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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σήμερα λόγω των κοινωνικών εξελίξεων, τα παιδιά πολλές φορές αναγκάζονται να 

χάσουν την παιδικότητα και την αθωότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ηλικία 

τους. Για να ανακτήσουν τα παιδιά αυτά τα χαμένα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους, 

είναι αναγκαίο να εξοπλιστούν με φαντασία για να απεγκλωβιστούν από την 

καθημερινότητα που πολλές φορές γίνεται αβάσταχτη. Η αφορμή δίνεται μέσω των 

παραμυθιών. Το παραμύθι θα γίνει συνοδοιπόρος των παιδιών, γεμίζοντάς τα με 

πίστη και αισιοδοξία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη φαντασία τους. 

Στη μελέτη μας αυτή, γίνεται απόπειρα να καταδείξουμε την ανάγκη επαφής του 

παιδιού με το βιβλίο και συγκεκριμένα με το παραμύθι. Μέσα από το παραμύθι 

εγείρεται η δημιουργική φαντασία των παιδιών η οποία στις μικρότερες ηλικίες 

βρίσκεται στο ζενίθ της. Η δημιουργικότητα είναι μια ικανότητα η οποία πρέπει να 

εξασκείται αλλιώς αχρηστεύεται. 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τη σημασία του 

παραμυθιού μέσα στην σχολική τάξη του νηπιαγωγείου καθώς και τη σημασία της 

εξάσκησης της δημιουργικότητας μέσα από διδακτικές προτάσεις-δραστηριότητες 

που προτείνει. 

Η παρούσα λοιπόν εργασία θα μπορούσε να γίνει εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς 

της προσχολικής αλλά και πρωτοσχολικής ηλικίας, που παλεύουν για το παιδί και την 

ανάγκη του για φανταστική δημιουργία. 
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SUMMARY 
Nowadays due to social developments, children are many a time made to lose their 

childishness and their innocence, which should characterize this age. It is essential 

that children are “equipped with” imagination to regain these lost characteristics of 

their age. This will lead to their being freed from the daily life, which often becomes 

unbearable. The triggering event is in fairytales. Fairytales will be their companion, 

filling them with faith and optimism while increasing their imagination. 

In our research effort is made so that we can demonstrate the child’s need of contact 

with the book and specifically the fairytale. Children’s creative imagination, which 

appears in its highest point in younger ages, rises through fairytale. Creativity is an 

ability that should be practiced. Otherwise, it becomes useless.  

The aim of this dissertation is to redefine not only the meaning of fairytale in the 

nursery classroom, but also the meaning of practicing creativity through the 

educational (proposals) - activities it proposes.   

This dissertation could become a tool for the teachers of toddlers and preschoolers, 

who struggle for the child and its need for imaginative creation. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς να είμαι τα 

έμαθα στο νηπιαγωγείο.                                                                                                        

Η σοφία δεν βρίσκεται στην κορυφή του σχολικού βουνού, αλλά εκεί, στα λοφάκια 

από άμμο, στο νηπιαγωγείο. Αυτά είναι τα πράγματα που μαθαίνεις:                         

Να μοιράζεσαι τα πάντα.                                                                                                 

Να παίζεις τίμια.                                                                                                           

Να μη χτυπάς τους άλλους.                                                                                          

Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί που τα βρήκες.                                                        

Να καθαρίζεις τις ακαταστασίες σου.                                                                          

Να μην παίρνεις πράγματα που δεν είναι δικά σου.                                                      

Να λες συγγνώμη, όταν πληγώνεις κάποιον.                                                                                                                 

Να πλένεις τα χέρια σου πριν το φαγητό.                                                                     

Να ντρέπεσαι.                                                                                                               

Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή· να μαθαίνεις να σκέπτεσαι, να σχεδιάζεις, να 

ζωγραφίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις και να εργάζεσαι.                             

Όταν βγαίνεις έξω στο δρόμο, να προσέχεις την κίνηση, να κρατιέσαι από ένα χέρι 

και να μένεις μαζί με τους άλλους.                                                                               

Να αντιλαμβάνεσαι τα θαύματα. Να θυμάσαι το μικρό σπόρο μέσα στο δοχείο από 

φελιζόλ· οι ρίζες πάνε προς τα κάτω και το φυτό προς τα πάνω· κανείς πραγματικά 

δεν ξέρει πώς και γιατί, αλλά όλοι μας μοιάζουμε σ αυτό.                                          

Τα χρυσόψαρα, τα άσπρα ποντίκια, ακόμη κι ο μικρός σπόρος μέσα στο πλαστικό 

δοχείο όλα πεθαίνουν. Το ίδιο κι εμείς.                                                      
Να θυμάσαι πάντα τη λέξη «κοίτα»- παρατήρησε. Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε 

βρίσκονται κάπου εδώ μέσα. Ο χρυσός κανόνας- η αγάπη, η οικολογία, η πολιτική, η 

ισότητα και η υγιεινή ζωή.                                                                                       

Πάρτε την καθεμία απ’ αυτές τις συμβουλές κι εφαρμόστε τη στην οικογενειακή σας 

ζωή, στην εργασία σας, στην κυβέρνησή σας, στον κόσμο σας· θα παραμείνει 

αληθινή, ξεκάθαρη, σταθερή. Σκεφτείτε πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος αν όλες οι 

κυβερνήσεις είχαν ως βασική αρχή να βάζουν πάντα τα πράγματα εκεί που τα βρήκαν 

και να καθαρίζουν τις ακαταστασίες τους. Ακόμα, ανεξάρτητα από την ηλικία μας 

είναι καλύτερα όταν βγαίνουμε έξω στον κόσμο να κρατιόμαστε από το χέρι και να 

είμαστε μαζί με τους άλλους. 

 

 

ROBERT FULGHUM 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Παρατηρούμε ότι σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η αγάπη για το βιβλίο έχει 

χαθεί. Η καλύτερη αφορμή για να κερδηθεί η αγάπη των παιδιών για το  βιβλίο είναι 

τα παραμύθια. Μέσω των παραμυθιών προσφέρονται στο παιδί ποικίλα ηθικά και 

πνευματικά ερεθίσματα καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική του σκέψη. 

Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι το παραμύθι διδάσκει εφόσον όλα τα παραμύθια 

πραγματεύονται δύο βασικούς άξονες. Το καλό και το κακό. Τα παιδιά μπαίνουν έτσι 

στη διαδικασία να ανακαλύψουν μόνα τους αυτούς τους άξονες και οδηγούνται 

αυτόματα στην αποδοχή μιας ηθικής στάσης απέναντι στη ζωή. 

Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία αναφέρεται στο ρόλο του παραμυθιού στη 

διδασκαλία και τη μάθηση, στη δημιουργικότητα καθώς και στα χαρακτηριστικά που 

ξεχωρίζουν ένα δημιουργικό από έναν μη δημιουργικό άνθρωπο. Επιπλέον, 

παρατίθενται αυτοσχέδιες ιστορίες των παιδιών και προτείνονται δραστηριότητες 

ικανές να καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη στο νηπιαγωγείο. 

Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας διδακτικής πρότασης, έγκειται στο γεγονός ότι μέλημα 

του εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται να είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, 

κατακρεουργώντας αυτόματα τη δημιουργική φαντασία των παιδιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  « Τι είναι το παραμύθι και τι προσφέρει 

στο παιδί». 
 

O κόσμος του παραμυθιού είναι ένας κόσμος φανταστικός, από τον οποίο απουσιάζει 

η αληθοφάνεια, οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

λύσει τα προβλήματα του γίνεται κάποιο θαύμα μέσω ενός υπερφυσικού π.χ. ζώου ή 

ενός μαγικού δαχτυλιδιού. 

Παραμύθια λέγονται από την εποχή που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Γιατί το 

παραμύθι μπορούσε να διαδοθεί και να ενσωματωθεί στην κουλτούρα ενός λαού. Δεν 

υπάρχει λαός που να μην έχει παραμύθια, προφορικά ή γραπτά. Ειδικά το προφορικό 

παραμύθι, το λαϊκό, όπως το ονομάζουμε, είναι πανάρχαιο και οικουμενικό. Μέσα 

από αυτό επικοινωνούν οι λαοί και μεταδίδονται οι πολιτισμοί. Το λαϊκό παραμύθι 

είναι διήγηση φανταστική που κινείται στον κόσμο του υπερφυσικού και του μαγικού 

και έχει σκοπό του να ευχαριστήσει όσους το ακούνε. Το λαϊκό παραμύθι δεν 

αναφέρεται σε ορισμένα πρόσωπα ή σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αλλά 

εκτυλίσσεται «μια φορά κι έναν καιρό», «κάποτε σ' ένα τόπο» ή «σε ένα μακρινό 

βασίλειο», οι ήρωες έχουν ονόματα συμβολικά προερχόμενα από φανερές ιδιότητές 

τους ή ενδυματολογικές προτιμήσεις τους ή καθημερινές συνήθειες, π.χ. η Χιονάτη 

παίρνει το όνομά της από το λευκό της πρόσωπο, η Κοκκινοσκουφίτσα από το 

σκούφο της, η Σταχτοπούτα από τη θέση κοντά στο τζάκι που συνήθως κάθεται κ.λπ. 

 

 

1.1 «Η γέννηση των παραμυθιών». 
Ένα ερώτημα που ταλάνισε την επιστημονική κοινότητα που ασχολήθηκε με τη 

μελέτη των παραμυθιών, είναι αυτό που αφορούσε την προέλευση τους. Έτσι 

διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες αναφορικά με τη γέννησή τους. 

Αρχικά, οι αδερφοί Grimm το 1819 διατύπωσαν την ινδοευρωπαϊκή θεωρία, η οποία 

ονομάστηκε έτσι καθώς οι Grimm θεώρησαν ότι τα παραμύθια προήλθαν από τον 

ινδοευρωπαϊκό πολιτισμό κι από εκεί μετακινήθηκαν μαζί με τα ινδοευρωπαϊκά 

φύλλα. 

 Έπειτα, ο Möller το 1856 διατύπωσε τη μυθολογική θεωρία κατά την οποία τα 

παραμύθια προήλθαν από ηλιακούς μύθους των ινδοευρωπαίων οι οποίοι εξέφραζαν 

μύθους σχετικά με τον Ήλιο, την Αυγή, το Φεγγάρι, τον Ουρανό, τη Νύχτα σε μια 

προσπάθεια ερμηνείας αυτών των φαινομένων.  

Άλλη μια θεωρία που διατυπώθηκε ήταν αυτή του Benfey, η ινδική, στην οποία ο 

Benfey υποστήριξε ότι τα παραμύθια προέρχονται από την Ινδία.  H άποψη αυτή έχει 

ιστορική αξία σήμερα, καθώς αποδείχθηκε ότι η Ινδία μπορεί να αποτέλεσε μία από 

τις κυριότερες πηγές δημιουργίας των παραμυθιών, αλλά δεν ήταν η μοναδική.   
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Ακόμη, το 1983 ο Lang επηρεασμένος από την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, 

διατύπωσε την πολυγενετική θεωρία, σύμφωνα με την οποία: «μύθοι, παραμύθια, 

ιστορίες με παρόμοιο περιεχόμενο παρουσιάστηκαν σε διαφορετικούς λαούς, οι οποίοι 

πολλές φορές απείχαν πολύ τοπικά και χρονικά μεταξύ τους».  

Ο Krohn και ο Aarne διατύπωσαν την ιστορικογεωγραφική θεωρία κατά την οποία 

ένα παραμύθι σε μία χώρα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με ένα σταθερό τρόπο, 

δηλαδή χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όταν όμως μεταδίδεται σε άλλη χώρα, 

αλλάζει και προσαρμόζεται στο νέο πολιτιστικό του περιβάλλον. 

 Έπειτα, ήρθε στο φώς η συμβολιστική θεωρία σύμφωνα με την οποία τα παραμύθια 

συμβολίζουν στοιχεία των πολιτισμών διάφορων λαών. Η θεωρία αυτή έχει 

συμβάλλει στην κατανόηση των παραμυθιών, αλλά δεν εξηγεί την καταγωγή τους 

επαρκώς. Όπως στην πολυγενετική θεωρία, έτσι και εδώ οι «συμβολιστές» θεωρούν 

ότι όλες οι πρωτόγονες κοινωνίες παρουσιάζουν μια ομοιομορφία, πολύ περισσότερο 

από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.  

Επιπλέον, η ψυχολογική-ψυχαναλυτική θεωρία η οποία προσέγγισε και ερμήνευσε το 

παραμύθι με τρεις διαφορετικούς τρόπους, με τη κλινική προσέγγιση τη χρήση 

δηλαδή μαγικών παραμυθιών για τη διάγνωση και την ψυχαναλυτική θεραπεία των 

ασθενών, τη θεωρητική προσέγγιση, που βασίζεται στη μελέτη του ανθρώπινου 

ψυχισμού, και τη κειμενοαναλυτική προσέγγιση, η οποία μελετά και αναλύει το 

παραμύθι με ψυχαναλυτικούς όρους. Η θεωρία αυτή δεν μπόρεσε να δώσει 

ικανοποιητική απάντηση όσον αφορά στην προέλευση του παραμυθιού, ωστόσο όμως 

προσέφερε νέα διάσταση στη μελέτη του.   

Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία του Propp αναφορικά με τη μορφολογία του 

παραμυθιού, πρέπει πριν ασχοληθούμε με την προέλευση των παραμυθιών να 

προσδιορίσουμε πρώτα πρώτα τι είναι τα παραμύθια. 

Το να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την προέλευση των παραμυθιών είναι 

παιδαγωγικά αδύνατο. Μπορούμε ωστόσο να τα κατανοήσουμε εξετάζοντάς τα στη 

πολλαπλότητα των σημασιών και των δομών τους. 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
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1.2 «Τι είναι το παραμύθι». 

Ορμώμενοι λοιπόν από τη θεωρία του Propp, οδηγούμαστε στο επόμενο βήμα που 

είναι η αποσαφήνιση του τί είναι τελικά τα παραμύθια. Όπως με την προέλευση των 

παραμυθιών, έτσι και με τον ορισμό τους, ασχολήθηκαν πολλοί επιστήμονες και 

μελετητές και έτσι προέκυψαν διάφοροι ορισμοί. Ακριβώς λοιπόν λόγω της 

πολλαπλότητας των ορισμών, είναι ανάγκη να αναλύσουμε μερικές θεμελιώδεις 

σταθερές των παραμυθιών. 

Σύμφωνα με τον Thomson(1946):«Παραμύθι είναι μια αφήγηση συγκεκριμένου 

μήκους που περιέχει μια διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων». Δηλαδή πρώτα από όλα το 

παραμύθι είναι μια αφήγηση. 

Εξετάζοντας τον όρο αφήγηση σε ένα λεξικό, το παραμύθι είναι: «Λογοτεχνικό έργο 

που αφηγείται γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά που έγιναν στο παρελθόν,(Μια 

φορά κι έναν καιρό..)». 

Από τον ορισμό που μόλις δόθηκε μπορούμε να συγκρατήσουμε τα εξής:  

 Τον «αντικειμενικό» χαρακτήρα του εκφερόμενου λόγου. 

 Ότι τα γεγονότα που αναφέρονται αφορούν το παρελθόν. 

 Ότι το υποκείμενο που ομιλεί εξαλείφεται. 

 Το γεγονός ότι σε μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιείται το γ’ ενικό πρόσωπο 

όπως και ο αόριστος και ο παρατατικός. (Jean, 1996) 

 

 

 

1.3«Χαρακτηριστικά των παραμυθιών». 

Τα παραπάνω αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά των παραμυθιών εφόσον τα 

παραμύθια είναι «αντικειμενικές» αφηγήσεις(ο αφηγητής δεν εκθέτει την ψυχική 

του κατάσταση). Άλλα κοινά χαρακτηριστικά των παραμυθιών είναι: 

«Μια φορά κι έναν καιρό»: Τα παραμύθια ανήκουν πάντα σε ένα απροσδιόριστο 

παρελθόν, είτε κοντινό είτε μακρινό. Για το λόγο αυτό όλα τα παραμύθια 

ξεκινούν πάντα με φράσεις όπως «Μια φορά κι έναν καιρό», «Ήταν κάποτε», 

«Πολύ παλιά»… Φαίνεται ότι τα παραμύθια αποτελούν ένα είδος ενδιάμεσου 

ανάμεσα στη μυθολογία και τη λογοτεχνία. Γιατί από τη μια πλευρά, ο ‘’χρόνος’’ 

των παραμυθιών είναι ‘’έξω από το χρόνο’’ όπως και στις μυθικές αφηγήσεις κι 
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από την άλλη πλευρά, η έννοια του εφήμερου, λειτουργεί αρκετά συχνά στα 

παραμύθια όπως ακριβώς και στα μυθιστορήματα. (Jean,1996). 

«Κλειστά σχήματα»: Ο Sienaert(1987) αναφέρει ότι «Έχοντας τη δική του 

αντίληψη για τα πράγματα και τα όντα, το παραμύθι ξανακλείνει εις εαυτόν. Πηδά 

από περιστατικό σε περιστατικό για να αποδώσει ένα συμβάν που δεν το εγκλείει με 

οριστικό τρόπο παρά μόνο στο τέλος». Αυτό σημαίνει ότι τα παραμύθια δεν 

προσφέρουν στους ακροατές δυνατότητα προέκτασης των γεγονότων κάτι που 

όμως σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τη φαντασία των παιδιών. 

«Επίπεδοι χαρακτήρες»: Αρχικά είναι αδιανόητο να φανταστούμε ένα παραμύθι 

δίχως ήρωες. Μπορεί να υπάρχουν παραμύθια όπου απουσιάζει ο τόπος, οι 

περιγραφές αλλά ποτέ δεν απουσιάζει το πρόσωπο πχ ο βασιλιάς η βασίλισσα, η 

πριγκίπισσα, το ζώο κλπ. Στα παραμύθια οι ήρωες επηρεάζονται από έναν 

‘’αρχαϊκό’’ χρόνο που τους κάνει να αναγεννιούνται με κάθε ανάγνωση, με κάθε 

ακρόαση. 

«Το μαγικό στοιχείο των παραμυθιών»: Στον κόσμο των παραμυθιών τίποτα 

‘’ασυνήθιστο’’ δεν μας προκαλεί την έκπληξη. Σ’ αυτό το απόλυτα ονειρικό 

σύμπαν, παρεμβαίνουν νεράιδες-μάγοι, ζώα να μιλούν σαν τους ανθρώπους αλλά 

να παραμένουν ζώα, μαγικά χαλιά, σκούπες, ραβδιά και δαχτυλίδια πόρτες που 

ανοίγουν μόνες τους, αυτοκίνητα που πετούν στον ουρανό, πουλιά που 

μεταφέρουν μηνύματα κοκ. Παρατηρούμε ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό γιατί 

έτσι λέει το παραμύθι. Το μαγικό στα παραμύθια παρουσιάζεται πολύ απλά. Κι 

ως εκ τούτου όλα συμβαίνουν στη φαντασία αυτού που τα διαβάζει ή τα ακούει. 

Αυτή η φαντασία γονιμοποιείται με τη διαμεσολάβηση του υποσυνείδητου και με 

όλους τους συμβολισμούς που έχουν ήδη συσσωρευτεί από τους ανθρώπους. 

«Το τέλος του παραμυθιού»: Το τέλος των παραμυθιών αποκαθιστά την ηθική 

τάξη, αμείβει το καλό, τιμωρεί και εξουδετερώνει το κακό. Η κάθαρση αυτή είναι 

απαραίτητη για τα παιδιά, γιατί τους προσφέρει ψυχική ισορροπία, πίστη και 

αισιοδοξία στη ζωή. Μέσα από το δρόμο της τέχνης μαθαίνουν τη ζωή κι αφού 

περιπλανηθούν μαζί με τον ήρωα του παραμυθιού σε μαγικούς χώρους, στο τέλος 

προσγειώνονται, πατάνε ξανά στη γη λέγοντας :«Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα».(Αναγνωστόπουλος, 1994)  Όταν ένα παραμύθι φτάνει στο τέλος του ο 

ακροατής-αναγνώστης, όπως προαναφέρθηκε, επανέρχεται στον πραγματικό 

κόσμο κρατώντας μέσα του και στην ψυχή του τη μαγεία του παραμυθιού. 

Ωστόσο, μετά το τέλος του, δε σταματά το όνειρο των αναγνωστών ή των 

ακροατών αντίστοιχα αλλά η φαντασία τους συνεχίζει να καλπάζει. (Jean,1996). 
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1.4 «Ταξινόμηση των παραμυθιών». 

Επιπλέον, έγινε μια προσπάθεια από  πολλούς μελετητές ώστε να μπορέσουν να 

μπορέσουν να προβούν σε μια «ταξινόμηση» των παραμυθιών ανάλογα συνήθως με 

τη θεματολογία τους. Ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, δεν κατάφεραν 

να καταλήξουν σε μια μορφή ταξινόμησης. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες 

ταξινομήσεις που καθιερώθηκαν και θα παρατηρήσουμε ότι εμφανίζονται διακρίσεις 

ανάμεσα στα «μαγικά» παραμύθια και στα υπόλοιπα. 

 Αρχικά, ο Propp, κάνει μια ‘’γενική’’ ταξινόμηση σε :  

1. ‘’Μυθικά’’ παραμύθια.  

2. Παραμύθια με ζώα. 

3.  Ηθικοπλαστικά παραμύθια. 

 

 Ο Wundt, διακρίνει επτά κατηγορίες παραμυθιών:  

1. Τα μυθολογικά παραμύθια ή μύθους. 

2. Τα καθαρά ‘’μαγικά’’ παραμύθια. 

3. Τα βιολογικά παραμύθια ή μύθους. 

4. Τα ‘’καθαρά’’ παραμύθια με ζώα. 

5. Τα παραμύθια περί καταγωγής. 

6. Τα αστεία παραμύθια και μύθους. 

7. Τους ηθικοπλαστικούς μύθους. 

 Η Geneviève Calame-Griaule, διακρίνει με τη σειρά της τέσσερις 

κατηγορίες παραμυθιών: 
1. Τους μύθους ζώων. 

2. Τα παραμύθια προσώπων. 

3. Παραμύθια κοσμολογικά ή αστρολογικά. 

4. Μυθικές αφηγήσεις. 

 

 O Jan de Vries, καταλήγει σε δύο κατηγορίες: 

                         1.   Τα ‘’μαγικά’’ παραμύθια. 

                         2.    Τα καινούρια παραμύθια. 

 

 Τέλος η περίφημη Φιλανδική σχολή των Aarne-Thompson, στηριζόμενη 

στην επικράτηση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, διακρίνει τα παραμύθια 

όπου κυριαρχούν: 

1. Ο μαγικός εχθρός 

2. Ο/Η μαγικός/ή σύζυγος. 

3. Η μαγική αποστολή. 

4. Η μαγική δύναμη ή γνώση. 

5. Άλλα μαγικά στοιχεία.  (Jean,1996) 
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1.5 «Η επίδραση των παραμυθιών στο παιδί». 

 «Η δύναμη και το βάθος του παραμυθιού: η απλότητά του ανοίγει στον καθένα μας 

πάμπολλα αυτιά ταυτόχρονα και ακραία του οικονομία δεν το εμποδίζει καθόλου να 

εκτοξεύσει βολίδες προκειμένου να εξερευνήσει τις πιο ταραγμένες και τις λιγότερο 

ευκρινείς πλευρές του ψυχικού μας κόσμου. Προξενεί εξίσου εκπληκτικά 

βραχυκυκλώματα ανάμεσα στο μύθο και την ιστορία, το παρελθόν και το επίκαιρο, το 

θρύλο και τα διάφορα των εφημερίδων, τη Μοίρα και τη λεπτομέρεια». (Peju,1989). 

Αρχικά τα παραμύθια συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια του παιδιού. 

Πνευματική καλλιέργεια ονομάζουμε, συνειδητά ή ασυνείδητα, τη γνώση και την 

επιστημοσύνη. Ωστόσο, αυτό οδηγεί στο να πιστεύουμε, λανθασμένα, ότι η 

πνευματική καλλιέργεια είναι ένα μονοδιάστατο μέγεθος ενώ στην πραγματικότητα 

είναι μια δυναμική κατάσταση που συνδέεται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Στην εποχή 

μας βιώνουμε καθημερινά τα δυσάρεστα αποτελέσματα της μονομερούς γνώσης κι 

έτσι η πνευματική καλλιέργεια μετατρέπεται σε ανάγκη ζωής. Έτσι λοιπόν, μιλώντας 

για την πνευματική καλλιέργεια του παιδιού, είναι αναγκαία μια πραγματική παιδεία, 

ικανή να ξυπνά συνειδήσεις, να διεγείρει τη σκέψη και να του ανοίγει ορίζοντες για 

το μέλλον. Η παιδική λογοτεχνία και συγκεκριμένα το παραμύθι, είναι μια έννοια 

τέχνης. Με την τέχνη ο άνθρωπος υλοποιεί ιδέες, εκφράζει το φόβο, το πόνο, την 

αγάπη και γενικότερα όλα του τα συναισθήματα. Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζει 

δημιουργικά τη ζωή χωρίς να φοβάται την αλήθεια. Μέσα από το παραμύθι 

εκπληρώνεται μια βασική ανθρώπινη ανάγκη: η πνευματική ικανοποίηση εφόσον εκεί 

απεικονίζεται ένας κόσμος που ζει και δρα σ ένα ορισμένο περιβάλλον και κάνει το 

παιδί να το εκλαμβάνει ως πραγματικότητα. Να χαίρεται να στεναχωριέται, να 

προβληματίζεται και τέλος να φτάνει στην κάθαρση. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, το παραμύθι αποτελεί διδακτικό υλικό για τα παιδιά εφόσον σ’ αυτή την 

ηλικία δεν έχουν διαμορφώσει το είναι τους, αφού εισέρχεται βαθιά και διαρρέει την 

παιδική ψυχή σε περιοχές όπως είναι η αισθητική και η ιδεολογική, η κοινωνική και η 

γλωσσική, η ηθική και η φιλοσοφική.  

Επιπλέον το παραμύθι ως διδακτικό υλικό, εισάγει την αμφιβολία και το βαθύτερο 

προβληματισμό καθώς λειτουργεί βιωματικά. Μέσα από τους χαρακτήρες των 

παραμυθιών αναδύεται η δράση, η σκέψη, το αίσθημα του παιδιού καθώς αγωνίζεται 

να μπει στο κοινωνικό περιβάλλον, να κατανοήσει τις αξίες, να μυηθεί στον πολιτισμό 

και εν τέλει να μορφωθεί στη σχέση με τα πράγματα, τα πρόσωπα και τον εαυτό του. 

(Σπανός,1987).  

Το παιδί ακόμη, μαθαίνει να προβληματίζεται και προτρέπεται να αναπτύξει μια 

στοχαστική προσέγγιση για την ανθρώπινη συμπεριφορά καθώς το τοποθετεί ενώπιον 

όλων των θεμελιωδών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και ως εκ τούτου 

του επιτρέπει να τις αντιμετωπίσει. Το παραμύθι συμβάλει εξαιρετικά στην 

ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού και του προσφέρει ευεργετική επίδραση στην 

ανάπτυξη της τρυφερής του προσωπικότητας, καθώς αγγίζει λεπτές εσωτερικές 

χορδές. Αυξάνει την κρίση του παιδιού, του δυναμώνει τη θέληση ενώ ταυτόχρονα 

του ευαισθητοποιεί ευγενικά αισθήματα που το κάνουν να νιώθει χαρούμενο κι 
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ευτυχισμένο. Πέρα από την ευαισθησία όμως προσφέρει μηνύματα που περνούν 

διαισθητικά στην παιδική ψυχή κι αυτό καταδεικνύει την παιδαγωγική του δύναμη. 

Το παιδί, μέσω του παραμυθιού μαθαίνει ότι η ηθική που κρύβεται μέσα στο 

παραμύθι είναι επίσης και μια κοινωνική ηθική. Η μαγεία δεν αποκρύπτει τη 

πραγματικότητα των κοινωνικών σχέσεων αλλά αντίθετα τις αποκαλύπτει και 

αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Από τη μια πλευρά υπάρχει ο πλούσιος, από την άλλη ο 

φτωχός. Από τη μια πλευρά έχουμε τον όμορφο, από τη άλλη τον άσχημο. Το 

παραμύθι όμως δεν παραμένει στην απλή υπογράμμιση της ανισότητας αλλά στο 

τέλος την αντισταθμίζει εφόσον ο φτωχός γίνεται πλούσιος ή αποκαλύπτεται ότι είναι 

στην πραγματικότητα πρίγκιπας, το ασχημόπαπο γίνεται κύκνος κλπ. 

Το παραμύθι, ευνοεί την κριτική σκέψη καθώς  αφήνει περιθώρια και παραθέτει 

καταστάσεις τέτοιες που κάνουν το παιδί να σκέφτεται, να προβληματίζεται και να 

οδηγείται ελεύθερα στην επινόηση ή την επιλογή λύσεων ανάλογα με την 

προσωπικότητα του. (Λαμπρινίδης,1987). 

Το παιδικό παραμύθι θίγει θέματα βασιζόμενο στα ερεθίσματα που λαμβάνει το παιδί 

είτε από το άμεσο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, είτε από την ίδια τη φύση 

της ηλικίας του με τις ιδιαιτερότητες της ψυχολογίας του. Επειδή λοιπόν θίγει τέτοια 

θέματα, έχει την ικανότητα να φορτίζει συναισθηματικά το παιδί. Για παράδειγμα, αν 

ένα κακό συμβάν προκύψει στον ήρωα του παραμυθιού, αυτό μπορεί να ξεσπάσει σε 

κλάματα ενώ σε λίγο μπορεί ο ήρωας να ξεπεράσει το εμπόδιο και το παιδί να 

πλημμυρίσει από συναισθήματα ευτυχίας. Οι περιπέτειες των παιδικών ηρώων είναι 

φανταστικές ιστορίες, εμπνευσμένες από πραγματικά θέματα, όπου συνήθως 

θριαμβεύει το καλό. Έτσι παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί να 

συνειδητοποιήσει ότι κακά πράγματα μπορεί να συμβούν σε όλους. Κι επειδή και 

στην πραγματική ζωή κανείς δεν είναι αμέτοχος στις ατυχίες, τα προβλήματα και τα 

δεινά, καλό είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν το ψυχικό σθένος που θα 

χρειαστεί να επιδείξουν κάποια στιγμή. Τα παραμύθια διδάσκουν. Ως εικόνες της 

ανθρώπινης ύπαρξης, που προσπαθεί μόνη της να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις, 

μπορούν να μας προκαλέσουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. 

Έπειτα η εικονογράφηση των παραμυθιών είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση καθώς για 

τα παιδιά έχει παντοδύναμη γλώσσα και αποτελεί βαρυσήμαντο ρόλο στην επιτυχία 

των σκοπών του βιβλίου και γενικά στην υπόθεση αγωγής του παιδιού. Τα 

εικονογραφημένα παραμύθια ανήκουν στην κατηγορία των βιβλίων που μεταδίδουν 

το μήνυμά τους μόνο με την εικόνα και στην κατηγορία εκείνων που το μεταδίδουν 

με εικόνα και κείμενο μαζί. Η εικόνα στο εικονογραφημένο παραμύθι εκλεπτύνει το 

συναίσθημα, εξευγενίζει και γενικά προάγει την αισθητική αντίληψη του παιδιού και 

καλλιεργεί το αισθητικό του κριτήριο. Ωστόσο το παιδί λαμβάνει από την κάθε 

εικόνα ότι ταιριάζει με την ιδιαίτερη ψυχολογία και την ωριμότητά του. Το 

εικονογραφημένο παραμύθι είναι όργανο που βοηθά στην προαγωγή της 

προσωπικότητας του παιδιού, πολύπλευρα και σε βάθος εφόσον η εικόνα 

προβληματίζει και προκαλεί το λόγο και προκαλεί τη συναισθηματική διέγερση με 

ευαισθησία και λεπτότητα.  
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Για τους λόγους αυτούς, το παραμύθι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα επιπλέον 

ερέθισμα στη γενικότερη έκφραση του παιδιού. Τα περισσότερα παιδιά, 

δυσκολεύονται να εκφραστούν και να πουν αυτά που αισθάνονται. Ο λόγος τους είναι 

λιτός και το λεξιλόγιό τους περιορισμένο. Το παιδί μέσα από την ακρόαση λαϊκών 

παραμυθιών, έρχεται σε επαφή με τον πλούτο της προφορικής ομιλίας. Έρχεται σε 

επαφή με παλιές λέξεις και εκφράσεις που ‘’ανασταίνονται’’ στα παιδιά της εποχής 

μας και στην ουσία τα μεταφέρει ένα βήμα πιο κοντά στα παλιά, ξεχασμένα λαϊκά 

πολιτιστικά στοιχεία. Το παραμύθι λοιπόν θα είναι αυτό που θα δώσει στο παιδί το 

βήμα για ένα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο που θα στηριχτεί πάνω του για να μπορέσει να 

εκφραστεί και να αρχίσει να οργανώνει το λόγο του. 

Το παραμύθι όμως, δεν αποτελεί βοήθημα μόνο στον προφορικό λόγο αλλά και στο 

γραπτό. Το παιδί, μέσα από το παραμύθι, έρχεται ίσως για πρώτη φορά σε επαφή με 

τα γράμματα. Έτσι του κινείται η περιέργεια-ανάγκη να μπορέσει να διαβάσει μόνο 

του το παραμύθι. Με λίγα λόγια, έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στο να κατακτήσει την 

ικανότητα της ανάγνωσης και μετέπειτα της γραφής.  

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης ή ανάγνωσης ενός παραμυθιού, το παιδί έρχεται σε 

επαφή με μια συγκεκριμένη κατηγορία εγκλίσεων και χρόνων του ρήματος, κυρίως 

τον παρατατικό και τον αόριστο, εφόσον έχει ήδη προαναφερθεί ότι τα παραμύθια 

πραγματεύονται το ακαθόριστο παρελθόν. Ο ενεστώτας εμφανίζεται μόνο στους 

διαλόγους που γίνονται μέσα στο παραμύθι.  

Σύμφωνα με αρκετούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και ψυχαναλυτές, η βασική αρετή 

των παραμυθιών είναι ο μαγικός τους χαρακτήρας που σε συνδυασμό με τη ζωντάνια 

της γλώσσας, παίζουν σημαντικό ρόλο για τη φαντασία του παιδιού. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι μια από τις πιο κύριες δυνάμεις των παραμυθιών είναι 

να εισάγουν το παιδί να ζήσει μια «δημιουργικότητα» που αποκτά νόημα με την 

οργάνωση μιας πραγματικότητας της φαντασίας που προτείνει και την οποία μόνο οι 

λέξεις έχουν τη δυνατότητα να επινοήσουν. 

Ο Eliade γράφει: «Το παραμύθι επαναλαμβάνει και προεκτείνει τη ‘’μύηση’’ στο 

επίπεδο του φανταστικού. Αν αποτελεί διασκέδαση και φυγή, αυτό συμβαίνει μόνο 

για την τετριμμένη  συνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου· στο βάθος της ψυχής, τα 

σενάρια της ‘’μύησης’’ διατηρούν τη βαρύτητά τους και εξακολουθούν να μεταδίδουν 

το μήνυμά τους, να προκαλούν μεταλλάξεις. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, και ενώ 

νομίζει ότι διασκεδάζει ή αποδρά, ο άνθρωπος των σύγχρονων κοινωνιών εξακολουθεί 

να επωφελείται από τη φανταστική μύηση που προσφέρουν τα παραμύθια». 

«Στην ουσία, το παραμύθι απορρέει άμεσα από την αρχέγονη ονειροπόληση και 

μολονότι το πέρασμά του στη δημοσιότητα το αναγκάζει να μεταμφιέσει κάπως τα 

κίνητρά του, εξακολουθεί να βρίσκεται τόσο κοντά στη μαγική αφήγηση που μπορούμε 

να τη θεωρήσουμε ως αποκαλυπτικό του σχεδόν ακατέργαστου μυθιστορηματικού 

στοιχείου».(Robert, 1972) 
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Μέσα από αυτόν το συλλογισμό, απορρέουν δύο προσεγγίσεις στο πλαίσιο του 

‘’υποσυνείδητου των παραμυθιών’’. Αρχικά τα παραμύθια μέσω της φαντασίας, 

κυρίως της παιδικής, επαναφέρουν τον ακροατή-αναγνώστη στην καθημερινότητα 

μέσω της μεταμόρφωσης γύρω από τον οικογενειακό πυρήνα καθώς τα παραμύθια, 

σχετίζονται αυτονόητα με τη φαντασία που δεν αποκλείει  όμως ό,τι υπάρχει στην 

καθημερινότητα. Ακόμη, το παραμύθι, απελευθερώνει τη φαντασία στους δρόμους 

της ρομαντικής λογοτεχνίας του φανταστικού. «Οξυδερκής σε σχέση με το αόρατο και 

τυφλός στα γεγονότα, είναι αλήθεια ότι η συνεχής του ανυπακοή εξασφαλίζει ένα είδος 

αιωνιότητας και η χάρη που χαρακτηρίζει πάντα τα παιδικά πράγματα» γράφει ο 

Robert για το ρομαντικό ήρωα των μυθιστορημάτων. 

Την ίδια άποψη για την επιρροή που ασκούν τα παραμύθια στο υποσυνείδητο και τη 

φαντασία του παιδιού έρχεται να επιβεβαιώσει ο Bruno Bettelheim το 1976. «Τα 

παραμύθια μας λένε ότι παρά τις αντιξοότητες, μια καλή ζωή, γεμάτη παρηγοριά, είναι 

εφικτή, υπό τον όρο ότι δε θα αποφεύγουμε μ’ επιδεξιότητα τους αγώνες που είναι 

γεμάτοι κίνδυνο και χωρίς τους οποίους δε θα βρούμε ποτέ τη γνωστή ταυτότητα». 

‘Άλλες απόψεις σχετικά με την επίδραση των παραμυθιών στη φαντασία και το 

υποσυνείδητο είναι πρώτα πρώτα αυτή της Zan:«Η αυθεντική φαντασία δεν μας 

απομακρύνει από την πραγματικότητα, αλλά μας την υποκαθιστά, κυρίως γιατί μας 

βοηθά να υπερπηδήσουμε το βάθος της λησμονιάς, την οθόνη της λησμονιάς που 

προκαλεί η συνήθεια». Ο Barchillon αναφέρει:« Το παραμύθι εκφράζει ταυτόχρονα 

αυτόν τον κόσμο,(τον ‘’πρωταρχικό’’ κόσμο) και την ψυχή μας με τους λύκους της, τις 

νεράιδές της, τα σκληρά της πρόσωπα, τους δράκους ή τις μητριές». Τα παραμύθια, με 

λίγα λόγια, διδάσκουν αφού σ’ αυτά έρχονται σε επαφή ο εξωτερικός κόσμος με τον 

εσωτερικό. Άρα λοιπόν, έχουν διπλό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά μπορούν να 

είναι καθρέφτης και να αντικατοπτρίζουν τον κόσμο και από την άλλη, ως καθρέφτης 

πάλι, να αντικατοπτρίζουν τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Έπειτα, η Frantz(1978) 

διατυπώνει:« Τα παραμύθια εκφράζουν κατά τρόπο εξαιρετικά λιτό και άμεσο τις 

ψυχικές διεργασίες του συλλογικού υποσυνείδητου. Γι αυτό το λόγο έχουν μεγαλύτερη 

αξία για την επιστημονική διερεύνηση τους από όλα τα άλλα υλικά. Στα παραμύθια 

αποτυπώνονται τα αρχέτυπα στην πιο απλή, την γυμνή, την πιο συνοπτική μορφή τους». 

Η επίδραση που ασκούν τα παραμύθια στα παιδιά προκύπτει από το γεγονός ότι 

συγκεντρώνουν(τα παραμύθια) στα πρόσωπα, τις καταστάσεις και τα σύμβολα που 

αποτελούν, τη «διπλή πορεία» που αναφέρει ο Gilbert Durant:«Η διπλή 

ανθρωπολογική πορεία, δηλαδή η ακατάπαυστη επικοινωνία που υπάρχει στο επίπεδο 

της φαντασίας ανάμεσα στις υποκειμενικές και αφομοιωτικές παρορμήσεις και τις 

αντικειμενικές εξωτερικεύσεις, αναβλύζει από το κοσμικό και κοινωνικό περιβάλλον». 

(Jean,1996) 

Ακόμη, μέσα από μια πρακτική σύγκριση των τύπων, των κοινωνιών και των 

ιδεολογιών που εντοπίζονται στα παραμύθια, το παιδί έρχεται ενώπιον των ποικίλων 

αντιθέσεων που συνδέουν τα παραμύθια με τους διάφορους πολιτισμούς από όπου 

προέρχονται. Το παραμύθι συνδέεται με διαφορετικές κουλτούρες και 

αντικατοπτρίζει αρκετά συχνά κοινωνικά ηθικά συστήματα και τα ήθη και έθιμα που 
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αυτά υποδηλώνουν. Από αυτή την οπτική, η δύναμη των παραμυθιών διαμορφώνεται 

στο ότι αποτελούν φορείς μιας διάχυτης διδασκαλίας. Η Gueunier υποστηρίζει ότι 

«μέσα από τη σύγκρουση των διάφορων παραλλαγών του ίδιου παραμυθιού, στο 

πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, είναι δυνατό να ‘’εξοικειώσουμε’’ τους 

νεαρούς ακροατές και αναγνώστες των παραμυθιών με την αντίθεση των εννοιών 

κυρίαρχος-κυριαρχούμενος πολιτισμός».  

Τα παραμύθια επιτελούν παιδαγωγική λειτουργία εφόσον είναι αρκετά καλό μέσο 

διάδοσης της γνώσης της ηθικής. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο επίπεδο της 

«αιτιολογικής» ηθικής, με την οποία κάθε φαινόμενο δείχνει την αιτιολόγησή του, 

αλλά και της «κοινωνικής» ηθικής, η οποία καθορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα 

παιδιά, τους νέους, τους μεγαλύτερούς τους κλπ. Ο Butor αναφέρει: «Η ζωή 

μετατρέπει όλα τα παιδιά σε ενηλίκους. Το ξεπέρασμα αυτής της ανισότητας στο 

παραμύθι εμφανίζεται λοιπόν σαν μια προσδοκία». Μέσα λοιπόν από το παραμύθι, 

γίνονται συνένοχοι ενήλικας και παιδί. Ο ενήλικας που αφηγείται το παραμύθι, για να 

είναι καλός αφηγητής, πρέπει να πιστέψει αυτό που αφηγείται. Έτσι ο ενήλικας 

υπακούει στο παιδί που ήταν κάποτε και το παιδί γίνεται δέκτης του συναισθήματος 

του ενήλικα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απολαμβάνει περισσότερο αυτή την 

επιλογή. (Jean, 1996) 

 

 

1.6« Ο Bettelheim για την ερμηνεία των παραμυθιών». 

Επειδή λοιπόν όπως έχει ήδη προαναφερθεί η επίδραση που ασκούν τα παραμύθια 

στα παιδιά είναι βαρυσήμαντης σημασίας, κρίθηκε αναγκαίο από πολλούς μελετητές 

να ασχοληθούν με την ερμηνεία των παραμυθιών για να μπορέσουν να τα 

κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος. Σπουδαία φαίνεται η συμβολή του Bettelheim 

ο οποίος στο έργο του “The Uses of Enchantment: the Meaning and Importance of 

Fairy Tales. (1976)’’ αναφέρει τα εξής: 

1. Το παραμύθι απλουστεύει τις καταστάσεις. 

2. Λόγω της απλότητάς του και του περιορισμένου αριθμού προσώπων, διευκολύνει 

το παιδί να ταυτιστεί με τον ‘’καλό’’ ήρωα. 

3. Στα περισσότερα παραμύθια εμπεριέχεται μια έμπρακτη ηθική η οποία δεν είναι 

διατυπωμένη ως ‘’κανόνας’’ αλλά την επωμίζεται ο ίδιος ο ήρωας. «Το παιδί 

πάνω από όλα, έχει την ανάγκη να βλέπει μέσα του να ενδυναμώνεται μια πίστη 

πολύ δύναμη ακόμη: ότι μεγαλώνοντας και δουλεύοντας σκληρά, αποκτώντας 

μεγαλύτερη ωριμότητα, μια μέρα θα είναι ο νικητής». 

4. Ο Bettelheim θεωρεί ότι τα παραμύθια έρχονται σε αντιδιαστολή ως προς τα 

όνειρα, καθώς τα όνειρα αποτελούν προσωπική φαντασία, μπορούν να 

συζητηθούν ελεύθερα καθώς το παιδί δε βιώνει κάποιο αίσθημα ενοχής απέναντί 

τους. 
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5. Στα παραμύθια οι σχέσεις με τους γονείς βιώνεται με τρόπο φανταστικό. Τα 

παιδιά ‘’προσκολλώνται’’ στην ιδέα ότι οι γονείς τους δεν είναι στα αλήθεια 

γονείς τους, αλλά ότι γεννήθηκαν από σπουδαίους ανθρώπους και ότι λόγω 

άτυχων περιστάσεων, αναγκάστηκαν να ζουν με ανθρώπους που παριστάνουν 

τους γονείς τους. Στα παραμύθια για παράδειγμα, συναντάμε πολλές φορές δυο 

μητρικές φιγούρες. Η μια καλή μητέρα που συνήθως έχει πεθάνει και την κακιά 

μητριά. «Για το παιδί δεν είναι μόνο ένας τρόπος να διατηρήσει μέσα του την 

εικόνα μιας μητέρας πάντοτε καλής, όταν η πραγματική του μητέρα δεν είναι· του 

παρέχει ακόμα τη δυνατότητα να είναι θυμωμένο με αυτή την κακιά ‘’μητριά’’, 

χωρίς να σπιλώνει την εύνοια της πραγματικής μητέρας, που θεωρεί ότι είναι ένα 

άλλο πρόσωπο».  

6. Ο Bettelheim, επιμένει στο γεγονός ότι τα παραμύθια αντιπροσωπεύουν την 

«έξη», σε σχέση με τη «σύγχυση της εσωτερικής ζωής του παιδιού». Έτσι, οι όροι 

της φροϋδικής «τοπολογίας» : «το εκείνο», το «εγώ» και το «υπερεγώ»:{ιδανικό} 

βρίσκονται τοποθετημένοι στα παραμύθια. Αναφερόμενος στα ζώα που κάνουν 

την εμφάνισή τους στα παραμύθια παρατηρεί ότι «αυτά που είναι επικίνδυνα 

συμβολίζουν το ‘’εκείνο’’, που δεν έχει υποταχθεί ακόμα στο ‘’εγώ’’ και στο 

‘’υπερεγώ’’ που ακόμα σφύζει από ενέργεια». 

7. Τέλος, τα παραμύθια αναφέρονται στο ‘’επιθυμητό’’. Τα παιδιά δεν νιώθουν 

φόβο μπροστά στην αγωνία που πολλές φορές αναβλύζεται από τα παραμύθια, 

αφού γνωρίζουν ότι όλα θα διεκπεραιωθούν προς το καλύτερο. «Η αρχική 

απαρέσκεια της αγωνίας μετατρέπεται λοιπόν σε μεγάλη απόλαυση της αγωνίας, η 

οποία αντιμετωπίζεται με επιτυχία και ελέγχεται».  

 

Τελικά ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς βέβαια να θέλουμε να 

μειώσουμε το έργο των μελετητών, ότι με τις ερμηνείες για τα παραμύθια, 

αντικαθίσταται κάπως η απόλαυση των ιδίων των ιστοριών, αυτών που 

ακούμε ή διαβάζουμε και ξανά από την αρχή. Η «δύναμη» των παραμυθιών, 

αποδίδεται από τα ίδια τα παραμύθια και όχι από όσα λέγονται γι αυτά. 
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1.7 « Οι αντιδράσεις των παιδιών στο άκουσμα  παραμυθιών». 

Τα παιδία δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στο άκουσμα ενός παραμυθιού. Οι 

αντιδράσεις τους ποικίλουν αρκετά, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Έτσι 

έχουμε τρία διαχρονικά είδη συμπεριφοράς: 

1. Τα παιδιά που ακούν:  Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν τα παιδιά που κάθονται 

ακίνητα, ήρεμα και περιμένουν εναγωνίως το τέλος της ιστορίας. Πολλές φορές 

μπορεί να διακόπτουν τον αφηγητή με ερωτήσεις όπως «και μετά και μετά» κλπ. 

2. Τα παιδιά που φοβούνται: Σε αυτή την κατηγορία, συναντούμε τα παιδιά που δεν 

μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, είτε χαράς είτε λύπης. Συνήθως 

αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν το είδος της επιφανειακής 

αδιαφορίας των άλλων παιδιών που ακούνε προσηλωμένα την ιστορία. 

3. Τα παιδιά που παίζουν: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που δεν 

μπορούν να μείνουν ακίνητα στο άκουσμα μιας ιστορίας και μπαίνουν στο ρόλο 

του ήρωα. Μπορεί να φωνάζουν ή να κάνουν ένα θεατρικό αυτοσχεδιασμό 

βασισμένο στο θέμα του παραμυθιού. 

Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι το κάθε παιδί «αντιδρά ανάλογα με το 

χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, την ιδιοσυγκρασία του, τη φαντασία του και 

την ευαισθησία του και αναμφισβήτητα, ανάλογα με τα κρυμμένα δεδομένα του 

υποσυνειδήτου του». (Jean,1996).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο «Τι είναι η δημιουργικότητα και ποια είναι 

τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού ανθρώπου». 
 

2.1  «Η έννοια της δημιουργικότητας». 

Η δημιουργικότητα, απασχόλησε ιδιαίτερα τους επιστήμονες και τους μελετητές στο 

να διατυπώσουν ένα και μόνο ορισμό.  

Στα χρόνια της ανθρωπιστικής αναγέννησης «δημιουργία» ορίζεται η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα(Williams,1965). Αν κάνουμε μια αναδρομή στην αρχαιότητα, 

παρατηρούμε ότι λόγω της επιχειρηματολογίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, η 

ποιητική παραγωγή αναφέρεται ως «μίμηση». Ωστόσο στην Αναγεννησιακή εποχή, η 

ιδέα της ποίησης ταυτίζεται με αυτή της «δημιουργίας». Σήμερα,  η επιστήμη της 

Ψυχολογίας, ορίζει ως δημιουργικότητα «τη γνωστικά οργανωμένη αλλά ευέλικτη και 

συχνά πολύπλοκη νοητική διεργασία που διακρίνεται για την πρωτότυπη, περίτεχνη και 

μη αναπαραγόμενη επεξεργασία γνωστικών στοιχείων και σχημάτων σκέψης, η οποία 

καταλήγει συνήθως στην παραγωγή ασυνήθιστων και μοναδικών προϊόντων 

τουλάχιστον για τον δημιουργό του. Η πρωτοτυπία και η μοναδικότητα της απάντησης, 

η ευαισθησία στον εντοπισμό προβλημάτων, η ευελιξία και η ευχέρεια της σκέψης, η 

έκθεση σε ρίσκα, η ανοχή σε διφορούμενες καταστάσεις, οι ευέλικτοι, τυχαίοι και 

ετερογενείς συνδυασμοί, είναι μερικά από τα γνωρίσματα της δημιουργικής 

προσωπικότητας».( Κούσουλας,2001 και Κατσίκη- Γκίβαλου,2001). 

Η δημιουργικότητα είναι μια διαλεκτική στρατηγική λύσης ενός προβλήματος, κατά 

την οποία ενεργοποιούνται οι συνειδητές και οι υποσυνείδητες διαδικασίες σκέψης. Η 

δημιουργική επιτυχία κατορθώνεται αρχικά, όταν ο μαθητής σκέφτεται δημιουργικά. 

Έπειτα, καθοριστικοί παράγοντες είναι το κοινωνικό κλίμα που ευνοεί τη λειτουργία 

της δημιουργικής σκέψης και τη μεθοδικότητα στη λύση του προβλήματος. 

Ορισμένοι μελετητές της δημιουργικότητας, υποστηρίζουν ότι αυτή ορίζεται με την 

παραγωγή μιας ιδέας που είναι νέα στο δημιουργό της ενώ για κάποιους άλλους, το 

νέο αποτελεί αποτέλεσμα, κάτι που δεν υπήρχε στον πολιτισμό. Περισσότερο 

αποδεκτοί από τους παραπάνω μελετητές φαίνεται να είναι αυτοί της πρώτης 

κατηγορίας εφόσον επεξηγείται η δημιουργικότητα βασιζόμενη στο ότι η ανακάλυψη 

ιδεών, σχέσεων, ορισμών και εννοιών, είναι νέες σε αυτόν που τις μαθαίνει αλλά όχι 

και νέες στον πολιτισμό, δηλαδή προϋπάρχουν. 
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Πλέον αποδεικνύονται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία(Davis,1992), έξι βασικές 

θεωρήσεις της δημιουργικότητας: 

1. Αυτή που εστιάζει στα χαρακτηριστικά του δημιουργού(person-oriented 

models). 

2. Αυτή που επικεντρώνεται στη διαδικασία(process-oriented models). 

3. Αυτή που φωτίζει το παραγόμενο προϊόν(product-oriented models). 

4. Το place,που εξετάζει τις κοινωνικές παραμέτρους και συγκεκριμένα το 

περιβάλλον στο οποίο συντελείται η διαδικασία. 

5. Η πειθώ(persuasion), του δασκάλου στη δραστηριότητα αυτή. 

6. Η εγγενής δυναμική(potential) των συμμετεχόντων. (Συμμεωνάκη,2013). 

 

Σύμφωνα με τον Wallas, οι φάσεις της δημιουργικής διαδικασίας είναι οι εξής: 

1. Η προετοιμασία, κατά την οποία το άτομο συλλέγει τις απαραίτητες 

πληροφορίες και τις αξιοποιεί σύμφωνα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του κι 

έρχεται έτσι σε μια πρώτη επαφή με το πρόβλημα. 

2. Η επώαση, όπου το άτομο για ένα διάστημα σταματά να ασχολείται με το 

πρόβλημα, ώστε να ξεκουραστεί για να βελτιώσει την επόμενη διαδικασία της 

σκέψης. 

3. Η διαφώτιση, κατά την οποία το άτομο οδηγείται στην κατεύθυνση της λύσης 

του προβλήματος. 

4. Τέλος, ο έλεγχος κι η επαλήθευση όπου το άτομο, μετά από ώριμη σκέψη, 

ελέγχει το αποτέλεσμα της διαφώτισης. 

Ωστόσο όμως, σχετικά με τις φάσεις της δημιουργικής σκέψης που απαιτείται για την 

επίλυση προβλημάτων, έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας που σχετίζεται με την επίλυση 

προβλημάτων είναι: 

 Το κίνητρο δραστηριοποίησης για την ανακάλυψη της λύσης. 

 Η αξιοποίηση ιδεών, ώστε να συντεθούν οι πληροφορίες κατά τη διαδικασία 

της λύσης ενός προβλήματος. 

 Η διαδικασία ανακάλυψης της λύσης κατά την οποία αναδεικνύεται η 

συνθετική διαδικασία της σκέψης που οδηγεί στη δημιουργική λύση του 

προβλήματος. (Δερβίσης,1998). 
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2.2«Έρευνα G. P. Guilford». 

Σύμφωνα με τον G. P.Guilford,  ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους μελετητές 

της δημιουργικότητας, οι πνευματικές δυνατότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

Στις ικανότητες μνήμης και στις ικανότητες σκέψης. 

Οι ικανότητες της σκέψης με τη σειρά τους χωρίζονται σε άλλες τρεις ομάδες 

ικανοτήτων: 

  1. Στις γνωστικές, οι οποίες αφορούν στις πληροφορίες που μπορούμε να 

αναγνωρίσουμε. 

 2. Στις παραγωγικές, οι οποίες αφορούν στην επεξεργασία και τη χρήση των 

πληροφοριών έτσι ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή νέων. 

Οι ικανότητες αυτές χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: 

 Στη συγκλίνουσα σκέψη, η οποία προϋποθέτει έναν αριθμό 

αναλυτικών εργασιών ώστε να έχει αποτέλεσμα μια λογική λύση και 

να οδηγεί στην επιβεβαίωση της γνώσης. 

 Στην αποκλίνουσα σκέψη, η οποία καταλήγει σε πλουραλισμό 

απαντήσεων σχετικά με ένα πρόβλημα. 

 3. Στις αξιολογικές ικανότητες, οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα κρίσεως για 

την καταλληλότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχουν εξαχθεί από 

διάφορα συμπεράσματα. (Massialas & Zevin,1975) 

 

 

 

2.3 «Δημιουργική σκέψη». 

Η έννοια της δημιουργικότητας για να γίνει σαφέστερα αντιληπτή, πρέπει να 

συνδυαστεί με τη δημιουργική σκέψη του ανθρώπου. 

Σύμφωνα με τον E.Torrance(1962),«δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του 

σχηματισμού νέων ιδεών και υποθέσεων, της δοκιμής αυτών στην πράξη και της 

διασταύρωσης των αποτελεσμάτων». Κατά τον R.Ross(1960)«η δημιουργική σκέψη 

δεν είναι τόσο ειδική ικανότητα, όσο διάθεση ή κατάσταση της νοημοσύνης, που 

χαρακτηρίζεται από επινοητικότητα και περιέργεια. Οι ιδιότητες όμως αυτές δεν 

εμφανίζονται μόνες τους εφόσον πρέπει να τραφούν, να τύχουν κατάλληλης αγωγής και 

ασκήσεως, γιατί η ανάπτυξη και η αποτελεσματική χρήση της δημιουργικής σκέψης 

είναι ένα δύσκολο έργο». Αναφορικά με την άποψη του R.Iglehart(1960)«βασική 

ιδιότητα του δημιουργικού ατόμου είναι η ικανότητα της αναδιοργάνωσης των 

εμπειριών του σε νέες μορφές, που με τη σειρά τους δημιουργούν νέες αξίες».  
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Στο παρελθόν, είναι αναγκαίο να τονιστεί, ότι η δημιουργική σκέψη νομίζοντας ότι 

είναι έμφυτη, είχε παραμεληθεί η μελέτη της και κάθε προσπάθεια για την 

καλλιέργεια και την ανάπτυξή της. Ωστόσο ακολούθησαν διάφορες έρευνες, κυρίως 

από τον J.Guilford, οι οποίες οδήγησαν στο ότι η δημιουργική φαντασία και οι 

δημιουργικές ικανότητες ενυπάρχουν σε όλα τα παιδιά. Είναι γενικό φαινόμενο ότι οι 

μέθοδοι διδασκαλίας και μαθήσεως που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, αναπτύσσουν 

μεν την κριτική σκέψη αλλά σε βάρος όμως της ανάπτυξης της δημιουργικής 

φαντασίας. «Η σχολική εκπαίδευση πρέπει συνειδητά και σκόπιμα, να καλλιεργεί και 

να αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη του παιδιού»(Whitehead,1938). 

Σχέση της δημιουργικής σκέψης με τη φαντασία:  Η δημιουργική σκέψη σχετίζεται 

άμεσα με τη δημιουργική φαντασία η οποία αφορά στη δημιουργία νέων ιδεών και 

πραγμάτων. «Η φαντασία δεν είναι μια ικανότητα διαχωρισμένη από το μυαλό: είναι 

το ίδιο μυαλό στην ολότητά του, η οποία, εάν εφαρμοστεί σε μια δημιουργική 

δραστηριότητα παρά σε κάποια άλλη, χρησιμοποιεί πάντα την ίδια διαδικασία. Το 

μυαλό γεννιέται στον αγώνα και όχι στη γαλήνη»(Gianni Rodari,1993). Η φαντασία 

είναι αναγκαία κι έχει τη δική της θέση στη διαπαιδαγώγηση. Στο πεδίο λοιπόν της 

εκπαίδευσης, αναπτύσσει την ευφυΐα, την πρωτοβουλία και το ενεργητικό πνεύμα 

λύσης διάφορων προβλημάτων. Η εκπαίδευση εξαρτάται τόσο πολύ από την 

δημιουργική φαντασία και η φαντασία εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από την 

εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας απαιτεί την υπεύθυνη 

εκπαίδευση των ατόμων, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της, να 

μάθουν τις τεχνικές ανάπτυξής της καθώς και τους τρόπους της εφαρμογής της. Με 

βάση τη φιλοσοφία αυτή, η εκπαίδευση ατόμων για την αξιοποίηση της ικανότητας 

της δημιουργικότητάς τους απαιτεί πλήρη προγραμματισμό και 

οργάνωση(Μαγνήσαλης,1987). Χωρίς τη δημιουργική φαντασία θα ήταν αδύνατη η 

ανακάλυψη της λύσης προβλημάτων. Η δημιουργική φαντασία χαρακτηρίζεται ως 

θεμέλιος λίθος της προσπάθειας του ανθρώπου, ως πρωταρχικός όρος της επιτυχίας 

του και ως κύριος λόγος κάθε δημιουργικής προσπάθειας(Μαγνήσαλης,1990). Κατά 

ένα γενικό ορισμό, που προτιμούν σχεδόν όλοι οι ερευνητές, δημιουργική φαντασία 

είναι η ικανότητα παραγωγής ιδεών και γνώσεων(Χαραλαμπόπουλος,1981). 

Σχέση της δημιουργικής σκέψης με την ευφυΐα: Ανάμεσα στους ψυχολόγους, 

επικρατεί μια σύγχυση για το αν και κατά πόσο η δημιουργική σκέψη εξαρτάται από 

τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης των ανθρώπων. Ο δείκτης νοημοσύνης ενός ανθρώπου 

δεν αποτελεί επαρκές στοιχείο ώστε να θεωρηθεί δημιουργικός. Οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι όσοι μαθητές έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν είναι 

κατ’ ανάγκη όλοι τους δημιουργικοί και αντίστροφα ότι οι δημιουργικοί μαθητές δεν 

έχουν απαραίτητα υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Ωστόσο όμως, είναι αποδεκτό ότι οι 

δημιουργικές πράξεις προέρχονται από ανθρώπους με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, 

εφόσον αυτός μπορεί να βοηθήσει το άτομο να σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε 

δημιουργικές δραστηριότητες της ζωής του, χωρίς αυτό να είναι επαρκές στοιχείο για 

την επιτυχία αυτή. Είναι φανερό ότι η δημιουργικότητα ενός ατόμου μπορεί να 

επηρεάζεται από τις νοητικές ικανότητες της προσωπικότητάς του. Επομένως, 
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πραγματοποιήθηκαν έρευνες έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν αυτή την άποψη. Ο 

Terman, παρακολουθούσε σε διάστημα 40 χρόνων μαθητές με δείκτη νοημοσύνης 

140 και άνω, από τους οποίους κάποιοι πέτυχαν και κάποιοι απέτυχαν στα 

επαγγέλματα που διάλεξαν να κάνουν στην πορεία της ζωής τους, παρόλο που είχαν 

τον ίδιο περίπου δείκτη νοημοσύνης. Αυτοί που πέτυχαν στο επάγγελμά τους 

παρατηρήθηκε ότι υπερείχαν σε κάποια χαρακτηριστικά:  

σε αυτοπεποίθηση 

σε επιμονή 

στην ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών τους.  

στην απουσία αισθήματος κατωτερότητας. (Terman, Oden,1959)  

 Άλλοι ερευνητές υποστήριξαν, με βάση την υπόθεση για συγκλίνοντες και 

αποκλίνοντες μαθητές(Guilford), ότι αναλύοντας τη δημιουργική σκέψη σε έναν 

ανώτερο μέσο όρο νοημοσύνης γίνεται διάκριση ανάμεσα στον πολύ έξυπνο μαθητή 

και στον πολύ δημιουργικό μαθητή. Εν κατακλείδι, αυτό που είναι ακόμα ζητούμενο 

είναι το εύρος της σχέσης αυτής, δηλαδή της σχέσης της δημιουργικής σκέψης με την 

ευφυΐα. 

Δημιουργική σκέψη και ηλικία: Ακόμη, δημιουργείται άλλη μια διαμάχη ανάμεσα 

στους ψυχολόγους στο κατά πόσο η δημιουργική σκέψη εξαρτάται από την ηλικία. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι σε μικρή ηλικία τα παιδιά εμφανίζουν υψηλό βαθμό 

δημιουργικής σκέψης καθώς διέπονται από τον αυθορμητισμό και τον ενθουσιασμό 

της ηλικίας τους. Είναι πιο ενθουσιώδη με ελεύθερη σκέψη. Άλλοι, υποστηρίζουν ότι 

σε νεαρή ηλικία (20-25) έχει αναπτυχθεί αρκετά η δημιουργική σκέψη του ατόμου. 

Επιπλέον, άλλη μια κατηγορία ψυχολόγων, διατείνεται ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας 

λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας τους, είχαν υψηλό βαθμό δημιουργικής σκέψης. 

Τέλος, υπάρχει και η άποψη ορισμένων που υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα δεν 

έχει ηλικία. 

Δημιουργική σκέψη και φύλο: Μαζί με τις προηγούμενες διαμάχες που απασχόλησαν 

τους ειδικούς ερευνητές, προστέθηκε και αυτή σχετικά με το κατά πόσο η 

δημιουργική σκέψη εξαρτάται και έχει σχέση με το φύλο. Έτσι έγιναν αρκετές 

έρευνες για να εξακριβωθεί η υπόθεση και προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 

παρουσιάζουν αυξημένη δημιουργικότητα από αυτή των ανδρών κι αυτό έχει να 

κάνει με τη λειτουργία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Παρά την οργανωτική και 

λειτουργική βιολογική σχέση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων των δύο φύλων, δεν 

είναι δυνατόν να διεξαχθούν γενικά συμπεράσματα γιατί αρχικά δεν παρατηρείται 

σημαντική σχέση του συνολικού βαθμού δημιουργικότητας ανάμεσά τους κι έπειτα ο 

άνδρας και η γυναίκα αποτελούν ως άτομα διαφορετικές βιολογικές 

ενότητες.(Osborn-Torrance,1959). Μέσα από τη γενικότερη  έρευνα των μελετητών 

λοιπόν, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι αιτιώδης παράγοντας της δημιουργικότητας 

ορισμένων ανθρώπων είναι κάποιες ψυχικές διαταραχές οι οποίες πολύ συχνά 
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συνδέονται. Στην έρευνα που έκανε ο Makinnon το 1961, παρατηρήθηκε ότι όλες οι 

ομάδες των δημιουργικών ανδρών, εμφάνιζαν σε μεγάλο βαθμό ‘’γυναικεία’’ 

συμπεριφορά, εκδήλωναν δηλαδή πιο πολύ τη γυναικεία τους πλευρά από ότι τα μη 

δημιουργικά άτομα.  (Χαραλαμπόπουλος,1981) 

 

2.4 «Εμπόδια δημιουργικής σκέψης». 

Ένα από τα πρώτα εμπόδια δημιουργικής σκέψης του ατόμου είναι οι συνήθειες που 

αποκτά στη ζωή του. Μέσα από την αγωγή και την εμπειρία του, το άτομο αποκτά 

συγκεκριμένους τρόπους σκέψης ώστε να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα που 

εμφανίζονται στη ζωή του κι έτσι μπορούμε να πούμε ότι ξεχνά να είναι 

δημιουργικός. Όταν λοιπόν στο ‘’κανονικό’’ άτομο, με το πέρασμα του χρόνου η 

κριτική σκέψη αναπτύσσεται αυτόματα, η δημιουργική σκέψη μειώνεται αν δεν 

εξασκηθεί σωστά. Το εκπαιδευτικό σύστημα εξάλλου δεν βοηθά ως προς αυτό 

εφόσον μέλημά του είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και όχι της 

δημιουργικής. Έχει επιπροσθέτως παρατηρηθεί, ότι στα πρώτα χρόνια της σχολικής 

ηλικίας, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η δημιουργική φαντασία έχει την 

πρωτοκαθεδρία, ενώ αργότερα μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του 

παιδιού, αρχίζει να φθίνει. 

Τα εμπόδια της δημιουργικής σκέψης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στα σχολικά εμπόδια τα οποία είναι: 

 Το παραφορτωμένο αναλυτικό πρόγραμμα. 

 Η μη κατοχή της διδακτέας ύλης από το δάσκαλο. 

 Η χρήση μίας ή δύο μόνο πηγών γνώσεων. 

 Η έλλειψη επαρκούς μαθητικού διαλόγου. 

 Η αποθάρρυνση των μαθητών να εργάζονται και να λύνουν 

προβλήματα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουν διδαχθεί. 

 Η μη εφαρμογή στην πράξη της αρχής των ατομικών διαφορών. 

Δηλαδή ο δάσκαλος, παρά τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους 

μαθητές να απαιτεί από όλους να μάθουν την ίδια ποσότητα ύλης, να 

έχουν την ίδια επίδοση, κλπ.  

 

 

 

Για την εξάλειψη λοιπόν των παραπάνω σχολικών εμποδίων ώστε να ευνοηθεί η 

ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών είναι ανάγκη για: 

 Ελαφρύτερο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
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 Οργάνωση κατάλληλου σχολικού προγράμματος ώστε ο μαθητής να 

κατανοεί έννοιες και όχι απλά να μαθαίνει γεγονότα. 

 Δυνατότητα πλήρους επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

(Gallagher,1963) 

2. Στα προσωπικά και κοινωνικά εμπόδια τα οποία είναι: 

 Η έλλειψη αγάπης. 

 Η έλλειψη ψυχικής ασφάλειας. 

 Η έλλειψη της απαραίτητης ελευθερίας. 

 Η μη ικανοποίηση των σχολικών του αναγκών. 

 Το άγχος του μήπως κάνει λάθη. 

 Η επίκριση. 

 Η υπερβολική προσκόλληση στα κοινώς παραδεγμένα. 

 Η υπερβολική έμφαση στο συναγωνισμό ή τη συνεργασία. 

 Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές δυνάμεις. 

 Η απόλυτη εμπιστοσύνη του στη λογική. 

 Η επιδίωξη μόνο του τέλειου. 

 Η τυφλή παραδοχή του ‘’αλάθητου’’ του μεγαλύτερού του. 

 Η απροθυμία του να επιμένει στην παραγωγή μεγάλου αριθμού 

λύσεων σε κάθε πρόβλημα. 

 Η αρνητική αντιμετώπιση πραγμάτων και καταστάσεων. 

 Ο φόβος της αποτυχίας και διαπράξεως σφαλμάτων. 

 Η επιφυλακτικότητα και η επιδίωξη του σίγουρου. 

 Ο φόβος μη τυχόν φανεί γελοίος και ανόητος στους άλλους. 

(Parnes,1963) 

Για να μπορέσουν να καταπολεμηθούν αυτά τα εμπόδια ανάγκη είναι να 

πρωτοστατήσει η αγάπη για το παιδί. Ο δάσκαλος πρέπει αρχικά να ενθαρρύνει και 

να επαινεί το παιδί, να το αφήνει ελεύθερο να ακολουθεί το δικό του δρόμο σκέψης 

και να προσπαθεί να δημιουργεί μια παιδαγωγική ατμόσφαιρα στην οποία το παιδί θα 

απεγκλωβιστεί από τις ανασφάλειές του και από τα εμπόδια που περιορίζουν την 

ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δημιουργικών του ικανοτήτων. Επιπλέον, καθήκον 

του κάθε εκπαιδευτικού είναι να καλλιεργεί στους μαθητές τη δημιουργική σκέψη 

ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να παράγουν νέα και χρήσιμα προϊόντα. Οι μαθητές θα 

πρέπει να προβληματίζονται, να κάνουν υποθέσεις, να ερευνούν, να επαληθεύουν, να 

αξιοποιούν και να αξιολογούν. 
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2.5«Τρόποι αύξησης της δημιουργικής σκέψης». 

Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από όσες έρευνες έχουν διεξαχθεί, έδειξαν ότι 

η δημιουργική παραγωγικότητα και οι ικανότητες της σκέψης, όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί, μπορούν να αυξηθούν με την κατάλληλη εξάσκηση. Έτσι 

επιβεβαιώθηκε η άποψη του Guilford, ο οποίος το 1952 έγραψε «όπως οι 

περισσότερες ικανότητες του ανθρώπου έτσι και η δημιουργική ικανότητα εμπεριέχει 

ίσως, ως ένα βαθμό, πολλές μαθημένες δεξιότητες. Υπάρχουν βέβαια και οι 

περιορισμοί που θέτει η κληρονομικότητα. Ωστόσο είμαι πεπεισμένος ότι με την 

κατάλληλη αγωγή και άσκηση οι δεξιότητες αυτές είναι δυνατό να προαχθούν μέσα από 

τα όρια που καθόρισε η φύση». Είναι άρα κατανοητό ότι η δημιουργικότητα είναι 

δυνατό να αχρηστευτεί αν δεν χρησιμοποιείται και να αυξηθεί με την κατάλληλη 

εξάσκηση. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η δημιουργικότητα ενός 

ατόμου είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η απόκτηση εμπειριών: Για να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα του ανθρώπου 

δε φτάνει μόνο η γνώση, η οποία τις περισσότερες φορές είναι στείρα και 

βασίζεται στη μηχανική απομνημόνευση και την επιπόλαιη ανάγνωση, αλλά 

κυρίως η βιωματικότητα και η εμπειρία μέσα από διάφορες καταστάσεις και 

στιγμές που συμβαίνουν στη ζωή του ατόμου.  

2. Τα πνευματικά παιχνίδια: Τα παιχνίδια όπως τα σταυρόλεξα, οι γρίφοι, κλπ, 

που βρίσκονται σε πληθώρα στα περιοδικά και στα βιβλία αποτελούν πνευματικά 

ερεθίσματα για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης του παιδιού. 

3. Οι καλές τέχνες: Η ενασχόληση του παιδιού με τη ζωγραφική και τη μουσική 

συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας του. 

4. Η μελέτη καλών βιβλίων: Η μελέτη λοιπόν καλών βιβλίων, η σωστή μελέτη και 

όχι η μηχανική απομνημόνευση όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να εξοπλίσει τα 

παιδιά με δημιουργική φαντασία. 

5. Η εξάσκηση στη δημιουργική λύση προβλημάτων: Τα παιδιά, για να 

μπορέσουν να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, είναι αναγκαίο να 

εξασκηθούν στο να λύνουν διάφορα προβλήματα με δημιουργικούς τρόπους κι 

όχι ακολουθώντας την πεπατημένη οδό. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να στα 

σχολεία να γίνουν πιο δημιουργικοί και οι μέθοδοι διδασκαλίας ώστε να δοθούν 

ερεθίσματα στα παιδιά. (Osborn,1957) 
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2.6 «Χαρακτηριστικά δημιουργικού ανθρώπου». 

Σε μια απόπειρα ορισμού της δημιουργικότητας, αναγκαία κρίνεται η χρήση 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου, της εκτίμησης αποτελεσμάτων 

των ερευνών που έχουν επιτευχθεί, της μελέτης διαδικασιών της μάθησης καθώς και 

της μελέτης των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Θεωρώντας λοιπόν ότι η προσωπικότητα κάθε ατόμου αποτελεί βάση για να 

ξεχωρίσουμε ένα δημιουργικό από ένα μη δημιουργικό άνθρωπο, τότε απαραίτητη 

κρίνεται η ανάλυσή της. 

Ένας δημιουργικός άνθρωπος, ως ένα βαθμό πρέπει να διακρίνεται από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 Ευφυΐα. 

 Γνώση. 

 Ευφράδεια. 

 Πρωτοτυπία. 

 Επεξεργασία. 

 Σκεπτικισμό. 

 Διανοητική ‘’διάθεση παιχνιδίσματος’’. 

 Χιούμορ. 

 Ασυμφωνία προς τα καθιερωμένα. 

 Αυτοπεποίθηση. (Kneller,1965) 

Ωστόσο όμως, υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για τον παραπάνω κατάλογο των 

χαρακτηριστικών εφόσον οι κατηγορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν είναι αρκετά 

γενικές και ασαφείς, ώστε να μας επιτρέψουν να διαχωρίσουμε ένα δημιουργικό 

άνθρωπο από έναν μη δημιουργικό. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές μελέτες οι 

οποίες βασίζονται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αναλυτικότερα έχουν 

συγκεντρωθεί κοινά στοιχεία των προσωπικοτήτων δημιουργικών ανθρώπων σε 

διάφορους τομείς(πχ μαθηματικά, ιστορία, λογοτεχνία, μουσική κλπ), όπως αυτά 

παρουσιάζονται σε βιογραφικά ή αυτοβιογραφίες(πχ Mozart, Tolstoy, Einstein κλπ). 

Άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός δημιουργικού ανθρώπου είναι: 

 Η πνευματική ευχέρεια. 

 Η ευλυγισία και η πρωτοτυπία της σκέψης. 

 Η ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος. 

 Η σχετική αδιαφορία για το κοινώς παραδεγμένο. 

 Η ανεξαρτησία κρίσεως. (Χαραλαμπόπουλος,1981) 
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Με την πάροδο του χρόνου, αναπτύσσεται η απαιτούμενη εξάσκηση στο σχολείο για 

στοχαστική και ώριμη δημιουργική σκέψη και για πρωτότυπες λύσεις προβλημάτων. 

Συνεπάγεται έτσι, η επαναφορά στο παιχνίδι και τη φαντασία που χαρακτηρίζουν τις 

πρωταρχικές διαδικασίες κι τους παιδικούς τρόπου σκέψης.                              

(Παρασκευόπουλος, Τσιμπούκης,1970). 

Τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού μαθητή είναι συνήθως τα εξής: 

 Έχει αίσθημα απορίας και περιέργειας. 

 Έχει ευαισθησία στα λεπτά σημεία της δομής και πορείας των φαινομένων. 

 Έχει ζωηρά συναισθήματα για τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

 Έχει ζωηρή φαντασία. 

 Βλέπει νοερά ενέργειες και πράγματα από περιγραφές αυτών. 

 Έχει ασυνήθιστη δύναμη να βλέπει νοερά νέες δομές και πορείες και να 

εκφράζει τις οπτασίες του με την τέχνη, τον προφορικό ή τον γραπτό λόγο, τη 

μουσική κ.α. 

 Παράγει έργα που έχουν φρεσκάδα, ζωντάνια και μοναδικότητα. 

 Παράγει νέες ιδέες και διεργασίες. 

 Επινοεί και κατασκευάζει νέα μηχανικά όργανα. 

 Προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις τις οποίες και απολαμβάνει. 

 Συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την παράδοση. 

 Διαρκώς αμφισβητεί το στάτους κβο. 

 Πράττει απροσδόκητα πράγματα. 

 Εφαρμόζει ότι μαθαίνει από μια κατάσταση πάνω σε άλλες διαφορετικές 

καταστάσεις. 

 Λύνει προβλήματα αισθητικής φύσεως. (Χαραλαμπόπουλος,1981) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 «Οι αυτοσχέδιες ιστορίες των παιδιών ως 

εργαλείο δημιουργικότητας». 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αφού αναλύσαμε το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τη δημιουργικότητα, κρίθηκε 

αναγκαίο να παραθέσουμε αυτούσιες τις αυτοσχέδιες ιστορίες των παιδιών, ως 

εργαλείο δημιουργικότητας. Η έρευνα έλαβε μέρος στο πλαίσιο της πρακτικής 

άσκησης, στο 3
Ο
 Κλασσικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας, μέσα από δραστηριότητες που 

εκπονήθηκαν στη σχολική αίθουσα κατά το σχολικό έτος 2016-2017. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
η
  

Περιγραφή: Στα πλαίσια του μαθήματος αναφορικά με τη σωματική και στοματική 

υγιεινή, συζητήσαμε με τα παιδιά για τη σημασία της στοματικής υγιεινής και 

διαβάσαμε ένα  σχετικό παραμύθι(μισό). Έπειτα, ζητήσαμε από τα παιδιά να 

αφηγηθούν το τέλος που φαντάζονται. Αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις, τα 

παιδιά επέλεξαν ένα τέλος και συνεχίσαμε την ανάγνωσή του για να δούμε αν το 

τέλος που επέλεξαν είναι ίδιο μ’ αυτό του παραμυθιού. 

Το παραμύθι που επιλέξαμε είναι «Το πεισματάρικο δοντάκι της Ρίτας». 

Η Ρίτα είναι μια μικρή νεράιδα η οποία μια μέρα ανακαλύπτει ότι κουνιέται ένα της 

δόντι και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να το βγάλει μόνη της. Κατά την 

ανάγνωση του παραμυθιού στα παιδιά, σταματάμε σε ένα σημείο λίγο πριν το τέλος 

όπου η Ρίτα προσπαθεί ακόμη να βγάλει το δόντι της.  

 

Έτσι τα παιδιά φαντάστηκαν ότι στο τέλος: 

Θ: Η Ρίτα, πήγε μετά στη Ρόδο που πήγα κι εγώ το καλοκαίρι στο νησί των 

πεταλούδων και εκεί είδες τις ωραίες πεταλούδες και τους ζήτησε να γίνουν φίλες. Η 

Ρίτα ζήτησε τότε από τις πεταλούδες να κάνουν αέρα με τα φτερά τους για να 

κουνηθεί ακόμα περισσότερο το δόντι της και να βγει. Κι όπως δυνατά έκαναν αέρα 

οι πεταλούδες το δόντι της Ρίτας επιτέλους βγήκε. 

Β: Εγώ κυρία λέω ότι η Ρίτα πήγε στο γιατρό τελικά και της έβγαλε το δόντι γιατί κι 

εγώ εκεί πήγα που κουνιόταν και με πονούσε πολύ.  

Ε: Εγώ νομίζω ότι η Ρίτα πήγε για χορό στο μπαλέτο, όπως πηγαίνω εγώ που μου 

αρέσει πολύ, κι από την πολύ γυμναστική έφερνε σβούρες γύρω γύρω και το δόντι 

της ζαλίστηκε και βγήκε. Ή μπορεί εκεί που χόρευε να παραπάτησε και να έπεσε και 

να βγήκε τότε το δόντι της. 
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Λ: Η Ρίτα πήγε το βράδυ στον ύπνο της και βρήκε του δεινόσαυρους και παίζανε στο 

δάσος και την ανέβαζαν ψηλά στην πλάτη τους και βγάζανε φωτιές κι επειδή την 

είχαν τόσο ψηλά στην πλάτη τους που έφτανε στον ουρανό. Η Ρίτα ζήτησε από το 

θεούλη να της βγάλει το δόντι της και ο καλός Θεούλης της έκανε τη χάρη και της το 

έβγαλε. 

Σ: Εγώ κυρία λέω ότι η Ρίτα πήγε για μπάνιο στη θάλασσα και έκανε πολλές βουτιές 

με το κεφάλι και είχε πολύ δύναμη το κύμα και της το πήρε το δόντι της το κύμα. 

Μετά η Ρίτα όμως το έψαχνε το δοντάκι της στη θάλασσα γιατί ήθελε να το βάλλει 

κάτω από το μαξιλάρι της αλλά είχε πολύ κύμα και δεν το βρήκε τελικά. 

Σ: Θα σας πω εγώ τι έγινε. Η Ρίτα πήρε το ποδήλατό της και πήγε βόλτα γύρω στο 

ποτάμι και ανέβηκε μέχρι πάνω στο ρολόι. Εκεί από τον πολύ αέρα που έκανε το 

ποδήλατό της με φόρα, άνοιξε το στόμα της, της πήρε ο αέρας το δόντι και έπεσε στο 

ποτάμι. Μετά βρήκε το δόντι της μια χήνα και το κράτησε να της το δώσει όταν η 

Ρίτα θα πήγαινε με τη μαμά της να την ταΐσει. 

Δ: Εγώ λέω ότι η Ρίτα όταν έψαχνε πώς να βγάλει το δόντι της βρήκε μια νταλίκα 

μεγάλη στο δρόμο και έτσι όπως ανέβηκε ψηλά στην κόκκινη νταλίκα από τον πολύ 

αέρα το δόντι της έφυγε κι έκατσε πάνω σ ένα σύννεφο. Μετά το σύννεφο για να της 

δώσει το δόντι της έκανε βροχή και με το νερό έπεσε και το δόντι της Ρίτας πάνω της. 

Μ: Η Ρίτα πήγε και είπε στη μαμά της να φτιάξει ψωμί σκληρό για να το δαγκώσει 

και να βγει το δόντι της. Αλλά όπως και με το μήλο πάλι δε βγήκε το δόντι της και 

μεγάλωσε η Ρίτα και το δόντι της δε βγήκε ποτέ και πέθανε η Ρίτα και το δόντι της 

ακόμα κουνιόταν. 

Χ: Εγώ νομίζω ότι στο τέλος η Ρίτα πήγε μια βόλτα στο δάσος κι έκλεγε που δε 

μπορούσε να βγάλει το δόντι της και εκεί βρήκε έναν μαγικό ρινόκερο. Ο ρινόκερος 

τη ρώτησε γιατί κλαίει. Η Ρίτα του είπε ότι κλαίει για το δόντι της που κουνιέται και 

δε βγαίνει κι  αυτός της είπε ότι είναι μάγος και να του ζητήσει ότι χάρη θέλει γιατί δε 

θέλει να τη βλέπει να κλαίει άλλο. Τότε η Ρίτα του ζήτησε να της κάνει ένα μαγικό 

για να βγει το δόντι της και ο ρινόκερος της είπε να πει τρείς φορές, «Βγες δόντι, 

βγες». Τότε η Ρίτα είπε τα λόγια και το δόντι της επιτέλους βγήκε. 

Φ: Στο τέλος κυρία η Ρίτα πήγε στη μαμά της και της είπε ότι κουνιέται το δόντι της 

και δε μπορεί να το βγάλει και τότε η μαμά της έδεσε μια μεγάλη κλωστή στην πόρτα 

και έσπρωξε την πόρτα να κλείσει και τότε και με τη δύναμη της πόρτας βγήκε το 

δοντάκι της Ρίτας και δεν κουνιόταν πια. 

Ι: Εγώ νομίζω ότι η Ρίτα πήγε στο δάσος και έκλεγε και τότε την άκουσε ο πρίγκιπας 

και την πήρε στο μεγάλο το κάστρο του και την αγάπησε και μετά την παντρεύτηκε 

και μετά η Ρίτα τον αγάπησε κι αυτή και δεν την ένοιαζε μετά που κουνιόταν το δόντι 

της.  
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Γ: Κυρία εγώ δε ξέρω τι μπορεί να έγινε και τι έκανε τελικά η Ρίτα. Μπορεί να βγήκε 

το δόντι της, μπορεί και να μη βγήκε. Μακάρι να βγήκε όμως γιατί πολύ την 

πονούσε. 

Θ:  Κυρία να δεις που στο τέλος η Ρίτα πήγε να παίξει μπάλα και όπως έπαιζε της 

φίλες της, η μια έβαλε παραπάνω δύναμη και τότε η μπάλα έπεσε πάνω στο δόντι της 

Ρίτας που κουνιόταν και τότε αυτό βγήκε με δύναμη και έπεσε στο χώμα και τότε η 

Ρίτα έσκαψε μια λακουβίτσα μικρούλα και το έθαψε μέσα. 

Χ: Εγώ λέω ότι η Ρίτα πήγε στο σινεμά και είδε ταινία που ένα παιδάκι άλλο έβγαζε 

μόνο το δόντι του και μετά γύρισε σπίτι και έκανε αυτά που είδε και τελικά βγήκε το 

δόντι της. 

. 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
η
  

Περιγραφή: Μέσα από το ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά για τα παραμύθια, 

αποφασίσαμε να  φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι. Δόθηκε στα παιδιά μια φράση και 

στη συνέχεια εκείνα έφτιαξαν το καθένα ξεχωριστά το δικό του παραμύθι. Η φράση 

είναι : «Μια φορά κι έναν καιρό, η Μαρία και η Άννα ήταν δυο φίλες που χάθηκαν στο 

δάσος. Εκεί εμφανίστηκε μπροστά τους, στη μαγική σπηλιά ένα λύκος». 

 

Τα παιδιά συνέχισαν το παραμύθι: 

Θ: «…».Εκεί τα κορίτσια φώναζαν και έτρεχαν γιατί ο λύκος τις κυνηγούσε. Τότε τα 

κορίτσια σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο αλλά ο λύκος δεν μπορούσε. Έτσι βαρέθηκε 

και έφυγε και τα κορίτσια γλύτωσαν από αυτόν. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα. 

Β: «…».Ο λύκος ήταν κακός κι έσπρωξε τα κορίτσια μέσα στη σπηλιά για να τα φάει 

αλλά τα κορίτσια ήταν έξυπνα και κρύφτηκαν πίσω από μια τεράστια κατσαρόλα. Ο 

λύκος τις έψαχνε αλλά δε μπορούσε να τις βρει. Βγήκε έξω από τη σπηλιά να τις 

ψάξει και τότε τα κορίτσια έκλεισαν την πόρτα της σπηλιάς κι ο λύκος δεν μπόρεσε 

ποτέ να μπει μέσα. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Ε: «…». Η Μαρία, έτρεξε και έπιασε δύο μεγάλα ξύλα, ένα γι αυτή κι ένα για τη φίλη 

της την Άννα, για να χτυπήσουν τον λύκο. Ο λύκος μόλις είδε τα κορίτσια να κρατάνε 

τα ξύλα, τρόμαξε κι έφυγε μακριά. Τότε εμφανίστηκε το καλό ελαφάκι και τους είπε 

ευχαριστώ που έδιωξαν το λύκο από το δάσος και τους είπε να του ζητήσουν μια 

χάρη κι αυτό θα τους την κάνει. Τα κορίτσια του ζήτησαν να τους δείξει το δρόμο να 
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γυρίσουν στις μαμάδες τους. Τότε το ελάφι τους έδειξε το δρόμο κι έζησαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα. 

Λ: «…». Τα κορίτσια μόλις είδαν το λύκο άρχισαν να κλαίνε και τότε όταν έπεσαν τα 

δάκρυά τους στο χώμα φύτρωσε ένα μεγάλο μαγικό λουλούδι. Το λουλούδι 

εξαφάνισε το λύκο και έδειξε στα κορίτσια το δρόμο για να γυρίσουν στις μαμάδες 

τους. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Σ: «…». Η Άννα, μόλις είδε το λύκο φοβήθηκε αλλά η Μαρία επειδή είχε 

ξανασυναντήσει το λύκο της είπε ότι είναι καλός. Τότε η Άννα σταμάτησε να 

φοβάται και ζήτησαν βοήθεια από το λύκο. Ο λύκος τις βοήθησε να περάσουν μέσα 

από τα δύσκολα μονοπάτια του δάσους και να φτάσουν πάλι στα σπίτια τους. Τότε τα 

κορίτσια του έδωσαν γλυκά και ο λύκος γύρισε πάλι στο δάσος. Κι έζησαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα. 

Σ: «…». Τα κορίτσια χάθηκαν κι έψαχναν το δρόμο πάλι για το χωρίο τους. Εκεί ο 

λύκος δεν ήταν κακός και τις έβαλε μέσα στη μαγική σπηλιά γιατί άρχισε να βρέχει. 

Τους έδωσε φαγητό και καραμέλες και τα κορίτσια του ζήτησαν να τους δείξει το 

δρόμο να γυρίσουν πίσω. Τότε ο λύκος πήρε μια πέτρα από τη σπηλιά και είπε ένα 

ξόρκι. Τότε τα κορίτσια βρέθηκαν στα κρεβάτια τους και κοιμήθηκαν. Κι έζησαν 

αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Δ: «…». Ο λύκος τις κυνηγούσε στο δάσος αλλά τα κορίτσια κρύφτηκαν στην 

κουφάλα ενός δέντρου και ο λύκος δε χωρούσε να μπει μέσα. Τότε έπιασε βροχή κι 

έπεσε ένας κεραυνός και σκότωσε το λύκο. Τα κορίτσια σώθηκαν από το λύκο κι 

έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Μ: «…». Οι κοπέλες δεν τον είδαν στην αρχή το λύκο γιατί είχαν μπει από πριν μέσα 

στη σπηλιά. Όταν τον είδαν στην αρχή φοβήθηκαν για λίγο, αλλά ο λύκος δεν 

μπορούσε να μπει μέσα στη σπηλιά γιατί η σπηλιά ήταν μαγική και μόνο τους καλούς 

άφηνε να μπουν μέσα. Στη σπηλιά μέσα, εμφανίστηκε η καλή νεράιδα που έκανε ένα 

μαγικό και τα κορίτσια βρέθηκαν  σε μια παιδική χαρά με άλλες φίλες τους κι έπαιζαν 

όλες μαζί. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Χ: «…». Ο λύκος είδε τα κορίτσια και σκέφτηκε ότι θα τις φάει αλλά τότε τα 

κορίτσια έτρεξαν στη μαγική σπηλιά και του πέταξαν ένα τραπέζι που είχε μέσα στο 

κεφάλι. Ο λύκος ζαλίστηκε κι έπεσε κάτω. Τότε τα κορίτσια γύρισα γρήγορα μέσα 

από το δάσος στα σπίτια τους και δεν ξαναέφυγαν ποτέ μακριά από τις μαμάδες τους. 

Φ: «…». Τα κορίτσια είχαν μαζί τους μια τσάντα που είχε κι ένα μαγικό ραβδί. Όταν 

ο λύκος πήγε κοντά τους, η Άννα έβγαλε το ραβδί και μεταμόρφωσε το λύκο από 

κακό σε καλό. Του ζήτησαν να τους δείξε το δρόμο να γυρίσουν πίσω κι αυτός τους 

είπε να ακολουθήσουν τα κόκκινα λουλούδια που βλέπουν στο μονοπάτι. Τα 

κορίτσια έτσι βγήκαν από το δάσος κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Ι: «…». Ο λύκος κυνήγησε τα κορίτσια σε όλο το δάσος και τα έπιασε γιατί ήταν πιο 

γρήγορος από αυτές. Τότε τις έβαλε σε ένα καζάνι μέσα στη σπηλιά για να τις βράσει 
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και να τις φάει. Ένας ελέφαντας όμως άκουσε τις φωνές και πήγε γρήγορα στη 

σπηλιά. Άπλωσε την προβοσκίδα του, χτύπησε το λύκο και τις έλυσε. Τότε τις 

ανέβασε στην πλάτη του και τις έβγαλε από το δάσος. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα. 

Θ : «…». Οι μαμάδες των κοριτσιών έψαχναν τα κορίτσια και πήγαν κι αυτές στο 

δάσος. Τα κορίτσια ήταν ψηλά σε μια πέτρα και φοβόνταν. Ο λύκος ήταν έτοιμος να 

ορμήσει να τις κάνει μια μπουκιά. Τότε οι μαμάδες πήραν ένα ξύλο και τον φώναξαν 

το λύκο κι έφυγε. Τότε πήραν τη Μαρία και την Άννα και τις μάλωσαν κι αυτές να μη 

φεύγουν μακριά. Γύρισαν πίσω στα σπίτια τους και έφαγαν παγωτό. Κι έζησαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα. 

Χ: «…».  Όταν ο λύκος πλησίασε τα κορίτσια εμφανίστηκε ένα ρινόκερος μέσα από 

το δάσος και με φόρα άρπαξε τα κορίτσια κι άρχισε να τρέχει πάνω στο ουράνιο τόξο. 

Τις έβγαλε από το δάσος μέσα από τον ουρανό κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα. 

Γ: «…».  Τα κορίτσια φοβήθηκαν πολύ όταν είδαν το λύκο κι έβαλαν τα κλάματα. 

Τότε τις άκουσε ένας κυνηγός κι έτρεξε να δει τι γίνεται. Ο κυνηγός πρόλαβε το λύκο 

που είχε ανοίξει το στόμα του να τις φάει και του έριξε μία με την καραμπίνα και τον 

σκότωσε. Πήρε τα κορίτσια με το αυτοκίνητο και τα γύρισε πίσω στις μαμάδες τους. 

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
η
  

Περιγραφή: Στο τέλος της ενότητας της στοματικής υγιεινής, αποφασίσαμε με τα 

παιδιά να φτιάξουμε ένα τραγούδι με κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε αν 

θέλουμε να προστατεύουμε τα δόντια μας. Βασιστήκαμε στο τραγούδι του 

Λουκιανού Κηλαηδόνη, «Ο ύμνος των μαύρων σκυλιών» και τα παιδιά έγραψαν έτσι 

τους δικούς του στίχους. 

 

Τραγούδι του ΝΑΙ και του ΟΧΙ: 

Στις σαλάτες λέμε ΝΑΙ. 

Στα φρέσκα φρούτα λέμε ΝΑΙ. 

Στα ψαράκια λέμε ΝΑΙ. 

Και στα όσπρια λέμε ΝΑΙ. 

Στο γαλατάκι λέμε ΝΑΙ. 

Και στο ψωμάκι λέμε ΝΑΙ. 

 

ΟΧΙ στα γαριδάκια. 

ΟΧΙ και στα ζαχαρωτά. 

ΟΧΙ στα πατατάκια. 

ΟΧΙ και στα γλυκά. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
η 

Περιγραφή: Με αφορμή μια συζήτηση των παιδιών αναφορικά με τα μέρη που έχουν 

επισκεφτεί και με αυτά που θα ήθελαν να επισκεφτούν, αποφασίσαμε να κλείσουμε 

τα μάτια μας και να κάνουμε ένα ταξίδι με τη φαντασία μας. 

 

Τα παιδιά φαντάστηκαν ότι: 

Ι: Εγώ ταξίδεψα στην Ορεστιάδα, εκεί που ήμουν πριν έρθω εδώ. Εκεί μένει ακόμα ο 

μπαμπάς μου επειδή δουλεύει στο στρατό. Ήταν καλά. Πέρασα πολύ όμορφα. Ήμουν 

με τους παλιούς μου φίλους και παίζαμε με τα σχοινάκια. Είναι πολύ μακριά η 

Ορεστιάδα κυρία. 

Θ: Εγώ ταξίδεψα στην Αθήνα και πήγα στο ζωολογικό κήπο. Εκεί είχε 

καμηλοπαρδάλεις, τίγρεις, λιοντάρια και σκυλιά. Ήμουν με τη μαμά και τον μπαμπά 

μου χωρίς τον αδερφό μου γιατί όλο κλαίει και δεν τον αγαπάω. 

Χ: Εγώ έκανα βόλτα. Πήγα Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαν υπέροχα ξενοδοχεία μεγάλα. 

Είχαν στολίσει τις κολόνες με κόκκινες και κίτρινες κορδέλες για να μοιάζουν 

Χριστούγεννα. Μετά πήγα βόλτα με τη μαμά μου στο λούνα πάρκ και είχε αντιλόπες 

και σκυλιά. Ήταν πολύ όμορφα. 

Φ: Πήγα στο ζωολογικό κήπο με τον μπαμπά μου. Ήταν πολύ όμορφα μου πήρε και 

παγωτό φράουλα.  Εμείς ήμασταν εδώ στην τάξη αλλά εγώ ήμουν κι εκεί με το 

μπαμπά μου. Στο ζωολογικό κήπο είδα λεοπάρδαλη, τσιτάχ και τίγρη. 

Σ: Εγώ πήγα στη Λάρισα με τους γονείς μου και ήταν και οι φίλοι μου από την τάξη 

μαζί  μας. Είχαμε πάει διακοπές σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και μείναμε εκεί. Το 

ξενοδοχείο μέσα ήταν πολύ ωραίο και είχε και μεγάλα απαλά κρεβάτια. Είχε πολλούς 

ανθρώπους μέσα και πολλά παιδιά και παίζαμε όλοι μαζί κρυφτό στο ξενοδοχείο που 

ήταν μεγάλο και είχε πολλές κρυψώνες. 

Σ: Εγώ ήμουν Τήνο. Από εκεί είναι η μαμά μου και πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Εκεί 

έπαιζα μπάλα με τους φίλους μου στο δρόμο έξω από το σπίτι και μερικές φορές 

παίζαμε και μέσα στην αυλή αλλά μόνο όταν δεν είναι εκεί η γιαγιά μου. Όταν η 

γιαγιά μου είναι σπίτι δεν με αφήνει να παίζω στην αυλή γιατί λέει ότι της χαλάω τα 

λουλούδια. Οι γονείς μου δεν ήταν εκεί. 

Δ: Εγώ πήγα βόλτα στους Νέους Πόρους. Από εκεί είναι η μαμά μου. Εγώ πήγα στον 

παππού μου και στη γιαγιά μου που με πήγαν βόλτα στην πλατεία και μου πήραν και 

παγωτό και παπούτσια κόκκινα ποδοσφαιρικά. 

Λ: Εγώ πήγα στη θάλασσα. Πέρασα ωραία με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. 

Μετά ήμασταν στο αυτοκίνητο για το ξενοδοχείο και ήταν υπέροχο, μεγάλο και 

πράσινο. Και ήταν και πολύ μεγάλο κυρία και τα πιάτα όλα ήταν πλυμένα και η μαμά 

έτσι δε χρειάζεται να πλένει και να κάνει συνέχεια δουλειές. 
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Χ: Εγώ ήμουν στο δάσος μαζί με τους φίλους μου. Συναντήσαμε ένα ρινόκερο που το 

πόδι του ήταν κολλημένο στο βράχο. Τον βοηθήσαμε να το βγάλει, και του δέσαμε το 

πόδι με ένα φύλο. Τότε εμφανίστηκε ένα ελάφι και μας έδωσε πολλά δώρα, γλυκά και 

καραμέλες. Εμένα επειδή τον βοήθησα περισσότερο από όλους μου έδωσε ένα 

ελαφάκι μικρό κι έναν ελέφαντα. 

Γ: Εγώ πήγα σε μια σπηλιά μαζί με τους δεινόσαυρους και τους δράκους και είχα κι 

ένα στεφάνι μαζί μου και παίζαμε όπως κάνουν στις ταινίες στην τηλεόραση στο 

τσίρκο. Εγώ κρατούσα το στεφάνι και οι δράκοι πετούσαν από το στόμα τους φωτιές 

και έπρεπε να περάσει η φωτιά μέσα από το στεφάνι. Και ήταν πολύ μεγάλοι και 

πολύ δυνατοί και οι δεινόσαυροι με πήγαν βόλτα στο πιο ψηλό βουνό της σπηλιάς. 

Θ: Εγώ πήγα σε ένα δάσος με λουλούδια και εκεί ήταν πολλές χρωματιστές 

πεταλούδες και μέλισσες. Εγώ έπαιζα μαζί τους και αυτές μου έκαναν όσες χάρες 

ήθελα και με πήραν βόλτα πάνω στα φτερά τους πολύ μακριά κι όταν με ξαναγύρισαν 

σπίτι μου πήραν δώρο και παγωτό. 

Μ: Εγώ φαντάστηκα ότι ήμουν μεγάλη και έγινα δασκάλα χορού σαν τη δασκάλα 

μου τη δική μου και έκανα μάθημα σε άλλα παιδάκια και χορεύαμε με ωραία 

φορέματα. Μετά μπήκα στο αυτοκίνητο που οδηγούσα εγώ μόνη μου στο δικό μου κι 

έκανα βόλτα και πέρασα πολύ ωραία κυρία. 

Β: Εγώ πήγα και βρήκα τους σουπερ ήρωες και με κάνανε και εμένα σουπερ ήρωα. 

Πήγαινα μαζί τους και σώζαμε τους καλούς και κλείναμε στη φυλακή τους κακούς. 

Εγώ φορούσα μπλε στολή και έβγαζα φωτιές από τα χέρια μου και τους κέρδιζα 

όλους. 

Ε: Εγώ πήγα βόλτα με ένα αυτοκίνητο που πετούσε στον ουρανό. Πήγα μέσα στα 

σύννεφα και είχε και ήλιο και πήγα κοντά αλλά δεν κάηκα γιατί ο ήλιος έγινε φίλος 

μου. Μετά άρχισε να βρέχει γλειφιτζούρια από τον ουρανό κι γέμισε το αυτοκίνητο 

και επειδή ήταν πολύ βαρύ έπεσα κάτω στο χώμα αλλά επειδή είχα δεμένη τη ζώνη 

μου δεν χτύπησα. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Παρατηρήσεις 

Διαπιστώνουμε ότι η καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας πρέπει να γίνει 

μέλημα των εκπαιδευτικών και ειδικότερα, αυτών της προσχολικής αγωγής. Για το 

λόγο αυτό, παρατίθενται ορισμένες διδακτικές προσεγγίσεις-δραστηριότητες, ώστε να 

μπορέσει να γίνει πιο εφικτός αυτός ο σκοπός. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
η
  «Μια λέξη, μια ιστορία». 

Μέσα από μια ενότητα που μπορεί να έχουμε στο διδακτικό πλάνο, μπορούμε να 

κάνουμε πολλές προσεγγίσεις αναφορικά με τη δημιουργικότητα. Παίρνουμε μία 

λέξη μέσα από το θέμα που διδάσκουμε, κατά προτίμηση ένα δισύλλαβο ουσιαστικό, 

και τη γράφουμε κάθετα. Πχ. 

Ο 

Υ 

Ρ 

Α 

Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν λέξεις που αρχίζουν από το κάθε 

γράμμα. (Πχ. Οουρανός, Υύπνος, Ρρέμα, Ααλάτι). 

Εμείς, επιλέγουμε τις λέξεις που σχηματίζουν φράσεις με πλήρες νόημα. Πχ. 

ΟΟργισμένες 

Υ Ύαινες 

ΡΡάβουν 

ΑΑσταμάτητα 

Τέλος, φτιάχνουμε με τα παιδιά μια ιστορία, ένα παραμύθι μέσα από αυτή τη φράση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
η
  «Αντιστροφή παραμυθιών». 

Άλλη μια δραστηριότητα που μπορεί να ερεθίσει τη φαντασία των παιδιών, είναι να 

αντιστρέψουμε μερικά παραμύθια ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να 

δημιουργήσουν ένα καινούριο παραμύθι, ορμώμενα από την ιστορία ενός παλιού. Πχ. 

 «Η Κοκκινοσκουφίτσα ήταν κακία ενώ ο λύκος ήθελε να τη βοηθήσει να βρει 

πιο γρήγορα το σπίτι της γιαγιάς της» 

 

 «Η Σταχτοπούτα φέρεται άσχημα στην καλή μητριά της και παρακούει 

συνέχεια τις οδηγίες της. Παντρεύεται τον πρίγκιπα μόνο για να μην 

προλάβουν να τον παντρευτούν οι ετεροθαλείς αδερφές της, χωρίς 

πραγματικά να τον αγαπά». 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
η
  «Ανακάτεμα παραμυθιών». 

Τέλος προτείνεται ως δραστηριότητα, αυτή της εμπλοκής των ηρώων διάφορων 

παραμυθιών σε μία ιστορία, ώστε τα παιδιά να τη συνεχίσουν και να φτιάξουν εκ 

νέου ένα καινούριο παραμύθι. Πχ. 

 «Η Κοκκινοσκουφίτσα συναντά στο δάσος την Πεντάμορφη που την κυνηγά 

το τέρας». 

 

 «Οι επτά νάνοι πήγαν στο χορό της Σταχτοπούτας, διέλυσαν την κολοκύθα 

που είχε για άμαξα και μετά εκείνη δε μπορούσε να γυρίσει σπίτι». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε ότι το παραμύθι, κυρίως στην προσχολική ηλικία, 

αποτελεί εργαλείο και διδακτικό μέσο για τον κάθε παιδαγωγό. Αυτό συμβαίνει 

καθώς τα παραμύθια αποτελούν πηγή επινόησης και δημιουργικότητας. Η «δύναμη» 

αυτή που έχουν τα παραμύθια έγκειται στο γεγονός ότι επηρεάζουν τόσο τους 

μικρούς όσο και τους μεγάλους. Τους προκαλεί να λάβουν κι αυτοί με τη σειρά τους 

μέρος στο χώρο της φανταστικής δημιουργίας που ξεδιπλώνεται μέσα από αυτά. Η 

συμβολή επομένως των παραμυθιών στην προσχολική ηλικία είναι αδιαμφισβήτητη.  

Επιπλέον, καταλήγουμε στο ότι η δημιουργικότητα είναι μια ικανότητα που 

ενυπάρχει στον άνθρωπο και αν δεν εξασκηθεί μπορεί να φθαρεί ή και να 

αχρηστευτεί. Καθήκον των εκπαιδευτικών είναι να διαφυλάξουν και να εξελίξουν με 

κάθε τρόπο αυτό το ταλέντο. Πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα παιδιά και κυρίως τα πιο 

προικισμένα.  

Στην παρούσα εργασία αναφερθήκαμε συν της άλλης και στα εμπόδια της 

δημιουργικής σκέψης τα οποία είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν συνειδητά και 

συστηματικά. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να σκεφτούμε ότι αρχικά, η καλή διάθεση 

είναι βασικό χαρακτηριστικό της δημιουργικής σκέψης. Απαιτείται λοιπόν, κατά 

κάποιο τρόπο ελπίδα και αυτοπεποίθηση αφού η θετική διάθεση είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικά των δημιουργικών ανθρώπων, όπως αυτά προαναφέρθηκαν. 

Επιπρόσθετα, έγινε ακόμα αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δημιουργικότητα. Ωστόσο, καταλήξαμε στο ότι όντως η δημιουργική σκέψη 

επηρεάζεται από την προσωπικότητα, την ευφυΐα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ, 

απλά δεν ξέρουμε ακριβώς τον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται. Το μόνο σίγουρο, 

είναι αυτό που γράφει ο Piaget,: «Ο παιδαγωγός πρέπει να είναι πρώτα από όλα 

δημιουργός. Δεν πρέπει να είναι ο μεταδότης μιας γνώσης, αλλά ο δημιουργικός 

μετουσίωτης της γνώσης». 

Ακόμη, παρατέθηκαν αυτούσιες οι αυτοσχέδιες ιστορίες των παιδιών, 

επιβεβαιώνοντας ότι όντως τα παιδιά αυτής της ηλικίας σφύζουν από δημιουργική 

φαντασία. Αυτός είναι και ο λόγος που κρίνει απολύτως απαραίτητη την καλλιέργεια 

της δημιουργικότητας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, προτάθηκαν ορισμένες 

δραστηριότητες, στα πλαίσια ενίσχυσης της δημιουργικής σκέψης. 

Γι να κλείσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι της δημιουργικής αναζήτησης, παραθέτουμε 

τα λόγια της Pearl Buck:«Το αληθινά δημιουργικό μυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από αυτό. Ένα ανθρώπινο πλάσμα γεννημένο αντικανονικά, 

απάνθρωπα ευαίσθητο. Γι αυτόν ένα άγγιγμα είναι ένα χτύπημα, ένας ήχος είναι ένας 

θόρυβος, μια ατυχία είναι μια τραγωδία, η χαρά είναι μια έκσταση, ένας φίλος είναι 

ένας εραστής, ένας εραστής είναι ένας θεός, μια αποτυχία ένας θάνατος. Πρόσθεσε σ’ 

αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισμό την ακατάπαυστη ανάγκη να δημιουργεί. 

Να δημιουργεί έτσι ώστε χωρίς τη δημιουργία μουσικής ή ποίησης ή βιβλίων ή κτιρίων 

ή κάτι με νόημα, κόβεται η ίδια του η ανάσα. Πρέπει να δημιουργεί. Πρέπει να 
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ξεχειλίζει από δημιουργικότητα. Από κάποια παράξενη, άγνωστη, εσωτερική 

κατεπείγουσα ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν δημιουργεί». 
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