
  

1 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΘΕΜΑ:  

Παραμύθια διαφορετικών πολιτισμών: 

Δημιουργική αξιοποίηση και πολιτισμική αφύπνιση 

 

 

 

 

Επόπτρια καθηγήτρια: Ε. Γρίβα 

Επιβλέποντες καθηγητές: Τ. Κωτόπουλος – Α. Στάμου 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Αικατερίνη Τσαούση (Α.Ε.Μ.: 270) 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, 2014 



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Παραμύθια διαφορετικών πολιτισμών: 

Δημιουργική αξιοποίηση και πολιτισμική αφύπνιση» 

 

  



  

3 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση, με σκοπό την ανάπτυξη 

των ακαδημαϊκών γλωσσικών δεξιοτήτων των δίγλωσσων μαθητών. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιεί την παιδαγωγική αξία των λαϊκών παραμυθιών, ελληνικών και μου-

σουλμανικών, ως ένα διδακτικό μέσο για τη διδασκαλία της κατανόησης κειμένου 

και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Τα λαϊκά παραμύθια χρησιμοποιή-

θηκαν ως τόπος πολιτισμικής συνάντησης του ελληνικού και μουσουλμανικού στοι-

χείου αλλά και ως εφαλτήριο ενεργοποίησης και ανάδειξης της δημιουργικότητας των 

παιδιών. Το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, είναι η 

Ε΄ τάξη του  7
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. Έπειτα από μια διερεύνηση των ικανο-

τήτων των μαθητών δημιουργήθηκαν είκοσι ενότητες κατάλληλες του προαπαιτούμε-

νου στόχου μας. Κάθε ενότητα διδάσκεται μέσα από τρία βασικά στάδια: α) το προ-

στάδιο, το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης των μαθητών 

αλλά και στη σύνδεση στοιχείων των δυο πολιτισμών, β) το κυρίως στάδιο, στο οποίο 

οι μαθητές έπειτα από την ανάγνωση του λαϊκού παραμυθιού ασχολούνται με δρα-

στηριότητες κατανόησης του κειμένου αλλά και του λεξιλογίου, γ) στο μετα –στάδιο, 

οι μαθητές πλέον εισχωρούν στους ρόλους των λαϊκών παραμυθιών, επιδιδόμενοι σε 

δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, μέσω της ανάληψης ρό-

λων, αυτοσχεδιασμού και δημιουργίας νέων ιστοριών. 

 

Λέξεις κλειδιά: γλωσσικές δεξιότητες, λαϊκό παραμύθι, δίγλωσσοι μαθητές, κατανό-

ηση κειμένου, παραγωγή λόγου.    
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ABSTRACT 

This paper is a teaching approach for the development of academic language skills of 

bilingual students . Specifically , it uses the pedagogical value of folktales  both Greek 

and Muslim as a teaching tool for learning reading comprehension and production of 

written and spoken language. The folk tales were used as cultural meeting place of 

Greek and Muslims and also as a springboard activation and promotion of creativity 

of the children. The learning environment in which the research took place , was the 

fifth class of the 7th Primary School of Xanthi. After a research for the skills of  the 

students there were created twenty modules appropriate to achieve our goal. Each 

module is taught through three main stages : a) the pre - stage which aims to activate 

prior knowledge of the students and also the connection of the two cultures , b ) the 

main stage , where the students after reading the folk tale had to deal with activities of 

understanding the text and the vocabulary , c ) the post-stage , in which the students 

take the roles of the folktales and engaged in activities of production written and spo-

ken word  through role play, improvisation and creation of  new stories. 

Keywords: language skills, folk tale, bilingual students, reading comprehension,. 
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Εισαγωγή  

 Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση ή καλύτερα πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

προέκυψε από τις ανάγκες και το χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως όμως 

όλες οι φιλοσοφικές αναζητήσεις η απαρχή της βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα. Οι 

Στωικοί φιλόσοφοι σύμφωνα με τον Χρήστο Θεοφιλίδη, «είναι οι πρώτοι που μίλη-

σαν για την ιδέα του παγκόσμιου πολίτη και υποστήριξαν ότι ο καθένας μας κατοικεί 

ουσιαστικά σε δυο κοινωνίες την τοπική στην οποία γεννήθηκε και την κοινωνία των 

ανθρώπινων επιχειρημάτων και φιλοδοξιών, η οποία είναι όντως μεγάλη και όντως 

κοινή. Οι ίδιοι υπέδειξαν ότι η καλή πολιτική εκπαίδευση είναι εκείνη που προετοι-

μάζει τους ανθρώπους για την οικουμενική υπηκοότητα»
1
.   

 Στην σύγχρονη εποχή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα με-

γάλο στοίχημα: να μετασχηματίσει τη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία σε διαπο-

λιτισμική δημοκρατική κοινωνία, τις θεμελιώδεις αξίες της οποίας όλοι οι πολίτες θα 

μπορούν να συμμερίζονται και να ταυτίζονται μαζί τους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα 

όπου από τη δημιουργία της συνυπάρχουν τουλάχιστον πέντε μειονότητες αλλά τις 

τελευταίες δεκαετίες αποτελεί και χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού μεταναστών. Εί-

ναι γνωστό, ότι η κυρίαρχη ιδεολογία στη χώρα μας αντιμετώπιζε, τουλάχιστον μέχρι 

προσφάτως, την ύπαρξη των μειονοτικών γλωσσών με καχυποψία. Η ύπαρξη των 

μειονοτικών γλωσσών θεωρούνταν πάντα από το κράτος, γεγονός ύποπτο και γι’ αυτό 

και η μόνη αναγνωρισμένη επισήμως μειονοτική γλώσσα θεωρείται της τουρκικής 

μειονότητας της Θράκης. Η έμπρακτη προσπάθεια επίσης ένταξης και συνύπαρξης 

των μεταναστών και παλιννοστούντων με τον γηγενή πληθυσμό στηρίζεται περισσό-

τερο σε πιλοτικές προσεγγίσεις και ερευνητικά προγράμματα.  

 Ο θεσμός της εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες επιτελεί ποικίλες λει-

τουργίες, διαθέτει δομή, διατυπώνει σκοπούς και καθορίζει διαδικασίες και καταστά-

σεις διδασκαλίας και μάθησης. Ο χώρος άλλωστε της εκπαίδευσης, ως πεδίο ανάπτυ-

ξης, μετάδοσης και διαπραγμάτευσης αξιών, συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική 

συνύπαρξη του ανομοιογενή πληθυσμού της. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η μετάδοση γνώσεων και πολιτισμικών στοιχείων, που επιτρέπουν 

στα άτομα να οργανώνουν τις προσδοκίες τους και να προσανατολίζουν τις ενέργειές 

τους σε σκοπούς θεμιτούς.  

                                                 
1
 Χρήστου Θεοφιλίδη, «Πολιτειότητα και πολυπολιτιστικότητα», Ο ρόλος και οι ευθύνες της 

εκπαίδευσης» στην ιστοσελίδα 12830.gr 
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 Αναφορικά με την πολυπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα υπάρχει αρκετά 

ικανοποιητικός αριθμός ερευνών με τις στάσεις ή αντιλήψεις του γηγενή πληθυσμού 

προς το διαφορετικό. Με βάση τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

τυπικής εκπαίδευσης, παρατηρούμε πως εντοπίζονται στερεοτυπικές αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις σχετικά με τις μειονοτικές ομάδες στις στάσεις των ελληνόπουλων 

για το διαφορετικό
2
. Ωστόσο από άλλες έρευνες σημειώθηκε πως οι μαθητές που συ-

νυπάρχουν στην τάξη με αλλοδαπούς μαθητές εμφανίζουν μεγαλύτερη αποδοχή του 

«διαφορετικού» από μαθητές που δεν συναναστρέφονται με παιδιά από άλλες χώρες , 

ενισχύοντας την άποψη για θετική σημασία επαφής 
3
. 

 Η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο προϋποθέτει αλλαγές 

που αφορούν ποικίλες διαστάσεις του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Σε ένα πολυπολιτι-

σμικό σχολείο οι αλλαγές θα πρέπει να αφορούν την οργάνωση του σχολείου και της 

σχολικής ζωής, την αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη 

διδασκαλία των γλωσσών, το πρόγραμμα διδασκαλίας και τις διδακτικές προσεγγί-

σεις. Η εικόνα του διαφορετικού και οι εθνοκεντρικές στάσεις οφείλουν να απέχουν 

από το εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο θα πρέπει να τονώνεται η μεγαλύτερη συναι-

σθηματική ασφάλεια, η ομαλότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την καλύτερη σχο-

λική τους επίδοση και των γηγενών μαθητών αλλά και των δίγλωσσων. Οι αλλαγές 

στο πρόγραμμα και στο εκπαιδευτικό υλικό είναι βασικό να συνοδεύονται από ευέλι-

κτα διδακτικές προτάσεις που θα συνοδεύονται από ατομικές, συνεργατικές και ομα-

δοκεντρικές μεθόδους, σχέδια εργασίας, παιχνίδια, καθώς και μοντέλα συνδιδασκα-

λίας εκπαιδευτικών με στόχο να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες μιας μικτής 

τάξης.  

 Η πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και η συνεκπαίδευση 

παιδιών που είναι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου 

καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή του ελληνικού σχολείου. Μια τέτοια καινοτό-

μος αλλαγή πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη σύνταξη του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή του στη 

σχολική πράξη, η οποία επιχειρεί να αλλάξει τη γενικότερη φιλοσοφία γύρω από τις 

γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές. «Με τον τρόπο αυτόν, όπως τονίζει  ο Πρόεδρος 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Καθηγητής κ. Αλαχιώτης, προωθείται η διασύνδεση  

                                                 
2
 Νούλα , Ι.και Λουμάκου, Μ. (2009). Η έννοια της εθνοτικής ετερότητας στον προφορικό λόγο των 

μαθητών και μαθητριών ελληνικής και μη –ελληνικής προέλευσης .Προφορική ανακοίνωση στο 12ο 

Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (14-17 Μαΐου, Βόλος) 
3
 http://www.unicef.gr/, Ημερ. Πρόσβ.: 15/3/2013 

http://www.unicef.gr/
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γνωστικών αντικειμένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων και προβάλλεται η 

παράμετρος  της διαθεματικότητας στη σχολική πράξη, μια διαδικασία που ενισχύει 

την επιδιωκόμενη ουσιαστική γενική παιδεία»
4
 . 

 Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια διδακτική πρόταση στην οποία μέσω του 

ελληνικού και τουρκικού λαϊκού παραμυθιού προσφέρεται η προσέγγιση της γνώσης 

μέσα από μια πολυθεματικότητα, από θέματα, στοιχεία, λέξεις- κλειδιά που ανοίγουν 

νέα παράθυρα στην πολιτισμική συνύπαρξη μιας ανομοιογενής τάξης. Συγκεκριμένα, 

συγκεντρώθηκαν είκοσι λαϊκά παραμύθια, εκ των οποίων τα δέκα μας τα διηγήθηκαν 

ελληνόφωνοι και τα άλλα δέκα τουρκόφωνοι πολίτες, και τα οποία αποτέλεσαν α-

φορμή για την κατασκευή ενός διδακτικού υλικού με στόχο την καλλιέργεια γλωσσι-

κών και γνωστικών δεξιοτήτων, ειδικότερα την καλλιέργεια της κατανόησης του κει-

μένου και του λεξιλογίου αλλά και την καλλιέργεια παραγωγής προφορικού και γρα-

πτού λόγου. Ως δεύτερος στόχος ορίστηκε η ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων του 

εκάστοτε πολιτισμού που εκπροσωπεί ο κάθε μαθητής και η πολιτισμική τους συνύ-

παρξη. Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο 7
ο
 Δημοτικό σχολείο στης 

Ξάνθης, στην Ε΄ τάξη.  

 Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο σκέλη στο θεωρητικό μέρος όπου επι-

χειρείται μια ιστορική παρουσίαση των στοιχείων του λαϊκού παραμυθιού αλλά της 

παιδαγωγικής του αξία εντός και εκτός της σχολικής τάξης και στο ερευνητικό μέρος 

όπου παρουσιάζεται οι στόχοι, η εφαρμογή και τα αποτελέσματα της διδακτικής μας 

πρότασης.  

 Αναλυτικότερα, η συγγραφή του θεωρητικού μέρους ξεκινάει με την διευκρί-

νιση του όρου πολυπολιτισμικότητα και αυτή αποτέλεσε βασικός στόχος και της εκ-

παίδευσης. Στην προσπάθεια αυτή επισημαίνονται οι άξονες και οι στόχοι που εφαρ-

μόζει η πολυπολιτισμική εκπαίδευση για να έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Όπως είναι λογικό η Ελλάδα δεν αποτέλεσε απαρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

αλλά ακολούθησε ένα μοντέλο που είχε εφαρμοστεί πολύ παλαιότερα σε χώρες που 

το πρόβλημα της διγλωσσίας και της πολιτισμικής συνύπαρξης απασχολούσε το εκ-

παιδευτικό τους σύστημα. Γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη μια ιστορική αναδρομή της 

εφαρμογής της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α, στην Ευρώπη και έπειτα 

στην Ελλάδα.  

                                                 
4
 http://blogs.sch.gr/symnip54/files/2013/10/o-tempelhs-kai-o-drakos.pdf, Ημερ. Προσβ.: 15/3/2013 

http://blogs.sch.gr/symnip54/files/2013/10/o-tempelhs-kai-o-drakos.pdf
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 Η παρούσα έρευνα όμως εστιάζει το ενδιαφέρον της στον πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα της Θράκης και συγκεκριμένα της μουσουλμανικής μειονότητας. Η σχο-

λική τάξη στην οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα, αποτελούνταν από μαθητές δια-

φορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου (πομακικού, τουρκικού, ελληνικού). Θεωρήθηκε 

σκόπιμο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τους πολιτισμούς των μαθητών να εξε-

τάσουν θεωρητικά την ιστορική αναδρομή τους, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κοινω-

νική και οικονομική κατάσταση των εκπροσώπων της. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευ-

ση στην Θράκη χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: στην μειονοτική και στην πολυπολιτι-

σμική. Τέλος, στην πρώτη κατηγορία του θεωρητικού μέρους γίνεται μια προσπάθεια 

ένταση του λαϊκού πολιτισμού με την πολυπολιτισμικότητα. 

 Στην δεύτερη κατηγορία του θεωρητικού μέρους προσεγγίζουμε τη αξία του 

λαϊκού παραμυθιού. Σε πρώτη φάση εντοπίζονταν οι ρίζες του ελληνικού παραμυ-

θιού, οι μελέτες αλλά και οι προσπάθειες καταγραφής του. Αντιστοίχως με την ίδια 

βαρύτητα εξετάζεται και το πομακικό και το τουρκικό παραμύθι. Η παιδαγωγική αξία 

του λαϊκού παραμυθιού αλλά και η μέχρι πρότινος θέση του στο αναλυτικό πρόγραμ-

μα είναι οι τελευταίες αναφορές στο τρίτο μέρος της εργασίας μας. 

 Τέλος στο θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την περιγραφή της συνδυαστι-

κής ανάπτυξης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων που θα μας απασχολήσουν 

στην έρευνα μας : την κατανόηση γραπτού λόγου και λεξιλογίου, την κατανόηση του 

προφορικού λόγου, την παραγωγή γραπτού λόγου, την παραγωγή του προφορικού 

λόγου. 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα γίνει μια εκτενής προσπάθεια παρου-

σίας των σταδίων που ακολούθησε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της διδακτικής μας 

πρότασης. Το πέμπτο μέρος του εργασίας μας χωρίζεται σε πέντε υποενότητες. Αρχι-

κά, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι σκοποί που τέθηκαν για την διεκπεραίωση της 

διδακτικής πρότασης. Έπειτα για τη διερεύνηση των αναγκών των μαθητών παρουσί-

αζε το προφίλ των συμμετεχόντων, ο βαθμός επαφής τους με το λαϊκό παραμύθι και 

το γνωστικό του επίπεδο. Στο τρίτο υποκεφάλαιο του διαθεματικού πρότζεκτ περι-

γράφεται η μεθοδολογία του, επεξηγούνται τα κριτήρια συγκέντρωση των παραμυ-

θιών και αναλύονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επαρκή 

αξιολόγηση της έρευνας. Στα επόμενα δύο υποκεφάλαια επιχειρήθηκε μια γενική πε-

ριγραφή των σταδίων, που ακολουθήθηκαν σε κάθε πειραματική παρέμβαση των 

δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν και τέλος γίνεται μια επιμέρους περιγραφή της 

κάθε θεματικής ενότητας ξεχωριστά.   
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 Το έκτο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους αφορά την αποτίμηση του διαθε-

ματικού πρότζεκτ καθώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προελέγχου και του 

μετελέγχου στα οποία πραγματοποιείται μια σύγκριση τιμών. Έπειτα παρουσιάζονται 

τα τεστ που διεξήχθησαν πριν και μετά την πειραματική παρέμβαση με σκοπό την 

αξιολόγηση της ανάπτυξης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, πα-

ρατίθενται τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης του  ημερολογίου της ερευνή-

τριας, καθώς και τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των συνεντεύξεων των 

μαθητών/τριών, μέσα από τα οποία διαφαίνονται οι απόψεις τους για την εφαρμογή 

του διαθεματικού πρότζεκτ. 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση όπου καταγράφονται τα αποτελέ-

σματα και οι αρχικές αξιολογήσεις που προέκυψαν μέσα από τη αποτίμηση του πρό-

τζεκτ. Από την συνολική εικόνα της διδακτικής παρέμβασης προκύπτουν οι περιορι-

σμοί και οι προτάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της.  
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1. Πολυπολιτισμικότητα 

 

 1.1 Εννοιολογικός όρος 

Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα καταρχήν, εννοούμε ότι σε μια κοινωνία 

συνυπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες με διαφορετικές εθνικές-εθνοτικές και πο-

λιτισμικές αναφορές.  Ως όρο χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στις ΗΠΑ, Αγγλία, Αυ-

στραλία και στον Καναδά
5
. Η απαιτούμενη κοινωνική συνοχή, που είναι και το ζη-

τούμενο στις μέρες μας, θα επανέλθει μόνο αν και εφόσον όλα της τα μέλη ανεξαρτή-

τως καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας, πολιτισμού έχουν τη δυνατότητα για αλληλοε-

πίδραση.  

 Ο όρος πολυπολιτισμικότητα κυμαίνεται μεταξύ πολλών επιπέδων. Σ’ ένα 

πρώτο επίπεδο, σε αυτό της συλλογικότητας και των κοινωνικών ομάδων, ο όρος ση-

μαίνει τη εκτίμηση, την αποδοχή ή την προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση τη 

δημογραφική σύνθεση του πολιτισμού σε μια περιοχή, συνήθως στα πλαίσια του 

σχολείου, στην οικονομία, στις πόλεις. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο όρος 

συμβαδίζει αρκετά με την έννοια του σεβασμού της διαφορετικότητας, περιγράφο-

ντας μάλιστα την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί οι περισσότεροι, λόγω της συ-

νύπαρξής ή επαφή μας με διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες σε ποικίλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  

 Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, ο όρος δεν θα μπορούσε να μην ντυθεί και με τον πο-

λιτικό μανδύα καθώς η συνύπαρξη ή αντιπάθεια πολιτισμών κρίνεται μέσω των πολι-

τικών σκοπιμοτήτων των εθνών. Σε πολιτικό πλαίσιο ο όρος απέκτησε επίσης την έν-

νοια της υπεράσπισης της ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών εθνικών και θρη-

σκευτικών ομάδων απέναντι σε ένα μονοπολιτισμικό σύνολο αξιών το οποίο δεν επι-

κρατεί. Με την πολιτική χροιά της έννοιας η πολυπολιτισμικότητα αρχίζει να επικρα-

τεί στις ανθρώπινες συνειδήσεις την περίοδο του μεσοπολέμου, όπου κάνουν την εμ-

φάνιση τους διάφορα κινήματα σχετικά με την υπεράσπιση και κατοχύρωση ατομι-

κών και κοινωνικών δικαιωμάτων κυρίως στις χώρες που υπήρχαν διαφορετικοί πολι-

τισμοί
6
.  

                                                 
5
 Γιακουμάνη Β. (2006), “Περί (δια)τροφής και εθνικής ταυτότητας: Οι διαστάσεις μιας νέας ‘πολιτι-

σμικής ποικιλότητας’ στη σημερινή Ελλάδα”. Στο: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της 

ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια σ.11. 
6
 Γιακουμάνη, 2006, σ. 11-12 
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 Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που ακολουθούσε, τουλάχιστον 

μέχρι πρόσφατα, μια πολιτική «μονοπολιτισμική», αναγνώριζε δηλαδή ως πολίτες της 

μόνο αυτούς τους ανθρώπους που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως θρη-

σκευτικά, την ομιλία της ελληνικής γλώσσας και την ελληνική καταγωγή. Άλλωστε η 

Ελλάδα, αναγνωρίζει στο έδαφος επίσημα μόνο μια μειονότητα, την τουρκική στην 

περιοχή της Θράκης. Μετά την δεκαετία του 1990 η πολιτική της χώρας δειλά- δειλά 

άρχισε να αλλάζει έπειτα από την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε 

ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο
7
.  

 

1.2 Πολυπολιτισμική εκπαίδευση 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση με την στενή έννοια του όρου ορίζεται η εκπαι-

δευτική πολιτική που θεμελιώνεται στην προσθήκη στοιχείων αντιρατσιμού, στήριξης 

παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και σεβασμού της διαφορετι-

κότητας των άλλων λαών. Θα λέμε ότι τέσσερις είναι οι άξονες της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης: 

 Θεμελίωση  προγραμμάτων και πρακτικών για τη ενδυνάμωση της σχολικής 

επίδοσης μαθητών που προέρχονται από άλλη χώρα ή έχουν διαφορετικές πο-

λιτισμικές αναφορές.  

 Διάδοση του πολιτισμικού πλούτου των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, 

κυρίως μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας αλλά και του πολιτισμού. 

 Διδασκαλία και κατανόηση διαφορετικών στοιχείων πολιτισμού σε μια προ-

σπάθεια επαφής και συνύπαρξης των διαφορετικών πολιτισμών αλλά και δια-

μόρφωσης πολιτισμικών ταυτοτήτων. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής δεν 

είναι μόνο η αποδοχή και ο σεβασμός του διαφορετικού αλλά και η αναγνώ-

ριση της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από την καθημερινή τριβή των αν-

θρώπων. 

 Εμπλουτισμός και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος με ποικίλα 

στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών, με σκοπό τη γενικότερη κοινωνική συνο-

χή.  

Η αναγκαιότητα της εφαρμογής των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που 

αποτελεί τη βάση μιας ανοιχτής κοινωνίας βασίζεται στις εξής παραδοχές : 

                                                 
7
 Γιακουμάνη, 2006, σ. 15 
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α. Οι κοινωνίες που ευημερούν είναι εκείνες που αξιοποιούν το σύνολο του αν-

θρώπινου δυναμικού τους. 

      β. Είναι δικαίωμα όλων η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εκπαιδευτική εξέλιξη 

και κοινωνική ολοκλήρωση. 

     γ. Είναι καθήκον κάθε κοινωνίας να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

     δ. Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και αλληλοκατανόηση μεταξύ των πολι-

τών, είτε αυτοί προέρχονται από το κυρίαρχο πολιτισμικό μοντέλο, είτε από ομάδες 

με πολιτισμικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές ιδιαιτερότητες
8
. 

    Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι η πολυπολιτισμική εκπαί-

δευση πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν ως ιδεολογική προσέγγι-

ση την εναντίωση σε κάθε είδους διακρίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε σε 

πολιτιστικό είτε σε κοινωνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Οι σύγχρονες θεωρίες για την 

πολυπολιτισμική εκπαίδευση βασίζονται πάνω σε αυτό το αξίωμα της εκπαιδευτικής 

ισότητας για όλους τους μαθητές. Παρακάτω παρατίθενται οι πέντε θεωρίες, σύμφω-

να με τις επικρατούσες διαστάσεις της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης: 

α. Η ενσωμάτωση της ύλης 

   Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία,  η οργάνωση και η δομή του αναλυτικού προγράμμα-

τος των διαφόρων μαθημάτων οφείλει να διαφοροποιείται, έτσι ώστε να εμπλουτίζε-

ται η διδασκαλία τους με τη χρήση παραδειγμάτων από διαφορετικές κουλτούρες και 

πολιτισμούς. 

β. Η διαδικασία κατασκευής της γνώσης 

Οι μαθητές ερευνούν και καθορίζουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πώς πολιτι-

σμικά ζητήματα, προοπτικές και προκαταλήψεις επηρεάζουν τους τρόπους με τους 

οποίους οικοδομείται η γνώση. Μέσα στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση, οι ιστορίες 

και η εμπειρία από τις ζωές των μαθητών γίνονται μέρος της διαδικασίας της μάθη-

σης. 

γ. Η μείωση της προκατάληψης 

Θα πρέπει να αναπτύσσεται μια θετική στάση απέναντι στις διαφορετικές πολιτιστι-

κές ομάδες. Ως γνωστόν ακόμα και τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας λειτουργούν με 

στερεότυπα τα οποία κληρονομούν από τις οικογένειές τους. Οι δάσκαλοι οφείλουν 

να ξεριζώσουν την αρνητική στάση απέναντι στις διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες. 

 

                                                 
8
 Δρ. Θεοδώρου Θ. Κ. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση ως σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική, στην ιστο-

σελιδα http://www.alfavita.gr/artra/artro20071111a.php 
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δ. Η δίκαιη παιδαγωγική 

Προτείνεται η εξεύρεση μεθόδων για την τροποποίηση της διδασκαλίας ώστε να δι-

ευκολύνεται η μάθηση και για τους μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές 

πολιτιστικές ομάδες. Είναι έτσι επιτακτική η ανάγκη η διδασκαλία να διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τους τρόπους εκμάθησης και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθη-

τών. 

ε. Η ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας 

   Προτείνεται η ενδυνάμωση της σχολικής κουλτούρας, έτσι ώστε να εγγυάται την 

εκπαιδευτική δικαιοσύνη-ισότητα και την πολιτισμική ενδυνάμωση των μαθητών από 

διαφορετικές κουλτούρες. 

Οι κοινωνικοί αποκλεισμοί και οι περιθωριοποιήσεις λόγω συνύπαρξης δια-

φορετικών εθνικοτήτων σε μια κοινωνία, αποτελούν το τελικό στάδιο μιας προεργα-

σίας που έχει ξεκινήσει και θρέφετε μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η σχολική αποτυ-

χία αποτελεί το έναυσμα για τη διαμόρφωση μια σύγχρονης εκπαιδευτικής πρότασης 

που βασίζεται στην ευρύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση, βασισμένη τις αξίες της ισό-

τητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, στοχεύοντας στη διαμόρφωση κοινωνικά ε-

νεργών πολιτών που θα στελεχώσουν μια δημοκρατική κοινωνία.  

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών απαιτεί και την 

ανάλογη εκπαίδευση που θα λειαίνει το έδαφος για την ομαλή συνύπαρξη των πολι-

σμών. Ο στόχος, λοιπόν, θα κρίναμε ότι είναι διττός, από τη μια η επιθυμία προώθη-

σης της ανοχής των διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και από την άλλη μιας έντονης 

συνείδησης της κοινωνικής συνοχής. Επομένως η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στο-

χεύει στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την πολιτισμική αγωγή, με 

στόχους όπως, την ενημέρωση των παιδιών για την ποικιλότητα των πολιτισμικών 

αξιών, πεποιθήσεων και παραδόσεων, δηλαδή τις ιστορικές διαδρομές τους και τις 

σύγχρονες εκδηλώσεις τους. Τη δυνατότητα σύγκρισης από τα παιδιά των δικών τους 

αξιών και τρόπων σκέψης με εκείνες των άλλων πολιτισμικών κοινοτήτων και τη δι-

απίστωση των πολλαπλών τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτισμικών παρα-

δόσεων και κοινοτήτων. Την ενθάρρυνση της κατανόησης των διαδικασιών της πολι-

τισμικής αλλαγής και εξέλιξης και τέλος την παρουσίαση, στους νέους, μεθόδων θε-
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τικής συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή των κοινοτήτων τους και εμπλοκή στις δια-

δικασίες πολιτισμικής αλλαγής και ανάπτυξης 
9
. 

Στο μοντέλο αυτό αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της γνώσης από τους μαθη-

τές του εθνικού τους πολιτισμού και της εθνικής τους παράδοσης, προκειμένου να 

υπάρξει μια ισορροπία μέσα στην σχολική ομάδα και να συμβάλλει στην βελτίωση 

της σχολικής επίδοσης, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στο μαθητικό πληθυσμό. Τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα που προκύπτουν στηρίζονται στις γλωσσικές και πολιτισμι-

κές ιδιαιτερότητες της τάξης, με βάση πάντα το σεβασμό και τη αρετή ανοχής της 

διαφορετικής εθνικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής προέλευσης. Συμπερασματικά, 

κριτήριο του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ο κάθε πολιτισμός ξεχωριστά αλλά και 

όλοι μαζί ως σύνολο
10

. 

 

1.2.1 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στις ΗΠΑ 

 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970, εκεί όπου 

οι ανάγκες του πολιτισμικού πλουραλισμού το απαιτούσαν. Η αμερικανική κοινωνία 

αποτελεί ένα κράμα πολιτισμών και εθνοτήτων, γεγονός που δημιουργεί ένα μωσαϊκό 

από κουλτούρες. Στη δεκαετία ’70 έγιναν φανερά τα μεγάλα ποσοστά σχολικής απο-

τυχίας αλλά και απομάκρυνσης από τη σχολική κοινότητα των αλλόφωνων μαθητών 

με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας έντονος προβληματισμός αναπροσαρμογής του εκ-

παιδευτικού προγράμματος. Η αρχική διαπίστωση των μελετητών ήταν πως οι μαθη-

τές αδυνατούσαν να συμμετέχουν στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς 

τους είχε δοθεί ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό μοντέλο, το οποίο μάλιστα αδυνατούσε 

να έρθει σε επαφή με καμία άλλη κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία κα. 

 Έτσι έγινε μια προσπάθεια ανάδειξη και των υπολοίπων πολιτισμών που υπήρχαν 

στην αμερικανική κοινωνία. Στο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνο-

νταν παρουσιάσεις και άλλων πολιτισμών, εκτός του αμερικανικού, κυρίως του ισπα-

νικού, της Ν. Αμερικής, της Κίνας κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο δίνονταν έμφαση στα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά και στη διαφορετική κουλτούρα και αναφέρονταν κυρί-

ως σε ενδυμασίες, εθνικές γιορτές, ήθη και έθιμα των προαναφερθέντων εθνοτήτων.  

 

                                                 
9
 Robinson, K., (1997). «Πολιτισμική Αγωγή», στο «Πολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη, Πρακτικά Πα-

νευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης», Θεσσαλονίκη, Υπουργεία Παιδείας & και Πολιτισμού. 
10

 Γεωργογιάννης Π., Θέματα Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα 1997, .  
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1.2.2 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη   

   Όλη η Ευρώπη στο σύνολο της, εξαιτίας των πολιτικών ανακατατάξεων της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, έχει περιέλθει σε ένα σύμπλεγμα κοινωνικοοικονομικών συγχωνευ-

τικών τάσεων. Εύλογα γεννιέται η απορία κατά πόσο είναι εφικτή η συμβίωση των 

ευρωπαϊκών γλωσσών και πολιτισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει είκοσι τρείς επίση-

μες γλώσσες. Στο σύνολο των χωρών αυτών ομιλούνται σε καθημερινή βάση πάνω 

από εξήντα περιφερειακές γλώσσες. Η καθιέρωση της πολυπολιτισμικής πολιτικής 

στην Ευρώπη άρχισε να αλλάζει περίπου τη δεκαετία του ’80, όταν έγινε πλέον ξεκά-

θαρο ότι τα παιδιά των μεταναστών δεν είναι δυνατόν να εκπατριστούν μέσω της εκ-

παίδευσης. Η στροφή προς αυτό το μοντέλο απαιτούσε αναπροσαρμογή  ενός πολύ-

πλοκου θεσμικού πλαισίου που ήταν προσαρμοσμένο σε εθνοκεντρικές εκπαιδευτικές 

πολιτικές.  

Αφετηρία προς την κατεύθυνση αυτή ήταν δυο συμβάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών. Συγκεκριμένα: 

 Είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, ο οποίος 

θεσπίστηκε το1997 και αρχικά δέσμευε έξι μόνο κράτη. Κεντρική ιδέα του 

Χάρτη είναι η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός διακανονισμού σχετικά με τους 

τρόπους προστασίας των μειονοτικών γλωσσών στο πλαίσιο που ορίζεται από 

τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Ως προτεραιότητα τέθηκαν οι 

σχέσεις μεταξύ των μειονοτικών και των επίσημων γλωσσών, οι οποίες θα 

πρέπει να κατανεμηθούν ως σχέσεις συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστι-

κές. 

 Η σύμβαση πλαίσιο-για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, η οποία τέ-

θηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 1998 και αρχικά υπογράφθηκε από δεκατέσσερα 

κράτη εκ των οποίων και η Ελλάδα. Η Σύμβαση αποτελεί ένα κατάλογο κα-

τευθυντήριων αρχών προσδιορίζοντας έτσι τις ευθύνες των κρατών προς τις 

μειονότητες τους. Τα δικαιώματα σχετίζονται με τη θρησκευτική και γλωσσι-

κή ελευθερία, τις διασυνοριακές μετακινήσεις, τη συμμετοχή στην πολιτισμι-

κή κοινωνική και οικονομική ζωή και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Τέ-
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λος, διατυπώνεται η ρήτρα απαγόρευσης των διακρίσεων, η αρχή της ισότη-

τας και της προστασίας της ταυτότητας της μειονοτικής ομάδας.
11

 

 

 Δεδομένου της αυξημένης κινητικότητας των πολιτών μέσα στα σύνορα των ευρω-

παϊκών χωρών, η ΕΕ έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση και συνεργασία 

των πολιτισμών. Στα πλαίσια αυτού του πνεύματος, η ΕΕ δημιούργησε ένα εργαλείο 

για τη προώθηση και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς του εκάστοτε λαού. 

Συνεπώς, η ΕΕ πρότεινε το 2008 να κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Δια-

λόγου. Η κήρυξη αυτή έγινε με σχετική απόφαση της Ευρωβουλής και του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου του 2006.  Κύριος στόχος του Έτους είναι «η 

αύξηση της προβολής του διαπολιτισμικού διαλόγου, ο οποίος είναι θεμελιώδης για 

την δημιουργία κλίματος σεβασμού υπέρ της πολιτιστικής πολυμορφίας, τη βελτίωση 

της συνύπαρξης στις σημερινές διαφοροποιημένες κοινωνίες, και την προαγωγή της 

ενεργούς ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη»
12

. 

 

1.2.3 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

 

     Οι διαπραγματεύσεις για την Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ξεκίνησαν ήδη το 1961, όπου υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελλά-

δος και της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.). Λόγω των πολιτι-

κών αναταραχών που ταλαιπώρησαν την Ελλάδα, η ένταξη ολοκληρώθηκε στις 1-1-

1981, όπου η Ελλάδα αποτέλεσε το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  Στα πλαίσια της νέας οικογένειας, η Ελλάδα όφειλε να προσαρμοστεί και να 

συγκλίνει στις νέες νομοθεσίες, οδηγίες, αποφάσεις  και κανονισμούς της Ε.Ε, παίρ-

νοντας ως παράδειγμα την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.  

  Όσον αφορά το μεταναστευτικό τομέα, η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία έχει 

μετατραπεί από χώρα αποστολής σε χώρα μετανάστευσης. Η Ελλάδα αποτελεί μια 

χώρα που φιλοξενεί περίπου ένα εκατομμύριο αλλοδαπούς, ποσοστό το οποίο αντι-

στοιχεί στο 10% του συνολικού πληθυσμού της, αλλάζοντας σημαντικά όχι μόνο τη 

δημογραφική σύνθεση της χώρας, αλλά και την στάση της χώρας προς το αλλογενή 

                                                 
11

 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, προστασία μειονοτικών γλωσσών,  Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη 

γλώσσα, Θεσσαλονίκη: Κέντρο ελληνικής γλώσσας σ. 89. 

 
12

 http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_el.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_el.htm
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στοιχείο. Το γεγονός αυτό δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσει τη σχολική κοινότητα, 

στην οποία τουλάχιστον 11% του μαθητικού πληθυσμού να προέρχεται από 50 δια-

φορετικές χώρες. Με τη δημιουργία των πολυπολιτισμικών τάξεων δεν θα μπορούσαν 

οι ελληνικές κυβερνήσεις παρά να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε νέα 

μέτρα και να το εντάξουν κάτω από το πρίσμα της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». 

 Η εμφάνιση του διαπολιτισμού στην ελληνική εκπαίδευση σημειώθηκε αχνά στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970, όπου παρατηρείται μια ειδική μεταχείριση 

στους παλιννοστούσες κι αλλοδαπούς μαθητές. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι μα-

θητές αντιμετωπίζονταν με περισσότερη επιείκεια, μείωση των απαιτήσεων και πα-

ροχή πίστωσης χρόνου προς αυτούς.  

 Σε ένα πλαίσιο θεωρητικής ανάλυσης, τη δεκαετία του 1980 λογική της παροχής 

πίστωσης χρόνου και της μείωσης των απαιτήσεων συμπληρώθηκε με τη λογική της 

λήψης αντισταθμιστικών μέτρων. Το 1983 νομοθετήθηκαν (Ν. 1404/83, αρθ. 45) οι 

Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.). Στόχος των Τ.Υ. 

και των Φ.Τ. είναι η «ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιν-

νοστούντων μαθητών τέκνων Ελλήνων μεταναστών ή τέκνων ετταναπατριζόμενων Ελ-

λήνων» (Ν. 1404/83, αρθ. 45)
13

. Το μειονέκτημα της νομοθεσίας ήταν ότι δεν λάμβα-

νε καθόλου υπόψη το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας αλλά και το πολιτισμικό 

επίπεδο της χώρας προέλευσης των μαθητών. Αξιολογώντας λοιπόν, το θεσμικό 

πλαίσιο και την εκπαιδευτική πράξη θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρα-

σμα ότι παρά τις προσπάθειες  συμμετοχής και ένταξης των αλλοδαπών μαθητών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, η έννοια της ετερότητας δεν υπολογίστηκε καθόλου. 

 Τα ατελέσφορα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών μέτρων ανάγκασαν την ελληνική 

κυβέρνηση  να προβεί σε μια νέα σειρά μεταρρυθμίσεων, στις οποίες καθορίστηκε ο 

σκοπός της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» για τους παλιννοστούντες και τους αλλο-

δαπούς. Συγκεκριμένα με το νόμο 2413/96 θεσμοθετήθηκε η ίδρυση «Σχολείων Δια-

πολιτισμικής Εκπαίδευσης» με Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένα στις εκπαιδευ-

τικές ανάγκες των μαθητών τους
14

. 

 Το άρθρο 34 του Νόμου ορίζει ότι: «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η 

οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

                                                 
13

 (Ν. 1404/83, αρθ. 45) 
14

 ΦΕΚ.124, τ.Αʼ/17-6-96 περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες»
15

. 

 Ο νόμος 2413/96 αποτέλεσε σταθμό στην εκπαιδευτική διαδικασία και έδωσε νέες 

προοπτικές για μια κοινή εκπαίδευση των «γηγενών» και «αλλοδαπών» στην Ελλάδα. 

Η θεσμοθέτηση των μέτρων προέβλεπε και την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που 

χρόνια ταλάνιζε την Ελλάδα. Εκτός από το μεγάλο αριθμό μεταναστών που είχαν ει-

σέλθει στη χώρα μας, οι ελληνικές κυβερνήσεις όφειλαν να ορίσουν μια εκπαιδευτική 

πολιτική για τις μειονότητες της χώρας, τους Τσιγγάνους και τους Μουσουλμάνους 

της Θράκης.  

 Κύριο χαρακτηριστικό της νομοθεσίας είναι η ίδρυση Σχολείων Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης μέσα από την επίκληση της «πολιτισμικής ιδιαιτερότητας». Το επίκρι-

τεο σημείο της νομοθεσίας είναι ότι επέτρεψε την ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων 

και από άλλους φορείς, πλην του κράτους, όπως των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, από 

την τοπική αυτοδιοίκηση ή από και από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 

 

1.3  Ο Πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Θράκης. 

  Σήμερα η περιοχή της Θράκης αποτελεί ένα τόπο συνάντησης των στοιχείων 

της Δυτικής κοινωνίας με εκείνων της Ανατολικής κουλτούρας φτιάχνοντας ένα πολι-

τισμικό χαρμάνι και διατηρώντας παραδειγματικά μια ισορροπημένη κοινωνία. Ο πο-

λυπολιτισμικός χαρακτήρας στη Θράκη ορίστηκε με την τελευταία συνθήκη που α-

ποφασίστηκε για τη συνοριακή οριοθέτηση της χώρας, τη συνθήκη της Λωζάννης το 

1923. Τα βασικά μέλη της συνθήκης ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία, με τη συμμετοχή 

ωστόσο και των χωρών που συμμετείχαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μι-

κρασιατική καταστροφή και αυτές που συμμετείχαν στη συνθήκη των Σεβρών συ-

μπεριλαμβανομένης και της ΕΣΣΔ. Με τη συνθήκη της Λωζάννης η Ελλάδα έχασε 

όλα τα προς όφελος της εδάφη που είχε αποκτήσει στη Μικρά Ασία, όλη τη Ανατολι-

κή Θράκη μαζί με το Καραγάτς , το τρίγωνο Άδρας- Έβρου και τα νησιά Ίμβρο και 

Τένεδο. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει σε είδος, λόγω έλλειψης χρημάτων, της 

πολεμικές της αποζημιώσεις. Με την παραχώρηση των προαναφερθέντων εδαφών η 

Τουρκία ως αντάλλαγμα παραιτήθηκε από όλες τις διεκδικήσεις για τις παλιές περιο-

                                                 
15

 ΦΕΚ.124, τ.Αʼ/17-6-96 περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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χές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκτός των συνόρων της και εγγυήθηκε τα δι-

καιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία
16

.        

  Η απόφαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

ορίστηκε με διαφορετική συνθήκη που υπογράφθηκε στις 17/30 Ιανουαρίου του 

1923. Η συνθήκη προέβλεπε την ανταλλαγή των τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθό-

δοξου θρησκεύματος, από την περιοχή της Μ. Ασίας στην Ελλάδα και των ελλήνων 

υπηκόων μουσουλμανικού θρησκεύματος από την Ελλάδα στην Τουρκία (Παράρτη-

μα 1, Συνθήκη Λωζάννης, τμήμα VI, άρθρο 1). Εξαίρεση σ’ αυτή τη συνθήκη αποτέ-

λεσαν οι έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, ενώ στην 

Ελλάδα παρέμειναν 86.000 μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης (Συνθήκη Λωζάννης, 

τμήμα VI, άρθρο 2). Η ανταλλαγή των πληθυσμών θα ίσχυε  από την 1
η
 Μαΐου του 

1923
17

.   

  Κάπως έτσι διαμορφώθηκε και η πολυπολιτισμική ταυτότητα της Θράκης. Η 

μειονότητα της Θράκης αποτελεί τη μοναδική νομικά αναγνωρισμένη μειονότητα της 

Ελλάδας. Λέγοντας μειονότητα νοείται μια ομάδα ατόμων, η οποία εξαιτίας των φυ-

σικών ή των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, διαφοροποιείται από το ευρύτερο κοι-

νωνικό σύνολο στο τόπο όπου ζει
18

. Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 τα μέλη της 

μουσουλμανικής  μειονότητας φτάνουν τα 115.000 και αποτελούν το 33% του συνο-

λικού πληθυσμού ενώ σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές κυμαίνονται στα 170.000. 

Αναλυτικότερα, η μειονότητα  στο νομό της Ξάνθης αποτελεί το 47,2%, στον νομό 

της Ροδόπης το 59,6% και στο νομό του Έβρου το 6,6% του τοπικού πληθυσμού 
19

.  

 

1.4 Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της μουσουλμανικής μειονότη-

τας της Θράκης. 

  Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που 

παρεκκλίνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο ορισμός της μειονοτι-

κής ομάδας. Σύμφωνα με αυτόν, το θεμελιώδες κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια 

ομάδα μειονότητα, εφόσον δεν παρουσιάζουν φυλετικές ιδιαιτερότητες, αποτελεί το 

πολιτισμικό της υπόβαθρο. Ως πολιτισμικό υπόβαθρο μπορούμε να ορίσουμε τη 

                                                 
16

 D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 

2001, σ. 364-365   
17

 D. Dakin, 2001, σ. 365. 
18
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γλώσσα, τη θρησκεία, τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα ενός συνόλου ατόμων. 

Πιο έντονη η διαφορά παρουσιάζεται στην καθομιλουμένη αλλά και στο ντύσιμο που 

ξεχωρίζει από την νόρμα των ελληνικών κοινωνιών.  

  Η μουσουλμανική μειονότητα όμως παρουσιάζει μια ανομοιομορφία ως προς 

τη γλώσσα, τη φυλετική καταγωγή και τα πολιτισμικά στοιχεία που την χαρακτηρί-

ζουν. Η φυλετική της σύνθεση αποτελεί από τρία στοιχεία: το τουρκικό που αποτελεί 

το 45,3%, το πομακική που αποτελεί το 32,60% και το ρομάνι το 18%
20

. Η γλωσσική 

ποικιλομορφία όμως δεν είναι η μόνη διάσπαση της μουσουλμανική μειονότητας. 

Κάθε φυλετικό στοιχείο διαφοροποιείται ιδιαίτερα έντονα από τα υπόλοιπα στο πολι-

τιστικό υπόβαθρό αλλά και στην καθημερινή ζωή, σε σημείο που αρκετά συχνά πα-

ρουσιάζει προστριβές. Ουσιαστικά ο μόνο λόγος που οι τρεις φυλές ενώνονται κάτω 

από τον ίδιο χαρακτηρισμό, είναι γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάννης στον 

ελληνικό δημόσιο λόγο, ο μόνος επιτρεπτός προσδιορισμός της μειονότητας είναι με 

βάση τη θρησκεία. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται ρητά ο χαρακτηρισμός τουρκικός-η-

ο ακόμα και για τη χρήση σε ονομασίες συλλόγων ή καταστημάτων. 

 

1.4.1 Πομάκοι 

  Οι Πομάκοι κατοικούν στις πιο ορεινές περιοχές της Θράκης και συγκεκριμέ-

να είναι διασκορπισμένοι ανάμεσα στις ελληνικές και βουλγαρικές περιοχές έτσι ό-

πως προκύπτουν από το φυσικό διαχωρισμό της οροσειράς της Ροδόπης. Η καταγωγή 

των Πομάκων έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών, ωστόσο είναι βέβαιο ότι 

αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους πληθυσμούς των Βαλκανίων. Οι Πομάκοι υ-

πήρξαν αντικείμενο διεκδίκησης των βούλγαρων, των τούρκων και των ελλήνων. 

Σύμφωνα την βουλγαρική εκδοχή, οι Πομάκοι κατάγονται από την βουλγαρική περι-

φέρεια, εξ’ ου και το γλωσσικό τους ιδίωμα. Οι βούλγαροι μελετητές στην πλειοψη-

φία τους υποστηρίζουν ότι το όνομα «Πομάκος», προήλθε από ονομασία στους Ρο-

δοπαίους μουσουλμάνους από τους χριστιανούς συμπατριώτες τους, μετά τη βοήθεια 

που έδωσαν οι πρώτοι στους μουσουλμάνους κατά την εξέγερση των βουλγάρων το 

1876. Από τη στάση τους αυτή προς τον τουρκικό πληθυσμό, αντίθετη της στάσης 
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των χριστιανών, πήραν την ονομασία «Πομάκος» από το ρήμα της βουλγαρικής 

γλώσσας «Pomogan» που σημαίνει «βοηθάω»
21

  

  Οι τούρκοι μελετητές, από την άλλη, υποστηρίζουν ότι οι Πομάκοι είναι από-

γονοι των Κουμάνων και Πετσενέγκων και η μετακίνηση τους προς τη Βόρεια Ελλά-

δα πραγματοποιείται το 1087. Όταν οι μουσουλμάνοι ήρθαν στην Ελλάδα το 1360 

απέβαλαν το θρήσκευμα του Σαμανισμού και ενώθηκαν μαζί τους. Όσον αφορά την 

τουρκική εκδοχή των τούρκων για την ονομασία των Πομάκων, υποστηρίζουν ότι 

προέρχεται από τη λέξη Πατσινάκ, η οποία αναφέρεται στους  Κουμάνους και Πε-

τσενέγκους
22

.  

  Από τη μεριά της Ελλάδας υποστηρίζεται ότι πρόκειται για ένα αυτόχθονα 

λαό, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην περιοχή. Μέχρι το 17
ο
 οι Πομάκοι ήταν χριστια-

νοί αλλά αναγκάστηκαν από τους Οθωμανούς, λόγω μιας δυσβάσταχτης φορολογίας 

να εξισλαμιστούν μαζικά. Παρόλα αυτά οι Πομάκοι διατηρούν πολλά έθιμα του χρι-

στιανισμού, όπως το σταύρωμα του ψωμιού, το νόμισμα τη βασιλόπιτας. Ακόμα και 

στην αρχιτεκτονική των σπιτιών μοιάζουν πολύ με τα τυπικά ελληνικά σπίτια των 

ορεινών χωριών πάρα με των τουρκόφωνων. Η γλώσσα της ωστόσο αποτελεί ένα 

κράμα ελληνικών, τουρκικών και σλάβικων στοιχείων.  Η πομακική διάλεκτος είναι 

μια προφορική γλώσσα γι’ αυτό και παρουσιάζει σημάδια εξαφάνισης
23

.  

 

1.4.2 Αθίγγανοι ή Ρομά 

 Η καταγωγή των Ρομά αποτελεί ακόμα ένα από τα αντικείμενα μελέτης, ωστόσο 

πιθανολογείται ότι προέρχονται από τις δυτικές περιοχές της Ινδίας. Η μετανάστευση 

τους στη Ελλάδα, αν και δεν υπάρχει επαρκείς αριθμός πηγών, πραγματοποιήθηκε 

γύρω στο 1000 μ.Χ., όπου έφτασαν μέσω της Αρμενίας και της Μέσης Ανατολής. Ο 

λόγος της μετακίνησης τους  ήταν οι επιδρομές των Τούρκων στην Βυζαντινή Αυτο-

κρατορία. Οι Αθίγγανοι της Θράκης στην πλειοψηφία τους είχαν ασπαστεί το χριστι-

ανισμό, κατά τη διάρκεια όμως των τουρκικών επιδρομών (1352-1371) μη μπορώ-

ντας να αντέξουν τη δυσβάσταχτη φορολογία που επέβαλε η οθωμανική αυτοκρατο-

ρία στους χριστιανούς, μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους εγκατέλειψε τη Θράκη και 

κινήθηκε προς τη δυτική Ευρώπη. Οι Αθίγγανοι της Θράκης που παρέμειναν διατή-
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ρησαν το ορθόδοξο θρήσκευμα μέχρι το 15
ο
 -16

ο
 αι. όπου στη συνέχεια μεγάλο μέρος 

τους εξισλαμίστηκε
24

.    

 Η μητρική γλώσσα των Αθίγγανων είναι η ρομανί, είναι μια προφορική γλώσσα και 

ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Η ομιλούμενη όμως γλώσσα των 

Αθίγγανων της Θράκης αποτελεί ένα κράμα των στοιχείων καταγωγής αλλά και στοι-

χείων πολιτισμικής αφομοίωσης. Η ρομανί γλώσσα έχει διατηρήσει κάποια στοιχεία 

των αρχικών γλωσσών, όπως τα σανσκριτικά, τα χιντί, τα παντάμπι κ.α. αλλά όμως 

είναι φυσικό μια προφορική γλώσσα πάντα να επηρεάζεται και από τα στοιχεία των 

περιοχών διαμονής, έτσι σήμερα παρουσιάζει και αρκετά στοιχεία ελληνικά, αρμενι-

κά, τουρκικά, βουλγαρικά
25

. Φυσικά, οι επιδράσεις είναι ακόμα πιο έντονες λόγω της 

μη χρήσης της γραπτής μορφής αλλά και της ελλιπής οργανωμένης εκπαίδευσης. 

 Η  συνύπαρξη των Αθίγγανων με τα υπόλοιπα μουσουλμανικά στοιχεία της περιο-

χής αλλά και με τα ελληνικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδανική, αφού Οι Αθίγγα-

νοι αντιμετωπίζονται με δυσπιστία και προκατάληψη πιθανότατα λόγω του διαφορε-

τικού τρόπου ζωής τους. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αλλαγή στην 

στάση των τουρκόφωνων και μια προσπάθεια τουρκοποίηση των Αθίγγανων. Για να 

πετύχει η τουρκική πολιτική την προσέγγιση των Αθίγγανων παρότρυνε τους τουρκο-

γενείς σε πρώτη φάση να συνεργαστούν μαζί τους. Από την άλλη, οι Αθίγγανοι άρχι-

σαν να ομιλούν στην καθημερινότητα τους τα τουρκικά ακόμα παρατηρήθηκαν και 

αλλαγές στα επίθετα τους, χαρακτηριζόμενα μάλιστα και από εθνικιστικά συμβολικά 

στοιχεία των τούρκων
26

.    

 

1.4.3 Τουρκόφωνοι μειονότητα. 

 Ο κορμός της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη αποτελείται από  τους τουρκογε-

νείς οι οποίοι είναι μεν η αριθμητική πλειοψηφία αποτελούν δε το πολιτισμικό και 

γλωσσικό στήριγμα της μειονότητας. Η εθνοτική καταγωγή του τουρκόφωνου πλη-

θυσμού δεν έχει εξακριβωθεί μέχρι στιγμής καθώς μετά την οθωμανική κατοχή μέρος 

των αυτοχθόνων πληθυσμών εξισλαμίστηκε και ο εποικισμός από την Ανατολή δια-
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φόρων ομάδων έπαιξαν ρόλο στην απώλεια των πολιτιστικών και γλωσσικών χαρα-

κτηριστικών του ντόπιου πληθυσμού.  

   Η πλειοψηφία των τουρκόφωνων κατοικεί στα αστικά κέντρα της Ξάνθης και Κο-

μοτηνής καθώς και στις πεδινές περιοχές των γύρω νομών. Τα χωριά τους είναι είτε 

αμιγή τουρκόφωνα είτε μικτά με μουσουλμανικά και χριστιανικά στοιχεία. Η βασική 

τους ασχολία είναι το μικρεμπόριο και η γεωργία.  

  Οι τουρκογενείς της Θράκης βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τις δύο άλλες 

εθνοτικές ομάδες της τουρκικής μειονότητας, γιατί η μητρική τους γλώσσα είναι  η 

μόνη γλώσσα που διδάσκεται στα μειονοτικά σχολεία.  Η γλώσσα των τουρκόφωνων 

αποτελεί διάλεκτο της επίσημης τουρκικής. Χαρακτηρίζεται από κάποιους αρχαϊ-

σμούς στο λεξιλόγιό της, διαθέτει ορισμένες ιδιαιτερότητες στην κλίση του ρήματος 

και περιέχει αρκετά δάνεια από την ελληνική γλώσσα
27

.     

 

1.5 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης. 

 Η βασική εκπαίδευση αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων των ανθρώπων αλλά και υ-

ποχρέωση του κράτους, έτσι όπως αυτή ορίζεται όχι μόνο στα εθνικά νομοθετικά 

πλαίσια αλλά στους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ο.Η.Ε μέσω της Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η εκπαίδευση στη χώρα μας αποτελεί δικαίωμα και 

υποχρέωση όλων των ελληνόπουλων, καθώς με το νόμο 1566/85 (άρθρο 2 παρ. 3) 

ορίζεται η στοιχειώδη εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες, η φοίτηση της οποίας στο 

δημοτικό σχολείο αλλά και στο τριτάξιο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μα-

θητής δεν έχει ξεπεράσει το 16
ο
 έτος της ηλικίας του. Σε αντίθετη περίπτωση διώκε-

ται το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή σύμφωνα με το άρθρο 458 του 

Ποινικού Κώδικα.  

 Με την αναγνώριση της τουρκικής μειονότητα στην Ελλάδα, προβλεπόταν και ο 

σεβασμός στων θρησκευτικών, γλωσσικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των μου-

σουλμάνων της Θράκης. Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης η Ελλάδα 

δεσμεύεται να ανανεώνει και αναβαθμίζει τα σχολικά προγράμματα που είχαν ρυθμι-

στεί ήδη από το 1913. Έτσι τα πρώτα μειονοτικά σχολεία υπό τις διατάξεις της Συν-

θήκης λειτούργησαν στη Θράκη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30. Η δεκαετία 
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αυτή  χαρακτηρίζεται από συνεχόμενες προσπάθειες αναμόρφωσης του νομοθετικού 

πλαισίου για τα μειονοτικά σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίζεται η δίγλωσση 

εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία με τη θέσπιση του Αναγκαστικού Νόμου του 

1936 και επιβάλλεται για πρώτη φορά η παράλληλη διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-

σας
28

.   

 Η εκπαιδευτική πολιτική των μουσουλμάνων αποτελούσε ένα επίμαχο θέμα ανάμε-

σα των θρησκευτικών-πολιτικών ομάδων της Τουρκίας αλλά και αντικείμενο αντιπα-

ράθεσης της Ελλάδας με την Τουρκία. Καθ’ όλη τν περίοδο των μεταπολεμικών χρό-

νων οι ελληνικές κυβερνήσεις λάμβαναν συνεχώς μέτρα για την αναβάθμιση της μει-

ονοτικής εκπαίδευσης, τα οποία όμως ήταν ατελέσφορα λόγω των συνεχόμενων κοι-

νωνικό-πολιτικών εντάσεων που υπήρχαν ανάμεσα στις δυο χώρες.  

 Με τα το πέρας της Ελληνοτουρκικής κρίσης το 1967, οι δυο χώρες θα διορίσουν 

δυο αντιπροσώπους, οι οποίοι μεταξύ άλλων ζητημάτων θα έρθουν σε διαπραγματεύ-

σεις για τη μειονοτική εκπαίδευση. Έτσι υπογράφεται το Μορφωτικό Πρωτόκολλο 

(Πρωτόκολλο Ελληνοτουρκικής Επιτροπής), στο οποίο προβλεπόταν τα εγχειρίδια 

της τουρκικής γλώσσας να συντάσσονται και να τυπώνονται στην Τουρκία και στη 

συνέχεια να στέλνονται στην Ελλάδα όπου θα γινόταν έλεγχος των δοκιμιών προτού 

τυπωθούν ώστε να αποφευχθούν κείμενα και εικόνες που θα διαστρέβλωναν αλήθειες 

και θα λειτουργούσαν ως προπαγανδιστικά μέσα. Μεταξύ άλλων, το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη μειονοτική γλώσσα και αναφέρει: «Τα μέχρι σήμερον εις την επίση-

μον γλώσσαν διδασκόμενα μαθήματα θα διδάσκωσι και εν τω μέλλοντι εις την αυτήνν-

γλώσσαν. β) Η διδασκαλία πάντων των άλλων μαθημάτων θα γίνεται εις την μειονοτι-

κήν γλώσσαν εκτός εξαιρέσεως». Επίσης ρυθμίζονται θέματα όπως το εποπτικό υλικό, 

οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα σχολικά εγχειρίδια και ο σεβασμός της θρησκευτικής, 

φυλετικής και εθνικής συνείδησης των μαθητών των μειονοτικών σχολείων
29

. 
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1.5.1 Η μειονοτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα 

του Τμήματος Μειονοτικής Εκπαίδευσης καθορίζεται το αναλυτικό και ωρολόγιο 

πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων.  

Α. Προσχολική εκπαίδευση. 

    Αρχικά, όσο αφορά την προσχολική αγωγή θεσμικά τουλάχιστον είναι ανύ-

παρκτη. Την τελευταία δεκαετία γίνονται κάποιες άτυπες προσπάθειες, κυρίως στα 

χωρία της περιφέρειας, για την ίδρυση νηπιαγωγείων από το επιστημονικό προσωπι-

κό του συλλόγου των μειονοτικών εκπαιδευτικών,  οι οποίες όμως δεν έχουν καρπο-

φορήσει. Η άρνηση των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο λόγω του 

φόβου αφομοίωσης αλλά και η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού περιορίζει την ομα-

λή πρόσβαση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.   

Β. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

  Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα εμφανής στα 

σχολεία της πρωτοβάθμια εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από τα σχολικά κτίρια ανή-

κουν στην περιουσία των Βαφουκιών ενώ τα υπόλοιπα συστεγάζονται σε κάποιο τέ-

μενος. Τα περισσότερα κτίρια βρίσκονται στα χωριά που υπάρχει μειονοτικός και συ-

νήθως δεν παρουσιάζουν τις σχολικές προδιαγραφές. Στην πλειοψηφία τους είναι ο-

λιγοθέσια, συνήθως διθέσιο και είναι μικρότερα από εκατό τετραγωνικά. Αντίθετα 

στα αστικά κέντρα τα σχολεία παρουσιάζουν μια πιο ικανοποιητική εικόνα καθώς 

είναι εξαθέσια  και οι σχολικές εγκαταστάσεις πληρούν τους κανόνες που ορίζονται 

από το Υπουργείο Παιδείας. Τα χρώματα που υπάρχουν συνήθως στις τάξεις αλλά 

και στα γραφεία των καθηγητών είναι το κίτρινο και το πράσινο, δηλαδή τα ιερά 

χρώματα του Ισλάμ
30

.  

 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση  διοικητικά υπάγεται στα γραφεία της μειονοτι-

κής εκπαίδευσης δύο από τα οποία βρίσκονται στο Ν. Ροδόπης και τα άλλα δυο στο 

Ν. Ξάνθης. Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αυτό που ου-

σιαστικά ασκεί τη διοίκηση των μειονοτικών σχολείων, η έδρα του οποίου είναι στην 

Καβάλα. Ο Συντονιστής έχει μεγαλύτερη εξουσία από τον Υπουργό Παιδείας, έπειτα 

από σχετική απόφαση, πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα. Ο Συντονιστής ασκεί δραστη-
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ριότητες Προϊσταμένου Διεύθυνσης στα μειονοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα ιεροσπουδαστήρια που υπάγονται σε 

αυτή. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό, τη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία 

των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ. Θράκη.    

 Παρατηρώντας το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα διαπιστώνουμε ότι οι 

δύο γλώσσες, η ελληνική και η τουρκική, κατανέμονται περίπου ισάξια. Ανεβαίνο-

ντας τις τάξεις του δημοτικού σχολείου δίνεται λίγο περισσότερο βαρύτητα στην 

τουρκική γλώσσα, της τάξης του 54% έναντι της ελληνικής που είναι στο 46%, κα-

θώς υπάρξουν αντικείμενα που η διδασκαλία τους βασίζεται αποκλειστικά στην 

τουρκική γλώσσα όπως είναι τα θρησκευτικά.  

 Το αναλυτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων βασίζεται πάνω στις αρ-

χές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο διαχωρισμός των μαθημάτων με βάση τη 

γλώσσα προκύπτει μέσα από αυτές. Αναλυτικότερα στην ελληνική γλώσσα προβλέ-

πεται η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η γεωγραφία, η ιστορία, η μελέτη του 

περιβάλλοντος και η αγωγή του πολίτη ενώ στην τουρκική γλώσσα διδάσκονται τα 

θρησκευτικά, η φυσική, τα μαθηματικά, η μουσική, η γυμναστική και τα καλλιτεχνι-

κά. Αυτός βέβαια ο διαχωρισμός παρά το γεγονός ότι βασίζεται στις δημοκρατικές 

αρχές, χαρακτηρίζεται από ένα θρησκευτικό προσανατολισμό, ο οποίος συνήθως α-

ντιδρά αρνητικά στην εξέλιξη της μάθησης του παιδιού. Πέραν όμως αυτού, ο μαθη-

τής γίνεται παθητικός δέκτης των ισλαμικών προτύπων και της πολιτισμικής κληρο-

νομιάς, αδυνατώντας τις περισσότερες φορές όχι μόνο να εγκαταλείψει το σχολείο 

αλλά και να ενταχθεί με δυσκολία στην κοινωνία
31

.  

Ο θρησκευτικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης φαίνεται και από τη διάρ-

κεια λειτουργίας των σχολείων. Τα μειονοτικά σχολεία σταματούν τις αργίες που έ-

χουν τα πλειονοτικά αλλά και κλείνουν και για τις γιορτές της μειονοτικής ομάδας. 

Έτσι οι μέρες λειτουργίας τους είναι κατά 14 μέρες λιγότερες από εκείνες των πλειο-

νοτικών σχολείων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα επίσης έχει δεχτεί κάποιες τροποποιήσεις 

καθώς από τις 36 διδακτικές ώρες που απαιτούνται εβδομαδιαίως γίνονται μόνο οι 28, 

καθώς την Παρασκευή τα σχολεία στις 11:45 λόγω της έναρξης της μεσημεριανής 

προσευχής, της σημαντικότερης στη μουσουλμανική θρησκεία.  

 Φυσικά όπως είναι κατανοητό από το αναλυτικό πρόγραμμα των μειονοτικών 

σχολείων παραγκωνίζεται πλήρως η διδασκαλία της γλώσσας των Πομάκων και των 
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Αθίγγανων. Οι δυσκολίες των παιδιών αυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένες καθώς έρχο-

νται αντιμέτωπα με δύο ξένες γλώσσες, την ελληνική και την τουρκική, ενώ η μητρι-

κή τους γλώσσα είναι διαφορετική. Ας λάβουμε επίσης υπόψη, ότι αρκετά παιδιά μα-

θαίνουν και αραβικά καθώς είναι η επίσημη γλώσσα του Κορανίου αλλά και αγγλικά 

που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

 Αναφορικά με τα εγχειρίδια των μειονοτικών σχολείων, τα βιβλία που αφο-

ρούν το τουρκόφωνο μέρος της διδασκαλίας τυπώνονται στην Τουρκία και μάλιστα 

έχουν ανανεωθεί τη τελευταία δεκαετία. Τα βιβλία αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα και 

δομημένα για τα παιδιά της μειονότητας. Το περιεχόμενο και η δομή τους είναι ίδια 

με αυτά των τουρκικών εγχειριδίων που διδάσκονται στην Τουρκία αλλά έχουν απα-

λειφθεί πλήρως τα τουρκικά εθνικά σύμβολά προκειμένου να αποφευχθούν οι διαμά-

χες. Τα εγχειρίδια που αφορούν το ελληνόγλωσσο μέρος του μαθήματος μέχρι το 

1998 ήταν τα ίδια με εκείνα που διατίθεντο στα πλειονοτικά σχολεία. Έπειτα από α-

νάγκες που προέκυπταν από τα μειονοτικό μαθητικό πληθυσμό, το 2000 ολοκληρώ-

θηκε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», όπου διανεμήθηκαν νέα 

διδακτικά βιβλία βασιζόμενα στις κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτε-

ρότητες των μαθητών.   

 

Γ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 Αναλογικά με το οργανωμένο και καλά δομημένο πρόγραμμα της πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης για τη μειονοτική εκπαίδευση δεν παρατηρείται το ίδιο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δύο είναι μόνο τα μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια στην 

περιοχή της Θράκης. Το πρώτο είναι το Τζελάρ Μπαγιάρ στην Κομοτηνή και το δεύ-

τερο είναι το Γυμνάσιο-Λύκειο της Ξάνθης. Επίσης υπάρχουν και δύο ιεροσπουδα-

στήρια στον Εχίνο της Ξάνθης και στην Κομοτηνή. Η φοίτηση στα σχολεία απαιτεί, 

όπως και στα δημοτικά, δίδακτρα και ακολουθείται πάλι ένα δίγλωσσο ωρολόγιο 

πρόγραμμα.  

Στα μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια ακολουθείται επίσης δίγλωσσο πρό-

γραμμα. Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα είναι: Αρχαία και Νέα 

Ελληνικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Αγωγή του Πολίτη, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα 

μαζί με το μάθημα της Τουρκικής Γλώσσας διδάσκονται στα τουρκικά. Στα ιερο-

σπουδαστήρια το αναλυτικό πρόγραμμα διαφοροποιείται καθώς προστίθενται μαθή-

ματα θρησκευτικού περιεχομένου, καθώς οι μαθητές προορίζονται για την κάλυψη 
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κάποιου θρησκευτικού αξιώματος. Έτσι, συγκεκριμένα διδάσκονται αραβικά, ιστορία 

του Ισλάμ
32

.  

 

1.6 Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση στα πλειονοτικά σχολεία της 

Θράκης. 

 Οι δίγλωσσοι μαθητές της Θράκης έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν η σχο-

λική φοίτηση τους να πραγματοποιηθεί σε ένα πλειονοτικό σχολείο. Τις περισσότερες 

αυτή η επιλογή στηρίζεται στην επιθυμία της οικογένειας να εμπλακεί πολιτισμικά 

και κοινωνικά με μεγαλύτερη επιτυχία το παιδί στα ελληνικά δεδομένα και όχι τόσο 

για την αποφυγή των διδάκτρων των μειονοτικών σχολείων.  

 Οι δυσκολίες της συνύπαρξης των δίγλωσσων μαθητών με τους μαθητές που 

έχουν ως μητρική την ελληνική γλώσσα είναι πολλές. Η κοινή αντίληψη ότι ο σωστός 

χειρισμός της γλώσσας αποτελεί και τη βάση της σχολικής προόδου των μαθητών όχι 

μόνο στα γλωσσικά μαθήματα αλλά και στα θετικά, πιθανότατα αποτελεί το εφαλτή-

ριο της χαμηλής επίδοσης των μαθητών. Υπό αυτή την αντίληψη, ο μουσουλμάνος 

μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με ένα μαθητικό περιβάλλον ξένο προς τις δικές τους 

ιδέες και εικόνες, ένα δάσκαλο που χρησιμοποιεί μόνο τη δεύτερη προς το ίδιο γλώσ-

σα και με τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία δεν θυμίζουν σε τίποτα το δικό του πολιτι-

σμικό περιβάλλον. Φυσικά στη φθίνουσα πορεία των δίγλωσσων μαθητών το σχολείο 

παίζει μεγάλο ρόλο όπως επίσης και το χαμηλό επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσ-

σας από τους γονείς και γενικά από το συγγενικό περιβάλλον, γεγονός που δεν τους 

επιτρέπει μια περαιτέρω βοήθεια στο σπίτι. Η προσπάθεια αποτροπής της μητρικής 

τους γλώσσας, ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη μάθηση της ελληνικής, δημιουργεί 

ένα φόβο αλλά και ένα αρνητισμό για τη γλώσσα της πλειονότητας.  

 Πέρα από την άγνοια της γλώσσας των μουσουλμάνων το σχολείο παρουσιά-

ζει και μια απαξιωτική στάση προς τον πολιτισμό που καταλαμβάνει περίπου το 50% 

του πληθυσμού της Θράκης. Όπως προαναφέραμε, στόχος του πολυπολιτισμικού μο-

ντέλου διδασκαλίας είναι η συνεργασία όλων των πολιτισμών μέσα στο σχολικό πε-

ριβάλλον. Αντίθετα, τα πλειονοτικά σχολεία της Θράκης δεν παρουσιάζουν κανένα 

στοιχείο της κουλτούρας των δίγλωσσων μαθητών, αν και αυτό παρουσιάζεται ακόμα 

και από το ντύσιμο των μαθητών. Οι μαθητές όμως της πλειονότητας έρχονται καθη-

μερινά σε επαφή με την παράδοση τους μέσω της λογοτεχνίας, της μουσικής, της τέ-
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χνης κ.α. Αυτομάτως, στα μάτια των μικρών παιδιών δημιουργείται μια διαβάθμιση 

και σύγκριση του «ανώτερου» με τον «κατώτερο» πολιτισμό
33

. 

 Στα πλαίσια ενός μεικτού μαθησιακό περιβάλλοντος, οι δυσκολίες δεν αφο-

ρούν μόνο τους μαθητές της πλειονότητας. Οι διαμαρτυρίες των πλειονοτικών μαθη-

τών είναι ιδιαίτερα έντονες μερικές φορές όταν θεωρούν ότι αδικούνται έναντι των 

μειονοτικών μαθητών, καθώς τα γλωσσικά προβλήματα πολλές φορές είναι ιδιαίτερα 

έντονα. Τα παράπονα είναι άκρως έντονα μερικές φορές, οδηγώντας ακόμα και σε 

αλλαγή περιβάλλοντος. Ο καθηγητής του μικτού τμήματος αδυνατεί να προχωρήσει 

το τμήμα με γρήγορους ρυθμούς, λόγω των αδυναμιών, με αποτέλεσμα οι μαθητές 

της πλειονότητας να ανησυχούν ότι απειλείται το μέλλον τους λόγω της επιβράδυν-

σης της διδασκαλίας. 

 Δυστυχώς μέχρι σήμερα η πολιτισμική ετερότητα στα σχολεία της Θράκης 

έχει εντείνει τη διαφορά στο κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο. Η αντίληψη ότι τα πολι-

τισμικά, γλωσσικά και θρησκευτικά στοιχεία εμποδίζουν στην ελληνική και  γενικό-

τερα στη δυτική κοινωνία οδηγεί στην οπισθοδρόμηση της συνεργασίας των ετερό-

γλωσσων στοιχείων.  Το φαινόμενο αυτό όμως δεν παρουσιάζεται μόνο στο οικογε-

νειακό περιβάλλον των μαθητών αλλά και πολλές φορές από τους ίδιους τους καθη-

γητές που έχουν τη πεποίθηση ότι το χαμηλό επίπεδο των μειονοτικών μαθητών δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν αποβάλουν την κουλτούρα και τα γλωσσικά τους 

στοιχεία.  

 Η αδυναμία των πλειονοτικών σχολείων να συνεργαστούν με τον πολιτισμό 

της μειονότητας, η ανυπαρξία του κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού, η απρο-

θυμία του οικογενειακού περιβάλλοντος να συνεργαστεί με τον το έτερο στοιχείο εί-

ναι τα βασικά προβλήματα του χαμηλού επιπέδου και των μειονοτικών μαθητών αλ-

λά και των πλειονοτικών.  
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2. Λαϊκός πολιτισμός και πολυπολιτισμικότητα 

 Ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένα από τα ουσιαστικά αγαθά της πολιτισμικής 

κληρονομιάς των λαών και μια έκφραση της πολιτισμικής ταυτότητας. Με τον όρο 

λαϊκό πολιτισμό εννοούμε τις εκδηλώσεις της ζωής του λαού, βιοτικές και πνευματι-

κές, και τα στοιχεία εκείνα που είναι καταξιωμένα με το πέρασμα του χρόνου στη συ-

νείδηση του λαού και ανάγονται στο πολιτισμικό παρελθόν αλλά και στο σύγχρονο 

λαϊκό πολιτισμό, έτσι όπως διαμορφώνεται στα ευρύτερα πλαίσια των κρατών. Ο λα-

ϊκός πολιτισμός είναι επίσης από τα πεδία εκείνα που συμβάλλουν στην πραγματο-

ποίηση της «πολιτισμικής συνάντησης» και ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών 

στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, χωρίς ταυτόχρονα να παραγκωνίζονται οι ιδιαιτερό-

τητες και οι αξίες του εκάστοτε λαού. Άλλωστε ο Ν. Γ. Πολίτης αποδίδει στη Λαο-

γραφία την έννοια του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού που εξετάζει τα « προς πα-

ράδοσιν δια λόγων, πράξεων και ενεργειών του ψυχικού και κοινωνικού βίου του 

λαού »
34
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 Ο δεσμός ανάμεσα στη γλώσσα και στον πολιτισμό είναι άρρηκτος και ισχυ-

ρός. Αυτό στα πλαίσια όχι μόνο της εκμάθησης γραμματικοσυντακτικών κανόνων και 

δομών αλλά ως δυνατότητα επικοινωνίας και κατανόησης της πραγματικότητας μέσα 

από μια σειρά διαφορετικών γλωσσικών και πολιτισμικών δεδομένων. Η διδασκαλία 

πολιτισμικών στοιχείων σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπονοεί την προσπάθεια 

να εμφυσήσουν ιδέες και ενδείξεις πολιτισμικής ανωτερότητας μέσω του ιστορικού 

παρελθόντος. Ο λαϊκός πολιτισμός θα μπορούσε να αποτελέσει κάποιους από τους 

βασικούς στόχους μια πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ο βασικός στόχος της διδασκα-

λίας της γλώσσας, τουλάχιστον σε μια κοινωνία που κινείται μέσα από το πρίσμα πο-

λιτισμικών στοιχείων, θα πρέπει να είναι η επικοινωνία και να είναι συνυφασμένος με 

την γνώση του πολιτισμού, του οποίου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι φορέας. 

 Η διδασκαλία του πολιτισμού στα πλαίσια εκμάθησης των γλωσσικών δεξιο-

τήτων της ελληνικής γλώσσας προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο καθώς αποκαλύ-

πτεται η παγκοσμιότητα χαρακτηριστικών που θεωρούνται εθνικά, οδηγώντας στο 

γεφύρωμα των αποστάσεων μεταξύ λαών και πολιτισμών και αποτρέποντας φαινόμε-

να ρατσισμού και ξενοφοβίας. Ο λαϊκός πολιτισμός δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χρήση μιας γλώσσας σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας και επίτευξης επικοινωνι-

ακών στόχων. Ωστόσο, τα ήθη και έθιμα που έχουν τις ρίζες τους σε ιστορικά γεγο-
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νότα (για παράδειγμα, ο εορτασμός των εθνικών επετείων), οι παλιές συνήθειες που 

τα ίχνη τους χάνονται μέσα στο χρόνο (λόγου χάριν, η ετοιμασία ενός εδέσματος από 

σιτάρι και ξηρούς καρπούς προς ανάμνηση ενός θανόντος προσώπου, τα γνωστά 

‘κόλλυβα’) και η θρησκευτική πίστη (όπως το πέταγμα του σταυρού στο νερό από 

τον ιερέα την ημέρα των Θεοφανίων και η προσπάθεια των πιστών να τον ανασύ-

ρουν, παρά την αντίξοες καιρικές συνθήκες) παραπέμπουν στην ιστορική πορεία και 

νοοτροπία του κάθε λαού, αποτελώντας ταυτόχρονα και το χαρακτηριστικό του.  

 Η γλώσσα δεν είναι μόνο ο τρόπος για να ορίσουμε και να μεταδώσουμε τον 

πολιτισμό, αλλά αποτελεί και τμήμα και καθρέφτη του πολιτισμού. Συνεπώς, για να 

υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές  αφενός μεν 

τα υψηλά επιτεύγματα, ώστε να εκτιμήσουν την πολιτισμική δημιουργία του λαού 

που μιλάει τη γλώσσα αυτή ως μητρική, αλλά και τους κανόνες επικοινωνίας, που 

εμπίπτουν στο χώρο του καθημερινού πολιτισμού.
35

 Έχει παρατηρηθεί από τη θεμα-

τολογία των διδακτικών εγχειριδίων αλλά και από τις πρακτικές των διδασκόντων ότι 

οι μαθητές δεν έρχονται αρχικά συχνά με κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού. Πράγμα-

τι, ο λαϊκός πολιτισμός παραλείπεται τόσο από τους συγγραφείς διδακτικών εγχειρι-

δίων, που προτιμούν να δίνουν μια πιο μοντέρνα εικόνα της χώρας της οποίας τη 

γλώσσα διαπραγματεύονται διδακτικά, αλλά και από τους ίδιους τους διδάσκοντες, οι 

οποίοι αποφεύγουν να τον συμπεριλάβουν στις διδακτικές παρουσιάσεις τους. Αυτό 

οφείλεται από την μια μεριά στην απροθυμία για προσωπική μελέτη των διδασκό-

ντων για ένα μεγάλο κλάδο επιστήμης, τη Λαογραφία, από την άλλη στην οπισθο-

δρομική αντίληψη ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον κόσμο 

της τεχνολογίας και της εξέλιξης όπου ζούμε.  

 Οι ατομικές και πολιτισμικές εμπειρίες μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο 

εκμάθησης των γλωσσικών δεξιοτήτων της γλώσσας της πλειοψηφίας μέσα σε ένα 

πλαίσιο ίσων ευκαιριών. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο κατάλληλη επιλογή πολιτισμικών 

θεμάτων οδηγεί στην αντιπαραβολή συνηθειών μεταξύ ατόμων με διαφορετικές ε-

θνοπολιτισμικές ταυτότητες, συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος αμοιβαιότητας και 

εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων, καθώς ανακαλύπτονται κοινές δράσεις και στά-

σεις, ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πράγμα που μπορεί να συμ-

βάλλει με τη σειρά του σε ζητήματα παγκόσμιας ειρήνης και συνεργασίας. Ο λαϊκός 
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πολιτισμός είναι το πλέον πρόσφορο πεδίο για την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτή-

των, αφού αποτελεί χαρακτηριστικό και επίτευγμα όλων των λαών, ανεξάρτητα από 

το μορφωτικό και οικονομικό τους επίπεδο ή την δύναμη που έχουν και την επιρροή 

που ασκούν στη διεθνή σκηνή. 

 Ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένας όρος που περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες 

έννοιες: παραδοσιακά πιάτα από την εθνική κουζίνα, γιορτές και έθιμα γύρω από αυ-

τές, μύθους, ιστορίες και παραδόσεις, παλαιότερες αντιλήψεις, αντικείμενα, κ.τ.λ. Στα 

πλαίσια της διδασκαλίας μιας  γλώσσας όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιμεριστούν 

σε κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες θα συνδεθεί με την ανάπτυξη ορισμένων 

γλωσσικών δεξιοτήτων και να οργανωθούν σε διδακτικές ενότητες, ώστε να μην απο-

τελούν τυχαίες και ευκαιριακές αναφορές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στην δι-

κή μας διδακτική πρόταση όλα αυτά θα ενωθούν κάτω από τις κατευθύνσεις του λαϊ-

κού παραμυθιού. 

 Το λαϊκό παραμύθι αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της ελληνικής λαϊκής πα-

ράδοσης και στη δική μας διδακτική πρόταση θα αποτελέσει το μέσο για την καλ-

λιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αλλά και την πο-

λιτισμική προσέγγιση μιας πολυπολιτισμικής τάξης . Δεν υπάρχει λαός χωρίς παρα-

μύθια, ούτε εποχή και πολιτισμοί που να μην έχουν αναδείξει τα δικά τους παραμύθια 

προφορικά, τα λαϊκά παραμύθια. Η εναλλαγή των εικόνων, πρόσωπα πρότυπα ή προς 

αποφυγή, η γλώσσα, οι εναλλαγές μεταξύ λογικής και φαντασίας, πραγματικού και 

ουτοπικού, συντελούν στην ανάδειξη του πολιτισμού και το κάνουν μέσο προσέγγι-

σης της λαϊκής μας παράδοσης. Το απλό λεξιλόγιο και η απλή δομή τους τα καθιστά 

ιδιαίτερα ευχάριστα και πρόσφορα για συζητήσεις, αλλά κυρίως για την εξάσκηση 

στη δεξιότητα της παραγωγής του γραπτού λόγου, αφού μπορούμε να ζητήσουμε από 

τους μαθητές μας να γράψουν μύθους και ιστορίες της πατρίδας τους.  

 Οι παραδόσεις ως είδος προφορικής λογοτεχνίας αποτελούν μια σύνθεση ρεα-

λιστών και φανταστικών στοιχείων που προσπαθούσαν αλλά και προσπαθούν να δώ-

σουν απαντήσεις για απλά και καθημερινά πράγματα. Αναφέρονται σε πλήθος θεμά-

των όπως φυτά και ζώα, ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, τόπους, ήρωες, υπερφυσικά 

όντα. Αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας του κάθε 

λαού.  Οι δραστηριότητες που έχουν ως αφορμή και βάση τον πολιτισμό, προσδίδουν 

στην προς εκμάθηση γλώσσα –στην περίπτωσή μας στη Νέα Ελληνική- το ρόλο του 

ενοποιητικού στοιχείου μεταξύ λαών και πολιτισμών, καθώς με μέσο αυτήν επιτυγ-

χάνεται η ανταλλαγή πολιτισμικών απόψεων και γεγονότων. Κάθε γλώσσα που κατα-
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κτάται, για να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά και ιδίως, αν αυτό πρόκειται να γίνει 

στα πλαίσια της κοινωνίας όπου ομιλείται ως μητρική, μπορεί να συμβάλει αποφασι-

στικά στην πολιτισμική προσέγγιση των λαών και των ατόμων. 
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3. Οι ρίζες του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού. 

 Τα παραμύθια στον ελλαδικό χώρο γνώρισαν μεγάλη προφορική άνθηση, ε-

ντούτοις το ενδιαφέρον για καταγραφή και η ανάγκη διαφύλαξης τους δεν είχαν την 

ίδια ανταπόκριση. Ξένοι ήταν οι πρώτοι μελετητές που αντιλήφθηκαν την ύπαρξη 

των ελληνικών παραμυθιών και αυτό κυρίως οφείλονταν στο γεγονός ότι λίγοι γνώρι-

ζαν, κατά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, γραφή και ανάγνωση για να διατηρή-

σουν ακέραιη την πνευματική κληρονομιά που μεταδιδόταν μέχρι τότε προφορικά. 

  Η απουσία μελέτης των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών ανά την Ελλάδα δη-

μιούργησε το πρόβλημα της καταγωγής του. Για αρκετά χρόνια οι κλασικοί φιλόλο-

γοι και ερευνητές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας υποστήριξαν πως τα ελληνικά 

λαϊκά παραμύθια κάνουν τις πρώτες τους εμφανίσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

και ουδεμία σχέση παρουσιάζουν με τη λαϊκή αφήγηση των αρχαίων Ελλήνων.  

 Τη δεκαετία του 1840 άρχισαν να γίνονται οι πρώτες καταγραφές των ελληνι-

κών τραγουδιών και συγκεκριμένα από τον πρόξενο των Ιωαννίνων Johann Georg 

von Hann
36

. Η πρώτη σύνδεση των λαϊκών τραγουδιών με την ελληνική αρχαιότητα 

έγινε από τον φιλόσοφο, γερμανικής καταγωγής, Bernard  Schmidt. Η γοητεία και η 

λατρεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και παράδοσης τον ώθησε στην κατα-

γραφή των τραγουδιών μόνο εκείνων που σχετίζονται με το αρχαιοελληνικό μοτίβο 

και αποτελούσαν τη γέφυρα επικοινωνίας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας με τα 

σύγχρονα μοτίβα
37

.  

 Έχει αποδειχτεί πλέον ότι πολλά από τα παραμυθιακά μοτίβα τα συναντάμε 

ακόμα και στα Ομηρικά έπη. Οι διηγήσεις για τις περιπέτειες του Οδυσσέα, με τον 

Πολύφημο, την Κίρκη, είναι διηγήσεις που συνδέονται με τη θεματολογία των λαϊ-

κών παραμυθιών, τις οποίες τις συναντάμε ακόμα και σε άλλους λαούς. Ο Ν. Πολί-

της, ιδρυτής της Ελληνικής Λαογραφίας προσπάθησε μέσα από το έργο του να δείξει 

τη συνέχεια της ελληνικής πνευματικής δημιουργίας του αρχαίου κόσμου στις λαϊκές 

παραδόσεις του νεότερου ελληνισμού. Ένα παράδειγμα των παραπάνω αποτελούν οι 

νεράιδες των ελληνικών παραδόσεων που παραπέμπουν κατευθείαν στις Νηρηίδες 

και σε άλλες θεότητες του αρχαίου κόσμου
38

. 

 Φυσικά οι αναφορές των μελετητών στα στοιχεία των λαϊκών παραμυθιών 

που έχουν διατηρηθεί από την αρχαιότητα δεν σταματούν εδώ. Στοιχεία <<παραμυ-
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θιακής κωμωδίας>>, όσο και αν αυτή η άποψη κρύβει κάποια υπερβολή, αναφέρο-

νται και στον αρχαίο κωμικό ποιητή, Αριστοφάνη. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο έργο 

του, «Πλούτος» , δημιουργούνταν κατά παραγγελία μύθοι, με σκοπό την ψυχαγωγία 

του ακροατηρίου 
39

.  

 Επιπροσθέτως, παραπλήσια στοιχεία πάνω σε παραμυθιακές διηγήσεις απο-

καλύπτονται και σε άλλους αρχαίους φιλοσόφους και ιστορικούς. Ο Πλάτων αναφέ-

ρεται στους « αρεταλόγους », που ήταν επαγγελματίες παραμυθάδες. Επιπλέον, ο ι-

στορικός Στράβων κάνει λόγο για μύθους που λέγονται προς τέρψη των μικρών παι-

διών, άποψη που φανερώνεται και μέσω του Πλούταρχου
40

. 

 Μιλώντας για την καταγωγή των λαϊκών παραμυθιών δεν είναι δυνατόν να 

μην αναφερθούν στο σημαντικότερο μελετητή των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, 

τον Richard Macgillivray Dawkins (1871 - 1955). Ο Dawkins είναι ένας από τους 

σημαντικότερους μελετητές της παγκόσμιας παραμυθολογίας και ο πρώτος μελετητής 

που ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραμύθι στο ελλαδικό χώρο, γι’ αυτό και πιθανό-

τατα να θεωρείται και ο σπουδαιότερος. Ο Μιχάλης Μερακλής αναφέρει ότι ο άγγλος 

λαογράφος είναι ο πρώτος που έδωσε σαφή και ισορροπημένα δείγματα πάνω στη 

σχέση του νεοελληνικού παραμυθιού με την αρχαιότητα
41

. Ο Dawkins υποστήριζε ότι 

μπορούν να εντοπιστούν αρχαία στοιχεία στα λαϊκά, προφορικά παραμύθια,  όπως 

είναι ο Μελέαγρος, ο Κύκλωπας και η Μήδεια. Ωστόσο, πίστευε ότι μέσα στο λαϊκό 

παραμύθι επιβιώνουν αρχαίες μορφές πολιτισμού, αλλά υποστήριζε επίσης ότι μέσα 

σε αυτές τις ιστορίες μπορούμε να διακρίνουμε αρχαίους πυρήνες των διηγήσεων που 

παρέμειναν ανά τους αιώνες
42

.  

 Ο άγγλος λαογράφος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ελλαδικός παραμυθια-

κός χώρος παρουσιάζει μια αυτοτέλεια, παρά το γεγονός, ότι η Ελλάδα βρίσκεται α-

νάμεσα στην ανατολή και τη δύση, κινούμενη από την μια ανάμεσα στα ελληνικά και 

τουρκικά παραμύθια και από την άλλη ανάμεσα στα ελληνικά και ιταλικά. Έτσι, υ-

ποστηρίζει ότι τα ελληνικά παραμύθια διατήρησαν το προσωπικό τους χαρακτήρα και 

θεωρεί πιο πιθανό να επηρέασαν παρά να επηρεάστηκαν
43

. 
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Παραμένοντας όμως στο θέμα της καταγωγής, ο επόμενος σταθμός που θα 

πρέπει να σταθούμε είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας. Με τις κατακτήσεις των 

Τούρκων στην περιοχή των Βαλκανίων, ξεκίνησε μια σημαντική ανταλλαγή των πα-

ραμυθιακών μοτίβων μεταξύ όλων των υπόδουλων λαών και φυσικά και των Ελλή-

νων. Η ανταλλαγή των μοτίβων ήταν αμοιβαία, έτσι ώστε και τα τουρκικά παραμύθια 

έδωσαν πολλά από τα δικά τους στοιχεία αλλά αντίστοιχα και οι βαλκανικοί λαοί τα 

εμπλούτισαν με τα δικά τους κάνοντας την παραγωγή ακόμα πιο γόνιμη. 

 Όσον αφορά τα μοτίβα, που προήλθαν από τον τουρκικό χώρο, ήταν άγνωστα 

στα ελληνικά παραμύθια και ως προς τους χαρακτήρες αλλά και ως προς τη γλώσσα. 

Ο « αράπης » ως χαρακτήρας των παραμυθιών, παίρνει χώρο στις ελληνικές διηγή-

σεις και αντικαθιστά τον νεαρό ήρωα των ελληνικών μοτίβων. Ως προς το λεξιλόγιο, 

δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουμε να προσάψουμε. Λέξεις όπως μπέης, βε-

ζίρης δεν υπήρχαν μέχρι την περίοδο εκείνη στο ελληνικό λεξικό. Εν τούτοις τα δά-

νεια αυτά αφομοιώθηκαν και προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον που υπήρχε στο ελ-

ληνικό παραμύθι, χωρίς να αποτελεί απειλή γι΄ αυτά
44

. 

 Κάτι ανάλογο μπορούμε να διαπιστώσουμε και στις επιρροές που άσκησε η 

Ιταλία από την περίοδο της Σταυροφορίας μέχρι και της Φραγκοκρατίας. Σύμφωνα με 

τις αναφορές του Μ. Μερακλή, ο γερμανός φιλόλογος και λαογράφος, Hugo Hepding 

μελετώντας τα ελληνικά παραμύθια βρήκε αναφορές σε διηγήσεις που χρονολογού-

νται την περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι απόψεις του, ωστόσο, ήταν διχασμένες κα-

θώς από την μια πλευρά υποστήριζε ότι οι Ιταλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν στα παρα-

μύθια τα χαρακτηριστικά της νουβέλας, από την άλλη όμως υποστήριζε πως η Ελλά-

δα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιρροή που ασκεί ως προς στη θεματολογία 

των παραμυθιών και τις καταβολές των διηγήσεων
45

.  Το ελληνικό λαϊκό παραμύθι 

κατάφερε να δημιουργήσει μια συγγένεια και ενότητα από τη μια στο μεσογειακό 

χώρο και από την άλλη στο νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό χώρο, αναδεικνύοντας έτσι 

κοινούς τόπους και τύπους των περιοχών αυτών.  

 Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού είναι οι αποκλίσεις που 

αυτό παρουσιάζει από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τον Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο. 

Το κάθε παραμύθι αποτελεί μια εμπειρία ζωής που μεταφέρεται από στόμα σε στόμα 

ανάλογα με τα βιώματα της εκάστοτε περιοχής. Μπορεί πολλές φορές να συναντάμε 
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παραμύθια από διαφορετικές περιοχές, όπως η Μακεδονία και η Πελοπόννησος με 

την ίδια θεματολογία, οι παραλλαγές όμως είναι αυτές που αναδεικνύουν τα χαρα-

κτηριστικά της κάθε οικογένειας παραμυθάδων και κατά επέκταση της ευρύτερης πε-

ριοχής.  

3.1 Η μελέτη του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού. 

Όπως προαναφέρθηκε η μελέτη και η καταγραφή του ελληνικού παραμυθιού, 

παρότι είχε μεγάλη προφορική άνθηση, καθυστέρησε και δεν είχε την πρέπουσα α-

ντιμετώπιση από το λαό που το δημιούργησε. Η πρώτη σημαντική περίπτωση ήταν ο 

αυστριακός Johann Georg von Hann. Λόγω στη διοικητικής του θέσης στα Γιάννενα, 

κατάφερε να συγκεντρώσει, δια στόματος των γυναικών και των ανδρών της Ηπείρου 

και των νησιών, μια σειρά από παραμύθια και να τα εκδώσει στη Λειψία το 1864
46

. 

Το 1877 εκδόθηκε μια συλλογή «Märchen Sagen und Volkslieder» από τον 

γερμανό φιλόλογο Bernard Schmidt. Η λατρεία και ο σεβασμός για την αρχαία ελλη-

νική γραμματεία τον οδήγησε στη συλλογή μια σειρά παραμυθιών από τη Ζάκυνθο. 

Το κριτήριο, ωστόσο της καταγραφής του ήταν τα παραμύθια να συγκεντρώνουν υλι-

κό το οποίο αποτελεί μόνο συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να καταφέρει να συγκεντρώσει μόνο ένα μικρό αριθμό παραμυθιών (25 

στο σύνολο), τα οποία όμως διέθεταν ένα πλουσιότερο υλικό βασιζόμενο σε αρχαίες 

μνήμες από εκείνο του Hann. Όπως σχολιάζει και ο Μέγας, υπάρχει μια αμφιβολία 

κατά πόσο τα παραμύθια της συλλογής του Schmidt, αποτελούν αυθόρμητα λαϊκά 

παραμύθια της καθημερινότητας των απλών λαών, καθώς λόγω της εμμονής στην 

αναζήτηση αρχαιοελληνικών στοιχείων, η πηγή άντλησης των παραμυθιών προέρχο-

νταν από ένα κύκλο λογίων. Η στόχευση του άλλωστε ήταν η προσήλωση στην ανά-

δειξη της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, ως αντίδραση στην άποψη που είχε εκφρά-

σει εκείνη την εποχή ο Φαλμεράγερ, ότι οι σύγχρονοι Έλληνες αποτελούν προϊόν ε-

πιμειξίας με τα σλαβικά φύλα και έχουν χάσει τη συνέχιση τους από τους αρχαίους 

έλληνες
47

. 

Σε αυτόν όμως που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ο άγγλος λαογράφος Rich-

ard Macgillivray Dawkins, ο οποίος ασχολήθηκε με τη μελέτη του βαλκανικού και 

μεσογειακού παραμυθιού και προσπάθησε να αναδείξει την αυτονομία του ελληνικού 

παραμυθιού στην εμπλοκή του με τον περιβάλλοντα μεσογειακό χώρο. Ο Dawkins 
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έμεινε χρόνια στην Ελλάδα και έκανε έρευνα αναζητώντας παραμύθια από όλη την 

ελληνική επικράτεια αλλά και από τον Πόντο. Από το 1916 μέχρι το 1955 εξέδωσε 

τέσσερα .βιβλία που αποτελούν τη μακροχρόνια έρευνα του. Στο πρώτο του βιβλίο 

Modern Greek in Asia Minor του 1916 υπάρχει η καταγραφεί 94 παραμυθιών από την 

περιοχή της Μ. Ασίας με έμφαση στις διάφορες διαλέκτους της περιοχής.  

Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να εκδώσει το δεύτερο βιβλίο του αλλά θα 

χαρακτηριστεί μνημειώδες και θα στυλώσει την ελληνική παραμυθολογία. Το 1950 

θα εκδώσει το «Forty – five Stories from the Dodekanese», το οποίο περιλαμβάνει 45 

παραμύθια από την Κω, Λέρο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια που συνέλεξε ο Ιάκωβος Ζαρ-

ράφτης, έπειτα από την ανάθεση που του είχε κάνει ο W. H. Rouse 
48

.  Το έργο του 

αυτό ξεχώρισε εξαιτίας της ιδιαίτερης προσοχής που έδειξε στην επιμέλεια των κει-

μένων, στην ποιότητα της αγγλικής μετάφρασης αλλά και στις υποσημειώσεις, που 

αναφέρονται και σε άλλα κείμενα και παραλλαγές των παραμυθιών. 

Το 1953 εκδίδει το τρίτο του βιβλίο, Modern Greek Folktales, το οποίο είναι 

μια συλλογή ελληνικών λαϊκών παραμυθιών μόνο στην αγγλική γλώσσα, κάνοντας 

μια προσπάθεια να φέρει σε επαφή τους ξενόγλωσσους αναγνώστες με τη λαϊκή ελ-

ληνική παράδοση. Δυο χρόνια αργότερα (1955) θα εκδώσει το τελευταίο του βιβλίο  

More Greek Folktales. Στο συγκεκριμένο βιβλίο προσπάθησε να συλλέξει σπάνια πα-

ραμύθια, των οποίων ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει πολλές παραλλαγές
49

 .   

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, ο Dawkins υποστήριζε την αυτονομία των ελ-

ληνικών παραμυθιών όχι μόνο από τις ξένες επιρροές αλλά και από εκείνες της αρ-

χαιότητας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ελληνικών παραμυθιών που υποστήριζε ο 

Dawkins είναι ότι παρόλο που οι Έλληνες είναι θρήσκοι, τα παραμύθια έχουν περισ-

σότερο ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δίνουν περισσότερη βάση στις ηθικές αξίες, στους 

τρόπους συμπεριφοράς και συνδέουν το Θεό με την Τύχη. Γενικότερα, μέσω αυτών 

προσπαθούν να διατηρήσουν τα ήθη τους, τις πεποιθήσεις τους και την ανθρώπινη 

φύση τους
50

.  

Στις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα, τα λαϊκά παραμύθια τραβούν το εν-

διαφέρον και των Ελλήνων μελετητών.  Μια από τις πρώτες αξιόλογες εργασίες ήταν 

εκείνη του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος εκμεταλλευόμενος το μέρος της κατοικίας 

του, κατάφερε να συγκεντρώσει 350 παραμύθια από το νησί της Τήνου. Η ευρείας 
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έκτασης συλλογική προσπάθεια αποσκοπούσε και σε μια εθνική σκοπιμότητα. Το 

1850 το νεοϊδρυθέν περιοδικό «Πανδώρα» αρχίζει τη δημοσίευση δημοτικών τρα-

γουδιών στις στήλες του με σκοπό τη διάσωση τους. Από το 1856 η προσπάθεια του 

περιοδικού έγινε συστηματικότερη, έπειτα από τη συνεργασία του με το Υπουργείο 

Παιδείας, το οποίο έστειλε εγκύκλιο στους εκπαιδευτικούς ζητώντας να καταρτίσουν 

συλλογές με σύμμεικτο λαογραφικό υλικό
51

.   

Περνώντας στον 20
ο
 αιώνα, οι προσπάθειες καταγραφής και μελέτης των πα-

ραμυθιών γίνονται πιο εντατικές από τους Έλληνες μελετητές. Μια νέα εποχή για τη 

συλλεκτική λαογραφία ξεκινάει με την ίδρυση της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας 

από τον Νικόλαο Πολίτη. Στόχος της εταιρείας ήταν η συλλογή λαογραφικού υλικού 

του τόπου. Η νέα εταιρεία εκφράζεται μέσα από την έκδοση του περιοδικού «Λαο-

γραφία», στο οποίο θα δημοσιευτεί μεγάλος αριθμός παραμυθιών και θα γίνει μια 

προσπάθεια ταξινόμηση του λαογραφικού υλικού
52

.  

Από τους δυο σημαντικούς μαθητές και διαδόχους του Πολίτη, ο Στίλπων 

Κυριακίδης εξέδωσε δυο βιβλία. Το πρώτο αποτέλεσε ένα εισαγωγικό βιβλίο για την 

ελληνική λαογραφία, ενώ το δεύτερο εξετάζει το ρόλο της γυναίκας στη διατήρηση 

και μετάδοση των λαϊκών διηγήσεων. Ο δεύτερος μαθητής τους Ν. Πολίτη, ο Γεώρ-

γιος Μέγας, υπήρξε ο σημαντικότερος και συστηματικότερος μελετητής του ελληνι-

κού παραμυθιού. Το έργο του βασίζεται σε πλήθος εργασιών, γραμμένων πάνω στη 

γραμμή της λεγόμενης ιστορικής – γεωγραφικής σχολής, που εξετάζει τη διάδοση σε 

διεθνές επίπεδο και διαχρονικά των διαφόρων παραμυθιακών τύπων.  

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Λουκάτος έγραψε ένα τόμο παραμυθιακών κειμέ-

νων όπου γίνεται μια σφαιρική προσέγγιση του νεοελληνικού παραμυθιού με ιδιαίτε-

ρα οξυδερκείς παρατηρήσεις.  

Ο Δημήτριος Οικονομίδης δημοσίευσε περιγραφικό άρθρο για το παραμύθι 

αλλά και τον παραμυθά και ο Μ.Γ Μερακλής, του οποίου το έργο «στρέφεται κυρίως 

στην ανίχνευση ανθρωπολογικών σημασιών στα παραμυθιακά περιεχόμενα ή αναζη-

τεί τους κανόνες της αισθητικής λειτουργίας του έθνους»
53

.  

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε, από τη μια, τη συμβολή του παιδαγωγού 

Ανδρέα Μιχαηλίδη- Νουαρού, ο οποίος έκανε σημαντικές παρατηρήσεις από τη παι-

δαγωγική σκοπιά. Από την άλλη της Μαρούλας Κλίαφα και του Γιώργου Ιωάννου, οι 
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οποίοι με τις συλλογές τους διαφυλάττουν σημαντικό υλικό παραμυθιών και διηγή-

σεων. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία ενός θεατρολόγου και ενός ιστορικού 

γύρω από το ελληνικό παραμύθι. Πιο συγκεκριμένα, ο Walter Puchner  και ο Μανού-

σος Μανουσάκος χρησιμοποίησαν 74 παραλλαγές παραμυθιών για τη λησμονημένη 

νύφη
54

.  

3.1.2 Το Πομάκικο παραμύθι 

 Είναι βέβαιο ότι έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες πάνω στη μελέτη της λαϊ-

κής αφήγησης και όλες το εξετάζουν από μια διαφορετική σκοπιά. Η εν λόγω εργασία 

ήθελε να αναδείξει τα ζητήματα που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τα κυρίαρχα 

μοτίβα του κάθε παραμυθιού, όπως και τη σημασία του για την παραδοσιακή κοινό-

τητα. Ο συνδυασμός των λαογραφικών στοιχείων του εκάστοτε πολιτισμού δημιουρ-

γεί σχηματισμούς της πραγματικότητας που ενσωματώνουν την κοινωνική ζωή, τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις φυσικές καταστάσεις. Το λαϊκό παραμύθι άλλωστε 

αποτελεί το καθρέφτη του κάθε πολιτισμού, των ταξικών διαστρωματώσεων αλλά και 

της ατομικότητας, καθώς ο κάθε αφηγητής παραποιεί το παραμύθι συνδυάζοντας τις 

προσωπικές του εμπειρίες με το κοινωνικό του περίγυρο.  

 Για να περάσουμε στη μελέτη και στη εξέταση των παραμυθιών των Πομά-

κων θα πρέπει να προσεγγίσουμε το ιστορικό, γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

της περιοχής της Θράκης αλλά και τις υπαρκτές πολιτισμικές ωσμώσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής. Οι Πομάκοι είναι μια μουσουλμα-

νική πληθυσμιακή ομάδα που ομιλεί μια σλαβόφωνη διάλεκτο, τη πομακική. Οι Πο-

μάκοι της ελληνικής επικράτειας αποτελούν ενότητα πολιτισμικών μονάδων και οι 

πολιτισμικές τους κοιτίδες βρίσκονται στην περιοχή που καταλαμβάνει η οροσειρά 

της Ροδόπης
55

. Οι αλληλοεπιδράσεις μεταξύ Ελλήνων, Βουλγάρων, Τούρκων, Πομά-

κων, Τσιγγάνων και άλλων εθνοτικών ομάδων έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερη πο-

λιτισμική ταυτότητα στη Θράκη
56

. 

 Ιδιαίτερα οι Πομάκοι της Ξάνθης, από τους οποίους συλλέξαμε και ένα μέρος 

του υλικού, παρόλο που ήταν αναγκασμένοι να συνυπάρξουν ανάμεσα σε τρεις 

γλώσσες και δύο θρησκείες, διατήρησαν μέχρι σήμερα ζωντανή τη γλώσσα τους, τη 
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μουσική, τις παροιμίες και τα παραμύθια τους
57

. Τα παραμύθια για το πομακικό λαό 

ήταν ένα μέσο διατήρηση του πολιτισμού του,  ένας συνεκτικός κρίκος ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Περιγράφοντας με απλό ύφος τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής 

αποτύπωναν με ιδιαίτερη φαντασία τις σχέσεις των ανθρώπων, τα ήθη, τους προβλη-

ματισμούς αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που βίωσαν ανά 

τους αιώνες
58

.  

 Η ζωή των Πομάκων ήταν πολυτάραχη και συνδέεται με πολλές ιστορικές 

ανακατατάξεις, γεγονός που εμπλούτισε τον παραδοσιακό πολιτισμό τους. Οι Πομά-

κοι εκτείνονται σε όλη την περιοχή της Ροδόπης, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη πλη-

θυσμιακή ομάδα και στη Βουλγαρία. Ως γνωστόν, οι Πομάκοι δεν διαθέτουν γραφή 

και η προφορική επικοινωνία ήταν ο μόνος τρόπος διατήρησης του πολιτισμού. Άν-

θρωποι απλοί με ιδιαίτερο ταλέντο στην αφήγηση και πολύ καλή μνήμη έγιναν η γέ-

φυρα επικοινωνίας της ευρύτερης κοινότητας. Συμπυκνώνοντας με λιτό ύφος γνώσεις 

και εμπειρίες της αγροτικής ζωής, αποτύπωναν με καθαρότητα τις σχέσεις των αν-

θρώπων, τα ήθη, τους προβληματισμούς τους.  

 Η θεματολογία των πομάκικων παραμυθιών κινείται γύρω από τον κόσμο των 

ζώων, των φανταστικών όντων αλλά γύρω από τον κόσμο των ανθρώπων. Βασική 

θέση κατέχουν τα ηθικοπλαστικά ανέκδοτα με το Ναστραντίν Χότζα, καθώς και άλ-

λες αστείες ιστορίες που προσπαθούν να προάγουν κάποιο ηθικό μήνυμα. Επίσης, 

λόγω της πολυπολιτισμικής κοινότητας που ζούσαν, στα παραμύθια τους συναντάμε 

δάνεια στοιχεία και διάφορους άλλους πολιτισμούς. Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά 

πώς τα πομάκικα δημοτικά τραγούδια και παραμύθια παρατηρούνται απηχήσεις μέχρι 

και από ακριτικά τραγούδια
59

.  Όπως και στα ελληνικά παραμύθια, η κύρια θεματο-

λογία βασίζεται πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Η δύναμη της αγάπης, ο καθημερινός 

μόχθος της αγροτικής ζωής, η ανταμοιβή του καλού και η τιμωρία του κακού, η δύ-

ναμη της μοίρας και του πεπρωμένου είναι μερικά από τα μοτίβα που εμφανίζονται 

αρκετά συχνά
60

.  

 Μια βόλτα στα ορεινά χωριά της Ροδόπης θα διαπίστωνε κανείς το σημαντικό 

ρόλο που διαδραμάτιζαν τα πέτρινα γεφύρια στην καθημερινή επικοινωνία των αν-
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θρώπων. Το μοτίβο αυτό, δεν θα μπορούσε παρά να λείπει από την παραμυθολογία 

των Πομάκων αναδεικνύοντας άλλες φορές το κύρος της δουλείας των μαστόρων και 

άλλες φορές περιστατικά που στοίχειωναν τις ζωές των ανθρώπων. Το μοτίβο των 

πέτρινων γεφυριών, παρουσιάζει πολλές παραλλαγές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, 

φυσικά και ανθρώπινα, που αναδεικνύει η εκάστοτε περιοχή
61

. 

 Τα λαϊκά παραμύθια, όπως και σε αυτή την περίπτωση, δομούνται πάνω σε 

μια απλή πλοκή και σε ένα λεξιλόγιο ιδιαίτερα καθημερινό κυρίως με λέξεις που 

στηρίζονται σε θρησκευτικά, πολιτισμικά, λαογραφικά στοιχεία. Αυτό που μπορεί 

κανείς εύκολα να παρατηρήσει στα πομάκικα παραμύθια είναι το αξιακό σύστημα 

που βασίζεται πάνω στα ηθικά πρότυπα προβάλλοντας αξίες όπως η φιλανθρωπία, η 

πίστη στο  Θεό, η συζυγική πίστη, η εργατικότητα, η στοργή των γονιών. Από την 

άλλη μεριά συνεχώς στηλιτεύεται η αχαριστία, η απληστία, η λαιμαργία, το ψέμα, η 

απάτη. Στο  άξονα ανάμεσα στο καλό με το κακό, το δίκαιο με το άδικό, τον πλούτο 

με τη φτώχεια, αναδεικνύονται φιγούρες με βασικά τους γνωρίσματα την αγνωμοσύ-

νη, την απρέπεια, την αναπηρία, την αγιοσύνη. Οι αξίες τονίζονται σε μεγάλο βαθμό 

καθώς είναι ένας τρόπος αγωγής των νεότερων
62

.  

Βάση και θεμέλιο της ζωής των πομάκικων κοινοτήτων είναι ο θεσμός της οι-

κογένειας, γι’ αυτό το λόγο αποτελεί και μια από τις μεγαλύτερες αξίες του λαϊκού 

παραμυθιού. Η αγάπη της μάνας προς τα παιδιά της, ο σεβασμός προς τα ηλικιωμένα 

μέλη της οικογένειας, οι συστάσεις του πατέρα προς τα μικρότερα μέλη, ο πόνος για 

το χαμό είναι μερικές από τις αξίες που κατά κύριο λόγο προβάλλονται. Ωστόσο, δεν 

θα μπορούσαν να αποκρύψουν τα παραμύθια και συμπεριφορές που παρεκκλίνουν 

από τις επιδιωκόμενες συμπεριφορές, και αυτό κυρίως για να προβληθεί το ηθικό δί-

δαγμα της ιστορίας.  

Το υπερφυσικό στοιχείο δεν θα μπορούσε να λείπει από τα παραμύθια μιας 

πληθυσμιακής ομάδας που κατοικεί μέσα στην φύση και συνάπτει δεσμούς και τα 

ζώα. Οι μύθοι ζώων είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, μετέχοντας και προσαρμόζοντας τα 

χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τα ανθρώπινα. Βέβαια στα αυτιά του ακροατή οι 

αναφορές στα ζώα δεν είναι παρά αναλογίες που παραπέμπουν στη ζωή των ανθρώ-

πων. Άλλωστε ας μη ξεχνάμε ότι στο χώρο του παραμυθιού όλα επιτρέπονται.: τα 

ζώα μπορούν να μιλήσουν και οι άνθρωποι μπορούν να τα καταλάβουν ή να μετα-

μορφωθούν οι ίδιοι σε ζώα. Για ακόμα μια φορά, οι παραδοσιακοί αφηγητές δεν πα-
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ραλείπουν μέσα από τις αναφορές στα ζώα να δώσουν διδακτικό ύφος στην ιστορία 

τους.  

Τέλος, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε στην πολυαγαπημένη φιγούρα 

όλων, και των πομάκικων και των τούρκικων παραμυθιών και γενικά όλων των βαλ-

κανικών λαών, του Ναστραντίν Χότζα. Στις περισσότερες αφηγήσεις ο Ναστραντίν 

παρουσιάζεται με μια αφελή συμπεριφορά προς τους άλλους αλλά πάντα στο τέλος 

αποδεικνύεται πιο έξυπνος. Η έννοια της σταθερότητας υποσκάπτεται όχι μέσα από 

μια θεωρητική προσέγγιση αλλά μέσα από τη διακωμώδησης της αντικειμενικότητας.     

Έτσι μέσα από μια σειρά τραγελαφικών περιστατικών, παρουσιάζονται οι αξίες όπως 

αναφερθήκαμε παραπάνω. Η λαϊκή κοσμοθεωρία, μέσα από το πρόσωπο ενός θρη-

σκευτικού προσώπου, βοηθάει την ακρόαση να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και να αγγίξει 

περισσότερο το κοινό.  

Τελειώνοντας, θα λέγαμε ότι το παραμύθι, μαζί βέβαια και με άλλους τρόπους 

προφορικής έκφρασης, συνέβαλε στη συγκρότηση της κοινής συνείδησης των Πομά-

κων, ως μια εθνοτική ομάδα, με κοινή καταγωγή, γλώσσα και πολιτιστικό υπόβαθρο.  

 

 3.1.3 Το τουρκικό παραμύθι 

 Το κύριο στοιχείο της μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Ξάνθης είναι η 

ανομοιογένεια ως προς τη φυλετική καταγωγή των κατοίκων, τη γλώσσα και τα πολι-

τισμικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Η πρώτη εμφάνιση των τουρκικών φύλων 

της Μ. Ασίας στη Θράκη χρονολογείται στο πρώτο μισό του 14
ου

 αι., πριν την ορι-

στική εγκατάσταση τους στην περιοχή. Ο τουρκικός πληθυσμός της Θράκης εγκατα-

στάθηκε μόνιμα στην περιοχή με τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923 που όριζε την 

ανταλλαγή των πληθυσμών της Ελλάδας με την Τουρκία: εξαίρεση αποτέλεσαν οι 

μουσουλμάνοι της Θράκης και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και 

της Τενέδου.  

 Τα στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από την τουρκική προφορική παράδοση 

δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από εκείνα των Ελλήνων και των Πομάκων. Οι οικογενεια-

κοί, θρησκευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί κυριαρχούν για ακόμα μια φορά. Μάλιστα 

οι ομοιότητες με την παράδοση των Πομάκων είναι πάρα πολλές καθώς τους συνδέει 

η κοινή θρησκεία αλλά και η κοινή γεωγραφική θέση των κοινοτήτων τους.  

 Για τους μουσουλμάνους της Θράκης η θρησκεία παρέμεινε ο πυρήνας της 

κοινότητας τους και το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητας τους. Στα πε-
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ρισσότερα παραμύθια που συγκεντρώθηκαν η ιστορία διαδραματίζεται γύρω από βα-

σικά σημεία και πρόσωπα της θρησκείας τους: το τζαμί, το Χότζα,τ ο Μουτάφη, τον 

ιμάμη. Επίσης συγκεντρώσαμε και παραμύθια που αναδεικνύονται ήθη και έθιμα έτσι 

όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τις θρησκευτικές γιορτές
63

. 

 Σπουδαίος λόγος γίνεται στα λαϊκά τουρκικά παραμύθια και για το θεσμό της 

οικογένειας. Η εικόνα της πατριαρχικής οικογένειας στο χωριό όπου ο νέος γιος βρί-

σκει δουλεία στα χωράφια ή στα κοπάδια του πατέρα του είναι από τα κύρια μοτίβα. 

Οι κοινωνικοί και οικογενειακοί ρόλοι των δυο φύλων , που είναι αυστηρά καθορι-

σμένοι από το Κοράνι, αποτυπώνονται ακριβώς και στα λαϊκή παράδοση. Ο ρόλος 

της γυναίκας αλλά και των κοριτσιών του σπιτιού είναι αποκλειστικά στις οικιακές 

εργασίες και στη φροντίδα των ανδρικών μελών της οικογένειας
64

.  

 Το τουρκικό κοινοτικό περιβάλλον για ακόμα μια φορά αποτυπώνεται στα 

ορεινά χωριά της Ροδόπης. Αγροτικές εργασίες, αντίξοες συνθήκες επικοινωνίας και 

μεταφοράς, περιορισμένα υλικά αγαθά συνοδευόμενα πάντα από ένα ηθικό άξονα 

έτσι όπως ορίζεται από το Κοράνι είναι μερικά από τα στοιχεία που συναντάμε στο 

λαϊκό παραμύθι. Φυσικά και εδώ, όπως και στα πομάκικα παραμύθια, κεντρικό πρό-

σωπο είναι ο Ναστραντίν  Χότζα και οι περιπέτειες τους.  

   

3.2 Η παιδαγωγική αξία του λαϊκού παραμυθιού.  

Το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε είναι αν τα διδακτικά οφέλη 

του λαϊκού παραμυθιού προκύπτουν από τα στοιχεία της λαϊκής παράδοσης ή αν η 

παιδαγωγική αξία του παραμυθιού μπορεί κατ’ αποκλειστικότητα να συνδράμει στην 

αξιοποίηση του. Η απάντηση βρίσκεται και στα δυο, γι’ αυτό το λόγο θα εξετάσουμε 

ξεχωριστά. 

Η μαγεία του παραμυθιού βρίσκεται στο γεγονός ότι, αν και η πλοκή του είναι 

απλή και λιτή, έχουν τη δυνατότητα να μαγεύει και να διδάσκει μικρούς και μεγά-

λους. Τα παραμύθια κινούνται στο χώρο της φαντασίας, γύρω από βασιλιάδες, πρι-

γκίπισσες, μητριές, ήρωες, νεράιδες, τζίνι και ξωτικά. Ένας χώρος, στο οποίο υπερι-

σχύει το υπερφυσικό στοιχεία και η αληθοφάνεια. Ακόμα και όταν το παιδί αρχίζει 

και ξεχωρίζει το ρεαλιστικό κόσμο από το φανταστικό είναι προτιμότερο να ακούει 

ιστορίες που εξελίσσονται στο χώρο της φαντασίας. Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις 
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της καθημερινότητας μπορούν να προκαλέσουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα α-

ποτελέσματα της αφήγησης, καθώς γεννούν δυσάρεστα συναισθήματα στα παιδιά. 

Αντίθετα τα παιδιά προτιμούν να ακούν ιστορίες που λαμβάνουν χώρα σε μέρη απί-

στευτα, με ήρωες πέρα από το συνηθισμένο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει και το έναυ-

σμα για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης του παι-

διού
65

.  

Το παραμύθι συμβάλλει στη δημιουργία ενός ηθικού κώδικα αφού στηρίζεται 

στην αλληλοεπίδραση του κακού και του καλού. Το αντιθετικό αυτό ζευγάρι δεν εί-

ναι το μόνο που παράγεται σ’ ένα παραμύθι αλλά ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος 

και με άλλες καταστάσεις και εμπειρίες όπως είναι η σύγκρουση θάρρους κι δειλίας, 

εξυπνάδας και ανοησίας, ομορφιάς και ασχήμιας. Μέσω της συνεχούς προσπάθειας 

των ηρώων τα παιδιά διακρίνουν ότι το καλό έχει πάντα ένα θετικό αποτέλεσμα. Πα-

ρόλο τις συνεχόμενες προσπάθειες ενός ήρωα, ο αναγνώστη κατανοεί ότι η καλή 

πράξη θα ανταμειφθεί, έστω και αργά. Αυτή η ταύτιση και η συμμετοχή βοηθούν 

στην εξαφάνιση αισθημάτων απομόνωσης και μοναξιάς, κάνοντας τα παιδιά να αι-

σθάνονται μέλος μιας ομάδας
66

.  

Μια θετική ακόμα έκβαση που προκύπτει μέσα από την ανάγνωση των παρα-

μυθιών είναι η ταύτιση των παιδιών με τους ήρωες του παραμυθιού. Οι ήρωες, τις 

περισσότερες φορές, κινούνται στα πλαίσια του εξωπραγματικού και συμβάλλουν 

στη σωστή διαμόρφωση του ψυχισμού τους. Εδώ έγκειται και η διδακτική αξία του 

παραμυθιού, καθώς το παιδί  αναγνωρίζει, μαθαίνει και δοκιμάζει τρόπους επίλυσης 

που πηγάζουν από την ηθική συμπεριφορά των ηρώων που αγαπάει. Το παιδί ακόμα 

και όταν δεν το καταλαβαίνει ενδυναμώνεται μέσω των φανταστικών του φίλων και 

μέσω αυτών εκφράζει και εξωτερικεύει τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν 

από τις αδικίες και τις αδυναμίες της καθημερινότητας
67

.  

Τα παραμύθια είναι ένα μέσο αυτογνωσίας και αυτοκριτικής των παιδιών, γε-

γονός που συμβάλλει στην  διαμόρφωση μιας ισορροπημένης προσωπικότητας. Από 

την ηλικία που αρχίζει η αναζήτηση, τα παιδιά προσπαθούν να καταλάβουν τον κό-

σμο και τον εαυτό τους και το παραμύθι αποτελεί αρωγός γι’ αυτό. Αυτός είναι άλ-

λωστε και ο λόγος που τα παιδιά γοητεύονται και δεν χορταίνουν ένα παραμύθι, δη-
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λαδή με την επανάληψη ενδυναμώνεται η πίστη τους για να αντιμετωπίσουν τις δυ-

σκολίες τους και να σταθούν στα δικά τους πόδια.   

Το παραμύθι είναι ένας πολύ ελκυστικός και ευχάριστος χώρος για το παιδί, 

ανοίγοντας δρόμους σκέψης και δράσης και ευαισθητοποιώντας το ανεξάντλητο πε-

δίο δημιουργικότητας των παιδιών. Μέσα από το παραμύθι τρέφεται η φαντασία και 

αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας. Τα παιδιά ενεργοποιώντας 

τις αισθήσεις τους προσεγγίζουν το χώρο, αποκτούν μια κοινωνικοποιημένη σκέψη 

και τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους 
68

.  

Από την άλλη μεριά, η αξία των λαϊκών παραμυθιών αναφύεται μέσα από το 

ταξίδι των αιώνων που έχει διατρέχει και έχει καταφέρει να φτάσει στους σύγχρονους 

Έλληνες σαν δώρο. Τα λαϊκά παραμύθια είναι κομμάτια της εθνικής μας κληρονο-

μιάς και παράδοσης. Το 1981 ο Μ. Μερακλής είχε γράψει ότι « η πραγματικότητα 

της ζωής με την απαράβατη και σκληρή νομοτέλεια μας καταθλίβει και λαχταράμε να 

ζήσουμε κάποτε και χωρίς αυτήν πλάθοντας παραμύθια…. »
69

. Μέσα από αυτά προ-

βάλλεται η κουλτούρα και η τοπική παραδοσιακή κοινωνία. Το παιδί μπορεί να μάθει 

την ιστορία του τόπου του χωρίς να χρειαστεί να αποστηθίσει ένα δυσανάγνωστο 

κείμενο, αποτελεί τον πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο προσπέλασης του παιδιού στο 

χώρο της λαϊκής παράδοσης.  

Απόσταγμα λαϊκής σοφίας, ανθολόγημα μύθων, προλήψεων και δοξασιών το 

λαϊκό παραμύθι φανερώνει την κοινή και μακραίωνη κληρονομία μας. Η αδιαμφι-

σβήτητη κοινωνιολογική και παιδαγωγική του διάσταση φανερώνεται στα μάτια των 

παιδιών, όταν ξεκινά το παραμύθι « Μια φορά και ένα καιρό…..». Σε ένα κόσμο που 

οι ήρωες δίνουν τον προσωπικό καθημερινό τους αγώνα, αντιμάχονται την αδικία, 

υπερπηδούν τα εμπόδια, βρίσκουν λύση το παραμύθι μεταδίδει στο παιδί τις βασικές 

αρχές που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και της ορθής συμπεριφοράς. 

Το λαϊκό παραμύθι βασίζεται στην καθημερινή ζωή απλών ανθρώπων του α-

γροτικού περιβάλλοντος, αποκαλύπτοντας τους φόβους, τις ανησυχίες, τη δημιουργι-

κότητα αλλά και τη εστία που υπήρχε σε κάθε σπίτι. Η ξεκάθαρη πλοκή που ευχαρι-

στεί το αναγνώστη, η κάθαρση, η επικράτηση της δικαιοσύνης, το ευτυχισμένο τέλος, 

η έλλειψη της χυδαιότητας και η θέαση των προσώπων, των πραγμάτων και των συν-

θηκών υπέρ του αδυνάτου συνθέτουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που μπορεί να 
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αξιοποιήσει το παιδί για να δομήσει τη δική προσωπικότητα. Ως προς το περιεχόμενο 

το λαϊκό παραμύθι βοηθά στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα οικειότητας και ομαδικότη-

τας ενώ τα γεγονότα εξελίσσονται με απλό, λιτό και ξεκάθαρο τρόπο, βοηθώντας έτσι 

το παιδί, κυρίως μάλιστα και όταν είναι δίγλωσσο, να μπορεί να αποκομίσει χωρίς να 

δημιουργείται σύγχυση 
70

.  

Φυσικά μέσα από την απλότητα, τη φυσικότητα και τα αγνά συναισθήματα, 

που αποτελούν και τους στυλοβάτες του λαϊκού παραμυθιού, δεν θα μπορούσε να 

μην προκύπτουν και τα ηθικά οφέλη. Το λαϊκό παραμύθι είναι αυτό που στηλιτεύει 

και καταδικάζει  στην ανθρώπινη συνείδηση την κακία, την κακομεταχείριση του α-

δυνάτου, τη ζήλεια, τη βία, το φθόνο, την ψευτιά. Παρόλο που κάποιες φορές παρου-

σιάζονται άγριες σκηνές βίας, αφού συνοψίζουν τα τοπικά γεγονότα, το παραμύθι εί-

ναι ένα ισχυρό διδακτικό μέσο μορφωτικών, πνευματικών και ηθικών αξιών καθώς 

ενδυναμώνει την παιδική φαντασία και της επιτρέπει να διαδίδεται από γενιά σε γενιά 

και από τόπο σε τόπο.  

Το παραμύθι ως μέσο της προφορικής λαϊκής παράδοσης διαθέτει πλήθος ιδι-

ωματισμών στο επίπεδο της φωνητικής, της μορφολογίας, του λεξιλογίου και της σύ-

νταξης. Το γεγονός αυτό φέρνει τα παιδιά με διαλεκτικά και ιδιωματικά στοιχεία της 

ελληνικής γλώσσας, των οποίων την ύπαρξη και τη σημασία μπορεί να μην γνώριζαν. 

Έχουν έτσι και την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το ιδιαίτερο αφηγηματικό είδος του 

παραμυθιού που έχει διαφορετική μορφολογική δομή και συγκεκριμένα μοτίβα. 

Στην παρούσα εργασία, όμως θα αξιοποιηθούν παραμύθια τριών πολιτισμών, 

του ελληνικού, του τουρκικού και του πομακικού, γι’ αυτό και το παραμύθι θα απο-

τελέσει ένα εύχρηστο μέσο γνωριμίας και επαφής των παιδιών με άλλους πολιτι-

σμούς, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Μερικές από τις βασικές αρχές 

της διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι η εξασφάλιση μιας εκπαίδευσης και μιας κοι-

νωνίας που προσφέρονται ίσες ευκαιρίες μέσα από οργανωμένες παρεμβάσεις για την 

άρση των φόβων, προλήψεων και στερεοτύπων.  

Μέσα στο διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης η γνώση της πολιτισμικής μας 

εκπαίδευσης και η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης, κρίνεται απαραίτητη. Η γνώση 

του λαϊκού πολιτισμού συμβάλλει στην εθνική αυτοσυνειδησία και δρα ανασταλτικά 

στο πιθανό κίνδυνο αντιπάθειας μεταξύ των λαών. Το λαϊκό παραμύθι αποτελεί τόπο 

«πολιτισμικής συνάντησης» και ανάδειξης των κοινών πολιτισμών στοιχείων των 
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λαών, χωρίς να παραγκωνίζονται οι ιδιαιτερότητες και η φυσιογνωμία του εκάστοτε 

λαού. Άρα, θα λέγαμε, πως ο λαϊκός πολιτισμός λειτουργεί ως μέσο προσέγγισης της 

γνώσης και της εξάλειψης των ανισοτήτων μιας πολιτισμικής τάξης.  

 

 

3.3 Η θέση των παραμυθιών στο αναλυτικό πρόγραμμα  

Το παραμύθι αποτελεί το τέλειο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, το 

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

να προσεγγίσουν τη γνώση με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο. Η εξοικείωση των παι-

διών από μικρή ηλικία μέσω των αφηγήσεων του συγγενικού περιβάλλοντος κάνει το 

συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος πιο οικείο στα παιδιά, με αποτέλεσμα τη  θετική α-

ντιμετώπιση του ως μάθημα του αναλυτικού προγράμματος. Έτσι, τα παραμύθια, 

σχεδιασμένα και αξιοποιημένα σωστά, μπορούν να αποτελέσουν το ιδεατό μάθημα 

που δεν προκαλεί πλήξη αλλά καθηλώνει με τη γοητεία του. 

Η χρήση των παραμυθιών στην εκπαίδευση είναι διττή: από την μια είναι η 

ψυχαγωγία και η κινητοποίηση των μαθητών, ένα μάθημα που θα βασίζεται στη φα-

ντασία και στη δημιουργικότητα, και από την άλλη η επίτευξη των στόχων του ανα-

λυτικού προγράμματος ως άξονα ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων και ως φορέα 

της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.  

Στην σύγχρονη εποχή, όπου τα παιδιά ζουν σε μια κοινωνία όπου ο φόβος και 

η βία έχουν επικρατήσει, δεν είναι δυνατόν να τα αφήνει ανεπηρέαστα. Είναι να ανα-

ρωτιέται κανείς γιατί τα παιδιά θα πρέπει να είναι εκτεθειμένα σε κάθε βίαιο γεγονός 

με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας και να μην μπορεί να γλυκαίνει κανείς τη ψυ-

χή τους από τα βάθη των δασών και των βυθών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνο-

λογία για να βρουν φανταστικούς φίλους που θα «βοηθήσουν» να απαλλαγούν από τα 

αισθήματα της μοναξιάς και της απελπισίας που τους καταβάλλουν. Αντίθετα το πα-

ραμύθι θα μπορούσε να τους προσφέρει φίλους που οι αρχές τους βασίζονται σε ηθι-

κούς κανόνες, που θα τους δώσουν λύσεις στα προβλήματα τους, θα τους γεμίσουν 

θερμά συναισθήματα για τη ζωή με όνειρα και ελπίδες.  

Σύμφωνα με τον Ε.Π. Παπανούτσο, τα παραμύθια δεν εισάγουν τα παιδιά μό-

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



  

54 

 

γι’ αυτό και αποτελούν εξαιρετική τροφή γι’ αυτά 
71

.  Άλλωστε οι έννοιες της ταύτι-

σης, της προβολής, της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού, της ενεργοποίησης φαντα-

σιώσεων και φαντασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν της λαϊκής 

προφορικής παράδοσης. Γι’ αυτό και μπορούν να γεφυρώσουν τον κόσμο τους με 

αυτόν της καθημερινής εμπειρίας των παιδιών, να συμφιλιώνουν το αλλότριο με το 

οικείο. Σκοπός του σύγχρονου σχολείου είναι η όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και 

δημιουργική σκέψη για τα παιδιά έχοντας ως βάση τα ενδιαφέροντα αλλά και τις α-

νάγκες τους. 

Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης σύμφωνα και με το 

επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) αποτελεί 

και «η ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευ-

ματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ο-

λοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά»
72

. Το σχολείο οφείλει να 

ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο και να χρησιμοποιεί νέες μεθόδους διδασκαλίας που να 

χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Το παραμύθι, είτε στη σύγ-

χρονη είτε στη λαϊκή του μορφή,  προσφέρει νέους τρόπους μάθησης και νέους τρό-

πους κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών.   

Όπως έχει αναφερθεί,  το παραμύθι έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

κάνει μια δραστηριότητα πιο θελκτική: το σενάριο, η πλοκή, η θεατρικότητα, το παι-

χνίδι, η φαντασία, η δημιουργικότητα μπορούν να ντύσουν το γνωστικό επίπεδο με 

πιο ευχάριστο τρόπο.  

Όπως και στην περίπτωση της δικής μας εργασία το παραμύθι μπορεί να απο-

τελέσει το έναυσμα για την εκπόνηση διαθεματικών ενοτήτων (projects) και την υλο-

ποίηση σχεδίων εργασίας και καινοτόμων προγραμμάτων ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλ-

λοντικά κ.α.). Επομένως η χρησιμότητα είναι σημαντική και η χρήση έχει πολύπλευ-

ρους σκοπούς τόσο γνωστικούς όσο συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς.   

Πιο συγκεκριμένα, από την άποψη της διδακτικής, το παραμύθι μπορεί να α-

ξιοποιηθεί για την ανάπτυξη παραγωγικών δεξιοτήτων. Ως προϊόν των καθημερινών 

εμπειριών των απλών ανθρώπων, η γλώσσα του παραμυθιού είναι απλή, κατανοητή, 

μεστή από λέξεις. Επίσης η σύνταξη του, κατά κύριο λόγο, είναι παρατακτική και δεν 

παρουσιάζει δυσκολίες. Ως αναφορά τη συνοχή, θα λέγαμε, ότι μια παραμυθιακή ι-
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στορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Επομένως η γνώση των δομικών στοιχείων και των 

αφηγηματικών μονάδων που το απαρτίζουν, βοηθάει στους μαθητές να συντάξουν 

ένα κείμενο με δομή και συνοχή στο λόγο τους. Η πλοκή, οι ήρωες, το θέμα, το σκη-

νικό, το ύφος του παραμυθιού είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να αξιοποι-

ηθούν από τον εκπαιδευτικό για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στη σύνταξη μιας 

ιστορίας.  

Επιπλέον, το παραμύθι προσφέρεται και για τη διδακτική του λεξιλογίου. Με 

παιγνιώδη τρόπο, ο μαθητής ασκείται σε δραστηριότητες εκμάθησης λεξιλογίου, πα-

ραγωγής ομόρριζων, σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα, συνώνυμα, κατανόησης φράσεων. 

Επίσης η συναισθηματική εμπλοκή και η αναγνωστική ανταπόκριση των μαθητών 

καλλιεργείται , μέσω της δραματοποίησης και το παιχνίδι ρόλων, για την παραγωγή 

αφηγηματικών τεχνικών σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπως ο διά-

λογος,  η περιγραφή προσώπου και τοπίων, η παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων, 

ανακοινώσεων, βιογραφικών σημειωμάτων κ.α. Γενικά η ανάγνωση και αφήγηση μι-

ας παραμυθιακής ιστορίας ενισχύει τη σύνθεση εμπεριστατωμένου κειμένου, ολο-

κληρωμένου δομικά και νοηματικά.  

Σημαντική θεωρείται όμως και η αξιοποίηση της εικονογράφησης ενός παρα-

μυθιού. Η εικόνα, ως φορέας και κώδικας μηνυμάτων, προσφέρει πολλαπλές προσεγ-

γίσεις του κειμένου και εξυπηρετεί και τις γνωστικές και τις αισθητικές ανάγκες του 

παιδιού. Η αξιοποίησης της εικόνας μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την κινη-

τοποίηση των μαθητών σε δραστηριότητες που απαιτούν τη δημιουργική διάθεση που 

διαθέτει ένα παιδί. Με άλλα λόγια η εικόνα μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα για να 

αναπτυχθεί το παιχνίδι της μυθοπλασίας και της διήγησης
73

. Ο εκπαιδευτικός, με τις 

κατάλληλες δραστηριότητες, μπορεί να περάσει στην επεξεργασία ενός κειμένου που 

να περιλαμβάνει ασκήσεις μεταγραφής, διασκευή του κειμένου, ανατροπές του τέ-

λους της ιστορίας, διακειμενικές εργασίες.  

Τέλος η επεξεργασία της εικόνας θα μπορούσε να αποτελέσει ερέθισμα για τη 

επαφή των μαθητών με την τέχνη και να αναδείξει τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες. 

Έτσι το παιδί μπορεί να έρθει σε επαφή με εικαστικές προσεγγίσεις και τεχνοτροπίες 

όπως είναι το κολλάζ, χειροτεχνικές κατασκευές κ.α. 

Συμπερασματικά, το παραμύθι προσφέρει μάθηση και αγωγή. Μέσα από ένα 

φιλικό και δημιουργικό κλίμα, το παιδί μαθαίνει, κοινωνικοποιείται και δρα. Μέσω 
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της διδακτικής πράξης, το παραμύθι αποτελεί εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας ολό-

πλευρης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας του παιδιού. Το παραμύθι ευνοεί την 

ενεργητική συμμετοχή και τη δημιουργία φαντασίας του παιδιού. Άρα, το παραμύθι 

ανοίγει δρόμους σκέψης και δράσης και διαμορφώνει μορφές συμπεριφοράς.  

Τη παιδευτική και διδακτική αξία του παραμυθιού την έχουν εκμεταλλευτεί 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μ.Γ. Μερακλής, στη μελέτη του για το λαϊκό παραμύθι, 

παραθέτει ένα παράδειγμα πειραματικής εφαρμογής σχετικά με την επίδραση που 

παρουσιάζει το παραμύθι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το πείραμα 

έλαβε χώρα στη μεταπολεμική Γερμανία , όπου η διδασκαλία του παραμυθιού είχε 

περάσει στα αναλυτικά προγράμματα 
74

. Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η παιδα-

γωγός Kristin Wardetzky, η οποία από το 1970 εργάστηκε πάνω στο παιδικό θέατρο 

του Ανατολικού Βερολίνου. Στο σχετικό της άρθρο, Märchenspiegel, που εκδόθηκε 

τον Οκτώβριο 1991, η Wardetzky αναφέρει ότι ακριβώς μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε ένα ιδιαίτερο φιλολογικό φαινόμενο. Δημι-

ουργήθηκε ένας τεράστιος αριθμός έντεχνων παραμυθιών, στην προσπάθεια τους να 

ανακτήσουν τα παιδιά τη χαμένη φαντασία τους, αλλά και ως μέσο προπαγάνδας της 

Κομουνιστικής Γερμανίας. Ανεξαρτήτως του σκοπού, το παραμύθι εντάχθηκε μέσα 

στη σχολική τάξη και μάλιστα δημιούργησε και πλήθος άλλες αλλαγές και δραστη-

ριότητες όπως το θέατρο, αλλαγές των θρανίων της τάξης κ.α. Συμπερασματικά, η 

ισχυρότατη επίδραση του παραμυθιού είχε θετικά αποτελέσματα πάνω στο χαρακτή-

ρα των παιδιών, ασχέτως των σκοπών που είχε όλη αυτή η διδακτική επέμβαση.  

Ένα παράδειγμα παιδαγωγικής αξιοποίησης του παραμυθιού πραγματοποιή-

θηκε πρόσφατα στη χώρα μας, με υπεύθυνο το Στέλιο Πελασγό. Ξεκίνησε μια προ-

σπάθεια αναβίωσης της τέχνη της παραδοσιακής προφορικής λογοτεχνίας και αφήγη-

σης στη χώρα μας. Η διδακτορική του διατριβή « Η προφορική αφήγηση και η παιδα-

γωγική αξιοποίηση της ελληνικής λαϊκής λογοτεχνίας», εξετάζει τη μαθητεία του 

προφορικού λογοτέχνη, του παραμυθά από την πλευρά της πολλαπλής νοημοσύνης. 

Αναζητά τρόπους υλοποίησης της στο σύγχρονο σχολείο. Ωστόσο, η προσπάθεια του 

βρήκε πιο πρόσφορο έδαφος στην Κύπρο, όπου συνεργάζεται από τακτικά από το 

1998 με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, με σκοπό τη γνωριμία του 

κυπριακού κοινού με την αναβίωση της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης.  
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4. Γλωσσική ανάπτυξη σε διαθεματικό πλαίσιο 

 

Βασική επιδίωξη του διδακτικού υλικού που κατασκευάστηκε είναι η διδα-

σκαλία και η μάθηση της ελληνική γλώσσας σ’ ένα σχολείο που φοιτούν μαθητές της 

πλειονότητας αλλά και της μειονότητας σε μια προσπάθεια γνωριμίας όχι μόνο σε 

γλωσσικό επίπεδο αλλά και πολιτισμικό. Ειδικότερα, το διδακτικό υλικό στόχευε στη 

μύηση των μαθητών στους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής και στον εμπλουτι-

σμό του ελληνικού λεξιλογίου, ώστε να ακούν και να διαβάσουν με κατανόηση απλές 

φράσεις και σύντομα κείμενα και να επικοινωνούν ικανοποιητικά με το περίγυρο 

τους
75

. 

Μαθαίνω μια γλώσσα σημαίνει πρώτα από όλα ότι επικοινωνώ σε αυτή τη 

γλώσσα, δηλαδή παράγω νόημα (ομιλώ και γράφω) ή δέχομαι νόημα (ακούω-

διαβάζω) προσαρμόζοντας την ομιλία μου ή το γραπτό μου στον επιδιωκόμενο στόχο, 

στο συνομιλητή ή αναγνώστη μου και στο συγκείμενο. 

Με άλλα λόγια το συγκεκριμένο project επιδιώκει να καλλιεργήσει τις τέσσε-

ρις γνωστικές δεξιότητες, συγκεκριμένα: 

Α) Να ακούει και να κατανοεί  

Β) Να διαβάζει και να κατανοεί 

Γ) Να ομιλεί και να γίνεται κατανοητός.  

Δ) Να γράφει και να γίνεται κατανοητός. 

 

Κοινός παρανομαστής αυτών των δεξιοτήτων είναι η κατανόηση, που αποτε-

λεί το εργαλείο κάθε μάθησης. Τι σημαίνουν όμως οι λέξεις κατανοώ ή κατανόηση; Η 

διασαφήνιση τους είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε 

τις παραπάνω δεξιότητες. 
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4.1 Η έννοια  της κατανόησης 

  

Κατανοώ σημαίνει ότι το συλλαμβάνω με το νου, ότι το λαμβάνω μαζί με τα 

μέρη μου. Κατανοώ κάτι, σημαίνει ότι το εντάσσω σ ένα σύνολο στο οποίο ανήκει, 

γιατί τα μέρη εξαρτώνται από την ολότητα, η οποία τους δίνει ένα νόημα μια σημασί-

α. Η ενέργεια αυτού συνίσταται στην ανεύρεση μιας αλυσίδας λογικών ή χρονικών ή 

αιτιωδών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο. Η 

κατανόηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να καταλαβαίνει κανείς τη σημασία μιας έν-

νοιας αλλά και τις αιτίες και τα αποτελέσματα που διαμορφώνουν μια κατάσταση
76

.  

Η κατανόηση προκύπτει μέσα από τη σημασιολογική σχέση που εγκαθιστά το 

άτομο μεταξύ των αντικειμένων, ενεργειών ενός συνόλου αιτιών και συνεπειών. Η 

ανακάλυψη των σχέσεων αυτών αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους της γλωσσι-

κής μάθησης. Η διαδικασία της κατανόησης είναι σταδιακή και εδώ έγκειται ο στόχος 

της διδασκαλίας, δηλαδή  να περνά από μια επιφανειακή σε μια πιο βαθειά και επιφα-

νειακή μάθηση.  

 

4.1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου και λεξιλογίου. 

 

Η κατανόηση του κειμένου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που εμπλέκει δυο 

μέρη: το κείμενο και το αναγνώστη. Το κείμενο εμπεριέχει πληροφορίες που πρέπει 

να γίνουν κατανοητές είτε μέσω των δεξιοτήτων του είτε μέσω των εμπειριών του. Το 

ζητούμενο για την κατανόηση του κειμένου είναι η αλληλοεπίδραση του αναγνώστη 

με το ίδιο το κείμενο. Σύμφωνα με το Browne
77

, η κατανόηση του γραπτού λόγου δεν 

είναι απλά μια αποκωδικοποίηση γραμμάτων σε μια σελίδα, αλλά είναι μια αναζήτη-

ση για νόημα που απαιτεί από τον αναγνώστη να συμμετέχουν ενεργά στη δεξιότητα 

αυτή.  

Η κατανόηση του γραπτού λόγου είναι αποτέλεσμα της δύο μεταβλητών: από 

τη μια του κειμένου και από την άλλη του ατόμου που έρχεται σε επαφή μαζί του. Το 

ίδιο το κείμενο κατανοείται ποικιλότροπα από τους διάφορους αναγνώστες, πράγμα 

που μαρτυρεί ότι η κατανόηση του κειμένου δεν είναι απλά μια σύνθεση σημασιολο-
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γικών δομών. Ο βαθμός κατανόησης του μαθητή ποικίλει σύμφωνα  με τον σκοπό και 

στόχο της επικοινωνιακής δραστηριότητας, τον τύπο του κειμένου και φυσικά το 

γλωσσικό επίπεδο του καθενός. 

Η ανάγνωση ενός κειμένου επηρεάζεται είτε από την αναγκαιότητα είτε από 

το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ένα κείμενο. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι το παρα-

μύθι να ελκύσει το ενδιαφέρον τον μαθητών για ανάγνωση, η οποία θα έχει διττό ρό-

λο, να τους ψυχαγωγήσει αλλά και να τους ενημερώσει. Η δυσκολία ανάγνωσης των 

σχολικών βιβλίων οδηγεί στην αναγκαιότητα για καθαρά χρηστικούς λόγους και όχι 

από ενδιαφέρον ή απόλαυση. Το λαϊκό παραμύθι στοχεύει στην κριτική και αναλυτι-

κή ανάγνωση που θα συμβάλλει στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου του μαθητή. 

Στην καθημερινή ζωή όμως απαιτείται η ανάγνωση και η κατανόηση ενός ευ-

ρύτερου φάσματος κειμένου στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται εξίσου. Μάλιστα 

περισσότερες φορές χρειάζεται ο συνδυασμός των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

 Βασικό εργαλείο για την επιτυχή δεξιότητα αυτή είναι η ανάγνωση και η κα-

τανόηση του λεξιλογίου. Βέβαια συνήθως αυτό είναι ένα πρόβλημα, καθώς οι περισ-

σότεροι δίγλωσσοι μαθητές έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, ωστόσο η μορφή του λαϊ-

κού παραμυθιού, οι χαρακτήρες, το περιβάλλον συμβάλλουν επικουρικά. Για να μπο-

ρέσουμε να πούμε ότι ένας μαθητής είναι πλέον ικανός αναγνώστης θα πρέπει να εί-

ναι σε θέση να αναγνωρίζει τις λέξεις γρήγορα χωρίς να χρειάζεται σκέψη και αυτό-

ματα, κατανοώντας το νόημα, να διαβάζει συνθέτοντας το νόημα φράσεων, παρα-

γράφων και τελικώς του κειμένου.  

 Ένα πρόβλημα που παρουσιάζει ένας λιγότερο ικανός αναγνώστης είναι η α-

διαφορία να αναζητήσουν τις άγνωστες λέξεις στο λεξικό, αλλά και κατά επέκταση η 

αδιαφορία συνεργασίας με τον ίδιο το εκπαιδευτικό. Με αυτό τον τρόπο οι δυσκολίες 

για την κατανόηση αυξάνονται καθώς οι λέξεις και οι προτάσεις γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκες. Στο συγκεκριμένο project,  η εξοικείωση με το λεξιλόγιο βασίστηκε σε 

τεχνικές που κατάφεραν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του μαθητή. Οι καταλληλότε-

ρες τεχνικές ήταν η χρήση της εικόνας, της ζωγραφικής, της συμβολικής αναπαρά-

στασης, της μιμητικής μέσα που έτσι και αλλιώς αναδεικνύονται από την πλοκή του 

παραμυθιού.  

Ο εκπαιδευτικός, μέσω της διδασκαλίας της κατανόησης γραπτού λόγου, έχει 

σαν στόχο: 

α) να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να ανταπο-

κριθούν κατάλληλα σε αυθεντικές περιστάσεις κατανόησης γραπτού λόγου στην ξένη 
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γλώσσα, όπου αυτό χρειαστεί. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να φέρει τους μαθη-

τές σε επαφή με μια ποικιλία κειμένων και περιστάσεων και να τους προετοιμάσει 

κατάλληλα. 

β) να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε τεχνικές και στρατηγικές που θα τους βοη-

θήσουν να αντεπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα στην κατανόηση γραπτών κειμέ-

νων. 

γ) να εμφυσήσει στους μαθητές του τη συνήθεια να διαβάζουν γενικά όχι μό-

νο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γλωσσικού μαθήματος αλλά για να έρ-

θουν σε επαφή με διάφορες ιδέες και να διευρύνουν τον πνευματικό τους ορίζοντα
78

. 

   

4.1.2 Η κατανόηση του προφορικού λόγου. 

 

 Η κατανόηση του λόγου δεν αποτελεί μόνο την ανάγνωση ενός κειμέ-

νου αλλά και τη δυνατότητα προφορικής επικοινωνίας σε διάφορες επικοινωνιακές 

περιστάσεις. Η ακουστική κατανόηση εξαρτάται από την ακουστική δεξιότητα του 

ακροατή αλλά και από την ικανότητα του να αποκωδικοποιεί το μεταδιδόμενο μήνυ-

μα. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση ο βαθμός κατανόησης εξαρτάται είτε 

από το είδος του προφορικού μηνύματος είτε από τα πολιτιστικά – κοινωνικά στοι-

χεία της εκάστοτε περιοχής. Τα παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου, όπως η προφορά, 

οι χειρονομίες, ο επιτονισμός, η έκφραση του ομιλητή είναι μερικά από τα στοιχεία 

που συμβάλλουν επικουρικά στην κατανόηση του λόγου.  

 Στις καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας, το κείμενο κινείται είτε σε 

επίσημο είτε σε απλό ύφος, στο οποίο ο ακροατή οφείλει να κατανοήσει το λόγο του 

συνομιλητή του και να ανταποκριθεί άμεσα στο μεταδιδόμενο μήνυμα. Αυτό βέβαια 

εξαρτάται από το λεξιλόγιο, την προφορά και τη γραμματική, όπου και στις δύο περι-

πτώσεις ο ακροατής έχει γνώση του θέματος στο οποίο  γίνεται λόγος. Η γνώση του 

σκοπού και του θέματος διευκολύνει τη διεξαγωγή πληροφοριών και συμπερασμάτων 

σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας που οφείλει ο ακροατής να επικοινωνήσει. Οι 

πληροφορίες ακολούθως προσεγγίζονται με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά ανάλογα 

με το σκοπό αλλά και το βαθμό που κατανοεί αυτό που ακούει. 

 Ανάλογα με τις περιστάσεις επικοινωνίας επίσης η πρόσληψη και η 

ερμηνεία του μεταδιδόμενου μηνύματος διευκολύνεται. Στο καθημερινό διάλογο, ό-
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που ο λόγος είναι συνήθως πιο απλοϊκός, αντλούνται περισσότερες πληροφορίες από 

οπτικά ερεθίσματα όπως είναι π.χ. τα παραγλωσσικά στοιχεία.  Έτσι σε δύσκολα ση-

μεία στην επικοινωνία ο ακροατής έχει τη δυνατότητα να ζητήσεις διευκρινήσεις μέ-

σω της επανάληψης φράσεων, το αργότερο ρυθμό. Αντίθετα σε περιστάσεις που α-

παιτείται συνεχόμενο λόγο (διαλέξεις, τηλεοπτικές σειρές ) η κατανόηση παρουσιάζει 

αρκετές δυσκολίες, καθώς δεν δίνεται η δυνατότητα διακοπής του λόγου, αλλά και σε 

αυτές τις περιπτώσεις τα οπτικά ερεθίσματα βοηθούν στην άντληση πληροφοριών.  

Οι δυσκολίες της κατανόησης μπορούν πολλές φορές να αντιμετωπιστούν με 

τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, όπως είναι η ενεργητικότητα, η αμεσότη-

τα είτε από τις δυνατότητες που ακροατή (ακοή, μνήμη). Ένας μαθητής έχει όμως τη 

ανάγκη ενός του καθηγητή που θα τον στηρίξει και θα τον ενθαρρύνει την επιτέλεση 

του στόχου του. Οι μαθητές χωρίς ενδιαφέρον για την κατανόηση του κειμένου δεν 

καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια για την κατανόηση του κειμένου με απο-

τέλεσμα να αποθαρρύνονται και να μην φτάνουν στο τελικό στόχο τους.  Ο δάσκαλος 

θα πρέπει να βρει κείμενα, όπως στην περίπτωση μας τα παραμύθια, που θα τον τρα-

βήξουν το ενδιαφέρον είτε λόγω περιεχομένου είτε λόγου κατανοητού λεξιλογίου. Η 

ακρόαση με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ευχάριστη απομακρύνοντας το άγχος των 

μαθητών για την κατανόηση. 

Φυσικά το παιδί δεν καλείται μόνο να αντιμετωπίσει επικοινωνιακές κατα-

στάσεις μόνο στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό του περίγυ-

ρο. Τα αυθεντικά κείμενα ενδείκνυνται για να φέρουν σε επαφή τους μαθητές με πιο 

ρεαλιστικές καταστάσεις, παρουσιάζοντας πάντα πληροφορίες ανάλογα με το βαθμό 

επιπέδου των μαθητών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το στάδιο φυσικά παίζει η προετοι-

μασία των μαθητών πάνω σε λεξιλόγιο άγνωστων λέξεων που δίνουν τη δυνατότητα 

να γνωρίσουν καλύτερα το θέμα. Επίσης ένας τρόπος προετοιμασίας των μαθητών, 

εφόσον το επίπεδο τους το επιτρέπει, είναι να μην εξηγούνται όλες οι άγνωστες λέ-

ξεις εκ των προτέρων αλλά να δίνεται η δυνατότητα να καταλαβαίνουν από τα συμ-

φραζόμενα. 

Επιπλέον ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη δύναμη της εικόνας, 

της λεζάντας που συνοδεύον το κείμενο προκειμένου να διευκολύνουν αρκετά την 

ακρόαση.   
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4.1.3 Η παραγωγή προφορικού λόγου. 

Στις καθημερινές περιστάσεις παραγωγής του προφορικού λόγου ο αυθορμη-

τισμός ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη διευκολύνει την επικοινωνία και επηρεάζει 

τη μετάδοση του μηνύματος. Η ακολουθία των λέξεων κατά την παραγωγή του προ-

φορικού λόγου στηρίζεται πάνω σε συντακτικούς, σημασιολογικούς και πραγματολο-

γικούς κανόνες της γλώσσας. Πρόκειται για μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 

συνεχή ροή του λόγου και ένα συγκεκριμένο επιτονισμό ανάλογα πάντα από το επι-

κοινωνιακό πλαίσιο της συζήτησης. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνεται πάντα 

κατανοητό το μεταδιδόμενο μήνυμα αλλά και να τίθενται οι αρχές μεταβίβασης του 

λόγου από τον ένα συνομιλητή στον άλλο. 

Η φυσική εγγύτητα που αναπτύσσεται μεταξύ πομπού και δέκτη επιτάσσει 

κάποιους κανόνες που διαμορφώνουν τη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου. Οι 

απαιτήσεις του προφορικού λόγου ποικίλουν κάθε φορά ανάλογα με την περίσταση, 

το φύλο των ομιλητών, τον αριθμό. Κατά τη συνομιλία ο ακροατής εναλλάσσει ρό-

λους με τον ομιλητή και χρειάζεται να παραγάγει προφορικό λόγο για να εκφράσει 

διαφωνία, συμφωνία, έκπληξη, έγκριση, να ζητήσει αποσαφήνιση και διευκρινήσεις ή 

να δείξει ότι παρακολουθεί τον ομιλητή.  

Το είδος του παραγόμενου μηνύματος επηρεάζεται επίσης και από τα χρονικά 

περιθώρια, δεδομένου ότι ο προφορικός λόγος πραγματοποιείται σε πραγματικό χρό-

νο. Η συνεχής ροή ενός μηνύματος απαιτεί γρήγορη πρόσβαση του μεταδιδόμενου 

μηνύματος προκείμενου αυτό εντάσσεται σε μια διαρκή επικοινωνιακή περίσταση. Η 

διαθεσιμότητα του παραγόμενου λόγου διαφοροποιείται πάντα και από το αν ο ομι-

λητής επρόκειτο να αρθρώσει μακροσκελή ή συνοπτικό λόγο.  

 Οι καθημερινές περιστάσεις της παραγωγής του προφορικού λόγου δεν απαι-

τούν την εμφάνιση μεγάλων και πολύπλοκων προτάσεων. Ο λόγος δομείται πάνω σε 

απλούς συντακτικούς κανόνες, σε παρατακτική σύνδεση, μονολεκτικές απαντήσεις 

και απλοποίηση στοιχείων. Παρόλο αυτά για ένα δίγλωσσο μαθητή η χρήση της δε-

ξιότητας παραγωγής λόγου απαιτεί την εξοικείωση με την κατανόηση αλλά και την 

παραγωγή σωστών δομών της γλώσσας. Οι ομιλητές θα πρέπει να είναι ικανοί όχι 

μόνο να μπορούν να αρθρώνουν σωστά τα φωνήματα της γλώσσας αλλά και να μπο-

ρούν να αρθρώνουν τον συνεχή λόγο στις περιπτώσεις εκείνες που η άρθρωση των 

φωνημάτων επηρεάζεται από ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται. Όπως προαναφέρθηκε ο 
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προφορικός λόγος είναι συνυφασμένος και με τα εξωγλωσσικά στοιχεία αλλά και με 

τον επιτονισμός γεγονός που κάνει τη διαδικασία πιο περίπλοκη. 

Στα πλαίσια μια σχολικής αίθουσας η παραγωγή και η αντίληψη του προφορι-

κού παραγόμενου μηνύματος είναι άμεσα συνυφασμένες. Κατά τη διάρκεια ακρόα-

σης ενός γλωσσικού μηνύματος, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ο μαθητής οφείλει να 

δείχνει με σύντομες προτάσεις ή κινήσεις του σώματος αν κατανοεί, συμφωνεί, δια-

φωνεί ή χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Συμβαίνει πολύ συχνά οι μαθητές να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στο στόχο τους μέσα σε μια σχολική τάξη αλλά να αδυ-

νατούν σε περιστάσεις φυσικές συνθήκες επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

ενθάρρυνση από τους φυσικούς ομιλητές θα βοηθήσει στην απομάκρυνση αισθημά-

των κατωτερότητας και μειονεξίας. 

Σκοπός της διδασκαλίας της παραγωγής του προφορικού λόγου είναι η προ-

τροπή των μαθητών μιλούν παρά τα οποιαδήποτε εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Η 

προσπάθεια επικοινωνίας χαρακτηρίζεται από δυσκολίες που απορρέουν από την ελ-

λιπή κατάρτιση του γλωσσικού κώδικα. Η προσπάθεια του διδάσκοντα επομένως δεν 

θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη διδασκαλία γλωσσικών και συντακτικών 

κανόνων. Η ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

συνεχίσουν την παραγωγή λόγου αλλά και να παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση. 

 

 

 4.1.4 Η παραγωγή γραπτού λόγου  

 

Η πραγμάτωση της δεξιότητας της παραγωγής γραπτού λόγου απαιτεί ένα 

συνδυασμό εφαρμογής του λεξιλογίου (πιο επίσημο λεξιλόγιο, αυστηρό ύφος), της 

ορθογραφίας και του επικοινωνιακού πλαισίου που ζητείται. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου είναι μια σύνθετη νοηματική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει σε μεγάλο βαθ-

μό ικανότητες αφαίρεσης και γενίκευσης από τους μαθητές, γι’ αυτό και παρουσιάζει 

αυξημένη δυσκολία κυρίως στους δίγλωσσους μαθητές. Η δόμηση του γραπτού κει-

μένου υπακούει σε συμβάσεις που επιβάλλονται ανάλογα πάντα με τη μορφή και το 

περιεχόμενο του λόγου.  

Ο σκοπός τη διδασκαλίας της παραγωγής λόγου προκύπτει από τις αδυναμίες 

που προαναφέρθηκαν και είναι η επιβοήθηση των μαθητών στη συνειδητοποίηση και 

στην επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων τους. Μέσω της επίλυσης αυτών 
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των προβλημάτων η διδασκαλία προτρέπει τους μαθητές να εκφράσουν τη φαντασία 

και τη δημιουργικότητα τους στο χαρτί, δίχως ενδοιασμούς και φοβίες. 

Η δυσκολία ορθογραφικών λαθών και των γραμματικών φαινομένων δεν θα 

αποτελέσει μέρος της έρευνας του συγκεκριμένου project. Το αντικείμενο που μας 

ενδιαφέρει είναι, από την μια, να αντιμετωπιστεί η δυσκολία των μαθητών να αντα-

ποκριθούν στη συγγραφή ενός κειμενικού είδους που τους ζητείται  και να ανταπε-

ξέλθουν στις συμβάσεις που αυτό επιβάλλει. Από την άλλη μεριά, θα μας προβλημα-

τίσει η δόμηση ενός κειμένου, δηλαδή πώς θα επιτευχθεί η συνοχή του κειμένου σε 

επίπεδο μορφής, περιεχομένου και νοήματος.  

Ένα παραμύθι όμως μπορεί να λειτουργήσει ως κείμενο αναπτυγμένης αφή-

γησης στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Οι μαθητές, κατά τη διδασκαλία παραγω-

γής γραπτού λόγου, θα κινηθούν από δραστηριότητες απλής παράθεσης γεγονότων σε 

μια πιο αναπτυγμένη μορφή, σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν συγκρούσεις ηρώ-

ων, υπερβάσεις εμποδίων, λύσεις στα προβλήματα και αλλαγές σεναρίου. Γενικότε-

ρα, η πλοκή, οι χαρακτήρες, το σκηνικό, το θέμα και το ύφος του παραμυθιού είναι 

μερικά από τα στοιχεία που θα αξιοποιηθούν στην παρότρυνση και καθοδήγηση των 

μαθητών για την παραγωγή λόγου. 

Η διδασκαλία του λεξιλογίου και η γνωριμία με το επικοινωνιακό πλαίσιο που 

ορίζεται κρίνεται απαραίτητη να πραγματοποιηθεί προτού την συγγραφή κειμένων, 

ώστε να εξοικειωθούν με τα ζητούμενα. Με αυτόν τον τρόπου στόχος είναι οι μαθη-

τές να μπορούν να γράψουν ένα εμπεριστατωμένο κείμενο, ολοκληρωμένο νοηματικά 

και δομημένο σωστά. Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ως προς τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του κειμενικού είδους που καλούνται να παραγάγουν, την επικοινωνιακή 

περίσταση στην οποία εντάσσεται το κείμενο αλλά και το κατάλληλο λεξιλόγιο σχε-

τικά  με το θέμα που διαπραγματεύονταν, θεωρείται απαραίτητη. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι 

και στρατηγικές, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των μαθητών. Οι στρατηγικές μάθη-

σης χρησιμοποιούνται, σε μεγάλο βαθμό, υποσυνείδητα από τους μαθητές στη μητρι-

κή τους  γλώσσα. Στη δεύτερη γλώσσα, όμως οι μαθητές δυσκολεύονται να τις χρη-

σιμοποιήσουν αυθόρμητα, συνήθως από έλλειψη αυτοπεποίθησης ή φόβου αποτυχί-

ας. Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού θεωρείται αναγκαία, προκειμένου οι στρατηγικές 

μάθησης να προσαρμοστούν στις δραστηριότητες του διδακτικού υλικού. 
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5.  Εφαρμογή του πιλοτικού πρότζεκτ 

 

 

5.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

Στα πλαίσια ενός πολιτισμικού πλουραλισμού, η διδασκαλία θα αποτελέσει το 

μέσο της ειρηνικής συνύπαρξης και του αμοιβαίου σεβασμού των ανθρώπων που έ-

χουν διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσα, ήθη-έθιμα και θρησκεία. Στόχος της εκ-

παίδευσης είναι η μετάδοση γνώσεων και πολιτιστικών στοιχείων, ώστε τα άτομα να 

οργανώνουν τις προσδοκίες τους και να προσαρμόζουν τις ενέργειες τους σε θεμιτούς 

στόχους. Η πολυπολιτισμική  εκπαίδευση στη Θράκη αποτελεί το ζητούμενο, ώστε να 

προσφέρονται ίσες ευκαιρίες μάθησης προς όλους τους μαθητές και κατ’ επέκταση 

μια ευκαιρία κοινωνικής συνύπαρξης των διαφορετικών πολιτισμών. 

Σκοπός της παρούσας πειραματικής εφαρμογής είναι η πολιτισμική αφύπνιση 

αλλά και η ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και η δημιουργική αφύπνιση 

στην πλειονοτική εκπαίδευση μέσω της λαϊκής προφορικής παράδοσης . Θέμα της 

μελέτης αποτέλεσε αρχικά η καταγραφή λαϊκών παραμυθιών του ελληνικού και μου-

σουλμανικού στοιχείου της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, συγκεκριμένα των περιο-

χών της Νάουσας και της Ξάνθης, και έπειτα η κατασκευή διδακτικού υλικού βάση 

αυτών.  Μελετώντας, λοιπόν, όσα προηγήθηκαν καταλαβαίνουμε ότι οι στόχοι των 

λαϊκών παραμυθιών και του γλωσσικού αντικειμένου συγκλίνουν. Με το συνδυασμό 

των παραπάνω θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους παιδαγωγικούς σκοπούς που 

προσφέρει το διδακτικό υλικό που κατασκευάστηκε.  

Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στον νομό της Ξάνθης, ένα νομό με 

έντονο το πολυπολιτισμικό στοιχείο. Δεδομένου του αυτού του πολιτισμικού πλου-

ραλισμού φυσικό επακόλουθο είναι και η πολυπολιτισμικότητα στη μαθητική κοινό-

τητα. Συγκεκριμένα, για την διεκπεραίωση της πειραματικής εργασίας επιλέχθηκε το 

7
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης με το σκεπτικό να συμβάλλει στη βελτίωση του γλωσ-

σικού επιπέδου των μουσουλμανοπαίδων αλλά και των ελληνοπαίδων μέσω των πα-

ραμυθιών του εκάστοτε πολιτισμού.  

Αφορμή για την επιλογή ενός πλειονοτικού σχολείου στάθηκε η αδυναμία της 

εκπαίδευση να καλύψει ποιοτικά τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών που συμμετέ-

χουν σ’ αυτή. Στα μειονοτικά σχολεία της περιοχής δίνονται θεωρητικά ίσες ευκαιρί-
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ες εκπαίδευσης της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια πα-

ρουσιάζεται μια αύξουσα συμμετοχή των μουσουλμάνων μαθητών στα πλειονοτικά 

σχολεία, στα οποία όμως η διδασκαλία τείνει να απωθεί το μειονοτικό στοιχείο. Η 

παρούσα διαθεματική προσέγγιση στοχεύει οι μαθητές ενός μικτού τμήματος να δι-

δαχθούν το γλωσσικό μάθημα αποκομίζοντας οφέλη σε σχέση με τη γλωσσική, πολι-

τισμική, μαθησιακή και γνωσιολογική τους διάσταση.  

Σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα διδακτική πρόταση 

δομήθηκε πάνω στους παρακάτω διδακτικούς άξονες:  

 την καλλιέργεια της δεξιότητας της κατανόησης του κειμένου αλλά 

και του λεξιλογίου.  

 Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο την καλλιέργεια της δεξιότητας παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Τέλος την ενίσχυση δημιουργικής έκφρασης. Όλα αυτά σε μια προ-

σπάθεια διαμόρφωσης της θετικής στάσης και γνωριμίας των παιδιών 

με τους τρεις πολιτισμούς που αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι.  

Ειδικότερα, το project είχε τους εξής στόχους:  

Όσον αναφορά το γλωσσικό επίπεδο σκοπός είναι οι μαθητές: 

 να αντλούν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. 

 να ανταποκριθούν κατάλληλα σε αυθεντικές περιστάσεις κατανόησης γρα-

πτού λόγου στη ελληνική γλώσσα. 

 να αναπτύξουν τεχνικές και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να αντεπε-

ξέλθουν με αποτελεσματικότητα στην κατανόηση γραπτών κειμένων. 

 να συνηθίσουν να διαβάζουν γενικά, όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις α-

παιτήσεις του γλωσσικού μαθήματος αλλά για να έρθουν σε επαφή με διάφο-

ρες ιδέες, ώστε διευρύνουν τον πνευματικό τους ορίζοντα. 

 να καλλιεργήσουν την ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου, σε πραγμα-

τικές καταστάσεις επικοινωνίας.  

 να εξοικειωθούν με τον επιτονισμό και να συνοδεύουν τον προφορικό λόγο με 

εξωγλωσσικά στοιχεία.  

 να επιδιώκουν την επαφή  με φυσικούς ομιλητές και να αναζητούν την εμπλο-

κή τους σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.  

 να συνεχίσουν να συνομιλούν παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν λόγω ελ-

λιπούς γνώσης ή αδυναμίας κατανόησης. 
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 να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες στην επικοινωνία και να επαναδιατυπώνουν 

το εκφώνημά τους. 

 να μάθουν να δείχνουν ότι αποδέχονται και κατανοούν τον επικοινωνιακό 

στόχο του συνομιλητή τους. 

 να αποκτήσουν συγκεκριμένες ικανότητες σχετικά με το παραγόμενο κείμενο: 

αφορά στη γνώση και στην ικανότητα σύνδεσης των ιδεών, παρουσίασή τους 

με συνοχή και συνεκτικότητα, όλα αυτά πέρα από το προτασιακό επίπεδο. 

 να καλλιεργούν το διάλογο και τη γλωσσική έκφραση, ευνοώντας τη πολυφω-

νία των απόψεων.  

 να εξασκηθούν στην «ανάγνωση» της εικόνας. 

 

Β. όσον αφορά το πολιτισμικό επίπεδο σκοπός είναι οι μαθητές: 

 να καλλιεργήσουν τη αγάπη τους για το λαϊκό πολιτισμό, μέσω της ανάδειξης 

των πολιτισμικών τους στοιχείων. 

 να αποκτήσουν ένα κλίμα συνεργασίας ανεξάρτητα από τη εθνοτική, πολιτι-

σμική, γλωσσικής, θρησκευτική καταγωγή.  

 να αντιληφθούν τις μεταβολές που έχουν υποστεί οι πολιτισμοί τους είτε λόγω 

του πέρασματος των χρόνων είτε λόγω της συμβίωσης των λαών. 

 να έρθουν σε επαφή με ηθικές αξίες, έτσι όπως προβάλλονται μέσα από το 

παραμύθι.  

 να αντλήσουν στοιχεία του φανταστικού κόσμου του παραμυθιού και να τα 

εντάξουν στην καθημερινότητας τους.  

 να αντιληφθούν ότι τα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε λαού αποτελούν μέρος 

της πολιτισμικής αλυσίδας των όλων των λαών 

 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια ευκαιρία διαφοροποίησης και ανανέωσης των με-

θόδων διδασκαλίας και των διδακτικών πρακτικών όχι μόνο για τους μαθητές αλλά 

και για τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της προσέγγισης αυτής και χρησιμοποιώντας ένα 

αντικείμενο ιδιαίτερα αγαπητό στους μαθητές, το παραμύθι, επιδιώκουμε να προκα-

λέσουμε τους μαθητές στη διερεύνηση νέων τεχνικών εκμάθησης της ύλης, προσαρ-

μοσμένων πάντα στους ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους του εκάστοτε μαθητή. Φυσικά, η 

προσέγγιση αυτή τονώνει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον και των διδασκόντων λόγω 

της διαφοροποιημένης και πρωτοποριακής μεθοδολογίας του. 
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5.2 Συμμετέχοντες  

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην Ε΄ τάξη του 7
ου

 Δημοτι-

κού Σχολείου Ξάνθης. Στο project πήραν μέρος 23 μαθητές. Παρακάτω παραθέτουμε 

πίνακες σχετικά με το προφίλ των μαθητών. 

 

Αναφορικά με το φύλλο των συμμετεχόντων μαθητών το 57% ήταν κορίτσια 

και το 43% ήταν αγόρια.  

 

Σχ. 1 Φύλλο των συμμετεχόντων μαθητών  

 

 

5.3 Διερεύνηση και καταγραφή αναγκών  

Πριν από τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων και του διδακτικού υλικού, κρίθη-

κε απαραίτητο να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των μαθη-

τών/τριών, να διερευνηθούν τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των μαθητών/τριών, 

τα μαθησιακά στυλ τους, καθώς και ο σκοπός τους σχετικά με την εκμάθηση της ελ-

ληνικής γλώσσας. 

   

43% 

57% 

φύλλο 

Αγόρια 

Κορίτσια 
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5.3.1 Γλωσσικό προφίλ  

Το τμήμα αποτελούνταν από 23 μαθητές εκ των οποίων οι 6 είχαν ως βασική γλώσσα 

την ελληνική, οι 2 την τουρκική και οι 16 την πομακική διάλεκτο. 

 

 

Σχ. 2 γλώσσα που μιλούν οι μαθητές στην καθημερινότητα τους. 

 

5.3.2 Προφίλ  γονέων  

Στην ερώτηση σχετικά με τη μόρφωση των γονέων των μαθητών δόθηκαν οι 

εξής απαντήσεις: 

 

 

Σχ. 3 μορφωτικό επίπεδο γονέων 
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Από το παραπάνω πίνακα (σχεδιάγραμμα 3) φαίνεται ότι το μορφωτικό επίπε-

δο των γονέων είναι μέτριο προς το χαμηλό. Μάλιστα από όσο πληροφορηθήκαμε οι 

γονείς των μαθητών κατά βάση ασχολούνται με τις αγροτικές καλλιέργειες.  

 

5.3.3 Πολιτισμικό προφίλ 

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με τον τόπο καταγωγής των μαθητών, η πλει-

οψηφία της τάξης απάντησε ότι κατάγεται από την Ελλάδα εκτός από δυο μαθητές εκ 

των οποίων ο ένας κατάγεται από τη Ιαπωνία και ο άλλος από την Τουρκία.

 

Σχ. 4 τόπος καταγωγής  

 

Στην επόμενη ερώτηση «ποια γλώσσα μιλάς και πως τις έμαθες» οι  μαθητές 

απάντησαν : 

 

87% 
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9% 
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Σχ.5 επίπεδο γνώσεων γλωσσών 

 

Ως φορείς μάθησης των ελληνικών, οι μαθητές απάντησαν ότι είναι οι γονείς 

παίζουν μεγάλο ρόλο, ενώ των αγγλικών το σχολείο και το φροντιστήριο. Αντίθετα 

σχετικά με την τούρκική και πομάκικη διάλεκτο τα παιδιά ομολόγησαν ότι την γνω-

ρίζουν από το συγγενικό περιβάλλον. Όπως παρατηρούμε από το πίνακα 5 η πλειο-

ψηφία της τάξης μιλάει τη πομακική διάλεκτο αλλά και την τουρκική και αυτό πιθα-

νότατα προκύπτει και από το κοινό θρήσκευμα που έχουν οι δυο μειονότητες.  

 

Συνεχίζοντας το ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις εισάγουν σιγά σιγά τους μαθη-

τές στο βασικό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στο project, το παραμύθι. Σκοπός 

είναι να γίνει κατανοητό από την ερευνήτρια ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών με 

το αντικείμενο, ο βαθμός απόλαυσης αλλά και η πηγή ανάγνωσης. Ειδικότερα, κρί-

νουμε σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών: 

 

 

 

 

5.3.4 Γνωστικό Αντικείμενο 

Οι μαθητές όρισαν τη φυσική και τα παραμύθια, ως ακόμα μια επιλογή που 

δεν συστήθηκε. 
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Σχ. 6 προτιμήσεις σε αναγνωστικά είδη 

 

 

Ειδικότερα οι μαθητές έχουν να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα παραμύθια. 

Έτσι ρωτήθηκαν αν τους αρέσει να διαβάζουν παραμύθια.  

   Έπειτα ζητήθηκε από τους μαθητές να παρουσιάσουν το αγαπημένο τους πα-

ραμύθι. Στην πλειοψηφία, οι μαθητές παρουσίασαν ονόματα κλασικών παραμυθιών 

όπως: η κοκκινοσκουφίτσα, τα τρία γουρούνια κ.α. 

 

 

Σχ.7 ανάγνωση παραμυθιών   
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Όσον αφορά την αφήγηση των παραμυθιών, παραθέτουμε τον παρακάτω πί-

νακα: 

 

Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να παρουσιάσουν τους αφηγητές 

των παραμυθιών που τους αρέσουν και το αγαπημένο παραμύθι που σου έχουν διη-

γηθεί. Κατά κύριο λόγο, οι μαθητές μαρτύρησαν ότι το οικογενειακό τους περιβάλλον 

τους έχει διηγηθεί τα περισσότερα παραμύθια και ονομάτισαν περίπου τα ίδια παρα-

μύθια με την παραπάνω ερώτηση.  

  

 

Σχ. 8 αφήγηση παραμυθιών. 

 

 

 Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι μαθητές στο σύνολο τους κυρίως 

αγαπούν τα παραμύθια αλλά δεν γνωρίζουν κανένα λαϊκό παραμύθι παρά τα κλασικά 

παραμύθια.  

 

 

5.4 Επιλογή και Σχεδιασμός Υλικού 

 

Στην πραγματοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής, σε πρώτη φάση, συγκεντρώ-

θηκαν είκοσι λαϊκά παραμύθια. Τα παραμύθια συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν 

66% 

21% 

13% 

αφήγηση παραμυθιών  

ναι όχι ίσως 
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από την ίδια την ερευνήτρια, η οποία πραγματοποίησε έρευνα τους νομούς της Ημα-

θίας και της Πέλλας. Η συγκέντρωση των παραμυθιών δεν ήταν εύκολη υπόθεση 

τουλάχιστον από το μουσουλμανικό στοιχείο, λόγω συγκεκριμένων δυσχερειών που 

παρουσιάζει η περίπτωση τους: απαραίτητη ήταν η άρση της επιφυλακτικότητας που 

δείχνουν απέναντι στους ξένους που προσπαθούν να μελετήσουν τα ήθη και τα έθιμα 

τους. Η επιφυλακτικότητα αυτή αποτέλεσε και το κυριότερο εμπόδιο της ερευνήτρι-

ας, αφού δεν επέτρεπε την προσέγγιση των πληροφοριοδοτών και την ανάπτυξη της 

σχέσης που συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για την τελική αποτύ-

πωση των παραμυθιών. Κατά κύριο λόγο, η συγκέντρωση των παραμυθιών στο μου-

σουλμανικό στοιχείο έγινε από ανδρικό πληθυσμό που παρουσίασε μεγαλύτερη προ-

θυμία για να μας βοηθήσει. 

Κατά την καταγραφή των λαϊκών παραμυθιών στόχος ήταν να μην αλλοιωθεί 

καθόλου το προφορικό στοιχείο. Το λεξιλόγιο, τα ήθη και τα έθιμα, το θρησκευτικό 

και το κοινωνικό στοιχείο παρουσιάζονται αυτούσια, έτσι όπως αφηγήθηκαν στην 

ερευνήτρια, αναδεικνύοντας τα γηγενή χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής αλλά και 

του εκάστοτε πολιτισμού.  

Για να μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα των αδυναμιών 

των μαθητών, επιλέχθηκαν δυο μεθοδολογικές προσεγγίσεις, το ερωτηματολόγιο και 

το διαγνωστικό τεστ. Σε πρώτη φάση δόθηκε το ερωτηματολόγιο. Σκοπός ήταν να 

διερευνηθούν οι ανάγκες των μαθητών στο γνωστικό επίπεδο (ενότητες: διαβάζω, 

γράφω, ακούω, μιλάω) αλλά και να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση τους σε 

σχέση με τη λογοτεχνία και ειδικότερα με τα παραμύθια. 

 Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του 

μαθητικού πληθυσμού, ήταν ένα διαγνωστικό τεστ πάνω στο αντικείμενο μελέτης, το 

λαϊκό παραμύθι. Επιλέχθηκε, λοιπόν, ένα παραμύθι από την περιοχή της Αφρικής, 

συνδυάζοντας την ουδετερότητα με τα έντονα πολιτισμικά στοιχεία. Το παραμύθι 

προβλήθηκε σε μορφή power point και εικονογραφήθηκε στις δυνατότητες που μας 

επέτρεπε το πρόγραμμα . Ακολούθησε φύλλο εργασιών με μια σειρά από ερωτήσεις 

κατανόησης του κειμένου. Μ΄ αυτό τον τρόπο κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την 

προσοχή των μαθητών, διευκρινίσαμε τη διαφορά του λαϊκού παραμυθιού από το 

κλασικό παραμύθι και δημιουργήσαμε ένα κλίμα δημιουργικής σκέψης μέσα στην 

τάξη. 
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5.5 Υλοποίηση της παρέμβασης  

Η πειραματική διαδικασία διήρκησε 9 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2012 μέ-

χρι τον Ιούνιο του 2013. 

 Το project πραγματοποιήθηκε μέσα σε 22 διδακτικά δίωρα. Το project είχε 

την παρακάτω δομή:  

1. Εισαγωγικό μάθημα: συμπλήρωση ερωτηματολογίου και πραγματοποίηση 

του τεστ επαφής με το αντικείμενο. 

2. Μάθημα 1
ο
: Το μάθημα που έγινε πάθημα. 

3. Μάθημα 2
ο
 : Μια μέρα στα λουτρά με τον Ναστραντίν Χότζα. 

4. Μάθημα 3
ο
 : Οι Μοίρες. 

5. Μάθημα 4
ο
 : Το ζεστό πάπλωμα. 

6. Μάθημα 5
ο 
:  Η περιπετειώδης εξαφάνιση. 

7. Μάθημα 6
ο
 : Το φάντασμα και ο χωρικός. 

8. Μάθημα 7
ο
 : Ένας αόρατος δρόμος. 

9. Μάθημα 8
ο
 : Το Αλατένιο και το Φακένιο. 

10. Μάθημα 9
ο
 : Η γιαγιά που γύριζε σπίτι αργά. 

11. Μάθημα 10
ο
 : Ο γέροντας και το αμπέλι. 

12. Μάθημα 11
ο
 : Μια μεγάλη οικογένεια. 

13. Μάθημα 12
ο
 : Μια δυνατή αγάπη. 

14. Μάθημα 13
ο
 : Με λίγες θερμίδες. 

15. Μάθημα 14
ο
 : Μια περίεργη καταγγελία. 

16. Μάθημα 15
ο
 : Η αγορά του γαϊδάρου από τον Ναστραντίν Χότζα. 

17. Μάθημα 16
ο
 : Ο τσιγκούνης παπάς. 

18. Μάθημα 17
ο
 : Ο Χιζίρης. 

19. Μάθημα 18
ο
 : Οι τρεις γιοι του βασιλιά. 

20. Μάθημα 19
ο
 : Το βραχάκι. 

21. Μάθημα 20
ο
 : Η τύχη ενός ράφτη. 

22. Τελικό μάθημα: Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και επανάληψη του 

αρχικού τεστ.  
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Το διδακτικό υλικό που κατασκευάστηκε βασίστηκε πάνω στα δεδομένα των 

αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος έτσι όπως προέκυψαν από τα παραπάνω εργα-

λεία. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν είκοσι διδακτικές ενότητες, το βασικό κορμό 

των οποίων αποτελούσε το λαϊκό παραμύθι, που στη συνέχεια διανθίστηκε από ποι-

κίλες δραστηριότητες που επιδίωκαν την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. 

 Το υλικό βασίστηκε σε νέες τάσεις διδασκαλίας της γλώσσας και ανταποκρι-

νόταν στο σεβασμό της διαπολιτισμικής διάστασης ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των εκπαιδευόμενων. Το διδακτικό υλικό πλαισιωνόταν από δραστηριό-

τητες του γνωστικού αντικειμένου (κατανόησης κειμένου και λεξιλογίου, παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου), επικοινωνιακές δραστηριότητες (διαλόγους, παιχνί-

δι ρόλων, αγγελίες, ανακοινώσεις κ.α.) και τέλος δραστηριότητες πάνω σε γλωσσικές 

λειτουργίες (έκφραση συναισθημάτων, περιγραφή γιορτών, ηθών και εθίμων, διατύ-

πωση ερωτημάτων κ.α.) 

 Για το κατασκευή των δραστηριοτήτων λάβαμε υπόψη μας: α) το πολιτισμικό 

υπόβαθρο των μαθητών β) τα ενδιαφέροντα των μαθητών,  το επίπεδο πάνω στις 

γνωστικές δεξιότητες αλλά και την προϋπάρχουσα γνώση τους.  

 Το τέλος της κάθε ενότητας υπήρχε το κομμάτι της αυτό-αξιολόγησης, το ο-

ποίο έπρεπε να συμπληρωθεί προσωπικά από τον εκάστοτε μαθητή. Κάθε μαθητής 

έπρεπε να αξιολογήσει τον εαυτό του και να εκτιμήσει τις δυνατότητες και τις αδυνα-

μίες της κάθε ενότητας πάνω σε μια κλίμακα που κυμαινόταν από στις βαθμίδες του 

«πολύ», «μέτρια», «λίγο». 

 

5.5.2 Πειραματική Διαδικασία 

 

Κάθε διδακτική ενότητα υλοποιούνταν σε τρία στάδια: στο προ –στάδιο όπου 

οι μαθητές μέσω επικοινωνιακών δραστηριοτήτων έρχονται σε μια πρώτη επαφή με 

το περιεχόμενο και το λεξιλόγιο της ενότητας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα κα-

τάλληλο περιβάλλον σχετικό με την πλοκή του παραμυθιού και ενεργοποιήθηκε και  

η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών.   

Η κάθε διδακτική ενότητα υλοποιήθηκε σε τρία στάδια:  α) το προ-στάδιο, β) 

το κυρίως στάδιο και γ) το μετά-στάδιο. Για την επιτυχή πραγμάτωση των στόχων 

μας χρησιμοποιήθηκαν πλήθος στρατηγικών. Μερικές από αυτές ήταν:  

 Καταιγισμός ιδεών (brain storming) 
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 Χρήση πηγών 

 Εύρεση της κεντρικής ιδέας και των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος. 

 Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης  

 Ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης  

 Παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση 

 Παντομίμα 

 Βιωματική μάθηση  

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Διδακτική αξιοποίηση της εικόνας 

 

5.5.2.1 Προ – στάδιο 

Ο σκοπός σε αυτό το στάδιο ήταν: α) η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώ-

σης, β) η εξοικείωση με την πλοκή του παραμυθιού, ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

των μαθητών, γ) η πρώτη επαφή με το λεξιλόγιο της ενότητας δ) η επαφή με πολιτι-

σμικά στοιχεία όχι μόνο των δύο πολιτισμών, του ελληνικού και τουρκικού, ώστε να 

υπάρχει ελευθερία λόγου πάνω στο θέμα. 

Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, δηλαδή παρουσιάζονται εικόνες σχετικές με το περιε-

χόμενο του κειμένου, οι οποίες αποτελούν και το βασικό λεξιλόγιο του. Έτσι μέσα 

από εικόνες του αγροτικού ή αστικού περιβάλλοντος, είδη καλλιέργειας, χαρακτηρι-

στικά ανθρώπων, επαγγέλματα κ.α, οι μαθητές συναντούν ένα νέο λεξιλόγιο, σχετικό 

με τη θεματολογία της ενότητας. Έπειτα ακολουθούσαν οι επικοινωνιακές δραστη-

ριότητες, βασισμένες στα προσωπικά βιώματα των μαθητών, πραγματικές ή προσο-

μοιωμένες περιστάσεις επικοινωνίας και ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες που 

προετοίμαζαν τους μαθητές 
79

. Οι δραστηριότητες αυτές έγιναν προφορικά με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού επιδιώκοντας κάθε φορά να συνδυαστούν τα στοιχεία του 

τριών πολιτισμών.  

Ακολουθούσε η πρώτη ανάγνωση του παραμυθιού που γινόταν από την ίδια  

την ερευνήτρια με τη βοήθεια του powerpoint όπου παρουσιαζόταν το κείμενο, το 

οποίο είχαμε στολίσει με τη δύναμη της εικόνας. 

 

                                                 
79

 Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle 

& Heinle. 
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5.5.2.2 Κυρίως - στάδιο 

 

Στο κυρίως - στάδιο προσπαθούμε να πετύχουμε το πρώτο στόχο της διδακτι-

κής μας παρέμβασής: την καλλιέργεια της δεξιότητας κατανόησης του κειμένου και 

του λεξιλογίου. Στο στάδιο αυτό υπάρχουν δραστηριότητες που επιδιώκουν τη βελτί-

ωση της δεξιότητας της κατανόησης του κειμένου, οι οποίες περιλαμβάνουν ανώτα-

τες γνωστικές δεξιότητες και κριτική σκέψη. Οι μαθητές καλούνται όχι απλώς να κα-

τανοήσουν το περιεχόμενο του κειμένου αλλά και να επιβεβαιώσουν και να διαψεύ-

σουν υποθέσεις, να ερμηνεύσουν και  να αξιολογήσουν. Με λίγα λόγια, ο στόχος εί-

ναι οι μαθητές να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες και να καλλιεργήσουν τις στρατη-

γικές μάθησης. 

Στο δεύτερο μέρος των δραστηριοτήτων ο στόχος επικεντρώνεται στην καλ-

λιέργεια του λεξιλογίου. Η μορφή του λαϊκού παραμυθιού, οι χαρακτήρες, το περι-

βάλλον συνέβαλαν επικουρικά. Έτσι η εξοικείωση με το λεξιλόγιο βασίστηκε σε τε-

χνικές που προσέλκυαν το ενδιαφέρον του μαθητή. Οι καταλληλότερες τεχνικές ήταν 

η χρήση της εικόνας, της ζωγραφικής, της συμβολικής αναπαράστασης, της μιμητι-

κής μέσα που έτσι και αλλιώς αναδεικνύονται από την πλοκή του παραμυθιού.  

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες που βρίσκονται στο πρώτο μέρος του κειμέ-

νου είναι : 

 Η χρήση συνώνυμων αλλά και απλών ορισμών. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: η ανάπτυξη της γνώσης συνωνύμων. 

 Ιστός αράχνης από λέξεις. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατηγοριοποίηση λέξεων σε εννοιολογικές ο-

μάδες. 

 Διάλεξε τη σωστή πρόταση. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατανόηση του λεξιλογίου και του νοήματος 

του κειμένου. 

 Φτιάξε την εικονογραφημένη ιστορία. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: οργάνωση του κειμένου με κριτήριο τη νοημα-

τική ακολουθία. 

 Βρες ποια ερώτηση αντιστοιχεί στην κάθε απάντηση και το αντίστροφο. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατανόηση του κειμένου. 

 Βρίσκω τι δεν ταιριάζει: 
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Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατανόηση του κειμένου. 

 Ταίριασε την εικόνα με την ερώτηση. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατανόηση του κειμένου. 

 Άλλαξε τον τίτλο του κειμένου: 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατανόηση του κειμένου και κριτική σκέψη. 

 Ολοκλήρωση των προτάσεων. 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: κατανόηση της δομής των προτάσεων. 

 Γράψε το σκελετό της ιστορίας: 

Δεξιότητα που καλλιεργείται: καταγραφή των κύριων προτάσεων και των ε-

πιμέρους στοιχείων του κειμένου 

 

5.5.2.3 Μετά – στάδιο  

 

Τέλος στο μετά – στάδιο ολοκληρώνεται η διδακτική ενότητα και στοχεύουμε: 

α) να τονώσουμε το ενδιαφέρον του μαθητή για συμμετοχή σε δραστηριότητες και β) 

την καλλιέργεια παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

Μιλώντας για την  ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου εννοούμε τη δυ-

νατότητα χρήσης του λεξιλογίου, που έχει καλλιεργηθεί από τις προηγούμενες δρα-

στηριότητες αλλά και τις δεξιότητες αλληλοεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, δημι-

ουργώντας ημι – αυθεντικές καταστάσεις, επιδιώκαμε να απομακρύνουν αισθήματα 

ντροπής, φόβου και αμηχανίας.  Άλλωστε οι δραστηριότητες στόχευαν στη βελτίωση 

λεξιλογίου και όχι στη διόρθωση φθογγολογικών λαθών. 

Το παραμύθι χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη δημιουργία ενός ευχάριστου, 

ελκυστικού και δημιουργικού κλίματος μέσα στην τάξη, παρασύροντας τον αυθορμη-

τισμό των παιδιών για συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι δραστηριότη-

τες που αφορούσαν την παραγωγή του προφορικού λόγου βασίστηκαν κατά βάση 

στην πολιτισμική διαφορετικότητα του τμήματος. Μέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο οι 

μαθητές ενημερώνονταν για έθιμα, συνήθειες, τοπικούς ήρωες, φαγητά και παραδό-

σεις των τριών πολιτισμών και αντιστοίχως ζητούνταν να συμμετέχουν σε συλλογικές 

ή ατομικές δραστηριότητες που τους προσέφεραν ίσες ευκαιρίες έκφρασης και συ-

νεργασίας.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο στο μετα – στάδιο οι δραστηριότητες αφορούν την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει είναι: α) από την μια 
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να αντιμετωπιστεί η δυσκολία των μαθητών να αναγνωρίζουν ένα κειμενικό είδος 

που τους ζητείται να γράψουν και να ανταποκριθούν στις συμβάσεις που αυτό επι-

βάλλει β) από την άλλη μεριά θα μας προβλημάτισε η δόμηση ενός κειμένου, δηλαδή 

πώς θα επιτευχθεί η συνοχή του κειμένου σε επίπεδο μορφής, περιεχομένου και νοή-

ματος.  

 Ένα παραμύθι μπορεί να λειτουργήσει ως κείμενο αναπτυγμένης αφήγησης 

στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Έτσι οι μαθητές θα κινηθούν από δραστηριότητες 

απλής παράθεσης γεγονότων σε μια πιο αναπτυγμένη μορφή, σε δραστηριότητες που 

εμπεριέχουν συγκρούσεις ηρώων, υπερβάσεις εμποδίων, λύσεις στα προβλήματα και 

αλλαγές σεναρίου. Γενικότερα, η πλοκή, οι χαρακτήρες, το σκηνικό, το θέμα και το 

ύφος του παραμυθιού είναι μερικά από τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για να παρο-

τρύνουμε και να καθοδηγήσουμε τους μαθητές. 

Στο στάδιο αυτό τα παιδιά επιδόθηκαν στην παραγωγή διαφορετικών κειμενι-

κών ειδών, όπως γράμματα, αγγελίες, ανακοινώσεις, διαλόγους, προσκλήσεις, δημι-

ουργία αφίσας κ.α. Άλλωστε μέσα από διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες οι 

εκπαιδευόμενοι είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουν τους κανόνες και τις δομές της ε-

κάστοτε περίστασης, μέσα από ένα πιο ευχάριστο τρόπο. Στη δημιουργία ενός πιο 

ευχάριστου κλίματος βοήθησαν τα παιχνίδια ρόλων, οι προσομοιώσεις, τα ομαδικά 

παιχνίδια κ.α. Μέσα από όλες αυτές τις μεθόδους φυσικά επιδιώκαμε και τη γεφύρω-

ση του ελληνικού και τουρκικού πολιτισμού.   

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Η εφαρμογή του project 

 

Το project διαρθρώθηκε και υλοποιήθηκε μέσα από τις παρακάτω ενότητες: 

Μάθημα 1
ο
 : το πάθημα που έγινε μάθημα  

Στόχοι και επιδιώξεις. 
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 Να αξιοποιηθεί η προηγούμενη μάθηση και εμπειρία των μαθητών και όλοι να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ο μαθητής: 

 Να κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου. 

 Να κατανοήσει ότι το κατάλληλο λεξικό διευκολύνει και την κατάλληλη επε-

ξεργασία και κατανόηση. 

 Να καλλιεργήσει το λεξιλόγιο του και να είναι σε θέση να κάνει σωστή χρήση 

του. 

 Να θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής και απαντητικής ετοιμότη-

τας. 

 Να διαμορφώσει κριτική στάση απέναντι στις θέσεις και τις απόψεις των 

πρωταγωνιστών του παραμυθιού. 

 Να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του αλλάζοντας το τέ-

λος του περιεχομένου του κειμένου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας  

Η ερευνήτρια θα πρέπει: 

 να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές 

να μπορούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να έχει ετοιμάσει φύλλα εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά), τα ο-

ποία θα μοιράσει στους μαθητές στην αρχή της διδακτικής ώρας. 

 Να έχει ετοιμάσει ένα  power point, με το οποίο θα προετοιμάσει τους 

μαθητές για το περιεχόμενο της ενότητας και θα βοηθήσει στην πρώ-

τη ανάγνωση. 

 

Διδακτική διαδικασία. 

Προ – αναγνωστικό στάδιο.  

Εισαγωγή.  Η ερευνήτρια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα φιλικό κλίμα μέσα 

στην τάξη αλλά ταυτόχρονά να εισάγει τους μαθητές στο νόημα του κειμένου. Αφορ-

μή για αυτό θα αποτελέσει ο τίτλος τους κειμένου. Η ερευνήτρια ζητάει από τους μα-

θητές να πουν αν γνωρίζουν πότε χρησιμοποιείται η φράση «το πάθημα σου έγινε μά-

θημα» και να κάνουν εικασίες  για το περιεχόμενο του κειμένου. Έπειτα να καταθέ-

σουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με γεγονότα που «το πάθημα του έγινε μάθημα»  
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(ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Δημιουργούνται έτσι συνειρμοί που θα βο-

ηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το νόημα του κειμένου. 

Η ερευνήτρια θα μοιράσει στους μαθητές το φύλλο εργασιών που έχει κατα-

σκευάσει. Το φύλλο εργασιών περιλαμβάνει αρχικά το παραμύθι της ενότητας και 

δραστηριότητες κατανόησης τους κειμένου και παραγωγής γραπτού και προφορικού 

λόγου που αντιστοιχούν στους παραπάνω στόχους. 

Ακολουθεί πρώτα η ανάγνωση του παραμυθιού από την ερευνήτρια μεγαλό-

φωνα. Η ανάγνωση γίνεται με μια παρουσίαση του power point, στο οποίο προβάλλε-

ται το παραμύθι που στολίζεται με εικόνες, ώστε να γίνεται πιο κατανοητό του κείμε-

νο στην πλειοψηφία της τάξης. . Ύστερα από την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνω-

σης, οι μαθητές θα ρωτήσουν τι δεν κατάλαβαν, θα εκφράσουν τις εντυπώσεις, τα 

σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με αυτό που άκουσαν και διάβασαν. 

 

Κυρίως στάδιο: 

Η ερευνήτρια καλεί τους μαθητές να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες που α-

φορούν την κατανόηση του κειμένου αλλά και του λεξιλογίου (δραστηριότητες 1-3). 

Ο ρόλος της ερευνήτριας αλλά και της δασκάλας της τάξης είναι επικουρικός. 

Συγκεκριμένα,  1
η
 δραστηριότητα είναι πολλαπλής επιλογής. Οι μαθητές θα 

πρέπει να επιλέξουν ποια είναι η σωστή απάντηση που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο 

του κειμένου. συμβουλεύουμε τους μαθητές να ανατρέχουν συχνά στο κείμενο και να 

αναζητούν τη σωστή απάντηση του ερωτήματος. 

Η 2
η
 δραστηριότητα, πρόκειται για δραστηριότητα  εκμάθησης του λεξιλογί-

ου. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν το περιεχόμενο της λέξης και να επιλέξουν τη 

συνώνυμη της (χρήση συνώνυμης λέξης). 

Όσον αφορά την 3
η
 δραστηριότητα είναι κλειστού τύπου και είναι αληλλένδε-

τη με την προηγούμενη δραστηριότητα. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα 

κενά των προτάσεων με το λεξιλόγιο της προηγούμενης δραστηριότητας. Επιδιώκεται 

πέρα από την εκμάθηση των λέξεων και η σωστή χρήση τους. 

 

Μετά – στάδιο  

Οι παραπάνω δραστηριότητες μας βοηθούν να περάσουμε στο μετά – στάδιο 

του project μας. Οι δραστηριότητες αυτού του σταδίου αφορούν την παραγωγή γρα-

πτού και προφορικού λόγου. Στην 4
η
 δραστηριότητα η ερευνήτρια διαβάζει μεγαλό-

φωνα στους μαθητές μια συνταγή και ζητεί από τους ίδιους να αριθμήσει τις εικόνες 
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που παρουσιάσουν τη διαδικασία της συνταγής. Στο τέλος της δραστηριότητας ζητεί-

ται ένας μαθητής να παρουσιάσει δυνατά ολοκληρωμένα τη συνταγή.(χρήση πηγών) 

Η τελευταία δραστηριότητα, είναι παραγωγής λόγου. Δίνεται ένα από από-

σπασμα από το κείμενο και ζητείται από τους μαθητές να αλλάξουν το τέλος τους 

παραμυθιού δίνοντας μια άλλη τροπή στην ιστορία. Η δραστηριότητα απαιτεί όμως 

τη συνεργασία των μαθητών, οι οποίοι χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Ο κάθε μαθη-

τής από την ομάδα ζητείται να γράψει μια πρόταση την οποία θα συνεχίσει ο συμμα-

θητής του, ώστε να δοθεί ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. Ζητείται κάποιος από 

την ομάδα να παρουσιάσει τις εργασίες. Ακολουθεί συζήτηση πάνω στα διαφορετικά 

σενάρια που δόθηκαν.  

Η ενότητα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών, η οποία βοηθάει 

και στην αξιολόγηση του εαυτό τους αλλά και σε συμπεράσματα τις ερευνήτριας. 

 

 

 

2
ο
  Μάθημα: Μια μέρα στα λουτρά με τον Ναστραντίν Χότζα 

Στόχοι: 

Ο μαθητής: 

 Να κατανοήσουν βασικά στοιχεία του λαϊκού παραμυθιού και να αντιληφθούν 

τα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε λαού. 

 Να κατανοήσει και να εμβαθύνει το περιεχόμενο του κειμένου. 

 Να μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου με βάση το 

περιεχόμενο του κειμένου 

 Να έρθουν σε επαφή με ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο που αφορά τα «χαμάμ». 

 Να εξοικειωθεί με το νέο λεξιλόγιο και να κάνει σωστή χρήση του. 

 Να παραγάγει κείμενα πάνω σε συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας. 

 Να συνειδητοποιήσει τη χρήση ξενόγλωσσων λέξεων στο ελληνικό λεξιλόγιο. 

 Να αναλάβει ρόλους από τους πρωταγωνιστές του παραμυθιού. 

 

Προετοιμασία της εκπαιδεύτριας:  

Η ερευνήτρια πρέπει: 

 να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 
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 Να καταγράψει μια ραδιοφωνική διαφήμιση τοπικής επιχείρησης. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Παρουσίαση στο  power point, στην οποία θα προετοιμάσει τους μαθητές για 

το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και τη βέλτιστη κατανόηση του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία: 

Προ – αναγνωστικό στάδιο. 

Εισαγωγή. Η προ – ανάγνωση ξεκινάει πριν έρθουν οι μαθητές σε επαφή με 

το κείμενο. Στόχος της ερευνήτριας σε αυτό το επίπεδο είναι να ενεργοποιήσει τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, να τους εισάγει στο θέμα και να προκαλέσει 

το ενδιαφέρον του κοινού της. Οι δραστηριότητες της προ – ανάγνωσης διακρίνονται 

σε δυο είδη. Αρχικά η ερευνήτρια ξεκινάει με τον ορισμό του όρο «Χαμάμ» και την 

ετυμολογία της λέξης. Προχωράει με λεξιλόγιο και κατάλληλα εννοιολογικά πλαίσια. 

Επίσης ζητά από τους μαθητές να προσθέσουν και το δικό τους λεξιλόγιο σχετικά με 

το θέμα (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Σε ένα δεύτερο επίπεδο η ερευνή-

τρια εντάσσει τους μαθητές σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, ώστε μέσα από ένα παι-

χνίδι ρόλων. Η ερευνήτρια ζητάει από τους μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες, 

να προσθέσουν δικά τους σχόλια. Αφού συλλέξει τις απόψεις των μαθητών (καταιγι-

σμός ιδεών) προσπαθεί να δημιουργήσει μια συζήτηση σχετική με το κείμενο. Στο 

σημείο αυτό οι μαθητές ρωτούνται αν υπάρχει αντίστοιχα λουτρά στην περιοχή τους, 

η ερευνήτρια γνωρίζει τη θετική απάντηση της ερώτησης. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. 

 

Κυρίως στάδιο. 

Στη συνέχεια του μαθήματος οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν πρώτα σε 

ερωτήσεις που σχετίζονται την κατανόηση του κειμένου. Συγκεκριμένα, η 1
η
 δραστη-

ριότητα είναι άσκηση Σωστού ή Λάθους σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου. Οι 

μαθητές θα πρέπει αν δεν θυμούνται την ιστορία από την ανάγνωση, να ανατρέξουν 

στο κείμενο για να εντοπίσουν το ζητούμενο της ερώτησης.  

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι κλειστού τύπου. Οι μαθητές καλούνται να 

απαντήσουν με σύντομο τρόπο σε ερωτήσεις που αφορούν τους ήρωες, γεγονότα και 
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καταστάσεις που έλαβαν μέρος στο παραμύθι. Η δραστηριότητα απαιτεί την κριτική 

και αφαιρετική ικανότητα των μαθητών, αφού θα πρέπει ακριβώς να κρίνουν πιο εί-

ναι το κατάλληλο σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην ερώτηση. 

Το παραμύθι όμως με τα ρεαλιστικά στοιχεία που το διακρίνει δίνει τη δυνα-

τότητα στην ερευνήτρια να τα αντιστοιχήσει με τωρινές καταστάσεις εν προκειμένου 

να βρει ανταποκριθούν στις ανάγκες των στόχων μας. Στην 3
η
 δραστηριότητα οι μα-

θητές θα κληθούν να κάνουν συνδυασμό  εικόνας και κειμένου. Οι μαθητές θα πρέπει 

να αριθμήσουν στις εικόνες σύμφωνα με μια κοινή διαδικασία, ειδικότερα εδώ τη δι-

αδικασία του μπάνιου και να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο που προβλήθηκε στην 

παρουσίαση του power point.  

Αντιστοίχως και οι δραστηριότητες 4, 5, 6 αφορούν λεξιλογικές ασκήσεις, οι 

οποίες όμως καταφέρουν να συνδυάσουν και παιχνίδι ρόλων μαζί. Οι μαθητές στην 

5
η
 δραστηριότητα, αφού ακούσουν ένα απόσπασμα από ραδιοφωνική διαφήμιση θα 

πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά των λέξεων. Με βάση αυτή τη διαφήμιση, καλού-

νται τους μαθητές να «παίξουν» οι ίδιοι τον ενδιαφερόμενο ακροατή και να συμπλη-

ρώσουν τα στοιχεία τους. 

 

Μετά – στάδιο. 

Οι δραστηριότητες κατανόησης συνδέονται άμεσα με την παραγωγή προφο-

ρικού και γραπτού λόγου. Έτσι η ερευνήτρια αφορμούμενη από το παιχνίδι ρόλων 

των παραπάνω δραστηριοτήτων ζητάει από τους μαθητές να υποδυθούν μια εμπειρία 

που βίωσαν σε μια μέρα στα χαμάμ της Ξάνθης. 

Η ενότητα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Οι ερωτήσεις α-

φορούν τις γνωστικές ερωτήσεις  που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της ενότητας αλλά 

και τις προτιμήσεις τους πάνω στις δραστηριότητες.   

 

 

3
ο
  Μάθημα: Οι Μοίρες 

Στόχοι 

Ο μαθητής πρέπει : 

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 
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 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθούν σε δραστηριότητες πάνω 

σ’ αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού. 

 

Προετοιμασία της εκπαιδεύτριας: 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να συγκεντρώσει πηγές για θεότητες της αρχαιότητας. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Παρουσίαση στο  power point, στην οποία θα προβληθεί το λεξιλόγιο της ενό-

τητας αλλά και  θα συμβάλλει στη βέλτιστη κατανόηση του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία: 

Εισαγωγή. Ο στόχος της ερευνήτριας είναι διττός. Αρχικά θα ξεκινήσει μια 

συζήτηση με αφορμή τον τίτλο του παραμυθιού τις «Μοίρες». Η ερευνήτρια θα ρω-

τήσει τους μαθητές τις γνωρίζουν για τις ιδιότητες τους, πόσες ήταν, αν γνωρίζουν τα 

ονόματα και από ποιοι χώρο είναι. Πέραν την εξοικείωση των μαθητών με βασικά 

πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας που αναδεικνύουν το ελληνικό στοιχείο, ο δεύ-

τερος στόχος είναι η σύνδεση των στοιχείων αυτών με αντίστοιχα μυθικά πρόσωπα 

του μουσουλμανικού πολιτισμού.  

Έπειτα από τη συζήτηση θα προβληθεί μια παρουσίαση των βασικών στοι-

χείων από τις Μοίρες. Η οπτικοποίηση του θέματος βοηθάει επεξηγηματικά στα παι-

διά, καθώς προκύπτει και ένα νέο λεξιλόγιο από τις λειτουργίες τους. Οι μαθητές με-

τά την παρουσίαση θα κληθούν να κάνουν αντιστοίχιση της εκάστοτε Μοίρας με το 

λειτουργικό της ρόλο. Η ερευνήτρια θέλοντας να καλλιεργήσει τη ευρηματικότητα 

των μαθητών με ποια από τις Μοίρες θα ήθελαν να ταυτιστούν. 
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Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 

Κυρίως στάδιο. 

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο με την παρουσίαση και την πρώ-

τη μορφή επεξεργασίας της νέας γνώσης, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν 

πρώτα σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατανόηση του κειμένου. Συγκεκριμένα, 

η 1
η
 δραστηριότητα είναι πολλαπλής επιλογής. Οι μαθητές θα πρέπει να ανακαλέ-

σουν στην μνήμη τους βασικά σημεία της ενότητας και να εντοπίσουν τη σωστή απά-

ντηση. Οι μαθητές θα πρέπει επίσης, να κάνουν χρήση της αφαιρετικής τους ικανότη-

τας και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση απορρίπτοντας τις λανθασμένες.  

Η ενότητα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις λεξιλογικές δραστηριότητες. Στην 2
η
 

δραστηριότητα έχουν επιλεγεί κάποιες λέξεις του κειμένου και οι μαθητές θα πρέπει 

να έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασιολογική τους έννοια, ώστε να μπορέσουν να 

τις εντάξουν σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο. Επιπλέον οι μαθητές στην 3
η
 δραστηριό-

τητα θα πρέπει να βρουν τις εικόνες που δίνονται μέσα σ’ ένα κρυπτόλεξο. Αν το 

γνωστικό επίπεδο το επιτρέπει οι μαθητές θα μπορούσε να σχηματίσουν προτάσεις με 

τις λέξεις που εντόπισαν. Και οι δυο δραστηριότητες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποι-

ούν το λεξικό, και ταυτόχρονα, να εμπλουτίζουν το λεξικό τους. 

Μετά – στάδιο  

Η ερευνήτρια στην 4
η
 δραστηριότητα στοχεύει να ενεργοποιήσει τη δημιουρ-

γικότητα και τη φαντασία του παιδιού, έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα 

παραμύθια. Γι’ αυτό το λόγο προσπαθεί να συμφιλιώσει τον παραμυθιακό κόσμο με 

τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών, να συνδυάσει το αλλότριο με το οικείο. Έτσι 

οι μαθητές ενημερώνουν πως τα φυσικά φαινόμενα στα παραμύθια αποκτούν υπερ-

φυσικές διαστάσεις και τους ζητείται να διαμορφώσουν ένα διάλογο ανάμεσα στο 

Φεγγάρι και τον Ήλιο. 

Η 5
η
 δραστηριότητα είναι μια άσκηση παραγωγής λόγου συνδυασμένη όμως 

με την ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης. Παροτρύνουμε τους μαθητές να αποκα-

λύψουν στοιχεία της μουσουλμανικής μυθολογίας, με σκοπό την εξοικείωση των δυο 

πολιτισμών μέσα στην τάξη. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο μας ενδιαφέρει και η παραγωγή 

λόγου, σύνταξη και ορθογραφία. 
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Η 6
η
 δραστηριότητα είναι μια δραματοποίηση. Καλούμε τα παιδιά να αναπτύ-

ξουν ένα διάλογο ανάμεσα στις Μοίρες και στις αντίστοιχες θεότητες της μουσουλ-

μανικής μυθολογίας. Κάποιοι μαθητές θα αναλάβουν τους ρόλους και θα ασκηθούν 

σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας. Κάποιοι άλλοι θα κατασκευάσουν τα απα-

ραίτητα υλικά για την παρουσίαση του διαλόγου (μάσκες, καρτές) και κάποιο παιδί 

θα αναλάβει το ρόλο του σκηνοθέτη. 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι παραγωγής λόγου. Οι μαθητές θα πρέπει να 

εκφράσουν το λόγο που επέλεξαν το ρόλο τους. 

Φυσικά η ενότητα κλείνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών.  

 

 

 

 

4
ο
  Μάθημα: Το ζεστό πάπλωμα 

Στόχοι 

Ο μαθητής πρέπει: 

 Να προσεγγίσει τη γνώση και τις πληροφορίες που δίνονται από το παραμύθι 

και να τις μετουσιώσει σε τωρινές καταστάσεις επικοινωνίας. 

 Να καλλιεργήσει τον προφορικό και γραπτό λόγο. 

 Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του γύρω από θέματα του νόμου και των αδικη-

μάτων. 

 Να μεταβεί σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας μέσω από το παιχνίδι 

ρόλων. 

 Να γνωρίσει τον τρόπο που γράφεται ένα βιογραφικό σημείωμα. 

 Να κατανοήσει πλήρως το κείμενο και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε 

ερωτήσεις κατανόησης. 

 Να τονώσει την αυτενέργεια των συμμετεχόντων. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας: 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 
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 Παρουσίαση στο  power point, στην οποία θα προβληθεί το λεξιλόγιο της ενό-

τητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση του κειμένου. 

 

Προ – αναγνωστικό στάδιο  

Εισαγωγή. Με αφορμή την ιστορία του παραμυθιού η ερευνήτρια θα κινηθεί 

στο χώρο της δικαιοσύνης, των παρανομιών, των ποινών. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση 

με τους μαθητές αν γνωρίζουν τι σημαίνει δικαιοσύνη, αν γνωρίσουν κάποια εγκλή-

ματα ή παρανομίες, ποια όργανα αναλαμβάνουν τη διατήρηση της τάξης. Θα προ-

βληθεί μια παρουσίαση σε μορφή power point, όπου θα υπάρχουν κάποιες παραβιά-

σεις. Πλούσιο εικονιστικό υλικό και διευκρινιστικές λεζάντες ονοματίζουν την εκά-

στοτε παραβίαση, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθη-

τών. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση με τους μαθητές, εντάσσο-

ντας στις παραβιάσεις αυτές σε ένα ρεαλιστικό κόσμο. Ζητάμε τους μαθητές να πα-

ρουσιάσουν στην τάξη εμπειρίες που έχουν βιώσει με αντίστοιχες παραβιάσεις (ενερ-

γοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). Έπειτα από τη συζήτηση ακολουθεί μια επικοι-

νωνιακή δραστηριότητα, η οποία θα γίνει προφορικά και ομαδικά μέσα στην τάξη 

έτσι όπως προβάλλεται στην παρουσίαση του power point.  Οι μαθητές θα κληθούν 

να κάνουν αντιστοίχηση της εικόνας (οπτικοποίηση ποινής ) μ’ ένα ορισμό. Συγκε-

κριμένα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζητάει τη βοήθεια των μαθητών να αποφασίσει 

για τις ποινές των κατηγορουμένων.  

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. 

Κυρίως μέρος 

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα 

πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προτάσεις και να θυμηθούν αυτά που άκουσαν 

κατά την ανάγνωση του παραμυθιού για να απαντήσουν σωστά. Σε περίπτωση που οι 

μαθητές δεν άκουσαν ή δεν εντόπισαν κάποιο σημείο θα πρέπει να ανατρέξουν στο 

κείμενο και να βρουν το ζητούμενο της ερώτησης. Θα πρέπει να αποφασίσουν και να 

σημειώσουν αν η απάντηση είναι σωστή ή εσφαλμένη (Σ ή Λ).   

Στην 2
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τους δίνονται, επιλέγοντας τη μια από τις απαντήσεις που δίνονται σε μορφή ει-

κόνας (α, β ή γ). Για να αποφευχθεί τυχαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός 

ζητάει από τους μαθητές να εντοπίσουν το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην 
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σωστή απάντηση. Τα παιδιά επιλέγουν το κομμάτι του κάθε σκίτσου που αντιστοιχεί 

στη σωστή απάντηση. 

Η 3η δραστηριότητα είναι κλειστού τύπου. Οι μαθητές καλούνται να απαντή-

σουν με σύντομο τρόπο σε ερωτήσεις που αφορούν τους ήρωες, γεγονότα και κατα-

στάσεις που έλαβαν μέρος στο παραμύθι. Η δραστηριότητα απαιτεί την κριτική και 

αφαιρετική ικανότητα των μαθητών, αφού θα πρέπει ακριβώς να κρίνουν πιο είναι το 

κατάλληλο σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην ερώτηση.  

Μετά – στάδιο 

Αφού η εκπαιδευτικός προσάρμοσε τη διδασκαλία και το περιεχόμενο του 

παραμυθιού στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και καλλιέργησε την περιέργεια 

τους, θα προσαρμόσει τις δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου σ’ ένα συγκε-

κριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Ειδικότερα όλες οι δραστηριότητες που θα ακολου-

θήσουν θα αποτελέσουν ένα παιχνίδι ρόλων που θα κληθούν οι μαθητές να παίξουν.  

Στην 4
η
 δραστηριότητα, αφού έχει προηγηθεί συζήτηση στο προ – στάδιο για 

τη βαρύτητα που έχει το επάγγελμα του αστυνομικού στη διατήρηση της ευνομίας, 

καλούμε τους μαθητές να συμβάλλουν και αυτοί στη διατήρηση της τάξης. Ο ρόλος 

πλέον της ερευνήτριας είναι καθοδηγητικός. Αφού εξηγήσουμε στους μαθητές τι εί-

ναι το βιογραφικό σημείωμα, που χρησιμεύει και πώς συμπληρώνεται, καλούμε τους 

μαθητές να στείλουν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα για να προσβληθούν ως α-

στυνομικοί. 

Η 5
η
 δραστηριότητα είναι σαν παιχνίδι και αποσκοπεί στην παραγωγή λόγου. 

Ως αστυνομικοί πλέον οι μαθητές συλλαμβάνουν ένα κλέφτη από τους πρωταγωνι-

στές του παραμυθιού και τους ζητάμε να γράψουν κάποιες ερωτήσεις για να προετοι-

μαστούν για τη συνέντευξη. 

Ως συνέχεια της προηγούμενης άσκηση οι μαθητές θα καλλιεργήσουν τη δια-

λογική μορφή του λόγου και θα γράψουν ένα διάλογο ανάμεσα στον αστυνομικό και 

στο ληστή.  

Στην τελευταία δραστηριότητα ο ρόλος της καθηγήτριας είναι πάλι καθοδηγη-

τικός. Η δραστηριότητα είναι παραγωγής λόγου, σ’ ένα συγκεκριμένο όμως είδος 

κειμενικό είδος, το γράμμα. Αρχικά η ερευνήτρια θυμίζει τις βασικές αρχές σύνταξης 

ενός γράμματος και ζητά από τους μαθητές να ενημερώσουν τους φίλους τους για το 

περιστατικό που διαδραματίστηκε στο παραμύθι, ώστε να μην κιντυνεύσει κανείς φί-

λους τους. Ζητάμε από κάποιους μαθητές να διαβάσουν δυνατά το γράμμα τους με το 

πρόσχημα να ενημερωθούν όσο γίνεται περισσότεροι. 
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 Η ενότητα κλείνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών σύμφωνα με τους 

στόχους της ενότητας. 

 

5ο Μάθημα: Η περιπετειώδης εξαφάνιση  

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να εξασκήσει τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου στην ελληνική γλώσσα. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού. 

 Να παίξει παντομίμα, πάνω σε ένα καθοδηγούμενο πλαίσιο που βασίζεται στο 

λεξιλόγιο της ενότητας. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει ένα ακουστικό υλικό το οποίο θα διαβαστεί μέσα στην τάξη. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 
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Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Με αφορμή την ιστορία του παραμυθιού η προετοιμασία της ενό-

τητας θα κινηθεί γύρω από την ανθρώπινη φύση. Η ερευνήτρια αρχικά προσπαθεί να 

διαμορφώσει μια συζήτηση με τους μαθητές γύρω από την εξωτερική διαφορετικότη-

τα των ανθρώπων. Ζητείται από τους μαθητές να εκφράσουν ο καθένας της δική του 

άποψη ως προς τη εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων (καταιγισμός ιδεών). Η ερευ-

νήτρια αφού ακούσει τις απόψεις των παιδιών, μέσω μιας παρουσίασης power point 

θα παρουσιάσει το λεξιλόγιο της ενότητας που αφορά την ηλικία των ανθρώπων, το 

ανάστημα και το πάχος τους, το χρώμα μαλλιών και ματιών, το φύλλο και την ηλικία, 

άτομα με ειδικές ανάγκες, τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Πλούσιο εικονιστι-

κό υλικό και διευκρινιστικές λεζάντες συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

των μαθητών. Ακολουθεί μια επικοινωνιακή δραστηριότητα, όπου ζητείται από τους 

μαθητές να εκφράσουν ποια συναισθήματα τους γεννώνται ανάλογα με την εικόνα 

που αντιστοιχεί σε κάποια κοινωνική περίσταση. Μ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές κά-

νουν σε πρώτη φάση χρήση του λεξιλογίου της ενότητας και προετοιμάζονται για το 

κείμενο που θα ακολουθήσει. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ελληνικής καταγωγής από χω-

ριό της Μακεδονίας.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορί-

ες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

Κυρίως στάδιο  

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο με την παρουσίαση και την πρώ-

τη μορφή επεξεργασίας της νέας γνώσης, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν 

πρώτα σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατανόηση του κειμένου. Η 1
η
 δραστη-

ριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου και γίνεται χρήση πρώτη φορά γι’ 

αυτό θα είμαστε περισσότερο διευκρινιστικοί. Δίνονται οι απαντήσεις που βασίζονται 

στο περιεχόμενο του κειμένου και ζητείται από τους μαθητές να βρουν και να αντι-

στοιχίσουν την κατάλληλη ερώτηση που δίνεται ακριβώς κάτω από τις απαντήσεις. 

Για να αποφευχθεί η τυχαία επιλογή της ερώτησης ζητείται οι μαθητές να βρουν το 

κατάλληλο κομμάτι του κειμένου που δικαιολογεί την απάντηση τους. 
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Ακολουθεί μια δεύτερη δραστηριότητα κατανόησης του κειμένου, η οποία 

όμως είναι πολύ οικεία. Καλούνται οι μαθητές να επιλέξουν αν το περιεχόμενο των 

προτάσεων είναι σωστό ή εσφαλμένο σύμφωνα με το κείμενο. Είναι η γνωστή άσκη-

ση επιλέξτε Σωστό ή Λάθος. 

 Η 3
η
 δραστηριότητα αφορά την κατανόηση του λεξιλογίου και ονομάζεται 

φτιάξε τον «ιστό» από λέξεις. Η ερευνήτρια έχει σχεδιάσει ένα ιστό αράχνης και ζητά 

από τους μαθητές να κατηγοριοποιήσουν επίθετα που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφο-

ρά των ανθρώπων. Έτσι οι μαθητές καλούνται να κατηγοριοποιήσουν λέξεις που α-

νήκουν στην ίδια εννοιολογική ομάδα. 

Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην 4
η
 δραστηριότητα οι μαθητές θα κλιθούν να 

κατατάξουν τα συναισθήματα σε  δυο ομάδες, σ’ αυτά που είναι θετικά συναισθήμα-

τα και σ’ αυτά που είναι αρνητικά.  

Μετά – στάδιο 

Οι δραστηριότητες κατανόησης του κειμένου και λεξιλογίου ετοιμάζουν 

στους μαθητές για τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου, που απαιτούν αύξουσες 

γνωστικές δεξιότητες. Στην 5
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται ανάλογα το συ-

ναίσθημα που τους δίνεται είτε με κείμενο είτε με εικόνα, να καταγράψουν τις δικές 

τους εμπειρίες. Για παράδειγμα πότε είναι χαρούμενοι ή στεναχωρημένοι.   

Στην 6
η
 δραστηριότητα αποσκοπεί στην παραγωγή του προφορικού λόγου και 

έχει παιγνιώδη μορφή. Η ερευνήτρια χρησιμοποιεί στοιχεία του παραμυθιού για να 

διαμορφώσει μια επικοινωνιακή περίσταση. Ενημερώνει τους μαθητές ότι στα παρα-

μύθια και ζητάει το κακό στοιχείο παρουσιάζεται ελκυστικά για να ξεγελάει τα θύμα-

τα. Έπειτα διευκρινίζει ότι και στην καθημερινότητα μας πολλές φορές συμβαίνει αυ-

τό και ζητάει από τους μαθητές να αναλάβουν κάποιους ρόλους προκειμένου να απο-

φευχθεί το κακό. Η δραστηριότητα γίνεται ομαδικά. Από τη μια μεριά υπάρχει η ο-

μάδα των δημοσιογράφων, οι οποίοι στόχο έχουν να περιγράψουν την κοπέλα του 

παραμυθιού στην τοπική εφημερίδα «Φωνή», ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα 

και από την άλλη θα είναι η ομάδα των αυτόπτων μαρτύρων που θα περιγράφουν την 

κοπέλα, σύμφωνα με το λεξιλόγιο της ενότητας. Δίνονται κάποιες ερωτήσεις που βο-

ηθούν την εξέλιξη της δραστηριότητας.  

Η 7
η
 δραστηριότητα αποσκοπεί στο να ασκήσει τους μαθητές ακουστικά σ’ 

ένα ελληνικό κείμενο. Οι μαθητές θα κληθούν να επιλέξουν το σωστό σκίτσο σύμ-

φωνα με το κείμενο που θα διαβάσει η ερευνήτρια. 
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Στην προτελευταία δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ένα 

διάλογο σε μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση που τους δίνεται . Ο διάλογος 

αναπτύσσεται ανάμεσα σ’ ένα αστυνομικό που ψάχνει για την κατηγορούμενη (ηρωί-

δα του κειμένου) και ένα αυτόπτη μάρτυρα. 

Η ενότητα κλείνει με ένα παιχνίδι, την παντομίμα. Σκοπός είναι να χαλαρώ-

σουμε λίγο το κλίμα στην τάξη, καθώς οι δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές 

αλλά ταυτόχρονα να μην φύγουμε από τους στόχους του μαθήματος. Έτσι εικονίζο-

νται κάποια συναισθήματα και ζητάμε από τους μαθητές να παρουσιάσουν ομαδικά 

μια κοινωνική κατάσταση που να ανταποκρίνεται σ’ αυτό το συναίσθημα. Το υπόλοι-

πο τμήμα προσπαθεί να καταλάβει για πιο συναίσθημα πρόκειται. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

 

 

 

Μάθημα 6
ο
 : Το φάντασμα και ο χωρικός. 

Στόχοι  

Ο μαθητής πρέπει: 

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού και πώς διαμορφώ-

νονται στοιχεία του κάθε λαού μέσα από αυτό. 

 Να βάλει σε γραμμική σειρά εικόνες που αντιστοιχούν σ΄ ένα κείμενο,. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού. 

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη 

ενός στόχου. 
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 Προετοιμασία ερευνήτριας: 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει μια πηγή για τις ανάγκες των στόχων.  

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Η ιστορία του λαϊκού παραμυθιού θα δώσει το κίνητρο για μια να 

ασχοληθεί αυτή ενότητα με τα πολιτιστικά στοιχεία του κάθε λαού. Καθώς το λαϊκό 

παραμύθι κρύβει την κουλτούρα, τον  τρόπο ζωής, γλώσσα κ.α της κοινωνίας από την 

οποία προέρχεται, στοχεύουμε στο να κατανοήσουν τα παιδιά ποια είναι αυτά τα 

στοιχεία που συμβάλλουν στη διαφορετικότητα των λαών. 

Η ερευνήτρια ρωτάει τα παιδιά αν γνωρίζουν σε ποία στοιχεία διαφέρει ο κά-

θε λαός, με σκοπό να προβάλλει τα στοιχεία. Στην παρουσίαση power point θα προ-

βάλλουν τα πολιτισμικά στοιχεία κάποιων λαών , όπως γλώσσα, ήθη και έθιμα, ενδυ-

μασίες, φαγητά, ιστορία και θρησκεία. Όλα αυτά τα στοιχεία προβάλλονται μέσα από 

σκίτσα στα οποία λείπουν οι λεζάντες. Με αυτό τον τρόπο δίνεται αφορμή για συζή-

τηση, η ερευνήτρια ρωτάει τα παιδιά σε ποια χώρα πιστεύουν ότι ανήκουν τα στοι-

χεία που βλέπουν, π.χ. δείχνουμε ένα εικονίδιο με μια μακαρονάδα και σε ποια χωρά 

πιστεύουν ότι ανήκει. Τέλος ακολουθεί μια επικοινωνιακή δραστηριότητα, η οποία θα 

γίνει προφορικά και ομαδικά. Υπάρχουν δυο στήλες, από την μια πλευρά απεικονίζο-

νται σημαίες των χωρών και από την άλλη υπάρχουν ονόματα χωρών. Οι μαθητές θα 

πρέπει να κάνουν την αντιστοίχιση.  

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Η ερευνήτρια ενημερώνει τους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκε μια γυναίκα από χωριό της Μακεδονίας  Στο τέλος της 

ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το 

φύλλο εργασιών. 

Κυρίως στάδιο:  
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 Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα 

πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προτάσεις και να θυμηθούν αυτά που άκουσαν 

κατά την ανάγνωση του παραμυθιού για να απαντήσουν σωστά. Υπάρχουν πέντε 

προτάσεις πάνω στο περιεχόμενο του κειμένου. Σε κάθε πρόταση υπάρχουν δυο επι-

λογές εκ των οποίων μόνο μία ταιριάζει με το περιεχόμενο του κειμένου (π.χ. Ο χω-

ρικός καλλιεργούσε (σιτάρι / καλαμπόκι) για να παράγει ψωμί.). Οι μαθητές αν δεν 

θυμούνται ακριβώς το νόημα του κειμένου θα πρέπει να προβούν σε μια ανάγνωση 

και μόνοι τους. 

Η 2
η
 δραστηριότητα είναι επίσης άσκηση κατανόησης του κειμένου αλλά με 

αυξημένες απαιτήσεις. Δίνονται ημιτελείς προτάσεις του κειμένου και πάνω ακριβώς 

υπάρχουν ανακατεμένες η συνέχεια των προτάσεων. Ζητείται από τους μαθητές να 

αντιστοιχήσουν τις προτάσεις, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νόημα που να α-

νταποκρίνεται στο κείμενο. 

Η 3
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση λεξιλογίου. Θέλοντας να εξάψουμε τη φα-

ντασία των παιδιών ζητάμε να αλλάξουν το τίτλο του παραμυθιού, γιατί είναι πολύ 

«βαρετός». Η δυσκολία της άσκησης έγκειται στο όποιο δίνεται ένα συγκεκριμένο 

λεξιλόγιο που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Συγκεκριμένα, δίνουν πέντε λέξεις στους 

μαθητές με τις οποίες του ζητάμε να σχηματίζουν δυο νέους τίτλους για το κείμενο. 

 

Μετά - στάδιο 

Στο σημείο αυτό στόχος μας είναι οι μαθητές να εκφράσουν γραπτώς και 

προφορικώς στοιχεία της δικής τους κουλτούρας. Πιθανότατα ο εκπαιδευτικός να 

χρειαστεί να παροτρύνει τους μαθητές να εκφραστούν, διώχνοντας κάθε δισταγμό 

που έχουν για να μιλήσουν για τη δική τους κουλτούρα. Η 4
η
 δραστηριότητα είναι μια 

άσκηση παραγωγής προφορικού λόγου. Θυμίζουμε στους μαθητές ότι το λαϊκό πα-

ραμύθι αναδεικνύει τα στοιχεία του εκάστοτε πολιτισμού. Στην δραστηριότητα αυτή 

θέλουμε οι μαθητές να εκφράσουν τα στοιχεία της δικής τους παράδοσης και κατα-

γωγής, επιδιώκοντας να εκφραστούν και οι τρεις πολιτισμοί μέσα στην τάξη. Η ομα-

δική αυτή συνεργασία θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού μέσα στην τάξη. 

Για να παροτρύνουμε τους μαθητές να εκφραστούν, υπάρχει στο φύλλο εργασιών μια 

παλιά φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται γυναίκες πομακικής καταγωγής ντυ-

μένες με την παραδοσιακή στολή τους. Ακολουθούν ερωτήσεις όπως: 

  Τι χρώμα έχει η παραδοσιακή μου στολή; 
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 Τι γλώσσα μιλούν οι δικοί μου στο σπίτι; 

 Ξέρω κάποιο παραδοσιακό τραγούδι; 

 Τι δουλεία έκαναν οι παππούδες μου; 

 Γνωρίζεις κάποιο μύθο της δικής σου παράδοσης; 

Συνεχίζοντας να τονίσουμε ότι το παραμύθι αναδεικνύει στοιχεία του κάθε 

τόπου, παρουσιάζουμε μια πηγή με έναν μύθο της Ξανθής. Η ερευνήτρια θυμίζει ότι 

το λαϊκό παραμύθι της ενότητας είναι από χωριό της Νάουσας και διαβάζει την εξω-

τερική πηγή τονίζοντας ότι κάθε πόλη έχει τους λαϊκούς της μύθους. Οι μαθητές θα 

κληθούν να αριθμήσουν τα σκίτσα ώστε να βρίσκονται στην σωστή σειρά σύμφωνα 

με την ιστορία της πηγής. 

Ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας τα παιδιά έχουν να συμπλη-

ρώσουν ένα διάλογο, οποίο υπάρχουν κάποιο κενά. Τη συμπλήρωση των κενών βοη-

θούν σκίτσα. Οι πρωταγωνιστές της άσκησης είναι τα ονόματα των ίδιων των παι-

διών, στα οποία προσπαθήσαμε να βάλουμε εικονίδια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 

του καθενός.   

Προσπαθώντας οι δραστηριότητες να έχουν μια συνέχει μεταξύ τους, κλεί-

νουμε την ενότητα με μια δραστηριότητα παραγωγής λόγου μέσα σε συγκεκριμένη 

επικοινωνιακή περίσταση, ένα γράμμα. Ειδικότερα οι μαθητές θα κληθούν να στεί-

λουν ένα γράμμα στους συμμαθητές τους, στο οποίο θα δίνονται οδηγίες για το που 

είναι ο θησαυρός των Αβδήρων. Για να αποφύγουμε τυχόν περιορισμένης έκτασης 

γράμμα, υπάρχουν ερωτήσεις που κατευθύνουν τους μαθητές. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος. 

 

 

 

Μάθημα 7
ο
 : Ένας αόρατος δρόμος. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει: 

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 
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 Να εξασκήσει τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου στην ελληνική γλώσσα. 

 Να καλλιεργήσει το γραπτό  λόγο μέσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές πε-

ριστάσεις. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να αντιληφθούν τα στοιχεία που περιβάλλουν ένα αγροτικό περιβάλλον. 

 Να διαχωρίζουν τα ουσιώδη από τα επουσιώδη μέρη ενός κειμένου. 

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει ένα ακουστικό υλικό το οποίο θα διαβαστεί μέσα στην τάξη. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

  

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Με αφορμή την παρούσα ιστορία του παραμυθιού θα ασχοληθού-

με σε αυτήν την ενότητα με το αγροτικό περιβάλλον και γενικότερα τον τόπο κατοι-

κίας, τα επαγγέλματα, εργασίες. Η ερευνήτρια θα ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με 

τον τόπο κατοικίες των παιδιών και θα χωρίσει την τάξη σε δυο ομάδες, με τα παιδιά 

που μένουν στην πόλη και τα παιδιά που μένουν σε χωριό. Θα ζητήσει από τα παιδιά 

να αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο χωριό και την πόλη (καταιιγι-

σμός). Θα ενημερώσει τους μαθητές ότι τη σημερινή ιστορία μας τη διηγήθηκε ένας 
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άνδρας πομακικής καταγωγής από χωριό της Ξάνθης. Πρωταγωνιστής της ιστορίας 

είναι ο Ναστραντίν Χότζα και το περιβάλλον που κινείται η ιστορία είναι  αγροτικό. 

Έπειτα από τις ιδέες των μαθητών γύρω από το αγροτικό και αστικό περιβάλλον, θα 

εστιάσουμε την προσοχή μας στην ενότητα αυτή στο αγροτικό περιβάλλον. Σε μια 

παρουσίαση  power  η ερευνήτρια στοχεύει στην καλλιέργεια του λεξιλογίου στο συ-

γκεκριμένο περιβάλλον. Πλούσιο εικονιστικό υλικό και διευκρινιστικές λεζάντες ο-

νοματίζουν την εκάστοτε παραβίαση, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό του λεξι-

λογίου των μαθητών.  

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. 

 

Κυρίως μέρος. 

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι  μαθητές έ-

χουν να επιλέξουν τη σωστή απάντηση ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου (ε-

ρώτηση πολλαπλής επιλογής). Αν η ανάγνωση του παραμυθιού από την εκπαιδευτικό 

δεν είναι αρκετή, θα πρέπει  να ανατρέξουν στο κείμενο, ώστε η επιλογή να μην είναι 

τυχαία.  

Συνεχίζοντας οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε μια λεξιλογική δρα-

στηριότητα. Έχουν επιλεγεί κάποιες προτάσεις του κειμένου και ζητούμε από τους 

μαθητές να αντικαταστήσουν μια λέξη της πρότασης με τη συνώνυμη της. Προς ευ-

κολία των μαθητών, δίνονται δυο επιλογές. 

Ο Ναστραντίν Χότζα είναι ένα μυθικό πρόσωπο που παρουσιάζεται πάντοτε 

σ’ ένα αγροτικό περιβάλλον, με ιδιαίτερα περίεργες ιδέες, αφελής και έξυπνος ταυτό-

χρονα. Μένοντας στο ίδιο κλίμα στην 3
η
 δραστηριότητα ζητάμε από τους μαθητές να 

γράψουν με αρκετά σύντομο τρόπο ποιες καλλιέργειες χρειάζεται να κάνουμε στα 

χωράφια και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Η δραστηριότητα παρουσιάζεται με ει-

κόνες των εποχών. 

Στην 4
η
 δραστηριότητα οι μαθητές θα κληθούν να καταγράψουν το σκελετό 

της ιστορίας, ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή των κύριων σημείων γε-

γονότων της ιστορίας. Η ερευνήτρια έχει ετοιμάσει ένα «σκελετό» της ιστορίας με 

ερωτήσεις γύρω από το πλαίσιο, σκοπό και λύση. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με το 

«ποιοι», «πότε», «που», «για ποίον λόγο», «με ποιον τρόπο». Αν κάποιοι μαθητές δεν 
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είναι σε τόσο προχωρημένο επίπεδο, η ερευνήτρια θα μπορούσε να διαβάσει ξανά το 

κείμενο και να σταματάει στο σημείο που αντιστοιχεί η ερώτηση. 

 

Μετά – στάδιο 

Περνώντας στο μετά – στάδιο, χρησιμοποιούν το δευτεροπρωταγωνιστή της 

ιστορίας μας για περάσουμε σε μια δραστηριότητα για καλλιεργηθούν οι ακουστικές 

δεξιότητες των μαθητών στα ελληνικά. Έχουμε ετοιμάσει ένα πλάνο διαδρομής του 

οδοιπόρου της ενότητας με τα κεντρικά σημεία του χωριού που πέρασε (π.χ. εκκλη-

σία, σχολείο, αστυνομία, μύλος κ.α). ζητείται από τους μαθητές να βάλουν τις τοπο-

θεσίες του χωριού με τη σειρά που ακούστηκε. Υπάρχει ένα σκίτσο με πινακίδες ό-

που και ζητάμε τους μαθητές να τοποθετήσουν τα σημεία εκεί. 

 Περνώντας στη 5
η
 δραστηριότητα στοχεύουμε να καλλιεργήσουμε την παρα-

γωγή του προφορικού λόγου. Οι μαθητές θα πρέπει να γράψουν το όνομα του χωριού 

ή της πόλης που κατοικούν, της οδού και του δήμου στον οποίο διαμένουν. Ακολου-

θεί μια συζήτηση με την προέλευση του ονόματος και υποθέσεις γιατί άραγε ονομά-

στηκε έτσι. 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου. Αξιο-

ποιώντας για ακόμα μια φορά τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, ζητεί από τους μα-

θητές να γράψουν ένα γράμμα στους συμμαθητές στους οποίους θα γίνουν νέα ζη-

τούμενα και κατευθύνσεις τους ήρωες. Με την ευκαιρία θα θυμηθούν πώς γράφουμε 

ένα γράμμα και πώς συμπληρώνουμε τα στοιχεία της αλληλογραφίας. 

 Κλείνοντας η δραστηριότητα είναι σαν παιχνίδι. Δίνεται ένα σκίτσο ενός λα-

βύρινθου και  οι μαθητές θα πρέπει αν βρουν την άκρη, ώστε ο οδοιπόρος τους να 

είναι στη σωστή κατεύθυνση. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

 

 

 

Μάθημα 8
ο
 : Το Αλατένιο και το Φακένιο  

Στόχοι 

Ο μαθητής πρέπει: 

 Να προσεγγίσει τη γνώση και τις πληροφορίες που δίνονται από το παραμύθι 

και να τις μετουσιώσει σε τωρινές καταστάσεις επικοινωνίας. 
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 Να καλλιεργήσει τον προφορικό και γραπτό λόγο. 

 Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του γύρω από τα είδη διατροφής.  

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να μεταβεί σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας μέσω από το παιχνίδι 

ρόλων. 

 Να έρθουν σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία του τουρκικού και ελληνικού 

πολιτισμού και να συμβιώσουν σεβόμενοι τη διαφορετικότητα του «άλλου» 

και συγχρόνως διαφυλάσσοντας τη δική τους.  

 Να κατανοήσει πλήρως το κείμενο και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε 

ερωτήσεις κατανόησης. 

 Να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες που θα τους προσφέρουν ίσες 

ευκαιρίες έκφρασης, συμμετοχής και συνεργασίας σε κοινή δημιουργική προ-

σπάθεια. 

 Να τονώσει την αυτενέργεια των συμμετεχόντων. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας: 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Παρουσίαση στο  power point, στην οποία θα προβληθεί το λεξιλόγιο της ενό-

τητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση του κειμένου. 

 

Προ – αναγνωστικό στάδιο  

Εισαγωγή. Με αφορμή το τίτλο της ενότητας «το αλατένιο και το φακένιο», η 

εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να πουν τι φαγητά τρώνε στο σπίτι. Σκοπός μας 

είναι να πάρουν τα παιδιά μια ιδέα με τις διατροφικές συνήθειες που έχει ο κάθε πο-

λιτισμός. Συνεχίσουμε με μια παρουσίαση power point, στην οποία έχουν επιλεγεί 

κατηγορίες φαγητών, π.χ. θαλασσινά, γλυκά, κρέατα κ.α. Όπως κάθε φορά υπάρχουν 

εικόνες τροφίμων και από κάτω οι λεζάντες με τα ονόματα τους, σκοπός να εμπλου-

τιστεί το λεξιλόγιο τους με ένα πιο χιουμοριστικό τρόπο. Θυμίζουμε τα παιδιά πώς το 

φαγητό αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε λαού. Συνεχίζουμε με 

μια παρουσίαση διάφορων χωρών με την εικόνα του εθνικού τους φαγητού, π.χ. Ιτα-
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λία – πίτσα, Ιαπωνία – σούσι, Τουρκία – τούρκικος καφές, Ελλάδα – χωριάτικη σα-

λάτα. Ζητάμε τα παιδιά να αναλάβουν κάποιους ρόλους. Ρωτάμε τα παιδιά τι φαγητά 

θα προσέφεραν αν είχαν καλεσμένους από το εξωτερικό, έτσι ώστε να αναδείξουν 

την τοπική τους κουζίνα. Έπειτα από τη συζήτηση που έχει προκύψει, ρωτάμε τα 

παιδιά τι φαγητά πιστεύουν ότι θα έτρωγαν αν ήταν καλεσμένοι σε κάποιο σπίτι στην 

Τουρκία. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. 

 

 

 

Κυρίως στάδιο  

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι πολλαπλής επιλογής και αφορά την κατανόηση του 

κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους δίνονται, 

επιλέγοντας τη μια από τις τρεις απαντήσεις (α, β ή γ). 

Η 2
η
 δραστηριότητα αφορά το λεξιλόγιο της ενότητας. Οι μαθητές καλούνται 

να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο με βασικές λέξεις, τα φαγητά, π.χ. τρώγεται συ-

νήθως το καλοκαίρι…. Οι λέξεις έχουν αναφερθεί στην παρουσίαση του power point. 

Μετά – στάδιο  

Αφού η εκπαιδευτικός προσάρμοσε τη διδασκαλία και το περιεχόμενο του 

παραμυθιού στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και καλλιέργησε την περιέργεια 

τους, θα προσαρμόσει τις δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου σ’ ένα συγκε-

κριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Ειδικότερα όλες οι δραστηριότητες που θα ακολου-

θήσουν θα αποτελέσουν ένα παιχνίδι ρόλων που θα κληθούν οι μαθητές να παίξουν. 

Στην 6
η
 δραστηριότητα αποσκοπεί στην παραγωγή του προφορικού λόγου και 

έχει παιγνιώδη μορφή. Η ερευνήτρια ενημερώνει τους μαθητές ότι θα κληθούν να 

παίξουν ρόλους. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν καλεσμένους στο σπίτι και θέλουν να 

ετοιμάσουν τη σπεσιαλιτέ τους, το Ατζέμ πιλάφ. Η ερευνήτρια διαβάζει δυνατά τη 

συνταγή και οι μαθητές θα πρέπει να αριθμήσουν σε σωστή σειρά στα στάδια της ε-

κτέλεσης. 

Αντίστοιχα, στην επόμενη δραστηριότητα παραγωγής προφορικού λόγου οι 

μαθητές θα κληθούν αρχικά να παρουσιάσουν μέσα στην τάξη την εκτέλεση μιας συ-

νταγή;, τα συστατικά της οποίας δίνονται. Αυτή τη φορά επιλέχθηκε μια ελληνική 
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συνταγή, το τζατζίκι. Επειδή δεν θέλαμε να περιορίσουμε τους μαθητές σε συγκεκρι-

μένες συνταγές, είχαμε ζητήσει από το προηγούμενο μάθημα τους μαθητές να φέρουν 

συνταγές από το σπίτι τους (ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης).  

Η δραστηριότητα παραγωγής λόγου σχετίζεται πάλι με το διατροφικό τομέα. 

Οι μαθητές θα κληθούν να δώσουν συμβουλές σε κάποιον φίλο τους που θέλει να χά-

σει κιλά και σε κάποιο που θέλει να πάρει κιλά. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα 

μάθουν τη χρήση της προστακτικής. 

Κλείνοντας την ενότητα οι μαθητές θα κληθούν να αναλάβουν κάποιους ρό-

λους. Μια ομάδα μαθητών θα κάνει τους διατροφολόγους και η άλλη ομάδα θα τους 

θέτει ερωτήματα με τις βασικές τροφές που θα πρέπει να έχουμε στην καθημερινή 

διατροφή μας. Για να βοηθηθούν οι μαθητές υπάρχει μια ένα σκίτσο  με πυραμίδα 

διατροφής. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

  

 

Μάθημα 9
ο
 : Η γιαγιά που γύριζε στο σπίτι αργά. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να εξασκήσει τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου στην ελληνική γλώσσα. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει τα παιχνίδια των παλαιότερων χρόνων και να τα συγκρίνει με τα 

νεότερα. 

 Να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του, συμβάλλοντας 

στη αλλαγή της ιστορίας. 



  

104 

 

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει ένα ακουστικό υλικό το οποίο θα διαβαστεί μέσα στην τάξη. 

 Να ετοιμάσει φωτογραφικό υλικό και εξωτερικές πηγές. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Η ερευνήτρια παρουσιάζει μέσα στην τάξη φωτογραφικό υλικό με 

σκίτσα από παιχνίδια παλαιότερης εποχής και σύγχρονης. Ζητάει από τα παιδιά να 

σχολιάσουν τι βλέπουν, να αναγνωρίσουν τα παιδιά και να τα ονομάσουν. Ακολουθεί 

συζήτηση γύρω από αυτά (αν τα γνωρίζουν, πώς παίζονται, ποιο είναι το αγαπημένο 

τους). 

Η ερευνήτρια ενημερώνει τους μαθητές ότι το παραμύθι της το διηγήθηκε μια 

γυναίκα πομακικής καταγωγής από την Ξάνθη.  Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυ-

θιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα από το φύλλο εργασιών.  Στο τέλος της ανά-

γνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο 

εργασιών.  

 

Κυρίως μέρος. 

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα 

πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προτάσεις και να θυμηθούν αυτά που άκουσαν 

κατά την ανάγνωση του παραμυθιού για να απαντήσουν σωστά. Σε περίπτωση που οι 

μαθητές δεν άκουσαν ή δεν εντόπισαν κάποιο σημείο θα πρέπει να ανατρέξουν στο 
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κείμενο και να βρουν το ζητούμενο της ερώτησης. Θα πρέπει να αποφασίσουν και να 

σημειώσουν αν η απάντηση είναι σωστή ή εσφαλμένη (Σ ή Λ).   

Συνεχίζοντας οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε μια λεξιλογική δρα-

στηριότητα. Έχουν επιλεγεί κάποιες προτάσεις του κειμένου και ζητούμε από τους 

μαθητές να αντικαταστήσουν μια λέξη της πρότασης με τη συνώνυμη της. Προς ευ-

κολία των μαθητών, δίνονται δυο επιλογές. 

 

Μετά – στάδιο 

Πάντως αφορμή από τους πρωταγωνιστές της ενότητας, η ερευνήτρια πληρο-

φορεί τους μαθητές ότι συχνά τα λαϊκά παραμύθια βασίζονται στις ανθρώπινες σχέ-

σεις. Ζητάμε από τους μαθητές να παρουσιάσουν προφορικά μέσα στην τάξη τα παι-

διά της γειτονιάς τους (τα ονόματα τους, την ηλικία τους, την εθνικότητα τους, το 

σχολείο στο οποίο πηγαίνουν).  

Η 5
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου. Πληροφορούμε 

τους μαθητές ότι ιστορίες αγάπης ή μίσους όπως ήταν και η ιστορία της ενότητας μας 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρουσιάζουμε μια πηγή με 

ένα παραμύθι της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο το ερωτευμένο ζευγάρι δεν έχει 

ευτυχισμένο τέλος. Ζητάμε από τους μαθητές να βρουν ένα τίτλο για το παραμύθι και 

να αλλάξουν το τέλος του, δίνοντας μια πιο ευτυχισμένη εκδοχή. 

Στην τελευταία δραστηριότητα παραγωγής λόγου, παρουσιάζονται σκίτσα με 

παιχνίδια που πραγματοποιούνται στην αυλή. Οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώ-

σουν τις λεζάντες με την ονομασία τους.  

Κλείνοντας την ενότητα και με αφορμή την γιορτή των ερωτευμένων, ζητάμε 

τους μαθητές να κατασκευάζουν μια καρδιά για να την δώσουν σ’ ένα φίλο τους και 

να του εξηγήσουν τους λόγους που τον/την αγαπάν. 

 Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

  

 

 

Μάθημα 10
ο
 : Ο γέροντας και το αμπέλι  

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  
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 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να εξασκήσει τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου στην ελληνική γλώσσα. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού. 

 Να συμμετέχει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού κλίματος μέσα στην τάξη και 

παρουσιάζει μια προθυμία συμμετοχής. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζεται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει εξωτερικές πηγές. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Οι μαθητές θα τεθούν σε ένα θέμα συζήτηση γύρω από τον εθελο-

ντισμός στην αναδάσωση. Αφορμή για να ξεκινήσει τη συζήτηση παίρνει η ερευνή-

τρια από τον τίτλο της ενότητας «Ο Γέροντας και το αμπέλι». Επειδή κατά πάσα πι-
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θανότητα η λέξη αναδάσωση και εθελοντισμός δεν είναι γνωστές στα παιδιά, η ερευ-

νήτρια προτού δώσει τον ορισμό των όρων θα παρουσιάσει στα παιδιά ένα πραγματι-

κό γεγονός. Πληροφορεί τους μαθητές πως ο Δήμος Ηλείας σε συνεργασία το 2
ο
 Δημ. 

Σχολείο αποφάσισαν να φυτεύσουν ελιάς στην περιοχή. Ακολουθεί μια εικόνα των 

συμμετεχόντων και η εμπειρία ενός μαθητή. Για να παρακινήσουμε τους μαθητές να 

συμμετέχουν στη συζήτηση τους κάνουμε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα (καταιγι-

σμός ιδεών):  

•  γνωρίζεις τι δέντρα φυτεύουν την περιοχή σου; 

•  θα σε ενδιέφερε να συμμετέχεις και εσύ σε μια αντίστοιχη δραστηριότητα με 

το σχολείο του Πύργου; 

•  μήπως θα ήθελες να προσφέρεις εθελοντική εργασία σε άλλη δράση;  

Τέλος δίνουμε τον ορισμό του όρου εθελοντισμός. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ελληνικής καταγωγής από χω-

ριό της Μακεδονίας.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορί-

ες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 

 

Κυρίως μέρος 

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα 

πρέπει να θυμηθούν το περιεχόμενο του κειμένου ή να ανατρέξουν στο κείμενο για 

να δουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα τους δίνονται πέντε προτάσεις 

και θα πρέπει οι ίδιοι να τις κρίνουν ως σωστές ή λανθασμένες.   

Στην 2
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τους δίνονται, επιλέγοντας τη μια από τις απαντήσεις που δίνονται (α, β ή γ). Για 

να αποφευχθεί τυχαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μα-

θητές να εντοπίσουν το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Η 3
η
 δραστηριότητα είναι λεξιλογική. Στο παραμύθι υπάρχουν τρεις γιοι, οι 

οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή σταφυλιών. Με αφορμή αυτό αναφερόμαστε σε 

λεξικό σχετικό με προϊόντα που παράγονται από σταφύλια (π.χ πετιμέζι, κρασί, μού-

στος). Αφού αναφερθήκαμε σε αυτά τα προϊόντα, ζητάμε από τους μαθητές να τα 

χρησιμοποιήσουν, ώστε να συμπληρώσουν τα κενά των προτάσεων που δίνονται.  
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Μετά – στάδιο 

Οι δραστηριότητες κατανόησης του κειμένου και λεξιλογίου ετοιμάζουν 

στους μαθητές για τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου, που απαιτούν αύξουσες 

γνωστικές δεξιότητες. Η 4
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση παραγωγής προφορικού λό-

γου. Στις δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου, ο ρόλος της ερευνήτριας 

είναι καθοδηγητικός καθώς τα παιδιά  οφείλουν να κατανοήσουν το μεταδιδόμενο 

μήνυμα και να καταλάβουν πότε και πως ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση 

μπορούν να ζητήσουν το λόγο και ταυτόχρονα, να δώσουν το λόγο στους συνομιλη-

τές τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζονται παροιμίες που σχετίζονται με 

τα καιρικά φαινόμενα και τον τρόπο ερμηνείας του καιρού από τα φυσικά φαινόμενα. 

Οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:  

 Πώς ερμηνεύεται σήμερα ο καιρός; 

 Αν γνωρίζουν άλλες παροιμίες από τους παππούδες τους. 

Στην περίπτωση αυτή σκοπός είναι να καλλιεργηθούν οι αισθησιοκινητικές 

δεξιότητες όπως είναι η αντίληψη, η ανάκληση, οι εκφραστικοί μηχανισμοί. 

Η 5
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου. Για να μπορέ-

σουμε να δημιουργήσουμε μια κατάλληλη επικοινωνιακή περίσταση, ζητάμε από 

τους μαθητές να αναλάβουν οι ίδιοι τους ρόλους από τους ήρωες του παραμυθιού. 

Συγκεκριμένα, ζητείται να καλλιεργήσουν τη διαλογική συζήτηση ανάμεσα στους 

τρεις αδερφούς. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η σχέση των αδερφών, έτσι πρέπει να εκ-

θέσουν διάφορα επιχειρήματα γι αυτό. 

 Συνεχίζοντας με μια ακόμα δραστηριότητα παραγωγής λόγου, αλλάζουμε το 

σκηνικό και το ζητούμενη επικοινωνιακή περίσταση. Σκοπός αυτής της δραστηριότη-

τας είναι η καλλιέργεια της περιγραφής. Ειδικότερα, οι μαθητές θα πρέπει να ανατρέ-

ξουν στην πηγή που τους δίνεται. Εκεί υπάρχει η εμπειρία ενός ψαρά μιας κοντινής 

περιοχής, του Πόρτο Λάγου, όπου εκφράζει την δυσκολία του επαγγέλματος. Οι μα-

θητές θα κληθούν να συγκρίνουν το επάγγελμα του αγρότη και του ψαρά και να περι-

γράψουν πιο από τα δυο είναι δυσκολότερο. 

Τελειώνοντας, για να αποφορτίσουμε το κλίμα της τάξης υπάρχει μια λεξιλο-

γική άσκηση. Είναι η γνωστή σε όλους «κρεμάλα». Οι μαθητές θα πρέπει να βρουν 

τη λέξη, η οποία σχετίζεται με την ενότητα, ακολουθώντας τους κανόνες. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  
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Μάθημα 11
ο
 : Μια μεγάλη οικογένεια  

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της μουσουλμανικής μυθολογίας και να τα συγκρίνουν 

με αντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία άλλων πολιτισμών.  

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα του παραμυθιού και τους ανα-

φέρουμε ότι πρωταγωνιστής είναι ο Ναστραντίν Χότζα (ενεργοποίηση προϋπάρχου-

σας γνώσης). Ρωτάμε τους μαθητές να γνωστοποιήσουν στους συμμαθητές τους τι 

γνωρίζουν για τον ήρωα του παραμυθιού. Αφού ακούσουμε τις απόψεις των παιδιών, 
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τους ρωτάμε ποιον θα συμβουλευόταν σήμερα και σε ποιες περιπτώσεις θα συμβου-

λεύονταν την οικογένεια, τους δασκάλους, την αστυνομία. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Η ερευνήτρια ενημερώνει τους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκε μια γυναίκα από χωριό της Ξάνθης.  Στο τέλος της ανά-

γνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο 

εργασιών. 

 

Κυρίως μέρος. 

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα 

πρέπει να θυμηθούν το περιεχόμενο του κειμένου ή να ανατρέξουν στο κείμενο για 

να δουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα τους δίνονται πέντε προτάσεις 

και θα πρέπει οι ίδιοι να τις κρίνουν ως σωστές ή λανθασμένες.   

Στην 2
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τους δίνονται, επιλέγοντας τη μια από τις απαντήσεις που δίνονται σε μορφή σκί-

τσου (α, β ή γ). Για να αποφευχθεί τυχαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός 

ζητάει από τους μαθητές να εντοπίσουν το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην 

σωστή απάντηση. 

Η 3
η
 δραστηριότητα είναι λεξιλογική, ωστόσο χρειάζεται και η οξεία των μα-

θητών. Δίνεται ένα κρυπτόλεξο και ζητείται από τα παιδιά να εντοπίζουν σε διάφορες 

θέσεις δέκα είδη ζώων ή πουλιών.  

 

Μετά – στάδιο 

Οι δραστηριότητες κατανόησης του κειμένου και λεξιλογίου ετοιμάζουν 

στους μαθητές για τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου, που απαιτούν αύξουσες 

γνωστικές δεξιότητες. Η 4
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση παραγωγής προφορικού λό-

γου. Στις δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου ο ρόλος της ερευνήτριας εί-

ναι καθοδηγητικός, καθώς βασίζεται σε διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας τα οποία 

θα πρέπει να προσδιοριστούν από την ίδια, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να αντα-

ποκριθούν στα ζητούμενα. Θέλοντας να τονίσουμε την πολιτισμική αξία και τους 

ήρωες της εκάστοτε κοινωνίας που προβάλλονται από το παραμύθι, χρησιμοποιούμε 

μια πηγή, στην οποία αναφερόμαστε στο ποιόν του Χότζα, στο τόπο καταγωγής του 

μύθου και στο λειτουργικό του ρόλο. Οι μαθητές θα κληθούν να συγκρίνουν τις δικές 

τους γνώσεις για το συγκεκριμένο πρόσωπο με τα στοιχεία της πηγής που δόθηκε. 
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Ζητάμε αντίστοιχα από τα ελληνόφωνο παιδιά να πουν αν γνωρίζουν κάποιον ήρωα 

της δικής τους παράδοσης που είχε τον αντίστοιχο ρόλο. 

Η 5
η
 δραστηριότητα είναι λεξιλογική αλλά ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων. 

Τα παιδιά έχουν να λύσουν μια ακροστιχίδα με ορισμούς από το χώρο της δικαιοσύ-

νης. Λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο της τάξης, η βοήθεια της εκπαιδευτι-

κού θεωρείται δεδομένη και απαραίτητη. 

Κλείνουμε την ενότητα με μια δραστηριότητα παραγωγής λόγου μέσα σε συ-

γκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, ένα γράμμα. Ειδικότερα οι μαθητές θα κλη-

θούν να στείλουν ένα γράμμα προς τον Υπουργό Παιδείας, εκφράζοντας τα παραπόνα 

τους για τις ελλείψεις του σχολείου τους. Οι μαθητές έχουν ξανακληθεί να γράψουν 

γράμμα, αλλά όχι σε κάποιο επίσημο πρόσωπο. Θα πρέπει να δοθούν κάποιες περαι-

τέρω οδηγίες. 

Οι μαθητές θα κληθούν να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων. Θα πρέπει να χωρι-

στούν σε ομάδες ώστε να αναπτυχθεί μια διαλογική συζήτηση. Το πλαίσιο είναι οι 

ελλείψεις που υπάρχουν στο σχολείο. Κάποιοι από αυτούς θα εκφράζουν τις απόψεις 

του Ναστραντίν Χότζα και κάποιοι του Υπουργού Παιδείας.  

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος. 

 

Μάθημα 12
ο
 : Μια δυνατή αγάπη 

Στόχοι 

Ο μαθητής πρέπει: 

 Να προσεγγίσει τη γνώση και τις πληροφορίες που δίνονται από το παραμύθι 

και να τις μετουσιώσει σε τωρινές καταστάσεις επικοινωνίας. 

 Να καλλιεργήσει τον προφορικό και γραπτό λόγο. 

 Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του γύρω από τα είδη διατροφής.  

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να μεταβεί σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας μέσω από το παιχνίδι 

ρόλων. 

 Να έρθουν σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία του τουρκικού και ελληνικού 

πολιτισμού και να συμβιώσουν σεβόμενοι τη διαφορετικότητα του «άλλου» 

και συγχρόνως διαφυλάσσοντας τη δική τους.  
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 Να κατανοήσει πλήρως το κείμενο και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε 

ερωτήσεις κατανόησης. 

 Να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες που θα τους προσφέρουν ίσες 

ευκαιρίες έκφρασης, συμμετοχής και συνεργασίας σε κοινή δημιουργική προ-

σπάθεια. 

 Να αντιληφθεί πως τα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας αποτελούν βασικό συ-

στατικό της κοινότητας του και στοιχείο συνεργασίας των ανθρώπων. 

 Να τονώσει την αυτενέργεια των συμμετεχόντων. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας: 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Παρουσίαση στο  power point, στην οποία θα προβληθεί το λεξιλόγιο της ενό-

τητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση του κειμένου. 

 

 

Προ – αναγνωστικό στάδιο  

Εισαγωγή. Η ενότητα θα διεξαχθεί το Μάρτιο, γι’ αυτό δεν μπορούμε να α-

φήσουμε ανεκμετάλλευτο ένα από τα σημαντικότερα δρώμενα της πόλης, το καρνα-

βάλι. Η ερευνήτρια μέσα στο εορταστικό κλίμα που βρίσκεται και το σχολείο αλλά 

και η πόλη, θα ξεκινήσει μια συζήτηση για το Φεστιβάλ του Καρναβαλιού (καταιγι-

σμός ιδεών). Οι μαθητές θα πρέπει να εκφράσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους 

πάνω στο θέμα (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσεις). Ασφαλώς η ερευνήτρια δεν 

θα διαμορφώσει καμία κρίση πάνω στις απόψεις των παιδιών, ωστόσο θα ρωτήσει το 

λόγο μη συμμετοχής κάποιων μαθητών στο φεστιβάλ. Σκοπός αυτού είναι να αναδει-

χθεί η πολιτισμική διαφορετικότητα αλλά και η ταυτόχρονη συνύπαρξη τους.  

Με τη βοήθεια μιας παρουσίασης σε μορφή  power point η ερευνήτρια θα πα-

ρουσιάσει εικόνες σχετικές με το καρναβάλι και θα ζητήσει από τους μαθητές να τις 

πουν άλλες χώρες που είναι γνωστές για αυτό το θεσμό και άλλες που το απαγορεύ-

ουν. 
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Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. Οι ήρωες του πα-

ραμυθιού θα αξιοποιηθούν αυτή τη φορά συνδεόμενοι με το θεσμό του καρναβαλιού. 

 

Κυρίως μέρος  

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι πολλαπλής επιλογής και αφορά την κατανόηση του 

κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους δίνονται, 

επιλέγοντας τη μια από τις τρεις απαντήσεις (α, β ή γ). 

Επίσης η 2
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθη-

τές θα πρέπει να θυμηθούν το περιεχόμενο του κειμένου ή να ανατρέξουν στο κείμε-

νο για να δουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα τους δίνονται πέντε προ-

τάσεις και θα πρέπει οι ίδιοι να τις κρίνουν ως σωστές ή λανθασμένες.   

Η 3
η
 δραστηριότητα, πρόκειται για δραστηριότητα  εκμάθησης του λεξιλογί-

ου. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν το περιεχόμενο της λέξης και να επιλέξουν τη 

συνώνυμη της (χρήση συνώνυμης λέξης). 

Η 4
η
 δραστηριότητα στοχεύει επίσης στο εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Για να 

αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον η άσκηση και να τραβήξει την προσοχή των παι-

διών, χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματα τους. Οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν 

τα κενά των προτάσεων, το περιεχόμενο των οποίων βασίζεται στα ενδιαφέροντα 

τους.  

Μετά – στάδιο. 

Αφού η εκπαιδευτικός προσάρμοσε τη διδασκαλία και το περιεχόμενο του 

παραμυθιού στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και καλλιέργησε την περιέργεια 

τους, θα προσαρμόσει τις δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου σ’ ένα συγκε-

κριμένο πλαίσιο, αυτό του καρναβαλιού. Παρουσιάζουμε τη φετινή αφίσα του Ξαν-

θώτικου Καρναβαλίου και ζητάμε από τους μαθητές να την σχολιάσουν. Προσπα-

θούμε να αντλήσουμε διάφορες πληροφορίες από τα παιδιά, όπως πια είναι η αγαπη-

μένη τους στολή, τι τους αρέσει περισσότερο, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελαν να αλ-

λάξουν.  

Η 6
η
 δραστηριότητα είναι παραγωγής λόγου μέσα σε συγκεκριμένη επικοινω-

νιακή περίσταση. Ειδικότερα οι μαθητές θα κληθούν να ετοιμάσουν μια πρόσκληση 

για το δικό τους πάρτυ μασκέ.  
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Στην 7
η
 δραστηριότητα οι μαθητές θα καλλιεργηθούν στην παραγωγή διαλο-

γική συζήτηση. Για να εξάψουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών και να μην τους 

δώσουμε ακαθόριστα απλά ένα πλαίσιο, τους ζητάμε να αναλάβουν ρόλους. Θα με-

τατραπούν στους κύριους πρωταγωνιστές τις ενότητας στον πρίγκιπα και τη γυναίκα 

του. Αφού θα γράψουν το διάλογο θα πρέπει να το παρουσιάσουν μέσα στην τάξη. 

Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να μπουν καλύτερα στους ρόλους τους, τους προ-

τείνουμε να φτιάξουν μια μάσκα μασκέ. 

   Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω 

στους στόχους του μαθήματος. 

 

 

Μάθημα 13
ο
 : Με λίγες θερμίδες  

Στόχοι  

Ο μαθητής πρέπει: 

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού και πώς διαμορφώ-

νονται στοιχεία του κάθε λαού μέσα από αυτό. 

 Να βάλει σε γραμμική σειρά εικόνες που αντιστοιχούν σ΄ ένα κείμενο,. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού. 

 Να ευαισθητοποιηθεί στα χαρακτηριστικά, στην έλευση και την πορεία του 

Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα. 

 Να γνωρίσει του ήρωες του Καραγκιόζη. 

 Να μάθει να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ε-

νός στόχου. 

 

 Προετοιμασία ερευνήτριας: 
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 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει μια πηγή για τις ανάγκες των στόχων.  

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Αυτή τη φορά η ενότητα θα ξεκινήσει με διαφορετικό τρόπο. Η 

ερευνήτρια θα ξεκινήσει μια συζήτηση μέσα στην τάξη, θέλοντας να μάθει αν οι μα-

θητές γνωρίζουν για το Θέατρο Σκιών και το Καραγκιόζη. Θα προβληθεί ένα πεντά-

λεπτο βίντεο με απόσπασμα από την παράσταση του Καραγκιόζη «Το καταραμένο 

Φίδι». Με το τέλος της προβολής η ερευνήτρια θα  δώσει περισσότερες πληροφορίες 

για το Θέατρο Σκιών, τον Καραγκιόζη και τους άλλους ήρωες, για τον Σπαθάρη. Με 

την ολιγόλεπτη παρουσίαση, η ερευνήτρια θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των 

παιδιών και θα προσπαθήσει να κάνει μια σύγκριση του Καραγκιόζη με τον Ναστρα-

ντίν Χότζα. Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι κάθε πολιτισμός έχει τους 

δικούς τους ήρωες που εκφράζουν τα στοιχεία του λαού. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Η ερευνήτρια ενημερώνει τους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκε μια γυναίκα από την περιοχή της Ξάνθης.  Στο τέλος της 

ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το 

φύλλο εργασιών. 

 

Κυρίως στάδιο  

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο με την παρουσίαση και την πρώ-

τη μορφή επεξεργασίας της νέας γνώσης, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν 

πρώτα σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατανόηση του κειμένου. Η 1
η
 δραστη-

ριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν 

προσεκτικά τις προτάσεις και να θυμηθούν αυτά που άκουσαν κατά την ανάγνωση 

του παραμυθιού για να απαντήσουν σωστά. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν άκου-
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σαν ή δεν εντόπισαν κάποιο σημείο θα πρέπει να ανατρέξουν στο κείμενο και να 

βρουν το ζητούμενο της ερώτησης. Θα πρέπει να αποφασίσουν και να σημειώσουν αν 

η απάντηση είναι σωστή ή εσφαλμένη (Σ ή Λ).   

Η 2
η
 δραστηριότητα επίσης αφορά την κατανόηση του κειμένου. . Δίνονται οι 

απαντήσεις που βασίζονται στο περιεχόμενο του κειμένου και ζητείται από τους μα-

θητές να βρουν και να αντιστοιχίσουν την κατάλληλη ερώτηση που δίνεται ακριβώς 

κάτω από τις απαντήσεις. Για να αποφευχθεί η τυχαία επιλογή της ερώτησης ζητείται 

οι μαθητές να βρουν το κατάλληλο κομμάτι του κειμένου που δικαιολογεί την απά-

ντηση τους. 

Η 3
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση λεξιλογίου. Θέλοντας να εξάψουμε τη φα-

ντασία των παιδιών ζητάμε να αλλάξουν το τίτλο του παραμυθιού, γιατί είναι πολύ 

«βαρετός». Η δυσκολία της άσκησης έγκειται στο όποιο δίνεται ένα συγκεκριμένο 

λεξιλόγιο που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Συγκεκριμένα, δίνονται τρεις λέξεις στους 

μαθητές, η κάθε μια από τις οποίες θα αποτελέσει και τη λέξη κλειδί. 

 

Μετά – στάδιο 

Αφού οι μαθητές έχουν καταλάβει πλήρως το περιεχόμενο του παραμυθιού, 

θα χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις τους για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λό-

γου.  Δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του Ναστραντίν 

Χότζα είναι η αφέλεια, στην 4
η
 δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να δώσουν 

προφορικά στους συμμαθητές τους ώστε να μην πέφτουν θύματα απάτης. Για να βο-

ηθήσουμε τα παιδιά προτείνουμε και εμείς κάποιες συμβουλές (π.χ. δεν μιλάμε σε 

αγνώστους, να μην είσαι ευκολόπιστος). Στην συγκεκριμένη περίσταση τα παιδιά μα-

θαίνουν να κάνουν χρήση της προστακτικής. 

Οι επόμενες δραστηριότητες είναι ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου. Σκο-

πός είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τους δυο λαϊκούς ήρωες τον Καραγκιό-

ζη και τον Χότζα, να αντιληφθούν πώς αντιπροσωπεύουν τον κάθε πολιτισμό αλλά 

και πως μπορούν να συνυπάρξουν. Παραθέτουμε ένα διάλογο ανάμεσα στον Καρα-

γκιόζη με τα παιδιά του. Ακολουθεί μια άσκηση όπου η Αγλαΐα, η γυναίκα του Κα-

ραγκιόζη ζητάει τη βοήθεια των παιδιών. οι μαθητές θα κληθούν να δώσουν κάποιες 

συμβουλές στα παιδιά της Αγλαϊας. Τα παιδιά οφείλουν να χρησιμοποιήσουν το λεξι-

λόγιο που τους δίνεται. 
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Συνεχίζοντας στο ίδιο σκηνικό, στην επόμενη δραστηριότητα οι μαθητές θα 

πρέπει να καταγράψουν μια εμπειρία τους. Το θέμα είναι «Μια μέρα στο σχολείο με 

δάσκαλο τον Καραγκιόζη». 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Επειδή και οι δυο ήρω-

ες διακρίνονται για την αφέλεια τους, οι μαθητές θα κληθούν να παίξουν ένα σκετς , 

όπου θα προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τον συνομιλητή τους.    

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

  

 

 

 

Μάθημα 14
ο
 : Μια περίεργη καταγγελία. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να εξασκήσει τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου στην ελληνική γλώσσα. 

 Να αντλήσει πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες διαφόρων πολιτι-

σμών και αντιληφθεί πώς το φαγητό συμβάλλει στη διαμόρφωση ταυτότητας 

του λαού. 

 Να πληροφορηθούν για τα έθιμα του Πάσχα σε διάφορες περιοχές της Ελλά-

δας. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να παίξουν το «Μάντη», παιχνίδι που θα καλλιεργήσει τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα του παιδιού.  
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 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 Να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών, ώστε να ενθαρρύνεται ο μα-

θητής να μπαίνει στη θέση του άλλου και να σέβεται το διαφορετικό.  

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Στην ενότητα το παραμύθι θα αποτελέσει αφορμή για να ασχολη-

θούμε με τις διατροφικές συνήθειες των λαών αλλά τα φαγητά που συνηθίζονται να 

τρώγονται σε περίοδο νηστείας του Ραμαζανιού και του Πάσχα. Με αυτό τον τρόπο 

θα καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση στους μαθητές, δηλ. θα καταφέρουν να μπουν στη 

θέση άλλων λαών, να κατανοήσουν δικές τους συνήθεις αλλά και να σέβεται την κα-

θημερινότητα.  

Προσπαθώντας η ερευνήτρια να εισάγει τους μαθητές στο περιεχόμενο της 

ενότητας, ενημερώνει τους μαθητές ότι αφορά μια καταγγελία για κάποιον χωρικό 

που δεν είχε να πληρώσει το φαγητό του. Καθώς διανύουμε την περίοδο της νηστείας 

του Πάσχα, οι μαθητές θα ρωτηθούν ποια φαγητά απαγορεύονται την περίοδο αυτή.  

Στην παρουσίαση του power point η ερευνήτρια παρουσιάζει κάποια έθιμα 

που διαδραματίζονται την περίοδο του Πάσχα σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, 

όπως στη Θράκη, στη Μακεδονία, τη Χίο και στην Ύδρα. Θέλοντας να αναπτύξει την 

πολιτισμική αντίληψη των μαθητών, τίθεται το ερώτημα ποια έθιμα γίνεται την περί-

οδο του Ραμαζανιού. Εκτός από τους τουρκόφωνους μαθητές, η ερευνήτρια ρωτάει 

και τους ελληνόφωνους να εκφράζουν πως βιώνουν τα έθιμα του Ραμαζανιού και 

ποιες διαφορές διακρίνουν με τα έθιμα του Πάσχα.  
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Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει 

για τυχόν απορίες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 

Κυρίως στάδιο  

Στην 1
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τους δίνονται, επιλέγοντας τη μια από τις απαντήσεις που δίνονται. (α, β ή γ). Για 

να αποφευχθεί τυχαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μα-

θητές να εντοπίσουν το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Τα παιδιά επιλέγουν το κομμάτι τη σωστή απάντηση  που αντιστοιχεί στη σωστή α-

πάντηση.  

Συνεχίζοντας οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε μια λεξιλογική δρα-

στηριότητα. Έχουν επιλεγεί κάποιες προτάσεις του κειμένου και ζητούμε από τους 

μαθητές να αντικαταστήσουν μια λέξη της πρότασης με τη συνώνυμη της. Προς ευ-

κολία των μαθητών, δίνονται δυο επιλογές. 

Θυμίζουμε στους μαθητές ότι ό ήρωας της ενότητας είχε παραγγείλει αυγά, 

μια τροφή που απαγορεύεται την περίοδο της νηστείας. Έχοντας σχηματίσει δυο κύ-

κλους ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τις τροφές που επιτρέπονται και αυτές 

που απαγορεύονται. 

 

Μετά – στάδιο. 

Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία μέσα στην τάξη και να 

καλλιεργήσουμε τη διαπολιτισμική αντίληψη των μαθητών, η δραστηριότητα παρα-

γωγής προφορικού λόγου σχετίζεται με τις γιορτές των τουρκόφωνων μαθητών. Κα-

λούμε τους τουρκόφωνους μαθητές να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους αρχικά τι 

είναι το Ραμαζάνι και το Σεκέρ Μπαϊράμ, ποία φαγητά επιτρέπονται κατά τη διάρκεια 

του Ραμαζανιού και ποια γλυκά τρώγονται στην περίοδο του Σεκέρ Μπαϊράμ. 

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την εφημερίδα « το Έθνος», το οποίο ανα-

φέρεται σε διατροφικές συνήθειες άλλων χωρών (π.χ. Ιαπωνία, Κορέα, Σουηδία, Λα-

τινική Αμερική). Ζητάμε από τα παιδιά να παρουσιάσουν μέσα στην τάξη σε ποια 

χώρα θα ήθελαν να τους καλέσουν για φαγητό και για ποιο λόγο. 

Στην 5
η
 δραστηριότητα υπάρχει ένα πολυτροπικό κείμενο, το οποίο συνδυάζει 

εικόνα και κείμενο. Οι μαθητές αρχικά θα κλιθούν να αντικαταστήσουν την εικόνα με 

λεξιλόγιο, το οποίο σχετίζεται και με τη θεματολογία του κειμένου. Σ’ ένα δεύτερο 
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επίπεδο οι μαθητές θα πρέπει να μεταφέρουν όλο το κείμενο παρουσιάζοντας το σ’ 

ένα φίλο τους. Σκοπός είναι να μεταφέρουν το κείμενο σε πλάγιο λόγο, αβίαστα και 

φυσικά. 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι, ο Μάντης. Σκοπός είναι οι μα-

θητές να προβλέψουν πιθανά προβλήματα και κινδύνους  και να επιλέξουν τις στρα-

τηγικές για να αποφύγουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο. Το σενάριο που θα διαδραμα-

τιστεί το παιχνίδι το αντλήσαμε από το παραμύθι, πρόκειται δηλ. για ένα περιστατικό 

σε μια ταβέρνα.   

Εφαρμογή:  

 Χωρισμός σε ομάδες των 5 ατόμων 

 Ανάθεση ρόλων (2 μαθητές  μάντεις, 2 μαθητές  αυτοί που συμβουλεύ-

ουν , 1 μαθητής  αυτός που αποφασίζει ) 

 Σκοπιμότητα ρόλων ( Μάντεις  να προβλέψουν τι είναι πιθανό να συμβεί 

σε μια κατάσταση που δίνεται, αυτοί που συμβουλεύουν  να προτείνουν 

κάποιες στρατηγικές που εξαλείφουν ή μειώνουν τον κίνδυνο, αυτός που α-

ποφασίζει  να αποφασίσει ποιά στρατηγική είναι πιο αποτελεσματική). 

Η ενότητα κλείνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών σύμφωνα με τους 

στόχους της ενότητας. 

 

 

Μάθημα 15
ο
 : Η αγορά ενός γαϊδάρου. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να εξασκήσει τις ακουστικές τους ικανότητες ως προς την κατανόηση ενός 

κειμένου στην ελληνική γλώσσα. 

  Να ανακαλέσουν παροιμίες από τον πολιτισμό τους και να κατανοήσουν το 

λόγο δημιουργία τους. 

 Να κάνουμε χρήση παρομοιώσεων με ζώα, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο τους. 
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 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού. 

 Να παίξουν παντομίμα, πάνω σε ένα καθοδηγούμενο πλαίσιο που βασίζεται 

στο λεξιλόγιο της ενότητας. 

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Στην ενότητα αυτή η ερευνήτρια θα ξεκινήσει μια συζήτηση με 

αφορμή το τίτλο της ενότητας. Συγκεκριμένα θα ρωτήσει τους μαθητές αν έχουν δει 

ποτέ γαϊδούρι και αν γνωρίζουν άλλα συγγενικά είδη. Συνεχίζοντας τη συζήτηση ζη-

τάμε από τους μαθητές να πουν διάφορες παροιμίες και παρομοιώσεις που ξέρουν με 

ζώα. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν οι λέξεις δίνουν των ορισμών 

αλλά και κάποια παραδείγματα. Στην παρουσίαση του power point δείχνουν κάποιες 

παροιμίες με ζώα από το ελλαδικό χώρο και ζητάμε από τους μαθητές  να τις ερμη-

νεύσουν. συνεχίζουμε με παροιμίες από χώρες του εξωτερικού, ζητάμε πάλι από τους 

μαθητές να τις ερμηνεύσουν αλλά και να βρουν διαφορές με τις ελληνικές.   

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 
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παραμύθι μας το διηγήθηκαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ελληνικής καταγωγής από τα 

Κιμμέρια Ξάνθης.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες 

στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 

Κυρίως στάδιο  

Η 1
η
  δεύτερη δραστηριότητα κατανόησης του κειμένου, η οποί όμως είναι 

πολύ οικεία. Καλούνται οι μαθητές να επιλέξουν αν το περιεχόμενο των προτάσεων 

είναι σωστό ή εσφαλμένο σύμφωνα με το κείμενο. Είναι η γνωστή άσκηση επιλέξτε 

Σωστό ή Λάθος. 

Στην 2
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τους δίνονται, επιλέγοντας τη μια από τις απαντήσεις που δίνονται σε μορφή ει-

κόνας (α, β ή γ). Για να αποφευχθεί τυχαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός 

ζητάει από τους μαθητές να εντοπίσουν το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην 

σωστή απάντηση. Τα παιδιά επιλέγουν το κομμάτι του κάθε σκίτσου που αντιστοιχεί 

στη σωστή απάντηση. 

Η 3
η
 δραστηριότητα αφορά την εμπέδωση του λεξιλογίου της ενότητας. Οι 

μαθητές έχουν να συμπληρώσουν κάποιες παρομοιώσεις με ζώα. Για να βοηθήσουμε 

τα παιδιά έχουμε σκίτσα με τα ζώα της άσκησης. Αφού συμπληρώσουν τις παρο-

μοιώσεις θα πρέπει να εντάξουν τα ζώα στο σταυρόλεξο που ακολουθεί. 

Μετά – στάδιο . 

Η επόμενη δραστηριότητα αφορά την παραγωγή προφορικού λόγου. Για την 

ενίσχυση της δραστηριότητας παρουσιάζουμε μια πηγή με στοιχεία της λίμνης Βι-

στωνίδας που βρίσκεται στην περιοχή. Τα παιδιά θα ερωτηθούν αν την έχουν επι-

σκεφθεί, τι τους έκανε εντύπωση και ποια είδη πουλιών έχουν συναντήσει. 

Η 5
η
 δραστηριότητα αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Πρόκειται για μια 

διαφήμιση του Δήμου της Ξάνθης για την αναδάσωση που θα γίνει στο δάσος του 

Νέστου. Από το κείμενο λείπουν κάποιες λέξεις τις οποίες θα κληθούν να συμπληρώ-

σουν οι μαθητές.  

Ως εθελοντές οι ίδιοι οι μαθητές στο πρόγραμμα της αναδάσωσης, προθυμο-

ποιούνται να γράψουν τη αφίσα της αναδάσωσης. Κριτήριο είναι να γράψουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την έλευση εθελοντών. 

Στην τελευταία δραστηριότητα παραγωγής λόγου οι μαθητές θα κληθούν να 

γράψουν στο ημερολόγιο τους την εμπειρία που είχαν από τη συμμετοχή τους στην 

αναδάσωση. 



  

123 

 

Για την καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών με ένα πιο παιγνιώδη τρόπο, 

καλούμε τους μαθητές να παίξουν παντομίμα, μιμούμενοι ζώα. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

  

 

Μάθημα 16
ο
 : Ο τσιγκούνης παπάς 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να μπορεί να κατανοεί το περιεχόμενο εξωτερικών πηγών και να είναι σε θέ-

ση να τις εκμεταλλεύεται για την παροχή πληροφοριών. 

 Να αποκτήσει άποψη πάνω σε κύρια προβλήματα της κοινωνίας μας, όπως εί-

ναι η φτώχεια. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει πηγές, οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για τις 

δραστηριόητες 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 
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 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Το λαϊκό  παραμύθι θα αποτελέσει αφορμή να ασχοληθούμε με το 

φαινόμενο της πείνας που επικρατεί στο πλανήτη μας. Για να αποφευχθεί η γενίκευση 

θα στρέψουμε το ενδιαφέρον τον μαθητών στα φυσικά φαινόμενα και στις συνέπειες 

που αυτά επιφέρουν. Στην παρουσίαση του power point παρουσιάζονται κάποιες ει-

κόνες φυσικών φαινομένων. Ρωτάμε τους μαθητές ποια είναι αυτά τα φυσικά φαινό-

μενα (καταιγισμός ιδεών). Αξιοποιώντας τις ιδέες τους για να επεκταθεί η συζήτηση, 

καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν με επιπλέον φυσικά φαινόμενα και τους 

ζητάμε να παρουσιάσουν μέσα στην τάξη αν έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο και ποιες 

ήταν οι επιπτώσεις αυτών (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης). 

 Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν μια γυναίκα μέσης ηλικίας από την περιοχή της Ξάνθης.  

Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μαθητές και 

μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 

Κυρίως στάδιο  

Η 1
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές θα 

πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προτάσεις και να θυμηθούν αυτά που άκουσαν 

κατά την ανάγνωση του παραμυθιού για να απαντήσουν σωστά. Υπάρχουν πέντε 

προτάσεις πάνω στο περιεχόμενο του κειμένου. Σε κάθε πρόταση υπάρχουν δυο επι-

λογές εκ των οποίων μόνο μία ταιριάζει με το περιεχόμενο του κειμένου (π.χ. Η νύφη 

κάθε φορά έμενε νηστική/χορτάτη). Οι μαθητές αν δεν θυμούνται ακριβώς το νόημα 

του κειμένου θα πρέπει να προβούν σε μια ανάγνωση και μόνοι τους. 

Η 2
η
 δραστηριότητα αφορά επίσης την κατανόηση του κειμένου αλλά και την 

κατανόηση μικρότερων δομών, των προτάσεων. Δίνονται ημιτελείς προτάσεις και 

ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τη συνέχεια των προτάσεων που τους δίνε-

ται. 
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Μετά – στάδιο  

Για εισαχθούμε στην προφορική δραστηριότητα και να προκαλέσουν το ενδι-

αφέρον των μαθητών προκειμένου νε εκφράσουν τις απόψεις τους, παραθέτουμε δυο 

πηγές, ένα κείμενο και ένα διάγραμμα με ποσοστά, τα οποία αντλήσαμε από την ι-

στοσελίδα της Unicef. Σκοπός είναι αρχικά οι μαθητές να ενημερωθούν για τα ποσο-

στά πείνας που υπάρχουν στην παιδική ηλικία ανα τον κόσμο. Οι μαθητές θα κλη-

θούν να ερωτηθούν προφορικά ποιες είναι οι αιτίες της φτώχειας και αν η φτώχεια 

μπορεί να αποτελέσει αίτιο  των φυσικών φαινομένων. Οι δραστηριότητες του προ-

φορικού δεν απαιτούν από τους μαθητές απλώς μια σωστή σύνταξη και ένα πλούσιο 

λεξιλόγιο. Οι ερωτήσεις που τους γίνονται απαιτούν την κριτική γνώμη των παιδιών 

και της αντίληψη για πολλά θέματα. 

Συνεχίζοντας με μια δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου, ζητάμε από 

ους μαθητές να γράψουμε τα συναισθήματα τους και τις αντιδράσεις τους σε περί-

πτωση που θα γινόταν σεισμός. Για να παρακινήσουμε τους μαθητές στη γραφή αλλά 

και για να δώσουμε ένα διαπολιτισμικό στοιχείο στη δραστηριότητα, παραθέτουμε 

ένα απόσπασμα από άρθρο της εφημερίδα «Τα Νέα». Αφορά τη συνέντευξη ενός 

Τούρκου αξιωματικού της πυροσβεστικής, ο οποίος στο σεισμό του 1996 στην Αθήνα 

ήρθε μαζί με πολλούς άλλους συναδέρφους τους για να προσφέρουν τη βοήθεια τους. 

Στην επόμενη δραστηριόητα οι μαθητές θα πρέπει να αριθμήσουν τα σκίτσα 

που τους δίνονται ώστε να υπάρχει μια γραμμική σειρά σύμφωνα με το περιεχόμενο 

ου παραμυθιού. Έπειτα θα αναλάβουν κάποιους ρόλους.  Οι μαθητές θα γράψουν ένα 

διάλογο ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

στοχεύουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Τέλος τα παιδιά θα πρέπει κάνουν 

ένα σκετς στηριζόμενοι στους διαλόγους που έγραψαν. 

Η ενότητα κλείνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών σύμφωνα με τους 

στόχους της ενότητας. 

 

 

Μάθημα 17
ο
 : Ο Χιζίρης. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 
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 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να γνωρίσει στοιχεία της τουρκικής παράδοσης και να τα συγκρίνουν με α-

ντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. 

 Να κάνει χρήση των εξωτερικών πηγών, ως μέσω άντλησης των πληροφο-

ριών. 

 Να μπορεί να παράγει ένα διαφημιστικό μήνυμα 

 Να μπορεί να κρατήσει σημειώσεις. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει εξωτερικές πηγές. 

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Αφορμή για συζήτηση αυτή τη φορά θα αποτελέσει ο τίτλος της 

ενότητας. Η ερευνήτρια θα ρωτήσει τους τουρκόφωνους μαθητές αν γνωρίζουν ποι-

ους είναι ο Χιζίρης και ποια γιορτή έχουν προς τιμή του. Για αποφύγουμε τυχόν απο-

ρίες των μαθητών που δεν γνωρίζουν τον συγκεκριμένο πρόσωπο, ενημερώσουμε το 

τμήμα ότι ο Χιζίρης είναι ένα πρόσωπο της μουσουλμανική θρησκείας, το οποίο εμ-
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φανίζεται μόνο στους καλούς ανθρώπους και τους πραγματοποιεί τις ευχές του. Προς 

τιμή του υπάρχει η γιορτή Χιντρελέζ, που πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες.  

Αφού όλοι οι μαθητές έχουν κατανοήσει πλήρως το ρόλο του πρωταγωνιστή 

της ενότητας, τους ρωτάμε ποιους θα έκριναν στις μέρες καλούς ανθρώπους στους 

οποίους θα μπορούσε να εμφανιστεί ο Χιζίρης και σε ποιους θα πρόσφεραν και οι 

ίδιοι βοήθεια.  

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι τουρκικής καταγωγής από χω-

ριό της Ξάνθης. Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες 

στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 

Κυρίως μέρος 

Στην 1
η
 δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τους δίνονται, επιλέγοντας τη μια από τις απαντήσεις που δίνονται (α, β ή γ). Για 

να αποφευχθεί τυχαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μα-

θητές να εντοπίσουν το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Επειδή είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά να τσεκάρουν στην τύχη την απάντηση του, η 

εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να αιτιολογήσουν την απάντηση τους.  

Η 2η δραστηριότητα είναι κλειστού τύπου. Οι μαθητές καλούνται να απαντή-

σουν με σύντομο τρόπο σε ερωτήσεις που αφορούν τους ήρωες, γεγονότα και κατα-

στάσεις που έλαβαν μέρος στο παραμύθι. Η δραστηριότητα απαιτεί την κριτική και 

αφαιρετική ικανότητα των μαθητών, αφού θα πρέπει ακριβώς να κρίνουν πιο είναι το 

κατάλληλο σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην ερώτηση. 

 

Μετά – στάδιο  

Περνώντας στο μετά – στάδιο και έχοντας ετοιμάσει τους μαθητές κατάλληλα 

για περαιτέρω δραστηριότητες, κάνουμε ένα παραλληλισμό του Χιζίρη με το Τζίν. Οι 

περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν για το τζιν από τα κόμικς και σίγουρα από την ται-

νία το τζιν και ο Αλαντίν. Ωστόσο η ερευνήτρια εκθέτει μια πηγή στην οποία εξηγεί 

το ρόλο των τζιν, την προέλευση του, τη μορφή του κ.α. Τα κόμικς μαζί με τα παρα-

μύθια τραβούν τις περισσότερες φορές την προσοχή των παιδιών και εξάπτουν με τη 

φαντασία του. Δημιουργώντας ένα τέλειο κλίμα, ρωτάμε τα παιδιά, αν τα ίδια είχα τις 
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δυνατότητες ενός τζιν ποιες θα ήταν οι τρεις ευχές που θα ήθελαν να πραγματοποιή-

σουν. 

Η επόμενη δραστηριότητα έχει ένα κείμενο στο οποίο ζητάμε ονομαστικά τα 

παιδιά της τάξης να προσφέρουν κάποια βοήθεια στα Παιδικά Χωριά  SOS της Αλε-

ξανδρούπολης. Τα υλικά που ζητάμε να φέρουν παρουσιάζονται με εικόνες. Τα παι-

διά θα πρέπει να μεταφέρουν την εικόνα – σύμβολα σε κείμενο. Αναφέροντας τα παι-

δικά χωριά SOS γίνεται μια συζήτηση μέσα στην τάξη σχετικά με το τι είναι τα παι-

δικά χωριά, ποιος ο ρόλος τους, τι έργο προσφέρουν και σε ποιους και πως μπορούμε 

να βοηθήσουμε. Σκοπό είναι πέρα από την παραγωγή λόγου ο προβληματισμός των 

μαθητών. 

Η 5
η
 δραστηριότητα είναι άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου σε μια συγκε-

κριμένη επικοινωνιακή περίσταση. Οι μαθητές θα κληθούν να ετοιμάσουν κάποιες 

ερωτήσεις στο σημειωματάριο τους προκειμένου να τηλεφωνήσουν στα παιδικά χω-

ριά και να ενημερωθούν για τις ανάγκες τους.  

Η τελευταία δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Οι μαθητές αφού ετοι-

μάσουν μια ραδιοφωνική διαφήμιση με στόχο της συγκέντρωση αγαθών για Χωριά 

sos , θα πρέπει την παρουσιάζουν μέσα στην τάξη. Για τη διευκόλυνση του παιχνι-

διού χωρίσουμε το τμήμα σε τέσσερις ομάδες. 

Το μάθημα τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους στό-

χους του μαθήματος.  

 

 

  

Μάθημα 18
ο
 : Οι τρεις γιοι του βασιλιά. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να καλλιεργήσει τη διαλογική συζήτηση. 
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 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να μπορεί να κατανοεί το περιεχόμενο εξωτερικών πηγών και να είναι σε θέ-

ση να τις εκμεταλλεύεται για την παροχή πληροφοριών. 

 Να αποκτήσει άποψη πάνω σε κύρια προβλήματα της κοινωνίας μας, όπως εί-

ναι η φτώχεια. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει πηγές, οι οποίες θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των δρα-

στηριοτήτων.  

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Το παραμύθι σε αυτή την ενότητα ασχολείται με τους γάμους των 

τριών γιών του βασιλιά. Με αφορμή αυτό οι δραστηριότητες θα κινηθούν γύρω από 

τη θεματολογία του γάμου. Οι μαθητές αρχικά θα κληθούν να περιγράψουν μέσα 

μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους πώς γίνεται ένας γάμος της δικής τους 

παράδοσης. Έπειτα οι μαθητές οι κληθούν να κάνουν συγκρίσεις, να βρουν ομοιότη-

τες και διαφορές.  

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ελληνικής καταγωγής από χω-
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ριό της Μακεδονίας.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορί-

ες στους μαθητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών.  

 Κυρίως μέρος 

Αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν καταλάβει το περιεχόμενο 

του παραμυθιού, προχωράμε στο πρώτο επίπεδο των στόχων στην κατανόηση του 

κειμένου και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Η πρώτη δραστηριότητα είναι ήδη 

πολύ γνωστή στα παιδιά. Θα πρέπει να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις που τους δίνο-

νται ως σωστές ή λανθασμένες. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές συμβουλεύονται το 

κείμενο και μάλιστα η εκπαιδευτικός τους υποδεικνύει να υπογραμμίσουν και το ζη-

τούμενο στο κείμενο για να αποφευχθούν οι τυχαίες επιλογές. 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά πάλι το περιεχόμενο του παραμυθιού. Εδώ 

ζητείται από τους μαθητές να ολοκληρώσουν τις ημιτελείς προτάσεις, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στο νόημα του κειμένου. Οι μαθητές παροτρύνονται να χρησιμο-

ποιήσουν το δικό τους λεξιλόγιο αναπτύσσοντας έτσι και την δική τους κρίση. 

Το κρυπτόλεξο που ακολουθεί είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Οι μαθη-

τές καλούνται να βρουν εννιά λέξεις που σχετίζονται με το θέμα του γάμου. Η δρα-

στηριότητα δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία. 

Μετά – στάδιο 

Για ακόμα μια φορά η δραστηριότητα παραγωγής προφορικού λόγου θα πάρει 

αφορμή από μια πηγή που δόθηκε στα παιδιά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται έθιμα 

γάμου από άλλες χώρες. Τα έθιμα που επιλέχθηκαν είναι αρκετά παράξενα σε σχέση 

με τη δική μας παράδοση, αφενός γιατί πάντα  μας ενδιαφέρει να καλλιεργούμε το 

χιούμορ, τη φαντασία και την αντίληψη των μαθητών, αφετέρου γιατί θέλουμε να 

συνδέσουμε τα έθιμα με την πολιτισμική διαφορετικότητα του κάθε λαού (ανάπτυξη 

πολιτισμικής αντίληψης). Ειδικότερα στην 4
η
 άσκηση οι μαθητές θα κληθούν να πα-

ρουσιάσουν μέσα στην τάξη τα έθιμα της δικής τους παράδοσης (τουρκικής, πομακι-

κής και ελληνικής), αλλά και να αναφερθούν σε έθιμα που τους φαίνονται παράξενα 

από άλλους λαούς. Η ερευνήτρια θα προσπαθήσει να επεκτείνει τη συζήτηση πάνω 

στα έθιμα του κάθε λαού χωρίς όμως να εκφέρει τη δική της κρίση. 

Συνεχίζοντας τη διδακτική ενότητα υπάρχει μια δραστηριότητα παραγωγής 

προφορικού λόγου. Τα παιδιά θα πρέπει  να γράψουν ένα διάλογο ανάμεσα στους 

πρωταγωνιστές του παραμυθιού. Η δραστηριότητα αυτή είναι οικεία στα παιδιά αυτό 

όμως που διαφοροποιεί κάθε φορά είναι το πλαίσιο που δίνεται, ο λόγος του διαλό-

γου, οι πρωταγωνιστές. 
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Τελειώνοντας τις δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου, οι μαθητές κα-

λούνται να αλλάξουν το τέλος του παραμυθιού επιστρατεύοντας το χιούμορ τους. 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Οι μαθητές θα εκφρα-

στούν δημιουργικά μέσω της ζωγραφικής αλλά και ενός μικρής έκτασης κειμένου. Τα 

παιδιά θα γράψουν και θα διακοσμήσουν το προσκλητήριο για το γάμου ενός φίλου ή 

συγγενικού προσώπου. 

Η ενότητα κλείνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στόχους της 

ενότητας.  

 

 

Μάθημα 19
ο
 : Το βραχάκι  

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 

 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα τους με τη γραφή στίχων 

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να μπορεί να κατανοεί το περιεχόμενο εξωτερικών πηγών και να είναι σε θέ-

ση να τις εκμεταλλεύεται για την παροχή πληροφοριών. 

 Να αποκτήσει γνώσεις πάνω στα μουσικά όργανα. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει πηγές, οι οποίες θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των δρα-

στηριοτήτων.  
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 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Το παραμύθι της ενότητας 19, θα μας δώσει την αφορμή να ασχο-

ληθούμε με τα μουσικά όργανα. Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν ήδη πολλές λε-

πτομέρειες γι’ αυτό στην παρουσίαση power point δεν θα μείνουμε πάρα πολύ. Θα 

αναφερθούμε τις τρεις κατηγορίες των μουσικών οργάνων, πνευστά, έγχορδα και 

κρουστά. Έπειτα θα ζητήσουμε από όλο το τμήμα να κατηγοριοποιήσει κάποια μου-

σικά όργανα που θα δείξουμε σε σκίτσα. 

 Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν μια γυναίκα τουρκικής καταγωγής από τη Γενισσέα, 

Ξάνθης.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μα-

θητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. 

 

Κυρίως στάδιο. 

Στην 1
η
 δραστηριότητα είναι πολλαπλής επιλογής και αφορά την κατανόηση 

του κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους δίνο-

νται, επιλέγοντας τη μια από τις τρεις απαντήσεις. (α, β ή γ). Για να αποφευχθεί τυ-

χαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να εντοπίσουν 

το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  

Η 2η δραστηριότητα είναι κλειστού τύπου. Οι μαθητές καλούνται να απαντή-

σουν με σύντομο τρόπο σε ερωτήσεις που αφορούν τους ήρωες, γεγονότα και κατα-

στάσεις που έλαβαν μέρος στο παραμύθι. Η δραστηριότητα απαιτεί την κριτική και 

αφαιρετική ικανότητα των μαθητών, αφού θα πρέπει ακριβώς να κρίνουν πιο είναι το 

κατάλληλο σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην ερώτηση. 
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Το κρυπτόλεξο που ακολουθεί είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Οι μαθη-

τές καλούνται να βρουν δέκα μουσικά όργανα. Η δραστηριότητα δεν παρουσιάζει 

κάποια δυσκολία.  

 

Μετά – στάδιο. 

Στην δραστηριότητα παραγωγής προφορικού λόγου η ερευνήτρια παρουσιάζει 

ένα σκίτσο ενός παιδιού που παίζει ντραμς. Η ερευνήτρια ρωτάει στους μαθητές τι 

γνωρίζουν για το όργανο και ζητάει από το κάθε παιδί να πει πιο μουσικό όργανο 

παίζει ή θα ήθελε να παίζει και για ποιο λόγο. Η ερευνήτρια ρωτά τα παιδιά τι είναι η 

ορχήστρα και στη συνέχεια συζητά μαζί τους για τις ορχήστρες (ποιος διευθύνει την 

ορχήστρα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που τη διευθύνει, για τα όργανα που 

παίζουν οι μουσικοί, για τις λαϊκές και κλασικές ορχήστρες, να παρουσιάσει κάποιο 

παιδί την εμπειρία του αν έχει δει κάποια ορχήστρα). 

Συζητάμε με τους μαθητές ότι πλέον στις μέρες υπάρχουν διάφοροι τρόποι για 

να ακούσουμε ένα τραγούδι ή μια μουσική παράσταση. Ζητάμε από τους μαθητές να 

γράψουν από ποιο μέσο θα ήθελαν να ακούσουν μουσική και από πιο λόγο. 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι δημιουργικής γραφής και χρειάζεται η κα-

θοδήγηση της ερευνήτριας. Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν μια στροφή από 

ένα τραγούδι. Για να μη δυσκολέψουμε τους μαθητές δεν προσδιορίζουμε το περιε-

χόμενο του τραγουδιού. Χωρίζουμε τους μαθητές σε πέντε ομάδες και τους ζητάμε να 

συγκεντρώσουν τις στροφές που έγραψαν συνθέσουν ένα τραγούδι. Το αποτέλεσμα 

θα πρέπει να διαβαστεί δυνατά στην τάξη. 

Η ενότητα 19 τελειώνει με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών πάνω στους 

στόχους που τέθηκαν. 

 

 

 

Μάθημα 20
ο
: Η τύχη ενός ράφτη. 

Στόχοι  

Ο μαθητής θα πρέπει:  

 Να γνωρίσει το παραμύθι όχι μόνο ως κείμενο, αλλά να έρθει σε επαφή με την 

παιδαγωγική, αισθητική ψυχαγωγική διάσταση του. 
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 Να ασκηθεί στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, μέσω των πληροφο-

ριών που έχουν αντλήσει από το λαϊκό παραμύθι. 

 Να αντιληφθεί την πολυπολιτισμική αξία του παραμυθιού. 

 Να μάθει τη χρήση επίθετων για την περιγραφή μιας χώρας, τόπου, πόλης κ.α.  

 Να επεξεργαστεί καινούριο λεξιλόγιο και ασκηθεί σε δραστηριότητες πάνω σ’ 

αυτό. 

 Να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 

 Να μπορεί να κατανοεί το περιεχόμενο εξωτερικών πηγών και να είναι σε θέ-

ση να τις εκμεταλλεύεται για την παροχή πληροφοριών. 

 Να μάθει να δουλεύει σε ομάδες και να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός 

στόχου. 

 

Προετοιμασία ερευνήτριας. 

 Να επισημαίνει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ώστε οι μαθητές να μπο-

ρούν να κινηθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

 Να ετοιμάσει πηγές, οι οποίες θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των δρα-

στηριοτήτων.  

 Να προετοιμάσει φύλλο εργασιών (έντυπα και ηλεκτρονικά) με δραστηριότη-

τες που ανταποκρίνονται στους παραπάνω στόχους. 

 Να ετοιμάσει μια παρουσίαση σε μορφή power point, στην οποία θα προβλη-

θεί το λεξιλόγιο της ενότητας αλλά και θα συμβάλλει τη βέλτιστη κατανόηση 

του κειμένου. 

 

Διδακτική διαδικασία 

Προ- αναγνωστικό στάδιο 

Εισαγωγή. Το παραμύθι της ενότητας ασχολείται με ένα ράφτη που άλλαξε 

χώρες αλλά δυστυχώς αυτό του στέρησε τη ευτυχία της ζωής του. Στόχος της ενότη-

τας είναι να ασχοληθούμε με το ηθικό δίδαγμα τους παραμυθιού αλλά αυτό να απο-

τελέσει ζητούμενο για να μάθουν οι μαθητές να περιγράφουν ένα τόπο που αγαπούν 

και θαυμάζουν αλλά και το αντίθετο. Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι στην σημερινή 

ενότητα θα γνωρίσουμε διάφορες πόλεις και τους ζητάμε να μας ονοματίσουν κά-

ποιες. Ζητάμε από τους μαθητές  να μας πουν αν υπάρχουν κάποιες πόλεις που δεν θα 

ήθελαν να επισκεφθούν και τους ζητάμε να μας πουν το λόγο. Στην παρουσίαση του 
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Power point δείχνουμε στους μαθητές κάποια επίθετα, τα οποία θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε για να περιγράφουμε μια πόλη της αρεσκείας μας ή το αντίθετο. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του παραμυθιού από την ίδια την ερευνήτρια μέσα 

από μια παρουσίαση του power point. Διευκρινίζεται επίσης στους μαθητές ότι το 

παραμύθι μας το διηγήθηκαν μια γυναίκα τουρκικής καταγωγής από τη Γενισσέα, 

Ξάνθης.  Στο τέλος της ανάγνωσης η ερευνήτρια ρωτάει για τυχόν απορίες στους μα-

θητές και μοιράζει το φύλλο εργασιών. 

 

Κυρίως μέρος 

Στην 1
η
 δραστηριότητα είναι πολλαπλής επιλογής και αφορά την κατανόηση 

του κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους δίνο-

νται, επιλέγοντας τη μια από τις τρεις απαντήσεις. (α, β ή γ). Για να αποφευχθεί τυ-

χαία επιλογή της απάντησης, η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να εντοπίσουν 

το σημείο του κειμένου που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Η 2
η
 δραστηριότητα είναι γνώριμη στα παιδιά και αφορά πάλι την κατανόηση 

του κειμένου. Τα παιδιά θα πρέπει να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις του κειμένου ως 

σωστές ή εσφαλμένες.  

 

Μετά – στάδιο 

Στην επόμενη δραστηριότητα στόχο είναι να ασκηθούν τα παιδιά στην παρα-

γωγή προφορικού λόγου, εμπλουτίζοντας ταυτοχρόνως και το λεξιλόγιο τους πάνω 

στα είδη των μεταφορικών μέσων. Θυμίζουμε στα παιδιά ότι ο ήρωας του παραμυ-

θιού είχε ένα περίεργο μεταφορικό μέσο, ένα αετό. Αρχικά ρωτάμε τους μαθητές ποια 

μεταφορικά μέσα γνωρίζουν. Έπειτα ζητάμε τους μαθητές να παρουσιάσουμε μέσα 

στην τάξη με ποιο μεταφορικό μέσο θα ήθελα να ταξιδέψουν και για ποιο λόγο. Η 

ερευνήτρια επεκτείνει τις γνώσεις των παιδιών πάνω στα μέσα μεταφοράς αν χρειάζε-

ται. 

Στην 4
η
 δραστηριότητα αξιοποιούμε πηγές για να βοηθήσουν τα παιδιά να 

ασκηθούν στο γραπτό λόγο. Παρουσιάσουμε βασικά χαρακτηριστικά από τρεις πό-

λεις (αξιοθέατα, τοποθεσία, χαρακτηρισμοί), της Μόσχας, του Παρισιού και της Νέας 

Υόρκης. Αφού οι μαθητές επεξεργαστούν τα στοιχεία που τους δόθηκαν θα πρέπει να 

επιλέξουν ποία  πόλη θα ήθελαν να επισκεφθούν και να αιτιολογήσουν την απάντηση 

τους. Παροτρύνουμε τους μαθητές να  χρησιμοποιήσουν και στοιχεία της πηγής αλλά 

και επίθετα για τους χαρακτηρισμούς της πόλης. 



  

136 

 

Στην τελευταία δραστηριότητα παραγωγής λόγου, οι μαθητές θα πρέπει να 

γράψουν ένα διάλογο ανάμεσα στο συζυγικό ζευγάρι τις ενότητας. 

Τέλος κλείνουμε τη διδακτική μας παρέμβαση με ένα παιχνίδι ρόλων. χωρί-

ζουμε την τάξη σε πέντε ομάδες. Οι μαθητές θα πρέπει να ετοιμάσουν μια διαφημι-

στική καμπάνια ώστε να προσελκύσουν τουρίστες τους θερινούς μήνες. Αφού την 

ολοκληρώσουν θα την παρουσιάσουν μέσα στην τάξη. 

Στο τέλος της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

της αυτοαξιολόγησης τους.  
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6. Αποτίμηση project  

6.1. Τα ερευνητικά εργαλεία. 

 

Στην προσπάθεια αξιολόγηση των καθορισμένων στόχων και επιδιώξεων της 

διδακτικής μας παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν κάποια εργαλεία για την πιο έγκυρη 

και ολοκληρωμένη αποτίμηση του διαθεματικού πρότζεκτ. Δεδομένου ότι η έρευνα 

βασιζόταν πάνω σε ανθρώπινους παράγοντες που κρύβουν το στοιχείο της αβεβαιό-

τητας, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα εργαλείο για την ακριβέστερη αξιολόγηση:  

Α) ο  προέλεγχος και ο μετέλεγχος στο γνωστικό αντικείμενο, 

Β) ερωτηματολόγιο διερεύνησης των αναγκών, προτιμήσεων και μαθησιακών 

στυλ των μαθητών,  

Γ) ερωτηματολόγιο ικανοποίησης μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, 

Δ) ημερολόγιο της ερευνήτριας.  

 

6.1.1 Ημερολόγιο 

Το ημερολόγιο αποτέλεσε το κύριο όργανο ελέγχου της διαδικασίας του pro-

ject κατά το οποίο η ερευνήτρια κρατούσε τις σημειώσεις παρακολούθησης της έπει-

τα από τη διεξαγωγή του κάθε μαθήματος. Ειδικότερα, το ημερολόγιο βασίστηκε σε 

τρεις άξονες: τη διδασκαλία, τους μαθητές και τη συνολική αποτίμηση του μαθήμα-

τος
80

.  

Συγκεκριμένα ο άξονας «διδασκαλία» περιλαμβάνει τις εξής ερωτήσεις: 

1.Κατανόησαν οι μαθητές το παραμύθι και στόχο της κάθε δραστηριότητας; 

 2.Τι διδακτικά μέσα/τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν; Πόσο αποτελεσματικά ήταν;  

3. Ποια σημεία του μαθήματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; 

 

Β) Στον δεύτερο άξονα που αφορούσε τη μελέτη των μαθητών οι ερωτήσεις 

ήταν οι εξής: 

1. Τι άρεσε πιο πολύ στους μαθητές; Σε ποιους κυρίως; 

2. . Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; Ποιοι κυρίως; 

 

                                                 
80

 Richards, J. C. & Lockhart Ch. (1994). Reflective teaching in second language classrooms. England: 

Cambridge University Press, σ. 16-17. 
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Γ) Στον τρίτο άξονα που γινόταν μια συνολική αποτίμηση του μαθήματος, οι 

ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

 

1.  Τι νομίζω ότι έμαθαν πραγματικά οι μαθητές; 

2. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο σημερινό μάθημα; Γιατί; 

 

Στην πρώτη ερώτηση του ημερολογίου η ερευνήτρια αξιολογεί το βαθμό κα-

τανόησης του κειμένου, δηλαδή του παραμυθιού. Ο βαθμός κατανόησης περιλαμβά-

νει αφενός την κατανόηση του νοήματος του κειμένου και αφετέρου αν έγιναν αντι-

ληπτά τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία στους μαθητές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

αφού ο στόχος της κάθε δραστηριότητες αναλυθεί και δοθούν οι κατάλληλες διευκρι-

νήσεις στους μαθητές, η ερευνήτρια αξιολογεί αν οι μαθητές μπορέσουν να κατανοή-

σουν πλήρως τους στόχους και αν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των δραστηριοτή-

των. 

Στην δεύτερη ερώτηση που αφορά τη διαδικασία της διδασκαλίας η ερευνή-

τρια αναφέρεται στις τεχνικές αλλά και στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα τους. Όσον αφο-

ρά τα μέσα αυτά μπορεί να είναι ο υπολογιστής και τα διάφορα προγράμματα που 

χρησιμοποιεί όπως power point και you tube, το ραδιόφωνο, φύλλο εργασιών, πηγές, 

βιβλία κ.α.. Αντιστοίχως αναφέρονται και οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν. Ενδεικτι-

κά  κάποιες είναι: καταιγισμός ιδεών, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, ανά-

πτυξη πολιτισμικής αντίληψης, παιχνίδι ρόλων, χρήση πηγών κ.α. Στο δεύτερο μέρος 

της ερώτησης η ερευνήτρια αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των μέσων και 

των τεχνικών, κρίνοντας μέσα από τις στάσεις και απόψεις των παιδιών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. 

Η τρίτη ερώτηση αποβλέπει πάνω σε μια σφαιρική και ολοκληρωμένη αποτί-

μηση της ενότητας. Η ερευνήτρια καταγράφει τις απόψεις της σχετικά με τα επιτυχή 

και μη σημεία της ενότητας, τα οποία αφορούν και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών 

αλλά ταυτόχρονα και το βαθμό ικανοποίησης τους. Έτσι αυτοαξιολογεί το περιεχόμε-

νο της ενότητας για να προχωρήσει στην επόμενη διδακτική ενότητα. 

Συνεχίζοντας στον 2
ο
 άξονα οι ερωτήσεις σχετίζονται με τις προτιμήσεις, δυ-

νατότητες, αδυναμίες και συμπεριφορά των μαθητών. Αρχικά, γίνεται μια καταγραφή 

των προτιμήσεων και των ευκολιών που είχαν οι μαθητές σε όλες τις δραστηριότητες. 

Γίνεται μια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που επιφέρουν υψηλό βαθμό ικανοποί-
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ησης αλλά και αποτελεσματικότητας είτε αφορά το κυρίως μέρος της ενότητας είτε 

το μετά στάδιο. Στην συγκεκριμένη ενότητα όμως η ερευνήτρια λαμβάνει υπόψη της 

και το προφίλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται κατά κύριο 

λόγο ως ξεχωριστή προσωπικότητα και έπειτα ως μέλος του συνόλου της τάξης. Έ-

πειτα ακολουθεί η κρίση της ερευνήτρια. Αντιστοίχως και έχοντας τα ίδια κριτήρια η 

ερευνήτρια απαντά και στη δεύτερη ερώτηση αυτού του άξονα, δηλαδή σε ποιες δρα-

στηριότητες οι μαθητές δυσκολεύονται και συγκεκριμένα ποιοι.  

Ο 3
ος

 άξονας ερωτήσεις αποσκοπεί σε μια συνολική ανασκόπηση και σε μια 

αυτοαξιολόγηση της ίδιας της ερευνήτριας. Βασικό βήμα για την επιτυχή πορεία του 

project είναι να γίνει κατανοητός ο βαθμός μάθησης των μαθητών είτε στην κατανό-

ηση του κειμένου είτε στην παραγωγή λόγου είτε στην καλλιέργεια της δημιουργικό-

τητας. Θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων και μη που έχει η κάθε 

δραστηριότητα στους μαθητές αλλά και το σύνολο της ενότητας. Η ερευνήτρια οφεί-

λει να κρίνει  κωλυόμενα σημεία της ενότητας, ώστε να κάνει τις απαιτούμενες αλλα-

γές για τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα του  project.  

Η πειραματική παρέμβαση ολοκληρώθηκε μέσα σε 20 ενότητες, κατά τις ο-

ποίες η ερευνήτρια κατέγραψε στοιχεία σε κάθε μια από αυτές. Από την ανάλυση των 

20 ημερολογιακών αναφορών προέκυψε ο παρακάτω πίνακας στον οποίο παρουσιά-

ζεται  η συχνότητα εμφάνισης της κάθε υποκατηγορίας. 

 

 

 

Θεματικoί Άξονες Κατηγορίες Υποκατηγορίες    Συχν. Εμ. 

Α) Διδακτική        Δια-

δικασία 

1.Στόχοι i. ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 20 

  ii. ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και  

στρατηγικών 

20 

  iii. ανάπτυξη πολιτισμικών  

δεξιοτήτων 

18 

  iv. προϊδεασμός για το θέμα της ιστορίας 18 

  v. ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 18 

 2. Τεχνικές i. αφήγηση 20 

  ii. διδασκαλία με πολυμέσα 18 
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  iii. βιωματικές μέθοδοι (παιχνίδια  ρόλων, δραμα-

τοποίηση, παντομίμα, τραγούδια) 

 

  iv. διερευνητικού τύπου ερωτήσεις 20 

 3.Διδακτικά μέσα i. πίνακες 8 

  ii.βίντεο 1 

  iii. εικόνες με το λεξιλόγιο 17 

  iv. ζωγραφιές από τις ιστορίες          20 

  v. Η/Υ 18 

  vi. realia (χαρτόνια,  κόλλες Α4, μάσκες, θεατρικά 

κοστούμια, κάρτες, κουτιά, ξυλομπογιές,  

μαρκαδόροι) 

8 

  vii. φωτογραφίες 5 

  viii. φωτοτυπίες 20 

  ix. μουσική 1 

 4.Τρόποι εργασίας& 

συνεργασίας 

i. εργασία κατά ζευγάρια 16 

  ii. ομαδική εργασία 16 

  iii. ατομική εργασία 20 

  iv. συνεργασία εκπαιδευτικού με  

όλη την τάξη 

17 

Β) Ρόλος της Εκπαιδευ-

τικού 

5. Επιλογή μορφών 

επικοινωνίας 

i. χρήση ελληνικής γλώσσας 20 

  iii. διαδικασία διαμεσολάβησης με τη χρήση  

αγγλικής γλώσσας 

0 

  iv. μη λεκτική επικοινωνία  (εκφράσεις,  

χειρονομίες, μίμηση) 

5 

  v. χρήση εικονικών μέσων για μετάδοση νοήματος 20 

 

 

 6. Παροχή βοήθειας 

 προς τους/τις 

 μαθητές/τριες  

i. ενθάρρυνση  για μείωση του άγχους 20 

  ii. οδηγίες για δραστηριότητες 20 
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  iii. παραδειγματική αναπαράσταση  

τρόπου  συμμετοχής στις δραστηριότητες 

20 

  iv. διαφοροποίηση ως προς το  βαθμό δυσκολίας 

 των εργασιών 

14 

  v. διαφοροποίηση ως προς την ανατροφοδότηση 10 

Γ) Συμπεριφορά των 

μαθητών/τριών 

7. Στάση των  

Μαθητών/τριών  

 στην 

παρέμβαση 

i. ευχαρίστηση από το μάθημα 20 

  ii. ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  

βιωματικές δραστηριότητες 

18 

  iii. ενεργή συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες 15 

  iv. ανάληψη πρωτοβουλιών 18 

  v. ανάπτυξη στρατηγικών  οργάνωσης της 

 μάθησης (καταγραφή σημειώσεων) 

17 

 8. Συμμετοχή στις 

δραστηριότητες 
 

i. συμμετοχή κατά τις δημιουργικές  

 δραστηριότητες (ζωγραφική, χρωματισμός) 

20 

  ii. συμμετοχή κατά τις δραστηριότητες δραματο-

ποίησης/ παιχνιδιών ρόλων 

16 

  iii. συμμετοχή κατά την παρουσίαση των εργασιών 15 

 9. Δυσκολίες  

κατά τη συμμετοχή  

i. δυσκολία κατανόησης των οδηγιών 15 

  

 

ii. δυσκολία κατανόησης λεξιλογίου 8 

  iii. δυσκολία κατά την κατανόηση προφορικού 

 λόγου 

10 

  iv. δυσκολία κατά την κατανόηση γραπτού λόγου 12 

  v. δυσκολία κατά την παραγωγή προφορικού 

 λόγου 

12 

  vi. δυσκολία κατά την παραγωγή γραπτού λόγου 15 

  vii. δυσκολία κατά την κατανόηση  των 

 ακουστικών μέσων                                                9                                                       

3 

  viii. χρήση μητρική γλώσσας, λόγω αμηχανίας 12 
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  ix. δυσκολία στην αυτοαξιολόγηση 5 

Δ) Αποτίμηση της πα-

ρέμβασης 

10. Προβλήματα  

κατά τη  

διεκπεραίωση της  

παρέμβασης 

  

i. δυσκολία διαχείρισης του χρόνου λόγω ανάγκης  

επεξηγήσεων/διευκρινίσεων 

 

4 

  ii. διευκρινίσεις στην αγγλική ή 

 τη μητρική γλώσσα 

0 

  iii. απόσπαση προσοχής λόγω αδιαφορίας μαθη-

τών/τριών 

9 

 11. Μαθησιακά αποτε-

λέσματα 

 

i. χρήση Γ2 κατά την επικοινωνία 

  

0 

  ii. εμπέδωση λεξιλογίου 18 

  iii. εκμάθηση νέου λεξιλογίου 20 

  iv. χρήση στρατηγικών στην 

 κατανόηση γραπτού λόγου 

12 

  v. εμπέδωση της ιστορίας 20 

  vi. καλλιέργεια αποδόμησης των μερών μιας  

 ιστορίας 

16 

  vii. διασκέδαση και ευχαρίστηση 20 

 12. Καλλιέργεια  

αξιών και στάσεων 

i. θετική στάση για την δραματοποίηση 19 

  ii. αυτοπεποίθηση 17 

  iii. θετική στάση για ομαδικές δραστηριότητες 15 

  iv. θετική στάση για την ελληνική γλώσσα 17 

  v. αυτενέργεια στη μάθηση (χρήση σημειώσεων 

ως λεξικό) 

3 

  vi. αλληλοβοήθεια 20 

  vii. ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα & σε  

κοινωνικά προβλήματα 

14 

 13. Προτάσεις για  

βελτίωση της  

i. αύξηση του χρόνου  επεξήγησης νέου  

λεξιλογίου 

5 
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διδακτικής/  

μαθησιακής  

διαδικασίας  

  ii. . χρήση πίνακα για επεξήγηση λέξεων 

 

13 

  iii. αύξηση χρόνου ανάγνωσης της ιστορίας 2 

  iv. χρήση κυρίως χρόνου ενεστώτα 11 

  v. συχνότερη χρήση λεξιλογίου της τουρκικής 

γλώσσας 

4 

  vi. συχνότερη χρήση εικόνων μέσα από  την  

ιστορία 

2 

  vii. λιγότερη χρήση μητρικής  γλώσσας 

 

2 

  viii. απουσία νέου λεξιλογίου στο  κυρίως και στο 

μεταστάδιο 

5 

  ix. αύξηση χρόνου ομιλίας μαθητών 13 

 

 

Α) Διδακτική διαδικασία 

 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι που αφορούσαν την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια των γλωσσικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων, όπως επίσης 

και των γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς. Όσον 

αφορά τον πρώτο στόχο της πειραματικής μας διαδικασίας, οι μαθητές ανέπτυξαν δε-

ξιότητες κατανόησης του κειμένου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

Αναφορικά με τον δεύτερο στόχο, την καλλιέργεια της πολιτισμικής συνύπαρξής οι 

μαθητές σε κάθε ενότητα ερχόντουσαν σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία είτε της δι-

κής τους ταυτότητας είτε της παγκόσμιας κουλτούρας των λαών.  Σε δυο μόνο ενότη-

τες δεν προϊδεάστηκαν οι μαθητές για το παραμύθι της ενότητας και δεν αξιοποιήθη-

κε η προϋπάρχουσα γνώση. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε εσκεμμένα για να 

εντοπιστεί η αντίδραση των μαθητών, η οποία ήταν αρκετά αρνητική και μάλιστα δεν 

δημιούργησε κάποιο ιδιαίτερο ερέθισμα για το παραμύθι της ενότητας.    

 Αναφορικά με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, σε κάθε ενότητα γινόταν 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου μέσω του προγράμματος power point πα-



  

144 

 

ρουσιάζονταν εικονογραφημένο το παραμύθι που αφηγούνταν από την ερευνήτρια. 

Στις περισσότερες ενότητες γινόταν χρήση βιωματικών μεθόδων (παιχνίδι ρόλων, 

δραματοποίηση, παντομίμα) είτε για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με αυθεντικές 

καταστάσεις είτε για την καλύτερη επαφή με τα πολιτισμικά στοιχεία. 

 Όπως προαναφέρθηκε το βασικό διδακτικό μέσο των ενοτήτων της πειραμα-

τικής μας παρέμβασης ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που είχε θέση σε κάθε ενό-

τητα. Η εικονογράφηση επίσης έπαιζε καταλυτικό ρόλο καθώς χρησιμοποιούνταν για 

την εκμετάλλευση της προϋπάρχουσας γνώσης, την αφήγηση του παραμυθιού αλλά 

και την καλλιέργεια του λεξιλογίου. Οι μαθητές σε έξι διδακτικές ενότητες χρειάστη-

κε να χρησιμοποιήσουν και τα καλλιτεχνικά τους εργαλεία (χαρτόνι, μαρκαδόρους, 

ξυλομπογιές) προκειμένου φυσικά να αναπτύξουν μια δραστηριότητα της ενότητας 

που σχετιζόταν με το περιεχόμενο της. Σε μια μόνο διδακτική ενότητα έγινε χρήση 

του βίντεο καθώς έγινε μια προσπάθεια συνδυασμού δύο λαϊκών ηρώων του ελληνι-

κού και του τουρκικού πολιτισμού: του Καραγκιόζη και του Ναστραντίν Χότζα. Έγι-

νε επίσης χρήση σε μια ενότητα που αφορούσε τα μουσικά όργανα. Τέλος, σε κάθε 

συνάντηση χρησιμοποιήθηκαν φωτοτυπίες, καθώς η εκπαιδευτικός μοίραζε στους 

μαθητές φωτοτυπημένο το υλικό που ήταν απαραίτητο για κάθε ιστορία.  

 Δεδομένου ότι το πρότζεκτ στόχευε στην πολιτισμική συνύπαρξη των μαθη-

τών στις περισσότερες ενότητες υπήρξαν δημιουργούνταν ανομοιογενείς ομάδες για 

την περάτωση των δραστηριοτήτων. Οι ομαδικές ή ανα ζεύγη δραστηριότητες ανα-

πτύσσονταν κυρίως στις δραστηριότητες προφορικού λόγου. Φυσικά σε καμιά περί-

πτωση δεν υποβαθμίζονταν η ατομική προσπάθεια του μαθητή που υπήρχε σε κάθε 

ενότητα. 

 

 Β) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

 Μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξετάζε-

ται γύρω από τις μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν με τους μαθητές αλλά 

και από την παροχή βοήθειας που τους προσέφερε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα με τις μορφές επικοινωνίας, η ερευνήτρια με το τμήμα έκανε χρήση 

μόνο της ελληνικής γλώσσας αλλά για την καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων 

ή του λεξιλογίου οι μαθητές κάποιες φορές βοηθούσαν τους συμμαθητές τους κάνο-

ντας χρήση της τουρκικής ή πομακικής γλώσσας. Για την απενοχοποίηση των μαθη-

τών σε κάποιες ενότητες παρουσιάζονταν τουρκικές λέξεις, οι οποίες εξετάζονταν ως 

προς την ετυμολογική τους συγγένεια με την ελληνική. Αναφορικά με τη μη λεκτική 
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επικοινωνία (εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία) αλλά και τη χρήση της εικό-

νας με σκοπό τη μετάδοση νοήματος, η χρήση τους ήταν εκτενής και συνεχής. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός και στην ενίσχυση της αυτοπε-

ποίθηση των μαθητών και στην ενθάρρυνση συμμετοχής τους στις δραστηριότητες. Η 

μείωση του άγχους κρίθηκε απαραίτητη, στις πρώτες διδακτικές ενότητες, κυρίως 

στις δραστηριότητες που καλούσαν τους μαθητές να εκφωνήσουν δημόσια τις εργα-

σίες, απόψεις και θέσεις τους (παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, δραστηριότητες 

προφορικού λόγου). Επίσης η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια όποτε έκρινε φρόνιμο πα-

ρείχε περαιτέρω διευκρινήσεις στους μαθητές αναφορικά με την πραγμάτωση των 

ασκήσεων, προκειμένου να υπάρχει μια ισομερής κατανομή του χρόνου, ώστε να μην 

υπάρχουν καθυστερήσεις στις ομαδικές εργασίες των παιδιών. Η διαφοροποίηση ως 

προς το βαθμό δυσκολίας των εργασιών που αναλάμβαναν οι μαθητές ή ως προς την 

ανατροφοδότηση που λάμβαναν για τις δραστηριότητες, αποτέλεσαν τρόπους παρο-

χής βοήθειας της εκπαιδευτικού. Η εκπαιδευτικός προσπαθούσε να καλύψει τον χρό-

νο των μαθητών με καινούριες δραστηριότητες, σε περίπτωση που τις διεκπεραίωναν 

σύντομα. 

 

 

Γ) Στάση των μαθητών 

 

 Το σύνολο της τάξης έδειξε ένα ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την διδακτική πα-

ρέμβαση και φάνηκε να απολαμβάνει τον κόσμο του παραμυθιού και κατ’ επέκταση 

και των δραστηριοτήτων. Ο ενθουσιασμός των μουσουλμάνων μαθητών ήταν πολύ 

έντονος όταν διαπίστωσε ότι για πρώτη φορά μέσα στην τάξη γινόταν χρήση του δι-

κού τους πολιτισμού και μάλιστα τελείως απενοχοποιημένα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον έδειξαν οι μαθητές για τις βιωματικές δραστηριότητες καθώς γινόταν σύνδεση 

του παλιού με του νέου κόσμου στον οποίο θα έπρεπε να συμμετέχουν ενεργά. Από 

τις ημερολογιακές καταγραφές αποκαλύπτεται ότι οι μαθητές που ήταν οι πιο «δυνα-

τοί» αλλά και οι «αδύναμοι» ήταν αυτοί που δεν δίσταζαν να αναλαμβάνουν πρωτο-

βουλίες για τη δημιουργία ομάδων ή των διεκπεραίωση των ασκήσεων. Επίσης οι 

μαθητές ανέπτυσσαν στρατηγικές οργάνωσης της μάθησης προκειμένου να μπορέ-

σουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. 

 Από τις ημερολογιακές καταγραφές αλλά και από τα αισθήματα ευχαρίστησης 

που εισπράτταμε από την προσωπική μας εμπειρία διαπιστώνεται ότι οι μαθητές από-
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λαυσαν το πρότζεκτ. Η συμμετοχή τους ήταν ιδιαίτερα έντονη και δημιουργική μόνο 

στις δημιουργικές δραστηριότητες (ζωγραφική, κολάζ) αλλά και στις βιωματικές 

δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση). Οι μαθητές έδιναν μεγάλη προ-

θυμία και αυτοπεποίθηση από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις να παρουσιάσουν τις 

εργασίες μπροστά σ’ όλη την τάξη, χωρίς να αισθάνονται κάποιος δισταγμός μάλιστα 

να η παρουσίαση να γίνει στο κέντρο της αίθουσας. Η συνολική εικόνα και ανάμνηση 

που διαφαίνεται και από το ημερολόγιο αλλά και από την προσωπική εμπειρία είναι 

ότι ακόμα και οι μαθητές που είχαν μειωμένη την αυτοπεποίθηση τους ενισχύονται 

θετικά από την ομάδα τους.  

 Αναφορικά με τις δυσκολίες των μαθητών στη συμμετοχή των δραστηριοτή-

των θα μπορούσαμε να καταγράψουμε ότι οι μαθητές χρειάζονταν στις πρώτες διδα-

κτικές παρεμβάσεις οδηγίες πάνω στην τέλεση των δραστηριοτήτων, κυρίως σε εκεί-

νες που δεν είχαν ξανασυναντήσει (κρυπτόλεξα, επικοινωνιακό πλαίσιο στα παιχνίδια 

ρόλων κ.α. ). Επίσης μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές διαφαίνεται ότι οι μα-

θητές αντιμετώπισαν προβλήματα με το λεξιλόγιο, γεγονός που φαίνεται ξεκάθαρα 

και στις πρώτες διδακτικές ενότητες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν απόλυτα 

στις δραστηριότητες κατανόησης του κειμένου και του λεξιλογίου. Ωστόσο γίνεται 

φανερό ότι η προετοιμασία των μαθητών πάνω στο λεξιλόγιο της ενότητας με τη 

βοήθεια του οπτικοακουστικού υλικού συνέβαλε θετικά στην πορεία του. Όσο ανα-

φορά την κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου οι δυσκολίες εστιάζονταν 

μόνο στους πολύ αδύναμους μαθητές. Περισσότερα προβλήματα αντιμετώπιζαν οι 

μαθητές όπως είναι αναμενόμενο κατά την παραγωγή του γραπτού λόγου όπου δεν 

ήταν το σύνολο της τάξης να αφομοιώσει απόλυτα το λεξιλόγιο της ενότητας και να 

ανταποκριθεί επαρκώς. Στο τέλος της κάθε διδακτικής ενότητας ο κάθε μαθητής έ-

πρεπε να αξιολογήσει τον εαυτό για την δεξιότητες που ανέπτυξε μέσα στην τάξη. Η 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών πιθανότατα ήταν το σημείο εκείνο που παρουσιάζο-

νται αισθήματα μειονεξίας καθώς οι απαντήσεις που δίνονταν επηρεάζονται αρκετά 

από την πορεία των συμμαθητών τους.  

 

Δ) Αποτίμηση της παρέμβασης 

 

 Η αποτίμηση της παρέμβασης προκύπτει από τα προβλήματα που διαφάνηκαν 

κατά τη διεκπεραίωση της παρέμβασης, από τα μαθησιακά αποτελέσματα, από τις 
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στάσεις και τις αξίες που καλλιεργήθηκαν και τις προτάσεις που κρίθηκε ότι θα μπο-

ρούσαν να βελτιώσουν την διδακτική διαδικασία. 

 Αρχικά μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές γίνεται φανερό ότι οι δύο 

διδακτικές ώρες που χρησιμοποιούνταν εβδομαδιαίως ήταν αρκετές για την ολοκλή-

ρωση της ενότητας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εφόσον το πρότζεκτ είχε ως στόχο 

τη βελτίωση των γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα και 

δεδομένου ότι η μητρική γλώσσα των μουσουλμάνων μαθητών δεν είναι επίσημα α-

ποδεκτή στο ελληνικό σχολείο η διδασκαλία γινόταν κατά αποκλειστικότητα στην 

ελληνική γλώσσα, παρ’ όλα αυτά οι μουσουλμάνοι μαθητές δεν δίσταζαν να χρησι-

μοποιούν λέξεις από την μητρική τους γλώσσα προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις 

στους συμμαθητές πάνω στις δραστηριότητες.  

 Όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι μαθητές δεν παρουσίασαν κανέ-

να πρόβλημα στην κατανόηση του περιεχομένου της ιστορίας αλλά και τις περισσό-

τερες φορές ούτε του λεξιλογίου της. Οι δυσκολίες ήταν πιο ορατές ως προς την αφο-

μοίωση και χρήση του λεξιλογίου στις δραστηριότητες. Σε κάποιες συναντήσεις επί-

σης οι μαθητές έκαναν χρήση των στρατηγικών για την κατανόηση του γραπτού λό-

γου, καθώς σημείωναν κατά την εκτίμηση τους τα βασικότερα σημεία της ιστορίας 

για να μπορέσουν να απαντήσουν στις δραστηριότητες κατανόησης του κειμένου, 

αντίθετα η προθυμία τους ήταν περιορισμένη στη χρήση του λεξικού. 

 Η υποκατηγορία που αφορούσε την καλλιέργεια των στάσεων και των αξιών 

των μαθητών ήταν αυτή που σημείωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Οι μαθητές 

είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση, η οποία γίνεται φανερή κυρίως κατά την παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων. Επίσης οι μαθητές ήταν πολύ θετικοί στην συνεργασία με τους 

συμμαθητές τους, η οποία δεν κρινόταν από το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε μα-

θητή αλλά από της παρέες εντός και εκτός σχολείου. Επιπροσθέτως, σε αρκετές συ-

ναντήσεις παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά είχαν αναπτύξει τη δεξιότητα της αλληλοβοή-

θειας και σε λιγότερες συναντήσεις φάνηκε ότι καλλιεργήθηκε η δεξιότητα της αυτε-

νέργειας στη μάθηση μέσα από τη χρήση σημειώσεων ως λεξικό και την υπογράμμι-

ση των πληροφοριών στις ιστορίες. Τέλος, έτσι όπως αποκαλύπτεται, οι ιστορίες των 

παραμυθιών αποτέλεσαν ερέθισμα για την ευαισθησία προς το διαφορετικό αλλά και 

τον παραλληλισμός  με κοινωνικά προβλήματα. Οι μαθητές έδρασαν πάνω σε θέματα 

που αφορούσαν : το οικολογικό πρόβλημα, το υποσιτισμό, τα παιδικά χωριά SOS. 

 Αποτιμώντας τις παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες προκύπτουν οι ε-

ξής προτάσεις για την βελτίωση της διδακτικής παρέμβασης. Αρχικά συμπεραίνουμε 
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ότι το λεξιλόγιο είτε στις επικοινωνιακές δραστηριότητες είτε της ιστορίας του παρα-

μυθιού στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν κατανοητό, ωστόσο η αύξηση των δρα-

στηριοτήτων αφομοίωσης  του λεξιλογίου κρίνεται απαραίτητη καθώς οι μαθητές δεν 

παρουσίασαν μεγάλη αλλαγή. Η ερευνήτρια κατέγραψε ότι οι μαθητές με την παρου-

σίαση της εικονογραφημένης ιστορίας αλλά και ο χρόνος της αφήγησης κρίθηκαν 

επαρκή για να έχουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα οι μαθητές στις δραστηριότητες. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η αύξηση του χρόνου που διατίθονταν στα παιδιά για την 

παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου κρίνεται αναγκαία, καθώς διαπι-

στώθηκε πως όσο περισσότερο χρόνο είχαν οι μαθητές για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων τους έδειχναν μεγαλύτερη επιμέλεια στο λόγο τους.  

 

 

 

6.1.2  Τα αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου ως προς τις προτιμή-

σεις των μαθητών για το μάθημα της Γλώσσας. 

 

6.1.2.1 Το ερωτηματολόγιο 

 

 Στα πλαίσια της έρευνας μοιράστηκε στους μαθητές της Ε΄ τάξης του 7
ου

 Δη-

μοτικού Σχολείο Ξάνθης ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, ώστε να 

διερευνηθούν οι στάσεις των μαθητών πάνω στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 14 ερωτήσεις, οι οποίες είχαν ενταχθεί στους εξής 

τέσσερις θεματικούς άξονες: 

 Προτιμήσεις των μαθητών στο μάθημα στης Γλώσσας. 

 Ανάγκες μάθησης των συμμετεχόντων όσον αφορά το διάβασμα. 

 Ανάγκες μάθησης των συμμετεχόντων όσον αφορά τη γραφή. 

 Ανάγκες μάθησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ακουστική και την κα-

τανόηση. 

 Ανάγκες μάθησης των συμμετεχόντων όσον αφορά την ομιλία και επικοινω-

νία. 
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Σχετικά με τις προτιμήσεις των μαθητών για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθή-

ματος, ζητήθηκε από τους μαθητές να εκθέσουν τις προσωπικές τους επιλογές για την 

εκμάθηση της γλώσσας. Ειδικότερα «Τι σας αρέσει να κάνετε στο μάθημα της Γλώσ-

σας μέσα στη τάξη;» :  

1. Να  κάνουμε πολλές ασκήσεις γραμματικής  στη γραμματική  

2. Να χρησιμοποιούμε υπολογιστή στο μάθημα 

3. Να ακούμε και να μαθαίνουμε κάποιες φορές τραγούδια στο  μάθημα 

4. Να μας δείχνει ο δάσκαλος πολλές εικόνες και φωτογραφίες 

5. Να βλέπουμε και να ακούμε  βίντεο  

6. Να ακούμε ή να διαβάζουμε ιστορίες και παραμύθια 

7. Να με ρωτάει ο/η εκπαιδευτικός  από την αρχή της χρονιάς τι χρειάζο-

μαι περισσότερο να μάθω 

8. Να δουλεύω με τους/τις συμμαθητές/τριες σε ομάδες 

9. Να μαθαίνω απέξω τους διαλόγους από τα βιβλία της ξένης γλώσσας 

10. Να διορθώνει ο δάσκαλος όλα τα λάθη μου αμέσως μόλις τα κάνω 

11. Να με αφήνει ο δάσκαλος να μιλάω χωρίς να διορθώνει τα λάθη μου 

12. Να παίζουμε διάφορα παιχνίδια 

13. Να  κάνουμε πολλές ασκήσεις με το λεξιλόγιο του  μαθήματος   

      14.   Να μας φέρνει  ο δάσκαλος και άλλα κείμενα πέρα από αυτά που έχει 

το βιβλίο 

 

  Επιδιώκοντας μια πιο τεκμηριωμένη εικόνα του γνωστικού επιπέδου της τά-

ξης δεν θα μπορούσαμε παρά να ρωτήσουμε τους ίδιους τους μαθητές για τις αδυνα-

μίες τους και τις δυνατότητες τους. Παρακάτω παραθέτουμε τους πίνακες με τα απο-

τελέσματα του ερωτηματολογίου έτσι όπως απάντησαν οι μαθητές πάνω στις γνωστι-

κές τους δεξιότητες.  

Στην ερώτηση σχετικά με την δεξιότητα ανάγνωσης οι μαθητές ερωτήθηκαν, σε ποιο 

τομέα θα ήθελαν να γίνουν καλύτεροι όσον αφορά την ικανότητα της ανάγνωσης. 

 

α. Να διαβάζω γρήγορα ένα κείμενο και να βρίσκω τα βασικά νοήματα 

β. Να διαβάζω ένα κείμενο για να γίνομαι καλύτερος /η στην προφορά 

γ. Να διαβάζω ένα κείμενο για να βρω την κεντρική ιδέα 
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δ. Να ολοκληρώνω την ανάγνωση ενός κειμένου με ικανοποιητική τα-

χύτητα 

ε. καταλαβαίνω κάποιες δύσκολες λέξεις του κειμένου 

 

Έπειτα στην επόμενη σειρά ερωτήσεων διερευνάται η στάση των μαθητών 

πάνω στη δεξιότητα του γραπτού λόγου.  Οι μαθητές αντιστοίχως ερωτήθηκαν σε 

ποιο επίπεδο θα ήθελαν να γίνουν καλύτεροι. Συγκεκριμένα: 

1. Να μπορώ να γράψω ένα κείμενο 

2. Να μπορώ να απαντώ γραπτά σε 1-2 σειρές 

3. Να μπορώ να γράψω ένα γράμμα – σημείωμα-mail 

4. Να συνδέω σωστά τις προτάσεις και τις παραγράφους  

5. Να διαλέγω τις κατάλληλες λέξεις όταν γράφω 

6. Να βρω ιδέες 

7. Να βάλω τις ιδέες μου σε σειρά 

8. Να γράψω σωστά τις λέξεις  

9. Να διορθώσω την ορθογραφία 

10. Να ξαναδώ όλο το κείμενο για να κάνω διορθώσεις  

11. Να δουλέψω με κάποιον/α συμμαθητή/τρια μου για να γράψουμε ένα κείμε-

νο 

 

Ακολούθως οι μαθητές ερωτήθηκαν σε πιο βαθμό θα πρέπει να βελτιώσουν 

την ακουστική τους δεξιότητα.  

 

1. Να ακούω και να καταλαβαίνω τα βασικά νοήματα 

2. Να ακούω και να βρίσκω /εντοπίζω συγκεκριμένες πληροφορίες 

3. Να ακούω και να καταλαβαίνω για να συμπληρώνω ασκήσεις 

4. Να ακούω και να καταλαβαίνω ομιλητές με διαφορετική προφορά 

 

Στο τελευταίο σκέλος του ερωτηματολογίου, οι μαθητές θα αυτοαξιολογού-

νταν πάνω στο επίπεδο επικοινωνίας και ομιλίας στους σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο. 

  

1. Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια ρόλων 

2. Να απαντώ σε ερωτήσεις για το μάθημα 
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3. Να συνομιλώ στα ελληνικά μέσα στο μάθημα 

4. Να κάνω μικρά project σε θέματα σχετικά με το μάθημα 

5. Να μιλάω στα ελληνικά με άνεση και σωστά 

 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν προσωπικά από την ερευνήτρια, η οποία 

είχε στη διάθεσή της μια διδακτική ώρα, αν και ο μέσος όρος χρόνου συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων ήταν γύρω στα 25 λεπτά. Πριν αρχίσει η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, η ερευνήτρια έδινε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για κάθε ερώ-

τηση και δεχόταν τις όποιες απορίες από τους μαθητές. 

 

6.1.2.2 Αξιολόγηση ερωτηματολογίου. 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που λάβαμε σχετικά με τις προτιμήσεις στων 

μαθητών πάνω στο γνωστικό μάθημα, συμπεραίνουμε ότι έχουν μια θετική στάση 

προς το μάθημα της Ελληνικής γλώσσας και δεν παρουσιάζουν άρνηση ή αδιαφορία 

προς αυτό. Μάλιστα συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται το μάθημα να μη  

γίνεται με την κλασική του μορφή αλλά αντιθέτως θέλουν να υπάρχει μια πιο δημι-

ουργική διάθεση είτε χρησιμοποιώντας πολυμέσα όπως Η/Υ, ραδιόφωνο κ.α ή είτε 

αξιοποιώντας το παιχνίδι μέσα στην τάξη. 

 Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να μην επισημάνουμε ότι υπάρχει και η  μειο-

ψηφία της τάξης, περίπου ένα ποσοστό της τάξης του 20%,  που εξέφραζε τον αρνη-

τισμό της κυρίως προς τις λεξιλογικές ασκήσεις και τις ασκήσεις γραμματικής. Προ-

φανώς το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αδυναμία των μαθητών πάνω στο συγκε-

κριμένο αντικείμενο. Τέλος, είναι άξιο σημείωσης ότι κάποιοι μαθητές εξέφρασαν 

την άρνηση τους στη συνεργασία με τους συμμαθητές του, γεγονός όμως που δεν 

προκύπτει από τις πολιτισμικές διαφορές τους αλλά από τις προτιμήσεις τους σ’ ένα 

διαπροσωπικό επίπεδο . Οι προτιμήσεις αυτές αλλά και αντιρρήσεις των μαθητών θα 

αποτελέσουν τη βάση των στόχων που θα τεθούν αργότερα. 

 Πάνω στο γνωστικό αντικείμενο διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές στο σύνολο 

της τάξης αντιλαμβάνονται πως αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, 

σχετικά την αναγνωστική ικανότητα, οι μαθητές εξέφρασαν από τη μια ότι παρου-

σιάσουν κάποιες αδυναμίες αλλά πιθανότατα όχι στο πραγματικό βαθμό. Το ευχάρι-

στο είναι ότι οι μαθητές εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο project και κρίνουν ότι μέ-

σω αυτού θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους είτε ως προς την κατα-
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νόηση του κειμένου και λεξιλογίου είτε ως προς την ανάγνωση. Ωστόσο υπάρχει η 

μειοψηφία, περίπου ένα 20%, οποία τοποθετεί τις γνώσεις του σε ένα μέτριο γνωστι-

κό επίπεδο. Ο λόγος φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι γνωστός, ωστόσο δεν θα πρέ-

πει να ξεχνάμε και την πιθανότητα επιπόλαιης συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

Αναφορικά με τις απαντήσεις των παιδιών πάνω στις ικανότητες τους στη δε-

ξιότητα της γραφής, θα διαπιστώναμε ότι οι μαθητές για ακόμα μια φορά πιστεύουν 

ότι μέσω του project θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην παρα-

γωγή γραπτού λόγου. Μέσω των αποτελεσμάτων βέβαια διαπιστώνεται για ακόμη μια 

φορά ότι οι μαθητές είναι σε θέση να αντιληφθούν τις αδυναμίες (περίπου 30%) που 

παρουσιάζουν στο γραπτό λόγο και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Ασφαλώς υ-

πάρχει και η μικρή μερίδα των μαθητών που δεν έχει μεγάλες προσδοκίες από το pro-

ject ως προς τη βελτίωση του γραπτού λόγου. Πιθανότατα αυτό οφείλεται και αδυνα-

μία σύνδεση του παραμυθιού με το γραπτό λόγο από τους μαθητές. 

Η χρήση της προφορικής γλώσσας είναι πιο εύκολη για τους δίγλωσσους μα-

θητές και αυτό το συμπεραίνουμε και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. 

Το 75%  των μαθητών, λόγω και του κοινωνικού περιβάλλοντος, φαίνεται ότι δεν α-

ντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην ακουστική και κατανόηση του προφορικού 

λόγου. Αντίθετα όμως φαίνεται ότι οι μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση και 

πιθανότητα στην εκτέλεση των ασκήσεων, γεγονός που το δηλώνουν και οι ίδιοι. Ε-

πιπλέον αυτό που τους απασχολεί είναι και η προφορά στην ομιλία του, η οποία πι-

θανότατα επηρεάζεται από τη γλώσσα που ομιλεί και η οικογένεια τους. 

Στο επικοινωνιακό επίπεδο, το 68% των μαθητών θεωρεί ότι μπορεί να αντα-

ποκριθεί επαρκώς στη χρήση του προφορικού λόγου. Τα παιδιά παρά το γεγονός ότι 

έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα παρουσιάσουν δυσκολίες ομιλίας αλλά 

και προφοράς επηρεαζόμενοι από κοινωνικό τους περιβάλλον. 

 

6.1.2.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων προελέγχου και μετελέγχου στις προτιμήσεις των παι-

διών στο γνωστικό αντικείμενο 

Όπως αναφέρθηκε, τα εργαλεία αξιολόγησης του project είχαν μια κυκλική 

πορεία για την καλύτερη δυνατή και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας που κατα-

γράφθηκε από τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Έ-

τσι στο τελικό μάθημα τα παιδιά επανέλαβαν την ίδια διαδικασία με το εισαγωγικό, 

ώστε να γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων από την ερευνήτρια. Σε πρώτη φάση οι 
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μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για την κάλυψη των μαθησιακών ανα-

γκών. Παραθέτουμε συγκριτικά τα αποτελέσματα των μαθητών ως προς τις προτιμή-

σεις τους στο μάθημα της Γλώσσας στο εισαγωγικό και τελικό μάθημα.  

Ερωτήσεις: «Τι σας αρέσει να κάνετε στο μάθημα της Γλώσσας μέσα στη τά-

ξη; ». (παραπάνω παρατίθενται οι ερωτήσεις) 

  

Σχ. 10 Αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου στις προτιμήσεις των μαθη-

τών στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας. 

Οι θετικές απαντήσεις 

 

 

Σχ. 11 Αρνητικές Απαντήσεις 
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Συγκριτικά θα λέγαμε ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις προ-

τιμήσεις των μαθητών ως προς το μάθημα της Γλώσσας. Το ενδιαφέρον των μαθητών 

έμεινε αμείωτο ως προς τη χρήση των πολυμέσων κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και μάλιστα όπως εξέφρασαν προφορικά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά 

και στο τελικό μάθημα, θεωρούν απαραίτητη τη χρήση των πολυμέσων, ώστε να γίνει 

το μάθημα πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον. Η εικόνα και ο ήχος καλλιέργησαν ως ένα 

επιθυμητό βαθμό τη φαντασία των μαθητών και προετοίμασαν τους μαθητές να δε-

χτούν τις δραστηριότητες που ακολούθησαν. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε πως οι 

μαθητές αύξησαν το βαθμό συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους γεγονός που 

αποτελούσε ένα από τα ζητούμενα του project. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των μα-

θητών για τις γνωστικές δεξιότητες μέσα στην τάξη και συγκεκριμένα για το λεξιλό-

γιο, οι μαθητές έδειξαν ότι είναι περισσότερο πρόθυμοι να το καλλιεργήσουν και να 

εξασκηθούν σ’ αυτό, πιθανότατα γιατί ένιωσαν πιο εξοικειωμένοι μαζί του.  

Προχωρώντας, θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα του προελέγχου των μαθη-

τών ως προς τη βελτίωση που θα ήθελαν να είχαν στις μαθησιακές τους γνώσεις και 

τα αποτελέσματα του μετελέγχου έτσι όπως θεώρησαν οι μαθητές ότι κάλυψαν τις 

ανάγκες μάθησης τους.    

 

Πίνακας  Τα αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου στην κάλυψη των μαθησια-

κών αναγκών των μαθητών. 

 

ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ: 

ΔΙΑΒΑΖΩ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ 

α. Να διαβά-

ζω γρήγορα ένα κεί-

μενο και να βρίσκω 

τα βασικά νοήματα 

82,6% 17% 0% 

 

 

65% 

 

 

34% 

 

 

0% 
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ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ: 

β. Να διαβά-

ζω ένα κείμενο για 

να γίνομαι καλύτε-

ρος /η στην προφο-

ρά 

86% 13% 0% 

 

 

78% 

 

21% 

 

 

0% 

γ. Να διαβά-

ζω ένα κείμενο για 

να βρω την κεντρική 

ιδέα 

73.9% 26% 0% 

 

 

52% 

 

 

47% 

 

 

 

0% 

δ. Να ολο-

κληρώνω την ανά-

γνωση ενός κειμέ-

νου με ικανοποιητι-

κή ταχύτητα 

73,9% 26% 0% 

 

 

60% 

 

 

39% 

 

 

0% 

ε. καταλαβαίνω κά-

ποιες δύσκολες λέ-

ξεις του κειμένου 

82,6 10% 0,043% 

 

 

52% 

 

 

47% 

 

 

 

0% 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας μας αποκαλύπτει ότι οι μαθητές, μετά την πειραματική 

διαδικασία αισθάνονται πιο ασφαλείς με το τον εαυτό τους ως προς την ικανότητα 

τους στο διάβασμα. Οι τιμές των αποτελεσμάτων είχαν μια μικρή απόκλιση από την 

κατηγορία «πολύ » στην κατηγορία  «μέτρια», δεδομένου ότι οι μαθητές γνωρίζουν 

ότι παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην ανάγνωση και κατανόηση ενός κειμένου. 

Ωστόσο, οι μαθητές συγκριτικά με την αρχή της διαδικασίας θεωρούν ότι βελτιώθη-

καν ως προς την κατανόηση του κειμένου, κυρίως ως προς την κεντρική του ιδέα αλ-

λά και ως προς το λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται σ’ αυτό. Το δεύτερο συμπέρασμα 

στο οποίο μπορεί να καταλήξει κάποιος είναι το ότι η πλειοψηφία της τάξης δυσκο-

λευόταν από ότι φαίνεται στον προέλεγχο όσον αφορά την κατανόηση λεξιλογίου και 

τον εντοπισμό των βασικότερων σημείων ενός πιο σύνθετου κειμένου, ωστόσο από 
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ότι γίνεται φανερό μετά την περάτωση του project. Αντιθέτως συνεχίζουν να πιστεύ-

ουν ότι χρειάζονται βελτίωση στην προφορά τους καθώς ο περιβάλλοντας χώρος αρ-

κετών μουσουλμανοπαίδων τους επηρεάζει αρκετά.  

 

Πίνακας Αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου των μαθησιακών αναγκών 

των συμμετεχόντων που αφορούν τη γραφή. 

 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 

ΓΡΑΦΩ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ 

ΓΡΑΦΩ    

1. Να μπορώ να 

γράψω ένα κείμενο 
86,9%2 0,87% 0,43% 

 

65%             

            

34,7% 

 

    0% 

2. Να μπορώ να 

απαντώ γραπτά σε 1-2 σει-

ρές 

86,9% 0,43% 0,87% 

 

52% 

 

21,7% 

 

26% 

3. Να μπορώ να 

γράψω ένα γράμμα – ση-

μείωμα-mail 

78% 1,3% 0,87% 

78%  

21,7% 

 

 0% 

4. Να συνδέω σω-

στά τις προτάσεις και τις 

παραγράφους  

82,6% 1,7% 0% 

78%  

21,7% 

 

 0% 

5.Να διαλέγω τις 

κατάλληλες λέξεις όταν 

γράφω 

82,9% 1,3% 0,43% 

52%  

47,8% 

 

 0% 

6. Να βρω ιδέες 91% 0,43% 0,43% 34% 65,2%  0% 

7. Να βάλω τις ιδέ-

ες μου σε σειρά 
82,9% 0,87% 0,43% 

65% 34,7%  0% 

8. Να γράψω σω-

στά τις λέξεις  
82,9% 1,7% 0% 

91% 86,9%  0% 

9.Να διορθώσω την 

ορθογραφία 
86,9% 0,87% 0,43% 

86% 13%  0% 
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ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 

10.Να ξαναδώ όλο 

το κείμενο για να κάνω 

διορθώσεις  

86,9% 0,87% 0,43% 

86% 0,87%  0% 

11.Να δουλέψω με 

κάποιον/α συμμαθητή/τρια 

μου για να γράψουμε ένα 

κείμενο 

78,2% 1,7% 0,43% 

 

91% 

 

0,87% 

 

0% 

 

 Όσον αφορά τις ικανότητες των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου, 

παρατηρούμε για ακόμη μια φορά ότι αρκετές τιμές έπεσαν από την κατηγορία του 

«πολύ» στην κατηγορία «μέτρια». Σε πρώτη φάση οι ίδιοι οι μαθητές δηλώνουν ότι 

χρειάζονται βελτίωση στα περισσότερα πεδία της δεξιότητα τους γραπτού λόγου. Πι-

θανότατα μια σύντομη απάντηση να μην παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες αλλά η 

παραγωγή ενός πιο απαιτητικού κειμένου ή η σωστή ορθογραφία των λέξεων χρειά-

ζεται βελτίωση. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του  project οι μαθητές ασκήθηκαν στο γραπτό λόγο σε 

διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια και στη χρήση ειδικού λεξιλογίου, τα οποία προφα-

νώς είχαν κάποια αποτελέσματα στις γνωστικές τους ικανότητες αλλά και στη ψυχο-

λογία των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές πιστεύουν ότι βελτίωσαν την ικανότη-

τα τους στην παραγωγή ενός κειμένου, κυρίως σε περιορισμένη έκταση κείμενα όπως 

επίσης και στην εύρεση ιδεών, καθώς η φαντασία τους καλλιεργήθηκε αρκετά μέσω 

του οπτικοακουστικού υλικού. Επισημαίνουν για ακόμη μια φορά ότι έχουν σημαντι-

κά προβλήματα στην ορθογραφία τους, γεγονός που δεν περικλείεται ιδιαίτερα στα 

ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης έρευνας. Αξίζει να προσθέσουμε ότι οι περισσότε-

ροι μαθητές πλέον ενδιαφέρονται να δουλέψουν ομαδικά και να ανταλλάξουν ιδέες 

με τους συμμαθητές τους. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρόοδος 

δεν είναι σημαντική αλλά είναι ικανοποιητική. 

 

 Αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου των μαθησιακών αναγκών των 

συμμετεχόντων που αφορούν την ακουστική και κατανόηση 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ: 

Στο μάθημα της γλώσσας  
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ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ: 

Στο μάθημα της γλώσσας  

ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΩ 

 ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

10.. Να ακούω και 

να καταλαβαίνω τα βασικά 

νοήματα 

82,6% 1,7% 0% 

 

43,4% 

 

56% 

 

0% 

11. Να ακούω και 

να βρίσκω /εντοπίζω συ-

γκεκριμένες πληροφορίες 

73,9% 2,17% 0,86% 

 

39,1% 

 

60% 

 

0% 

12. Να ακούω και 

να καταλαβαίνω για να 

συμπληρώνω ασκήσεις 

86,9% 0,43% 0,86% 

 

60% 

 

39,1% 

 

0% 

11. Να ακούω και 

να καταλαβαίνω ομιλητές 

με διαφορετική προφορά 

82,6% 2,7% 0% 

 

65% 

 

34,7% 

 

0% 

 

Στην ακουστική δεξιότητα οι μαθητές παρουσίασαν θεαματική βελτίωση, γε-

γονός που έγινε αντιληπτό και κατά τη διάρκεια του project αλλά και έτσι όπως απά-

ντησαν οι ίδιοι στο ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές βελτίωσαν αρκετά την ακουστική 

δεξιότητα κατανόησης του κειμένου που γινόταν από την ερευνήτρια και είχαν τη 

δυνατότητα να κατανοούν το βασικό νόημα αλλά και τις επιμέρους πληροφορίες του 

κειμένου. Τις περισσότερες μάλιστα φορές συμπλήρωναν τις ερωτήσεις κατανόησης 

που ακολουθούσαν χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στο κείμενο. Επιπλέον, οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν επαρκώς και στη χρήση πολυμέσων, όπου απαιτούνται για 

τη συμπλήρωση κενών.  

 

 

Πίνακας 17. Αποτελέσματα προελέγχου και μετελέγχου των μαθησιακών α-

ναγκών των συμμετεχόντων που αφορούν την ομιλία και την επικοινωνία 
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ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ: 

Στο μάθημα της γλώσσας  

ΜΙΛΑΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ 

 ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ν. Να παίρνω μέρος σε παιχνίδια 

ρόλων 
83,9% 0,43% 0,86% 

3,4% 65% 0% 

ξ. Να απαντώ σε ερωτήσεις για 

το μάθημα 
82,6% 0,86% 0,86% 

60,8% 39,1% 0% 

ο. Να συνομιλώ στα ελληνικά 

μέσα στο μάθημα 
82,6% 1,3% 0,43% 

69,5% 30% 0% 

π. Να κάνω μικρά project σε θέ-

ματα σχετικά με το μάθημα 
86,9% 1,3% 0,86% 

43% 56% 0% 

ρ. Να μιλάω στα ελληνικά με 

άνεση και σωστά 
86,9% 1,3% 0,86% 

78,2% 2,17% 0% 

       

 

Στο τελευταίο πίνακα του ερωτηματολογίου σχετικά με τις δεξιότητες στο το-

μέα της προφορικής ομιλίας  διακρίνουν ότι οι τιμές παρουσιάζουν μια μικρή βελτί-

ωση. Αρχικά διακρίνεται η έντονη επιθυμία των μαθητών για ένα πιο δημιουργικό 

μάθημα, όπου θα τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριό-

τητες, σε παρακολουθήσεις οπτικοακουστικών μέσων και γενικά θα έχουν ενεργό και 

δημιουργικό ρόλο μέσα στην τάξη. Σε μια δεύτερη εκτίμηση οι μαθητές παρόλο που 

σ’ όλη την πορεία του project απόλαυσαν ενεργητικά τις προφορικές δραστηριότητες, 

παρουσιάζονται  διστακτικοί στη δεξιότητα αυτή πιθανότατα γιατί γνωρίζουν ότι πα-

ρουσιάσουν δυσκολίες και στην προφορά τους αλλά και ευχέρεια που έχουν στο λό-

γο. Τα αποτελέσματα φυσικά εδώ είναι αναμενόμενα καθώς το οικογενειακό περι-

βάλλον έχει ισχυρή επίδραση στον καθημερινό τρόπο ομιλίας των μαθητών. Ωστόσο 

οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πραγματοποίηση καινούριων project 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος θέλοντας να διαμορφώσουν το μάθημα τους 

δίνοντας μια πιο ζωντανή νότα είναι θετική προς διάφορες τεχνικές όπως τα παιχνίδια 

ρόλων. 
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6.1.3 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου του προελέγχου και του μετε-

λέγχου στο γνωστικό αντικείμενο 

 6.1.3.1 Διαγνωστικό Τεστ στο γνωστικό αντικείμενο. 

Στο εισαγωγικό μάθημα της πειρατικής διαδικασία οι μαθητές δεν είχαν μόνο 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, με σκοπό να σχηματιστεί μια εικόνα για το 

προφίλ του κάθε μαθητή αλλά και το γνωστικό του αντικείμενο, με το οποίο ήρθαν σε 

μια πρώτη επαφή με το περιεχόμενο του project και το σκοπό του. Οι μαθητές, όπως 

μας αποκάλυψαν και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, γνώριζαν αρκετές λε-

πτομέρειες για τα κλασικά παραμύθια και στην πλειοψηφία τους η επαφή μ’ αυτά 

τους φαινόταν πολύ ευχάριστη. Σε μια προφορική ερώτηση της ερευνήτριας «τι είναι 

το λαϊκό παραμύθι» κανένα από τα παιδιά δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Θεωρήθη-

κε σκόπιμο κατά έναρξη της πειραματικής διαδικασίας να γίνει αντιληπτό στα παιδιά  

η έννοια λαϊκού παραμυθιού, ο τρόπος καταγραφής των παραμυθιών και οι στόχοι 

του εν λόγω  project.  

Για να κατανοήσουμε οι μαθητές τον ορισμό του λαϊκού παραμυθιού μοιρά-

στηκε ένα τεστ στους μαθητές, το οποίο περιελάμβανε ένα λαϊκό παραμύθι της Αφρι-

κής. Η περιοχή επιλέχθηκε εσκεμμένα καθώς θέλαμε να καταδείξουμε στους μαθητές 

ένα παραμύθι με έντονα τα χαρακτηριστικά της περιοχής από την οποία κατάγεται. 

Το παραμύθι περιελάμβανε τοπικά ονόματα, ενδυμασίες, διατροφή, τρόπους εργασίας 

που αποκάλυπταν τα γηγενή στοιχεία της περιοχής.  

Το παραμύθι παρουσιάστηκε εικονογραφημένο σε μορφή power point και η 

ανάγνωση του έγινε από την ίδια την ερευνήτρια. Ακολούθησε συζήτηση με τους μα-

θητές στους οποίους εξηγήθηκε τι είναι λαϊκό παραμύθι και γιατί το συγκεκριμένο 

αποτελούσε ένα λαϊκό παραμύθι. Έπειτα περιγράψαμε στους μαθητές ότι και η δική 

μας πειραματική διαδικασία στηρίζετε σε λαϊκά παραμύθια, τα οποία συγκεντρώθη-

καν και καταγράφηκαν από ελληνόφωνο και τουρκόφωνο πληθυσμό των περιοχών 

της Μακεδονίας και της Θράκης. 

Αφού παρουσιάστηκε το παραμύθι μέσα στην τάξη οι μαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν το κείμενο. Το διαγνωστικό 
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τεστ το τέλος του project θα επαναληφθεί, ώστε να εξεταστεί η πορεία βελτίωσης που 

παρουσίασαν οι μαθητές. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την κατανόηση του κειμένου αλ-

λά ταυτόχρονα και την παραγωγή λόγου, δηλαδή τους βασικούς στόχους του συγκε-

κριμένου project.  

6.1.3.2 Αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ.  

 

Παρατηρούμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης οι ερωτήσεις κατανόη-

σης απαντήθηκαν σωστά από τους μαθητές. Η τελευταία μόνο ερώτηση παρουσιάζει 

μια μικρή απόκλιση. Άρα συμπεραίνουμε ότι  το παραμύθι έγινε απόλυτα κατανοητό 

στα παιδιά  με την πρώτη ανάγνωση και δεν χρειάστηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις. 

Όπως μάλιστα μας εξομολογήθηκαν τα παιδιά οι μαθητές απόλαυσαν ιδιαίτερα το 

παραμύθι. 

  

Σχ. 9 αποτελέσματα διαγνωστικού τεστ. 

 

 

 

 Θέλοντας όμως να διευκρινίσουμε αν τα στοιχεία του λαϊκού παραμυθιού έ-

γιναν κατανοητά στους μαθητές, τους ζητήθηκαν να παρουσιάσουν ένα ήρωα λαϊκού 

παραμυθιού της δικής τους παράδοσης. Στο σύνολο τους οι μαθητές  έδωσαν αρνητι-
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επομένως, δεν κατάφεραν να κατανοήσουν από το εισαγωγικό μάθημα τη διαφορά 

του κλασικού παραμυθιού από το λαϊκό παραμύθι.  

Στο δεύτερο ζητούμενο μας οι μαθητές κλήθηκαν να παραγάγουν ένα κείμενο, 

καλλιεργώντας τη φαντασία τους. Στο δεύτερο αυτό στόχο μας επιδιώκεται οι μαθη-

τές να είναι σε θέση να παράγουν ένα κείμενο με συνοχή, σε διάφορες επικοινωνια-

κές περιστάσεις και σε ένα επαρκή μέγεθος. Οι 22 από τους μαθητές που εκτέλεσαν 

τη δραστηριότητα ικανοποιητικά με φαντασία δημιουργικότητα. Οι μαθητές παρου-

σίασαν ποικιλοτρόπως το τέλος και το καθένα από αυτά χρησιμοποίησε τις προσωπι-

κές του εμπειρίες, δίνοντας έτσι μια ξεχωριστή ταυτότητα στην ιστορία του. Όσον 

αφορά τη συνοχή διαπιστώθηκαν πολλές δυσκολίες στο λόγο των παιδιών και ίσως 

σε κάποια κείμενα το νόημα τους δεν ήταν ξεκάθαρο. Ωστόσο τα παιδιά κατανόησαν 

το ζητούμενο της άσκησης και ανταποκρίθηκαν με τις όποιες δυσκολίες. Τέλος στο 

σύνολο τους τα κείμενα είχαν επαρκή μέγεθος, αφού ξεπερνούσαν τις τέσσερις με 

πέντε σειρές. 

 

 

  

6.1.3.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων προελέγχου και μετελέγχου πάνω στο προγνωστικό 

τεστ. 

 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποκάλυψαν την κρίση που είχαν οι 

μαθητές για τους εαυτούς τους, σε σχέση με τις δυνατότητες που ανέπτυξαν καθ’ όλη 

τη διάρκεια του project. Ωστόσο, το εργαλείο εκείνο που παρουσίασε την πραγματική 

πρόοδο που είχαν οι μαθητές, πέρα βεβαίως από τις εβδομαδιαίες ενότητες, ήταν το 

γνωστικό τεστ που πραγματοποιήθηκε στο εισαγωγικό μάθημα και επαναλήφθηκε 

στο τελικό. Θυμίζουμε ότι στο τεστ προβλήθηκε σε μορφή  power point ένα παραμύθι 

από την περιοχή της Αφρικής και έπειτα μοιράστηκε στους μαθητές φύλλο εργασιών 

με ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου αλλά και παραγωγής λόγου. Στο τέλος αφή-

σαμε τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν τον πρωταγωνιστή του παραμυθιού, το λαγό, 

όπως το φαντάζονταν. 

Ερωτήσεις του κειμένου: 

1.Από ποια ήπειρο ήταν ο Μαχμαντού; 

2.Τι παραγωγή είχε φυτέψει στα χωράφια του; 

3.Για ποιο λόγο ήταν στεναχωρημένος ο Μαχμαντού; 
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4.Ποιος ήταν ο δεύτερος «κλέφτης» στο χωράφι; 

5. Τι φαγητό ετοίμασε η μητέρα του; 

 

Σχ. 12 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου του προελέγχου και του μετελέγ-

χου στο γνωστικό αντικείμενο. 

 

 

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις κατανόησης: 

 

Τα αποτελέσματα του τεστ, όσον αφορά τουλάχιστον τις ερωτήσεις κατανόη-

σης ήταν αναμενόμενα. Οι μαθητές είχαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας από την πρώτη 

κιόλας φορά και όπως ήταν αναμενόμενο απάντησαν με την ίδια επιτυχία και στο τε-

λικό μάθημα. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είχαν απαντήσεις όλοι σωστά στις 

ερωτήσεις αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι το τελικό μάθημα πραγματοποιήθηκε την τε-

λευταία εβδομάδα της σχολικής χρονιάς, είναι εύκολο να κατανοήσουν την απροσε-

ξία κάποιων μαθητών. Ενημερώνουμε ότι έπειτα από το πρώτο δίωρο που πραγματο-

ποιήθηκε το τελικό στάδιο της πειραματικής διαδικασίας θα ακολουθούσαν γυμνα-

στικές επιδείξεις στη σχολική αυλή.  

Στην ερώτηση «αν γνωρίζουν κάποιον ήρωα ενός λαϊκού παραμυθιού της πε-

ριοχής τους», η ανταπόκριση αυτή τη φορά ήταν θετική. Θυμίζουμε ότι την πρώτη 

φορά κανένας μαθητής δεν είχαν δώσει καμία σωστή απάντηση, αντίθετα στο μετέ-

λεγχο του τεστ 18 μαθητές απάντησαν τον Ναστραντίν Χότζα, έναν ήρωα για τον ο-
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ποίο έγινε εκτενής λόγος μέσα στην τάξη. Αυτό που μας προκαλεί εντύπωση είναι ότι 

παρόλο που στις διδακτικές ενότητες έγινε λόγος για διάφορους ακόμα ήρωες λαϊκών 

παραμυθιών, όπως η βασίλισσα Ξανθίππη, ο Καραγκιόζης, ο Χιζίρης κ.α,  κανένας 

από αυτούς δεν τράβηξε το ενδιαφέρον των μαθητών, είτε πρόκειται για τους τουρ-

κόφωνες είτε τους ελληνόφωνους μαθητές.  

Στην τελευταία δραστηριότητα, στην οποία οι μαθητές κλήθηκαν να αλλά-

ξουν το τέλος του παραμυθιού τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά. Όπως και την 

πρώτη φορά, η δημιουργική ικανότητα και η έμπνευση των παιδιών μας ικανοποίησε 

ευχάριστα. Οι μαθητές έφτιαξαν το δικό τους σενάριο που ακόμα για μια φορά χαρα-

κτηρίζονταν από μοναδικότητα και ζωντάνια. Η συνοχή του κειμένου σημείωσε με-

γάλη βελτίωση σε σύγκριση με την πρώτη τους προσπάθεια. Οι φράσεις τους, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είχαν μια λογική αλληλουχία και συνεκτικότητα, δί-

νοντας μια νοηματική ενότητα στο κείμενο τους. Η έκταση του κειμένου, δεν διαφο-

ροποιήθηκε από την προηγούμενη φορά, δηλ. κινήθηκε μεταξύ των 4-5 σειρών. Το 

αποτέλεσμα αυτό ίσως επηρεάστηκε από την έντονη ζωντάνια που έχουν οι μαθητές 

στο κλείσμο της σχολικής χρονιάς.  

 

 

6.1.4 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ικανοποίησης. 

 

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πειραματικής διαδικασίας, οι μαθη-

τές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης σχετικά με την άποψη που εί-

χαν πάνω στο project. Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται πάνω στους παράγοντες 

ικανοποίησης των μαθητών για τα λαϊκά παραμύθια αλλά και για το διδακτικό υλικό, 

το οποίο κατασκευάστηκε.  

Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης της ερευνητικής μας διαδικασίας αποσκο-

πεί να εξεταστούν τέσσερα στοιχεία των διδακτικών ενοτήτων: του περιεχομένου, της 

οργάνωσης, της ευκολίας ανάγνωσης και της εμφάνισης. 

 Περιεχόμενο: Στην κατηγορία αυτή αξιολογείται κατά πόσο οι μαθητές αντα-

ποκρίθηκαν θετικά στο λαϊκό παραμύθι, που αποτελούσε το βασικό κείμενο 

των ενοτήτων του διδακτικού υλικού. Το ζητούμενο ήταν αν ο μαθητής αντα-

ποκρινόταν θετικά στα παραμύθια και των δυο πολιτισμών. 
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 Οργάνωση: Η σωστή οργάνωση ενός διδακτικού υλικού είναι ιδιαίτερα σημα-

ντική, γιατί ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, τονώνει το ενδια-

φέρον και καλλιεργεί τη φαντασία του. Άρα στο σημείο αυτό αξιολογούνται 

οι ασκήσεις, οι δραστηριότητες, οι ερωτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης 

που δόθηκαν στους μαθητές. 

 Ευκολία ανάγνωσης: Βασικός στόχος της διδακτικής μας παρέμβασης ήταν η 

βελτίωση της κατανόησης ενός κειμένου. Το ζητούμενο εδώ ήταν αν το παρα-

μύθι αποτέλεσε μέσο διευκόλυνσης της ανάγνωσης ενός κειμένου. 

 Εμφάνιση: Η αισθητική ενός βιβλίου προϊδεάζει το μαθητή και ελκύει το εν-

διαφέρον του. Η προεργασία των ενοτήτων μέσω της παρουσίασης του power 

point αλλά και η εικονογράφηση των ενοτήτων κυρίως με σκίτσα ήταν κάποια 

από τα στοιχεία αξιολόγησης του διδακτικού υλικού.  

Παρακάτω παρατίθενται το διάγραμμα των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου ικανοποίησης που δόθηκε στους μαθητές. Όπως προλέχθηκε το 

ερωτηματολόγιο πέρα των ερωτήσεων της πολλαπλής επιλογής είχε και τρεις ερωτή-

σεις σύντομης ανάπτυξης.  

Ερωτήσεις ερωτηματολογίου ικανοποίησης: 

1. Κατάλαβα τι σημαίνει «λαϊκό παραμύθι» 

2. Μου άρεσε η ανάγνωση του παραμυθιού με τη βοήθεια της εικόνας. 

3. Μου άρεσε που έμαθα παραμύθια από άλλους πολιτισμούς; 

4. Μου άρεσε που έμαθα παραμύθια από τους άλλους δυο πολιτισμούς; 

5. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση του κειμένου ήταν εύ-

κολες για μένα; 

6. Τα κρυπτόλεξα και τα σταυρόλεξα μου άρεσαν; 

7. Μου άρεσε να συνεργάζομαι με τους φίλους μου; 

8. Μου άρεσαν τα παιχνίδια ρόλων;  

9. Κατάφερα να χρησιμοποιήσω τον προφορικό μου λόγο ανάλογα με τις 

επικοινωνιακές περιστάσεις; 

10. Κατάφερα να χρησιμοποιήσω το γραπτό μου λόγο ανάλογα με τα ζη-

τούμενα της δραστηριότητας; 

11. Η βοήθεια του εκπαιδευτικού ήταν ικανοποιητική; 

12. Θα ήθελα να ξανακάνω το ίδιο πρόγραμμα και του χρόνου; 
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Σχ. 13 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου ικανοποίησης. 

 

 

 

Από την πραγματοποιηθείσα έρευσα φάνηκε ότι το project ήταν μια ιδιαίτερα 

ευχάριστη εμπειρία για τους μαθητές. Το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού που βα-

σιζόταν στο λαϊκό παραμύθι, προϊδέαζε θετικά τους μαθητές του και επέφερε υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης. Το υλικό από ότι φάνηκε προάγει και την ιδέα της πολυπολιτι-

σμικότητας, αφού οι μαθητές απολάμβαναν εξίσου τα παραμύθια από τους άλλους 

πολιτισμούς. 

 Όσον αναφορά τις δραστηριότητες του διδακτικού υλικού, οι μαθητές βρή-

καν ικανοποιητικές τις δραστηριότητες που αφορούσαν την κατανόηση κειμένου και 

του λεξιλογίου. Στην πραγματικότητα, έτσι όπως εξέφρασε η πλειοψηφία της τάξης 

στις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, τα κρυπτόλεξα και τα σταυρόλεξα έκλεψαν τις 

εντυπώσεις στα παιδιά.  

Όσο αναφορά την παραγωγή λόγου, προφορικού και γραπτού, ο βαθμός ικα-

νοποίησης των παιδιών ήταν πιο περιορισμένος. Οι δυσκολίες εφαρμογής των προ-

βλεπόμενων δραστηριοτήτων για την παραγωγή λόγου, συνιστά ουσιαστικότερες πα-

ρεμβάσεις και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που οφείλει να διερευνά και να θέτει 

θέματα για συζήτηση που είναι σύγχρονα και ελκυστικά για τα παιδιά. 

Τέλος, και κυρίως αυτό έγινε φανερό κατά τη διάρκεια του project η παρουσί-

αση του παραμυθιού αρχικά σε μορφή power point αλλά και η εικονογράφηση των 
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φυλλαδίων εργασιών προσέφερε ένα πιο θελκτικό και ενδιαφέρον κλίμα μέσα στην 

τάξη. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι το project ήταν μια ευχάριστη ενότητα καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σχολικής ενότητας και κατάφερε κατά κύριο λόγο να πετύχει το στό-

χο της. Αφενός να εξάψει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών, αφετέ-

ρου να βελτιώσει  κάποιες γνωστικές δεξιότητες των παιδιών.  
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7. Συζήτηση 

 

 

Σκοπός της παρούσας πειραματικής εφαρμογής αποτελεί η πολιτισμική αφύ-

πνιση αλλά και η ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην πλειονοτική εκπαί-

δευση μέσω της λαϊκής προφορικής παράδοσης . Συγκεκριμένα, οι στόχοι που προέ-

κυψαν ήταν η καλλιέργεια της δεξιότητας της κατανόησης του κειμένου και του λεξι-

λογίου, η καλλιέργεια της δεξιότητας της παραγωγής του προφορικού και γραπτού 

λόγου και τέλος η ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης. Ο βασικός, φυσικά, άξονας 

είναι η πολιτισμική αλληλοεπίδραση των μαθητών που αποτέλεσε και την αφορμή 

για τη δημιουργία του διδακτικού υλικού. 

Επομένως, η παρούσα διδακτική πρόταση συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 

γλωσσικού υλικού βασιζόμενου στις δυνατότητες που προσφέρουν ο λαϊκός πολιτι-

σμός της περιοχής της Ξάνθης, μέσω του λαϊκού ελληνικού και του τουρκικού παρα-

μυθιού. Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση πέραν των παραπάνω στόχων, επιδίω-

κε να δημιουργήσει ένα κατάλληλο κλίμα ώστε τα παιδιά να αισθάνονται άνετα να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, στηριζόμενοι ακόμα και στις αδυναμίες τους 

στο γνωστικό επίπεδο αλλά και στη πολιτισμική τους διαφορετικότητα. 

Κατά την κρίση μας, το καλύτερο μέσο για μια πολιτισμική γεφύρωση αποτε-

λεί ο λαϊκός πολιτισμός. Αυτό συμβαίνει γιατί, ο δεσμός ανάμεσα στη γλώσσα και 

στον πολιτισμό είναι άρρηκτος και ισχυρός. Αυτό στα πλαίσια όχι μόνο της εκμάθη-

σης γραμματικοσυντακτικών κανόνων και δομών αλλά ως δυνατότητα επικοινωνίας 

και κατανόησης της πραγματικότητας μέσα από μια σειρά διαφορετικών γλωσσικών 

και πολιτισμικών δεδομένων. Ο βασικός στόχος της διδασκαλίας της γλώσσας, του-

λάχιστον σε μια κοινωνία που κινείται μέσα από το πρίσμα πολιτισμικών στοιχείων, 

θα πρέπει να είναι η επικοινωνία, η οποία οφείλει  να είναι συνυφασμένη με την γνώ-

ση του πολιτισμού, του οποίου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι φορέας. 

7.1 Συμπεράσματα ως προς την εκτίμηση των μαθητών πάνω στο λα-

ϊκό παραμύθι. 

 

Με τη χρήση του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους μαθητές της πέ-

μπτης τάξης του έβδομου δημοτικού σχολείου Ξάνθης, έγινε προσπάθεια να διερευ-
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νηθεί αρχικά η σχέση τους με το λαϊκό πολιτισμό και το λαϊκό παραμύθι, η συνδρομή 

των φορέων αγωγής πάνω στο αντικείμενο, οι εκπαιδευτικές αλλαγές που εφαρμόζο-

νται, οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή τους και τα γλωσσικά προβλήματα 

που προκύπτουν μέσα από την ετερογένεια της πλειονοτικής τάξης.  

Παρόλο που οι μαθητές, κυρίως του μουσουλμανικού στοιχείου, παρουσιά-

ζουν έντονα την πολιτισμική τους ταυτότητα στην καθημερινή τους ζωή ήταν απρό-

σμενο το γεγονός ότι δεν γνώριζε κανείς τους την έννοια και τη σημασία του λαϊκού 

πολιτισμού. Οι προσωπικές επιλογές των μαθητών κινούνταν στα γνωστά κλασικά 

παραμύθια, ίσως και σε αρκετά που έχουν παρακολουθήσει σε κινηματογραφικές 

ταινίες, όπως ο Αλαντίν, Κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη. Ωστόσο, το project τράβηξε 

το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς στο άκουσμα ότι η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας θα βασιστεί στη μελέτη  παραμυθιών, ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό γι’ αυτά.  

Κάθε ενότητα του διδακτικού υλικού στόχευε στην παρουσίαση πολιτιστικών 

στοιχείων από τους τρεις πολιτισμούς που συνυπάρχουν και στην τάξη αλλά και στην 

ευρύτερη κοινωνία, τον ελληνικό, τον τουρκικό και τον πομακικό. Όπως ήταν αναμε-

νόμενο οι μαθητές μέσα στο λαϊκό παραμύθι αλλά και στις επικοινωνιακές δραστη-

ριότητες που προηγούνταν εντόπιζαν στοιχεία της κουλτούρας, γεγονός που τους έλ-

κυε σε μια πιο ουσιώδης συμμετοχή. Η αδυναμία εφαρμογής εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας από την μεριά των εκπαιδευτικών αλλά και η απροθυμία του εκπαιδευ-

τικού συστήματος να εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμα πολιτισμικά στοιχεία έχει δη-

μιουργήσει στους μαθητές το φόβο έκφρασης δημοσίως των δικών τους στοιχείων. 

Παρά τη γενική αρνητική στάση του σχολικού περίγυρου προς την τουρκική 

και πομακική γλώσσα, οι μαθητές δεν δίσταζαν να μιλούν κατά τη διάρκεια των δια-

λειμμάτων τη μητρική τους γλώσσα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν και οι ίδιοι ποτέ μέ-

χρι τώρα δεν είχαν διδαχθεί κάποιο μάθημα ή κάποια ενότητα στο διδακτικό πρό-

γραμμα που παρουσίαζε ισάξια και στο ίδιο βαθμό τον τουρκικό και πομακικό πολι-

τισμό με τον ελληνικό.  

Είναι αρκετά σημαντικό να τονιστεί ότι οι μαθητές στο κάλεσμα παρουσίασης 

και ερμηνείας των δικών τους εθίμων και ηθών συμμετείχαν ενεργά και δεν δίσταζαν 

αλλά ούτε έδειχναν κάποιο ίχνος ντροπής ή ενδοιασμού για την δική τους ταυτότητα. 

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής μεθόδου, κάθε ενότητα παρουσιάζονταν σε μορ-

φή power point, προσπαθώντας κάθε φορά να διακοσμήσουν το κείμενο με εικόνες. 

Το προαπαιτούμενο, όμως σε κάθε ενότητα ήταν η συνύπαρξη όχι μόνο των πολιτι-

σμικών στοιχείων των προαναφερθέντων πολιτισμών αλλά και η προβολή εθίμων, 
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παραδόσεων, χαρακτηριστικών και άλλων πολιτισμών και εθνών. Με δεδομένη αυτή 

την προεργασία οι μαθητές, όπως οι ίδιοι εξέφρασαν, εντόπισαν αρκετά στοιχεία που 

είναι κοινά μεταξύ των λαών, για παράδειγμα στα έθιμα του γάμου, κοινά φαγητά, 

ακόμα και κοινούς αγίους, όπως τον Αγ. Γεώργιο και την Παναγιά. Αυτό αντικατο-

πτρίζεται από τη χρόνια συνύπαρξη των λαών έτσι όπως ορίστηκε από τη συνθήκη 

της Λωζάνης το 1913.  

Τα πολυμέσα που χρησιμοποιούνται επίσης για την προβολή των ενοτήτων 

προϊδέαζαν τους μαθητές ευχάριστα να εμπλακούν αργότερα στις γραπτές δραστη-

ριότητες. Μάλιστα όταν αποπειράθηκε από την ερευνήτρια η ανάγνωση του παραμυ-

θιού να γίνει χωρίς τη συνοδεία των πολυμέσων (υπολογιστή) οι μαθητές δεν έδειξαν 

κανένα δισταγμό να εκφράσουν την αντίδραση τους. Τις περισσότερες φορές τα παι-

διά αγωνιούσαν να ακούσουν το νέο παραμύθι, όχι μόνο γιατί λαχταρούσαν να έρ-

θουν σε επαφή με τους ήρωες, τις νεράιδες, τους βασιλιάδες αλλά και γιατί ανέμεναν 

να δουν κάτι οικείο από την προσωπική και κοινωνική τους ζωή. 

Πέρα από την ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών, αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

μαθητές απολάμβαναν την κωμική ταυτότητα των ηρώων κυρίως μέσα από τον συν-

δυασμό ζώο-άνθρωπος ή άνθρωπος-αντικείμενο. Η παρουσίαση των ζώων και των 

αντικειμένων αποκτά χιουμοριστική διάσταση καθώς συνδέεται με το σύστημα ανα-

φοράς του ανθρώπου. Ζώα και αντικείμενα εμφανίζονται με ανθρώπινα χαρακτηρι-

στικά, ιδιότητες, συμπεριφορές (ανθρωπομορφισμός - ανιμισμός), δραπετεύουν από 

το φυσικό τους τόπο, αποδεσμεύονται από συνήθεις λειτουργίες και χρήσεις. Ενδει-

κτικό παράδειγμα: {Ήρθε ο αετός και είπε στο ράφτη «θα σε πάρω μακριά»}! 

Το καταστασιακό χιούμορ, που δημιουργείται μέσα στην τάξη, προκαλείται 

και από τα υπερβολικά παθήματα και τις αδεξιότητες των ηρώων. Φυσικά και δεν 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους τους μαθητές, ο βασικός ήρωας των μουσουλ-

μανικών παραμυθιών, Ναστραντίν Χότζα, ο οποίος με τις άπειρες γκάφες του, μια 

παρόμοια μορφή παρουσιάστηκε και με τον Καραγκιόζη, απελευθέρωνε τους μαθη-

τές και δημιουργούσε ένα θερμό κλίμα μέσα στην τάξη. Η υπερβολή στις παραξενιές 

και στα καμώματα των ηρώων υπερίσχυαν των εθνικών τους χαρακτηριστικά και ό-

πως ισχυρίστηκαν οι μαθητές οι δυο λαϊκοί ήρωες, ο Ναστραντίν και ο Καραγκιόζης, 

μικρές διαφορές παρουσιάζουν. Ενδεικτικό παράδειγμα:  «Αυτό είναι γελοίο», υπο-

στήριξε ο Ναστραντίν Χότζας. "Πώς μπορεί ένα κερί πίσω από ένα παράθυρο να ζε-

στάνει κάποιον τριακόσια μετρά μακριά;"  
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Όσον αφορά το θέμα των παραμυθιών, η απλότητα του περιεχομένου αλλά 

και η γραφικότητα των ηρώων ενθάρρυνε τους μαθητές ποικιλοτρόπως. Από τη μια 

πλευρά δεν τους αποκάρδιωναν οι αυξημένες δομικές και λεξιλογικές απαιτήσεις του 

κειμένου ενώ από την άλλη αντιλαμβάνονται πως κάθε παραμύθι προωθούσε κάποιο 

μήνυμα ή δίδαγμα.  Κατά την προσέγγιση της πλοκής αναζητούσαν την απρόσμενη, 

χιουμοριστική εξέλιξη ή ακολουθία των γεγονότων. Τις περισσότερες μάλιστα φορές 

έκαναν διακειμενικές αναφορές στις εμπειρίες τους βρίσκοντας παρόμοια στοιχεία σε 

άλλα αναγνώσματα που είχαν. 

Αναφορικά με την εικονογράφηση του παραμυθιού, η ερευνήτρια κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του υλικού επιδίωκε να ενισχύσει το κείμενο με στοιχεία αισθη-

τικής των εικόνων. Η τεχνική ανά ενότητα ποίκιλε ανάλογα με το επιδιωκόμενο απο-

τέλεσμα (σκίτσο, καρικατούρα, γελοιογραφία, κινούμενα σχέδια). Η συμβολή και ο 

ρόλος της εικονογράφησης δεν έμενε απαρατήρητος από τους περισσότερους μαθη-

τές και συνήθως συνήθιζαν να παρεμβαίνουν στο σκίτσο είτε χρωματικά είτε λεκτικά.  

 

 

7.2 Συμπεράσματα ως προς την πορεία και την εκτίμηση των μαθη-

τών αναφορικά με τον πρώτο στόχο. 

 Αναφορικά με τη στάση των μαθητών πάνω στις δραστηριότητες του πρώτου 

στόχου, δηλαδή την κατανόηση του κειμένου και του λεξιλογίου, παρατηρούμε ότι το 

σύνολο του δείγματος δεν παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες. Σαφώς σημαντικό ρόλο 

έπαιξε και το γεγονός ότι είχαμε καταφέρει με την ανάγνωση του παραμυθιού να 

τραβήξουμε το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μαθητών, έτσι υπήρχε τουλάχι-

στον στην πρώτη διδακτική ώρα μια μεγαλύτερη προθυμία ως προς τη διεκπεραίωση 

των δραστηριοτήτων.  

Ο παιγνιώδης και ο εικονοπλαστικός τρόπος που επιλέχθηκε να παρουσια-

στούν οι δραστηριότητες προσέγγισε τους μαθητές και συνέχισε την ενίσχυση του 

ευχάριστου κλίματος. Κατά κοινή ομολογία στις δραστηριότητες κλειστού τύπου που 

έπρεπε να επιλέξουν τη σωστή απάντηση, η συμμετοχή αλλά και επιτυχία των μαθη-

τών ήταν αξιοσημείωτη. Κυρίως στις δραστηριότητες που αφορούσαν το νόημα του 

κειμένου, οι μαθητές δεν δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη σωστή επιλογή.   

Ειδικότερα στις ερωτήσεις Σωστό ή Λάθος, όπως και στις ερωτήσεις πολλα-

πλής επιλογής η ανταπόκριση του συνόλου των παιδιών ήταν πολύ ενθαρρυντική. 
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Συγκεκριμένα αυτό που έγινε κατανοητό είναι πως η ανάγνωση του παραμυθιού με 

τη βοήθεια των πολυμέσων και της εικόνας συνέβαλε στην κατανόηση του  κειμένου 

σε μεγάλο βαθμό. Το σύνολο του δείγματος ανταποκρινόταν στις δραστηριότητες 

χωρίς να χρειαστεί δεύτερη  ανάγνωση του κειμένου. Το λεξιλόγιο, ωστόσο που επι-

λέχθηκε στις δραστηριότητες ανταποκρινόταν στο επίπεδο των μαθητών επαρκώς.  

Οι λεξιλογικές δραστηριότητες των ενοτήτων παρουσίαζαν περισσότερες δυ-

σκολίες καθώς όπως διαπιστώθηκε και από τα προγνωστικά τεστ αλλά και από την 

απόδοση των μαθητών, τουλάχιστον στις πρώτες ενότητες, οι δυσκολίες ήταν αυξη-

μένες. Όπως προαναφέρθηκε στις επικοινωνιακές δραστηριότητες πριν την ανάγνωση 

του παραμυθιού, οι μαθητές προετοιμάζονταν κυρίως με εικόνες που σχετίζονταν με 

το λεξιλόγιο του κειμένου (αγροτικό περιβάλλον, εθνικά χαρακτηριστικά, καιρικές 

συνθήκες).  

Ειδικότερα στα σταυρόλεξα και στα κρυπτόλεξα παρακινήθηκαν να εκφρά-

σουν σε γραπτό λόγο τα ζητούμενα ή τις εικόνες που αντιστοιχούσαν στο κατάλληλο 

κενό. Στο παιχνίδι με τις «κρυμμένες λέξεις » σχολιάστηκε η εντύπωση ότι η δραστη-

ριότητα ήταν αρκετά δύσκολη και μάλιστα απασχόλησε τους μαθητές για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά στο μάθημα 11 ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπί-

σουν στο κρυπτόλεξο δέκα είδη πουλιών ή ζώων. Παρόλο που τους ήταν ιδιαίτερα 

γνωστά λόγω της προϋπάρχουσας αναφοράς στο κείμενο αλλά και από στις υπόλοι-

πες δραστηριότητες, το αποτέλεσμα δεν ήταν επιτυχές.  

Με παρόμοιο τρόπο φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι μαθητές τις δραστηριότη-

τες, με τις οποίες δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι. Στις διδακτικές ενότητες επιλέχτηκε 

μια μορφή δραστηριοτήτων, με τις οποίες μέχρι την περάτωση του project οι μαθητές 

δεν είχαν έρθει ξανά σε επαφή. Μια τέτοια δραστηριότητα ήταν «ο ιστός της αρά-

χνης». Οι μαθητές έπρεπε μέσα σε ένα «πλέγμα» να γράψουν επίθετα που χαρακτηρί-

ζουν τους ήρωες του παραμυθιού. Οι αντιδράσεις των μαθητών ήταν ανάμεικτες κα-

θώς από τη μια δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά τέτοιου είδους πρόκληση και αυτό τους 

προκαλούσε μια αναστάτωση, από την άλλη όμως ο τρόπος εκφοράς της δραστηριό-

τητας με το εικονικό στοιχείο να υπερτερεί τους ενθάρρυνε να δραστηριοποιηθούν. 

Στα πλαίσια του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης, η γνώσης της πολι-

τισμικής μας παράδοσης και η καλλιέργεια της ιστορικής μας μνήμης σε συνδυασμό 

με τη συνύπαρξη των πολιτισμών που υπάρχουν στη σχολική τάξη κρίνονται απαραί-

τητα. Η δομή και το λεξιλόγιο του λαϊκού παραμυθιού μπορεί να ενεργοποιήσει τη 

θέληση και τις δεξιότητες των μαθητών. Έτσι στις δραστηριότητες που χρειάζονταν 
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ένα συνδυασμός των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου αλλά και της κατανόησης του 

κειμένου (ολοκλήρωση των προτάσεων, γράψτε τον σκελετό, δώστε ένα τίτλο), οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά καθώς είχε προηγηθεί και η οπτικοακουστική ανά-

γνωση του παραμυθιού που φυσικά είχε βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου. Βε-

βαίως αυτή η παρατήρηση δεν αφορά το σύνολο των μαθητών της τάξης. Δυστυχώς 

οι τουρκόφωνοι μαθητές παρόλο που έδειχναν να ανταποκρίνονται στην κατανόηση 

του κειμένου αδυνατούσαν να εκφράσουν σε πολλές περιπτώσεις τις ιδέας τους.   

 

 

7.3 Συμπεράσματα ως προς την πορεία και την εκτίμηση των μαθη-

τών αναφορικά με τον δεύτερο στόχο. 

  

Στο μετά- στάδιο, λοιπόν, ολοκληρώνεται η διδακτική ενότητα και στοχεύου-

με: α) να τονώσουμε το ενδιαφέρον του μαθητή για συμμετοχή σε δραστηριότητες 

και β) την καλλιέργεια παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Στο στάδιο αυτό 

οι δραστηριότητες ευνοούν πολύ περισσότερο τη συνύπαρξη των πολιτισμικών στοι-

χεία μέσω της ανάγνωσης, καθώς κάθε φορά είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το δια-

φορετικό ως αφορμή και θέμα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Στα 

συνήθη θέματα που προβάλλονται μέσα από το παραμύθι, προστίθενται παρόμοια  

μοντέλα που ζητούσαμε από τους μαθητές να σχολιάζουν, να εμπλακούν ή να γρά-

ψουν για τη χώρα τους, τον πολιτισμό τους και θέματα που περικλείονται μέσα σ’ 

αυτό όπως για το θάνατο, το γάμο, την αγάπη, παροιμίες, ανέκδοτα κ.α.  

 Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του διαπολιτισμικού διαλόγου ήταν η κατανόη-

ση της πολιτισμικής ετερότητας των εθνικών ομάδων. Η κατάλληλη επιλογή πολιτι-

σμικών θεμάτων οδηγεί στην αντιπαραβολή συνηθειών μεταξύ ατόμων με διαφορετι-

κές εθνοπολιτισμικές ταυτότητες, εξασφαλίζοντας σε ένα πρώτο επίπεδο την ισότητα 

ευκαιριών, μέσα από τη δυνατότητα που τους δίνεται να χρησιμοποιήσουν την ελλη-

νική και τη μητρική τους γλώσσα μέσα από τις ατομικές και καθημερινές τους εμπει-

ρίες. Δεδομένου ότι το project πραγματοποιήθηκε σε μια επαρχιακή πόλη, αντλήσαμε 

μέσα από τη θεματολογία του λαϊκού παραμυθιού πρότυπα, καταστάσεις και χώρους 

που δεν έχουν αλλοιωθεί ιδιαίτερα από την αστικοποίηση και προσέφεραν οικείες 

εικόνες στους μαθητές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι διαφορές και οι ομοιότητες στην 

κουλτούρα των μαθητών συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αμοιβαιότητας και 
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εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων, καθώς ανακαλύπτονται κοινές δράσεις και στά-

σεις, ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και 

το εντελώς διαφορετικό αποτελεί μια νέα πληροφορία γεμάτη ενδιαφέρον.  

 Οι δραστηριότητες που αφορούσαν την παραγωγή του προφορικού λόγου βα-

σίστηκαν κατά βάση στην πολιτισμική διαφορετικότητα του τμήματος. Μέσα από ένα 

παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές ενημερώνονταν για έθιμα, συνήθειες, τοπικούς ήρωες, 

φαγητά και παραδόσεις των τριών πολιτισμών και αντιστοίχως ζητούνταν να συμμε-

τέχουν σε συλλογικές ή ατομικές δραστηριότητες που του προσέφεραν ίσες ευκαιρίες 

έκφρασης και συνεργασίας. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ότι οι δραστηριότητες 

αυτού του μέρους ήταν οι πιο πετυχημένες. Από την μια οι μαθητές δεν δίστασαν ού-

τε ένιωθαν κάποιο ίχνος ντροπής στη δημόσια έκθεση των πολιτιστικών εθίμων τους. 

Το θετικό φυσικά ήταν η δεκτικότητα και η περιέργεια του υπολοίπου τμήματος στην 

εκμάθηση νέων εθίμων. Από την άλλη οι δραστηριότητες του προφορικού λόγου ε-

νεργοποιούσαν έντονα τη φαντασία και την παραγωγικότητα των μαθητών, οι οποίοι 

μάλιστα ήθελα να συνεργαστούν και να προετοιμαστούν με τους φίλους τους. 

 Συγκεκριμένα στην ενότητα 11 παραθέσαμε μια πηγή με στοιχεία του Να-

στραντίν Χότζα, ένα ήρωα που ήδη είχαμε αναφέρει αρκετές φορές σε προηγούμενες 

ενότητες. Αρχικά τα ερωτήματα που θέσαμε στους μαθητές είναι να παρουσιάζουν 

και οι ίδιοι τις προσωπικές τους εμπειρίες αλλά και διάφορες ιστορίες του ήρωα. Σε 

ένα δεύτερο επίπεδο, δεδομένου ότι η ενότητα αναφερόταν στο συμβουλευτικό ρόλο 

του Χότζα, ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν συμβουλευτικά και διοικητικά 

όργανα της εποχής μας. Σαφώς σε κάποιες ενότητες οι δραστηριότητες πραγματοποι-

ούνταν μέσα από το παιχνίδι ρόλων. Για παράδειγμα στην ενότητα 5 αναφερόμενη 

στο ελκυστικό χαρακτήρα που έχει το κακό στοιχείο στα λαϊκά παραμύθια, ζητάμε 

από τους μαθητές της τάξης να χωριστούν σε δυο ομάδες, οι μεν να διαδραματίσουν 

τους δημοσιογράφους, οι δε τους περαστικούς και να παρουσιάζουν ένα διάλογο 

σκοπούμενοι  να βρουν το δράστη της ενότητας. 

Η μεγάλη αποδοχή των δραστηριοτήτων του προφορικού λόγου γίνεται φανε-

ρή από το γεγονός ότι η θεματολογία  πυροδοτούσε τη φαντασία των μαθητών κατα-

φέρνοντας να συνδυάσουν τα παραμυθιακά μοτίβα με την επικαιρότητα και τις σύγ-

χρονες ανάγκες. Επίσης, η επιλογή αυθεντικών ιστοριών όχι μόνο προωθούσε και α-

νέπτυσσε τη διαπολιτισμική συνείδηση, αλλά, επιπλέον, αξιοποιούσε την προϋπάρ-

χουσα γνώση και ενεργοποιούσε τα κίνητρα των παιδιών για να επικοινωνήσουν. Οι 

δραστηριότητες του προφορικού λόγου, σύμφωνα με την εκτίμηση της ερευνήτριας 
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παρέχουν ευκαιρίες για στοχασμό αλλά και αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες 

των μαθητών. Δεδομένου ότι κατά το πλείστον οι δραστηριότητες ήταν ομαδικές οι 

μαθητές ανέπτυσσαν δεξιότητες όπως αλληλοϋποστήριξη, ενσυναίσθηση, αλληλοσε-

βασμός, αλληλοεκτίμηση.  

 Είτε οι δραστηριότητες του προφορικού λόγου είχαν κάποιο πολιτισμικό υπό-

βαθρο είτε απέβλεπε στην καλλιέργεια της δεξιότητας του λόγου, ήταν ιδιαίτερα επι-

τυχείς. Συγκεκριμένα οι μαθητές βιάζονταν να κάνουν τις δραστηριότητες του πρώ-

του μέρους για να φτάσουν στο μετά – στάδιο. Στις δραστηριότητες του γραπτού λό-

γου κρίθηκε απαραίτητο να αναφερθούν τομείς που απασχολούν θέματα της τοπικής 

κοινωνίας, δίνοντας ένα έναυσμα στους μαθητές να εκφράσουν τη δική τους μαρτυ-

ρία πάνω στα ζητήματα. Για να μπορέσει να αποτελέσει ο λαϊκός πολιτισμός δημι-

ουργικό πεδίο στα πλαίσια της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας αλλά ταυτόχρονα 

και να συμβάλλει στην διαπολιτισμική προσέγγιση των λαών, θα πρέπει από ένα ευρύ 

φάσμα αντιλήψεων και δράσεων να συνδεθεί με διδακτικές τεχνικές και μαθησιακές 

δραστηριότητες που προάγουν την αύξηση των γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Στο μετα-στάδιο ο δεύτερος στόχος της πειραματικής διαδικασίας ήταν η βελ-

τίωση της παραγωγής γραπτού λόγου. Από τα ερωτηματολόγια που είχαν μοιραστεί 

στο προέλεγχο οι μαθητές αυτοεκτίμησαν τις αδυναμίες που παρουσίαζαν στη δεξιό-

τητα αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη το γλωσσικό προφίλ, διαπιστώθηκε από τις πρώτες 

κιόλας ενότητας ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν μπορούσαν να εκφραστούν γραπτά αλλά 

παρουσίαζαν και μια αδυναμία στην κριτική σκέψη και κατ’ επέκταση μια απροθυμία 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων.  

Το περικείμενο μάθησης που οικοδομήθηκε στην Ε΄ τάξη του 7
ο 

Δημοτικού 

Σχολείου Ξάνθης και της ερευνήτριας σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο σχεδιασμό 

της διδακτικής παρέμβασης διευκόλυνε την επιδιωκόμενη ενεργοποίηση των μαθη-

τών ακόμα την επίτευξη του πιο δύσκολου στόχου μας, την παραγωγή γραπτού λό-

γου. Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι οι μαθητές, ανεξαρτήτου πολιτισμικού υπό-

βαθρου, αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες στη δόμηση ενός γραπτού κειμένου ακόμα 

και όταν αυτό δεν παρουσίαζε πολλές δυσκολίες. Οι αυθεντικές καταστάσεις που δη-

μιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των ενοτήτων (οπτικοακουστικό υλικό, υπόθεση 

σεναρίου, δραστηριότητες προφορικού λόγου), αποτέλεσαν το ζητούμενο και σε αυτή 

την περίπτωση. Τα αποτελέσματα του γραπτού λόγου καταδεικνύουν την επίδραση 

που είχαν οι προηγούμενες δραστηριότητες στην εμβάθυνση των πληροφοριών που 

δίνονταν: α) στην κατανόηση της δομής και οργάνωσης λόγου που απαιτεί κάθε είδος 
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γραπτού κειμένου (γράμμα, ανακοίνωση, συνταγή, αγγελία, ιστορία, αλλαγή σεναρί-

ου), την οικειοποίηση τους με το κάθε είδος και τελικά την αξιοποίηση τους κατά την 

αυτόνομη δημιουργία των δικών τους γραπτών, β) στην αξιοποίηση των λεξιλογικών 

συμβάσεων που στόχευε η κάθε ενότητα. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν την α-

ποδέσμευση φαντασίας και την αξιοποίηση του χιούμορ προσαρμοσμένο στις απαι-

τήσεις του κάθε είδους (υπερβολή, ατυχήματα- παθήματα ηρώων, αδεξιότητες ηρώ-

ων, παραλληλισμοί με την πραγματικότητα, απροσδόκητο, έκπληξη). Από την ανά-

λυση των ημερολογιακών αναφορών διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν πραγματοποιή-

σιμο σε όλες τις περιπτώσεις των μαθητών αλλά σε όλους θα μπορούσαμε να διακρί-

νουμε μια σχετική βελτίωση. 

Το τελευταίο συμπέρασμα που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι μετά το 

πέρας της διδακτικής παρέμβασης αλλά και έτσι όπως συνυφαίνεται από τα αποτελέ-

σματα του τεστ ικανοποίησης, οι μαθητές διασκέδασαν την διαδικασία και ένιωσαν 

ευχαρίστηση. Η ικανοποίηση τους πηγάζει από την αίσθηση της ενίσχυση των γλωσ-

σικών δεξιοτήτων τους αλλά και την προβολή, ίσως για πρώτη φορά μέχρι τώρα των 

πολιτισμικών στοιχείων.  
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7.4 Περιορισμοί 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτικής πρότασης 

απορρέουν από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό προκύπτουν και οι αντίστοιχοι περιορι-

σμοί. Παρόλο που το πρότζεκτ πήρε μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού διδα-

κτικού έτους, δεδομένου ότι αποτελούνταν από είκοσι διδακτικές ενότητες, κρίνεται 

απαραίτητο να γίνει αναφορά στο μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, καθότι αφορού-

σε αποκλειστικά την Ε’ τάξη του 7
ου

 Δημοτικού σχολείου Ξάνθης. Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές της εν λόγω τάξης ήταν 23 στο σύνολο. Η πειραματική διαδικασία στηρίζο-

νταν στις αρχές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, γεγονός που η πολιτισμική ανο-

μοιογένεια του τμήματος συνέβαλε θετικά στην διεκπεραίωση της. Ωστόσο, ο αριθ-

μός των συμμετεχόντων σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικός του μουσουλμανικού 

μαθητικού πληθυσμού της Θράκης. Γι’ αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται η γενίκευση των 

συμπερασμάτων, των αποτελεσμάτων και των θετικών πορισμάτων της εφαρμογής 

της μεθόδου της πειραματικής διαδικασίας.  

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση στηρίχθηκε στις δυνατότητες που προ-

σφέρει ο λαϊκός πολιτισμός και συγκεκριμένα το παραμύθι για την καλλιέργεια των 

γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και τη συνύπαρξη πολιτισμικών στοιχεί-

ων. Στόχος, λοιπόν, ήταν η οικοδόμηση από μάθημα σε μάθημα εκείνων των διδακτι-

κών πλαισίων τα οποία αφενός θα προωθούσαν την εποικοδομητική διαδικασία της 

σκέψης διαμέσου συζητήσεων και δραστηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα αφετέ-

ρου θα συνέδραμαν στην προβολή των πολιτισμικών στοιχείων αλλά και στη συνύ-

παρξη των διαφορών και των ομοιοτήτων του εκάστοτε πολιτισμού. Η συγκεκριμένη 

επιλογή που θα καθιστούσε το γεγονός της μάθησης πιο ελκυστικό και αποτελεσμα-

τικό, κρίνεται αποδοτική καθώς όσον αφορά τον πρώτο στόχο, τη συνύπαρξη των πο-

λιτισμικών στοιχείων, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά θετικά, όσον αφορά το δεύτερο 

στόχο, την καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, παρουσίασαν και εκεί μια μερική 

βελτίωση. 

Παρ’ όλα αυτά οι προσπάθειες αξιοποίησης των στοιχείων του λαϊκού πολιτι-

σμού στο αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα είναι ελάχιστες και από όσο γνωρίζουμε 

από την ελληνική βιβλιογραφία στην περιοχή της Θράκης δεν έχει πραγματοποιηθεί 

προηγούμενου ερευνητικού τύπου διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία των 
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γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω του λαϊκού πολιτισμού, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαί-

σιο αναφοράς και σύγκρισης. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι η 

συγκεκριμένη πρόταση είναι η πλέον αποδοτική και αποτελεσματική. 

Όσον αφορά τη διαδικασία του πρότζεκτ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα 

ερωτηματολόγια δεν απαντήθηκαν με την ίδια σοβαρότητα που απαιτείται από όλους 

τους μαθητές. Τα αποτελέσματα του δημογραφικού χαρακτήρα αλλά και το επίπεδο 

γνώσεων και στον προέλεγχο αλλά και στο μετέλεγχο  στηρίχθηκε στην υποκειμενική 

θεώρηση των πραγμάτων από τους μαθητές. Συγκεκριμένα, η μόρφωση, η καταγωγή 

και το επάγγελμα των γονιών δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλήρως η εγκυρότητα των 

απαντήσεων που δόθηκαν. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο γνώσεων των μα-

θητών, το οποίο επίσης δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλήρως καθώς οι μαθητές και στα 

ερωτηματολόγια αλλά και στην αυτοαξιολόγηση που γινόταν σε κάθε ενότητα πα-

ρουσίαζαν μια ψευδή τάση βελτίωσης του επιπέδου τους.  

 

7.5 Ερευνητικές προεκτάσεις   

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τα αποτελέσματα που διεξήγαμε  

από τα προαναφερθέντα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι η εργασία αυτή αποτελεί 

αφορμή για μια περαιτέρω διερεύνηση στο θέμα στης διγλωσσία της Θράκης αλλά 

και της συνύπαρξης των πολιτισμικών στοιχείων. 

 Η γλώσσα εκτός από μέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης αποτελεί και 

το βασικό όργανο για την ανάπτυξη της σκέψης. Η γλώσσα είναι το μέσο για την 

πρόσκτηση και την αποδοχή ενός πολιτισμού. Η αναγνώριση και η αποδοχή της μη-

τρικής γλώσσας (πρώτη γλώσσα) των παιδιών στο σχολείο, είναι προϋπόθεση για τη 

δημιουργία ετοιμότητας και θετικού κλίματος για την εκμάθηση της κυρίαρχης ή δεύ-

τερης γλώσσας. Το σχολείο με το να δημιουργεί ένα πλαίσιο αποδοχής και αναγνώρι-

σης της πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας των παιδιών αποφεύγονται καταστά-

σεις που οδηγούν στην πολιτιστική στέρηση, στην αλλοτρίωση και στην απώλεια 

ταυτότητας και αυτοεκτίμησης τους. Για να είναι αποτελεσματικότερη και επωφελής 

η δυναμική ένταξη και η ομαλή-δίκαιη συμμετοχή στο σχολείο και στην κοινωνία της 

πλειοψηφίας δεν πρέπει να ασκείται πίεση και εξαναγκασμός στα μέλη της «μειονό-
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τητας», για να αποβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τα δομικά στοιχεία 

της ταυτότητας τους
81

. 

 Το συγκεκριμένο πρότζεκτ εφαρμόστηκε σε περιορισμένη έκταση σε μια μό-

νο πολυπολιτισμική τάξη, η οποία έφερε μεν θετικά αποτελέσματα αλλά δεν μπορεί 

μεμονωμένα να αποτελέσει επαρκές δείγμα. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι η 

προτεινόμενη περαιτέρω έρευνα θα συνεισφέρει, πέραν της συγκριτικής εξέτασης 

των υπαρχόντων δεδομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά θα παρουσιάσει σε πιο 

βαθμό η πολιτισμική συνύπαρξη θα μετουσιωθεί  στο μελλοντικό χρόνο σε κοινωνική 

συνύπαρξη. Η προώθηση διδακτικών προτάσεων, είτε προέκτασης της παρούσας ερ-

γασίας είτε διαφορετικού αντικείμενου, θα συνέβαλε στην κατανόηση ότι τα πολιτι-

σμικά στοιχεία, των οποίων φορέας είναι το άτομο- και τα οποία προέρχονται από 

δυο διαφορετικά κοινωνικοπολιτιστικά συστήματα- συνθέτουν την πολιτισμική του 

ταυτότητα του ίδιου του ατόμου αλλά και της ίδια της περιοχής.  

 

Διδακτικές προτάσεις: 

 

 Ο λαϊκός πολιτισμός φυσικά, δεν περιορίζεται μόνο στο λαϊκό παραμύθι αλλά 

περικλείει και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν αντιστοίχως να εμπλουτίσουν την 

παρούσα εργασία. Τέτοια στοιχεία είναι: το δημοτικό τραγούδι, αναφορά σε έθιμα, 

λαϊκές ονομασίες και παροιμίες, θρησκευτικές γιορτές. Φυσικά όλα τα προηγούμενα 

αξιοποιηθήκαν ως επικουρικά στοιχεία των δραστηριοτήτων αλλά δεν αποτέλεσαν 

και το βασικό κείμενο των ενοτήτων. 

 

 Α) Δημοτικό τραγούδι 

Μια πιθανή αξιοποίηση του λαϊκού δημοτικού τραγουδιού θα μπορούσε να 

αποτελέσει μια πρώτη επαφή των μαθητών με την ποίηση.  Προς αυτή την κατεύθυν-

ση, η προτεινόμενη δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη διδασκαλία -

προσέγγιση του τύπου και των ειδών ομοιοκαταληξίας που υπάρχουν.  

1. Οι μαθητές θα καλούνταν μέσα από δραστηριότητες να αλλάξουν την ομοι-

οκαταληξία των τραγουδιών και να την αντικαταστήσουν με το λεξιλόγιο της ενότη-

τας που παρουσιάστηκε. Το δημοτικό τραγούδι όπως όλοι γνωρίζουμε συνδυάζεται 

με την ποίηση, το χορό, τη μουσική, τη ζωή. Μέσα από αυτές τις εκφάνσεις οι μαθη-

                                                 
81
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τές θα μπορούν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά, να προβάλλουν τον πολιτισμό 

τους αλλά και να καλλιεργήσουν και περαιτέρω γλωσσικές δεξιότητες. 

2. Κάθε ομάδα καλείται να αναζητήσει και να συγκεντρώσει από το σχολικό 

μάθημα της λογοτεχνίας ποιήματα της αρεσκείας της. Καλούμε τους μαθητές να ε-

ντοπίσουν τις ρίμες, τις οποίες γράφουμε στον πίνακα. Αφού τις συγκεντρώσουμε τις 

χωρίζουμε ανα κατηγορίες και ζητούμε από τους μαθητές να βρουν λέξεις με την ίδια 

κατάληξη. 

 

 Β) Κόμικς 

Η χρησιμοποίηση των λαϊκών παραμυθιών όπως διαπιστώθηκε μπόρεσε να 

διεγείρει τη φαντασία και να εκδηλώσει τη δημιουργικότητα των παιδιών. Οι μαθητές 

όμως συνηθίζουν να παρουσιάζουν πολύ συχνά έλλειψη ενδιαφέροντος όταν παρου-

σιάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η ίδια θεματολογία, πράγμα που συναντήσαμε 

και τη διάρκεια της δική μας πρότασης. Οι μαθητές μετά το πέρας του Απριλίου ανα-

ζητούσαν μια ανανέωση της θεματολογίας. Έτσι προτείνουμε την αξιοποίηση ως νέο 

συνδυαστικό ερέθισμα, τη δημιουργική αξιοποίηση των κόμικς. Τα κύρια χαρακτηρι-

στικά των κόμικς (αφηγηματική δομή, συνοπτικό λόγος, δράση και παθήματα ηρώων, 

απρόβλεπτες και υπερβολικές καταστάσεις, χιούμορ, λειτουργία της εικόνας κ.α) συ-

μπίπτουν μ’ εκείνα των λαϊκών παραμυθιών και μπορούν να αποτελέσουν αφορμή 

για περαιτέρω δραστηριότητες. 

 Ενδεικτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φέρει στην τάξη ορισμένα κόμικς της αρεσκείας 

της. Οι μαθητές της ομάδας, αφού ξεφυλλίσουν τα κόμικς, επιλέγουν και ξε-

τυλίγουν ένα αυτοτελές απόσπασμα, προσπαθώντας η δράση των ηρώων να 

ταιριάζει με αυτή των ηρώων του λαϊκού παραμυθιού. Οι μαθητές προσπα-

θούν να μετασχηματίσουν τους διαλόγους των ηρώων του κόμικς με εκείνων 

του παραμυθιού διαπλάθοντας μια καινούρια πλοκή κα δίνοντας μια νέα εξέ-

λιξη σύμφωνη με τα ενδιαφέροντα τους. 

2. Ομαδικά ή ατομικά μοιράζεται από την ερευνήτρια/δασκάλα ένα απόσπασμα 

κόμικ που διακόπτεται λίγο πριν την κορύφωση και τη λύση της πλοκής. Οι 

μαθητές καλούνται να φανταστούν πώς ολοκληρώνεται η ιστορία. Για να αυ-

ξήσουμε τη δυσκολία της δραστηριότητας μπορούμε να εντάξουμε την πλοκή 

σ’ ένα συγκεκριμένα επικοινωνιακό πλαίσιο (αγγελία, άρθρο, ανακοίνωση 

κ.α). 
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3. Από το γνωστό κόμικ Μαφάλντα αφαιρούνται από τη δασκάλα τα λόγια από 

τις λεζάντες και κρατείται μόνο η λεζάντα που παρουσιάζεται το απρόβλεπτο, 

χιουμοριστικό τέλος. Αρχικά ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις 

λεζάντες που προηγούνται της κορύφωσης και να προσπαθήσουν στην πλοκή 

της ιστορίας να παρουσιάσουν κάποια πολιτισμικά έθιμα (γάμου, φαγητά, 

γιορτές). 

 

Γ) «Το ταξίδι του Κόσμου» 

Λαμβάνοντας υπόψη για ακόμα μια φορά την απενοχοποίηση των μαθητικών και 

τη δεκτικότητα των πολιτισμικών στοιχείων του έτερου πολιτισμού, προτείνουμε για 

την ενίσχυση αυτών των αισθημάτων και τη συμμετοχή του οικογενειακού περιβάλ-

λοντος στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας. 

 

1. Δημιουργούμε ομοιογενείς ομάδες μαθητών και παρουσιάζουμε τις αρχές που 

θα πρέπει να έχει η δομή μιας συνέντευξης. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, οι 

μαθητές θα είναι οι δημοσιογράφοι και η οικογένεια τους οι συνεντευξιαζόμε-

νοι. Στη συνέντευξη οι μαθητές θα αναζητούν την προέλευση της οικογένειας, 

στον τόπο καταγωγής των προγόνων  και θα διευρύνουν την πολιτισμική τους 

κληρονομιά. Στόχος θα είναι να αναδειχθεί και να γίνει κατανοητή η γλωσσι-

κή και πολιτισμική ετερότητα στην θρακική κοινωνία.  

2. Δημιουργούμε ένα πίνακα μέσα στην τάξη «Από πού ήρθαμε; » πάνω σ’ ένα 

γεωγραφικό χάρτη, όπου τα παιδιά εντοπίζουν τους διάφορους τόπους κατα-

γωγής και τοποθετούν καρτέλες με τα ονόματα τους αλλά και μερικές λέξεις 

της μητρικής τους γλώσσας ή διαλέκτους της περιοχής τους. 

3. Οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν τα πορτρέτα τους με υλικά αντικείμε-

να – σύμβολα της πολιτισμικής τους κληρονομιάς, φωτογραφίες, μουσικά όρ-

γανα, θρησκευτικά αντικείμενα. Στο τέλος του σχολικού έτους θα μπορούσε 

να δημιουργηθεί μια έκθεση με τα πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής και 

τόπου που ενδεικτικά θα ονομαστεί «η γωνιά των πολιτισμών». Επίσης θα 

μπορούσε να γίνει πρόσκληση προσώπων από διαφορετικές πολιτισμικές ο-

μάδες από το κοντινό περιβάλλον των μαθητών, ώστε να συζητήσουν με τα 

παιδιά σε μορφή συνέντευξης και να δοθεί έτσι η ευκαιρία για την ανταλλαγή 

διαφορετικών ιδεών και εμπειριών. 

 



  

182 

 

Δ) Αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. 

 Η διδακτική αξιοποίηση άρθρων (αυθεντικού τύπου) από τον τουρκικό ή ελ-

ληνικό τύπο, επιτρέπει μια ορατή επαφή με την επικαιρότητα και την καθημερινή 

κουλτούρα. Η πολιτισμική γνώση καλλιεργείται με την καθημερινότητα έτσι όπως 

παρουσιάζεται από τα αυθεντικά κείμενα. Η διαπολιτισμική διαπραγμάτευση βασίζε-

ται πάνω σε θέματα και πολιτισμικά προϊόντα που έχουν πιο σύγχρονη και άμεση 

μορφή εμπνέοντας περισσότερο τους μαθητές.  

1. Παρουσιάζουμε ένα μεταφρασμένο κείμενο του τουρκικού τύπου, το οποίο 

παρουσιάζει την καθημερινή ζωή των  τούρκων μαθητών μετά το σχολείο 

(εκμάθηση ξένων γλωσσών, αθλητισμός, πρόσθετη διδασκαλία, ενασχόληση 

με μουσικές σπουδές). Ζητάμε από τους μαθητές να παρουσιάσουν ομοιότη-

τες και διαφορές που παρουσιάζουν στον τόπο τους και τους παροτρύνουμε 

μέσω μιας κατευθυνόμενης συζήτησης να εκθέσουν τις απόψεις τους. (ποιο 

είναι αντιστοίχως το πρόγραμμα τους, ποια προβλήματα παρουσιάζουν οι μα-

θητές στα ελληνικά σχολεία, αν είχαν τη δυνατότητα για μια μέρα να γίνουν 

πρωθυπουργός ποιες αλλαγές θα έκαναν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

). 
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διαγνωστικό τεστ                           

Ο χωρικός και ο λαγός 

Κάποτε σ’ ένα χωριό στην Αφρική ζούσε ένας εργατικός χωρικός που τον έ-

λεγαν Μαχμαντού. Μια μέρα πήγε να δει το χωράφι του δίπλα στο ποτάμι, που είχε 

φυτέψει αράπικα φιστίκια…. Έκπληκτος ανακάλυψε ότι έλειπε ένα μεγάλο μέρος από 

τη σοδειά του. Την επόμενη μέρα ξαναπήγε στο χωράφι.  

Όταν είδε ότι έλειπαν και άλλα φιστίκια κατάλαβε ότι κάποιος έμπαινε το 

βράδυ στο χωράφι του και τα έκλεβε. Γύρισε θυμωμένος σπίτι και είπε στη γυναίκα 

του : «Νόμιζα πως στο χωριό ζούσαν μόνο τίμιοι και εργατικοί άνθρωποι. Απ΄ ότι 

φαίνεται όμως υπάρχει και ένας κλέφτης.» 

«Μην στεναχωριέσαι πατέρα» είπε ο γιος του, ο Φαχίμ . 

 « Θα πιάσω εγώ τον κλέφτη. Σήμερα το βράδυ θα παραφυλάξω στο χωράφι 

μας, κι αν τολμήσει και έρθει θα του επιτεθώ και θα τον πιάσω. Θα πάρω και ένα 

σπαθί μαζί μου, αν χρειαστεί να πολεμήσω»! 

Έτσι ο Φαχίμ ξεκίνησε το ίδιο απόγευμα για το χωράφι  με τις ευχές  των γο-

νιών του. 

Η ώρα όμως περνούσε και ο κλέφτης δεν ερχόταν. Ο Φαχίμ είχε νυστάξει πο-

λύ κάθισε, λοιπόν σε μια γωνιά και βυθίστηκε σ’ ένα γλυκό ύπνο.     

                                    ΖΖΖΖΖΖ…..  

Πέρασε λίγη ώρα και ο κλέφτης τρύπωσε στο χωράφι του Μαχμαντού και άρ-

χισε να κλέβει τα φιστίκια… 

Ο καημένος ο Φαχίμ είχε αποκοιμηθεί και δεν πήρε είδηση τίποτα. Εμείς ό-

μως που δεν από κοιμηθήκαμε μπορούμε να δούμε τον κλέφτη. 

Ο κλέφτης λοιπόν δεν ήταν παρά….. ένας λαγός. 

Τελικά ο κλέφτης δεν ήταν παρά ένας πεινασμένος λαγός, ο οποίος μόλις γέ-

μισε την κοιλιά του έφυγε από το χωράφι για να μην τον πιάσουν. 

Στεναχωρημένος ο Μαχμαντού που δεν μπορούσε να πιάσει τον κλέφτη, σκε-

φτόταν τι μπορούσε να κάνει. Πετιέται λοιπόν χαρούμενος «μα πως δεν το σκέφτηκα 

νωρίτερα». Πήρε μια κολοκύθα, παλιά ρούχα και ένα ξύλο και γύρισε πίσω στο χω-

ράφι. Έφτιαξε έτσι ένα σκίαχτρο! Επειδή όμως ήταν πονηρός το άλειψε με καου-

τσούκ για να κολλάει.   
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Εκείνη την νύχτα ο λαγός ξαναπήγε στο χωράφι για να φάει φιστίκια αλλά 

μόλις είδε το σκιάχτρο νόμιζε πως ήταν κάποιος δεύτερος κλέφτης. Πήδηξε πάνω του 

όμως κόλλησε στο καουτσούκ! 

Το επόμενο πρωί ο Μαχμαντού πήγε στο χωράφι με τα δυο παιδιά του και 

βρήκε τον κλέφτη: «ώστε εσύ λοιπόν μου ρήμαζες τη σοδειά μου;» 

Ελευθέρωσε το λαγό και είπε στα παιδιά του: 

«γρήγορα πάρτε τον σπίτι και πείτε τη μητέρα σας να το κάνει ψητό». 

«Καταλάβατε τι σας είπε ο πατέρας σας;» είπε ο πονηρός λαγός. 

«είπε να μου μαγειρέψει η μητέρα σας ένα ψητό». Με τα πολλά έπεισε τα 

παιδιά, τα οποία είπαν τη μητέρα τους να του ετοιμάσει ψητά φιστίκια. 

Ο λαγός αφού έφαγε, ευχαρίστησε τη γυναίκα και τα παιδιά και έφυγε τρέχο-

ντας πριν γυρίσει ο Μαμχούντ. Και από τότε μέχρι σήμερα από φόβο για την εκδίκη-

ση του Μαχμούντ, δεν έχει φανεί κανένας λαγός σε αυτό το χωριό.   

 

Ερωτήσεις. 

1. Από ποια ήπειρο ήταν ο Μαχμαντού; 

2. Τι παραγωγή είχε φυτέψει στα χωράφια του; 

3. Για ποιο λόγο ήταν στεναχωρημένος ο Μαχμαντού; 

4. Ποιος ήταν ο δεύτερος «κλέφτης» στο χωράφι; 

5. Τελικά ο λαγός κατάφερε να πείσει τα παιδιά να του ετοιμάσει η μητέρα 

τους φαγητό. Τι φαγητό ετοίμασε η μητέρα του;  

6. Η ιστορία του Μαχμούντου είναι ένα λαϊκό παραμύθι από την περιοχή της 

Αφρικής. Γνωρίζεις κάποιον ήρωα από λαϊκά παραμύθια της δικής σου 

περιοχής; 

7. Τελικά ο λαγός πεινούσε κι άλλο και αποφάσισε να επισκεφτεί ξανά το 

χωράφι. Άλλαξε το τέλος του παραμυθιού. 

8. Ζωγράφισε το λαγό με τα χρώματα που τον φαντάζεσαι.. 

 

Το β΄ ζητούμενο του τεστ ήταν να αλλάξουν το τέλος του παραμυθιού αλλά και να 

ζωγραφίσουν το λαγό έτσι όπως το αποτύπωσαν από την ιστορία. 
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Διαβάζουμε τον τίτλο του κειμένου και κάνουμε υποθέσεις για το περιεχόμενο του 

κειμένου που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Συζητώ τις σκέψεις μου και λέω μέσα στην τάξη αν κάποιο πάθημα μου 

έγινε μάθημα  

«ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 

ΜΑΘΗΜΑ» 



  

190 

 

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ 

Μια φορά και έναν καιρό στα μακρινά μέρη της Ανατολής ζούσε ένας άνθρω-

πος πολύ σοφός. Αυτός, λοιπόν, ο άνθρωπος κάθε πρωί που ξυπνούσε είχε την εξής 

συνήθεια: περνούσε απ’ όλους τους δρόμους του χωριού του και φώναζε δυνατά, για 

να  ακούσουν όλοι οι κάτοικοι του χωριού  την ίδια φράση : «όποιος κάνει κακό σε 

κάποιον, κακό θα επιστρέψει πάλι σ’ αυτόν», προσπαθούσε μ’ αυτόν τον τρόπο να 

νουθετήσει τους συμπολίτες του και να τους βοηθήσει να γίνουν ενάρετοι άνθρωποι. 

 Αυτή η συνήθεια επαναλαμβανόταν για  καιρό και, καθώς φαίνεται προκα-

λούσε εκνευρισμό και δυσφορία σε μια γειτόνισσα του. Η γειτόνισσα αυτή αποφάσι-

σε ότι δεν άντεχε να τον ακούει να λέει συνεχώς την ίδια φράση και σκέφτηκε ένα 

ύπουλο σχέδιο για να απαλλαγεί μια και καλή από τον ενοχλητικό της γείτονα. Πιο 

συγκεκριμένα, σκέφτηκε την επόμενη φορά που  ζύμωνε ψωμί ,να διαλέξει ένα κομ-

μάτι για να του το προσφέρει και να βάλει δηλητήριο, ώστε να του προκαλέσει θάνα-

το και έτσι να ξεμπερδεύει από την ενοχλητική παρουσία του. 

 Έτσι και έγινε, ξύπνησε χαράματα, ζύμωσε με χαρά το ψωμί της και  καθώς 

το ζύμωνε γελούσε πονηρά και σκεφτόταν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα 

άκουγε την ίδια και απαράλλαχτη ενοχλητική νουθεσία. 

 Λίγο πριν το μεσημέρι όλη η γειτονιά μοσχοβολούσε φρεσκοψημένο καρβέλι. 

Ήταν η ίδια ώρα που περνούσε από ’κει ο σοφός άνθρωπος. Ακριβώς, λοιπόν, εκείνη 

τη στιγμή που βροντοφώναζε το γνωμικό του, βγήκε στο μπαλκόνι της και φώναξε: 

«να’ σαι πάντα γερός καλέ μου άνθρωπε, έλα να ξαποστάσεις μια στιγμή και να  σου 

προσφέρω και εγώ λίγο δροσερό νερό και φρέσκο ψωμί, που μόλις βγήκε από τον 

φούρνο, σαν αντάλλαγμα για το καλό που μας κάνεις.» 

         Ανυποψίαστος πήγε στο σπίτι της σατανικής γυναίκας ήπιε το νερό, πήρε το 

δηλητηριασμένο ψωμί, ευχαρίστησε την γυναίκα για την καλοσύνη της και συνέχισε 

το δρόμο του. 

        Καθώς προχωρούσε, συνάντησε έναν οδοιπόρο, ταλαιπωρημένο που με δυσκο-

λία κατάφερνε να περπατά. Αμέσως σταμάτησε να δει τι συμβαίνει να βοηθήσει τον 

νεαρό. 

 -«Τι τρέχει παλικάρι μου, σου συνέβη κάτι κακό;» ρώτησε ο σοφός άνθρωπος.  

-«όχι καλέ μου γέροντα, ταξιδεύω πολλές μέρες περπατώντας και η κούραση με έχει 

καταβάλει, έχω να φάω και να κοιμηθώ τρεις μέρες, ευτυχώς σε λίγο φτάνω στο σπίτι 

μου, στην αγαπημένη μου μάνα, που μ’ αγαπάει περισσότερο από καθετί στον κόσμο 

».  
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Ο γέροντας λυπήθηκε πολύ το νεαρό και σκέφτηκε να του δώσει το ψωμί για να ανα-

κτήσει τις δυνάμεις του:  

- «Να στάσου παλικάρι μου, μόλις πριν από λίγο μια καλή γυναίκα μου έδωσε ολό-

φρεσκο, ζυμωτό ψωμί, εγώ δεν το έχω τόση ανάγκη όσο εσύ, πάρ’ το.» 

«ευχαριστώ πολύ!». Είπε ο νέος και έφαγε λαίμαργα το ψωμί, γρήγορα όμως δυστυ-

χώς άρχισε να πονάει φρικτά και να ουρλιάζει από τους πόνους.  

     Ο γέροντας έτρεξε γρήγορα να φωνάξει βοήθεια, όταν επέστρεψε μαζί με το για-

τρό του χωριού, είδαν τον νέο να υποφέρει και προσπάθησαν να τον βοηθήσουν για 

να μην πεθάνει. Αμέσως ο γιατρός αναγνώρισε τον νέο που ήταν συγχωριανός του 

και γιος της πανούργας γυναίκας, έτσι έστειλε να την ειδοποιήσουν όσο το δυνατόν 

πιο γρήγορα. 

        Η γυναίκα έφτασε κλαίγοντας από φόβο μη χάσει τον μονάκριβο γιο της. Μόλις 

είδε εκεί και τον σοφό γέροντα, κατάλαβε ότι το παιδί της έφαγε το δηλητηριασμένο 

ψωμί και πως ο γέροντας είχε δίκιο για όσα έλεγε! Ξαφνικά είδε, μπροστά της την 

αλήθεια, ντράπηκε τόσο πολύ και μετάνιωσε για το αμάρτημά της. Ζήτησε συγγνώμη 

από το θεό και προσευχήθηκε να σώσει το πολυαγαπημένο της παιδί. 

         Τελικά το πάθημα της έγινε μάθημα. 

 (ηλικιωμένη γυναίκα, 

 μικρασιατικής καταγωγής, ΑΡΙΔΑΙΑ) 

1.  Διαβάζω τις ερωτήσεις και διαλέγω την σωστή απάντηση. 

 

1. Από που καταγόταν ο σοφός άνθρωπος; 

 από την Δύση  

 από την Ανατολή 

 από τον βορά  

 από τον Νότο 

 

 

2. Με ποιο τρόπο η ηλικιωμένη γυναίκα ήθελε να απαλλαγεί από τον σοφό άν-

δρα; 
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 του πρόσφερε ένα δηλητηριασμένο μήλο 

 φώναξε την αστυνομία και τον έδιωξε 

 του πρόσφερε ένα κομμάτι ζυμωτό ψωμί που ήταν δηλητηριασμένο 

 του έβαλε τις φωνές και τον έδιωξε από το χωριό. 

 

3. Ποιον συνάντησε ο σοφός άνδρας στο δρόμο του; 

 τον άνδρα της γυναίκας 

 έναν συγχωριανό της γυναίκας  

 έναν συγχωριανό δικό του  

 τον γιο της γυναίκας 

 

4. Γιατί ο οδοιπόρος φαινόταν τόσο ταλαιπωρημένος; 

 επέστρεφε από τα χωράφια 

 επέστρεψε από ένα μεγάλο ταξίδι 

 δεν άντεχε την πολλή ζέστη 

 ήταν άρρωστος 

 

2. Διαβάζουμε τις παρακάτω λέξεις από το κείμενο και αντιστοιχί-

ζουμε με τις σημασίες: 

 

   

   

 Νουθετώ                                                    ανύποπτος 

 Ενάρετος                                                    αυτός που έχει ηθικές    

 Δυσφορία                                                        αξίες          

 Ύπουλος                                                     συμβουλεύω 

 Απαλλάσσω                                                απελευθερώνω 

 Μοσχοβολώ                                                αναδίδω 

 Ανυποψίαστος                                            έντονη ενόχληση 

 Οδοιπόρος                                                   αυτός που περπατάει 

                                                                    πονηρός 
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3.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις τις προη-

γούμενης άσκησης. 

 Τα παραμονή των Χριστουγέννων όλα τα σπίτια 

……………………… νόστιμες λιχουδιές. 

 Ο ρόλος των γονιών είναι να ……………………. συχνά τα παιδιά 

στους, ώστε να αποκτήσουν σωστή συμπεριφορά. 

 Την περσινή χρονιά είχα …………………… από τις εξετάσεις του Ι-

ουνίου γιατί είχα σπάσει το χέρι μου. 

 Στις μέρες μας έχουν χαθεί οι ηθικές αξίες και λίγοι επιλέγουν έναν 

……………………… βίο. 

 Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το καλοκαίρι πολύ συχνά μιας πιάνει 

έντονη ………………… από τη ζέστη. 

 Ασθενείς και ………………. ουκ αμαρτία έχειν. 

  Επιτέθηκαν σε άοπλους χωρικούς την ώρα που εργάζονταν 

…………………….. στα χωράφια τους.  

 

 

4.  Κανείς από τους συμμαθητές σου δεν θα ήθελε να φάει το ψωμί της για-

γιάς.   

Ο Χασάν σκέφτεται να ετοιμάζει μια ομελέτα για τους συμμαθητές του. Η μητέρα 

του Χασάν του δίνει συμβουλές τι πρέπει να κάνει. Ακούω την μητέρα του Χασάν 

και γράφω τι λέει. 
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Παίρνουμε δυο αυγά και ένα πιάτο. Σπάμε 

τα αυγά και προσέχουμε τα τσόφλια. 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

                                                          

 

_________________________________ _________________________________ 
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_________________________________ _________________________________ 

 

 

 

 

5. Επειδή το τέλος  του παραμυθιού δεν άρεσε στους συμμαθητές μου α-

ποφασίζω να το αλλάξω. Συνεχίζω το κείμενο από την πρόταση που σταμά-

τησα. Μετά δίνω το χαρτί στο διπλανό μου για να συμπληρώσει και αυτός μια 

πρόταση. Το χαρτί περνάει απ’ όλη την τάξη και τον καθηγητή. Στο τέλος 

διαβάζω την ιστορία που φτιάχτηκε. 

 

 

Αυτή η συνήθεια επαναλαμβανόταν για  καιρό 

και__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________  
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Αξιολογώ τον εαυτό μου: 

  

Έγινε κατανοητό το περιεχόμενο του κειμένου; 

      Ναι              όχι  

Κατάλαβα τη συνταγή που διαβάστηκε μέσα στην τάξη; 

Ναι            όχι  

Ποιο τάξη μου αρέσει περισσότερο;  

Ποια άσκηση με δυσκόλεψε περισσότερο; 
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 Μήπως έχω και στην περιοχή μου θεραπευτικά λουτρά;  

 

________________________________ 

_______________________________ 

___________________________________ 

 

 

 Μια μέρα στα λουτρά με τον Ναστραντίν Χότζα 

  Ο Ναστραντίν βρέθηκε κάποτε σε μια γειτονική πόλη στην οποία κανείς δεν 

τον γνώριζε. Αφού τέλειωσε τις δουλειές του, πριν πάρει τη στράτα του γυρισμού 

σκέφτηκε να πάει να κάνει ένα λουτρό στο χαμάμ της πόλης το οποίο ήταν ονομαστό. 

            Καθ’ ό,τι φτωχικά ντυμένος, οι υπάλληλοι δεν τον περιποιήθηκαν. Δεν τον 

βοήθησαν να γδυθεί και να ντυθεί, του έδωσαν μια άπλυτη πετσέτα και ένα απλό σα-

πουνάκι και κανείς δε φρόντισε να τον τρίψει. 

 Αντίθετα τους πελάτες που είχαν έρθει με πολύ ακριβά ρούχα, με χρυσαφικά 

και υπηρέτες για να τους βοηθούν σ’ ότι χρειάζονταν, οι υπάλληλοι του χαμάμ τους 

περιποιήθηκαν για πάρα πολύ ώρα. Τους έτριβαν με δύναμη, τους έκαναν μασάζ, 

τους έλουσαν τα μαλλιά και τέλος τους πρόσφεραν και ένα ρόφημα. 

Όταν ο Ναστραντίν τελείωσε, παρόλο που δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημέ-

νος με την εξυπηρέτηση, έδωσε στους υπαλλήλους από ένα χρυσό νόμισμα. Αντίθετα 

οι πλούσιοι άνδρες που είχαν εμφανιστεί τους έδωσαν ένα μικρό ποσό.  
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 Οι υπάλληλοι τα ‘χασαν και μετάνιωσαν για την επιπολαιότητά τους να πα-

ρασυρθούν από την εξωτερική εμφάνιση και να μην περιποιηθούν τον πελάτη τους 

όπως του έπρεπε. 

 

           Μετά από μια εβδομάδα ο Ναστραντίν ξαναβρέθηκε στην ίδια πόλη και αφού  

ξεμπέρδεψε τις δουλειές του ξαναπήγε στο χαμάμ, πάντα το ίδιο φτωχικά ντυμένος. 

Οι υπάλληλοι τον περιποιήθηκαν αρχοντικά. Τον βοήθησαν να γδυθεί και να ντυθεί, 

του έδωσαν μια πεντακάθαρη μεταξωτή πετσέτα, του πήγαν χιλίων λογιών αρωματι-

σμένα σαπούνια, τον άλειψαν με χίλια μυρωδικά και τον έτριψαν καλά.  

Και όταν ο Ναστραντίν ήταν έτοιμος να φύγει έτειναν χαμογελαστοί τις πα-

λάμες τους λαχταρώντας ένα ακόμη χρυσό νόμισμα. Ο Ναστραντίν όμως τους έδωσε 

από ένα χάλκινο πιάστρο. 

Βλέποντας την έκπληξη ζωγραφισμένη στα μάτια τους, ο Ναστραντίν τους λέει: 

- Για τη σημερινή περιποίηση σας πλήρωσα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα σας 

πληρώνω για την προηγούμενη περιποίηση.  

(ηλικιωμένη γυναίκα τουρκικής καταγωγής, 

 περίπου 65 χρονών, Γενισέα Ξάνθης) 

 

1.  Μπορείτε να επιλέξετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;  

 Ο Χότζα μόλις τελείωσε τις δουλείες του πήγε σ’ ένα καφενείο να χαλαρώσει. 

 

 Οι υπάλληλοι του χαμάμ δεν φρόντισαν τον Χότζα ιδιαίτερα γιατί φαινόταν 

απεριποίητος.  
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 Οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι η εξωτερική εμφάνιση παίζει μεγάλο ρόλο στην 

κατανόηση του πελάτη.  

 Την πρώτη φορά που πήγε ο Χότζα στο χαμάμ τον άλειψαν με χίλια μυρωδι-

κά.  

 

 

2.  Απαντώ στις ερωτήσεις; 

 Γιατί ο Ναστραντίν Χότζα πήγε στο χαμάμ; 

__________________________________  

 Πόσα χρήματα έδωσε ο Χότζα στους υπαλλήλους του χαμάμ την πρώτη φορά; 

_____________________________________________________________ 

 Μετά από πόσες μέρες ο Ναστραντίν ξαναπήγε στο χαμάμ; 

______________________________________________ 

 Πώς ήταν ντυμένος ο Ναστραντίν τη δεύτερη φορά στο χαμάμ; 

_____________________________________________________ 
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3.  Δυστυχώς  δεν μπορούμε  να πηγαίνουμε στα χαμάμ για να δια-

τηρούμε το σώμα μας καθαρό. Βάλτε στην σειρά τις εικόνες, για να δείξτε τη σωστή 

σειρά που κάνουμε μπάνιο. Συμπληρώστε από κάτω τη διαδικασία όπως το παρά-

δειγμα. 

                 

                                          

………………………………….                               ……………………………. 

………………………………….                               ……………………………. 

 

 

                                                        

………………………………..                                …………λούζω τα μαλλία μου….. 

………………………………..                                 ……………………………….   
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…………………………….                                  …………………………….. 

  ……………………………..                               ……………………………… 

 

 

4.  Για να κάνουμε μπάνιο χρειαζόμαστε διάφορα προϊόντα. Βρες 

ποια προϊόντα χρειαζόμαστε και συμπλήρωσε τα κενά. Οι εικόνες θα σε βοηθήσουν. 

 

 

                                                                                      

 

 

                                            

                                                                                                                 

 

Σ------ 

Πι------- 

Π------ 

Α--------

- 
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5. Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Ξάνθης ακούς μια διαφήμιση απ’ ένα κέ-

ντρο αισθητικής για μια προσφορά σε πακέτο επισκέψεων σε χαμάμ. Συμπλήρωσε τα 

κενά της διαφήμισης. 

Θέλετε να ________________ από μια 

κουραστική μέρα; Αναζητάτε τρόπους 

____________; Μήπως θέλετε να κάνετε 

ένα δώρο σ’ ένα ____________ αγαπημέ-

νο σας πρόσωπο; Υπάρχει η 

___________. Επισκεφθείτε το ινστιτούτο 

αισθητικής της __________. Σας προσφέ-

ρουμε ένα _____________ πακέτο από 

πέντε _________ στο σύγχρονο δωμάτιο 

του _________. Μην ____________. Ι-

σχύει για συγκεκριμένο αριθμό τυχερών. 

6. Αποφάσισες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και να παρακολουθήσεις 

τις συνεδρίες. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην αίτηση και παρουσίασε τον εαυτό 

σου στην τάξη. Μην ξεχάσεις να βάλεις τη φωτογραφία μου! 

Το όνομα μου είναι _______________ 

Το επίθετο μου είναι ______________ 

Το όνομα του πατέρα μου είναι ______________ 

Το όνομα της μητέρας μου είναι ______________ 

Η ηλικία μου είναι ________________ 

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι _______________ 

Η αγαπημένη μου δραστηριότητα είναι ____________ 
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 Βάλε στο πλαίσιο 

τη φωτογραφία σου!! 

 

 

 

 

  

 

7. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία; Θα ξαναπήγαινες;  Γράψε μια μικρή παρά-

γραφο! 
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Αξιολογώ τον εαυτό μου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Έμαθα τι είναι τα χαμάμ; 

Πολύ καλά                 Καλά                          μέτρια                     

Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες λέξεις σχετικά με την υγιεινή; 

Πολύ καλά                καλά                   μέτρια  

 

Ποια άσκηση με δυσκόλεψε παραπάνω; Βάλτε τον αριθμό της άσκησης. 

 

 

Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο; 
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ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ 

  

Ζούσε κάποτε, μια φτωχή οικογένεια, η οποία είχε ένα γιο. Μια μέρα είπε ο γιος στη 

μητέρα του: 

- «θα φύγω από το σπίτι να βρω την τύχη μου». 

 Περπάτησε πολλές μέρες και νύχτες και στην άκρη του βουνού είδε ένα κα-

λυβάκι. Ξεκίνησε προς το μέρος του και μόλις έφτασε χτύπησε την πόρτα. Άνοιξε το 

φως και βγήκε από την πόρτα ένας γέρος με μακριά άσπρη γενειάδα, που ήταν ο 

Θεός. Ο νέος όμως δεν τον γνώρισε. Τον ρώτησε, λοιπόν, εάν μπορούσε να μείνει 

εκεί το βράδυ, διότι δεν είχε πού να κοιμηθεί. Ο γέροντας έγνεψε καταφατικά. 

 Το φως εκείνης της νύχτας ήταν πολύ χαμηλό. Στις δυο τα ξημερώματα ήρθαν 

τρεις κοπέλες στο καλυβάκι, που ήταν οι Μοίρες. Ρόλος τους ήταν να αναφέρουν 

στον Θεό τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών που γεννήθηκαν εκείνο το βρά-

δυ.  Ο γέροντας τις είπε:  

- «ότι φως έχει απόψε, αυτό θα γράψετε». 

Ο νέος ήταν ξύπνιος και άκουσε αυτή τη συζήτηση. Το πρωί ντύθηκε, φόρεσε 

τα παπούτσια του και έφυγε, όμως διαπίστωσε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε εκείνο 

το καλυβάκι. Έτσι, το βράδυ ξαναγύρισε στην καλύβα και ζήτησε από το γέρο να τον 

φιλοξενήσει για δεύτερη φορά. Ο γέροντας δέχτηκε.  

 Το ίδιο περιστατικό συνέβη και το δεύτερο βράδυ. Στις δυο το βράδυ οι τρεις 

κοπέλες επισκέφθηκαν το γέροντα. 

- «τι να γράψουμε απόψε γι’ αυτούς που γεννήθηκαν;» ρώτησαν οι τρεις 

κοπέλες. 

Το φως εκείνης της βραδιάς ήταν πιο φωτεινό από το προηγούμενο. 

- «αυτό που βλέπετε να γράψετε», είπε ο γέροντας. 
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Ο νεαρός άκουσε πάλι την ίδια συζήτηση. Το πρωί έφυγε και το βράδυ για 

ακόμα μια φορά επέστρεψε στην καλύβα. Το φως εκείνο το βράδυ έλαμπε, φώτιζε τα 

βουνά. Μετά από λίγο φάνηκαν πάλι οι τρεις κοπέλες. 

- «Τι να γράψουμε για αυτούς που γεννήθηκαν σήμερα;» 

- «Ότι βλέπετε», είπε, «όσοι γεννήθηκαν σήμερα έχουν πολύ μεγάλη τύχη». 

Το πρωί ο νέος αποφάσισε να φύγει. Τότε ο γέροντας του είπε:  

- «Ξέρω γιατί ήρθες, ψάχνεις την τύχη σου. Εσύ όμως είσαι γεννημένος 

την πρώτη βραδιά. Το φως της ζωής σου είναι λιγοστό. Άκουσε όμως προσεκτικά. 

Πήγαινε στο διπλανό χωριό. Υπάρχει ένας χωρικός με τρεις κόρες. Η μεγαλύτερη εί-

ναι γεννημένη την τρίτη βραδιά με το λαμπρό φως. ζήτησε να την παντρευτείς! Πρό-

σεχε όμως! Θα αποκτήσεις πολλά αγαθά. Όταν σε ρωτάνε οι γείτονες πως τα απέκτη-

σες, θα λες ότι τα έχει εξαιτίας της τύχης της γυναίκας μου, όχι από τη δική σου. ». 

Ο νέος πήγε στο χωριό, ζήτησε να παντρευτεί την κοπέλα και οι γονείς της 

δέχτηκαν. Κάθε χρόνο έβγαζε μεγάλη παραγωγή σιταριού και όταν τον ρωτούσαν 

πώς τα καταφέρνει, απαντούσε: «είναι η τύχη της γυναίκας μου». 

 Μια φορά, όμως παρασύρθηκε από την περηφάνια του, καθώς ήταν ο πλου-

σιότερος του χωριού και όταν τον ρώτησαν πώς βγάζει τόσο μεγάλη παραγωγή είπε:  

 

- « εγώ ξέρω να δουλεύω τα χωράφια μου.» 

 Τότε ξαφνικά έπιασε μια βροχή και τα χωράφια πλημμύρισαν. Η παραγωγή 

καταστράφηκε και έχασε όλη του την περιουσία τα επόμενα χρόνια!!! 

 Γυναίκα, ελλη-

νικής καταγωγής, μέσης ηλικίας, χωριό Ημαθίας) 

 

1.  Διαλέγω και κυκλώνω το σωστό  

1. Ο γιος επέλεξε να φύγει από την οικογένεια του, γιατί ………………:  

 Ήθελε να σπουδάσει 

 Ήθελε να παντρευτεί  

 Ήθελε να βρει την τύχη του 

 

2. Τον νεαρό φιλοξένησε …………………. 
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 Ένας γέροντας  

 Μια γυναίκα 

 Ένας συγγενής του 

 

3. Ο γέροντας έμενε……………  

 Σε μια βάρκα 

 Σε μια πολυκατοικία 

 Σε ένα καλυβάκι 

 

 

4. Ποια κόρη πρότεινε να παντρευτεί ο γέροντας; 

 Την πρώτη                                                   

 Τη δεύτερη  

 Την Τρίτη 

 

5. Οι Μοίρες τι ανέφεραν στον γέροντα; 

 Τον αριθμό των αστεριών 

 Τον αριθμό όσων αρρώσταιναν 

 Τον αριθμό όσων γεννήθηκαν 

 

 

 

 

 

2.  Βάζω τη σωστή λέξη στα κενά:  

1. Ο νεαρός καταγόταν από ………….. οικογένεια.                                   
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2. Κάθε βράδυ το καλυβάκι επισκέπτονταν τρεις ………….. 

3. Το φως της δεύτερης βραδιάς ήταν ……………. 

4. Ο νεαρός έβγαζε μεγάλη παραγωγή ………….. 

5. Τα χωράφια πλημμύρισαν από τη …………… 

 

 

 

3.  

 Μπορώ να βρω τις εικόνες του παραμυθιού  μέσα στο σταυρόλεξο. Κάποιες 

από τις παρακάτω εικόνες τις βλέπεις στις φωτογραφίες! Μπορείς να βρεις περισσό-

τερες;  

1.       2.               3.              

4.                                                          5.  
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4.  

 

 

 

 

 

Α Ν Δ Ρ Α Σ Γ Ν Κ Μ 

Η Κ Φ Κ Λ Λ Β Η Ο Ο 

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ω Ι 

Π Α Ι Ν Ε Ρ Π Ξ Ι Ρ 

Π Α Ν Τ Ρ Ε Υ Ω Ν Ε 

Ξ Κ Κ Υ Ο Ι Ρ Τ Ο Σ 

Π Α Π Ο Υ Τ Σ Ι Α  

Μ Τ Π Ε Ι Β Ο Υ Ν Α 

Α Ο Σ Α Ρ Υ Μ Υ Λ Ο 

Κ Ο Ρ Η Φ Σ Α Ο Ξ Ρ 

Γνωρίζω ότι στα παραμύθια είναι πολύ 

συχνό τα φυσικά στοιχεία να αποκτούν 

υπερφυσικές ιδιότητες. Ο νεαρός περ-

πατούσε μέρα και νύχτα και άκουσε 

πολλές φορές τον ήλιο και το φεγγάρι 

να συνομιλούν. Γράψε ένα διάλογο α-

νάμεσα τα δυο φαινόμενα! 
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…………………………… 

………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

 

5. Γράφω μια παράγραφο από θεότητες της δικής μου παράδοσης που καθόρι-

ζαν τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Έπειτα βρίσκω τις διαφορές ανάμεσα στις θεό-

τητες. Δημιουργώ ένα διάλογο ανάμεσα στις θεότητες των διαφορετικών πολιτισμών. 

Στόχος του διαλόγου να παρουσιάσει η κάθε ομάδα το δικό της τρόπο που ορίζει της 

ζωές των ανθρώπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Μοίρες, ήταν οντότητες 

της αρχαίας ελληνικής μυ-

θολογίας. Παριστάνονταν 

ως τρεις γυναικείες μορ-

φές, οι οποίες κρατούσαν 

την κλωστή της ζωής του 

καθενός. Η πρώτη, η Κλω-

θώ, γνέφει το νήμα της 

ζωής, η δεύτερη, η Λάχε-

σις, μοιράζει τους κλήρους 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
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6. Οι συμμαθητές σου θέλουν πολύ να ακούσουν αυτό το διάλογο αλλά 

και να συμμετέχουν. Μοιράστε τους ρόλους με τη βοήθεια της δασκάλας σας.. 

Αν οι ρόλοι δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά, κάποιοι μπορούν να αναλάβουν 

την κατασκευή των σκηνικών, τα κουστούμια, τις  μάσκες, τη μουσική του 

έργου.  

 

 

7. Γράψε μια παράγραφο για το ρόλο που θα ήθελες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θυμάμαι ποιες ήταν οι τρείς Μοίρες και ποιος ο ρόλος τους; 

       Ναι                όχι              

Σου αρέσουν τα παιχνίδια ρόλων; 

Ναι                    όχι  

Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο; 

 

Ποία άσκηση με δυσκόλεψε περισσότερο; 
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ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ  

Ο Χασάν ήταν ένας πολύ εργατικός αγρότης και ήταν παντρεμένος με την Αϊ-

σε, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ. Ήθελε να τις προσφέρει μια άνετη και ευχάριστη 

ζωή, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ φτωχός. Ωστόσο, επειδή δούλευε πάρα πολύ κατά-

φερνε να αγοράζει πράγματα για το σπίτι που τα είχαν ανάγκη. Έτσι, την προηγούμε-

νη εβδομάδα είχε αγοράσει ένα αναπαυτικό στρώμα για το κρεβάτι τους. 

Ένα βράδυ ο Χασάν και η γυναίκα του κάθισαν στο σπίτι για να δειπνήσουν. 

Εκεί που κάθονταν στην κουζίνα βλέπουν κάποιους κλέφτες να μπαίνουν στο σπίτι. Η 

γυναίκα κοιτάει τον Χασάν φοβισμένη αλλά εκείνος αδιαφόρησε και συνέχισε το φα-

γητό του. 

 Οι κλέφτες μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα τους και τους πήραν το πάπλωμα. Ο 

Χασάν πάλι δεν αντέδρασε, τελείωσε ατάραχος το φαγητό του και είπε στη γυναίκα 

του: 

- Λοιπόν, γυναίκα, θα τους ακολουθήσουμε για να δούμε που είναι το σπίτι 

τους. Εκεί λογικά θα έχουν και τα κλοπιμαία και που ξέρεις μπορεί να μας 

φανεί και  τίποτα άλλο χρήσιμο απ’ αυτά! 

Ο Χασάν και η γυναίκα του ακολούθησαν τους κλέφτες. Έπειτα από μερικά 

λεπτά οι κλέφτες μπήκαν σ’ ένα σπίτι. Αρχικά, ο Χασάν νόμιζε ότι ήταν το δικό τους 

αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι είχαν μπει για να κάνουν ακόμα μια διάρρηξη. Συνέχι-

σαν, λοιπόν, να τους ακολουθούν μέχρι που τελικά οι κλέφτες έφτασαν στο δικό τους 
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σπίτι.  Ο Χασάν μη έχοντας τίποτα να χάσει χτυπάει την πόρτα τους. Οι κλέφτες απο-

ρημένοι τους βλέπουν στο κατώφλι τους και αναρωτιούνται: 

- Τι θέλετε; 

- Ήρθαμε να κοιμηθούμε στο σπίτι σας. 

- Μα δεν σας γνωρίζουμε, πώς είναι δυνατόν; 

- Μας συναντήσατε πριν μια ώρα και μας πήρατε το πάπλωμα. Επομένως 

και εμείς ήρθαμε να κοιμηθούμε στο δικό σας.   

(άνδρας πομακικής καταγωγής, 60 χρονών, Κιμμέρια Ξάνθης ) 

 

1. Διαλέξτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες ή σω-

στές. 

 Ο Χασάν ήταν τίμιος άνθρωπος αλλά λίγο τεμπέλης.                          

 

 Ο Χασάν είχε παντρευτεί μια γυναίκα που δεν αγαπούσε ιδιαίτερα.                          

 

 Το μεσημέρι που έτρωγαν ο Χασάν με την γυναίκα του, οι κλέφτες 

μπήκαν στο σπίτι τους.                

 

 Ο Χασάν, όταν μπήκαν οι κλέφτες, ταράχθηκε αλλά συνέχισε το φα-

γητό του.                  

 

 Ο Χασάν πήρε πίσω το κλεμμένο στρώμα.                               
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2. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τρείς ερωτήσεις, που συνοδεύονται από 

ένα σκίτσο. Διάλεξε το κατάλληλο σκίτσο, δίνοντας έτσι και την σωστή απά-

ντηση. Βρες την απάντηση μέσα στο κείμενο. 

 

 Τι ώρα της ημέρας γευμάτισαν ο Χασάν και η γυναίκα του όταν ήρθαν οι 

κλέφτες; 

                                         

 

 Τι δουλεία έκανε ο Χασάν; 

 

                                         

 

 

 Τί πήραν οι κλέφτες από το σπίτι του Χασάν; 
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 Πόσοι ήταν οι κλέφτες που μπήκαν στο σπίτι του Χασάν; 

                               

 

 

3.  

 

 

 

 Ο Χασάν γιατί έμεινε ατάραχος όταν μπήκαν οι κλέφτες στο σπίτι του; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 Ποια ήταν η πρώτη κίνηση του Χασάν όταν έφυγαν οι κλέφτες; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

. 

 Ποια λύση βρήκε ο Χασάν στο πρόβλημα που προέκυψε; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….. 

 

 

Σκέψου και απάντη-

σε: 
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4. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έβγαλε μια προκήρυξη και ζητά να προσλά-

βει αστυνομικούς. Για να σε προσλάβουν πρέπει να στείλεις το βιογραφικό 

σου. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου. 

 

                                                                  ΒΟΒΙΟΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΣΠΟΥΔΕΣ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

 

 

Φωτογραφία  
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5. Τα κατάφερες και πέρασες τις εξετάσεις. Τώρα που έγινες αστυνομικός πρέπει 

να βρεις τους ληστές. Ξεκίνησε με μια συνέντευξη από τον Χασάν. Προετοι-

μάσου για τη συνέντευξη και γράψε τις ερωτήσεις που θα του κάνεις. 

 

 

 

6. Τα κατάφερες και έπιασες τους κλέφτες. Γράψε ένα διάλογο με τον οποίο θα 

συμβουλεύεις τους κλέφτες για να μην διαπράξουν ξανά έγκλημα. 

                                                                                                                              

                                

 

Αστυνομικός:……………………………………………………….. 

Ληστής:……………………………………………………………. 

Αστυνομικός:……………………………………………………… 
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Ληστής:…………………………………………………………….. 

Αστυνομικός: …………………………………………………….. 

Ληστής:…………………………………………………………… 

 

7. έχεις βρεθεί εσύ ή κάποιος φίλος σε κίνδυνο; Μπορείς να γράψεις τι α-

κριβώς έχει γίνει, ποιο ήταν το λάθος και τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σου να  

γίνει για να μη βρεθείς σε κίνδυνο εσύ ή ο φίλος σου; Στη συνέχεια διάβασε 

δυνατά στην τάξη την ιστορία σου που έγραψες έτσι ώστε το λάθος αυτό  να 

μη γίνει από κανένα συμμαθητή σου. 
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Αξιολογώ τον εαυτό μου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανόησα τους κανόνες για τη σύνταξη ενός γράμματος; 

ΝΑΙ             ΟΧΙ 

Μπορώ να φτιάξω μόνος μου το βιογραφικό μου σημείωμα; 

ΝΑΙ            ΟΧΙ 

Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο;   

Ποια άσκηση με δυσκόλεψε περισσότερο; 



  

220 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

Μια φορά και ένα καιρό στα πολύ παλιά χρόνια ήταν ένα όμορφο χωριουδάκι, 

αρκετά μακριά από την πόλη. Η συγκοινωνία γινόταν με τα γαϊδουράκια ή με τα πό-

δια. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν στεναχωρημένοι, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν ένα 

σοβαρό πρόβλημα. Κατά περιόδους εξαφανίζονταν και ένα 

νεαρό αγόρι από το χωριό. Οι κάτοικοι του χωριού μαζί με τον 

πρόεδρο πήγαν στην πλησιέστερη πόλη και ανέφεραν το γεγο-

νός στην αστυνομία. Παρόλο που η αστυνομία τους υποσχέ-

θηκε να ερευνήσει το θέμα, ωστόσο η έρευνα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και το κα-

κό συνεχίστηκε. 

Ένα βραδάκι αποφάσισε ένας νεαρός να πάει στην πόλη για διασκέδαση. Η πιο 

όμως κοντινή πόλη απείχε δυο χιλιόμετρα από το χωριό. Στο δρόμο του διέσχισε ένα 

ποτάμι με μια ξύλινη γέφυρα. Την ώρα που περνούσε τη γέφυρα το παλικάρι άκουσε 

μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια: 

- «βοήθεια, βοήθεια δεν θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος να με γλυτώσει!». 

Το παλικάρι κατέβηκε γρήγορα τη γέφυρα και αντίκρισε μια όμορφη κοπέλα να έχει 

βουλιάξει μέσα σ’ ένα βούρκο και να αγωνιζόταν να βγει έξω. 

- «πώς βρέθηκες μέσα στο βούρκο;» τη ρώτησε το παλικάρι. 

- «έπεσα από τη γέφυρα», του απάντησε πονηρά η κοπέλα, έχοντας όμως 

κάτι  κακό κατά νου της. 

Την τράβηξε, λοιπόν, ο νεαρός με όλη του τη δύναμη και τη έσυ-

ρε έξω.  

- «Από πού είσαι; Μήπως θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι άλλο;», ρώτησε ο 

ευγενικός νεαρός. 

5
ο
  ΜΑΘΗΜΑ
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- «είμαι από την πόλη», απάντησε εκείνη. 

- «πολύ ωραία! Και εγώ εκεί πηγαίνω. Θέλεις να περπατήσουμε μαζί;» 

- «πολύ ευχαρίστως!!»   

Μόλις έφτασα στην πόλη, η πονηρή κοπέλα τον παρακάλεσε να τον φιλοξε-

νήσει στο σπίτι της για να τον ευχαριστήσουν οι γονείς της και η ίδια. Μαγεμένος 

από την ομορφιά και την καλοσύνη της κοπέλας, ο νεαρός δέχτηκε με μεγάλη ευχα-

ρίστηση. 

 Όταν έφτασα στο σπίτι της κοπέλας το παλικάρι αντίκρισε ένα στρωμένο τρα-

πέζι με όλα τα αγαθά. Αφού, λοιπόν, τον ευχαρίστησαν κάθισαν στο τραπέζι και από-

λαυσαν το πλούσιο δείπνο τους.  Ο νεαρός ενθουσιάστηκε από την περιποίηση και τη 

φροντίδα των γονιών της κοπέλας. Στην οικογένεια υπήρχε και μια μικρότερη αδερ-

φή, η οποία ήταν εξίσου όμορφη και ευγενική.  

 Μετά το γεύμα ο νέος έκανε να φύγει αλλά οι γονείς της κοπέλας δεν τον ά-

φησαν με την αιτιολογία ότι ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Του πρόσφεραν ένα δωμά-

τιο να κοιμηθεί και τον καληνύχτισαν. Άρχισε λοιπόν, αυτός και ξεντύνεται, έβαλε τις 

πυτζάμες που του πρόσφεραν και πήγε να βάλει τα παπούτσια του κάτω από ντιβάνι. 

Όπως τα έσπρωχνε προς τα μέσα κάπου συνάντησε αντίσταση. Σήκωσε και αυτός την 

κουβέρτα για να δει πιο ήταν το εμπόδιο και αντίκρισε το πτώμα του άλλου νεαρού 

που προσφάτως είχε χαθεί από το χωριό του. Μόλις κατάλαβε τον κίνδυνο, δεν έχασε 

την ψυχραιμία του. Το παράθυρο ήταν ψιλά αλλά σκαρφάλωσε και πήδηξε έξω. Από 

τη βιασύνη του δεν πρόλαβε να βάλει ούτε τα παπούτσια του. Έτρεξε κατευθείαν 

στην αστυνομία και ανέφερε το περιστατικό. Η αστυνομία πήρε το παλικάρι και πή-

γαν κατευθείαν στο σπίτι της κοπέλας.   

Η οικογένεια όμως δεν είχε αντιληφθεί  ότι ο νεαρός είχε δραπετεύσει και δεν 

πρόλαβε να κρύψει τα πτώματα των νεαρών. Η αστυνομία χτύπησε την πόρτα και 

συνέλαβε την τετραμελής οικογένεια. Εδώ και πολλά χρόνια οι κάτοικοι του χωριού 

ζουν ήρεμα και ειρηνικά. 

(ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ) 

 

 Διαλέγω τη σωστή ερώτηση για κάθε απάντηση. Μια απάντηση περισσεύει. 
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____ 1. Τον ευχαρίστησαν κάθισαν στο τραπέζι και απόλαυσαν το πλούσιο δείπνο  

τους. 

____ 2. Κατά περιόδους εξαφανίζονταν και ένας νεαρός από το χωριό. 

____ 3. Ένα βραδάκι αποφάσισε ένας νεαρός να πάει στην πόλη για διασκέδαση. 

____ 4. Αντίκρισε το πτώμα του άλλου νεαρού που προσφάτως είχε χαθεί από το χω-

ριό του. 

____ 5. Άκουσε μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. 

 

Ερωτήσεις κατανόησης. 

Α. Για ποιο λόγο ο νεαρός έφυγε από την πόλη του; 

Β. Πώς αντέδρασαν οι γονείς της κοπέλας της κοπέλας όταν είδαν τον νεαρό; 

Γ. Τί εμπόδιζε τον νεαρό να βάλει τα παπούτσια του κάτω από το κρεβάτι; 

Δ. Ποίο πρόβλημα είχαν οι κάτοικοι του χωριού; 

 

 

 

2. Διαλέγω ποια πρόταση δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του κειμένου. 

 

1. Στο δρόμο που διέσχισε ο νεαρός συνάντησε μια σιδερένια γέφυρα.Σ Λ 

2. Παρ’ όλο που αστυνομία ερεύνησε τις εξαφανίσεις των νεαρών δεν είχε κανέ-

να αποτέλεσμα. Σ Λ 

3. Στην οικογένεια της κοπέλας υπήρχαν άλλες δυο μικρότερες κόρες.  Σ Λ 

4. Η κοπέλα προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τον νεαρό στο σπίτι της. Σ Λ 

 

 

  3. Στο κείμενο αναφέρονται πολλά επίθετα που χαρακτηρίζουν τη συμπερι-

φορά των ανθρώπων. Βρες όσα περισσότερα μπορείς και συμπλήρωσε τον ιστό της 

αράχνης. Δες το παράδειγμα.  
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ξνξξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Χωρίζω τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά. 

 

Λύπη, αγάπη, ντροπή, ευτυχία, ζήλια, χαρά, μίσος, μοναξιά, ενθουσιασμός, 

ενοχή, θυμός, αηδία,  ταραχή, φόβος.  

 

 
 

  

Πονηρή  

στεναχωρημέ-

νοι 
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5. Μιλάω για τον εαυτό μου. Νιώθω …… 

  Χαρούμενος -η, όταν………………………..  

 Ενθουσιασμένος -η , όταν…………………….  

 Λυπημένος-η, όταν…………………………….  

 Ταραγμένος -η, όταν……………………………  

 Ένοχος –η, όταν………………………………..  
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Ποίο είναι 

το όνομα 

της; 

Ποία είναι η 

ηλικία της;  

Τι χρώμα μαλ-

λιά και μάτια 

έχει; 

Τι επάγγελμα 

κάνει και πού  

κατοικεί;  

6. Μιλάω Ελληνικά. Στα περισσότερα παραμύθια το κακό στοιχείο πα-

ρουσιάζεται με πολύ ελκυστικό τρόπο, όπως η όμορφη κοπέλα του δικού μας παρα-

μυθιού. Επειδή όμως κανένας φίλος σας δεν θέλεις να πέσει θύμα της κοπέλας, απο-

φασίζεις να δημοσιεύσεις μια περιγραφή της στηΦωνή της Ξάνθης.Χωριστείτε σε δυο 

ομάδες, κάνοντας άλλοι τους δημοσιογράφους και άλλοι τους αυτόπτες μάρτυρες.  
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  7. Ακούω την παρακάτω ιστορία και βάζω Χ στο σωστό τετράγωνο. 

 

 

 Το σπίτι της Ιωάννας βρισκόταν                       πώς αισθάνθηκε η Ιωάννα 

                                                                       όταν είδε την Αϊσέ; 

κοντά……: 

 

  

  

  Τί έκαναν μαζί τα δυο κορίτσια;                           Τί έκανε η μαμά της Ιωάννας; 

 

 

 

 

 

 

 

8. Το πρωί που πήγαινες στο σχολείο σου συνάντησες στο δρόμο σου την 

κοπέλα. Πηγαίνεις τρέχοντας στον αστυνομικό και του περιγράφεις το γεγονός, 

δίνοντας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς. 
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Φτιάξε έναν μικρό διάλογο ανάμεσα στον αστυνομικό και εσένα. χρησιμοποί-

ησε όσα περισσότερους χαρακτηρισμούς έμαθες. 

Μαθητής: Γεια σας, κύριε αστυνόμε.  

Αστυνόμος: Καλημέρα παιδί μου! 

Μαθητής: …………………………………………….. 

Αστυνόμος:…………………………………………… 

Μαθητής:……………………………………………… 

Αστυνόμος:…………………………………………… 

Μαθητής:……………………………………………… 

Αστυνόμος:…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Παίζω παντομίμα, προσπαθώντας να περιγράψω τα παρακάτω συναισθήματα. 

 θλίψη 
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1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες λέξεις σχετικά με τους 

χαρακτηρισμούς των ανθρώπων:  

Πολύ καλά                     καλά                    μέτρια   

2. Έμαθα να χρησιμοποιώ λέξεις σχετικά με τα συναισθήματα των 

ανθρώπων: 

Πολύ καλά                     καλά                    μέτρια  

 

3. Ποια άσκηση με δυσκόλεψε περισσότερα: 

 

4. Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο: 

 

 

 

 

 

 

χαρούμενος 

 

 

 ένοχος  

 

Αξιολογώ τον εαυτό μου 
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ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΚΟΣ 

Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας χωρικός, ο οποίος το καλοκαίρι καλλιερ-

γούσε σιτάρι για να έχουν τροφή το χειμώνα με τη γυναίκα του. Στα πρώτα κρύα α-

ποφάσισε να πάει στο μύλο να αλέσει σιτάρι για να κάνει αλεύρι. Ξεκίνησε, λοιπόν, 

για τα βουνά.  Δρόμο έπαιρνε, δρόμο άφηνε, αλλά τα βουνά ήταν πολύ μακριά και 

έφτασε το απόγευμα. Άρχισε, λοιπόν, να αλέθει αλλά η σοδειά 

του ήταν πολύ μεγάλη φέτος και μέχρι να ολοκληρωθεί το άλε-

σμα είχε ήδη πάρει να νυχτώνει.   

Προβληματίστηκε ο χωρικός αν θα έπρεπε να γυρίζει στο 

σπίτι του γιατί το σκοτάδι πλέον ήταν βαθύ. Ο χωρικός όμως είχε 

και άλλο φόβο. Γνώριζε ότι στην περιοχή το βράδυ κυκλοφορού-

σε ένα φάντασμα που μόλις άκουγε ανθρώπινη φωνή αγρίευε και σκότωνε τους αν-

θρώπους. Παρόλο αυτά, ο χωρικός αψήφησε το φόβο του και αποφάσισε να πάρει το 

δρόμο για να επιστρέψει στο χωριό. Υποσχέθηκε όμως στον εαυτό του ότι όποιον συ-

ναντήσει δεν θα του μιλούσε μέχρι να ξημερώσει καλά. Ακόμα και στο άλογο του δεν 

μπορούσε να δώσει οδηγίες, γιατί άρχισε τον κυριεύει ο φόβος. 

Δρόμο έπαιρνε, μεγάλα βουνά άφηνε . Συνάντησε κάποιους χωρικούς που δεν 

ήταν από την περιοχή αλλά δεν ήταν πρόθυμος να τους βοηθήσει. Όταν τελικά έφτα-

σε το χάραμα, είδε το σπίτι του από μακριά και ένιωσε μεγάλη ανακούφιση. Μόλις 

μπήκε στην αυλή χαρούμενος όπως ήταν που κα- τάφερε να 

ξεγελάσει το φάντασμα έβγαλε ένα αναστεναγμό και είπε α-

νακουφισμένος:  

- Επιτέλους έφτασα! 

Επειδή όμως δεν είχε ξημερώσει καλά, το φάντα- σμα εμφα-

νίστηκε και σκότωσε το χωρικό και το άλογο του. Το πρωί η γυναίκα του πήγε να α-

νοίξει τα παντζούρια και είδε το άνδρα της και το άλογο πεσμένους στην αυλή. 

(ΓΥΝΑΙΚΑ, 60ΧΡΟΝΩΝ, ΧΩΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ) 
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1. Στις παρακάτω προτάσεις μόνο μια από τις δυο λέξεις είναι σωστή. κύ-

κλωσε τη λέξη που θεωρείς ότι ταιριάζει με το νόημα του κειμένου.  

 Ο χωρικός καλλιεργούσε (σιτάρι / καλαμπόκι) για να παράγει ψωμί.  

 Ο χωρικός επέστρεψε στο σπίτι του (νύχτα / μέρα). 

 Το φάντασμα ήταν (πρόθυμο / απρόθυμο ) να ακούει ανθρώπινη φωνή. 

 Η σοδειά του χωρικού φέτος ήταν (ελλειπής / πλεονάζουσα). 

 Οι χωρικός (κατάφερε / απέτυχε) να ξεγελάσει το χωρικό. 

 

 2. Οι προτάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορείς να βρεις τη σωστή απά-

ντηση. Βάλε το σωστό γράμμα στο κουτάκι. 

 Ο χωρικός ήθελε να αλέσει το σιτάρι του, γιατί……… 

   

 Οι περαστικοί συχνά μιλούσαν το χωρικό, καθώς…….. 

 

 

 Ο χωρικός τελικά αποφάσισε να επιστρέψει το ίδιο βράδυ στο σπίτι του, πα-

ρόλο…… 

 

 Η γυναίκα του χωρικού σηκώθηκε το πρωί και έψαχνε τον άνδρα της, για-

τί…….  

 

 

 Ένας αναστεναγμός ήταν αρκετός, για να……..  
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Α. που υπήρχε κίνδυνος στο δάσος. 

Β. πλησίαζε ο χειμώνας. 

Γ. αυτός δεν είχε γυρίσει το βράδυ στο σπίτι του. 

Δ. προκαλέσει την οργή του φαντάσματος. 

Ε. το δρόμο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους.  

 

3. Ο τίτλος του κειμένου δεν μας αρέσει και θέλουμε να τον αλλάξεις. Συ-

μπλήρωσε δυο διαφορετικούς  τίτλους χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που σου δίνε-

ται.  

 

               καρβέλι                                 

                                                                          Δάσος 

                             χωρικός                   

                       Μονοπάτι         νύχτα                              

                                                                             

 

 



  

232 

 

1……………………………

……………….. 

2…………………………

……………………………

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Μιλάω ελληνικά. Γνωρίζω ότι τα λαϊκά παραμύθια αναδεικνύουν τα 

πολιτισμικά στοιχεία της κάθε περιοχής και εκφράσουν τα ήθη, έθιμα και φήμες στης 

κάθε περιοχής. Παρουσίασε στους συμμαθητές σου τα έθιμα της δικής σου παράδο-

σης και καταγωγής. 

 

 

 

 Τι χρώμα έχει η παραδοσιακή μου στολή; 

 Τι γλώσσα μιλούν οι δικοί μου στο σπίτι; 

 Ξέρω κάποιο παραδοσιακό τραγούδι; 

 Τι δουλεία έκαναν οι παππούδες μου; 

 Γνωρίζεις κάποιο μύθο της δικής σου παράδοσης; 
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5. Τα λαϊκά παραμύθια συχνά συνδέονται και με το μύθο της κάθε περιοχής. 

Το κείμενο παρουσιάζει ένα παραμύθι από την περιοχή της Νάουσας. Η Ξάνθη έχει 

το δικό της μύθο. Σύμφωνα με αυτό:   

Στα ερείπια μιας ακρόπολης πάνω στην 

Παλιά Πόλη κατοικούσε η βασίλισσα 

Ξανθίππη, η οποία χρησιμοποιούσε ένα 

μυστικό τούνελ για να κατεβαίνει στη 

διπλανή ρεματιά και να παίρνει το μπάνιο της. 

Ο μύθος λέει πως διέθετε αμύθητα πλούτη και τα 

έκρυβε κάτω από το λόφο που ήταν κούφιος. 

Στο λόφο υπήρχε και ένα πηγάδι, όπου βαθιά συναντούσε 

τη θάλασσα των Αβδήρων από όπου έρχονταν και οι 
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προμήθειες από τα πλοία. 

Αφού ακούσατε το μύθο προσπαθήστε να σχηματίσετε το πάζλ με τις 

εικόνες σύμφωνα με την σειρά των γεγονότων στο κείμενο.  
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 6. Ο Τουνάι και η Χρυσή ψάχνουν στην αποθήκη του σχολείου τους. 

Εκεί βρίσκουν ένα σωρό παλιά πράγματα…… μεταξύ αυτών και ένα παλιό χάρτη 

των Αβδήρων με το θησαυρό της Ξανθίππης. Γράφω ότι λείπει από το διάλογο τους 

όπως το παράδειγμα. 

 

 

Τουνάι: Χρυσή, κοίτα αυτό το παλιό ………….  είναι του Χαλιδήν;  

Χρυσή:  Ναι, το θυμάμαι που το έπαιρνε μαζί του στην αυλή. Είμαι σίγουρη ότι το 

κόκκινο …………… είναι της Μελίσας. 

Τουνάι: Ναι, αυτό είναι. Και αυτό το ψάθινο …………… καπέλο τι σου 

θυμίζει; 
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Χρυσή: Σε θυμάμαι, όταν το φορούσε ο Μπενγκισού. Αυτά τα …………. 

είναι της κ. Κατερίνας;  

Τουνάι: Όχι, είναι της κ. Άννας. Νομίζω ότι το αυτό το …………… είναι 

του Ντογουκάν.  

Χρυσή: θυμάσαι ποιος φορούσε αυτά τα …………..  

Τουνάι: Φυσικά είναι της Σουλτάνας. Εσύ θυμάσαι σε ποιο ανήκει αυτή οι κάρτες 

……………..  

 

 

Χρυσή: Φυσικά είναι του Σταύρου. Αυτό το παλιό το χαρτί τι είναι; 

Τουναί: Δεν το πιστεύω! Είναι ο παλιός …………… με το θησαυρό της 

βασίλισσας Ξανθίππης στα Άβδηρα. Να καλέσουμε και τα άλλα παιδιά για να τους 

δώσουμε τις οδηγίες. 

 

7.  Ετοίμασε ένα γράμμα με τις σωστές οδηγίες που δίνει ο χάρτης και παρου-

σίασε το μέσα την τάξη. Σκοπός είναι να καταλάβουν οι συμμαθητές σου που βρίσκε-

ται ο θησαυρός.  
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………. 

Πού βρίσκονται τα 

Άβδηρα; Πόση 

ώρα απέχουν;  

Ποίο είναι το πρώ-

το σημείο που συ-

ναντάτε στο χάρτη; 

 

Πόσα βήματα 

χρειάζονται για 

να φτάσουμε 

στο θησαυρό; 

 

 

 

 

 

 

  

Τι εμπόδια συναντή-

σατε; 
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1. Γνωρίζω ποια είναι τα πολιτιστικά στοιχεία; 

     Πολύ καλά                      Μέτρια                     καλά                

2. Θα ήθελα να μάθω ιστορίες της δικής μου παράδοσης 

 Ναι                                       όχι 

3. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε; 

 

 

4. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

 

 

 

Αξιολογώ τον εαυτό μου 
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ΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 Μια φορά και ένα καιρό, ο Ναστραντίν Χότζα είχε πάει στα χωράφια για να 

ποτίσει τα σιτάρια. Είχε προηγηθεί περίοδος μεγάλης ξηρασίας και είχαν αρχίσει τα 

φυτά του να ξεραίνονται.  

 

  Εκεί που στεκόταν στη γωνία του χωραφιού του περνάει ένας περαστικός, ο 

οποίος εξερευνούσε την περιοχή. Του  φαινόταν ότι ήταν εξαντλημένος από το μεγά-

λη διαδρομή που είχε κάνει. Οι σόλες από τα παπούτσια του είχαν λιώσει αλλά είχε 

ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει στο σπίτι του.  

 Μόλις είδε τον Ναστραντίν σκέφτηκε ότι θα είναι πολύ εύκολο να τον εμπαί-

ξει και να του κλέψει τα παπούτσια, γιατί είχε πολύ δρόμο μπροστά του και χρειαζό-

ταν ένα καινούριο ζευγάρι. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε τελικά βρήκε μια πλεκτάνη και  

του είπε:  

- Μήπως θα μπορούσες να ανέβεις στο δέντρο να μου πεις αν η οδός  έχει 

κανένα εμπόδιο; Είμαι πολύ κουρασμένος από το ταξίδι και δεν αντέχουν 

τα πόδια μου να ανέβω, του είπε ο περαστικός. 

Ο Ναστραντίν ήταν πολύ πρόθυμος να βοηθήσει τον περαστικό, έτσι όπως τον είδε 

ταλαιπωρημένο. 

7
ο
 Μάθημα  



  

240 

 

- «Με μεγάλη ευχαρίστηση» είπε ο Ναστραντίν. 

Αμέσως ο περαστικός έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο του: 

- «Γιατί δεν βγάζεις τα παπούτσια σου, ώστε να μπορέσεις να σκαρφαλώ-

σεις καλύτερα στο δέντρο;» 

Ο Ναστραντίν όμως δεν ήταν τόσο αφελής και  κατάλαβε αμέσως ότι ο περαστικός 

ήθελε να του κλέψει τα παπούτσια, του απάντησε λοιπόν ειρωνικά: 

- Μπορεί να βρω κανένα δρόμο πάνω στο δέντρο και να μου χρειαστούν. 

(Πομάκος, 60 χρονών, Κιμμέρια Ξάνθης) 

 

 1.  Να διαλέξεις τη σωστή απάντηση. 

1. Ο άνθρωπος που περπάτησε μπροστά από το χωράφι του Ναστραντίν Χότζα 

ήταν:  

 Χαρούμενος, γιατί συνάντησε τον παλιό του φίλο. 

 Λυπημένος , γιατί περπατούσε πολλές μέρες. 

 Κουρασμένος, γιατί περπατούσε πολλές μέρες. 

 

2. Ο Ναστραντίν Χότζα ενδιαφέρθηκε να : 

 Κεράσει ένα καφέ τον περαστικό γιατί τον είδε κουρασμένο. 

 Να βοηθήσει τον περαστικό, γιατί ήταν κουρασμένος.       

 Να φιλοξενήσει τον περαστικό, γιατί ήταν κουρασμένος. 

 

3. Ο περαστικός επειδή ήταν εξαντλημένος ήθελε: 

 Να γελάσει το Ναστραντίν Χότζα. 

 Να κλέψει το φαγητό του Ναστραντίν Χότζα. 

 Να ξεκουραστεί στο χωράφι του Ναστραντίν Χότζα. 

 

4. Ο Ναστραντίν Χότζα κατάλαβε την απάτη και απάντησε: 

 Ότι μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του πάνω το δέντρο. 

 Ότι χρειάζεται τα παπούτσια για  να σκαρφαλώσει στο δέντρο. 
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 Ότι δεν μπορεί να του δανείσει τα παπούτσια του, γιατί είναι άλλο 

νούμερο. 

                                             

2. Μαθαίνω λεξιλόγιο. Αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με 

τις συνώνυμες τους.  

 Ο περαστικός εξερευνούσε (έψαχνε/ τριγυρνούσε) την περιοχή. 

 Του  φαινόταν ότι ήταν εξαντλημένος από το μεγάλη διαδρομή  (απόσταση / 

στάση ) που είχε κάνει. 

 Σκέφτηκε μια πλεκτάνη (αλήθεια / απάτη) για να του κλέψει τα παπούτσια. 

 

 

 

 

 

 Μήπως θα μπορούσες να μου πεις αν η οδός (δρόμος / λεωφόρος) έχει κά-

ποιο εμπόδιο; 

 Ο περαστικός έβαλε σε εφαρμογή (εκτέλεση / εγκατάλειψη ) το σχέδιο του. 

 

 

3. Ο Ναστραντίν Χότζα  πότιζε τα χωράφια του, γιατί το καλοκαίρι έχει πάρα 

πολύ ζέστη. Ποιες άλλες εργασίες χρειάζεται να κάνει τις υπόλοιπες εποχές. 
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………………………….                                                …………………………… 

………………………….                                                …………………………… 

 Άνοιξη                                           καλοκαίρι 

 

                                                        χωράφι 

……………………….                                                           ………………………… 

…………………………….                                                   ………………………… 

 

φθινόπωρο                                      χειμώνας 

 

 

 

 

 3. Η μαγεία του λαϊκού παραμυθιού βρίσκεται στο γεγονός ότι η πλοκή είναι 

πολύ απλή και λιτή. Γράψτε τα κύρια σημεία της ιστορίας μας. Οι ερωτήσεις σας βο-

ηθούν να τα καταλάβετε. 

 Ποια είναι τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας; (πρωταγωνιστές) 

…………………………………………………………………………. 
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 Πότε έγινε η ιστορία; ( πλαίσιο ) 

………………………………………………………………………….. 

 Πού έγινε η ιστορία; (πλαίσιο) 

………………………………………………………………………….. 

 Ποίο είναι το πρόβλημα του ήρωα; (πρόβλημα) 

………………………………………………………………………….. 

 Γιατί έγινε αυτό; (σκοπός) 

…………………………………………………………………………. 

 Πώς έλυσε το πρόβλημα ο ήρωας; (λύση) 

………………………………………………………………………….. 

 Ποίο ήταν το αποτέλεσμα;  

…………………………………………………………………………… 

 Τί  έμαθες από την ιστορία;  

……………………………………………………………………………. 

 

 4. Ακούω ελληνικά. Ο οδοιπόρος μας περπάτησε πάρα πολύ μέχρι να φτάσει 

στον Ναστρατζίν Χότζα. Άκουσε την ιστορία και βάλε μέσα στις πινακίδες τη σειρά 

από τα μέρη που επισκέφθηκε ο οδοιπόρος. 

ΜΕΡΗ : εκκλησία, σχολείο, αστυνομία, παντοπωλείο, μύλος, γέφυρα, ιατρείο. 
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Αριστε-

ρά/δεξιά/ 

μπρο-

στά/πίσω 

  5.  Μιλάω  Ελληνικά. Τα λαϊκά παραμύθια διαδραματίζονται σ’ ένα α-

γροτικό περιβάλλον συνήθως, καθώς αποτελούν στιγμές των μεγαλύτερων, που ζού-

με και εμείς οι νεότεροι. Αν μένεις στο χωριό γράψε το όνομα του χωριού και το ό-

νομα του δήμου στον οποίο βρίσκεται. Αν μένεις στην πόλη γράψε το όνομα της πό-

λης, του δήμου σου και το όνομα του δρόμου στον οποίο βρίσκεσαι. Σκέψου τι μπο-

ρεί να σημαίνουν αυτά τα ονόματα και συζήτησε το με τους συμμαθητές και τη δα-

σκάλα σου.                 

 

 

6. Αλλάζω την ιστορία. Οι συμμαθητές σου στεναχωρήθηκαν που ο Ναστρα-

ντίν Χότζα παραλίγο να πέσει θύμα απάτης και θέλουν να αλλάξουν το τέλος της ι-

στορίας. Δώσε λάθος οδηγίες τον περαστικό και οδήγησε τον σε άλλο προορισμό.  

 

Θα σε βοηθούσε πολύ να το στείλεις ένα γράμμα με τις νέες κατευθύνσεις. Μην ξε-

χάσεις τον αποστολέα και δεν λάβει το γράμμα. 
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Απέναντι, 

δίπλα, ευθεί-

α, κοντά, μα-

κριά. 

 

……………………………………………………......... 

………………………………………………………..... 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 Μήπως τον ταλαιπω-

ρήσατε πολύ; Ο οδοιπόρος 

μας με οδηγίες του έδωσες 

πάλι χάθηκε. Βοήθησε τον 

να βρει τον προορισμό που 

του έστειλες στο προηγού-

μενο γράμμα. Χρωμάτισε το 

σωστό δρόμο. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ 

 

  

  1. Έμαθα καινούριο λεξιλόγιο σχετικά με τις αγροτικό περιβάλλον; 

                  Μέτρια                     καλά                           πολύ καλά. 

 

2. Έμαθα ορισμένα βασικά σημεία του βασίζεται το λαϊκό παραμύθι; 

 

              Μέτρια                         καλά                       πολύ καλά. 

 

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

 

4. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 
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ΤΟ ΑΛΑΤΕΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΝΙΟ 

  

 Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας παππούς και μια γιαγιά, ο παππούς είχε 

ένα σπίτι από αλάτι και το έλεγαν αλατένιο. Η γιαγιά είχε ένα σπίτι από φακές και το 

έλεγαν φακένιο. Μια μέρα η γιαγιά αποφάσισε να βράσει φακές και είδε ότι της έλει-

πε το αλάτι. Σκέφτηκε – σκέφτηκε και αποφάσισε να πάει να ζητήσει αλάτι από τον 

παππού. Ξεκινάει και πάει. 

 Τακ –τακ χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο παππούς.  

- Καλημέρα, λέει η γιαγιά 

- Καλημέρα, πώς από εδώ; 

- Αχ, παππού τι έπαθα ξεκίνησα να μαγειρεύω φακές και δεν έχω αλάτι. 

- Και τι θέλεις από εμένα; 

- Λίγο αλάτι από το σπίτι σου! 

- Όχι, δεν σου δίνω, της απαντά θυμωμένα. 

- Σε παρακαλώ, δώσε μου λίγο και θα φάω και εγώ και εσύ και ο μουσαφί-

ρης μου.  

Ο παππούς ήταν ανένδοτος και έτσι η γιαγιά άρχισε να παίρνει το δρόμο για το σπίτι 

της. Φεύγοντας όμως είπε:  

- Αχ, θεούλη μου δεν γίνεται να πέσει μια βροχή να του λιώσει το σπίτι που 

δεν μου έδωσε αλάτι. 

Πήγε σπίτι, έβρασε τη φακή και σε λίγο έπιασε μια βροχή και έλιωσε το σπίτι 

του παππού. Έπειτα από μερικά λεπτά χτύπησε η πόρτα της γιαγιάς. Ανοίγει την πόρ-

τα η γιαγιά και βλέπει τον παππού μπροστά της να είναι βρεγμένος και κουρασμένος.  

- Σε παρακαλώ, άφησε με να μπω λίγο στο σπίτι σου, να ζεσταθώ το τζάκι 

σου και να στεγνώσω. 
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- Δεν θυμάσαι που πριν λίγο με έδιωξες από το σπίτι σου, τώρα και εσύ δεν 

θα μπεις στο δικό  μου.  

Αυτός άρχισε τα παρακάλια και η γιαγιά τον λυπήθηκε, τον έβαλε στο σπίτι της, του 

πρόσφερε φαγητό και πέρασαν ένα πολύ ευχάριστο βράδυ μαζί.   

(ΓΥΝΑΙΚΑ, 40 ΧΡΟΝΩΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ) 

 

 

 

1. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

 

1. Η γιαγιά ήθελε να μαγειρέψει φακές και ζήτησε από τον παππού να της δώσει: 

 Λάδι 

 Ξίδι 

 Αλάτι                                                                          

 

 

2. Η γιαγιά φεύγοντας από το σπίτι του παππού: 

 Τραγούδησε  

 Καταράστηκε 

 Αδιαφόρησε 

 

3. Όταν έπιασε η βροχή και έλιωσε το σπίτι του παππού, μετά από λίγα λεπτά:  

 Χτύπησε η πόρτα της γιαγιάς. 

 Έκλαιγε ο παππούς. 

 Βγήκε ήλιος 
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4. Ο παππούς για την προηγούμενη συμπεριφορά του:  

 Μετάνιωσε 

 Αδιαφόρησε 

 Στεναχωρήθηκε 

 

 

2. Στα λαϊκά παραμύθια, τελικά ο αδικημένος ήρωας βρίσκει τη δικαίωση που 

του αναλογεί. Έτσι και η γιαγιά στο τέλος δικαιώνεται. Προσπάθησε να λύσεις το 

σταυρόλεξο με τα φαγητά που πρόσφερε τελικά η γιαγιά στον παππού. 

  1 
       

       3  5 

  3.        

  2 
       

 4         

          

          

          

          

5          
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Οριζόντια  Κάθετα  

1. Αυτός που έχει πολύ ώρα να φάει 

είναι…….. 

1. Το Πάσχα κάνουμε …… 

2. Το παίρνουμε από την αγελάδα, το 

πρόβατο το κατσίκι. 

2. Για φτιάξουμε την πίτα πρέπει πρώτα 

να ετοιμάσουμε το….. 

3. Για να φτιάξω αλεύρι πρέπει να α-

λέσω…. 

3. βασικό συστατικό στα γεμιστά. 

4. Για να φτιάξουμε πίτσα πρέπει πρώ-

τα να φουσκώσει η……. 

4. Δεν τρώνε οι χορτοφάγοι. 

5. Βρίσκεται πάνω από το κουλούρι 5. τρώγεται συνήθως το καλοκαίρι. 

  

 

3.  Την Κυριακή έχετε τραπέζι στο σπίτι και θέλεις να ετοιμάσεις την σπεσι-

αλιτέ σου. Άκουσε τη συνταγή και εκτέλεσε την κατά γράμμα. Αρίθμησε σωστά τις 

προτάσεις. 

Ατζέμ πιλάφι 

Υλικά 

2 Ποτήρια νερού ρύζι νυχάκι 

1 ποτήρι νερού φιδέ ή κριθαράκι 

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο φρέσκο  

5-6 ποτήρια νερού ή ζωμό 

1 κουτ. Σούπας αλάτι 

1κουτ. Γλυκού ζάχαρη     
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Εκτέλεση 

              Προσθέτουμε το νερό ή το ζωμό          Καβουρδίζουμε το φιδέ ή το κριθαράκι 

             Ρίχνουμε το βούτυρο στη κατσαρόλα          Ρίχνουμε το ρύζι 

             Ρίχνουμε το αλάτι και τη ζάχαρη          Χαμηλώνουμε τη φωτιά.  

 

 

 4. Μπορεί κάποιος να μην δεχτεί να σας βοηθήσει παρόλα αυτά όμως 

εσείς θέλετε να του κάνετε το τραπέζι. Από το τραπέζι όμως δεν  μπορεί να λείπει το 

τζατζίκι. Δώσε εσύ τώρα την συνταγή για να την ακολουθήσει κάποιος φίλος σου. 

Μην ξεχάσεις τη επόμενη φορά να φέρεις μια συνταγή από το αγαπημένο σου φαγητό 

που θα παρουσιάσεις στην τάξη.  

Τζατζίκι  

                                                                                                            ½ κιλό γιαούρτι  

                                                                                                     3 σκελίδες σκόρδο 

                                                                                                1 κουτ. Αλάτι 

                                                                                                        1 μεγάλο αγγούρι 

¾ φλ. Λάδι                                                                                                      
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…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

 5. Εσύ δεν θέλεις να συμπεριφέρεσαι όπως ο παππούς, άλλα θέλεις να προ-

σφέρεις στους φίλους. Ένας φίλος σου πρέπει να χάσει βάρος. Δώσε του κάποιες 

συμβουλές για να τον βοηθήσεις. Τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να τρώει; 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Ένας φίλος σου είναι πάρα πολύ αδύνατος. Συμβούλεψε του με τη σωστή διατροφή 

που πρέπει να κάνει για να πάρει βάρος. 
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6. Το σχολείο σου έχει καλέσει ένα ειδικό πάνω στα θέματα διατροφής. Παρουσιάστε 

κάποιοι από εσάς τις βασικές τροφές και γεύματα που θα πρέπει να έχουν στην δια-

τροφή μας. Οι υπόλοιποι κάντε μια σειρά ερωτήσεων που θα σας ενδιέφεραν να μά-

θετε από τους διατροφολόγους. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ 

 

  

  

Η εναλλαγή δυστυχίας και ευτυχίας που προβάλλει το λαϊκό πα-

ραμύθι ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα. 

                       Ναι                             ΟΧΙ 

Το φαγητό του κάθε πολιτισμού μπορεί να φέρει σε επαφή τους 

λαούς; 

                      ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

 

Ποία άσκηση μου άρεσε περισσότερο; 
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Η ΓΙΑΓΙΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΡΓΑ  

  

     Σ’ ένα χωριό στο βουνό ζούσε μια φορά και έναν καιρό ένας παππούς με τη γριά 

του. Η γιαγιά είχε ένα κακό συνήθειο: γύριζε στο σπίτι αργά το βράδυ και έκανε τον 

παππού να θυμώνει. 

     Μια μέρα λοιπόν που η γιαγιά το ’παρακάνει σηκώθηκε ο παππούς κι άρχισε να 

ρωτάει στη γειτονιά μη και την είδαν, μα πουθενά δεν ήξεραν να του πουν τίποτα. 

     Έτσι την άλλη μέρα μη έχοντας πια τι άλλο να κάνει κρύφτηκε ο παππούς και την 

παραφύλαξε κι είδε που μπήκε στο σπίτι μιας γειτόνισσας. Λίγο μετά πάει κι αυτός 

στο κατόπι της και χτυπάει την πόρτα της γειτόνισσας.  

-  «Καλησπέρα, γειτόνισσα, μήπως φάνηκε από ’δω η γριά μου;», ρώτησε μόλις 

του άνοιξαν. «Όχι, γείτονα, έχουμε μέρες να τη δούμε», απάντησε η γειτόνισ-

σα, που έκρυβε τη γριά. 

     Γύρισε λοιπόν σπίτι αγανακτισμένος ο παππούς και περίμενε μονάχος. Κι επιτέ-

λους μετά από ώρα  η γριά γύρισε, μα την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Πάλι μπήκε η γριά 

στο σπίτι της γειτόνισσας, πάλι πήγε ο γέρος και ρώτησε και πάλι τάχα η γριά του δεν 

ήταν εκεί. Και όταν πια η γριά γύρισε στο σπίτι πολύ αργά το βράδυ την έπιασε ο 

παππούς, που ήταν πολύ ευέξαπτος,  την μάλωσε πάρα πολύ  κι ύστερα πήγε και της 

ζήτησε να φύγει από το σπίτι. Έτσι και έγινε, η γυναίκα του έφυγε και δεν ξαναγύρισε 

πίσω. 

     Σαν του πέρασε όμως ο θυμός και κατάλαβε τι ’χε κάνει, μετάνιωσε ο γέρος πικρά 

κι άρχισε ν’ αναζητά τη γιαγιά. Βγήκε, λοιπόν, στο δρόμο και άρχισε να αναζητά τη 

γυναίκα του. Κάποιος συγχωριανός του όμως τον είπε ότι την είδε να πηγαίνει προς 

το ποτάμι. Έτρεξε στο ποτάμι για να την ψάξει μα αντί να προχωράει κατά κάτω, αυ-

τός πήγαινε κατά πάνω.        
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     Παραξενεύτηκε ένας περαστικός που τον είδε μες στο ποτάμι και τον ρώτησε: «Τι 

κάνεις, παππού, εδώ μέσα;». «Ψάχνω την αγαπημένη μου γυναίκα, που την πήρε το 

ποτάμι», αποκρίθηκε ο παππούς. «Δε θα τη βρεις παππού, κατά κει που πηγαίνεις. Το 

ποτάμι την πήρε κατά κάτω», του λέει τότε ο περαστικός. «Τόσο ανάποδη που ήταν η 

γριά αποκλείεται να πήγε προς τα κάτω, σίγουρα θα πήγε προς τα πάνω», απάντησε ο  

 

 

γέρος κι εξακολούθησε να ψάχνει κι ακόμα ψάχνει… Κι όποιον βρει τον συμβουλεύει 

ν’ αγαπάει τη γυναίκα του κι ας έχει και κουσούρια. 

(πομάκα 60χρονών, Ξάνθη) 

 

 1. Διαλέγω τη σωστή ερώτηση για κάθε απάντηση. Μια απάντηση περισ-

σεύει. 

_____ 1. Η γριά πήγαινε κάθε βράδυ στη γειτόνισσα της. 

_____2. Συνήθιζε να επιστρέφει αργά στο σπίτι της. 

_____3. Θύμωσε μαζί της και την έδιωξε από το σπίτι. 

_____4. Δεν άντεχε να του λέει ψέματα η γιαγιά. 

_____5. Επειδή την θεωρούσε δύσκολο άνθρωπο. 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

Α. ποια ήταν η καθημερινή συνήθεια των παιδιών; 

Β. γιατί ο παππούς θύμωσε πολύ με τη γιαγιά; 

Γ. γιατί ο παππούς έψαχνε ανάποδα στο ποτάμι; 

Δ. πού βρισκόταν η γιαγιά κάθε βράδυ; 

 

   2. Διαλέγω ποια πρόταση δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του κειμένου. 

Κυκλώνω το Σ για το σωστό και το Λ για το λάθος. 
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1. Ο παππούς την πρώτη φορά που βγήκε να ψάξει τη γιαγιά την βρήκε στη γει-

τόνισσα.  

2. Η γιαγιά πήγαινε στο σπίτι της γειτόνισσα για να κουβεντιάζουν.  

3. Ο παππούς έψαξε τη γιαγιά στο ποτάμι έπειτα από συμβουλή ενός συγχωρια-

νού του.  

4. Ο παππούς παραφέρθηκε επειδή θεωρούσε τη γιαγιά ανάποδο άνθρωπο.  

5. Ο περαστικός παραξενεύτηκε από το περίεργο ψάξιμο του παππού.  

 

3. Μαθαίνω λεξιλόγιο. Αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κει-

μένου με τις συνώνυμες τους. 

 Γύρισε λοιπόν σπίτι αγανακτισμένος (θυμωμένος / στεναχωρημένος). 

 Βγήκε, στο δρόμο και άρχισε να αναζητά τη γυναίκα του (βρίσκει / ψάχνει). 

 Εξακολούθησε να ψάχνει κι ακόμα ψάχνει ( συνέχισε / σταμάτησε). 

 Ο παππούς ήταν πολύ ευέξαπτος. (νευριασμένος / σκληρός). 

 Κι όποιον βρει τον συμβουλεύει ν’ αγαπάει τη γυναίκα του (λέει αλήθειες / 

δίνει οδηγίες). 

 

 

4. Μιλάω ελληνικά. Τα λαϊκά παραμύθια αναφέρονται συχνά πάνω στην 

αξία των ανθρώπινων σχέσεων είτε αυτή είναι ανάμεσα στους συζύγους είτε είναι 

ανάμεσα σε γείτονες και φίλους. Η γιαγιά της ιστορίας μας απολάμβανε να περνάει 

πολλές ώρες με τη γειτόνισσα της. Παρουσίασε και εσύ μέσα στην τάξη τα παιδιά της 

γειτονιάς σου. Παρουσίασε τα ονόματα τους, την τάξη που πηγαίνουν και την εθνικό-

τητα τους. 
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 5. Το λαϊκό μας παραμύθι μας το είπε μια γυναίκα, πομακικής καταγωγής 

από τη Γενισέα της Ξάνθης. Ιστορίες όμως αγάπης υπάρχουν σ’ όλο τον κόσμο και 

δυστυχώς δεν έχουν ευτυχισμένο τέλος όπως η δική μας ιστορία. Άκουσε μια νέα ι-

στορία αγάπης αυτή τη φορά από την Κωνσταντινούπολη. 

 

 

Ο πύργος του κοριτσιού 

 Μια φορά και έναν καιρό σ’ ένα παλάτι στα στενά του Βοσπόρου βρισκόταν 

μια ιέρεια, η Ηρώ. Το καθήκον της ήταν να ταΐζει τα περιστέρια στο παλάτι και λόγω 

της θέσης απαγορευόταν να ερωτευτεί. Μια μέρα πήγε σ’ ένα άλλο παλάτι που βρι-

σκόταν στην απέναντι όχθη του Βοσπόρου. Εκεί πέρα, όπως και κάθε χρόνο, γινόταν 

μια μεγάλη γιορτή που μάζευε κόσμο από πολλά μέρη. Ο Λεονάρδος που έμενε σ’ 

αυτή την πλευρά του Βοσπόρου συναντιέται για πρώτη φορά με την Ηρώ. Οι νέοι 

ερωτεύονται αμέσως. Ο Λεονάρδος για να βλέπει την αγαπημένη του κολυμπάει κάθε 



  

258 

 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

βράδυ κολυμπάει από την μια όχθη στην άλλη και εκείνη τον περίμενε πάντα μ’ ένα 

φανάρι για να μην χάνει το δρόμο του. Ένα βράδυ όμως που έχει μεγάλη φουρτούνα 

ο Λεονάρδος κολυμπάει προς την πύργο και ένας ζηλιάρης ιερέας σβήνει το φανάρι. 

Ο Λεονάρδος χάνει τον προσανατολισμό του και τελικά βυθίζεται στα νερά του Βο-

σπόρου. Η  Ηρώ την επόμενη μέρα που το μαθαίνει αυτοκτονεί και αυτή από την 

στεναχώρια της. 

 

 

  

Πάλι όμως το ζευγάρι δεν έχει ευτυχισμένο τέλος. Αποφάσισε εσύ τι τέλος θέλεις να 

βάλεις στο ζευγάρι για να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ίσως στο καινού-

ριο τέλος που θα δώσεις θα ταιριάζεις μια νέα ιστορία 

 

  

 

 

 

 

 

Τίτλος:  
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6. Στην αυλή του σχολείου σου παίζεις συχνά με τους αγαπημένους 

φίλους. Αναγνώρισε μερικά από τα παιχνίδια που παίζεται στην αυλή του 

σχολείου σου. Γνωρίζεις άλλα παιχνίδια; 

                                

__________________                               _____________________________ 

 

                                   

__________________ ____________________________ 
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___________________________                    ______________________________ 

 

 

7. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η γιορτή των ερωτευμένων 

αλλά και της αγάπης. Προσπάθησε να φτιάξεις μια καρδιά για τον αγαπημένο 

σου φίλο. Χρησιμοποίησε διάφορα υλικά (χαρτόνια, μπογιές, χρωματιστά 

χαρτιά κ.α. ). Χάρισε του την καρδιά και εξήγησε του γιατί περνάς καλά μαζί 

του. 
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http://www.paramithia.net/and1.html 

  

 

Αξιολογώ τον εαυτό μου. 

1.στα λαϊκά παραμύθια παρουσιάζονται ιστορίες όχι 

μόνο με ευτυχισμένο τέλος αλλά ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα.  ΝΑΙ         ΌΧΙ 

2.έμαθα  πώς συνδυάζονται τα παλιά παιχνίδια με τα 

καινούρια  

Ναι        όχι 

3. ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

4. ποια δραστηριότητα δεν μου άρεσε; 
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Ο ΓΈΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ 

 Μια φορά και ένα καιρό σ’ ένα χωριό ζούσε ένας γέροντας που ήταν πολύ 

προκομμένος και δούλευε σκληρά στα χωράφια για να μπορέσει να συντηρήσει την 

οικογένεια του. Τα παιδιά του όμως δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για τη δουλειά παρά 

το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να ξοδεύουν τα χρήματα του πατέρα τους και να περ-

νάν καλά.  

Πέρασαν τα χρόνια και ο γέροντας αρρώστησε βαριά. Οι γιοί αντί να αισθά-

νονται άσχημα για την άσχημη υγεία του πατέρα τους, σχεδίαζαν πως θα ξοδέψουν τα 

λεφτά που θα τους άφηνε κληρονομία. Κανείς όμως δεν φαντάζονταν ότι τα λεφτά 

μια μέρα θα τελείωναν και θα χρειαζόταν κάποια στιγμή να δουλέψουν οι ίδιοι τα 

χωράφι για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή τους. Ο παπ-

πούς, λοιπόν, λίγο πριν πεθάνει είπε στα παιδιά του: 

- Όλα τα λεφτά τα άφησα στο χωράφι με τα αμπέλια, για να τα βρείτε θα 

πρέπει να ψάξετε πολύ βαθιά. 

Πέθανε τελικά ο παππούς και οι γιοί του ξεκίνησαν κατευθείαν το ψάξιμο για-

τί ήθελαν να συνεχίσουν την άσωτη ζωή τους και για αυτό χρειαζόντουσαν τα χρήμα-

τα. Πήγαν, λοιπόν, την πρώτη μέρα και οι τρεις τους στο χωράφι, πήραν μαζί τους 

φτυάρια, τσάπες και ένα καροτσάκι και άρχισαν το ψάξιμο. Έσκαψαν πολύ ώρα αλλά 

δεν βρήκαν τίποτα και έφυγαν κουρασμένοι και απογοητευμένοι.  

Πέρασε λίγες μέρες και τα αδέρφια συνέχισαν την άσωτη ζωή τους, διασκεδά-

ζοντας, πίνοντας και ξοδεύοντας τα λεφτά που τους άφησε ο πατέρας. Σιγά σιγά όμως 

άρχισαν να μειώνονται τα λεφτά και τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις τους άρχισαν να 

φαίνονται. Αφού έβλεπαν ότι τα λεφτά από το πορτοφόλι άρχισαν να μειώνονται, ξε-

κίνησαν και οι καυγάδες για το ποίος έτρωγε τα περισσότερα χρήματα.  
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Με τα πολλά, μετά από δέκα μέρες ξαναπήγαν στο χωράφι να ψάξουν, γιατί 

κατάλαβαν ότι δεν θα μπορούσαν για μεγάλο διάστημα να συνεχίσουν το ίδιο τρόπο 

ζωής. Αυτή τη φορά πήραν περισσότερα εργαλεία, πήγαν από το χάραμα και έσκα-

ψαν πιο βαθιά και για περισσότερη ώρα αλλά πάλι δεν βρήκαν τίποτα.   

Απογοητευμένοι για ακόμα μια φορά μάζεψαν και έφυγαν στο σπίτι τους. Αυ-

τή όμως τη φορά δεν τους είχαν μείνει καθόλου χρήματα για να συνεχίσουν να έχουν 

τον ίδιο τρόπο ζωής. Αποφάσισαν, λοιπόν να δουλέψουν και να περιποιηθούν τα 

σταφύλια που τους είχε αφήσει κληρονομιά ο πατέρας τους. Τα πότισαν, 

τα ράντιζαν, τα κλάδεψαν και περίμεναν καρτερικά να πάρουν τη σοδειά 

από το χωράφι.  

Σ’ όλο αυτό το διάστημα τα τρία αδέρφια ήταν πολύ αγαπημένα 

μεταξύ του και μάλιστα απολάμβαναν και την εργασία αλλά κανείς τους 

δεν τολμούσε να το εκφράσει γιατί ντρεπόντουσαν. Όταν έφτασε ο καιρός του τρύγου 

επειδή το είχαν σκάψει τρεις φορές το χωράφι για να βρουν τα χρήματα αλλά επίσης 

είχαν περιποιηθεί και τα φυτά τους, πήραν τη διπλάσια παραγωγή απ’ όλους τους άλ-

λους. Τότε κατάλαβαν ότι όταν ο πατέρας τους τους αποκάλυψε ότι τα χρήματα βρί-

σκονται στο χωράφι με τα σταφύλια δεν εννοούσε ότι είχε κρύψει κάποια τσουβάλι 

με λεφτά αλλά τα χρήματα που θα αποκόμισαν από μια πετυχημένη σοδειά. 

 

(ΑΝΔΡΑΣ, 70 ΧΡΟΝΩΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ) 

1. Γράφω ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου: 

1. ο πατέρας δεν είχε μάθει στα παιδιά του  να είναι υπολογίζουν τα χρήματα. _____ 

2. όταν ο πατέρας αρρώστησε βαριά οι γιοί του στεναχωρήθηκαν πολύ. ______ 

3. ο θησαυρός ήταν η σοδειά από τα σταφύλια. ______ 

4. τα τρία αδέρφια όταν τελείωσαν τα χρήματα δεν είχαν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ 

τους. _____ 

5. Τα αδέρφια όταν καλλιεργούσαν τη γη τους δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. 

_____ 
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2. Διαλέγω και κυκλώνω το σωστό: 

 Ο πατέρας λίγο πριν πεθάνει είπε στους γιους του: 

 Να δουλέψουν για να κερδίσουν τα  χρήματα τους. 

 Να συνεχίσουν τη ζωή που έκαναν. 

 Να ψάξουν βαθιά στο χωράφι με τα αμπέλια. 

 

 Οι τρεις γιοι την πρώτη φορά που πήγαν στο χωράφι πήραν μαζί τους: 

 Τα απαραίτητα εργαλεία. 

 Το χάρτη που τους άφησε ο πατέρας τους. 

 Γείτονες για να τους βοηθήσουν. 

 

 Οι τρεις γιοι απογοητεύτηκαν όταν: 

 Από τα ψέματα του πατέρα τους. 

 Από τους ίδιους τους εαυτούς τους. 

 Από την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους. 

 

 Το διάστημα της φροντίδας του αμπελιού τα τρία αδέρφια ήταν: 

 Στεναχωρημένα 

 Αγαπημένα μεταξύ τους. 

 Αδιάφοροι μεταξύ τους. 

 

 Οι γιοί αναγκάστηκαν να περιποιηθούν το χωράφι με τα αμπέλια γιατί: 

 Ξέμειναν από χρήματα. 

 Ξαφνικά τους ήρθε η όρεξη για δουλεία. 

 Τους κορόιδευαν οι γείτονες. 

 

 3. Μαθαίνω λεξιλόγιο. Η δουλεία των αγοριών πήγε πάρα πολύ καλά 

και τους ζήτησαν τα σταφύλια για να κάνουν μούστο και μετά πετιμέζι. Συμπλήρωσε 
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τα κενά με τις λέξεις που σου δίνονται. Μην ξεχάσεις να τις προσαρμόσεις ανάλογα 

με το περιεχόμενο:  

Πετιμέζι, καθαρίζω, μούστος, πήζω, σταφύλι.  

Από το _________ φτιάχνουμε και το πετιμέζι. 

Μόλις πατήσουμε τα _________ παίρνουμε το 

βγάζουμε τον αφρό, για να ____________. 

Μόλις καθαρίσει δυναμώνουμε τη φωτιά 

και ανακατεύουμε μέχρι να _________ και 

να γίνει _____________. 

 

 

ΘΥΜΗΣΟΥ: Τι άλλα προϊόντα μπορώ να παράγω από τα  σταφύλια; 

 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Να οργώνεις δυνατά και να σπείρεις  

ελαφρά 

 

Το Σεπτέμβρη στάρι σπείρε σιτάρι 

και πανηγύρι σύρε 

 

4. Μιλάω ελληνικά. Τώρα μαθαίνουμε τι καιρό θα κάνει αύριο από την 

ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία). Παλιά μάθαιναν για τον καιρό παρατηρώ-

ντας τη φύση να πώς: 
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όταν οι μύγες τσιμπάνε δυνατά θα έχουμε βροχή. 

όταν τα κοκόρια λαλούν πολύ το βράδυ, θα αλλάξει ο καιρός. 

 Γλάροι στη στεριά, φουρτούνα στη θάλασσα. 

 όταν η βροχή κάνει φουσκάλες, θα βρέξει περισσότερο. 

 

 Πώς μάθαιναν παλιά τον καιρό; 

 Ρώτα τους μεγαλύτερους και παρουσίασε στην τάξη σου αυτά που έμαθες. 

Γνωρίζεις καμιά παροιμία σχετική με τα καιρικά φαινόμενα; 

 

5. Ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέρφια στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που μάλωσε 

με τα αδέρφια του και προσπαθεί να φτιάξει τις σχέσεις τους. Γράψε ένα διάλογο  με-

ταξύ των αδερφών που να δείχνει πώς βελτίωσαν τη σχέση τους. 
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 6. Τα τρία αδέρφια διαπίστωσαν ότι η αγροτική δουλεία είναι πολύ δύσκολή 

γιατί χρειάζεται πολλές ώρες εργασίες και σωματικό μόχθο. Στο Πόρτο Λάγος όμως 

οι ψαράδες έχουν αντίθετη γνώμη. Ποια δουλεία πιστεύεις ότι είναι ποιο δύσκολη: 

 

 

Η δουλεία μας δεν είναι μόνο δύσκολη αλλά 

και κρύβει και πολλούς κινδύνους. Χρειάζεται 

να έχεις δύναμη στα χέρια σου, για να τραβάς 

τα σκοινιά. Τις περισσότερες φορές ψαρεύουμε 

το βράδυ και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Επί-

σης ακόμα και με άγρια καιρικά φαινόμενα ε-

μείς είμαστε μέσα στα κύματα και αυτό μπορεί 

να μας στερήσει τη ζωή.   
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7. θέλετε να παίξουμε κρεμάλα; Η λέξη σχετίζεται με την εργασία. Μην ξεχνάς τους 

κανόνες.  

 

 

 

                                                     

              

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………….. 
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Κεφάλι  -1 

Μύτη -1 

Μάτια -1 

Στόμα -1 

Μαλλιά -1 

Χέρια  -1 

Πόδια -1 

 

 

 

      

Ε ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _____ ____     

Λάθος γράμματα: __ ___ ___ ___ ___ ___ ____      

   

Ένωσε τις τελείες και δες τι σχηματίζετε.     
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Αξιολογώ τον εαυτό μου 

1. Μέσα από το παραμύθι κατανόησα την αξία της δουλείας 

Ναι              όχι               

2. Μπόρεσα να καταλάβω πώς και παλαιότερα είχαν τρόπους να 

ερμηνεύουν τη φύση  

 

3. Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο;  

4. Ποια άσκηση δεν μου άρεσε; 
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Κάποτε ένας χωρικός πήγε στον Ναστραντίν Χότζα, ο  οποίος ήταν πρόεδρος, 

για να τον συμβουλέψει με ένα πρόβλημα του σπιτιού του. Παραπονέθηκε, λοιπόν ότι 

το σπίτι του ήταν πολύ μικρό και μέσα σ’ αυτό ζούσε ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παι-

διά τους καθώς και τα πεθερικά του και όπως ήταν φυσικό δεν χωρούσαν άνετα. Ο 

Ναστραντίν Χότζα έβρισκε πάντα δίκαιες λύσεις αλλά είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να τις 

εφαρμόζει. Σκέφτηκε αρκετή ώρα το πρόβλημα του συγχωριανού του και του είπε: 

       -    Σκύλο έχεις; τον ρώτησε ο Χότζας.  

- Ναι, έχω και μάλιστα είναι και πολύ μεγάλος, απά-

ντησε ο χωρικός.  

- Πολύ ωραία, άκου λοιπόν τη συμβουλή μου. Θα 

βάλεις το σκύλο σου μέσα στο σπίτι και θα με ξαναεπισκεφτείς μετά από μια 

εβδομάδα.  

 Αφού πέρασε η βδομάδα και τα πράγματα στο σπίτι έγιναν ακόμα πιο δύσκολα, ο 

χωρικός ξαναπάει στο Χότζα για να του παραπονεθεί πάλι ότι τώρα η κατάσταση έγι-

νε χειρότερη. Ο Χότζα όμως είχε ένα σχέδιο και λέει στο χωρικό: 

- Βάλε μέσα και την κατσίκα κι έλα σε μια βδομάδα να με 

δεις.  

Τα πράγματα φυσικά έγιναν ακόμα πιο δύσκολα στο σπί-

τι, αφού πλέον δεν υπήρχε καθόλου χώρος, ούτε για να δει-

πνήσουν οικογενειακώς. Μη καταλαβαίνοντας ο χωρικός το 

σκεπτικό του Χότζα, στη βδομάδα πάνω ξαναπάει να τον συναντήσει για να του πει 

ότι κοντεύουν να σκάσουν μέσα στο σπίτι ... 

- Αφού έτσι μου λες πως έχουν τα πράγματα, βάλε μέσα και τις κότες κι έλα σε 

μια βδομάδα, του απαντά ο σοφός Χότζας. 

 

   Ο χωρικός ξαφνιάστηκε πάρα πολύ αλλά επειδή είχε μεγάλη εμπιστοσύνη και πίστη 

στο Χότζα δεν του έφερε αντίρρηση. Ωστόσο, όμως δεν άντεξε πέρα από ένα βράδυ 

και την άλλη μέρα πάει πάλι ο χωρικός σε κατάσταση απελπισίας... 
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- Αμάν Χότζα μου, δεν χωράμε, ούτε να σταθούμε δεν μπορούμε, είμαστε ο ένας πά-

νω στον άλλον. Είναι και οι κότες, το σκυλί και η κατσίκα  που όλο μέσα στα πόδια 

μας τριγυρνάνε, του λέει. 

- Καλά. Βγάλε έξω τις κότες κι έλα σε μια βδομάδα, του απαντάει ο Χότζα. 

Περνάει μια εβδομάδα και  ο χωρικός επισκέπτεται για ακόμη μια φορά τον Χό-

τζα. 

- Λίγο καλύτερα τα πράγματα είναι τα πράγματα τώρα που βγάλαμε τις κότες και 

γλυτώσαμε και από τα κακαρίσματα τους αλλά και από τη βρομιά. Ωστόσο είμαστε  

ακόμα πολύ στενάχωρα ... 

- Βγάλε έξω και την κατσίκα κι έλα σε μια βδομάδα, απαντά ο Χότζας. 

Φεύγει ο χωρικός, γυρνάει στη βδομάδα... 

- Καλύτερα είμαστε Χότζα μου, αλλά ο σκύλος το βράδυ, δεν μας αφήνει να κοιμη-

θούμε. Μήπως γίνεται... 

- Εντάξει μωρέ, βγάλε έξω τον σκύλο , δεν πειράζει, τον προτρέπει ο Χότζας και έλα 

πάλι σε μια εβδομάδα.. 

Φεύγει ο χωρικός και σταματάει τις επισκέψεις του στο Χότζα. Κάποια στιγμή τον 

βλέπει τυχαία ο Χότζας στην αγορά. 

- Ε, τι γίνεται; Πώς τα πάτε; Χάθηκες! Είναι ποιο άνετα τώρα στο σπίτι;" τον ρωτάει. 

- Να είσαι καλά αφέντη μου, απαντά ο χωρικός. Χάρη στις σοφές συμβουλές σου τώ-

ρα ζούμε επιτέλους σαν άνθρωποι!!!  

(Γυναίκα τουρκικής καταγωγής  65 χρονών, Γενισέα Ξάνθης) 
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1. Βρίσκω αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. 

1. Ο Ναστραντίν Χότζα αναλάμβανε να συμβουλεύει στους συγχωριανούς στα 

διάφορα προβλήματα που είχαν.  

2. Ο χωρικός δυσκολευόταν να ζήσει με την οικογένεια του σε τόσο μεγάλο σπί-

τι.  

3. Ο Ναστραντίν Χότζα αύξησε τον αριθμό των μελών του σπιτιού. 

4. Ο χωρικός ήθελε να έχει τις κότες στο σπίτι του για να παίρνει πιο γρήγορα τα 

αυγά. 

5. Ο χωρικός στο τέλος εκτίμησε τις συμβουλές τους Χότζα του. 

2. Προσπάθησε να ταιριάσεις την εικόνα που αντιστοιχεί σε κάθε ερώ-

τηση. Κύκλωσε τη σωστή εικόνα. 

 

1. Ποιο ήταν το πρώτο ζώο που πρότεινε ο Χότζα να μπει στο σπίτι 

                                                       

2. Ποιο ήταν το πρώτο ζώο που έβγαλε ο χωρικός από το σπίτι; 

                                                 

 

3. Μετά από πόσο καιρό είπε ο Χότζα  στο χωρικό να περάσει; 
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4. Ο χωρικός ένιωθε πολύ………… από τις συμβουλές του Χότζα 

                                              

Χαρούμενος                            έκπληκτος                               λυπημένος 

3. Στο κρυπτόλεξο υπάρχουν δέκα είδη ζώων ή πουλιών. Ψάξε οριζόντια, κά-

θετα και διαγώνια για να τα βρεις. Βάλε τα δυνατά σου! 

Ρ Τ Α Σ Β Ο Σ Κ Ρ 

Γ Ι Τ Α Τ Ο Ν Ο Σ 

Π Α Ν Τ Α Ξ Υ Τ Ψ 

Ο Χ Τ Ο Ρ Ε Χ Ψ Ω 

Γ Ε Ρ Α Κ Ι Τ Φ Χ 

Λ Λ Υ Δ Ο Ε Ε Ο Σ 

Σ Ω Α Ζ Υ Κ Ρ Ν Σ 

Β Ν Κ Η Δ Θ Ι Ο Χ 

Μ Α Ι Ι Α Λ Δ Υ Σ 

Φ Ω Κ Ι Α Φ Α Χ Ψ 

 

μήνας 

μέρα 
εβδομάδα 
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Ο Ναστραντίν Χότζα ήταν δημο-

φιλής ήρωας σε παραμύθια, ανέκ-

δοτα, μύθους, παροιμίες που κυ-

κλοφορούσαν ευρύτατα στις κοι-

νωνίες της Μέσης Ανατολής και 

της Τουρκίας. Ο Ναστραντίν Χό-

τζα παρουσιάζεται ως τύπος φι-

λοσόφου, ο οποίος συμβούλευε 

την κοινότητα στην οποία έμενε, 

βοηθούσε στις αντιξοότητες της 

καθημερινότητας. Πάντα ετοιμό-

λογος έβρισκε τις πιο περίεργες 

και αστείες συμβουλές. φημολο-

γείται ότι γεννήθηκε τον 13
ο
αιώνα 

κάπου κοντά στο Μεγάλο Κορα-

σάν. Οι ιστορίες του μπορεί να 

είναι παράδοξες και απλοϊκές αλ-

λά κρύβουν βαθύτερα νοήματα. 

 

 4. Ρωτήσαμε τη γιαγιά του Ρετζέπ και μας είπε ποιος ήταν ο Ναστραντίν 

Χότζα. Ακούστε τι μας είπε. 

    

 

 

 

 

 Η δική σας γιαγιάδες και παππούδες τι σας έχουν αναφέρει για τον Ναστρα-

ντίν Χότζα. 

 Σήμερα συμβουλευόμαστε τους άρχοντες του νόμου ή κάποιους ηλικιωμένους 

της τοπικής κοινωνίας. 
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5. Σήμερα για να αποδοθεί δικαιοσύνης καταφεύγουμε στο δικαστήριο. Δες 

στην παρακάτω εικόνα και παρουσίασε τα μέλη του δικαστηρίου. Ότι δεν ξέρεις ρώ-

τησε τη δασκάλα σου. 

 

(εικόνα από το εκπαιδευτικό λεξικό «Λέξεις και Εικόνες») 

 

Ποια λέξη κρύβει η ακροστιχίδα; Συμπληρώστε… 

1. Δ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

2. ___ ___ ___ ____ ____ ____  

3. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

6. ___ ___ ___ ___ ___  

7. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

8. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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1. Ο χώρος που γίνονται οι δίκες. 

2. Η φυλάκιση που κρατάει για όλη τη ζωή. 

3. Έτσι λέγεται αυτός που δικάζεται. 

4. Αυτός συλλαμβάνει τους κακοποιούς. 

5. Τέτοια είναι και η επ΄ αυτοφώρω. 

6. Εκεί πηγαίνουν τους ύποπτους όταν τους πιάνουν. 

7. Ο θόρυβος τη διαταράσσει. 

8. Υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο στο δικαστήριο. 

 6. το  πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι πρωταγωνιστές του παραμυθιού μας 

συχνά το αντιμετωπίζουν πολύ συχνά και στο σχολείο, όταν στη τάξη φιλοξενούνται 

πολλοί μαθητές. Γράψε ένα γράμμα στον υπουργό Παιδείας , στον οποίο θα αναφέ-

ρεις τα προβλήματα της τάξης σου. 

 

6. τι πιστεύεις ότι θα έλεγε σήμερα ο Ναστραντίν Χότζα και ο υπουργός Παιδεί-

ας; Παρουσίασε τις απόψεις σας μέσα στην τάξη, κάνοντας ένα διάλογο με τα 

αντίστοιχα πρόσωπα. 
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Αξιολογώ τον εαυτό μου 

1. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το ηθικό δίδαγμα του παρα-

μυθιού; 

…………………………………………………………

…………………………. 

2. Πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί στις ερωτήσεις κατανόησης; 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

3. Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο; 

4. Ποια άσκηση μου άρεσε λιγότερο; 
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ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΑΓΑΠΗ 

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα χωριό που διοικούνταν από ένα πολύ 

καλό βασιλιά, ο οποίος είχε γεράσει και ήθελε να δώσει τη βασιλεία του στο γιο του. 

Για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα ο νεαρός να παντρευτεί.. Του έφερναν συνέχεια πρι-

γκίπισσες, πολύ όμορφες και πολύ πλούσιες, αλλά στον πριγκιπόπουλο δεν του άρεσε 

καμία.  

 

Στο χωριό απ’ την άλλη υπήρχε ένα νεαρό ζευγάρι που αγαπιόταν πάρα πολύ. 

Επειδή όμως ήταν πολύ φτωχό, περίμενε να μαζέψει μερικά χρήματα και μετά να πα-

ντρευτεί. Μια μέρα το πριγκιπόπουλο αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο χωριό για 

να γνωρίσει καλύτερα τους υπηκόους του. Καθώς περνούσε από ένα χωράφι αντίκρι-

σε την όμορφη κοπέλα και  θέλησε αμέσως να τη γνωρίσει. Μέσα στον ενθουσιασμό 

μου την φώναξε δυνατά: 

- Θα έρθω σ’ ένα μήνα να γνωριστούμε καλύτερα, της είπε και έφυγε. 

 

Η κοπέλα όμως δεν ενδιαφερόταν καθόλου να γνωρίσει το πριγκιπόπουλο, 

γιατί αγαπούσε το νεαρό χωρικό. Μετά από ένα μήνα που ήρθε ο πρίγκιπας δεν βρήκε 

την κοπέλα, την οποία την είχαν κρύβει καλά οι συγχωριανοί της που γνώριζαν για 

την αγάπη των δύο νέων. Ο πρίγκιπας στεναχωρημένος, κατάλαβε τη συμβαίνει και 

αμέσως γύρισε στο παλάτι του και είπε τι συνέβη στο βασιλιά.  

Την επόμενη κιόλας μέρα ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στο χωριό όλοι να κοι-

μηθούν στην πλατεία, για να περάσουν οι στρατιώτες του και να ελέγξουν. Η κοπέλα, 

για να καταφέρει να μην την αναγνωρίσουν, ντύθηκε άνδρας και πέρασε απαρατήρη-

τη. Ο βασιλιάς νευρίασε πάρα πολύ, γιατί τον κορόιδεψαν οι υπήκοοι αλλά και γιατί 

δεν ήθελε να χαλάσει το χατίρι του μονάκριβου αγοριού του. Έδωσε, λοιπόν, διαταγή 

στο χωριό σε δέκα μέρες να είναι πάλι όλοι μαζεμένοι στην πλατεία.  

12
ο
 Μάθημα  
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Τη δέκατη μέρα το πρωί πήγε ο βασιλιάς πάλι στο χωριό μαζί  με ένα γιατρό 

και είπε στους χωρικούς να κοιμηθούν πάλι όλοι. Ο γιατρός τον είχε συμβουλέψει να 

τους αφήσει να κοιμηθούν όλοι και μετά να εξετάσουν ποιοι έχουν ιδρώσει. Ήξεραν 

ότι στους άνδρες θα φαίνονταν ο ιδρώτας ενώ στις γυναίκες όχι. Το κορίτσι πάλι με-

ταμφιέστηκε σε άνδρα αλλά γνώρισαν με τον αγαπημένο της ότι αυτή τη φορά δεν 

θα καταφέρουν να κοροϊδέψουν το βασιλιά.  

Το αγόρι είχε ένα σκυλάκι, το οποίο είχε καταλάβει ότι το αφεντικό του ήταν 

στεναχωρημένο. Όταν, λοιπόν πήγαν όλοι στην πλατεία και ξάπλωσαν, το σκυλάκι 

άρχισε να τρέχει κάθε τόσο σε μια βρύση και να βρέχει την ούρα του. Έπειτα πήγαινε 

στην κοπέλα και της έβρεχε το πουκάμισο της για να φαίνεται ιδρωμένη. Έτσι για 

ακόμα μια φορά κατάφεραν να κοροϊδέψουν το βασιλιά και έζησαν οι δυο νέοι αγα-

πημένοι μέχρι τα βαθιά γεράματα.      

Άνδρας, 70 χρονών, Αρχάγγελος Ημαθίας 

 

 

1. Διαλέγω και κυκλώνω το σωστό: 

 

1. Ο πρίγκιπας έπρεπε να παντρευτεί γιατί: 

 Είχαν περάσει τα χρόνια του. 

 Έπρεπε να κάνει παιδί. 

 Έπρεπε να αναλάβει το θρόνο. 

 

2. Ο βασιλιάς ανησυχούσε γιατί στο γιό του: 

 Δεν άρεζε καμιά κοπέλα. 



  

281 

 

 Δεν ήθελε να παντρευτεί                                                                 

 Δεν ήθελε να αναλάβει το θρόνο. 

 

3. Το νεαρό ζευγάρι προτού παντρευτεί ήθελε να: 

 Να μαζέψει κάποια χρήματα. 

 Να γνωριστούν καλύτερα. 

 Να φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία γάμου. 

 

4. Ο βασιλιάς διέταξε: 

 Να συγκεντρωθούν όλοι στην πλατεία. 

 Να κοιμηθούν όλοι στα σπίτια τους  

 Να συγκεντρωθούν και να κοιμηθούν όλοι στην πλατεία. 

 

2. Γράφω ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου:  

1. Ο πρίγκιπας αντίκρισε για πρώτη φορά την κοπέλα στην πλατεία του χωριού. 

___ 

2. Ο πρίγκιπας έδωσε υπόσχεση την κοπέλα ότι θα περάσει μετά από τριάντα μέ-

ρες. ____ 

3. Ο σύμβουλος του βασιλιά του ήταν γιατρός. ___ 

4. Ο σκύλος δεν κατάλαβε γιατί το αφεντικό του ήταν στεναχωρημένο. ____ 

5. Ο σκύλος έδωσε τη λύση στο πρόβλημα του ζευγαριού. ____ 

 

3. Διαβάζω τις παρακάτω λέξεις με το κείμενο και αντιστοιχώ 

με τις συνώνυμες τους. 
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 Διοικώ 

 Υπόσχεση 

 Συγχωριανός 

 Αντικρίζω 

 Αναγνωρίζω 

 Μεταμφιέζομαι 

 Κοροϊδεύω  

 Γελοιοποιώ 

 Καταλαβαίνω 

 Βρίσκομαι α-

πέναντι από… 

 Συντοπίτης 

 Δέσμευση 

 μεταμορφώνο-

μαι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις από τις δυο παραπάνω στήλες. 

 Οι παππούδες της Δέσποινας και της Κατερίνας έδωσαν 

_____________ για αιώνια αγάπη. 

 Ο Μπεϊζάν  έδωσε την __________ του στη δασκάλα ότι δεν θα 

ξαναμιλήσει.  

 Ο Χαλιδίν σκέφτεται στα καρναβάλια να ____________ σε Ζορό.  

 Η Τάνια είναι πρόεδρος του τμήματος και __________ την τάξη.  
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 Ο Φειάς και ο Νιαζί είναι από το ίδιο χωριό, είναι δηλαδή _________ . 

 

5. Το Ξανθιώτικο καρναβάλι σε λίγες μέρες πάλι ξεκινάει και ο Δήμαρχος της πόλης 

μας κάλεσε για ακόμη μια φορά να διασκεδάσουμε.  

 Ποια είναι η γνώμη σας για το  

Καρναβάλι; Έχετε συμμετέχει ποτέ;  

 Ποιά είναι η αγαπημένη σου στολή;   

     

 

 

 

  

6. Θέλεις και εσύ να οργανώσεις το δικό σου μασκέ πάρτυ και να καλέσεις τους 

συμμαθητές σου. Γράψε μια πρόσκληση και στείλε την σε όλους. 

                                                                                                    Ημερομηνία: 

  Αγαπημένοι μου συμμαθητές     

                                                        

………………………………………………………… 

                                                                            

……………………………………………………………… 

                                                                         

……………………………………………………………….. 

                                                                        

…………………………………………………………………. 

                                                                         

…………………………………………………………………. 
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7. Με τους ήρωες του λαϊκού παραμυθιού πάντα ερχόμαστε πιο κοντά, 

γιατί νιώθουμε τις ανησυχίες τους. Με την αφορμή των καρναβαλιών, προ-

σποιήσου ότι είσαι το ερωτευμένο ζευγάρι ή το πριγκιπόπουλο με την νεαρή 

κοπέλα. Κάνε ένα διάλογο ανάμεσα τους και παρουσίασε τον στην τάξη. 

 

 

8. Με τη βοήθεια της δασκάλας σου φτιάξε μια για κάθε πρόσωπο για να 

έρθεις πιο κοντά στο χαρακτήρα.  

 

  

1. Μπορούμε να καταλάβουμε τα συναισθήματα από τους ή-

ρωες των λαϊκών παραμυθιών; ΝΑΙ           ΟΧΙ 

2. Μπορώ να μιλήσω για έθιμα της χώρας μου όπως το καρνα-

βάλι; 

ΝΑΙ          ΟΧΙ 

 

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο;  

4. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε λιγότερο 
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ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ 

 Μια ψυχρή και χιονισμένη μέρα του χειμώνα ο Ναστραντίν Χότζας μιλούσε 

με μερικούς από τους φίλους και συγχωριανούς του στο τοπικό καφενείο. Όλοι μέσα 

στο καφενείο παραπονιόντουσαν ότι το κρύο ήταν τσουχτερό και ότι ήταν ο  πιο δύ-

σκολος χειμώνας που έχει περάσει. Ο Ναστραντίν Χότζας όμως δεν συμφώνησε και 

υποστήριξε ότι κάνει κρύο αλλά δεν τον ενοχλεί, και στην πραγματικότητα, αυτός θα 

μπορούσε να μείνει, εφόσον χρειάζεται, όλη τη νύχτα χωρίς καμία θέρμανση. 

- «Ναστραντίν Χότζα» είπαν. «Αν σταθείς όλο το βράδυ στην πλατεία του χω-

ριού χωρίς θέρμανση και δεν αναγκαστείς να φύγεις, ο καθένας από εμάς, θα σε κε-

ράσει ένα πλούσιο γεύμα. Αλλά αν αποτύχεις, θα προσφέρεις σε όλους μας ένα πλού-

σιο δείπνο. 

-  «Πάει το  στοίχημα», είπε ο Ναστραντίν.  

           Το ίδιο βράδυ, ο Ναστραντίν Χότζας βρισκόταν στην πλατεία του χωριού μέ-

χρι το πρωί παρά το τσουχτερό κρύο. Το πρωί, έτρεξε θριαμβευτικά στους φίλους του 

και τους είπε ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους.  

- « Σίγουρα χάσατε το στοίχημα, Ναστραντίν Χότζα; », ρώτησε ένας από αυ-

τούς.  

- « Τί εννοείς;» ρώτησε απορημένος ο Χότζα. 

- « Περίπου τα μεσάνυχτα, λίγο πριν πάω για ύπνο, είδα ένα κερί να καίει σ’ 

ένα παράθυρο 300 μέτρα μακριά από όπου στεκό- σουν. Αυτό 

σημαίνει ασφαλώς ότι εσύ ο ίδιος ζεσταινόσουν από αυτό».  

-  «Αυτό είναι γελοίο», υποστήριξε ο Ναστραντίν Χότζας. 

"Πώς μπορεί ένα κερί πίσω από ένα παράθυρο να ζεστάνει κά-

ποιον τριακόσια μετρά μακριά;"  
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Όλοι όμως έλεγαν ότι γίνεται και πως ο Ναστραντίν έπρεπε πληρώσει το 

στοίχημα και να του ετοιμάσει το δείπνο. Το βράδυ τους κάλεσε όλους στο σπίτι αλ-

λά τους περίμενε μια έκπληξη.  

Τους καλοδέχτηκε λοιπόν αλλά τους ζήτησε να τον περιμένουν να ετοιμάσει 

το φαγητό γιατί δεν ήταν ακόμα έτοιμο.  Τους  άφησε το δωμάτιο και πήγε  να συνε-

χίσει την προετοιμασία του δείπνου. Πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμη 

δεν φαινόταν να σερβίρεται δείπνο. Τέλος, ανυπόμονοι και πολύ πεινασμένοι οι φίλοι 

του, πήγαν στην κουζίνα για να δουν αν τελείωσε το μαγείρεμα. Αυτό που είδαν, δεν 

μπορούσαν να πιστέψουν. Ο Ναστραντίν Χότζας στεκόταν μπροστά σ’ ένα τεράστιο, 

ξέχειλο καζάνι. Κάτω από το καζάνι υπήρχε ένα αναμμένο κερί.  

- «Κάντε υπομονή, φίλοι μου», τους είπε ο Ναστραντίν Χότζας. "Το δείπνο θα 

είναι έτοιμο σύντομα. Βλέπετε, χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα.  

- «Είσαι στα  καλά σου, Ναστραντίν Χότζα;" φώναξαν. «Πώς θα μπορούσες  με 

ένα τέτοιο μικροσκοπικό κερί να βράζουμε ένα  τόσο μεγάλο καζάνι;» 

-  «Η άγνοια σας στα θέματα αυτά με διασκεδάζει", είπε ο Ναστραντίν. «Αν η 

φλόγα ενός κεριού πίσω από ένα παράθυρο τριακόσια μέτρα πιο κάτω μπορεί 

να θερμάνει ένα άνθρωπο, σίγουρα η ίδια φλόγα θα βράζει το φαγητό σε αυτό 

το δοχείο που είναι μόνο τρεις πόντους μακριά.»  

γυναίκα, πομακικής καταγωγής, Ξάνθη. 

Διαλέγω ποια από τις παρακάτω πρόταση  δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμε-

νο του κειμένου. 

 Ο Ναστραντίν Χότζα ζεστάθηκε με ένα κερί. 

 Οι χωρικοί δεν είχαν πρόβλημα με το κρύο του χειμώνα.  
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 Οι χωρικοί διαμαρτύρονται για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.  

 Ο Ναστραντίν Χότζα έχασε το στοίχημα με τους φίλους του.  

 Ο Ναστραντίν Χότζα κατάφερε να μείνει έξω την νύχτα χωρίς θέρμανση.  

 

 Διαλέγω τη σωστή ερώτηση για κάθε απάντηση. Μια απάντηση περισσεύ-

ει. 

 ___ Ο Ναστραντίν πίστευε ότι ο φετινός χειμώνας δεν ήταν τόσο κρύος. 

 ___ Ο χαμένος να κεράσει ένα δείπνο. 

 ___ Θεώρησε ότι ζεσταινόταν από ένα κερί. 

 ___ περίμεναν μεγάλο χρονικό διάστημα για να δειπνήσουν. 

 ___ δεν ήταν δυνατό να ετοιμαστεί με ένα κερί μόνο. 

 ___ αδυνατούσαν να πιστέψουν  πως εξαπατήθηκαν. 

Ερωτήσεις  

1. Γιατί οι προσκεκλημένοι του Ναστραντίν Χότζα ήταν θυμωμένοι; 

2. Ποίο ήταν το στοίχημα; 

3. Γιατί το φαγητό δεν ήταν έτοιμο; 

4. Γιατί δεν κέρδισε ο Ναστραντίν το στοίχημα; 

5. Ποια ήταν η άποψη του Ναστραντίν Χότζα για το φετινό χειμώνα; 

 

3. Μπορείς να αλλάξεις το τίτλο του κειμένου; Δες τις λέξεις κλειδιά και χρη-

σιμοποίησε την κάθε μια για ένα διαφορετικό τίτλο. 
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στοίχημα 

Κερί  

χειμώνα 
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4.  Μιλάω Ελληνικά. Στα περισσότερα παραμύθια του Ναστραντίν Χό-

τζα, ο ίδιος πέφτει θύμα απάτης και κοροϊδίας. Επειδή, όμως κανένας δεν θέλει να  

βρίσκεται στη θέση του θα πρέπει να προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δώσε 

συμβουλές σε κάποιον φίλο σου για  να μην πέφτει θύμα απάτης. Δες τα παραδείγμα-

τα. 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

5. Στην Ελλάδα αντίστοιχα ένας λαϊκός ήρωας παραμυθιού που έκανε συνε-

χώς γκάφες ήταν ο Καραγκιόζης. Ακούστε ένα διάλογο με τα παιδιά του. 

 

Μην μιλάς σε 

αγνώστους. 

Μην είσαι ευ-

κολόπιστος! 

Να βασίζεις την 

άποψη σου σε βά-

σιμα στοιχεία! 

Να είσαι πολύ προ-

σεκτικός στην επιλο-

γή των φίλων σου! 

Εμένα φίλε με λένε Καραγκιόζη 

Παντού κερδίζω και ας μην κρατάω κόζι 

Και αν κάνω κουτσουκέλες κάπου κάπου 

Το ΄χω στο αίμα μου πάππου προς πάπ-

που. 
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Καραγκιόζης: Εεεε! Για πού το βάλατε; Δεν μου λέτε διαβάσατε για να πάτε στο 

σχολείο; Για να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να δω τι μάθατε. Δεν μου λες κολ-

λητήρι τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα;  

Κολλητήρι: Εε… δεν ξέρω. 

Καραγκιόζης: Για πες μου εσύ Κοπρίτη; 

Κοπρίτης: Ε καλά αυτό είναι εύκολο. Τον Ηρακλή. 

Καραγκιόζης: Μπράβο παιδί μου. Σαΐνια είστε και τα δυο. Για πείτε μου τώρα πόσο 

κάνει δύο και δύο;  

Κοπρίτης: Εεε .. δεν ξέρω. 

Κολλητήρι: Ε καλά. Αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Δύο και δύο κάνει φυσικά οχτώ!!! 

Καραγκιόζης: Μπράβο παιδιά μου. Ελάτε τώρα να πάρετε το δώρο σας για να πάτε 

στο σχολείο (τους ρίχνει τις καρπαζιές). 

Παιδιά: Γιατί βαράς καλέ πατέρα; 

Καραγκιόζης: Γιατί βρε αχαΐρευτα δύο και δύο δεν κάνει οχτώ αλλά δέκα. Φύγετε 

τώρα από μπροστά μου.  

 

6. Αγλαΐα  - Καραγκιοζάκο μου τι έπαθα! Με φώναξε ο χότζα και μου 

έδωσε κάποιες λέξεις που είναι μπερδεμένες. Μου είπε να κάνω μια παράγρα-

φο που να έχει συμβουλές για τα παιδιά μου, αλλιώς αλίμονο μου!  
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7.  

Μια μέρα αφού κάναμε προσευχή, ανεβήκαμε 

στην τάξη μας και περιμέναμε τη δασκάλα μας. Όμως αντί για την κυρία 

Άννα εμφανίστηκε ο καραγκιόζης και μας είπε: 

Καραγκιόζης: Αγαπητά 

μου παιδιά επειδή η δασκάλα σας απουσιάζει θα 

κάνετε μαζί μου το μάθημα!!! Μετά ……………. 

_____________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ευθύνη, προσεκτικός, εμπιστοσύνη, 

φίλοι, αγάπη, κρίνω, εξυπνάδα 
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

8. Σκεφτείτε ένα διάλογο ανάμεσα στο Ναστραντίν Χότζα και στο Καραγκιό-

ζης. Ποίος πιστεύετε θα πέσει θύμα του άλλου; Κάποιοι από εσάς ετοιμάστε 

την αφίσα του θεατρικού. 

 

  

 

 

 

 

   

1. Γνώρισα τους ήρωες από το Θέατρο Σκιών:  

Ναι                   όχι                

2. Κατάφερα φέρω τους ήρωες της ενότητας πιο κοντά μέσω του 

διαλόγου: 

Ναι                    όχι  

 

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε πιο πολύ; 

4. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε περισσότερο; 
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ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας χωρικός που πήγε στην πόλη για να κάνει 

κάτι δουλειές. Διήρκησαν όμως πολύ ώρα και αυτός πείνασε πολύ. Αποφάσισε τότε 

να πάει σε μια ταβέρνα για να φάει. Ζήτησε το πιο φθηνό φαγητό να του φέρουν. Ο 

υπάλληλος του έφερε τότε αυγά. Αυτός όμως δεν χόρτασε και ζητούσε και ξαναζη-

τούσε μέχρι που του έφεραν τέσσερις μερίδες αυγά.  

Όταν όμως ο υπάλληλος του ζήτησε να πληρώσει, αυτός έψαξε τις τσέπες του 

και δεν βρήκε ούτε μια δεκάρα. 

- Δυστυχώς κύριε, δεν έχω να σας δώσω καθόλου χρήματα. Και ξεκίνησε 

να φύγει.  

- Δεν μπορείτε κύριε να φύγετε, του λέει ο υπάλληλος, εδώ είναι ταβέρνα 

και πρέπει να πληρώσετε, τι νομίζατε; 

- Το γνωρίζω αλλά πεινούσα πάρα πολύ και το σπίτι μου απέχει πολύ ώρα. 

- Μισό λεπτό τότε να φωνάξω το αφεντικό μου. 

Ζήτησε από τους υπόλοιπους υπαλλήλους να τον κρατήσουν για να μη τους 

φύγει και έτρεξε να φωνάξει το αφεντικό του. Μετά από λίγη ώρα έρχεται και ο ιδιο-

κτήτης της ταβέρνας και ο χωρικός επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ότι δεν είχε 

να τους πληρώσει. 

- Ε τότε, κύριε θα αναγκαστώ να σας μηνύσω. 

Φεύγει, λοιπόν, και ο χωρικός για το σπίτι του. Μετά από μερικές μέρες του 

έρχεται ένα χαρτί ότι θα πρέπει να παρευρεθεί στο δικαστήριο γιατί τον είχε μηνύσει 

ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.  
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    Έρχεται η μέρα της δίκης και ο χωρικός άργησε να ξεκινήσει για το δικαστήριο 

γιατί είχε να τακτοποιήσει κάτι δουλείες στο σπίτι. Ο δικαστής, Ναστραντίν Χότζα, 

εξοργισμένος με τη καθυστέρηση του χωρικού του λέει:  

- Πώς γίνεται κύριε  να δικάζεστε και να αργείτε να παρουσιαστείτε; 

- Με συγχωρείτε κύριε δικαστά αλλά σήμερα είναι η μέρα της σποράς του 

σιταριού και έπρεπε να βράσω το σιτάρι για να το φυτέψουν οι γιοι μου. 

Ο δικαστής εξοργίστηκε ακόμα περισσότερο με τη δικαιολογία του χωρικού γιατί 

νόμιζε ότι του λέει ψέματα. 

- Νομίζω ότι με κοροϊδεύεις γιατί δεν πρέπει να βράσεις πρώτα το σιτάρι 

για να το φυτέψεις. Αφού είσαι τόσο έξυπνος άκου τώρα την καταγγελία 

σου.  

Έπειτα  δίνει το λόγο στον δικηγόρο του ιδιοκτήτη της ταβέρνας. Ο ιδιοκτή-

της όμως θέλοντας να βγάλει περισσότερα χρήματα είχε προσλάβει ένα πολύ έξυπνο 

δικηγόρο, ο οποίος του λέει: 

- Έφαγες τέσσερα αυγά που δεν πλήρωσες, αυτά θα έκαναν από τέσσερα 

κοτοπουλάκια και αυτά με την σειρά τους άλλα τέσσερα. Άρα πρέπει να 

δώσετε οκτώ κότες. 

Απογοητευμένος ο χωρικός από την αδικία εξηγεί στο δικαστή ότι πριν δεν τον ξεγέ-

λασε: 

- Το σιτάρι, κύριε δικαστά, έπρεπε σήμερα να φυτευτεί αλλά επειδή τα παι-

διά μου δεν είχαν τι άλλο να φάνε τους το έβρασα. Οπότε αν σας πληρώ-

σω δεν θα έχω να αγοράσω καινούριο για τη σπορά μου. Εσείς όμως που 

είστε δίκαιος, ας αποφασίσετε ότι νομίζετε. 

Ο Ναστραντίν Χότζα επειδή ήταν πολύ δίκαιος κατάλαβε το λόγο που ο χωρικός δεν 

πλήρωσε και τον αθώωσε. 

(ΓΥΝΑΙΚΑ, 60 ΧΡΟΝΩΝ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ) 
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 1. Να διαλέξεις τη σωστή απάντηση. 

 

1. Ο χωρικός ζήτησε στην ταβέρνα να φάει αυγά, γιατί: 

 Του άρεζαν πάρα πολύ 

 Ήταν το πιο οικονομικό φαγητό 

 Τα αυγά ήταν δικής του παραγωγής 

 

2. Ο υπάλληλος για να πείσει το χωρικό να πληρώσει: 

 Απείλησε τον χωρικό 

 Φώναξε το αφεντικό του 

 Μήνυσε το χωρικό 

  

 

3. Ο δικαστής νευρίασε με το χωρικό γιατί: 

 Νόμιζε ότι τον κοροϊδεύει 

 Γιατί δεν πλήρωνε το πρόστιμο 

 Γιατί ήταν φίλος με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας 

 

4. Ο χωρικός έβρασε το σιτάρι γιατί: 

 Έπρεπε να το σπείρει το χωράφι του 

 Έπρεπε να φάνε τα παιδιά του 

 Για να βρει μια δικαιολογία για την καθυστέρηση του 

 

 

2. Μαθαίνω λεξιλόγιο. Αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις του 

κειμένου με τις συνώνυμες τους. 

1. Οι εργασίες διήρκησαν (κράτησε / τελείωσαν) πολύ ώρα. 

2. Ζήτησε να του φέρουν το πιο φθηνό (ακριβό / οικονομικό) φαγητό. 
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3. Έπρεπε  να παρευρεθεί (αποφύγει  / βρεθεί) στο δικαστήριο. 

4. Ο δικαστής είχε εξοργιστεί (θυμώσει / απολαύσει )με τη δικαιολογία του 

χωρικού. 

5. Ο χωρικός ήταν απογοητευμένος (στεναχωρημένος / χαρούμενος)με την 

καταγγελία.  

 

3. Ο καημένος ο χωρικός  ξέχασε ότι αυτήν την περίοδο έχουμε νηστεία για το 

Άγιο Πάσχα. Γράψε ποιος τροφές επιτρέπονται και ποιες όχι την περίοδο της νηστεί-

ας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ενημέρωσε το συμμαθητή σου τι  είναι το Ραμαζάνι και το Σεκέρ Μπα-

ϊράμ. 

 Τι φαγητά πρέπει να έχει το τραπέζι του Ραμαζανιού; 

 Τι γλυκά φτιάχνουμε και τρώμε στο Σεκέρ Μπαϊράμ;              

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΟΧΙ 
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4 . Τι τρώνε τα παιδιά ανά τον κόσμο;  

Ιαπωνία 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατροφή των παιδιών και μάλιστα στα περισσότε-

ρα σχολεία υπάρχουν και οι σχολικοί διατροφολόγοι. Φυσικά βασικά φαγητά της 

διατροφής τους είναι τα νούντλς, το ρύζι και το σούσι. 

 

Κορέα 

Από πολύ μικρά τα παιδιά τρώνε κίμτσι (λάχανο που έχει ζημωθεί), πολύ ρύζι και 

τόφου, πολύ γιαούρτι και χοιρινό. 

 

Σουηδία  

Συνηθίζεται να τρώνε καυτερά φαγητά για αντέχουν και το πολύ κρύο. Μην παρα-

ξενευτείτε αν σας κεράσουμε σάντουιτς με λουκάνικο ταράνδου. 

 

Λατινική Αμερική  

Από μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν να τρώνε γλυκοπατάτα και καλαμπόκι στις 

διάφορες μορφές του. Επίσης πρωταρχικό ρόλο στη διατροφή τους παίζει και το ρύ-

ζι. 

 (εφημερίδα Έθνος 19-10-2010 ) 

 

 

 

 

5. Ας μην ξεχνάμε ότι τα λαϊκά παραμύθια, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες της 

παράδοσης μας. Σε λίγες μέρες που θα τελειώσει η νηστεία ο χωρικός θα μπορεί να 

Σε ποία χώρα θα ήθελες να 

είχες ένα φίλο για να σε καλέ-

σει για φαγητό; Για ποίο λόγο; 
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φάει πάλι τα αυγά που τόσο πολύ του αρέσουν. Την Κυριακή του Πάσχα μάλιστα το 

τραπέζι  μας έχει πολλές λιχουδιές. 

 

Αν έχετε καλεσμένους την Κυριακή του Πάσχα, οι δουλείες ξεκινούν από νωρίς το

 . Πρώτη δουλεία είναι να ετοιμαστεί το  για το σούβλισμα. Να επι-

λέξτε ένα μέρος που θα μπορέσετε να στήσετε σωστά τη  , γιατί θα χρει-

αστούν πολλές ώρες. Μαζί σας ας έχετε για καλό και κακό ένα  νερό, ώ-

στε να μην πεταχτεί καμιά σπίθα. Το  όμως δεν θα περιλαμβάνει μόνο 

το αρνί. Γι’ αυτό ανοίξετε τα  μαγειρικής σας και ετοιμάστε πολλές λιχου-

διές.  Για να φαίνεται όμορφο το γιορτινό τραπέζι σας στολίστε το με  και 

τα παραδοσιακά κόκκινα .  

 

    Στο κείμενο υπάρχουν ανακατεμένες λέξεις και εικόνες. 

 Διάβασε το κείμενο και γράψε αυτά που λέει έτσι  

που να φαίνεται ότι τα λες σ’ ένα φίλο σου.  

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

 

6. Θέλεις να βοηθήσεις να βελτιωθούν οι σχέσεις του χωρικού με τον ιδιο-

κτήτη της ταβέρνας. Παίξε το παιχνίδι ΜΑΝΤΗΣ και δώσε τις συμβουλές 

σου. Διάβασε τις οδηγίες του παιχνιδιού: 

ΟΙ ΡΟΛΟΙ  

 μάντης 2 μαθητές 

 

 3 μαθητές  αυτοί που συμβουλεύουν 

 

1 μαθητής αυτοί που θα αποφασίσουν  

 

 

 Μάντεις: Να προβλέψουν τι είναι πιθανό να συμβεί στην συγκεκριμένη κα-

τάσταση. 
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Αυτοί που συμβουλεύουν: δίνουν κάποιες προτάσεις- στρατηγικές για να μειώσουν 

τον κίνδυνο της κατάστασης. 

Αυτός που αποφασίζει: να αποφασίσει ποια στρατηγική είναι πιο αποτελεσματική. 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

 

  

ΧΩΡΙΚΟΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΑΒΕΡ-

ΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ 

ΜΕ ΕΝΑΝ ΦΙ-

ΛΟ ΤΟΥ 

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΜΕ 

ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΤΟΥ 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΓΕ-

ΜΑΤΗ ΚΟΣΜΟ 

ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕ ΚΑ-

ΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕ-

ΝΟΥ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙ 

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ. 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ 

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΟ 

1. Το κείμενο ήταν κατανοητό για να απαντήσεις ικανοποιητικά 

τις δραστηριότητες κατανόησης;  

Ναι                Όχι  

2. Θα ήθελα να μάθω τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών για το 

Πάσχα; 

Ναι              Όχι  

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο ; 

4. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε περισσότερο;  
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΓΑΪΔΑΡΟΥ 

       Ο Χασάν αγόρασε κάποτε ένα γάιδαρο. Ο πωλητής γνωρίζοντας ότι ο Χασάν δεν 

ήξερε και πολλά πράγματα από τετράποδα, του έδωσε τις σχετικές οδηγίες. Ανάμεσα 

στα άλλα του είπε ότι ο γάιδαρος πρέπει να τρώει κάθε μέρα τρεις οκάδες κριθάρι. Ο 

Χασάν ακολούθησε την οδηγία αυτή για ένα μήνα περίπου αλλά μετά αναρωτήθηκε: 

 

 

    «Δηλαδή αν του δώσω δυο οκάδες την ημέρα τι θα πάθει;» 

Χωρίς δεύτερη σκέψη από την άλλη μέρα περιόρισε την τροφή 

σε δυο οκάδες. Ο γάιδαρος άρχισε να αδυνατίζει αλλά το αδυ-

νάτισμα ήταν σταδιακό και ο Χασάν δεν το πρόσεξε. Άλλωστε 

ο γάιδαρος εξακολουθούσε να μεταφέρει αδιαμαρτύρητα τον Χασάν στη ράχη του.  

      Έτσι μετά από είκοσι μέρες ο Χασάν σκέφτηκε : «Μια χαρά τα πάει ο γάιδαρος 

και με τις δυο οκάδες. Άρα και μια οκά την ημέρα να του δώσω δεν έχει ανάγκη». 

Πράγματι από την επομένη, το κριθάρι περιορίστηκε στο μισό της προηγούμενης πο-

σότητας. Βέβαια ο γάιδαρος έδειχνε σημάδια κακής διατροφής και εξάντλησης αλλά 

ο Χασάν δεν έδινε σημασία. Μάλιστα σε καμιά δεκαριά μέρες ελάττωσε πάλι την η-

μερήσια δόση τροφής φτάνοντας στη μισή οκά την ημέρα. Φυσικά ο γάιδαρος είχε 

καταντήσει «πετσί και κόκκαλο» και μόλις και μετά βίας μπορούσε να αντέξει το βά-

ρος του αφεντικού του.  

      Ο Χασάν όμως ενθουσιασμένος από την «επιτυχία» του πειράματος, ούτε που 

πρόσεξε την κατάντια του ζώου. Αντίθετα σκέφτηκε ότι αφού ο γάιδαρος άντεξε την 

περικοπή της τροφής κατά δυόμιση οκάδες, θα μπορούσε να αντέξει και μια μικρή 

περικοπή κατά μισή οκά ακόμη. Έτσι σε μια βδομάδα περίπου έκοψε εντελώς το κρι-

θάρι. Αλλά ενώ ο Χασάν ήταν ενθουσιασμένος γιατί κατά τη γνώμη του, είχε κατορ-

θώσει να εκπαιδεύσει τον γάιδαρο να ζει χωρίς τροφή, ο γάιδαρος δεν άντεξε άλλο 

την πείνα και μετά από 5 μέρες πλήρους νηστείας ψόφησε.  
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      Ο Χασάν έπεσε σε βαριά κατάθλιψη, τόσο που οι συγγενείς και φίλοι άρχισαν αν 

τον επισκέπτονται και να τον παρηγορούν για το χαμό του ζώου. 

Κι εκεί που του έλεγαν να κάνει κουράγιο και να μη στενοχωριέται τόσο πολύ, ο Χα-

σάν απαντούσε με μια έκφραση απελπισίας και αγανάκτησης: 

      «Δεν με νοιάζει τόσο πολύ που τον έχασα. Εκείνο που με στενοχωρεί είναι ό-

τι παιδεύτηκα τόσο καιρό να τον μάθω να ζει χωρίς φαΐ και μόλις έμαθε να μην τρώ-

ει ψόφησε!» 

ηλικιωμένο ζευγάρι, Κιμμέρια Ξάνθης. 

 

1. Βρίσκω αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: 

 Ο πωλητής συμβούλεψε τον Χασάν για την συχνότητα τροφής του γαϊδάρου.                         

 

 Ο Χασάν δεν καταλάβαινε γιατί την αδυναμία του γαιδάρου γιατί γινόταν σι-

γά – σιγά. 

 Ο Χασάν πειραματίστηκε με την ποσότητα τροφής του γαιδάρου.  

 Ο γάιδαρος μετά από την τελευταία μείωση άντεξε άλλες 6 μέρες.  

 Ο Χασάν στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που ψόφησε ο γάιδαρος.     

 

2. Προσπάθησε να ταιριάσεις την εικόνα που αντιστοιχεί σε κάθε ερώτηση. 

Κύκλωσε τη σωστή εικόνα. 

1. Ποιο ζώο αποφάσισε ο Χασάν να αγοράσει; 

                                                                 

 

2. Πόσες οκάδες συμβούλεψε ο πωλητής τον Χασάν να ταΐζει το ζωντανό; 
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3. Ο Χασάν σταμάτησε να δίνει στο γαϊδούρι: 

                                             

 

4. Μετά από πόσο καιρό πέθανε ο γάιδαρος; 

                                               

Εβδομάδα                                 μήνα                                         χρόνο. 

 

3. Σήμερα έχουμε πολλές παροιμίες με τα ζώα. Ποια παροιμία θυμάστε με το γά-

ιδαρο; Θυμάσαι παροιμίες με άλλα ζώα; 

 1. Είναι ψηλός σαν…. 

 2. Τρέχει σαν………. 

3. Πεινάει σαν ………..                                                               1.  

4. Πάει στραβά σαν ………. 

5. Είναι πονηρή σαν………….            

6. Πάει αργά σαν ……………                2.                               3.   

7. Οπλισμένος σαν ………….. 

8. Μαύρος σαν ……………. 
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9. Περήφανος σαν …………… 

10. Είναι πιστός σαν…………..4.  

 

   

 5.                          

                                                   9.                                           6. 

                   7.  

 2.   3.  4.          

1.                

               

               

               

               

       6.        

    5.           

             9.  

               

               

Μετά ζώα που 

βρήκες συμπλή-

ρωσε το σταυρό-

λεξο;  



  

305 

 

               

      7.         

               

 

 

 

 

 

 

4.  Μιλάω ελληνικά  

 

ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 

Η λίμνη Βιστωνίδα βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Το 

όνομα προέρχεται από το αρχαίο όνομα της πόλη της Βιστονίας,  

που ίδρυσε ο μυθικός Βίστων. 

Η λίμνη ονομάζεται και Μπορού Γκιόλ στα Τούρκικα 

 

Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα με συνολική έκταση 45 τ.χλμ. 

Η λίμνη είναι σημαντικός βιότοπος, αφού λέγεται ότι φιλοξενεί 227 είδη που-

λιών.Γι’ αυτό όμως που είναι γνωστή είναι τα φλαμίνγκο της. 

 

 μένεις κοντά στη λίμνη; Την έχεις επισκεφτεί; 

 Έχεις δει κάποια από τα πουλιά της; Μπορείς να τα περι-

γράψεις;  

 

Λένε ότι όταν χτιζόταν το 

τζαμί της  Μέκκας, οι πελε-

κάνοι βοηθούσαν πολύ, κου-

βαλώντας νερό με το ράμφος 
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5.  Ο δήμαρχος της Ξάνθης ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στο δάσος του 

Νέστου και καλεί όλα τα σχολεία της πόλης βοηθήσουν στην αναδάσωση. 

Συμπλήρωσε την ανακοίνωση. 

Ο Δήμος της Ξάνθης σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης (----------------------) να 

πραγματοποιήσουν εθελοντική δεντροφύτευση στο (…………………). 

Η  (……………………..) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου από τις 9.οο 

το (………….) ως τις 18.00 το (……………). 

Στόχος είναι να φυτέψουμε 20.000 (………….) 

Θα σας όλοι να προσφέρετε την (……………) 

Η συγκέντρωση θα γίνει την αναφερόμενη μέρα στο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. 

 

6. Ο Δήμος αποφάσισε να αναθέσει στο σχολείο σου  να φτιάξεις την αφίσα 

της εθελοντικής δεντροφύτευση. Ποιες πληροφορίες πιστεύεις ότι θα πρέπει 

γράψεις στην αφίσα; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

307 

 

7.  Γράψε στο ημερολόγιο σου πώς πέρασε την ημέρα της αναδάσωσης. 

 

 

8. Παίζω παντομίμα. Προσπάθησε να περιγράψεις μερικά ζώα και κάνε τους φίλους 

σου να μαντέψουν. 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

1. Έμαθα τη χρησιμότητα που έχουν  οι παροιμίες των ζώων;   

ΝΑΙ              ΟΧΙ 

2. Μπορώ να γράψω μια αφίσα για το κάλεσμα εθελοντικής 

συμμετοχής; 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

4. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε;  
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Ο ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΠΑΣ 

 

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σ’ ένα μικρό χωριό ένας παπάς με τη γυναίκα 

του και το γιο τους. Σαν πέρασαν τα χρόνια ήρθε ο καιρός ο νεαρός γιος τους να πα-

ντρευτεί. Γνώρισε, λοιπόν μια πολύ όμορφη και καλοσυνάτη κοπέλα από το διπλανό 

χωριό και αποφάσισε να την παντρευτεί. Μόλις το ανακοίνωσε στους γονείς του αυ-

τοί είχαν μια απροσδόκητη αντίδραση. Ο παπάς αντί να χαρεί με τα 

χαρμόσυνα νέα, τον ένοιαξε περισσότερο τα έξοδα του γάμου. Η ανησυ-

χία του μεγάλωσε περισσότερο όταν συνειδητοποίησε ότι θα είχε να 

ταΐσει ακόμα ένα άτομο.  

- Πω πω, τι θα κάνω τώρα που η νύφη θα μένει στο σπίτι μας 

πώς θα θρέψω τέσσερα στόματα; 

- Σταμάτα, του λέει η παπαδιά, το σπλάχνο σου παντρεύεις, αλλά ο παππάς 

συνέχισε τη γκρίνια. 

Έγινε ο γάμος και όπως είχε προβλέψει ο παππάς το ζευγάρι, επειδή δεν είχε 

μαζέψει πολλά χρήματα, έμεινε με τους γονείς του νεαρού. Όποτε ήταν ο άνδρας της 

στο σπίτι η κοπέλα περνούσε πολύ καλά. Ο νέος όμως δούλευε στα χωράφια όλη μέ-

ρα και η κοπέλα καθόταν με τα πεθερικά της. Τα πράγματα τότε δεν ήταν και πολύ 

ρόδινα.  

Όπως όλες οι οικογένειες, έτσι και αυτή, έτρωγαν όλες μαζί και φυσικά έπρε-

πε να μαγειρεύει η καινούρια νύφη. Η νύφη μαγείρευε, έστρωνε το τραπέζι, έπλενε τα 

πιάτα αλλά ποτέ δεν έτρωγε….. 

Μέχρι να ετοιμάσει το τραπέζι και να προλάβει να καθίσει και η ίδια, ο παπ-

πάς και η παπαδιά είχαν ήδη φάει…. 

- Έφαγε ο παππάς, έλεγε η παπαδιά. 

Πήγαινε η κοπέλα να καθίσει στο τραπέζι και έλεγε ο παππάς: 

- Έφαγε η παππαδιά, άιντε νύφη μάζεψε το τραπέζι. 

   Αυτό γινόταν κάθε μέρα και φυσικά η νεαρή κοπέλα έμενε πάντα νηστική. Η κοπέ-

λα είχε τρία αδέρφια και αποφάσισαν με τη σειρά να πάνε να την επισκεφθούν για να 

δουν πως τα περνάει στο καινούριο της σπιτικό. Πηγαίνει ο πρώτος αδερφός, βλέπει 

την αδερφή του και τρόμαξε να την αναγνωρίσει. Πηγαίνει στο σπίτι και το λέει στα 

υπόλοιπα αδέρφια του. Πάει και ο δεύτερος πάλι τα ίδια. Πάει και ο τρίτος που ήταν 
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πιο δυναμικός και πονηρός και αποφασίσει να δώσει ένα μάθημα στα πεθερικά της 

αδερφής του.  

 Μαγείρεψε η νύφη πάλι και έστρωσε το τραπέζι. Έκατσε μαζί με τον αδερφό 

της και έφαγαν.  

- Άντε αδερφή, της λέει, μάζεψε το τραπέζι. 

Όμως δεν είχαν προλάβει να φάνε ο παπάς με την παπαδιά. Έτσι γινόταν και τις επό-

μενες μέρες που φιλοξενούνταν ο αδερφός και κάθε μέρα ο παπάς με τη παπαδιά έμε-

ναν νηστικοί. Ένα βράδυ έπεσαν να κοιμηθούν και λέει η παπάς: 

- Με έχει κόψει η πείνα το στομάχι! Δεν βάζεις να βράσεις λίγο τραχανά; 

- Και το ρωτάς; Λέει η παπαδιά. 

Ο αδερφός όμως δεν κοιμόταν και παρακολουθούσε. Πάει, λοιπόν και η παπαδιά  να 

βράσει το νερό και της λέει ο νεαρός: 

- Τι κάνεις συμπεθέρα τέτοια ώρα; 

- Βάζω το νερό να βράσει για να πλύνω κάτι ρούχα αύριο, του απαντάει. 

- Ααα να πάρε και τις δικές μου κάλτσες τότε. Πριν προλάβει η παπαδιά να 

αντιδράσει τις ρίχνει στο νερό και… πάει ο τραχανάς. 

Την άλλη μέρα ο παπάς ζητάει από τη γυναίκα του να ζυμώσει ψωμί, μήπως 

και καταφέρουν να τσιμπήσουν κάτι. Την βλέπει πάλι ο αδερφός και της λέει: 

- Συμπεθέρα να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε ένα χωράφι και θέλουμε να το 

μοιράσουμε τα τρία αδέρφια αλλά δεν ξέρουμε πως. Εσύ τι λές; 

Η συμπεθέρα εκείνη τη στιγμή περίμενε  να φουσκώσει το προζύμι της. Παίρνει το 

μαχαίρι ο αδερφός και λέει κόβοντας το ζυμάρι: 

- Να το μοιράσουμε στα τρία ή στα τέσσερα; Μήπως θα ήταν καλύτερα στα 

έξι ή στα εννιά;  

Τα έλεγε αυτά και έκοβε το ζυμάρι ανάλογα με τις μερίδες του χωραφιού. Φυσικά το 

ζυμάρι διαλύθηκε τελείως και …..πάει το ψωμί. Είδα και απόειδα ο πάπας και πήγε 

μπουσουλώντας στο κήπο να κόψει κανένα λάχανο, γιατί δεν άντεχε άλλο την πείνα 

του. Ο αδερφός φυσικά τον ακολούθησε. 

- Παπά σήκω γάιδαρος τρώει τα λάχανα. Παπά σήκω σου τρώει τα λάχανα. 

Και δώσ’ του να τον χτυπάει με το ξύλο.  
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- Ωχ ωχ δεν είμαι γάιδαρος ο παπάς είμαι. Βγήκα στο κήπο να κόψω λάχανα 

γιατί πεινάω….. 

- Είδες παπά τι άσχημο πράγμα είναι να αφήνεις κάποιον νηστικό; Εσύ γιατί 

αφήνεις την αδερφή μου νηστική; Σου αρέσει τώρα που το παθαίνεις εσύ;  

Τι να πει και ο παπάς του κόπηκαν τα πόδια από την ντροπή. Ο τσιγκούνης παπάς 

πήρε το μάθημα του και από τότε η νεαρή κοπέλα έτρωγε πάντα μαζί με τα πεθερικά 

της και τον άνδρα της .  

 

 Γυναίκα, μέσης ηλικίας, από τα Βαφέϊκα Ξάνθης. 

1. Στις παρακάτω προτάσεις μόνο μια από τις δυο λέξεις είναι σω-

στή. κύκλωσε τη λέξη που θεωρείς ότι ταιριάζει με το νόημα του κειμένου.  

 Ο παπάς στεναχωρήθηκε με το γάμο του γιού του γιατί ήταν πολύ 

(χουβαρντάς / φιλάργυρος). 

 Η νύφη πάντα έστρωνε το τραπέζι αλλά ποτέ δεν (γευμάτιζε / έπινε). 

 Ο μικρός αδερφός ήθελε να (παραδειγματίσει / προβληματίσει) τα 

πεθερικά της αδερφής του. 

 Η νύφη κάθε φορά έμενε (νηστική / χορτάτη). 

 Ο παπάς από τότε που έμαθε για το γάμο του γιου του ήταν πολύ 

(γκρινιάρης / ευδιάθετος ). 

 

 2.  Οι προτάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορείς να βρεις τη σωστή 

απάντηση. Βάλε το σωστό γράμμα στο κουτάκι. Μια απάντηση περισσεύει.  

 Ο παπάς δεν ήθελε να παντρευτεί ο γιος του γιατί…… 

 Ο πρώτος αδερφός όταν είδε την αδερφή του αδυνατισμένη….. 

 Ο τρίτος αδερφός δεν άφηνε τα πεθερικά της αδερφής του να φάνε για-

τί….. 

 Ο τρίτος αδερφός άρχισε να κομματιάζει το ζυμάρι γιατί…… 

 Η παπαδιά πήγε να ετοιμάσει λίγο τραχανά γιατί…….. 
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      Α. ήθελε να δείξει πως θα χωρίσει το χωράφι. 

    Β. ο παπάς πεινούσε πάρα πολύ. 

Γ. δεν ήθελε να ξοδέψει παραπάνω χρήματα. 

Δ. ενημέρωσε τα αδέρφια του. 

Ε. ήθελε να τους δώσει ένα μάθημα. 

 

 

3. Στην περίπτωση μας βέβαια η πείνα της κοπέλας οφειλόταν στην τσιγκουνιά του 

παπά. Δυστυχώς αυτή δεν είναι πάντα η αιτία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

Unicef  πολλά παιδιά ανα τον κόσμο δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω της πείνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Μπορούν να επιβιώσουν τα παιδιά; 

Πάνω από το ένα τέταρτο όλων των 

παιδιών κάτω των πέντε ετών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες πεινούν. 

Σήμερα το 27% των παιδιών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες πεινάει. 

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των παι-

διών αυτών βρίσκονται στο: Μπα-

γκλαντές, Ινδία , Πακιστάν. Η ανε-

πάρκεια σε βιταμίνες και μέταλλα 

μπορεί να αποβεί μοιραία για αυτά 

τα παιδιά. 
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www. Unicef. com 

 Συζητήστε στην τάξη σας ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες της φτώχειας; 

 Πιστεύετε ότι η φτώχεια μπορεί να προκληθεί και έπειτα από φυσικά φαινό-

μενα;  

4.  Ο σεισμός, μπορεί να προκαλεί πολλές συμφορές, αλλά δεν είναι λίγες οι φο-

ρές που ενώνει και τους ανθρώπους. Δείτε το παρακάτω άρθρο από την εφημερίδα 

«Τα Νέα».  

 

 

 

 

 

Έχουν διαφορετική εκπαίδευση, μιλούν διαφορετική γλώσσα και ακολουθούν 

άλλη τακτική δράσης. Είναι όμως φίλοι και εργάζονται μαζί για το κοινό σκοπό: 

να βγάλουν από τα ερείπια ζωντανούς όσο γίνεται περισσότερους. 

ΧΩΡΕΣ 

 Ανατ. Ασία 

Δυτ. Κεντ. Αφρική 

Ανατ. Νοτια Αφρική 

Νότια Ασία 

Κοινωνία 

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΟΥΡΚΟΙ, ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΓΑΛΛΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩ-

ΠΟ 

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
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«Η ζωή δεν έχει εθνικό-

τητα και θρήσκευμα.» 

«Μπροστά στο κίνδυνο 

οι άνθρωποι ενώνουν 

τις δυνάμεις τους». 

 

Οι ομάδες διάσωσης των Τούρ-

κων, των Γάλλων και των Ελβε-

τών έφτασαν αεροπορικώς χθες 

το πρωί στην Ελλάδα και πριν 

φτάσει μεσημέρι, έπιασε δου-

λεία στα ερείπια της στα χαλά-

σματα της βιομηχανίας Ρικομέξ  

στο Μεδίνι. «Σχεδόν αμέσως 

μόλις ήρθαμε εντοπίσαμε τρεις 

ανθρώπους ζωντανούς κάτω 

από τα ερείπια», λέει με χαμό-

γελο αισιοδοξίας ο επικεφαλής 

τουρκικής ομάδας διάσωσης 

Feridum  Celikmen….. μιλά με 

θέρμη και θαυμασμό για την 

Ελλάδα και τους Έλληνες συνα-

δέρφους. «Είναι επαγγελματίες 

και εργάζονται σκληρά, μα πά-

νω από όλα είναι φίλοι μας. Δυ-

στυχώς χρειάστηκε να υπάρξει 

μια καταστροφική συγκύρια, 

ένας σεισμός στη Νικομήδεια 

και ένας στην Αθήνα, για να 

βρεθούμε κοντά και να εκδηλώ-

σουμε συναισθήματα αγάπης 

και αλληλεγγύης. Έστω και έτσι 

όμως είναι μια ευκαιρία να ξε-

χάσουμε την έχθρα μας οι  δυο 

λαοί ». 

Ρεπορτάζ: Λαμπρινή Στάματη 

 

Τροποποιμένο κείμενο από την 

εφημερίδα τα «Νέα». 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

 

5.  εικονογράφησε τη ιστορία. Βάλε αριθμούς στις εικόνες ανάλογα με την  πο-

ρεία της ιστορίας. 

                                                     

Γράψε τις σκέψεις σου όταν γίνεται σεισμός. 

Πώς θα αντιδρούσες; 
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6. τι νομίζεις ότι ζήτησε η αδερφή στον μικρότερο αδερφό της για να την βοηθή-

σει. 

Γράψε ένα διάλογο. 

 

Αδερφή: ………………………………………………… 

Αδερφός: ……………………………………………….. 

Αδερφή: ………………………………………………… 

Αδερφός: ……………………………………………… 

Αδερφή:……………………………………………….. 

Αδερφός:……………………………………………….. 

Αδερφή:………………………………………………… 

Αδερφός:…………………………………………………. 

 

7. εμείς μαλώνετε με τα αδέρφια σας; Παίξτε το διάλογο που γράψατε παραπάνω. 
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  Αξιολογώ τον εαυτό μου. 

Μπορώ να σχηματίσω ένα διάλογο ανάμεσα σε οικεία πρόσωπο;  

ΝΑΙ             ΟΧΙ  

Μπορώ να εντοπίσω συνώνυμες λέξεις;  

ΝΑΙ       ΟΧΙ  

Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε;   
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Ο ΧΙΖΙΡΗΣ 

      Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. Μια μέρα λοιπόν βγάζει τελάληδες 

και λέει στους υπηκόους του:  

        -Όποιος μου βρει και μου φέρει τον Χιζίρη θα του κάνω ό,τι μου ζητήσει. Αν 

όμως με κοροϊδέψει τον περιμένει βαρεία τιμωρία. 

      Ποιος μπορούσε όμως να βρει τον Χιζίρη ; Γιατί ο Χιζίρης κατέβαινε στον κόσμο 

μόνο μια φορά το χρόνο στη γιορτή του Χιντρελέζ* και δε φτάνει μόνο αυτό αλλά 

παρουσιαζόταν μόνο στους καλόψυχους ανθρώπους. Κι όποιος έβλεπε μπροστά του 

τον Χιζίρη του ζητούσε ό,τι επιθυμούσε κι αυτός το εκτελούσε αμέσως. 

        Πώς ήταν τώρα δυνατό να βρούνε τον Χιζίρη μόνο και μόνο επειδή το θέλησε ο 

βασιλιάς; 

Ένας από τους υπηκόους του βασιλιά, με μεγάλη οικογένεια ζούσε πολύ φτωχικά. 

Μόλις και τα φέρνανε βόλτα. Πολλές βραδιές πέφτανε νηστικοί στο κρεβάτι. Σαν ά-

κουσε την επιθυμία του βασιλιά λέει στη γυναίκα του:  

       -Έτσι κι αλλιώς όλοι εδώ θα πεθάνουμε της πείνας. Θα πάω στο βασιλιά και θα 

του πω ότι μπορώ να βρω τον Χιζίρη. Θα του ζητήσω 40 μέρες καιρό και πολλά λε-

φτά που θα φτάσουν για να ζήσετε καλά για όλη τη ζωή σας. Ύστερα από 40 μέρες ... 

και να με κρεμάσει ο βασιλιάς και να με κάψει, το ίδιο μου κάνει. Φτάνει που θα έ-

χεις γλιτώσει εσύ και τα παιδιά από την πείνα. 

     Η γυναίκα του φτωχού αγρότη που τον αγαπούσε πολύ προσπάθησε να του αλλά-

ξει γνώμη. Τίποτα όμως. Ο άντρας της είχε πάρει την απόφασή του. 

Πηγαίνει λοιπόν στο βασιλιά και του λέει: 

       -«Βασιλιά μου εγώ θα σου βρω τον Χιζίρη και θα τον φέρω εδώ μπροστά σου. 

Αλλά χρειάζομαι γι' αυτό 40 μέρες και αρκετά λεφτά για την οικογένειά μου.» 

       Ο βασιλιάς έδωσε διαταγές στους ανθρώπους του. Κι ο καλός μας άνθρωπος πή-

ρε την προθεσμία και  τα χρήματα και έτρεξε να αγοράσει προμήθειες για 40 μέρες 

και όλα τα χρειαζούμενα για το σπίτι του. 

    Στις 40 μέρες πάνω ο βασιλιάς τον φωνάζει στο παλάτι. 

17ο ΜΑΘΗΜΑ 

http://paramithi-paramithi.blogspot.gr/2011/02/blog-post_26.html
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    -«Βρήκες το Χιζίρη;» του λέει. 

    -«Όχι, του απαντάει εκείνος. Κι  αν θες την αλήθεια δεν προσπάθησα καθόλου. 

Σου είπα ψέματα αφέντη μου, για να γλυτώσω την οικογένειά μου από την πείνα.» 

      Ο βασιλιάς θύμωσε πολύ και αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Αποφάσισε να ρωτή-

σει τους βεζίρηδες του για το ποια τιμωρία θα του έβαζαν. Ρωτάει, λοιπόν τον πρώτο: 

     -« Πώς να τιμωρήσουμε τούτον εδώ που τόλμησε να ξεγελάσει το βασιλιά; 

     -  Να τον κόψουμε 40  κομμάτια και να κρεμάσουμε κάθε κομμάτι από ένα τσι-

γκέλι του χασάπη», αποκρίθηκε εκείνος. 

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή βλέπουνε μπροστά τους ένα παιδί που λέει: 

     -   «Καθένας με την τέχνη του!» 

Ο βασιλιάς δεν κατάλαβε τι σημαίνουν τα λόγια του παιδιού και ρωτάει το δεύτερο 

βεζίρη του: 

-  «Εσύ πώς λες να τον τιμωρήσουμε τούτον εδώ που τόλμησε να ξεγελάσει το 

βασιλιά; 

-      «Να τον γδάρουμε και να γεμίσουμε το τομάρι του με άχυρο», απάντησε εκεί-

νος. 

  - «Καθένας με την τέχνη του!» ξαναλέει το παιδί που στεκόταν πιο πέρα. 

Ο βασιλιάς ρωτάει και τον τρίτο βεζίρη του: 

  - «Εσύ τι λες;» 

       -  «Τι να σου βασιλιά μου; Αυτός ο άνθρωπος είπε ψέματα γιατί πεινούσε αυτός 

και η οικογένειά του. Σαν έχεις λίγη συμπόνια μπορείς να τον συγχωρήσεις.» 

       - «Καθένας με την τέχνη του! ξαναλέει το παιδί». Ο βασιλιάς τότε δεν άντεξε και 

του λέει: 

       - «Ποιος είσαι εσύ και από πού ξεφύτρωσες; Όλο "καθένας με την τέχνη 

του" μου κοπανάς! Τι θέλεις να πεις;» 

    Τότε το παιδάκι αρχίζει και λέει: 

      - «Θέλω να πω βασιλιά μου, πως ο πρώτος βεζίρης, πριν τον πάρεις στην υπηρε-

σία σου, ήταν χασάπης. Ζήτησε,  λοιπόν τιμωρία κατά την τέχνη του. Κι δεύτερος 

βεζίρης ήταν παπλωματάς. Κι αυτός ζήτησε τιμωρία κατά την τέχνη του. Ο τρίτος 

όμως πριν γίνει βεζίρης ήταν υπηρέτης και ξέρει πολύ καλά τι θα πει φτώχεια και πεί-

να. Γι' αυτό και ζήτησε να τον συγχωρέσεις.» 

 «Αν θες να μάθεις για μένα είμαι ο Χαζίρης και παρουσιάζομαι μόνο στους καλούς 

ανθρώπους. Εδώ βέβαια δεν ήρθα για σένα και τους δύο βεζίρηδες σου αλλά για τον 



  

319 

 

τρίτο βεζίρη σου. Άφησε, λοιπόν αυτόν τον φτωχό άνθρωπο ελεύθερο. Όπως σου είχε 

υποσχεθεί πράγματι με έφερε  μπροστά σου.» 

    Και ο Χιζίρης σίγουρος ότι ο βασιλιάς δεν θα πείραζε τον ανθρωπάκο και τον τρίτο 

βεζίρη, έκανε μεταβολή και ξεμάκρυνε από το παλάτι κουνώ-

ντας χαρούμενα τα χέρια του!  

  

 * Χιντρελέζ: Λαϊκή γιορτή του καλοκαιριού για καλή συγκομιδή. 

 

 

1. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. 

1. Ποιος ήταν ο ρόλος του Χιζίρη όταν κατέβαινε στη γη:  

 Να εκπληρώνει επιθυμίες των ανθρώπων. 

 Να  ψυχαγωγεί τους ανθρώπους. 

 Να προσέχει τους ανθρώπους.                    

 

2. Ο βεζίρηδες πρότειναν ποινές: 

 Ανάλογα με το προηγούμενο επάγγελμα τους. 

 Ανάλογα με τη συμπάθεια που είχαν στο βασιλιά. 

 Ανάλογα με το αξίωμα τους. 

 

3. Ο υπήκοος αποφάσισε να πει ψέματα στο βασιλιά: 

 Για να καλύψει τα χρέη του. 

 Για να φροντίσει την οικογένεια του. 

 Γιατί πριν λίγο καιρό τον είχε απολύσει. 

 

4. Ο τρίτος βεζίρης πρότεινε στο βασιλιά: 

 Να δείξει μεγαλοψυχία και να μην τιμωρήσει τον υπήκοο του. 
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 Να τον κόψει κομματάκια. 

 Να τον γδάρουν ζωντανό. 

 

2. Σκέψου και απάντησε σύντομα; 

1. Τι ήταν ο Χιζίρης; 

______________________________________________________________ 

 

2. Πώς αντέδρασε η γυναίκα του φτωχού άνδρα όταν της ανακοίνωσε την 

απόφασή του; 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Για ποιον λόγο ήταν δύσκολο να βρεις τον Χιζίρη;  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Για ποιον λόγο εμφανίστηκε ο Χιζίρης μπροστά στο βασιλιά; 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Το ήξερες πως η λέξη μπαξές  

 Προέρχεται από τη τουρκική λέξη  

 bahçe; 
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3. Στο παραμύθι μας παρουσιάζεται ο Χιζίρης να πραγματοποιεί τις ευ-

χές των καλοσυνάτων ανθρώπων. Ωστόσο, στη μυθολογία υπάρχουν και άλλα 

πλάσμα τα που πραγματοποιούν τις ευχές των ανθρώπων. Διάβασε προσεχτι-

κά.  

 

 Το τζίνι αναφέρεται στη Αραβική  

                         και Μουσουλμανική μυθολογία. Πρόκειται 

                         για ένα υπερφυσικό πλάσμα που κατοικεί 

                         μέσα σε μπουκάλια ή λύχνους και συνήθως  

                         Η είσοδος και η έξοδος του από αυτό συ- 

                         νοδεύεται από την παρουσία καπνού. Τα  

                         τζίνι μπορούν να αλλάξουν μορφές. Οι προ-    

                         θέσεις τους είναι άλλες φορές καλές και κα- 

                        κές. Το τζίνι καλείται πραγματοποιήσει τρεις 

                        ευχές στον κάτοχο του λυχναριού. Το πιο                    

                        γνωστό τζίνι είναι του Αλαντίν 

               

 

 Αν ξαφνικά μια μέρα κατάφερνες να βρεις ένα λυχνάρι ποιες τρεις ευχές θα 

ήθελες  να σε πραγματοποιήσει; 

 

4. Το τζίνι του Αλαντίν έχει γίνει ένα από τα πιο γνωστά κινούμενα σχέδια. 

Ο Αλαντίν  θέλει να βοηθήσει τα παιδικά χωριά sos της Αλεξανδρούπολης, γι’ 
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αυτό ζητάει τη βοήθεια μερικών από τους συμμαθητές σου. Διάβασε τις οδη-

γίες και συμπλήρωσε τα κενά: 

αγαπημένα μου παιδιά, 

        Τώρα που πλησιάζει πλησιάζει το Πάσχα πολύ συνάνθρωποι μας χρειά-

ζονται την βοήθεια μας. Εγώ αποφάσισα να βοηθήσουμε φέτος τα ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΧΩΡΙΑ SOS  της Αλεξανδρούπολης. Γι’ αυτό θα χρειαστώ τη βοήθεια σας. 

Αρχικά θα ήθελα από την Ξανθίππη, τη Χρυσούλα, τον Φειάς και τη Μελίσσα 

να φέρουν κάποια ____________ , γιατί έχουν πολλές βιταμίνες και 

χρειάζονται στα παιδιά. Επίσης ο Σταύρος, η Εμινέ, ο Χαλιδήν και ο Τουνάνι 

μπορούν να φέρουν κάποια ____________ , γιατί είναι από 

τα αγαπημένα φαγητά των παιδιών. ποιος όμως δεν αγαπά τα γλυκά; Η Μερ-

βέ, ο Μπεϊζάν, η Αιτέν και ο Νιάζι θα φτιάξουν κάποια _____________

. Μην ξεχνάτε όμως ότι είναι και Πάσχα γι’ αυτό ο Ρετζέπ, η Τάνια, ο 

Ντογουκάν και ο Τουλίν θα φέρουν μαζί τους λίγα ___________ 

για να τα βάψουν κόκκινα. Τέλος, η Μιράι, η Δέσποινα και η 

Μπεκύ θα ετοιμάσουν __________ για να τις ανάψουν τα 

παιδιά την ημέρα της Αναστάσεως. 
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5. Όπως μας συμβούλεψε και ο Χιζίρης είναι καλό για όλους μας να βοηθά-

με όποιον έχει ανάγκη. Γι’ αυτό έψαξες και το τηλέφωνο από τα παιδικό χω-

ριό  sos και θέλεις να τηλεφωνήσεις για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες 

για τις ανάγκες τους. Γράψε στο σημειωματάριο σου τι ερωτήσεις θα κάνεις 

για να μην τις ξεχάσεις. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 14567 

 

 

6. Αποφάσισες να πάς με μερικούς φίλους σ ένα ραδιοφωνικό σταθμό και να ζη-

τήσεις τη βοήθεια περισσότερων συνανθρώπων μας, εκ μέρους των ΠΑΙΔΙ-

ΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS. Παρουσίασε μέσα στην τάξη σου ένα το λόγο σου. 
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Αξιολογώ  τον εαυτό μου  

1. Κατανόησα πλήρως το νόημα του κειμένου: 

ΝΑΙ         ΟΧΙ  

2. Κατάφερα να δημιουργήσω ένα λόγο και να τον εκ-

φωνήσω προφορικά ;  

ΝΑΙ        ΟΧΙ    

3. Ποια άσκηση μου άρεσε περισσότερο; 

4. Ποια άσκηση με δυσκόλεψε;  
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 

 Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένας βασιλιάς που είχε τρεις που την ανδρεία 

και τη λεβεντιά τους δεν την έφτανε κανείς. Γι’ αυτό το λόγο οι εχθροί δεν πλησίαζαν 

στο παλάτι τους και έτσι πάντα είχαν ειρήνη. Σαν περνούσαν τα χρόνια και ο βασι-

λιάς μεγάλωνε έπρεπε να αποφασίσει ποιος από τους τρεις γιους θα ήταν ο διάδοχος 

του. Τους αγαπούσε όμως και τους τρεις και δυσκολευόταν να διαλέξει τον κατάλλη-

λο.     

 Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε και τους είπε πως όποιος φέρει την καλύτερη 

γυναίκα αυτός θα πάρει και το βασίλειο.  

- «θα βγείτε αύριο στην ταράτσα του σπιτιού και όπου σημαδέψετε με το τόξο 

σας από εκείνη την περιοχή θα είναι και η γυναίκα σας».  

Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα μαζί όλοι μαζί πάνω στην ταράτσα 

και ξεκίνησε η διαδικασία. Ρίχνει ο μεγαλύτερος γιος μια βολή και το 

βέλος του διέγραψε μια μεγάλη πορεία, ώσπου και καρφώθη- κε στην 

αυλή του Βεζίρη. Το πριγκιπόπουλο χάρηκε πάρα πολύ γιατί η κόρη του Βεζίρη ήταν 

πολύ όμορφη. 

Σημάδεψε έπειτα το δεύτερο βασιλόπουλο και έριξε προς την αντίθετη πλευρά. 

Και αυτού η βολή έκανε μεγάλε τροχιά και το βέλος καρφώθηκε στην αυλή του δη-

μάρχου. Ο δεύτερος γιος του βασιλιά χάρηκε πάρα πολύ γιατί ήταν ερωτευμένος με 

την κόρη του δημάρχου εδώ και ένα χρόνο. 

Ρίχνει και ο τρίτος ο γιος και πηγαίνει το βέλος τους πηγαίνει και καρφώνεται στη 

πιο φτωχή γειτονιά της πόλης. Αναστατώθηκαν όλοι οι παρόντες και ο βασιλιάς στε-

ναχωρήθηκε πολύ με την τύχη του γιού.  

- «Δεν πειράζει παλικάρι μου, τον ενθάρρυνε, ο βασιλιάς ρίξε μια ακόμα φορά 

μήπως και αλλάξει η τύχη σου ». 

- « Όπως επιθυμείς πατέρα, αλλά αν είναι αυτό το τυχερό μου δεν με ενοχλεί 

καθόλου», ανταποκρίθηκε ο νεαρός. 

  Μη θέλοντας να χαλάσει το χατίρι του πατέρα του ξαναρίχνει με το τόξο και 

το βέλος καρφώθηκε ακριβώς στο ίδιο το μέρος. Όλοι αναστατώθηκαν, άλλοι χάρη-

καν με την τύχη του μικρότερου γιού και άλλοι στεναχωρήθηκαν πολύ. Τον νεαρό 
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αγόρι, που δεν το ενδιέφεραν τα πλούτη παρά να βρει την αγάπη, δεν στεναχωρήθηκε 

καθόλου. 

- « Μην στεναχωριέσαι πατέρα, αφού αυτή είναι η τύχη μου δεν θα την αρνηθώ 

ούτε θα της πάω κόντρα ».  

- «Τι να σου πω γιέ μου; Φαίνεται πως η τύχη σου είναι εκεί. Ωστόσο να ξέρεις 

ότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ να κάνω βασίλισσα μια κοπέλα με φτωχική κα-

ταγωγή ». 

Έγνεψε καταφατικά ο νεαρός και σηκώθηκε και πήγε στη φτωχική γειτονιά. πρώ-

τα όμως φόρεσε φτωχικά ρούχα και παπούτσια, για να μη καταλάβει κανείς ότι ήταν 

γιος του βασιλιά. Ο νεαρός δεν ήθελε το μάθουν οι κάτοικοι εκεί, γιατί φοβόταν πως 

αν μάθαιναν το σκοπό της παρουσίας του εκεί θα δεχόταν πολλές προτάσεις από κο-

πέλες που θα ήθελαν κάποια μέρα να δουν τον εαυτό τους βασίλισσα. 

Πήγε, λοιπόν, στη φτωχική γειτονιά και όποιος τον ρωτούσε ποιος είναι και από 

που έρχεται, αυτός απαντούσε: 

- « Από ένα μακρινό και φτωχικό μέρος. Ήρθα στα μέρη σας για να βρω δου-

λεία και να βοηθήσω και την οικογένεια μου ». 

Την επόμενη κιόλας μέρα ο νεαρός πρίγκιπας έπιασε δουλεία σε ένα σιδερά. Η 

δουλεία ήταν πολύ σκληρή, αλλά τον νεαρό όχι μόνο δεν το πείραζε πόσο μάλλον τον 

ευχαριστούσε. Ένα πρωί φάνηκε στο σιδεράδικο η κόρη του σιδερά. Ο νεαρός αμέ-

σως εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά και την καλοσύνη της. Κάθε μέρα που ερχό-

ταν η κοπέλα για να φέρει φαγητό στον πατέρα της ο νεαρός την ερωτευόταν πιο πο-

λύ. 

Πέρασαν δυο μήνες και ο νεαρός δεν ήθελε να φύγει από εκεί. Από τη μια γιατί 

διαπίστωνε ότι οι φτωχοί άνθρωποι παρόλο που έχουν ελάχιστες ανέσεις, ζουν πλου-

σιοπάροχα και δεν τους λείπει τίποτα γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλο. Απ’ την άλλη 

γιατί ο έρωτας του για την κοπέλα ήταν τόσος μεγάλος που του ήταν αδιανόητο για 

την αφήσει. 

Είδε και απόειδε μια μέρα και αποκάλυψε στο αφεντικό του όλη την αλήθεια.  

- « Αφεντικό, του λέει, εγώ πρέπει να γυρίσω στο παλάτι γιατί με χρειάζεται, 

αλλά θα ήθελα να ζητήσω το χέρι της κόρης σου ». 

Ο σιδεράς σάστισε από τα λόγια του νεαρού αλλά δίστασε να απαντήσει καταφατικά. 

- « Τι να σου πω παιδί μου, με κολακεύει η πρόταση σου αλλά την οικογένεια 

δεν την ενδιαφέρουν τα πλούτη αλλά μόνο η αγάπη ». 
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Με την απάντηση αυτή του αφεντικού του ο νεαρός σιγουρεύτηκε ότι η απόφαση 

του ήταν σωστή και διαβεβαίωσε τον πατέρα της κοπέλας ότι θα την αγαπάει μέχρι τα 

βαθιά γεράματα. Έτσι αφού δέχτηκε την πρόταση ο πατέρας, έφυγε το ζευγάρι μια 

μέρα για το παλάτι. 

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα καλοδέχτηκαν το ζευγάρι, αλλά όπως είχε πει και 

στον παρελθόν δεν μπορούσε να του δώσει το στέμμα λόγω της καταγωγής της γυ-

ναίκας. Το ζευγάρι ήταν πολύ εργατικό και δούλευε συνέχεια για να υπάρχει στο βα-

σίλειο τους ευτυχία, ειρήνη και αγάπη. Αντίθετα οι μεγαλύτεροι γιοι του βασιλιά, ε-

πηρεασμένοι από τις συζύγους τους, ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα πλούτη. 

Ο βασιλιάς βλέποντας όλα αυτά και συμπαθώντας μέρα με τη μέρα όλο και πε-

ρισσότερο τη μικρότερη νύφη, άρχιζε να αλλάζει άποψη για το ποιος έπρεπε να διοι-

κήσει το βασίλειο. Συγκεντρώνει λοιπόν μια μέρα και τα τρία ζευγάρια και ρωτάει 

την πρώτη του νύφη: 

- « Εσύ γιατί θέλεις να παντρευτείς το γιο μου; »  

- « Για να γίνω βασίλισσα και όλοι να με υπακούνε» 

- « Εσύ γιατί θέλεις να γίνει βασίλισσα; » Ρωτάει τη δεύτερη .  

- « Γιατί θα έχω τα πιο ωραία ρούχα του κόσμου και όταν δεν τα θέλω θα τα 

μοιράζω στους φτωχούς », απάντησε η δεύτερη νομίζοντας πως με αυτόν τον 

τρόπο θα ευχαριστήσει το βασιλιά. 

- « Εσύ γιατί θέλει να παντρευτείς το γιο μου; » Ρωτάει την Τρίτη. 

-  « Γιατί τον αγαπάω! » απάντησε αμέσως η κοπέλα.  

Ο βασιλιάς πλέον ήταν σίγουρος. Αμέσως έδωσε τον θρόνο στο μικρότερο γιο του,  

σίγουρος ότι μαζί με τη γυναίκα  του θα κυβερνήσουν το βασίλειο με ασφάλεια. Στο 

γάμο τους ήταν καλεσμένοι και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και πέρασαν τόσο καλά 

που μέχρι σήμερα το μνημονεύουμε. 
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 1. Είναι η παρακάτω προτάσεις σωστές; Η μήπως μπερδέψαμε την ιστορία; 

Κύκλωσε με  για τις σωστές και Σ  για τις λάθος. Λ

 Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιος γιος θα πάρει το θρόνο για γι΄ 

αυτό τους πρότεινε να παντρευτούν. Σ Λ 

 Το μέρος που θα έπαιρνε ο καθένας τη γυναίκα του καθορίστηκε από το δια-

γωνισμό σκάκι.  Σ  Λ

 Ο δεύτερος γιος πήρε την κόρη του Βεζίρη.  Σ Λ 

 Ο τρίτος γιος δούλεψε σ’ ένα φούρνο όσο έμενε στη φτωχική γειτονιά.  Σ Λ 

 Ο πατέρας της φτωχής κοπέλας πρότεινε τον νεαρό να τους παραχωρήσει τη 

δουλεία του. Σ  Λ  

 2. Οι προτάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου.  

Ολοκλήρωσε τις προτάσεις ανάλογα  με το περιεχόμενο του κειμένου. 

 

  Ο δεύτερος γιος του βασιλιά χάρηκε που το βέλος του βρέθηκε στην αυλή του 

δημάρχου  γιατί ……………………………………………………………… 

  Ο βασιλιάς ήθελε ο τρίτος γιος του να επαναλάβει τη διαδικασία της τοξοβο-

λίας γιατί……………………………………………………………………….. 

  Ο τρίτος γιος ντύθηκε φτωχικά για να πάει να βρει τη γυναίκα του για-

τί……………………………………………………………………………….. 

  Οι γυναίκες των δυο πρώτων γιων ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα πλούτη 

γι’ αυτό και ο βασιλιάς 

……………………………………………………………………………… 

  Ο πατέρας της φτωχής κοπέλας δέχτηκε να δώσει την κόρη του παρά μόνο αν 

ο νεαρός………………………………………………………………………… 
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3.  Όπως γράφει και στο παραμύθι στο γάμο του ζευγαριού έγινε ένα μεγάλο 

γλέντι που όλοι το διασκέδασαν. Για να γίνει όμως ένας γάμος χρειάζεται να αγορά-

σουμε κάποια πράγματα. Βρες στο κρυπτόλεξο  λέξεις από αντικείμενα που παίρ-

νουμε στους γάμους. 

  

 

 

 

 

 

Ε Π Τ Κ Ο Ν Γ Κ Λ Π 

Ν Ν Η Ξ Κ Κ Κ Ο Ο Ρ 

Ξ Υ Υ Ι Ρ Ι Γ Σ Υ Ο 

Ξ Φ Θ Λ Υ Ξ Λ Τ Λ Σ 

Ξ Ι Τ Θ Σ Ξ Υ Ο Ο Κ 

Ξ Κ Ο Κ Τ Κ Κ Υ Υ Λ 

Κ Ο Υ Φ Ε Τ Α Μ Δ Η 

Ξ Ξ Ρ Ξ Φ Κ Ξ Ι Ι Τ 

Σ Ξ Τ Ο Ρ Σ Χ Ψ Α Η 

Μ Μ Α Ο Ν Θ Ρ Ε Σ Ρ 

Δ Ξ Κ Κ Α Χ Ω Ν Μ Ι 

Φ Κ Ο Θ Η Φ Ξ Ψ Μ Α 

Ω Δ Α Χ Τ Υ Λ Ι Δ Ι 

Η Ξ Ξ Χ Ω Μ Σ Σ Ε Σ 

Β Ε Ρ Ε Σ Κ Ο Ρ Ε Φ 
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ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟ ΚΟΣΜΟ 

 

Στην Κορέα 

 ο γαμπρός πηγαίνει να πάρει τη νύφη απ’ το σπίτι της, κρατώντας μια πάπια! 

Θεωρείται σύμβολο αφοσίωσης, αφού λένε ότι οι πάπιες ζευγαρώνουν μόνο 

μια φορά στη ζωή τους! 

 

 

Στην Ινδία 

 μετά το γάμο οι νεόνυμφοι πηγαίνουν στο σπίτι των γονιών του γαμπρού. Ε-

κεί υπάρχει ένα μπολ με χρωματισμένο νερό όπου τοποθετούνται κέρματα και 

άλλα μικροαντικείμενα. Τότε οι γονείς ζητούν κάποιο από αυτά και όποιος 

από τους δύο νεόνυμφους βρει τα περισσότερα είναι ο άρχοντας του νέου νοι-

κοκυριού. 

 

Στην Ισπανία 

κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης το ζευγάρι περνά από όλα τα τραπέ-

ζια με ένα καλάθι και μοιράζει μικρά αναμνηστικά δώρα σε όλους τους καλε-

σμένους (διαφορετικά σε άντρες και γυναίκες). Εκείνη την ώρα επιλέγουν συ-

νήθως και οι καλεσμένοι για να δώσουν τα δικά τους δώρα στο ζευγάρι. 

 

Στην Ιρλανδία 

το ζευγάρι που παντρεύεται θα πρέπει πριν την τελετή να φάει 3 μπουκιές α-

λάτι και αλεύρι βρώμης για να διώξει το κακό μάτι. Επιπλέον, όταν η νύφη 

χορεύει στη δεξίωση δεν πρέπει να σηκώσει τα πόδια της από το έδαφος γιατί 

οι νεράιδες που αγαπούν την ομορφιά θεωρούν τις νύφες ως τις πιο όμορφες. 

Αν σηκώσουν λοιπόν οι νύφες τα πόδια τους από το πάτωμα μπορεί να τις α-

παγάγουν. 
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 Ποια είναι τα δικά σου έθιμα σύμφωνα με τη θρησκεία σου; 

 Γνωρίζεις κάποιο άλλο παράξενο έθιμο γάμου; 

 

 

 5. Η μικρότερη νύφη είχε συνηθίσει να ζει με αγάπη και δεν ήθελε να δημι-

ουργηθούν παρεξηγήσεις μεταξύ των αδερφών. Στους συγκέντρωσε μια μέρα και 

τους είπε.  

 

Συμβουλές  

 Τα αδέρφια πρέπει να είναι πάντα αγαπημένα γιατί είναι οικογένεια. 

 Δεν έχουν σημασία τα πλούτη αλλά η αγάπη. 

 Αν σας δούνε οι εχθροί μαλωμένοι θα σας επιτεθούν. 

 

Χρησιμοποίησε τις παρακάτω συμβουλές και γράψε διάλογο μεταξύ τον τριών αδερ-

φών και τις κοπέλας.  

 

Κοπέλα: ………………………………………………………………………… 

Αδερφός Α΄:…………………………………………………………………….. 

Κοπέλα: …………………………………………………………………………. 

Αδερφός Β΄: ……………………………………………………………………….. 

Κοπέλα: ……………………………………………………………………………. 

Αδερφός Γ΄: ………………………………………………………………………. 

Κοπέλα:……………………………………………………………………………… 
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 6. Τελικά ούτε τα επιχειρήματα της καλόκαρδης κοπέλας βοήθησαν να βελτι-

ωθούν οι σχέσεις μεταξύ των τριών αδερφών. Άλλαξε το τέλος του παραμυθιού και 

δώσε μια λύση ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Χρησιμοποίησε το χιούμορ σου 

για να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα. 

 

 

7.  Η κολλητή σου παντρεύεται και σου ζήτησε να ετοιμάσεις εσύ τις προ-

σκλήσεις. Γράψε ένα αστείο κείμενο για να προσκαλέσεις τους καλεσμένους της. 

Μην ξεχάσεις μέρος και ώρα. Μπορείς να κόψεις τις παρακάτω φιγούρες και να στο-

λίσεις την πρόσκληση σου. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

1. Έμαθα να γράφω ένα κείμενο με χιουμοριστικό τρόπο 

ΝΑΙ            ΟΧΙ 

2. Έμαθα πως τα έθιμα γάμου ποικίλουν ανά περιοχή 

ΝΑΙ             ΟΧΙ  

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

 

4. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε περισσότερο; 
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Το βραχάκι 

Mια  φορά ένας νεαρός παντρεύτηκε μια κοπέλα από το χωριό, η οποία ήταν 

γνωστή για την καλοσύνη της. Έπειτα από λίγο καιρό γέννησε τρία αγοράκια. Όταν 

τα γέννησε μετά από λίγο καιρό χάθηκε. Ο πατέρας τους, αντί να προσέχει τα παιδιά, 

εξαφανίστηκε και τα εγκατέλειψε. Όπως ήταν φυσικό τα παιδιά δυσκολευόταν πολύ 

να μεγαλώσουν . Όταν έγιναν πιο μεγάλα είπαν το ένα στο άλλο: 

- Καλά, μπορούμε τώρα να φτιάξουμε ο καθένας από ένα σπιτάκι καλό για να 

μένουμε; 

Πιάσανε και φτιάξανε το σπιτάκι.  Όταν έφτιαξαν το σπιτάκι είπαν: 

- Καλά, θα τα καταφέρουμε εμείς έτσι μόνοι μας να επιβιώσουμε; 

Τα τρία παιδιά τώρα κοιτιούνται, συζητάνε, σκέφτονται, τι να πιάσουν, τι να κάνουν. 

Τότε, από το Θεό, πνεύμα ήρθε και τους λέει: 

           - Μη στεναχωριέστε, από εδώ και πέρα εσείς θα είστε καλότυχοι. Πηγαίνετε 

σε ένα βουνό, κάντε μία κλήρωση. Ρίξτε κλήρο, όπου πέσει εκεί είναι η τύχη του. 

Κι αυτοί το έκαναν αυτό. Στους δύο έπεσε καλή τύχη. Όμως στον ένα, τον πιο 

μικρό του έπεσε σε μια πέτρα, σε βραχώδη περιοχή. Κι αυτός συλλογίστηκε και λέει: 

- Εγώ τώρα θα πάω να δω,  είναι βραχώδης περιοχή αλλά ό,τι είναι, αφού τώ-

ρα έτσι μου έλαχε, εγώ θα πάω. 

Πάει εκεί και βρίσκει ένα βραχάκι. Κι αυτός λέει: 

- Ε, θέλημα της μοίρας, εγώ τώρα πρέπει να πάρω το βραχάκι. 

Πήρε το βραχάκι και το μετέφερε στο σπίτι του. Μόλις το άφησε αυτό γλί-

στρησε και μπήκε μέσα στο τζάκι. Εκείνος ετοιμάστηκε και βγήκε έξω. Όταν γύρισε 

σπίτι τα βρήκε όλα σκουπισμένα, πλυμένα, όλα στην τρίχα και το βραχάκι ήτανε στo 

τζάκι. Το επόμενο βράδυ βγήκε πάλι και συνέβη το ίδιο. Την τρίτη νύχτα είπε ο ά-

ντρας: 

- Εγώ τώρα θα κρυφτώ μέσα στο σπίτι για να δω τι συμβαίνει. Ετοίμασε ένα 

μέρος και κρύφτηκε στο σπίτι. Είδε ότι βγήκε μία γυναίκα τόσο όμορφη σα λουλούδι 

που δε μπορούσες να την κοιτάξεις με τα μάτια. Ετοί- μαζε μέσα και 

συγύριζε. Εκείνος βγαίνει. Όταν βγήκε εκείνος, αυτή ξαφνιάστηκε 

και είπε:  

- Α, έτσι ήτανε της μοίρας γραφτό να γίνει. Τώ- ρα, με το θέλη-

μα του Θεού, να είναι η μοίρα μας να ζούμε και να προχωράμε μαζί. 

19ο Μάθημα  
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Έτσι και παντρεύτηκαν. Η γυναίκα ήτανε πολύ ωραία και έξυπνη. Όταν μια 

μέρα ο πατέρας του γύρισε, πάει στο γιο του. Επειδή, όμως, η γυναίκα του ήτανε κα-

λή και όμορφη ήθελε ο πατέρας να τον βασανίσει μήπως καταφέρει να τον κάνει να 

αγανακτήσει. Έτσι του λέει: 

- Θέλω να μου φέρεις σταφύλια με το κλήμα  και κυδώνι με το κλαδί. 

Αλλά  ήταν στα  μέσα του χειμώνα κι αυτός άρχισε να σκέφτεται. Η γυναίκα του τον 

ρώτησε: 

- Τι σκέφτεσαι; 

- Δεν τρέχει τίποτα, της λέει, ο πατέρας μου ζητάει αυτό. Αλλά σε τι εποχή 

βρισκόμαστε; Πού να τα βρω εγώ αυτά; 

Κι αυτή του λέει: 

- Στο τάδε μέρος πήγαινε και χτύπα, αυτό θέλω, πες, και θα σου το δώσουν. 

Κι αυτός πάει και του φέρνει το σταφύλι με το κλήμα και το κυδώνι με το 

κλαδί. Ο πατέρας του πάλι δεν ικανοποιήθηκε και συνέχισε να τον βασανίζει. Του 

λέει πάλι στο τέλος: 

- Η μάνα σου είχε στο μικρό της δάχτυλο ένα δαχτυλίδι. Θέλω να πας να μου 

το φέρεις. 

Το αγόρι σκεφτόταν πάλι  πού είναι η μάνα του. Πώς να πάει να το φέρει; Η 

γυναίκα τού λέει: 

- Μην είσαι σκεφτικός. Πήγαινε στο τάδε μέρος έχει μια τρύπα, λέει. Κατέβα 

μέσα στην τρύπα και θα πας εκεί που είναι η μάνα σου. 

Αυτός πάει, ετοιμάζεται, ετοιμάζεται, δε βρήκε το θάρρος να κατεβεί. Γυρίζει 

πίσω. Και η γυναίκα του τον ρωτάει: 

- Γιατί, τι συμβαίνει; 

- Αφού δεν έχει από πουθενά να πιαστώ. Ούτε έχει από κάπου να κατέβω στην 

τρύπα. 

Αυτή του λέει: 

-  Πήγαινε στην τρύπα και αφήσου, του λέει, και θα βρεθείς εκεί που είναι η 

μάνα σου. 

Κι εκείνος πάει, αφήνεται και πέφτει στην τρύπα και βλέπει τώρα κάτι σαν 

πόρτες, μία εδώ, άλλη εκεί. Βγαίνει κάποια και του λέει: 

- Αχ γιε μου, εσύ δεν ήσουν ακόμα για να ΄ρθεις εδώ. Τι σου συνέβη τώρα και 

ήρθες εδώ; 
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Κι εκείνος τότε άρχισε να τι συνέβαινε. 

- Αχ, γιε μου, Αχ! Αχ, γιε μου, αχ! Ο πατέρας σου νόμιζα  ότι ήταν καλός. 

Καλά, του λέει, δε θα στεναχωριέσαι. Και αυτό το θέμα θα λυθεί. Μόνο την Παρα-

σκευή θα πάτε στο τζαμί. Και αυτός θα είναι εκεί. Και θα πεις σε όλους όσους βρί-

σκονται στο τζαμί: «Αυτή την εποχή, σταφύλι με το κλήμα και κυδώνι με το κλαδί 

του είναι εφικτό, στη μέση του χειμώνα;» Αυτοί όλοι θα σου απαντήσουν πως δεν 

είναι εφικτό. Εσύ, όμως, θα τους πεις όταν πουν ότι δεν είναι εφικτό, να πουν «πέ-

τρα». 

  Και εκείνος το έκανε αυτό. Όταν είπαν πως δεν είναι εφικτό, όλοι μαζί οι παρευρι-

σκόμενοι στο τζαμί είπαν «πέτρα». Και ο πατέρας του κοκάλωσε στο δρόμο και έγινε 

πέτρα. Πάντοτε τώρα, λένε, πως όλοι περνάνε από πάνω του. 

                          γυναίκα, τουρκικής καταγωγής  

Γενισσέα, Ξάνθη  

 

1. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση. 

1. Πόσα παιδιά γέννησε η γυναίκα του παραμυθιού; 

 Πέντε 

 Τρία 

 Τέσσερα 

 

2. Οι γιοι για να βρουν την τύχη τους: 

 Έριξαν με το ακόντιο 

 Έριξαν κλήρο 

 Ζήτησαν τη βοήθεια του θεού. 

 

3. Ο πατέρας όταν συνάντησε τον γιο του πρώτη φορά του ζήτησε να του φέρει: 

 Τη μάνα του 
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 Σταφύλια και κυδώνι 

 Ένα κλαδί                                                           

 

4. Ο νεαρός δίστασε να κατέβει από το πηγάδι και ζήτησε τη βοήθεια από: 

 Τη γυναίκα του 

 Τη μάνα του 

 Τον πατέρα του 

 

 

2.  Σκέψου και απάντησε σύντομα; 

1. Τί έκανε ο νεαρός το βραχάκι που βρήκε; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. τελικά το βραχάκι τι περίεργο είχε; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Η μάνα του παιδιού γιατί ανησύχησε όταν είδε το γιο της; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Ο νεαρός γιατί ρώτησε τους παρευρισκομένους στο τζαμί αν μπορούμε να βρούμε 

σταφύλι το χειμώνα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Στο γάμο του ζευγαριού αποφάσισες να καλέσεις μια ορχήστρα για να τους ευχα-

ριστήσεις. Βρες στο κρυπτόλεξο  όργανα. 

Α Κ Ο Ρ Ν Τ Ε Ο Ν Κ 

Α Λ Υ Ρ Α Κ Ο Π Ι Ι 

Ζ Ο Ρ Ξ Ρ Ο Ν Φ Χ Θ 

Κ Ο Σ Π Π Ι Α Ν Ο Α 

Π Π Α Ξ Α Μ Ι Ι Β Ρ 

Π Ρ Π Η Ω Δ Γ Γ Ι Α 

Ν Τ Ε Φ Ι Ε Τ Υ Ο Ο 

Π Π Μ Γ Ι Θ Ι Ι Λ Π 

Μ Π Ο Υ Ζ Ο Υ Κ Ι Ν 

Το ξέρεις ότι υπάρχουν 

πολλές τουρκικές και 

ελληνικές λέξεις κοινές  

Defter = τεφτέρι 
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4.   Ξέρεις τι είναι η ορχήστρα; Συζήτησε μέσα στην τάξη για την ορχήστρα. 

 

 Ποιος τη διευθύνει;                                                        

 Γιατί χρειάζεται κάποιος για να την διευθύνει;     

 Συνήθως ποια όργανα βλέπουμε σε μια ορχήστρα;  

 Έχεις δει από κοντά να παίζει μια μεγάλη ορχήστρα;  

 

 

 

5. Στις μέρες μας έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τραγούδια από διάφορα μέ-

σα. Μπορεί να ακούμε το τραγούδι από κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, από 

το ραδιόφωνο, τη τηλεόραση, τον υπολογιστή ακόμα και το κινητό μας. Εσύ 

ποια μέσο προτιμάς; Γιατί;  
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6.  Γράψε τους στίχους από το αγαπημένο σου τραγούδι.  

 

      

7. Άλλαξε με το διπλανό το τραγούδι σου και προσπάθησε να του αλλάξεις κά-

ποιες από τις λέξεις. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Μοιράσου το με την τάξη. 

     

  

Αξιολογώ τον εαυτό μου 

1. Κατανόησα πλήρως το νόημα του κειμένου;  

ΝΑΙ           ΟΧΙ  

2. Μπόρεσε να χρησιμοποιήσω τη φαντασία μου και να 

τροποποιήσω τους στοίχους του τραγουδιού;  

ΝΑΙ        ΟΧΙ  

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο;  

4. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε περισσότερο;  
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Η ΤΥΧΗ ΕΝΟΣ ΡΑΦΤΗ 

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ράφτης φτωχός και λίγο περίεργος 

που προκαλούσε έκπληξη στους ανθρώπους με τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτό που 

τους παραξένευε πιο πολύ ήταν ο τρόπος που δούλευε. Ανάμεσα σε δύο βελονιές ά-

φηνε το μαγαζάκι του, πήγαινε στο τζαμί και ανέβαινε στο μιναρέ να κοιτάξει προσε-

κτικά στον ουρανό σαν κάτι να ’ψαχνε. Ύστερα κατέβαινε, γύριζε πί-

σω στο μαγαζάκι του να περάσει άλλη μια βελονιά και ξαναπήγαινε 

στο μιναρέ. Αυτό γινόταν όλη μέρα.  

Γιατί άραγε; Ποια είναι η ιστορία του; 

Λένε λοιπόν πως πολύ παλιά ο φτωχός ραφτάκος ζούσε μόνος του χωρίς γυ-

ναίκα και χωρίς παιδιά. Περνούσε τις μέρες του καθιστός να ράβει κελεμπίες και κα-

φτάνια. Όταν κουραζόταν έπεφτε να κοιμηθεί για να ξυπνήσει με την αυγή, να καλέ-

σει τους ανθρώπους για προσευχή, και ζητούσε  μια σύζυγο κι ένα ευτυχισμένο σπί-

τι.  

Μια μέρα, λοιπόν κι ενώ ο ράφτης δεν είχε ακόμη τελειώσει το κάλεσμα στην 

προσευχή, ένας μεγάλος αετός χαμήλωσε δίπλα του. Τον σήκωσε με τα γαμψά του 

νύχια ψηλά και πέταξαν μαζί. Πέρασαν ερήμους, πέρασαν θάλασσες. Κάποια στιγμή 

ο αετός χαμήλωσε κι ακούμπησε το φτωχό ραφτάκο στην άκρη μιας μακρινής πόλης. 

Κανένας θόρυβος δεν ακουγόταν. Κανένας φτωχός και κανένας ζητιάνος δεν γύριζαν 

στους δρόμους της. Τα πρόσωπα των ανθρώπων ήταν φωτεινά και τα ρούχα τους κα-

θαρά με ζωηρά χρώματα. Ακόμα και στην καρδιά  της αγοράς, δεν άκουγες φασαρία 

ούτε έβλεπες τσακωμό. Οι άνθρωποι αγόραζαν και πουλούσαν ειρηνικά επαναλαμβά-

νοντας τη φράση « Καλημέρα » μία ή περισσότερες φορές, έπαιρναν αυτό που ήθε-

λαν κι έφευγαν ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί.  

Η έκπληξη του έγινε μεγαλύτερη στην παράξενη πόλη όταν στάθηκε μπροστά 

στο μαγαζάκι ενός ράφτη και είδε τον ιδιοκτήτη του ικανοποιημένο, ευτυχισμένο και 

καθόλου κουρασμένο να φτιάχνει τις κελεμπίες και τα καφτάνια του. Χαιρετάει και 

λέει στο αφεντικό του μαγαζιού: «Κι εγώ ράφτης είμαι όπως κι εσύ. Ήρθα στην πόλη 

σας από χώρα μακρινή. Μήπως έχεις δουλειά για μένα; Γιατί θέλω πολύ να ζήσω σ’ 

αυτή την ευτυχισμένη πόλη». 

Και το αφεντικό τού απαντάει:  
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- «Κάθισε και βοήθα με. Η πληρωμή σου θα είναι πενήντα «Καλημέρα »κάθε 

βδομάδα».  

Έτσι έμαθε ο ράφτης  από τον ιδιοκτήτη του ραφτάδικου πως οι άνθρωποι της 

πόλης Καλημέρα δεν γνωρίζουν τα χρήματα. Πουλάνε, αγοράζουν και δουλεύουν μό-

νο με τη λέξη Καλημέρα . Κάθισε λοιπόν και δούλεψε στο ραφτάδικο και έμεινε έκ-

πληκτος όταν το αφεντικό του άρχισε να του διηγείται τις συνήθειες της περίεργης 

αυτής πόλης. Όλα τα πράγματα εδώ γίνονται με το «Καλημέρα », μέχρι και οι γάμοι. 

Κάθε Πέμπτη βγαίνουν τα κορίτσια της πόλης βόλτα στην παραλία. Κουβα-

λάνε όλες τους μια στάμνα με νερό και αν κάποιος θέλει να πάρει μια απ’ αυτές για 

γυναίκα του, δεν έχει παρά να της ζητήσει να πιει νερό από τη στάμνα της, προφέρο-

ντας τη λέξη « Καλημέρα ». Αν εκείνη συμφωνήσει, τότε γίνεται γυναίκα του. 

Περίμενε ο ράφτης ως την Πέμπτη και κατά το απόγευμα πάει στην παραλία. Μια 

από τις όμορφες κοπέλες συμφωνεί να τον ξεδιψάσει απ' τη στάμνα της, γίνεται γυ-

ναίκα του και αρχίζει τη ζωή της μαζί του στο όμορφο σπίτι τους.  

Κάθε μέρα που περνούσε, όταν τελείωνε τη δουλειά του αγόραζε με το «Κα-

λημέρα» ό,τι επιθυμούσε από την αγορά και βιαζόταν να γυρίσει στη γυναίκα του και 

στο ευτυχισμένο του σπίτι. 

Μια μέρα όμως πηγαίνοντας ο ράφτης στην αγορά βλέπει ένα τεράστιο ψάρι. 

Δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του ψάρι όμοιο μ’ αυτό. Θέλοντας πολύ να το αποκτήσει 

λέει στον εαυτό του: «Μ’ αυτό το ψάρι θα φάμε μέχρι να σκάσουμε! Πόσο νόστιμο 

φαίνεται να είναι το κάτασπρο κρέας του! Η γυναίκα μου θα μου το μαγειρέψει με 

χίλιους τρόπους!»  

Μπαίνει ο ράφτης στο σπίτι του κουβαλώντας το τεράστιο ψάρι του. Τρομάζει 

η γυναίκα του που τον βλέπει και του λέει: «Τι είναι αυτό που κουβαλάς στα χέρια 

σου; Σε τύφλωσε η απληστία! Το ψάρι αυτό είναι για να χορτάσουν δέκα άνθρωποι 

ενώ εμείς είμαστε μόνο δύο! Πήρες απ’ την αγορά πολύ περισσότερα απ’ όσα χρεια-

ζόσουν. Από δω κι εμπρός δεν έχεις πια δικαίωμα να ζεις στην πόλη του « Καλημέ-

ρα». 
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Ήρθε ο αετός, πήρε το ράφτη στα φτερά του και πέταξαν μακριά. Πέρασαν 

ερήμους, πέρασαν θάλασσες. Ύστερα τον άφησε μπροστά στο παλιό του μαγαζάκι κι 

ο φτωχός ράφτης πέρασε την υπόλοιπη ζωή του αναπολώντας τις όμορφες μέρες που 

έζησε σε εκείνη την πόλη. Γύρισε πίσω στα καφτάνια και στις κελεμπίες του, μόνο 

που ανάμεσα σε δύο βελονιές, ανέβαινε στο μιναρέ και κοίταζε προσεχτικά τον ου-

ρανό με την ελπίδα μήπως ξαναγυρίσει ο αετός και ξαναπετάξουν μαζί για άλλη μια 

φορά στην αγαπημένη του πόλη …. 

Αλλά ο αετός δε γύρισε ποτέ! 

1. . Βρίσκω την σωστή απάντηση: 

1. Ποιο ήταν το επάγγελμα του ήρωα του παραμυθιού: 

 Ανθοπώλης 

 Ράφτης 

 Ψαράς 

 

 

2. Τι έκανε ο ήρωας μας κάθε πρωί με την αυγή 

 Προσευχόταν να του φέρει ο Θεός περισσότερη πελατεία. 

 Προσευχόταν στο Θεό να δημιουργήσει οικογένεια. 

 Συγκεντρώνονταν με άλλους φίλους για να κουβεντιάσουν. 

 

3. Τι περίεργο είχε η πόλη Καλημέρα; 

 Οι άνθρωποι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. 

 Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν για τα χρήματα. 

 Οι άνθρωποι δεν αγαπούσαν τη δουλεία. 

 

4. Ποιο ήταν το λάθος του ράφτη; 

 Ήθελε περισσότερα πράγματα από όσο είχε. 

 Δεν αγαπούσε τη γυναίκα του. 

 Ήθελε να παρατήσει τη δουλεία του.  
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   2.  Βρίσκω αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: 

 Στην πόλη «Καλημέρα » τα πρόσωπο ήταν μελαγχολικά και στεναχωρημένα. 

 Ο ράφτης στη δουλεία του θα αμειβόταν με αρκετά χρήματα.  

 Ένας μεγάλος αετός μετέφερε το ράφτη στην καινούρια του χώρα.  

 Κάθε τρεις βελονιές ανέβαινε ο ράφτης στο τζαμί.  

 Ο ράφτης έχασε τα πάντα εξαιτίας της απληστίας του.  

 

3. Ο ήρωας του παραμυθιού μας είχε ένα περίεργο μεταφορικό μέσο, έναν αετό.  

 Εσύ ποια μεταφορικά μέσα γνωρίζεις; 

 

 Με ποιο θα ήθελες να ταξιδέψεις; 

 

Είσαι σίγουρος ότι τα θυμήθηκες όλα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξί, τζιπ, 

Τροχόσπιτο, ατμόπλοιο, γαϊδουράκι 

Αερόστατο, ιστιοφόρο, κλαρκ 
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4. Χώρες του Κόσμου 

                                 

Ονομάζεται και αλλιώς η Πόλη του Φωτός. Βασικά αξιοθέατα: 

Πύργος του Άιφελ, Παναγία των Παρισίων, Λούβρο, Ντίσνεϋλαντ. 

Είναι η πόλη της μόδας και των αρωμάτων. 

  

        

 

Πρωτεύουσα της Ρωσίας. Αξιοθέατα: καθεδρικοί 

ναοί του Κρεμλίνου,  

Κόκκινη Πλατεία, το Μουσείο Καλών Τεχνών 

Πούσκιν. Είναι γνωστό  

Το μετρό της πόλης θα φαντάζει σαν μουσείου. Εί-

ναι γνωστή για τους καλλιτέχνες  

Και τους συγγραφείς της.  

 

 

Θεωρείται ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Τα αξιοθέατα της είναι πάρα πολλά, 

 

Μερικά από αυτά είναι: το άγαλμα της ελευθερίας, τους υψηλότερους ουρανοξύστες, 

διαφορετικών ειδών μουσεία και με μεγάλες γέφυρες. Εκεί μπορείς να βρεις ότι σου 

αρέσει!!! 
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5. Ο ήρωας του παραμυθιού μας στεναχωρήθηκε πολύ για το λάθος που έκανε 

και ζήτησε από τη γυναίκα του να τον συγχωρέσει. Τι πιστεύεις ότι συζήτη-

σαν μεταξύ τους; 

Άνδρας: ……………………………………………………………………….. 

Γυναίκα:………………………………………………………………………. 

Άνδρας: ………………………………………………………………………... 

Γυναίκα: ……………………………………………………………………….. 

Άνδρας:…………………………………………………………………………. 

Γυναίκα:……………………………………………………………………….. 

 

Γράψε ποιο μέρος θα ήθελες να επισκεφθείς 

και γιατί  
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6. Έχεις ανοίξει ένα τουριστικό γραφείο και όσο πλησιάζει το καλοκαίρι σκέ-

φτεσαι διάφορες διαφημίσεις για να τραβήξεις όσο γίνεται περισσότερους 

τουρίστες. Διάλεξε μια πόλη και περιέγραψε την  με σκοπό να φέρεις τους 

τουρίστες στο τόπο μας. Διάβασε την μέσα στην τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολογώ τον εαυτό μου 

1. Κατανόησα καλά το λαϊκό παραμύθι για να μπορέσω 

να απαντήσω στις ερωτήσεις; Ναι     όχι  

2. Μπορώ να κάνω περιγραφή μιας χώρας; Ναι      όχι  

3. Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

4. Ποια δραστηριότητα με δυσκόλεψε περισσότερο;  

       


