‘μεγάλο’ πιάτο;  

Με πολλή αγάπη, 

Λήδα και Αχιλλέας» 

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν κάποια γράμματα που λείπουν ώστε να 

ολοκληρωθούν οι λέξεις της συνταγής και να μπορούν να φτιάξουν το φαγητό. 

 

 

 

 

 

8 μελ_τζάνες                                                             1 κουταλιά της σούπας ζ_χαρ_ 

4-5 κρ_μμύδια κομμένα σε φέτες                            200ml _λαιόλαδο για τηγάνισμα 

4 κουταλιές της σούπας μαϊντ_νό                          150-200ml ελ__όλαδο 

3 κουταλιές της σούπας ντ_ματοπολτό                 αλ_τ_ 

250 γραμμάρια τριμμένη ντ_μ_τα                           πιπ_ρι 

70 γραμμάρια φ_τα τρίμμα                                     2 σκελίδες σκ_ρδ_ 
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Χώρα 

 

Στόχοι 

 

Διδακτική 
προσέγγιση 

Μέσα 

 

 

Τουρκία 

 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η εκπαιδευτικός 

και να μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Ενώνουν κομμάτια 

διαφόρων σχημάτων, ώστε 

να δημιουργούν την τελική 

εικόνα. 

 Έρθουν σε επαφή με τα 

ψηφιδωτά έργα. 

 Κατασκευάζουν μια εικόνα 

με ψηφιδωτά κολλώντας 

μικρά κομμάτια χαρτονιού. 

 Συμπληρώνουν το 

κατάλληλο γράμμα στις 

λέξεις. 

 Βάζουν τόνο, όπου 

χρειάζεται. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική  

 

 Βιβλίο 

 Φύλλο χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Χαρτόνι 

 Εικόνες των 

αξιοθέατων 

 Σκίτσα 

 Ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες 

από τα 

αξιοθέατα 

 Μολύβι  

 Κόλλα 

 Επιστολή  
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Ιταλία 

Από την Ιταλία επιλέχθηκαν οι δραστηριότητες 1,2, 3, 4, 5. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Δραστηριότητα 1: Καλλιτεχνικές ανησυχίες  

«Ιταλία, Μάιος 2019 

Αγαπημένοι μας φίλοι, 

γεια σας! Τι κάνετε; όπως ήδη γνωρίζετε αυτές τις ημέρες ήμασταν στην Ιταλία και 

περάσαμε φανταστικά. Ελπίζουμε κι εσείς να περνάτε καλά μαζί μας. Κάνουμε ότι 

μπορούμε για να σας διασκεδάζουμε με τις δραστηριότητες μας. Στην Ιταλία επισκεφτήκαμε 

μία γκαλερί ζωγραφικής κι εκεί είδαμε τον πίνακα της Μόνα Λίζα, που τον ζωγράφισε ο 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ήταν ένα σπουδαίος Ιταλός ζωγράφος αλλά 

και γλύπτης, εφευρέτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός και επιστήμονας. 

1. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι χρειαζόταν βοηθούς στο ατελιέ του. Έτσι σκέφτηκε να κάνει 

έναν μικρό διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό αυτό μοίρασε το πίνακα του με την Μόνα 

Λίζα σε φύλλο χαρτί, το οποίο όμως δεν είχε χρώματα και κάλεσε τους 

διαγωνιζόμενους να βάλουν την φαντασία τους και να χρωματίσουν τον πίνακά του. 

Τι λέτε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο; 

Επίσης, πολλοί Ιταλοί μας μίλησαν και για το ξακουστό καρναβάλι της Βενετίας. Είδαμε τις 

υπέροχες στολές και τις μοναδικές μάσκες που δημιουργούνται για αυτήν την εποχή του 

χρόνου. Σας στείλαμε και φωτογραφίες για να τις δείτε κι εσείς και να πάρετε μια γεύση. 

2. Πως σας φαίνεται η ιδέα να φτιάξετε κι εσείς βενετσιάνικες μάσκες; Θα χρειαστείτε 

χάρτινα πιατάκια, καλαμάκια και μπογιές για να τις χρωματίσετε. Σχεδιάζετε στο 

χάρτινο πιατάκι τα μάτια και το στόμα. Αφού κόψετε αυτά τα δύο μέρη, ξεκινάτε και 

ζωγραφίζετε την μάσκα σας με ότι χρώματα θέλετε. Όταν τελειώσετε και αφού 

στεγνώσει η μάσκα, κολλάμε ένα καλαμάκι στην μια μεριά από το πιάτο ώστε να 

μπορούμε να κρατάμε την μάσκα με το ένα μας χέρι. Τέλος μπορείτε είτε να τις 

κρεμάσετε στην τάξη και στο σπίτι σας είτε να τις φορέσετε στα καρναβάλια.  

Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα! Καλή διασκέδαση! 

Με πολλή αγάπη, 

Λήδα και Αχιλλέας» 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δύο υποδραστηριότητες. Στην πρώτη, η εκπαιδευτικός 

μοιράζει στους μαθητές σκίτσο της Μόνα Λίζα και τα παιδιά πρέπει να την 

ζωγραφίσουν, όπως την φαντάζονται.  
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Στην δεύτερη υποδραστηριότητα, η εκπαιδευτικός μοιράζει στον κάθε μαθητή μισό 

χάρτινο πιάτο. Ο μαθητής πρέπει να ζωγραφίσει με τέμπερα την δικιά του 

βενετσιάνικη μάσκα. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η εκπαιδευτικός κολλάει ένα 

καλαμάκι στην κάθε μάσκα και τα παιδιά είναι έτοιμα να χορέψουν σε ρυθμούς 

βενετσιάνικου καρναβαλιού. 
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Δραστηριότητα 2 : Μουσικοκινητικές ανησυχίες  

Η δεύτερη δραστηριότητα χωρίζεται σε τρεις υποδραστηριότητες, από τις οποίες τα 

παιδιά συμμετείχαν στις δύο. 

Στην πρώτη υποδραστηριότητα, οι μαθητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν όπερα 

από τον Λουιτσιάνο Παβαρότι.  

Στην δεύτερη υποδραστηριότητα, οι μαθητές παρακολούθησαν ιταλικό βαλς. 

Μάλιστα μετά το τέλος του βίντεο, χωρίστηκαν σε ζευγαράκια και χόρεψαν σε 

ρυθμούς ιταλικού βαλς. 
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Δραστηριότητα 3 : Τουρίστες στην Ιταλία  

«-Όπως ήδη γνωρίζετε, επισκεφθήκαμε διάφορα αξιοθέατα της Ιταλίας. Και τώρα ήρθε η 

ώρα να παίξουμε.! Αρχικά χωριστείτε σε 4 ομάδες. 

- Η κάθε ομάδα έχει πολύχρωμα από παζλ (Κόκκινα, κίτρινα, μαύρα, πράσινα, πορτοκαλί, 

καφέ). Πρέπει να χωρίσετε τα κομμάτια ανάλογα με το χρώμα τους. Κάθε χρώμα είναι ένα 

αξιοθέατο της Ρώμης. Ενώστε τα κομμάτια του παζλ για να σχηματιστεί το αξιοθέατο.» 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε 4 ομάδες και τους μοιράζει τις εικόνες 

από τα αξιοθέατα της Ιταλίας κομμένες σε λωρίδες. Οι μαθητές σε πρώτη φάση 

καλούνται να χωρίσουν τις λωρίδες σε χρώματα και αμέσως μετά με βάση τα 

χρώματα να σχηματίσουν και να ονομάσουν το αξιοθέατο. 
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Δραστηριότητα 4 : Βρες την λέξη  

«Μέσα στο φάκελο υπάρχουν διάφορα κρυπτόλεξα, στα οποία πρέπει να 

εντοπίσετε λέξεις που προέρχονται από την Ιταλία.  Δίπλα υπάρχουν διάφορες 

εικόνες που απεικονίζουν τις λέξεις που ψάχνετε.»  

Η εκπαιδευτικός μοιράζει στον κάθε μαθητή το φύλλο εργασίας, στο οποίο 

εμπεριέχεται το κρυπτόλεξο και διάφορες εικόνες που απεικονίζουν τις λέξεις που 

πρέπει να εντοπίσουν οι μαθητές. Στο πρώτο στάδιο, η εκπαιδευτικός ρωτάει τους 

μαθητές τι βλέπουν στις εικόνες, και γράφει τις λέξεις στον πίνακα. Αμέσως μετά οι 

μαθητές ψάχνουν τις λέξεις αυτές στο κρυπτόλεξο. 

 

 

Δραστηριότητα 5 : Πιτσαδόροι  

«Η Ιταλία φημίζεται για τις μοναδικές της πίτσες. Η Λήδα και ο Αχιλλέας δοκίμασαν 

διάφορες πίτσες και εδώ σας δίνουν τα συστατικά από τις πίτσες. Μαγειρέψτε όποια πίτσα 

θέλετε στο σπίτι και πείτε μας τις εντυπώσεις σας. Φτιάξτε κι εσείς μία πίτσα με δικά σας 

υλικά και δώστε της ένα όνομα!» 

Η εκπαιδευτικός διαβάζει τα υλικά από τέσσερις ιταλικές πίτσες: πίτσα μαργαρίτα, 

πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα με προσούτο και ρόκα, πίτσα ντιάμπολα και προτείνει 

στους μαθητές να δημιουργήσουν την δική τους πίτσα βάζοντας τα υλικά που 

θέλουν και δίνοντάς της ένα όνομα. 
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Χώρα 

 

Στόχοι 

 

Διδακτική 
προσέγγιση 

Μέσα 

 

 

Ιταλία 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η εκπαιδευτικός και 

να μπορούν να το αποδώσουν 

καλλιτεχνικά. 

 Πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Βρίσκουν λέξεις σε 

κρυπτόλεξο. 

 Δημιουργήσουν την δική τους 

πίτσα, προσθέτοντας υλικά 

της αρεσκείας τους. 

 Ζωγραφίσουν την Μόνα Λίζα 

χρησιμοποιώντας την 

φαντασία τους. 

 Δημιουργήσουν βενετσιάνικες 

μάσκες. 

 Αποκτήσουν ακουστικά 

ερεθίσματα όπερας. 

 Συνεργαστούν εταιρικά και να 

χορέψουν ιταλικό βαλς. 

 Ταιριάξουν τα κομμάτια του 

παζλ, ώστε να το 

ολοκληρώσουν. 

 Συνεργαστούν ομαδικά. 

 Ενεργοποιήσουν την φαντασία 

τους. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των πολιτισμών 

ανά τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντές 

τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική  

 

 Βιβλίο 

 Κόλλα χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Σκίτσο της 

Μόνα Λίζα 

 Χάρτινα 

πιατάκια 

 Τέμπερες 

 Καλαμάκια 

 Κόλλα 

 Φορητός 

υπολογιστής 

 Βίντεο 

 Κάρτες 

αξιοθέατων 

 Παζλ 

 Κρυπτόλεξο 

 Μολύβι 

 Φωτογραφίες 

των 

αξιοθέατων 
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Γαλλία 

Από την Γαλλία επιλέχτηκα οι δραστηριότητες 1, 3, 5, 6. Πιο συγκεκριμένα:  

 

Δραστηριότητα 1: Καλλιτέχνες εν δράση  

«-Στο ταξίδι μας στο Παρίσι επισκεφτήκαμε και μία Γκαλερί με διάφορους πίνακες 

σημαντικών Γάλλων ζωγράφων. Αυτός που μας εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν ο πίνακας ‘Ροζ 

Νούφαρα’ του Μονέ. Μέσα στον φάκελο υπάρχει σε φωτογραφία ο πίνακας αυτός. 

- Ο Μονέ ήταν Γάλλος ζωγράφος και εκφραστής του Ιμπρεσιονισμού. Αποτύπωνε δηλαδή 

στους πίνακές του την εντύπωση που του προκαλούσε η κάθε στιγμή. Θέλετε να 

ζωγραφίσετε κι εσείς μια παραλλαγή του πίνακα του Μονέ ‘Ροζ Νούφαρα’;» 

Οι μαθητές καλούνται να γίνουν ζωγράφοι και να ζωγραφίσουν μια παραλλαγή του 

πίνακα ‘Ροζ Νούφαρα’. Τους δίνετε η δυνατότητα να σχεδιάσουν ό,τι λουλούδι 

θέλουνε και να προσθέσουν ό,τι χρώματα θέλουνε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 59 

Δραστηριότητα 3 : Επίσκεψη στο Γαλατικό χωριό  

«-Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ μένουν σε ένα χωριό της Γαλλίας, που ονομάζεται Γαλατικό χωριό. 

Πως σας φαίνεται η ιδέα να τους επισκεφτούμε και να τους γνωρίσουμε; Για να γίνει όμως 

αυτό πρέπει να αλλάξουμε τα ονόματά μας ώστε να έχουν κατάληξη σε –ιξ. Εγώ είμαι η 

Ληδίξ. 

- Επειδή όμως οι Γαλάτες έχουν έχθρα με του Ρωμαίους, δεν ανοίγουν τις πύλες του χωριού 

τους σε αγνώστους. Έτσι, πρότειναν να τους στείλουμε από μία επιστολή όπου τους 

εξηγούμαι ποιοι είμαστε.» 

Οι μαθητές δημιουργούν όλοι μαζί μια επιστολή στην οποία συστήνονται στους 

κατοίκους του Γαλατικού χωριού, τους εξηγούν γιατί τους γράφουν και πότε έχουν 

προγραμματίσει να τους επισκεφτούν. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στην 

συγγραφή της επιστολής. Μάλιστα, ο κάθε μαθητής γράφει λίγα λόγια στην 

επιστολή. 
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Δραστηριότητα 4: Ψάξε - Βρες  

«-Ώρα για παιχνίδι! Χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει 

μπροστά της ένα χαρτί με 10 προτάσεις. 

- Πρέπει να διαβάσετε τις προτάσεις και να κυκλώσετε ποια λέξη από κάθε πρόταση 

πιστεύετε πως είναι γαλλική. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα καταφέρει να βρει τις 

περισσότερες γαλλικές λέξεις.» 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Σε κάθε μαθητή δίνει ένα φύλλο 

χαρτί με τις προτάσεις. Οι προτάσεις εμπεριέχουν γαλλικές λέξεις, οι οποίες έχουν 

υιοθετηθεί από την ελληνική γλώσσα και τις χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιό μας 

καθημερινά. Στόχος είναι να εντοπίσουν οι μαθητές τις λέξεις αυτές και να τις 

κυκλώσουν. 
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Δραστηριότητα 6 : Κάντο όπως ο Άκης  

«Η Λήδα και ο Αχιλλέας ήθελαν να φτιάξουν γαλλικά κρουασάν. Γι αυτό τον λόγο στέλνουν 

μήνυμα στον Άκη, ώστε να τους δώσει αυτός την δική του συνταγή. Ο Άκης όμως 

αποφασίζει να παίξει ένα παιχνίδι μαζί τους και η συνταγή δεν είναι ολοκληρωμένη, καθώς 

της λείπουν κάποιες λέξεις από τα υλικά της συνταγής. Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν 

τις λέξεις που λείπουν, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη συνταγή και να μπορέσουν να 

φτιάξουν τα κρουασάν ακολουθώντας σωστά τις οδηγίες που τους δίνει ο αγαπημένος τους 

σεφ, ο Άκης. » 
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Χώρα 

 

Στόχοι 

 

Διδακτική 
προσέγγιση 

 

 

Μέσα 

 

Γαλλία 

 

 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η 

εκπαιδευτικός και να 

μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Συντάξουν μια επιστολή 

στον Αστερίξ και τον 

Οβελίξ. 

 Εντοπίζουν τις γαλλικές 

λέξεις μέσα σε προτάσεις. 

 Να γνωρίσουν γαλλικές 

λέξεις. 

 Συμπληρώνουν λέξεις σε 

κενά. 

 Γράφουν ορθογραφημένα 

διάφορες λέξεις. 

 Συνεργαστούν εταιρικά 

και ομαδικά. 

 Ζωγραφίσουν μια δική 

τους παραλλαγή του 

γνωστού πίνακα «Ροζ 

Νούφαρα» του Μονέ. 

 Ενεργοποιήσουν την 

φαντασία τους.  

 Συνεργαστούν ομαδικά 

και εταιρικά. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον 

κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία 

που βρίσκουν 

 

 Παιχνιδοκεντρική  

 Παιχνιδοκεντρική  

 

 

 Βιβλίο 

 Κόλλα χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Φωτογραφία 

του πίνακα 

΄Ροζ 

Νούφαρα’ 

 Μολύβι 

 Φύλλο 

εργασίας 

 Φωτογραφίες 

των 

αξιοθέατων 
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ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν 

πολιτισμικά. 
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Αίγυπτος 

Από την Αίγυπτο επιλέχτηκε η δραστηριότητα 1. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1 : Οι εντολές του Φαραώ  

«Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι (πούλια, ζάρια, ταμπλό με 25 κουτάκια, κάρτες μπλε- κόκκινες). Τα παιδιά παίζουν 

το καθένα ατομικά. Νικητής είναι το παιδί που θα φτάσει πρώτο στο τέλος. 

Οδηγίες παιχνιδιού: 

1. Οι παίκτες στήνουν το ταμπλό του παιχνιδιού και τοποθετούν τις κάρτες στο κέντρο 

αναλόγως με το χρώμα που τους υποδεικνύει το ζωγραφισμένο κουτάκι στο ταμπλό 

(πράσινες κάρτες- κίτρινες κάρτες). 

2. Ο κάθε παίκτης διαλέγει από ένα πιόνι, το οποίο θα το έχει καθ’ όλη τη διάρκεια 

του παιχνιδιού. 

3. Όλοι οι παίκτες τοποθετούν τα πιόνια τους στο κουτάκι «ΑΡΧΗ». 

4. Όλοι οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι. Ο παίκτης που έτυχε τον μεγαλύτερο αριθμό 

ξεκινάει πρώτος. Ακολουθούν οι υπόλοιποι αναλόγως με τον αριθμό του ζαριού 

τους. σε περίπτωση που δύο ή παραπάνω παίκτες φέρουν τον ίδιο αριθμό στο ζάρι, 

τότε ξαναρίχνουν μόνο αυτοί οι παίκτες. 

5. Ο πρώτος παίκτης ρίχνει το ζάρι και μετακινεί το πιόνι του τόσες φορές, όσες λέει ο 

αριθμός που απεικονίζεται πάνω στο ζάρι. 

6. Αν τύχει σε κουτάκι με απλό αριθμό, παραμένει εκεί και σειρά έχει ο επόμενος 

παίκτης. Αν το κουτάκι του δείχνει μπλε ή κόκκινη κάρτα, πρέπει να πάρει μία μπλε 

ή μία κόκκινη κάρτα, να την διαβάσει δυνατά και να κάνει αυτό που λέει η κάρτα. 

Αν η απάντηση που θα δώσει είναι λανθασμένη τότε πάει ένα κουτάκι πίσω. Αν η 

απάντηση που θα δώσει είναι σωστή, παραμένει στο κουτάκι. Αν τύχει σε κουτάκι 

με βήματα μπρος ή πίσω, μετακινεί το πιόνι του τόσα κουτάκια όσα αναγράφονται 

στο κουτάκι.» 
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Χώρα 

 

Στόχοι Διδακτική 
προσέγγιση 

 

Μέσα 

 

Αίγυπτος 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η εκπαιδευτικός 

και να μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Συνεργαστούν ομαδικά. 

 Σχεδιάζουν την πορεία μέσα 

στον λαβύρινθο, ώστε να 

βρίσκουν την έξοδο. 

 Βρίσκουν λέξεις σε 

κρυπτόλεξο. 

 Συγκρατούν διάφορες 

πληροφορίες από την 

αφήγηση του παραμυθιού, 

ώστε να απαντούν σε 

ερωτήσεις. 

 Ακολουθούν τους κανόνες 

ενός παιχνιδιού. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική  

 

 

 Βιβλίο 

 Κόλλα χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Κάρτες 

ερωτήσεων 

 Ζάρι 

 Πιόνια 

 Επιτραπέζιο 

παιχνίδι 

 Μολύβι 

 Φωτογραφίες 

των 

αξιοθέατων 
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Κίνα 

Από την Κίνα επιλέχτηκαν οι δραστηριότητες 1, 2, 3, 4. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Δραστηριότητα 1: Από την Κίνα με αγάπη  

«-Στην Κίνα επισκεφτήκαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Μέσα στο φάκελο 1, 

μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες από τα αξιοθέατα αυτά, και στον φάκελο 2  χαρτάκια που 

αναφέρουν τα ονόματά τους. 

- Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα για παιχνίδι! Χωριστείτε σε 5 ομάδες των 4 ατόμων, ανοίξτε 

τους δύο φάκελους και πάρτε από μέσα τις φωτογραφίες και τα χαρτάκια. Πρέπει να 

δουλέψετε ομαδικά και να ταιριάξετε την εικόνα με το σωστό όνομα.» 

Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε 5 ομάδες και μοιράζει τις εικόνες με τα 

αξιοθέατα και τις ονομασίες τους. Τα παιδιά πρέπει να συνεργαστούν και να 

ταιριάξουν σωστά τις εικόνες με τα ονόματα. 
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Δραστηριότητα 2 : Καπελάδες  

«Κίνα, Απρίλιος 2019  

Αγαπητοί μας φίλοι,  

πως τα περνάτε; Εμείς είμαστε στην Κίνα και είναι υπέροχα! Πρέπει να την 

επισκεφτείτε κάποια στιγμή! Η Κίνα είναι για πολλά πράγματα γνωστή. Εμείς 

όμως σε αυτό το γράμμα θα σταθούμε στα κινέζικα καπελάκια που μας έκαναν 

εντύπωση. Τα ξέρετε έτσι  δεν είναι; Αν όχι θα σας τα περιγράψουμε αμέσως. 

Είναι καπέλα σε σχήμα κώνου και από πίσω κρέμεται μια γαλλική πλεξούδα. 

Πως θα σας φαινόταν η ιδέα να φτιάξετε κι εσείς κινέζικα καπέλα;  

Για την  κατασκευή αυτή χρειάζεστε αρχικά ένα κομμάτι χαρτόνι, το οποίο να 

έχει σχήμα τετράγωνο. Πάνω στο χαρτόνι σχηματίζετε έναν κύκλο και 

ζωγραφίζετε μια βούλα στο κέντρο του κύκλου. Με το χάρακά σας τραβάτε μία 

γραμμή από το κέντρο του κύκλου. Μετά φτιάχνετε έ να κωνικό καπέλο. 

Φτιάχνετε και μία γαλλική πλεξούδα από γκοφρέ χαρτί και την συρράπτετε στο 

καπέλο. Το καπέλο είναι έτοιμο  για να το φορέσετε.!  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας» 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έστειλαν μία επιστολή στα παιδιά προτρέποντας τους να 

φτιάξουν κινέζικα καπέλα. Η εκπαιδευτικός μοιράζει χαρτόνια στα παιδιά, στα 

οποία είναι σχηματισμένος ένας κύκλος. Οι μαθητές καλούνται να κόψουν τον 

κύκλο. Αμέσως μετά, η εκπαιδευτικός περνάει από τα θρανία και φτιάχνει τα 

καπέλα στα παιδιά. 
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Δραστηριότητα 3 : Μαθαίνοντας κινέζικα  

«-Στην Κίνα, οι άνθρωποι μιλάνε κινέζικα. Είναι μία όμορφη και πολύ διαφορετική γλώσσα 

από αυτές που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θέλετε να μάθετε κι εσείς κάποιες λέξεις στα 

κινέζικα; προτείνω να μάθουμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. 

- Βάλτε τον παρακάτω σύνδεσμο στο διαδίκτυο και δείτε και ακούστε τους αριθμούς.  

Αμέσως μετά,  ανοίξτε τον φάκελο όπου θα βρείτε διάφορα φύλλα χαρτί, τα οποία είναι 

χωρισμένα σε 4 ίσα μέρη. Πρέπει να σχηματίσετε μέσα σε κάθε τετραγωνάκι με πλαστελίνη 

τον αριθμό που τους υποδεικνύεται αλλά στα κινέζικα. 

https://www.youtube.com/watch?v=2nfScAVxdLU » 

Η εκπαιδευτικός μοιράζει στον κάθε μαθητή από δύο αριθμούς, τους οποίους 

καλείται να σχηματίσει με πλαστελίνη σε μια κόλλα χαρτί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nfScAVxdLU
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Δραστηριότητα 4 :Θα παραγγείλουμε κινέζικο ;  

«-Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε την παραδοσιακή κινέζικη συνταγή των noodles. Από 

κάτω υπάρχει  η φωτογραφία και τα υλικά του φαγητού αυτού. 

- Ωστόσο πρέπει να βάλετε εσείς τις λέξεις στην συνταγή για να βρούμε ακριβώς τα υλικά. 

Αρχικά πρέπει να βάλετε τις λέξεις που σας δίνουμε σε αλφαβητική σειρά και αμέσως μετά 

να τις τοποθετήσετε εκεί που ταιριάζουν.» 

Η εκπαιδευτικός μοιράζει στο κάθε παιδί από ένα φύλλο χαρτί όπου υπάρχουν τα 

υλικά για συνταγή νουντλς. Αρχικά, οι μαθητές πρέπει να βάλουν σε αλφαβητική 

σειρά λέξεις σχετικές με την συνταγή και μετά να βάλουν τις λέξεις αυτές στα κενά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάλτε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά:  

Νουντλς, κοτόπουλο, καρότα, πιπεριές, 

μανιτάρια, ελαιόλαδο, κάρυ, αλάτι, πιπέρι  

Βάλτε τις λέξεις στα κενά.  

1 πακέτο ……..  ρυζιού  

2 φιλέτα ……….κομμένα σε λεπτές λωρίδες  

3-4 ……… κομμένα σε μπαστουνάκια  

1-2 πράσινες ………κομμένες σε λεπτές φέτες  

7-8 ………. κομμένα σε λεπτές φέτες  

Λίγο …………  

1-2 κουταλιές της σούπας ……….  

………….. 

……………. 
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Χώρα 

 

Στόχοι 

 

Διδακτική 
προσέγγιση 

Μέσα 

 

 

Κίνα 

 

 

 

 

 

 

 Κατανοούν αυτό που 

τους αφηγείται η 

εκπαιδευτικός και να 

μπορούν να το 

αποδώσουν 

καλλιτεχνικά. 

 Πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Αντιστοιχίζουν τα 

αξιοθέατα των χωρών με 

τις αντίστοιχες 

πληροφορίες. 

 Συμπληρώνουν λέξεις σε 

κενά. 

 Γράφουν 

ορθογραφημένα 

διάφορες λέξεις. 

 Βάζουν τόνο όπου 

χρειάζεται. 

 Συνεργαστούν εταιρικά 

και ομαδικά. 

 Κατασκευάσουν το δικό 

τους κινέζικο καπέλο. 

 Δημιουργήσουν με 

πλαστελίνη κινέζικους 

αριθμούς. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον 

κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία 

που βρίσκουν 

ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλίο 

 Φύλλο χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Μολύβι 

 Πλαστελίνη 

 Χαρτόνι 

 Ψαλίδι 

 Φορητός 

υπολογιστής 

 Βίντεο 

 Κάρτες με τα 

αξιοθέατα 

 Φωτογραφίες 

με τα 

αξιοθέατα 
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 Αφυπνιστούν 

πολιτισμικά. 

 

 

Ρωσία 

Από την Ρωσία επιλέχτηκαν οι δραστηριότητες 1,2,3. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1 : Διαγωνισμός ζωγραφικής  

«Ρωσία, Απρίλιος 2019  

Αγαπημένοι μας φίλοι, 

Αυτές τις ημέρες είμαστε στην Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ όμορφη αλλά κρύα 

χώρα. Αν και Απρίλη μήνα, φοράμε ζεστά ρούχα και χοντρά μπουφάν. Το κρύο 

όμως δεν μας  εμπόδισε να επισκεφτούμε διάφορα μέρη και  να δούμε κάποια 

από τα αξιοθέατα της χώρας.  

Και ενώ κάναμε βόλτες ξαφνικά το μάτι μας έπεσε πάνω σε μια αφίσα, η οποία 

είχε τίτλο «Από την Ρωσία με αγάπη». Πρόκειται για έναν διαγωνισμό 

ζωγραφικής που διεξάγεται στη Ρωσία, ωστόσο μπορούν να συμμετέχουν 

άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου. Και φυσικά σκεφτήκαμε να λάβουμε 

μέρος.  

 Αρχικά πρέπει να επιλέξετε ένα από τα αξιοθέατα που επισκεφτήκαμε και να 

το ζωγραφίσετε σε ένα φύλλο χαρτί, ενεργοποιώντας την φαντασία σα ς. Μέσα 

‘στο φάκελο σας έχουμε στείλει και φωτογραφίες από τα αξιοθέατα αυτά. 

Μόλις τελειώσετε με την ζωγραφική, θα τα βάλετε όλα σε έναν φάκελο και θα 

τα στείλετε σε εμάς, στην Ρωσία, ώστε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό.  

Εύχομαι να δημιουργήσετε όμορφες  εικόνες με πολλά χρώματα! Καλή 

διασκέδαση.  

Με πολλή αγάπη,  

Λήδα και Αχιλλέας» 

Η Λήδα και ο Αχιλλέας έστειλαν μια επιστολή στους μαθητές, καλώντας τους να 

λάβουν μέρος σε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής. Τα καλύτερα έργα των μαθητών 

εικονογράφησαν και την χώρα της Ρωσίας στο παραμύθι μας.  

 

 



 
 

κξ 72 

Δραστηριότητα 2 : Μικροί κύκνοι  

«-Η πιο όμορφη εμπειρία μου ήταν το βράδυ που πήγαμε να παρακολουθήσουμε την 

«Λίμνη των Κύκνων» στο θέατρο Μπολσόι. Στο θέατρο Μπολσόι δρεύουν και τα πε΄ριφημα 

Μπαλέτα Μπολσόι , που αποτελούν ένα από τα κορυφαία χορευτικά συγκροτήματα στον 

κόσμο. 

- Το θέατρο Μπολσόι χτίστηκε για πρώτη φορά το 1776. Από τότε έχει καταστραφεί και 

ξαναχτιστεί πολλές φορές. Πλέον, πραγματοποιεί παραστάσεις όπερας και μπαλέτου. 

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς στο διαδίκτυο αποσπάσματα από το μπαλέτο που 

είδαμε. Μετά, μπορείτε να γίνετε κι εσείς μικροί χορευτές μπαλέτου και να χορέψετε υπό 

τους ήχους της «Λίμνης των Κύκνων».» 

Οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν βίντεο με χορευτές μπαλέτου, καλούνται να 

γίνουν οι ίδιοι χορευτές και να χορέψουν υπό τους ρυθμούς της Λίμνης των Κύκνων.  

 

 

Δραστηριότητα 3: Η γιαγιά μου η καλή  

«-Στην Ρωσία επισκεφτήκαμε την γιαγιά της Helina, η οποία μας έδειξε το παιχνίδι 

«Μπάμπουσκα». 

- Η Μπάμπουσκα είναι ξύλινες φουσκωτές κούκλες σε διάφορα μεγέθη που φορούν 

παραδοσιακά ρωσικά φορέματα και θυμίζουν μανούλες ή γιαγιάδες. Η πιο μεγάλη έκρυβε 

στο εσωτερικό της άλλες έξι ή εφτά κούκλες, η καθεμιά σε δύο κομμάτια. Η τελευταία 

φιγούρα που ήταν και η πιο μικρή ονομάζεται ‘σπόρος’. Μπορείτε να το δείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο. 

- Ήρθε η ώρα όμως για παιχνίδι. Πάρτε ένα κομμάτι πηλό, το οποίο θα το επεξεργαστείτε με 

τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάξετε από μία Μπάμπουσκα σε ότι μέγεθος θέλετε. Αφού 

στεγνώσει ο πηλός, χρωματίστε  με τέμπερα τις δικές τους Μπάμπουσκες.» 
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Η εκπαιδευτικός μοιράζει κομμάτια από πηλό στους μαθητές, με τον οποίο θα 

κατασκευάσουν τις μπαμπούσκες τους και θα τις τοποθετήσουν πάνω σε φύλλο 

χαρτί. Εκεί θα τις αφήσουν μέχρι να στεγνώσουν. Αφού στεγνώσουν, θα τις 

ζωγραφίσουν με διάφορα χρώματα. 
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Χώρα 

 

Στόχοι 

 

Διδακτική 
προσέγγιση 

Μέσα 

 

 

Ρωσία 

 

 

 

 

 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η εκπαιδευτικός 

και να μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Γνωρίσουν την ιστορία του 

τόπου τους και να 

πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Αναπτύξουν την φαντασία 

τους. 

 Συνεργαστούν εταιρικά και 

ομαδικά. 

 Κατασκευάσουν την δική τους 

μπαμπούσκα από πηλό. 

 Συνεργαστούν εταιρικά και να 

χορέψουν μπαλέτο. 

 Λάβουν μέρος σε διαγωνισμό. 

 Αποκτήσουν ακουστικά 

ερεθίσματα από μπαλέτο. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική 

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλίο 

 Φύλλο χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Τέμπερα 

 Πηλός 

 Φορητός 

υπολογιστής 

 Βίντεο 

 Μολύβι  

 Φωτογραφίες 

των 

αξιοθέατων 
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Αγγλία 

Από την Αγγλία επιλέχτηκα οι δραστηριότητες 1, 5, 6. Πιο συγκεκριμένα: 

Δραστηριότητα 1 : Χοροστροβιλίσματα  

«Λονδίνο, Απρίλιος 2019  

Αγαπημένοι μας φίλοι, 

ενώ περπατούσαμε στους δρόμους του Λονδίνου, είδαμε το ‘ Maypole’, όπου 

είναι το έθιμο του κονταριού με τις πολύχρωμες κορδέλες. Εμείς όταν πήραμε 

μέρος στο έθιμο αυτό, διασκεδάσαμε πολύ. Γι αυτόν τον λόγο σας προτείνουμε  

να το κάνετε κι εσείς.  

Δεν είναι δύσκολο! Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ψηλό κοντάρι, 

πολύχρωμες μακριές κορδέλες και αγγλική μουσική που θα σας δίνει τον 

κατάλληλο ρυθμό. Ααα! Και φυσικά την καλή σας διάθεση!  

Καλά να περάσετε.!  

Με πολλή αγάπη,  

Αχιλλέας και Λήδα»  
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Δραστηριότητα 5: Εκδρομή στη Σκωτία  

«-Στους δρόμους του Εδιμβούργου υπήρχαν πολλά μαγαζιά που πουλούσαν παραδοσιακές 

στολές των Σκωτσέζων. 

- Στο χαρτί που σας στείλαμε υπάρχει η παραδοσιακή στολή αλλά δυστυχώς τα χρώματα 

ξεθώριασαν. Μπορείτε να βάλετε χρώματα στις παραδοσιακές στολές των Σκωτσέζων;» 

Η εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το φύλλο χαρτί με τις παραδοσιακές 

στολές των Σκωτσέζων, τις οποίες καλούνται να ζωγραφίσουν οι μαθητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 77 

Δραστηριότητα 6: Πες το ελληνικά με Bingo 

«-Παιδιά ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά; 

Άνοιξε τον φάκελο και δες τη λίστα με τις λέξεις αυτές και τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις. 

- Τι θα λέγατε τώρα να παίξουμε Bingo με τις λέξεις αυτές; όλες τις οδηγίες θα τις βρείτε 

μέσα στο φάκελο που υπάρχει.» 

Η εκπαιδευτικός μοιράζει στον κάθε μαθητή από μία καρτέλα και χαρτάκια ώστε να 

καλύπτουν τις λέξεις που ακούνε. Η εκπαιδευτικός είναι η μάνα και λέει λέξεις και 

αριθμούς. Ο μαθητής που έχει την λέξη ή τον αριθμό που ακούει, πρέπει να το 

καλύψει. Όποιος καλύψει πρώτος όλη την καρτέλα είναι και ο νικητής. 
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Χώρα 

 

Στόχοι 

 

Διδακτική 
προσέγγιση 

 

Μέσα 

 

 

Αγγλία 

 

 

 

 

 

 

 

 Κατανοούν αυτό που τους 

αφηγείται η 

εκπαιδευτικός και να 

μπορούν να το 

αποδώσουν καλλιτεχνικά. 

 Γνωρίσουν την ιστορία 

του τόπου τους και να 

πληροφορηθούν για τα 

διάφορα αξιοθέατα. 

 Ενεργοποιήσουν την 

φαντασία τους. 

 Γνωρίσουν αγγλικές 

λέξεις. 

 Συνεργαστούν εταιρικά 

και ομαδικά. 

 Να χορεύουν σε 

αγγλικούς ρυθμούς 

τραγουδιών, 

αναβιώνοντας παράλληλα 

το παραδοσιακό έθιμο 

του Maypole. 

 Χρωματίζουν τις στολές 

των Σκωτσέζων 

προσθέτοντας τα δικά 

τους χρώματα. 

 Καλύπτουν διάφορες 

λέξεις και αριθμούς που 

ακούνε στο παιχνίδι 

Bingo. 

 Ακολουθούν τους κανόνες 

ενός παιχνιδιού. 

 Αποδεχτούν την 

διαφορετικότητα των 

ανθρώπων και των 

πολιτισμών ανά τον 

 

 Μαθητοκεντρική 

 Παιχνιδοκεντρική  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βιβλίο 

 Φύλλα χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

 Μολύβι 

 Φορητός 

υπολογιστής 

 Βίντεο 

 Σκίτσα  

 Φωτογραφίες 

των 

αξιοθέατων 

 Χαρτόνι 
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κόσμο. 

 Υιοθετήσουν στοιχεία που 

βρίσκουν ενδιαφέροντα, 

ανοίγοντας έτσι τους 

ορίζοντές τους. 

 Αφυπνιστούν πολιτισμικά. 
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5. Αποτίμηση του προγράμματος 

5.1. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την συνολική αποτίμηση του προγράμματος αυτού, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 

ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία: 

α) το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές. 

β) τα ημερολόγια, τα οποία σχεδιάστηκαν και καταγραφόταν από την εκπαιδευτικό. 

γ) οι συνεντεύξεις, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν ξεχωριστά σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν το πρόγραμμα. 

5.1.1.   Το ερωτηματολόγιο  

Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν από την εκπαιδευτικό λαμβάνοντας υπόψη την 

ηλικία των παιδιών και τους σκοπούς του προγράμματος. Περιλάμβαναν ερωτήσεις 

ανοιχτού και κλειστού τύπου και τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν ατομικά σε 

αυτές.  

Οι ερωτήσεις ήταν συνολικά 9, από τις οποίες οι 5 ήταν κλειστού τύπου και τα 

παιδιά έπρεπε να επιλέξουν μία από τις δύο προτεινόμενες απαντήσεις. Οι 

υπόλοιπες 3 ερωτήσεις ήταν τόσο κλειστού όσο και ανοιχτού τύπου. Αρχικά έπρεπε 

να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην ερώτηση, και αμέσως μετά να 

αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Και η τελευταία ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου, 

όπου τα παιδιά απαντήσουν σε μια ερώτηση. 

Ειδικότερα, η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου, 

αφορούσε το φύλο των μαθητών και τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν αν είναι 

κορίτσια ή αγόρια. Η δεύτερη ερώτηση ήταν κι αυτή κλειστού τύπου, αφορούσε την 

καταγωγή των μαθητών και τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν αν προέρχονται από την 

Ελλάδα ή την Αλβανία. Η Τρίτη ερώτηση ήταν κλειστού τύπου, αφορούσε την 

αρέσκεια των παιδιών στα παραμύθια και τα παιδιά επέλεξαν θετικά ή αρνητικά. Η 

τέταρτη ερώτηση ήταν κλειστού τύπου, αφορούσε το παιχνίδι και τα παιδιά 

επέλεξαν αν τους αρέσει να παίζουν μόνα τους ή με άλλα παιδιά. Η πέμπτη 

ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου και τα παιδιά έπρεπε να γράψουν ποιο είναι το 

αγαπημένο τους παιχνίδι και τον λόγο που επιλέγουν αυτό το παιχνίδι. Η έκτη 

ερώτηση ήταν ανοιχτού και κλειστού τύπου, αφορούσε άλλες χώρες και στην οποία 

τα παιδιά πρώτα επέλεγαν αν γνωρίζουν ή όχι άλλες χώρες και στην συνέχεια 

κατέγραφαν ποιες είναι αυτές οι χώρες. Η έβδομη ερώτηση ήταν ανοιχτού και 

κλειστού τύπου, αφορούσε τα ταξίδια σε μέρη της Ελλάδας και τα παιδιά έπρεπε 

πρώτα να απαντήσουν αν έχουν ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην 
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συνέχεια να κατονομάσουν τα μέρη αυτά και να γράψουν και τι είδαν εκεί. Η όγδοη 

ερώτηση ήταν ανοιχτού και κλειστού τύπου, αφορούσε τα ταξίδια στο εξωτερικό και 

τα παιδιά έπρεπε πρώτα να απαντήσουν αν έχουν ταξιδέψει σε χώρες του 

εξωτερικού και στην συνέχεια να καταγράψουν τις χώρες αυτές και τι είδαν εκεί. 

Τέλος, η ένατη ερώτηση ήταν κλειστού τύπου και αφορούσε τις γνωριμίες των 

μαθητών με παιδιά τα οποία δεν κατοικούν στην Ελλάδα, όπου έπρεπε να 

επιλέξουν ναι ή όχι. 

 

5.1.2. Τα ημερολόγια της εκπαιδευτικού 

Αρχικά, το ημερολόγιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο δίνει την 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν στην εργασία τους και να την 

ερμηνεύσουν κριτικά(McDonough & McDonough, αναφέρεται στο Γρίβα, 2013). 

Έτσι, η εκπαιδευτικός τηρούσε ημερολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 

στο οποίο κατέγραφε διάφορες παρατηρήσεις, εντυπώσεις, εμπειρίες, 

συμπεράσματα και συναισθήματα των παιδιών ύστερα από κάθε διδακτική 

παρέμβαση.  

Η συμπλήρωση του ημερολογίου βοηθάει στο να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα της έκβασης της κάθε παρέμβασης. Ειδικότερα, μέσω του ημερολογίου, η 

εκπαιδευτικός αναζητά τα επιτυχημένα ή όχι σημεία της, τα σημεία που ήθελαν 

βελτίωση και αυτά που εντυπωσίασαν ή όχι τους μαθητές. Για να το επιτύχει αυτό, 

μετά το πέρας της διδακτικής ενότητας, απαντούσε σε μια σειρά ερωτήσεων. Οι 

ερωτήσεις αυτές  βασίζονται σε τρεις θεματικούς άξονες και σχετίζονται με τους 

μαθητές (συμπεριφορά, συναισθήματα κλπ), τον εκπαιδευτικό (στάση) και τέλος, 

την συνολική αποτίμηση του προγράμματος. Ειδικότερα: 

Πρώτος άξονας: Μαθητές 

Ο πρώτος άξονας αφορά τις αντιδράσεις, τις στάσεις, την συμπεριφορά και τα 

συναισθήματα των μαθητών τόσο σε κάθε διδακτική παρέμβαση όσο και  συνολικά 

καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Αρχικά, εστιαζόμαστε στο τι κέντρισε το 

ενδιαφέρον των μαθητών και σε τι βαθμό, καθώς επίσης και στην δυσκολία των 

δραστηριοτήτων. Αμέσως μετά, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην συνεργασία και την 

αλληλόδραση των παιδιών μεταξύ τους, καθώς σημαντικό κομμάτι αποτελεί τόσο η 

στάση ενός παιδιού απέναντι στους συμμαθητές του, όσο και η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση που αναπτύσσει με τα μέλη της ομάδας του. Οι ερωτήσεις του 

πρώτου άξονα είναι οι εξής: 

 Πως αντέδρασαν οι μαθητές στην παρουσίαση του θέματος; 

 Πως αντέδρασαν οι μαθητές σχετικά με τις χώρες που θα επισκεφτούμε; 

 Ποια δραστηριότητα τους κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον; 
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 Υπήρξε κάποια δραστηριότητα που να δυσκολεύτηκαν; Και αν ναι, ποια ήταν 

αυτή; 

 Πως ήταν η συνεργασία (εταιρική- ομαδική) μεταξύ των παιδιών;  

 Τι τους άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο; 

 Ποια ήταν η αντίδραση των παιδιών μετά το πέρας του προγράμματος; 

Δεύτερος άξονας: Εκπαιδευτικός 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να κάνει την 

αυτοαξιολόγησή του. Ειδικότερα, επισημαίνει τα επιτυχή και τα λιγότερο επιτυχή 

σημεία της διδασκαλίας, τις παρεμβάσεις που χρειάστηκε να κάνει και να 

αιτιολογήσει. Με αυτόν τον τρόπο μεν αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις 

που υπάρχουν στην διδασκαλία του, αλλά και εντοπίζει αποτελεσματικότερους 

τρόπους και μέσα διδασκαλίας που να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες και στις 

επιθυμίες των μαθητών. Οι ερωτήσεις του δεύτερου άξονα είναι οι εξής:  

 Χρειάστηκε να παρέμβω σε κάποιο σημείο; Αν ναι, ποιο ήταν αυτό το σημείο 

και γιατί χρειάστηκε να παρέμβω; 

 Τι θα μπορούσα να αλλάξω και γιατί; 

Τρίτος άξονας: Αποτίμηση του προγράμματος 

Ο τρίτος άξονας αφορά την συνολική αποτίμηση της κάθε διδασκαλίας ατομικά και 

του προγράμματος γενικά. Συγκεκριμενοποιώντας, μας ενδιαφέρουν τόσο τα 

επιτυχή και τα λιγότερο επιτυχή μέρη της κάθε διδασκαλίας όσο και του 

προγράμματος στην συνολική του μορφή. Τέλος, η εκπαιδευτικός καλείται να 

καταγράψει ποια θεωρεί πως ήταν τα οφέλη για τους ίδιους τους μαθητές, καθώς 

επίσης και τα συναισθήματά τους μετά το πέρας του προγράμματος. Οι ερωτήσεις 

του τρίτου άξονα είναι οι εξής:  

 Ποια θεωρώ ως επιτυχή σημεία του προγράμματος και γιατί; 

 Ποια θεωρώ ως λιγότερο επιτυχή σημεία του προγράμματος και γιατί; 

 Τι πραγματικά κράτησαν οι μαθητές μετά το πέρας του προγράμματος; 

 Ποια ήταν τα οφέλη του προγράμματος στους μαθητές; 

  

5.1.3. Οι συνεντεύξεις 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν το τελικό στάδιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο 

συλλογής δεδομένων στα πλαίσια του προγράμματος. Η συνέντευξη σχετιζόταν και 

με το αρχικό ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε στους μαθητές πριν την έναρξη του 

προγράμματος. Με βάση τις ερωτήσεις του αρχικού ερωτηματολογίου 

σχεδιάστηκαν και οι ερωτήσεις της συνέντευξης. 
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Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσα στην σχολική αίθουσα των μαθητών και 

γινόταν ατομικά. Τα παιδιά καθόταν αντίκρυ της εκπαιδευτικού και απαντούσαν σε 

ερωτήσεις μέσα σε ένα οικείο, φιλικό και ζεστό περιβάλλον. Οι ερωτήσεις 

επικεντρώθηκαν στην συνολική αποτίμηση του προγράμματος. Ειδικότερα, η 

συνέντευξη περιλάμβανε τις εξής ερωτήσεις: 

 Σου άρεσε το παραμύθι; 

 Τι σου άρεσε πιο πολύ στο παραμύθι; 

 Ποια χώρα σου άρεσε περισσότερο και γιατί; 

 Σου άρεσε που σε κάποια παιχνίδια έπρεπε να συνεργαστείς με συμμαθητές 

σου; 

 Ποιο από τα παιχνίδια σου άρεσε πιο πολύ και γιατί; Ποιο δεν σου άρεσε; 

 Σε ποια χώρα από αυτές που γνωρίσαμε θα ήθελες να επισκεφτείς; 

 Θα ήθελες να ταξιδέψεις και σε κάποια άλλη χώρα που δεν υπήρχε στο 

παραμύθι μας; 

 Θα ήθελες να είχες κι εσύ φίλους σε διάφορες χώρες του κόσμου; 

 Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το νόημα του παραμυθιού;   
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6. Αποτελέσματα 

6.1. Αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των μαθητών 

Από τα ερωτηματολόγια προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

 Ποιο είναι το φύλο των μαθητών; 

 

 

 Ποια είναι η χώρα προέλευσης των παιδιών; 
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 Σου αρέσουν τα παραμύθια; 

 

 

 Σου αρέσει να παίζεις μόνος ή με άλλα παιδιά; 

 

 

 Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι και γιατί; 
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 Γνωρίζεις άλλες χώρες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 
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 Έχεις ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας; Αν ναι, θυμάσαι που πήγες 

και τι είδες εκεί; 

 

 

 

 

 Έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό; Αν ναι, θυμάσαι που πήγες και τι είδες εκεί; 
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Όσον αφορά το μέρος που πήγαν αυτά τα δύο παιδιά που ταξίδεψαν σε κάποια 

χώρα τους εξωτερικού, είναι η Αλβανία και δεν θυμόταν αν είδαν κάτι. 

 

 Γνωρίζεις παιδιά που μένουν  σε κάποια άλλη χώρα; 

 

 

6.2. Αποτελέσματα των ημερολογιακών καταγραφών της 

εκπαιδευτικού 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η εκπαιδευτικός τηρούσε ημερολόγια. 

Συνολικά τηρήθηκαν 9 ημερολόγια, δηλαδή ένα ημερολόγιο για κάθε χώρα. 
Γενικότερα, στο στάδιο της αφήγησης του παραμυθιού από την εκπαιδευτικό δεν 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών ως προς την κατανόησή του. 

Ωστόσο, τα μεγάλα κομμάτια κάποιες φορές ίσως κούραζαν τους μαθητές, καθώς 

υπήρχαν συσσωρευμένες πολλές πληροφορίες και επεξηγήσεις για τα διάφορα 

αξιοθέατα. Παρ’ όλα αυτά, δεν χανόταν τα ενδιαφέρον ενώ πρόσεχαν με αμείωτη 

προσοχή, πράγμα που ίσως αποδίδεται και στην ενεργή συμμετοχή τους στην 

συνέχεια του παραμυθιού. 

Το πρώτο ημερολόγιο αφορούσε την Ελλάδα, όπου ήταν η χώρα καταγωγής των 

ηρώων του παραμυθιού και επόμενος ο πρώτος σταθμός. Εδώ, οι μαθητές μαζί με 

την Λήδα και τον Αχιλλέα ταξίδεψαν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τους Δελφούς, 

την Επίδαυρο, τα Μετέωρα, το Άγιο Όρος, την Κνωσσό και γνώρισαν αντίστοιχα την 

Ακρόπολη, τον Λευκό Πύργο, το μαντείο των Δελφών,  το θέατρο Επιδαύρου, τα 

μοναστήρια, το παλάτι της Κνωσσού. Ενώ όταν έφτασε η ώρα των δραστηριοτήτων, 

επιλέχθηκαν οι 3 από τις πέντε δραστηριότητες. Ειδικότερα, η πρώτη 

δραστηριότητα αφορούσε το ταίριασμα των αξιοθέατων της Ελλάδας με τις 

αντίστοιχες πληροφορίες. Στην δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά 
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(ανά 4 άτομα) και δεν συναντήθηκαν δυσκολίες. Και οι 5 ομάδες κατάφεραν να 

ανταπεξέλθουν της δραστηριότητας και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα.  Η δεύτερη δραστηριότητα αφορούσε τους θεούς του Ολύμπου και 

χωριζόταν σε δύο υποδραστηριότητες. Αξίζει να τονιστεί πως οι μαθητές δεν έχουν 

διδαχθεί ακόμα μυθολογία στο σχολείο, καθώς φοιτούν στην πρώτη τάξη. Ωστόσο, 

μέσα από παραμύθια ή από παιδικά βιβλία λογοτεχνίας γνώριζαν τους θεούς του 

Ολύμπου και μπόρεσαν εύκολα να συνδυάσουν τόσο τους θεούς με τα σύμβολά 

τους, όσο και τα αινίγματα. Από τις δύο υποδραστηριότητες, πιο ενδιαφέρουσα 

φάνηκε στα παιδιά αυτή με τα αινίγματα, καθώς παρατηρήθηκε μεγάλος 

ενθουσιασμός και εγρήγορση των παιδιών για να ακούσουν τις πληροφορίες που 

έδινε το αίνιγμα, να βρουν πρώτοι την λύση ώστε να κερδίσουν το κερδισμένο 

χαρτάκι με τον θεό ή την θεά του Ολύμπου. Μάλιστα, ζητήθηκε από τα παιδιά η 

επανάληψη του παιχνιδιού αυτού. Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα που έλαβε 

χώρα από την Ελλάδα σχετιζόταν με τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στην 

Ελλάδα. Στο παραμύθι, τα παιδιά ταξίδεψαν σε μέρη ορεινά, παιδικά και 

παραθαλάσσια, επομένως θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει αυτή η σημαντική αναφορά, 

ώστε να αποτελέσει ένα μέσο ευαισθητοποίησης των μαθητών. Η δραστηριότητα 

αυτή, όπως και η προηγούμενη, χωρίζεται σε δύο υποδραστηριότητες. Στην πρώτη, 

οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά για να ταιριάξουν τις φωτογραφίες των ζώων με τα 

ονόματά τους, ενώ στην δεύτερη έπαιξαν εταιρικά και ομαδικά το παιχνίδι μνήμης. 

Στην δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με συνεχής 

ερωτήσεις, καθώς κάποια από αυτά τα ζώα δεν τα είχαν δει ή δεν τα είχαν ακούσει.  

Το δεύτερο ημερολόγιο και επόμενος σταθμός των παιδιών ήταν η Αίγυπτος. 

Κάποια από τα παιδιά ανυπομονούσαν από την αρχή για την χώρα αυτή, ίσως λόγω 

των Φαραώ και γενικότερα της ιστορίας και της μυθολογίας που βλέπουν μέσω 

διάφορων κινουμένων σχεδίων ή παιχνιδιών στο διαδίκτυο ή βιβλίων. Μεγάλο 

ενθουσιασμό κατά την διάρκεια της εικονογράφησης έδειξαν όταν κλήθηκαν να 

ζωγραφίσουν τρεις από τους θεούς της Αιγύπτου (Ρα, Ίσις, Όσιρις), όπως επίσης και 

τις Πυραμίδες με την Σφίγγα και τις καμήλες. Μάλιστα, πολλές φορές ζητούσαν το 

λόγο ώστε να προσθέσουν κάτι που άκουσαν, γνώριζαν ή είδαν και επομένως 

δινόταν η ευκαιρία για ένα εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την Αίγυπτο. Από τις 

δύο δραστηριότητες της Αιγύπτου επιλέχθηκε η μία, η οποία αφορούσε ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες έπαιξαν αρμονικά χωρίς 

διαφωνίες ή τσακωμούς, ενώ τήρησαν όλους τους κανόνες, πράγμα ασυνήθιστο για 

τόσο μικρής ηλικίας παιδιά. Μάλιστα, τους κίνησε τόσο πολύ το ενδιαφέρον, ώστε 

θέλησαν να το ολοκληρώσουν και την επόμενη διδακτική ώρα, καθώς το διάλειμμα 

τους διέκοψε το παιχνίδι στην μέση. 

Το τρίτο ημερολόγιο αφορούσε την χώρα της Ιταλίας, που ήταν και η τρίτη χώρα 

που επισκέφθηκαν τα παιδιά μαζί με την Λήδα και τον Αχιλλέα. Στην χώρα αυτή, 

έλαβαν χώρα 5 από τις 6 δραστηριότητες, χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερες 
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δυσκολίες από τα παιδιά. Οι δραστηριότητες της Ιταλίας περιλάμβαναν εικαστικά, 

χορό, παζλ, παιχνίδια με λέξεις και φαντασία. Συγκεκριμενοποιώντας, η πρώτη 

δραστηριότητα αφορούσε τα εικαστικά και τα παιδιά έπρεπε αφενός να 

ζωγραφίσουν την Μόνα Λίζα, προσθέτοντας τα δικά του χρώματα, και αφετέρου να 

δημιουργήσουν την δική τους βενετσιάνικη μάσκα. Στην δεύτερη δραστηριότητα, οι 

μαθητές χωρισμένοι σε ζευγαράκια χόρεψαν ιταλικό βαλς σε ιταλικούς ρυθμούς, 

αφού πρωτίστως τους  είχε δοθεί το κατάλληλο ερέθισμα μέσω βίντεο στο 

διαδίκτυο. Αυτή ήταν και η δραστηριότητα που ξεχώρισε για τα παιδιά, αφού έγινε 

φανερά αντιληπτός ο μεγάλος ενθουσιασμός τους. Η επόμενη δραστηριότητα 

καλούσε τα παιδιά να σχηματίσουν διαφορετικά παζλ, με τις φωτογραφίες των 

αξιοθέατων. Τα παιδιά δούλεψαν ομαδικά, και μάλιστα σε πολλές ομάδες χώρισαν 

τα χρώματα και το κάθε παιδί έφτιαξε το δικό του αξιοθέατο. Η τέταρτη 

δραστηριότητα περιλάμβανε ένα κρυπτόλεξο. Προς διευκόλυνση των μαθητών και 

με βάση τις εικόνες που υπήρχαν, ειπώθηκαν και γράφτηκαν στον πίνακα οι λέξεις 

που έπρεπε να εντοπίσουν οι μαθητές στο κρυπτόλεξο. Αν και η δραστηριότητα 

ήταν ατομική, παρατηρήθηκε ένα ομαδικό κλίμα ανάμεσα στα παιδιά, καθώς 

υπήρχε αλληλοβοήθεια όταν κάποιος δυσκολευόταν να βρει μία από τις λέξεις. Η 

τελευταία δραστηριότητα σχετιζόταν με την δημιουργία μιας δικής τους πίτσας, 

όπου τα παιδιά έπρεπε να βάλουν τα δικά τους υλικά και να ονομάσουν την πίτσα 

τους. Οι περισσότεροι μαθητές, δημιούργησαν γλυκές πίτσες (πχ σοκολάτα, 

μπουένο, παγωτό κλπ) παρά αλμυρές. Αυτό είναι βέβαια λογικό, αν αναλογιστούμε 

ότι τα παιδιά σε μικρές ηλικίες δείχνουν τις προτίμησή τους στα γλυκά. 

Η τέταρτη χώρα επίσκεψης ήταν η Αλβανία, η οποία περιλάμβανε 3 

δραστηριότητες, από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι 2. Και οι δύο 

δραστηριότητες ήταν γλωσσικού περιεχομένου, πράγμα που δυσαρέστησε τα 

παιδιά. Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε μία ακροστιχίδα με τα αξιοθέατα της 

Αλβανίας, ενώ στην δεύτερη έπρεπε οι μαθητές να βάλουν στην σειρά τις προτάσεις 

σε μια εκτέλεση συνταγής μαγειρικής. Αν και η ακροστιχίδα τους φάνηκε εύκολη, 

ωστόσο στο να βάλουν τις προτάσεις στην σειρά υπήρξε μεγάλη δυσκολία. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα αποδείχθηκε πως είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας στα 

παιδιά, παρόλο που έχουν ξαναδουλέψει μέσα στην σχολική τάξη ανάλογες 

ασκήσεις. Επίσης, στην Αλβανία δεν υπήρξε κάποια δραστηριότητα, η οποία ήταν 

δημιουργική, οπότε τα παιδιά δεν χρησιμοποίησαν την φαντασία και την ενέργειά 

τους. Συμπερασματικά, οι μαθητές θεώρησαν τις δραστηριότητες βαρετές και ίσως 

γι αυτό δεν υπήρχαν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Αμέσως επόμενος σταθμός φανταστικών και πραγματικών ηρώων του παραμυθιού 

ήταν η Γαλλία. Αξίζει να τονιστεί από την  αρχή πως η επιλογή της χώρας συνέπεσε 

με την πυρκαγιά της Παναγίας των Παρισίων στην πόλη του Παρισιού. Παρόλο το 

νεαρό της ηλικίας τους, τα περισσότερα παιδιά ήταν ενημερωμένα και ζητούσαν 

συνεχώς να μάθουν πληροφορίες, ειδικά όταν η αφήγηση του παραμυθιού έφτασε 
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στο σημείο όπου ο Αχιλλέας και η Λήδα επισκεπτόταν αυτόν τον ναό. Όσον αφορά 

τις δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν οι 4 από τις 6, από τις οποίες οι τρεις 

πρώτες  ενθουσίασαν τους μαθητές. Ειδικότερα, στην πρώτη δραστηριότητα οι 

μαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν μια παραλλαγή του πίνακα του Μονέ ‘Ροζ 

Νούφαρα’. Όλα τα παιδιά σχημάτισαν λουλούδια, μεγάλα και μικρά, τα οποία ήταν 

κυρίως μαργαρίτες. Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε μια επιστολή την οποία 

έπρεπε να γράψουν τα παιδιά και να την στείλουν στον Αστερίξ και στον Οβελίξ. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα προκάλεσε πολύ γέλιο στα παιδιά, καθώς 

δημιουργούσαν τα δικά τους ονόματα με την κατάληξη –ιξ και όλοι μαζί 

συνέγραψαν την επιστολή. Στην τρίτη δραστηριότητα, παρότι γλωσσικού τύπου 

άσκηση, τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα ενεργά. Ίσως αυτό οφειλόταν στο ψάξιμο των 

γαλλικών λέξεων και στο ποιος θα τις εντοπίσει, ώστε να τις πει πρώτος, ένα είδους 

ωστόσο υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσά τους. Η τελευταία δραστηριότητα ήταν κι 

αυτή γλωσσικού τύπου και σχετιζόταν με την συμπλήρωση κενών, όπου τα παιδιά 

έπρεπε να επιλέξουν την σωστή λέξη από την μία στήλη ώστε να ολοκληρώνεται η 

πρόταση.   

Η αμέσως επόμενη χώρα με την οποία ήρθαν σε επαφή οι μαθητές ήταν η Κίνα. 

Κατά την διάρκεια της αφήγησης υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον των αγοριών, όταν 

αναφέρθηκαν και κλήθηκαν να ζωγραφίσουν τους τάφους των Μινγκ και τον πήλινο 

στρατό. Σχετικά με τις δραστηριότητες, η πρώτη ήταν γνωστή στους μαθητές και δεν 

συνάντησαν δυσκολία, καθώς έπρεπε να ταιριάξουν τα αξιοθέατα με τα ονόματά 

τους δουλεύοντας ομαδικά. Στην δεύτερη δραστηριότητα κλήθηκα να φτιάξουν το 

δικό τους κινέζικο καπέλο. Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές 

έμειναν ιδιαίτερα προσηλωμένοι στην δημιουργία του καπέλου. Στο τέλος, θέλησαν 

να φωτογραφηθούν κιόλας, ενώ μεταξύ τους έπαιζαν παιχνίδια ρόλων μιμούμενοι 

τα κινεζάκια. Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε τους κινέζικους αριθμούς από το 

1 μέχρι το 10 και οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν δύο από αυτούς με 

πλαστελίνη, πράγμα που τους εντυπωσίασε καθώς πολλοί μαθητές ανακάτεψαν τα 

χρώματα, δημιουργώντας πολύχρωμους κινέζικους αριθμούς. Η τελευταία 

δραστηριότητα ήταν γλωσσικού περιεχομένου και αφορούσε συμπλήρωση κενών. 

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως και σε όλες σχεδόν γλωσσικού τύπου, οι 

μαθητές δεν έδειξαν ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. 

Η έβδομη χώρα που επισκέφθηκαν οι μαθητές ήταν η Αγγλία, στην οποία λόγω 

έλλειψης χρόνου πραγματοποιήθηκαν μόλις 3 από τις 8 δραστηριότητες. Η πρώτη 

δραστηριότητα αφορούσε το παραδοσιακό έθιμο ‘Maypole’, όπου οι μαθητές 

κλήθηκαν αρχικά να δημιουργήσουν το κοντάρι με τις πολύχρωμες κορδέλες και εν 

συνεχεία να χορέψουν γύρω από αυτό σε αγγλικούς ρυθμούς. Κατά την διάρκεια 

της δημιουργίας παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα και ενθουσιασμός των 

μαθητών, ενώ ο κάθε μαθητής επέλεξε την δική του κορδέλα. Το κοντάρι, μάλιστα, 

με τις κορδέλες χρησιμοποιήθηκε και στην καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου. Η 
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επόμενη δραστηριότητα αφορούσε την περιοχή της Σκωτίας, και οι μαθητές έπρεπε 

να δώσουν τα δικά τους χρώματα στην παραδοσιακή στολή των Σκωτσέζων. Αν και 

ήταν ατομική δραστηριότητα, ωστόσο οι μαθητές παρείχαν συμβουλές και απόψεις 

στους μαθητές τους όσον αφορά στα χρώματα που θα χρησιμοποιούσαν. Τελευταία 

και ιδιαίτερα πετυχημένη δραστηριότητα ήταν αυτή του ‘Bingo’. Τα παιδιά δεν 

είχαν ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, επομένως χρειάστηκε η εκπαιδευτικός να το 

εξηγήσει. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού παρατηρήθηκε ιδιαίτερη προσήλωση, 

ενώ παρεχόταν και βοήθεια σε περίπτωση που ξέφευγε σε κάποιον μια λέξη ή ένας 

αριθμός και δεν το κάλυπτε με το ειδικό χαρτάκι. Νικήτρια αναδείχθηκε μια 

μαθήτρια, αλλά ξαναπαίξαμε το παιχνίδι μετά από επιθυμία των μαθητών.  

Η προτελευταία χώρα ήταν η Ρωσία, από την οποία επιλέχθηκαν οι 3 από τις 5 

δραστηριότητες, που ήταν όλες καλλιτεχνικής φύσεως. Ειδικότερα, η πρώτη 

δραστηριότητα αφορούσε έναν διαγωνισμό ζωγραφικής, στον οποίο τα παιδιά 

ζωγράφισαν αξιοθέατα της Ρωσίας και ως  έπαθλο ορίστηκε το να 

εικονογραφήσουν  τα καλύτερα έργα το βιβλίο, μετά από ψηφοφορία. Έχοντας 

αυτό ως κίνητρο, στην Ρωσία υπάρχουν οι πιο ωραίες και πολύχρωμες 

εικονογραφημένες  ζωγραφιές. Τα παιδιά μπήκαν σε έναν διαγωνισμό και θέλοντας 

μέσα στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού να κερδίσουν, προσπάθησαν οι ζωγραφιές 

του να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικές και ζωντανές γίνεται. Στην δεύτερη 

δραστηριότητα, οι μαθητές έγιναν για λίγο χορευτές μπαλέτου με πολύ κέφι και 

διάθεση και υιοθετώντας χορευτικές φιγούρες από το βίντεο που παρακολούθησαν 

εντός σχολικής τάξης . Στην τρίτη και τελευταία δραστηριότητα βασικό υλικό ήταν ο 

πηλός και η δημιουργία μπαμπούσκας. Η πλειοψηφία των παιδιών δεν είχε 

ξαναχρησιμοποιήσει πηλό, επομένως ήταν ένα καινούριο υλικό γι αυτούς. Αφού η 

εκπαιδευτικός εξήγησε πως χρησιμοποιείται, τα παιδιά δημιούργησαν σε μια κόλλα 

χαρτί τις δικές τους μπαμπούσκες, ενώ την επόμενη ημέρα (έπρεπε να στεγνώσουν) 

τις ζωγράφισαν προσθέτοντας με την φαντασία τους στόμα, μάτια, μαλλιά, χέρια 

κλπ. 

Η τελευταία χώρα που γνώρισαν τα παιδιά ήταν η Τουρκία. Μάλιστα, κάποια παιδιά 

αποδοκίμασαν την χώρα αυτή δηλώνοντας φανερά την δυσαρέσκειά τους και 

χαρακτηρίζοντας με όχι και τόσο κολακευτικά λόγια τους Τούρκους. Αυτό, ωστόσο, 

στάθηκε αφορμή για μια συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τους ανθρώπους 

γενικότερα χωρίς να αναφερόμαστε σε φυλές κλπ. Σχετικά με τις δραστηριότητες, 

πραγματοποιήθηκαν οι 3 από τις 4, από τις οποίες η πρώτη ήταν παιχνίδι-παζλ, η 

άλλη καλλιτεχνικού περιεχομένου και η τρίτη γλωσσικού. Παρόλο που στις 

γλωσσικές ασκήσεις των άλλων χωρών οι μαθητές δεν έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, στην άσκηση αυτή στην οποία έπρεπε να συμπληρώσουν γράμματα 

που έλειπαν μαντεύοντας την λέξη, υπήρξε ιδιαίτερη κινητοποίηση και 

ενθουσιασμός για το ποιος θα βρει το γράμμα που λείπει. Όσον αφορά τα 

ψηφιδωτά, τα παιδιά δεν είχαν ξαναχρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη τεχνική στα 
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καλλιτεχνικά και έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους των 

σκίτσων, κουράστηκαν από ένα σημείο και μετά. Γι αυτόν τον λόγο παρατηρούνται 

σκίτσα είτε με μεγάλα κενά μεταξύ των ψηφίδων είτε ημιτελή. Τέλος, σχετικά με τα 

σχηματομπερδέματα, οι μαθητές δεν εμφάνισαν κάποια δυσκολία ενώ τελείωσαν 

τα παζλ σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

6.3. Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των μαθητών 

 

Από την συνέντευξη προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

 Σου άρεσε το παραμύθι; 

 

 

 Τι σου άρεσε πιο πολύ στο παραμύθι; 
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 Ποια χώρα σου άρεσε περισσότερο και γιατί; 
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 Σου άρεσε που σε κάποια παιχνίδια έπρεπε να συνεργαστείς με συμμαθητές 

σου; 

 

 

 Ποιο από τα παιχνίδια σου άρεσε πιο πολύ και γιατί; Ποιο δεν σου άρεσε και 

γιατί; 

 

Παιχνίδια που άρεσαν: 
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Παιχνίδια που δεν άρεσαν: 

 

 

Γιατί μου άρεσε;

Παίξαμε όλη η τάξη μαζί
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 Θα ήθελες να ταξιδέψεις και σε κάποια άλλη χώρα που δεν υπήρχε στο 

παραμύθι μας; 

 

 

 Θα ήθελες να είχες κι εσύ φίλους σε διάφορες χώρες του κόσμου; 
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 Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το νόημα του παραμυθιού;   
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7. Συζήτηση 

7.1. Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

Σκοπός  της παρούσας εργασίας ήταν η πολυπολιτισμική αφύπνιση και η 

διαπολιτισμική επικοινωνία των παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίχθηκε σε ένα 

παραμύθι με τίτλο «Ταξιδεύοντας στον κόσμο με όπλο την φιλία» και 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Α’ τάξης δημοτικού (6 και 7 χρονών). Στο παραμύθι 

αυτό, οι μαθητές είχαν ενεργό συμμετοχή καθώς όχι μόνο έπαιρναν μέρος στα 

διάφορα παιχνίδια και δραστηριότητες, αλλά και επέλεγαν σε πολλά σημεία οι ίδιοι 

την πορεία του παραμυθιού.  

Αρχικά, δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και 

ανοιχτού τύπου, το οποίο σχετιζόταν κυρίως με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 

παιδιών, όσον αφορά τις χώρες του κόσμου (που πήγαν, τι είδαν κλπ). Από τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αυτού, φάνηκε πως τα παιδιά δεν είχαν 

ταξιδέψει σε χώρες του εξωτερικού, ενώ σε περιοχές της Ελλάδας είχαν ταξιδέψει 

ελάχιστα από αυτά. Μάλιστα, όσον αφορά την ερώτηση «Που πήγαν και τι είδαν;», 

παρατηρείται μια έλλειψη πολιτισμικού ενδιαφέροντος από τις οικογένειες των 

παιδιών, καθώς τα περισσότερα από αυτά έδωσαν απαντήσεις όπως: 

πολυκαταστήματα, γήπεδο ποδοσφαίρου κλπ, ενώ 5 από τα 19 παιδιά δεν θυμόταν. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας  στην 

ανάπτυξη των παιδιών όσον αφορά την συμβολή τους στην παιδαγωγική 

διαδικασία. Αν και το σχολείο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό τομέα, 

ωστόσο δεν πρέπει να λησμονείται και ο ρόλος της οικογένειας, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως πρωτογενής παιδαγωγική ομάδα και θεωρείται σημαντικό το 

γεγονός της επίδρασης που ασκεί η παρουσία των μελών της στην ορθή 

διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση του παιδιού (Νίτσα Ευαγγελία, 2002).  

Μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συμβολής των γονέων στην ανάπτυξη 

των παιδιών τους, σχετίζεται με την εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο του 

πολιτισμού και των παραδόσεων, όπου ένας από τους στόχους τους είναι αφενός η 

εξασφάλιση των παιδιών τους με βασικές πολιτισμικές αξίες (Cole & Cole, 2001 

αναφέρεται στο Βασιλική Παππά, 2010). 

Ακολούθως, η ερώτηση σχετικά με το αν τους αρέσουν τα παραμύθια προκαλεί 

μεγάλη έκπληξη, καθώς  περίπου το 1/3 των μαθητών δεν τους αρέσουν τα 

παραμύθια, ποσοστό αρκετά μεγάλο αν λάβουμε υπόψιν την ηλικία των μαθητών.  

Εκτός όμως από έκπληξη, προκαλεί και μεγάλη δυσαρέσκεια αν αναλογιστούμε τον 

ρόλο των παραμυθιών στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, καθώς ενισχύουν την 

δημιουργικότητα και την φαντασία τους, οι οποίες έχουν κυρίαρχο ρόλο στην 
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εκπαίδευση. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Ευγένιος Τριβιζάς σε συνέντευξή του 

(2017), «Τα παραμύθια αποτελούν μέσο μύησης των παιδιών στη ζωή και 

κοινωνικοποίησής τους σε θεμελιώδεις έννοιες όπως αυτές της δικαιοσύνης, της 

γενναιότητας και της αυταπάρνησης». Επίσης, εκτός από τον τομέα της 

εκπαίδευσης, μεγάλη είναι η συμβολή του παραμυθιού στην προσωπική ανάπτυξη 

του παιδιού, την κοινωνική του συμπεριφορά,  στην συναισθηματική του ωρίμανση, 

στην καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων και στην απόκτηση γνώσεων (Μακρής, 

Π.). Τέλος, το παραμύθι χαρακτηρίζεται αφενός για τον κοινωνικοποιητικό και 

επικοινωνιακό του σκοπό, και αφετέρου για τον παιδευτικό και ψυχοκινητικό του 

σκοπό, εφόσον συμβάλλει στην ανάπτυξη γλωσσικής και γραπτής έκφρασης, στην 

καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και στην εξάσκηση 

λογικομαθηματικών δεξιοτήτων (Ντούλια, 2010, αναφέρεται στο Αλεξίου, 2016).  

Εν συνεχεία, μεγάλη εντύπωση επίσης προκαλεί η ερώτηση που αφορά τα 

αγαπημένα παιχνίδια των μαθητών. Αρχικά, αξίζει να διευκρινιστεί πως  πρόκειται 

για ερώτηση ανοιχτού τύπου, στην οποία οι μαθητές  γράφουν οι ίδιοι την 

απάντηση χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Από τις 

απαντήσεις , λοιπόν, φαίνεται πως τα παιδιά προτιμάνε τα 

«κλασσικά/παραδοσιακά» παιχνίδια, έναντι των «παιχνιδιών τεχνολογίας». 

Συγκεκριμενοποιώντας, οι νέες τεχνολογίες (φορητοί υπολογιστές, play 

station,κινητά τηλέφωνα κλπ), έχουν εισβάλει κατά πολύ στην ζωές τόσο των 

ενηλίκων, όσο και των ανηλίκων, ξεκινώντας μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες. 

Συχνό φαινόμενο μάλιστα, αποτελεί το γεγονός να παρατηρούνται πολύ μικρά 

παιδιά (ηλικίας 2 ετών), τα οποία ασχολούνται με το κινητό του γονέα τους είτε 

βλέποντας διάφορα παιδικά βίντεο σε σελίδες του διαδικτύου, είτε να παίζουν 

διαδικτυακά και μη παιχνίδια. Επομένως, η προτίμηση των παιδιών στα 

παραδοσιακά/ κλασσικά παιχνίδια, προκαλεί ενδιαφέρον. Βέβαια, τα παιδιά της 

επαρχίας διαφέρουν με τα παιδιά των πόλεων, πράγμα το οποίο σχετίζεται με την 

ζωή της πόλης έναντι της ζωής στην επαρχία. Συγκεκριμενοποιώντας, το να ζει ένα 

παιδί στην επαρχία συνεπάγεται  με μεγαλύτερη επαφή με την φύση και τους 

συνομήλικους. Τα παιδιά των πόλεων δεν έχουν την δυνατότητα να παίξουν στο 

πάρκο της γειτονιάς για παράδειγμα, λόγω των γρήγορων ρυθμών και του κινδύνου 

που υπάρχει. Επομένως, βρίσκουν «παρηγοριά» με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου 

μεταφέρονται σε έναν διαδικτυακό κόσμο. 

Ακόμη μία ερώτηση, όπου προκαλούν εντύπωση οι απαντήσεις των παιδιών είναι 

το αν τους αρέσει να παίζουν μόνοι του ή με παρέα. Το 1/5 των μαθητών (4/19 

παιδιά) απάντησαν πως προτιμούν το μοναχικό παιχνίδι. Πολλά παιδιά νιώθουν την 

ανάγκη να απομονωθούν, να ηρεμήσουν και να παίξουν μόνα τους, έχοντας 

συντροφιά την φαντασία τους. Αυτή η παιγνιώδης ενέργεια εξυπηρετεί την 

εξατομίκευση της μορφωτικής εργασίας του παιδιού, διότι επιτυγχάνεται τόσο η 

ουσιαστική μάθηση του κόσμου, όσο και των γεγονότων  του περιβάλλοντος 
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(Μπεντούλα & άλλοι, 2016). Τα παιδιά στο μοναχικό παιχνίδι επινοούν σενάρια και 

παίζουν πολλούς ρόλους μαζί. Όσο μεγαλώνουν, δημιουργούν κόσμους ολόκληρους 

χρησιμοποιώντας μικρά αντικείμενα ή μινιατούρες (World play-Bozena, 2007, 

αναφέρεται στο Καλπογιάννη, 2017). 

Εκτός όμως από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές, μετά το πέρας 

του δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε ατομική συνέντευξη στο κάθε παιδί, ώστε 

να γίνει η αξιολόγηση του προγράμματος.  

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε αν τους άρεσε το παραμύθι και τι ήταν αυτό που τους 

κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικές για το πρόγραμμα, καθώς όλα τα παιδιά δήλωσαν ότι τους άρεσε το 

παραμύθι, ενώ στο τι ήταν αυτό που τους άρεσε περισσότερο οι 14 από τους 19 

μαθητές δήλωσαν τα παιχνίδια. Αυτό είναι βέβαια φυσικό, αν αναλογιστούμε την 

ηλικία των παιδιών και πως κυρίαρχο ρόλο στην ζωή τους είναι το παιχνίδι.  

Σε επόμενη ερώτηση που αφορούσε την χώρα που τους άρεσε περισσότερο, τα 8 

από τα 19 παιδιά, απάντησαν την Ελλάδα. Και όταν τους ζητήθηκε ο λόγος που την 

επιλέγουν, απάντησαν επειδή ζουν στην χώρα αυτή. Η απάντηση, ωστόσο αυτή δεν 

προκαλεί προβληματισμό, καθώς η Ελλάδα είναι κάτι γνώριμο γι αυτούς. Ακόμα κι 

αν δεν έχουν ταξιδέψει, ωστόσο δένονται με τον τόπο καταγωγής τους και δεν 

αποτελεί κάτι που τους ξενίζει. Όσο κι αν εντυπωσιάστηκαν από τις άλλες χώρες, 

ωστόσο δεν ήταν κάτι γνώριμο. Επομένως αυτό που τους έμεινε στο τέλος να 

θυμούνται, είναι η χώρα που ζουν. 

Σε ερώτηση σχετικά με την συνεργασία που είχαν με τους συμμαθητές τους, και οι 

19 μαθητές δήλωσαν πως τους άρεσε που συμμετείχαν σε ομαδικό παιχνίδι. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς σε αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου, 4 

παιδιά είχαν επιλέξει το μοναχικό παιχνίδι. Αυτό συνεπάγεται πως είτε τα παιδιά 

δέθηκαν μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες και τα παιχνίδια, καθώς 

αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, είτε τους άρεσαν οι δραστηριότητες που 

συμμετείχαν, είτε είχαν πολύ καλή συνεργασία στις ομάδες τους. Ας μην 

λησμονούμε πως η σύνθεση των θρανίων της τάξης κατά την διάρκεια του 

προγράμματος ήταν σε ομάδες, πράγμα που σημαίνει πως ακόμα και όταν τα 

παιδιά δούλευαν ατομικά σε δραστηριότητες που το απαιτούσαν, ήταν μέλη μιας 

ομάδας. 

Η επόμενη ερώτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναφερόταν στα παιχνίδια 

που άρεσαν στα παιδιά και σε αυτά που δεν τους άρεσαν. Από την μια μεριά 

σχετικά με τα παιχνίδια που άρεσαν, τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στην 

Μπαμπούσκα (Ρωσία), στο Επιτραπέζιο (Αίγυπτος), στα Ψηφιδωτά (Τουρκία), στο 

Bingo (Αγγλία), ενώ ως αιτιολογία προέβαλαν την διασκέδαση, το ομαδικό παιχνίδι 

και ότι έπαιζαν πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη μεριά, αυτά που δεν 
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τους άρεσαν ήταν να βάλουν στην σειρά τις προτάσεις, η συμπλήρωση κενών και η 

συμπλήρωση γραμμάτων, προβάλλοντας ως αιτιολογία ότι ήταν βαρετό και 

δύσκολο. Από τα παραπάνω, γίνεται εύλογα αντιληπτό πως τα παιδιά έδειξαν 

προτίμηση σε παιχνίδια- δραστηριότητες, ενώ απέρριψαν παιχνίδια που σχετιζόταν 

με το σχολείο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αφενός λόγω του νεαρού της ηλικίας των 

παιδιών και αφετέρου λόγω της δημιουργικής φύσης που εντάσσονται στα 

παιχνίδια. 

Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης αφορούσε το νόημα του παραμυθιού. Τα 

παιδιά κινήθηκαν σε δύο παραμέτρους. Ειδικότερα, 13 από τα 19 παιδιά έδωσαν ως 

απάντηση «να έχουμε παντού φίλους», ενώ 6 στα 19 παιδιά είπαν «να 

ταξιδεύουμε». Στο σημείο αυτό, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε αρχικά το 

πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η φιλία στους ανθρώπους γενικότερα και στα παιδιά 

ειδικότερα, και δεύτερον πόσο επηρεάστηκαν τα παιδιά από το παραμύθι και τους 

ήρωες που ταξίδευαν από χώρα σε χώρα, ώστε θέλησαν κι αυτά να ταξιδεύουν, 

γνωρίζοντας τον κόσμο και δημιουργώντας σχέσεις μέσα από τα ταξίδια τους αυτά.  

Γενικά, φάνηκε από την όλη διαδικασία πως τα παιδιά αποδίδουν καλύτερα όταν οι 

ασκήσεις προσφέρονται με την μορφή παιχνιδιού. Το παιχνίδι, αρχικά, παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των ατόμων, κυρίως όσον αφορά τα 

παιχνίδια συνεργασίας. Σε διάφορες δραστηριότητες της προγράμματος, τα παιδιά 

χρειάστηκε είτε να συνεργαστούν ομαδικά, είτε εταιρικά, είτε να επικοινωνήσουν 

προφορικά, είτε να επικοινωνήσουν με την γλώσσα του σώματος. Επίσης, μέσω του 

παιχνιδιού καλλιεργείται και η δημιουργικότητα  και η φαντασία των παιδιών, όπως 

όταν κλήθηκαν να γίνουν οι εικονογράφοι του παραμυθιού. Τέλος, στο παιχνίδι δεν 

εμπεριέχεται το άγχος. Τα παιδιά στις περισσότερες δραστηριότητες της 

παρέμβασης παίρνουν τον χρόνο τους μέχρι να τις ολοκληρώσουν. Επομένως, 

αποτελεί μια διαδικασία που παρεμποδίζεται ο χρόνος και τα παιδιά ήρεμα 

εκτελούν τις ασκήσεις τους, εφόσον δεν έχει και τόση μεγάλη το λάθος.  

Βέβαια, αξίζει να τονιστεί πως το παιχνίδι επιφέρει και ανταγωνισμό, κάποιες φορές 

υγιή κάποιες φορές όχι. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός τις περισσότερες φορές ωθεί τα 

παιδιά ώστε να καταβάλλουν όλες τις δυνατότητες και ικανότητές τους για να είναι 

αυτοί οι νικητές, και σε αυτήν την περίπτωση να μαζέψουν τους περισσότερους 

πόντους. 

Εκτός από αυτό, πολύ σημαντική είναι τόσο η ενθάρρυνση που θα προσφέρει 

κάποιος στο παιδί όσο και οι συμβουλές που θα του δώσει. Πολύ σημαντικό στην 

περίπτωση αυτή αποτελεί το γεγονός πως τα παιδιά εργαζόταν όλα μαζί την ίδια 

στιγμή. Έστω κι αν κάποιο από αυτά δυσκολευόταν και σκεφτόταν να τα παρατήσει, 

βλέποντας τους άλλους να εργάζονται, συνέχιζε το έργο του. Μάλιστα, όταν κάποια 

στιγμή ένα από τα παιδιά παράτησε μια δραστηριότητα, μετά από λίγο το ζήτησε το 

ίδιο πίσω ώστε να συνεχίσει. Αυτό συνέβη καθώς όλα τα υπόλοιπα παιδιά 
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εργάζονταν ώστε να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, 

όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς τα παιδιά ασκούν ιδιαίτερη επιρροή σε κάποια 

άλλα, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους. Φυσικά, όλη αυτή η επιρροή πρέπει να 

συνδυάζεται με την ενθάρρυνση κάποιου μεγαλύτερου προς το παιδί, ώστε να 

νιώθει πως κάποιος πιστεύει πως θα τα καταφέρει. Οι μεγάλοι έχουν ιδιαίτερη 

επιρροή προς τα παιδιά και αν δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα τότε το κάθε παιδί 

μπορεί να καταφέρει πολλά. 

 

7.2. Περιορισμοί του προγράμματος 

Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν αποδεικνύοντας πως ένα 

πολυπολιτισμικό παραμύθι και οι αντίστοιχες δραστηριότητες, που ανυψώνουν την 

πολιτισμική ετερότητα και ξυπνούν τη διαπολιτισμική συνείδηση, μπορούν, πέρα 

από την καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, να τους φέρουν 

κοντά και να σβήσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον «άλλο» συμμαθητή. Αν 

και τα αποτελέσματα της παρέμβασης είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, ωστόσο δεν 

μπορούν να γενικευθούν για τους εξής λόγους.   

Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με τον αριθμό των μαθητών (19), ο οποίος θεωρείται 

αρκετά μικρός ώστε να οδηγήσει στην απόλυτη αποδοχή των αποτελεσμάτων. Ίσως 

αν το δείγμα ήταν μεγαλύτερο ή έστω προερχόταν από περισσότερες τάξεις, 

διαφορετικής κλίμακας, να οδηγούσε σε πιο έγκυρα αποτελέσματα.   

Ο δεύτερος λόγος αφορά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μαθητικό δείγμα δεν 

παρουσίαζε μεγάλο βαθμό πολυπολιτισμικού χαρακτήρα. Υπήρχαν βέβαια τρία 

παιδιά διαφορετικής καταγωγής, αλλά επρόκειτο για παιδιά αποκλειστικά 

αλβανικής καταγωγής. Επομένως, θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρον και θα οδηγούσε 

σε πιο αξιόλογα αποτελέσματα η εφαρμογή του προγράμματος σε παιδιά με 

μεγαλύτερη πολιτισμική ποικιλία. Άλλωστε στις σημερινές τάξεις οι μαθητές 

μειονοτικών ομάδων είναι συνήθως περισσότεροι  και παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

γεωγραφικό ενδιαφέρον.   

Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με το παραμύθι. Σκόπιμο θα ήταν να εμπλουτιστεί ένα 

τέτοιου είδους παραμύθι με περισσότερες χώρες, περισσότερες δραστηριότητες, 

αλλά λιγότερες πληροφορίες κατά την αφήγηση. Αρχικά, τα παιδιά είναι από την 

φύση τους περίεργα και έχουν ποικίλες ερωτήσεις για τα πιο απίθανα πράγματα, 

ενώ παράλληλα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για οτιδήποτε καινούριο. 

Επιπροσθέτως, ως γνωστόν, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν έρχονται σε 

επαφή με κάτι, όταν ακούνε ή όταν βλέπουν κάτι. Λόγω του νεαρού της ηλικίας 

τους δεν έχουν μάθει στην αποστήθιση, ενώ έχουν συνηθίσει να μαθαίνουν τον 

κόσμο μέσω  του παιχνιδιού και της εξερεύνησης. 
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Σε γενικές γραμμές πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο 

μαθητής να εμπνέεται, να είναι δημιουργικός και ευφάνταστος. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει και ο ίδιος ο Τριβιζάς «Η εκπαίδευση πρέπει να εμπνέει και να χαρίζει 

δημιουργικά φτερά, κι όχι να συνθλίβει και να καταθλίβει με τη συσσώρευση 

γνώσεων στο παιδί. Κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση πρέπει να έχουν η παιδική 

δημιουργικότητα , η έμπνευση και η φαντασία των παιδιών. Όλα αυτά σε 

συνδυασμό και με το χιούμορ, δίνουν κίνητρο στους μαθητές, οι οποίοι αποκτούν 

ενδιαφέρον για την νέα γνώση, η οποία τους φαίνεται αυτόματα πιο ελκυστική.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 105 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

Αγγελίδου, Μ. (2011). Η χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία, τη 

μάθηση και την κατάρτιση. Η άποψη των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: 

Μεταπτυχιακή εργασία. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

Αρβανίτη, Ε. & Σακελλαρίου, Μ. (2014). Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των 

φοιτητών Προσχολικής Εκπαίδευσης: Μια συγκριτική διερεύνηση. 

Αυγητίδου. Σ., Τζεκάκη, Μ., Τσάφος, Β. (2016), Ενισχύοντας τη μάθηση των παιδιών: 

Νοηματοδότηση και παιχνίδι (στο: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, 

παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται). Αθήνα: Gutenberg. 

Γεωργογιάννης, Π. (2008). Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή 

στην εκπαίδευση. Τόμος 7ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση. 

Γεωργογιάννης, Π. (2009). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα. Πάτρα: 

Αυτοέκδοση. 

Γκόβαρης, Χ. (2013). Διδασκαλία και μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. Αθήνα: 

Gutenberg- Γιώργος & Κώστας Δαρδανός. 

Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα διαπολιτισμικής 

παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Γρίβα, Ε. & Σέμογλου, Κ. (2013). Ξένη γλώσσα και παιχνίδι, κινηητικές 

δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης στην πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: 

Αδελφοί Κυριακίδη. 

Γρίβα, Ε., Σέμογλου, Κ. (2016). Ξένη γλώσσα και παιχνίδι. Κινητικές δραστηριότητες 

δημιουργικής έκφρασης στην πρωτοσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. 

Δαμανάκης, Μ. (1998). Διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στο 

Βαμβούκας, Μ. Ι. & Χουρδάκης, Α. Γ. (επιμ.), Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα 

και στην Ευρώπη: Τάσεις και προοπτικές. Πρακτικά Ζ’ Διεθνούς συνεδρίου, Ρέθυμνο 

3-5 Νοεμβρίου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Δαμανάκης, Μ. (2001/2004). Η εκπαίδευση των παλλινοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών στην Ελλάδα: διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg 



 
 

κξ 106 

Ζαχαριά, Ν. (2018). Πολιτισμική ετερότητα και Διαπολιτισμικότητα στην 

Εκπαίδευση. Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών 

Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ιωάννινα.  

Καδρέφτση, Ι. (2017). Γνωρίζω μέσα από το παραμύθι άλλους πολιτισμούς: 

Κατασκευή διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού για το δημοτικό σχολείο. Πτυχιακή 

εργασία. Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

Φλώρινα. 

Κανάρη, Δ. (2011). Πρόταση ενός δημογραφικού- διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσεων στα γλωσσικά μαθήματα και 

στο γλωσσικό γραμματισμό. Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας. Βόλος. 

Κέλλης, Η. (2011). Η προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας για μαθητές/τριες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής. Διδακτορική 

Διατριβή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κομοτηνή. 

Λαζαρίδου, Κ. (2016). Ταξιδεύω μέσα από το παραμύθι και γνωρίζω άλλους 

πολιτισμούς: Κατασκευή διαθεματικού γλωσσικού υλικού για το δημοτικό σχολείο. 

Διπλωματική εργασία. ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής. Μεταπτυχιακό τμήμα 

προσχολικής αγωγής Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα. 

Λιακοπούλου, Μ. (2006). Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί 

Κυριακίδη. 

Μάνου, Α. (2013). Πολιτισμική ετερότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού και της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής στην ενσωμάτωση των 

αλλοδαπών μαθητών. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής κα του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Ρόδος.  

Μανωλέρη, Χ. (2018). Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιτραπέζιου 

παιχνιδιού με διαπολιτισμικό περιεχόμενο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Διπλωματική εργασία. Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Βόλος. 

Μάρκου, Γ. (1996). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση- επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Υ.Π.Ε.Π.Θ.- Γ.Γ.Λ.Ε. 

Μάρκου, Γ. (1996). Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, η διαδικασία 

διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Γενική 

Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. 



 
 

κξ 107 

Μάρκου, Γ. (1997). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και Διεθνής 

Εμπειρία. Αθήνα. 

Μπάκα., Χ. (2017). Ο Άλμπαν και ο Έλλην σε περιπέτειες:  Εκπαιδευτικό υλικό για 

διαπολιτισμική επίγνωση σε μαθητές Δ’ δημοτικού. Πτυχιακή εργασία. Παιδαγωγικό 

τμήμα δημοτικής εκπάιδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα. 

Μπαξεβανίδου, Σ. (2018). Παίζω και γνωρίζω όλο τον κόσμο: ένα πρόγραμμα 

πολύ/διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης στο νηπιαγωγείο. Διπλωματική Εργασία. 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Κοζάνη.  

Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ., Χατζηδήμου, Κ. (2014). Ζητήματα Διαπολιτισμικής 

Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση. 

Μπελέση, Δ. (2009). Πολιτισμική ετερότητα και διαπολιτισμική μάθηση στο σχολείο. 

Μια πρόταση διαπολιτισμικής διδακτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής κα του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. 

Ρόδος.  

Μπότσογλου, Κ. (2010). Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί. Αθήνα: Gutenberg- 

Γιώργος & Κώστας Δαρδανός. 

Νάτσκου, Δ. (2017). Καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής επίγνωσης σε μαθητές  με 

δυσκολίες μάθησης: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για πλαίσια 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Διπλωματική εργασία. ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής. 

Μεταπτυχιακό τμήμα προσχολικής αγωγής Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα 

Παναγάκη, Μ.-Ρ. (2017). Το παιχνίδι ως εργαλείο ψυχοκοινωνικής διαμόρφωσης και 

ένταξης των παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική πραγματικότητα: Απόψεις 

εκπαιδευτικών. Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κόρινθος. 

Πολίτου, Φ. (2018). Η διδαδκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ψηφιακό και 

παιγνιώδες περιβάλλον. Μια εφαρμογή σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Φλώρινα.  

Πουταλή, Ε. (2014). Διαπολιτισμικότητα και Πολυπολιτισμικότητα, Έννοιες και 

Πρακτικές. Πτυχιακή εργασία. Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Θράκης. 

Αλεξανδρούπολη. 

Σέμογλου, Κ., Τζάνη, Β. (2014). Παίζω και μαθαίνω. Αθήνα: Ίων. 

Σιβροπούλου, Ρ. (1997). Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του χώρου (νηπιαγωγείου) 

στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Αθήνα: Πατάκης. 



 
 

κξ 108 

Σουλιώτη, Α. (2015). Ξένη γλώσσα και παιχνίδι: Μια πιλοτική εφαρμογή στο 

νηπιαγωγείο. Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Παιδαγωγική Σχολή. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Φλώρινα. 

Σπανούδη, Ε.-Χ. (2018). Οι απόψεις των μαθητών για τις έννοιες της πολιτειότητας 

και ετερότητας μέσα από το παιχνίδι. Πτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Φλώρινα. 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Duong, N. C. (2008). Do games help students learn vocabulary effectively? Lac Hong 

University 

Haiat, H., Bar- Mor, G., Schochat, M. (2003). The world of a child: a world of play 

even. In the Hospital Journal of paediatric. 18, 3, 209-214 

Levi- Straus C. (1987): Φυλές και Ιστορία. Αθήνα: Μπάιρον 

Meckley, A. (2002). Observing children’s play: Mindful methods. Paper presented to 

the International Toy Research Association, London, 12 August 2002. 

Modgil, S.a. (1997a). Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: Προβληματισμοί- προοπτικές. 

Μετάφραση: Ζώνιου- Σιδέρη, Α. & Χαράμης, Π.. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Moon, B. J. (2000). Leading Professional Development in Education. Psychology Press 

Michalopoulou, A., Grantza, A. (2014). The Design, Realisation, and Evaluation of an 

Educational Programme: Promoting Play in Kindregarten στο The International 

Journal of Early Clildhood Learning, Greece. 

Scales, B., Almy, M., Nicolopoulou, A., Ervin- Tripp, S. (1991). Defending play in the 

lives of children. InB. Play and the social context of development in early care and 

education. New York: Teachers’ College, Columbia University. 

Sheridan, M.D. (1999). Play in early childhood: from birth to six years. New York: 

Routledge.  

Tiedt, P. L., Tiedt, I. M. (2006). Πολυπολιτισμική διδασκαλία. Μετάφραση: Πλυνά 

Τίνα. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Vygotsky, Lev S. (1967). Play and Its Role in the Mental Development of the Child. 

Soviet Psychology 5:6- 18. 



 
 

κξ 109 

Yawkey, T. D., Bakawa & Evenson, L. (1977). Planning for play inprograms for young 

children. Child care quarterly, u 6 (4), 259- 268. 

 

Ιστοσελίδες διαδικτύου 

ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Σημειώσεις από το μάθημα: «Αρχές 

διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης». Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=ELED283  

Καλπογιάννη, Ε. & Φύσσα, Κ. (2017).Τα είδη του παιχνιδιού. 

https://www.psychografimata.com/ta-idi-tou-pechnidiou/ 

Μακρής, Π. .Παραμύθι και παιδί. https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-

sxoleio/fairytale 

Τριβιζάς, Ε. https://www.mixanitouxronou.gr/evgenios-trivizas-o-kathigitis-

egklimatologias-pou-theori-to-elliniko-scholio-vareto-ke-echthro-tis-

dimiourgikotitas-anakalipse-ti-froutopia-ke-ine-monimos-katikos-sto-nisi-ton-

pirotechnimaton-vint/ 

Τριβιζάς, Ε. (2017).  https://www.alfavita.gr/koinonia/216916_eygenios-tribizas-i-

mageia-den-einai-tipota-allo-apo-epistimoniki-gnosi-i-opoia-den 

Banks, J. A., Tucker, M. (1998). Multiculturalism’s five dimension. NEA Today Online. 

https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism.p

df 

Krummel, A. (2013). Multicultural teaching models to educate pre-service teachers: 

Reflections, service- learning, and mentoring. Current Issues in Education, 16 (1). 

https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/viewFile/1059/450  

 

 

 

 

 

 

 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=ELED283
https://www.psychografimata.com/ta-idi-tou-pechnidiou/
https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/fairytale
https://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/fairytale
https://www.mixanitouxronou.gr/evgenios-trivizas-o-kathigitis-egklimatologias-pou-theori-to-elliniko-scholio-vareto-ke-echthro-tis-dimiourgikotitas-anakalipse-ti-froutopia-ke-ine-monimos-katikos-sto-nisi-ton-pirotechnimaton-vint/
https://www.mixanitouxronou.gr/evgenios-trivizas-o-kathigitis-egklimatologias-pou-theori-to-elliniko-scholio-vareto-ke-echthro-tis-dimiourgikotitas-anakalipse-ti-froutopia-ke-ine-monimos-katikos-sto-nisi-ton-pirotechnimaton-vint/
https://www.mixanitouxronou.gr/evgenios-trivizas-o-kathigitis-egklimatologias-pou-theori-to-elliniko-scholio-vareto-ke-echthro-tis-dimiourgikotitas-anakalipse-ti-froutopia-ke-ine-monimos-katikos-sto-nisi-ton-pirotechnimaton-vint/
https://www.mixanitouxronou.gr/evgenios-trivizas-o-kathigitis-egklimatologias-pou-theori-to-elliniko-scholio-vareto-ke-echthro-tis-dimiourgikotitas-anakalipse-ti-froutopia-ke-ine-monimos-katikos-sto-nisi-ton-pirotechnimaton-vint/
https://www.alfavita.gr/koinonia/216916_eygenios-tribizas-i-mageia-den-einai-tipota-allo-apo-epistimoniki-gnosi-i-opoia-den
https://www.alfavita.gr/koinonia/216916_eygenios-tribizas-i-mageia-den-einai-tipota-allo-apo-epistimoniki-gnosi-i-opoia-den
https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism.pdf
https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism.pdf
https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/viewFile/1059/450


 
 

κξ 110 

Παράρτημα 

Φωτογραφικό υλικό 

 

Ταυτότητες  

 

 



 
 

κξ 111 

 

 



 
 

κξ 112 

 

 



 
 

κξ 113 

 

 



 
 

κξ 114 

 

 



 
 

κξ 115 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 116 

Ελλάδα 

Δραστηριότητα 1- Αξιοθέατα 

 

 

 



 
 

κξ 117 

 

 



 
 

κξ 118 

 

 

Δραστηριότητα 2- Θεοί του Ολύμπου 

 



 
 

κξ 119 

 

 



 
 

κξ 120 

 

 



 
 

κξ 121 

 

 

Δραστηριότητα 3- Ζώα υπό εξαφάνιση 

 



 
 

κξ 122 

 

 

 



 
 

κξ 123 

 

 



 
 

κξ 124 

 

 



 
 

κξ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 126 

Τουρκία 

Δραστηριότητα 1- Σχηματομπερδέματα 

 

 

 



 
 

κξ 127 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 128 

 

 



 
 

κξ 129 

 

 



 
 

κξ 130 

 

 



 
 

κξ 131 

 

 



 
 

κξ 132 

 

 



 
 

κξ 133 

 

 



 
 

κξ 134 

 

 



 
 

κξ 135 

 

 

 

Δραστηριότητα 2- Ψηφιδωτά 

 

 

 



 
 

κξ 136 

 

 



 
 

κξ 137 

 

 



 
 

κξ 138 

 

 



 
 

κξ 139 

 

 



 
 

κξ 140 

 

 



 
 

κξ 141 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 142 

Αγγλία 

Δραστηριότητα 1- Maypole 

 

 

 



 
 

κξ 143 

 

 

Δραστηριότητα 2- Στολή Σκωτσέζων 

 

 



 
 

κξ 144 

 

 



 
 

κξ 145 

 

 



 
 

κξ 146 

 

 

Δραστηριότητα 3- Bingo 

 

 



 
 

κξ 147 

 

 

 



 
 

κξ 148 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 149 

Γαλλία 

Δραστηριότητα 1- Ροζ νούφαρα 

 

 

 



 
 

κξ 150 

 

 



 
 

κξ 151 

 

 

 

Δραστηριότητα 2- Επιστολή στον Αστερίξ και τον Οβελίξ 

 

 

 

 



 
 

κξ 152 

 

Δραστηριότητα 3- Βρίσκω τις γαλλικές λέξεις 

 

 



 
 

κξ 153 

 

 



 
 

κξ 154 

 

 

 

Δραστηριότητα 4- Συμπλήρωση λέξεων 

 



 
 

κξ 155 

 

 



 
 

κξ 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 157 

Ιταλία 

Δραστηριότητα 1- Πίνακας της Μόνα Λίζα 

 

 

 



 
 

κξ 158 

 

 

 

Δραστηριότητα 2- Βενετσιάνικες μάσκες 



 
 

κξ 159 

 

 



 
 

κξ 160 

 

 



 
 

κξ 161 

 

 

 



 
 

κξ 162 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3- Ιταλικό βαλς 



 
 

κξ 163 

 

 



 
 

κξ 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 165 

Αλβανία 

Δραστηριότητα 1- Ακροστιχίδα αξιοθέατων 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2- Μαγειρική 

 



 
 

κξ 166 

Αίγυπτος 

Δραστηριότητα 1- Επιτραπέζιο παιχνίδι 

 

 

 



 
 

κξ 167 

 

 



 
 

κξ 168 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 169 

Κίνα 

Δραστηριότητα 1- Αξιοθέατα 

 

 

 



 
 

κξ 170 

 

 



 
 

κξ 171 

 

 

 

Δραστηριότητα 2- Κινέζικο καπέλο 

 

 

 

 



 
 

κξ 172 

Δραστηριότητα 3- Κινέζικοι αριθμοί 

 

 

 



 
 

κξ 173 

 

 



 
 

κξ 174 

 

 



 
 

κξ 175 

 

 



 
 

κξ 176 

 

 



 
 

κξ 177 

 

 



 
 

κξ 178 

 

 



 
 

κξ 179 

 

 



 
 

κξ 180 

 

 



 
 

κξ 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 182 

Ρωσία 

Δραστηριότητα 1- Χορευτές μπαλέτου 

 

 

 



 
 

κξ 183 

 

 

 

Δραστηριότητα 2- Μπαμπούσκα 

 

 



 
 

κξ 184 

 

 



 
 

κξ 185 

 

 



 
 

κξ 186 

 

 



 
 

κξ 187 

 

 



 
 

κξ 188 

 

 



 
 

κξ 189 

 

 



 
 

κξ 190 

 

 



 
 

κξ 191 

 

 



 
 

κξ 192 

 

 



 
 

κξ 193 

 

 



 
 

κξ 194 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

κξ 195 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 
 

1. Φύλο: 

        Αγόρι               Κορίτσι 

 

2. Από ποια χώρα προέρχεσαι; 

             Ελλάδα            Αλβανία 

 

3. Σου αρέσουν τα παραμύθια; 

        Ναι                    Όχι 

 

4. Σου αρέσει να παίζεις μόνος ή με άλλα παιδιά; 

        Μόνος                 Με άλλα παιδιά 

 

5. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι και γιατί; 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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6. Γνωρίζεις άλλες χώρες; 

             Ναι                      Όχι 

Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

…………………………………………………………………………......

.................................................................................................................... 

 

7. Έχεις ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας; 

             Ναι                        Όχι 

Αν ναι, θυμάσαι που πήγες και τι είδες εκεί; 

………………………………………………………………………..........

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

8. Έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό; 

               Ναι                        Όχι 

Αν ναι, θυμάσαι που πήγες και τι είδες εκεί; 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

9. Γνωρίζεις παιδιά που μένουν σε κάποια άλλη χώρα; 

             Ναι                            Όχι 

 

 


	Γνωστικός τομέας
	Δημιουργικός τομέας
	Τομέας πολυπολιτισμικής επίγνωσης/ κατανόησης

