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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Το φαινόμενο της προσφυγιάς μέσα από ένα 

παραμύθι. Ανάλυση περιεχομένου eTwinning που υλοποίησαν το 8ο, 11ο 

νηπιαγωγείο Φλώρινας και το ολοήμερο νηπιαγωγείο Βεύης», περιλαμβάνει το 

κοινωνικό φαινόμενο της προσφυγιάς, το οποίο προβάλλεται μέσα από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα eTwinning «Παιδικά Δικαιώματα - Έχω κάτι να σου πω… έχω δικαίωμα 

και εγώ…». Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες αυτού του προγράμματος είναι 

το παραμύθι «Το αηδόνι με τις δύο πατρίδες» μέσα από το οποίο αναλύεται ένα από 

τα πιο σκληρά φαινόμενα, η προσφυγιά. 

Μέσα στην εργασία περιλαμβάνονται, επίσης, κάποιες βασικές έννοιες, όπως 

της παιδικής λογοτεχνίας, του σχολείου, της κοινωνίας, των κοινωνικών φαινομένων 

(προσφυγιά, πόλεμος, ειρήνη κ.α.) για την κατανόηση του αντικειμένου και κάποιες 

δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την προβολή της ειρήνης, της ισότητας 

και των παιδικών δικαιωμάτων.   

Σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας, προβάλλοντας αυτό το Πρόγραμμα, είναι 

αφενός να συνειδητοποιήσει κανείς τα κοινωνικά φαινόμενα του πολέμου, της 

ειρήνης και της προσφυγιάς που ταλανίζουν πολλά μέρη του κόσμου καθώς και να 

κατανοήσει τα Παιδικά Δικαιώματα και αφετέρου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Λέξεις - κλειδιά: 

Παιδική λογοτεχνία, εκπαίδευση, ειρήνη-πόλεμος, προσφυγιά, Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  eTwinning  
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ABSTRACT 
This dissertation named ‘The phenomenon of migration through a fairy tale. An e-

Twinning project carried out by the 8th and 11th nursery schools in Florina and the 

all-day nursery school in Vevi’, illustrates the social and multilateral concept of 

immigration, which is promoted through the European project ‘e-Twinning’, 

‘Children’s Rights- "I want to tell you something...I have rights too!"’.  

One of the most fundamental concepts of this programme is a fairy tale 

roughly translated as ‘The nightingale with the two home countries’ which analyses 

one of the harshest social phenomena: human migration. 

The dissertation also includes the principles of basic concepts including those 

of literature, schooling, social phenomena (such as immigration, war, peace etc.) in 

order to understand the objectives and those activities that took place aiming to 

promote peace, equality and children’s rights.  

The main purpose of the dissertation, with the promotion of this project, is on 

the one hand, to make the reader aware of the social phenomena of war and 

immigration which both agonise many places around the globe and, at the same time, 

to perceive and comprehend Children’s rights. On the other hand, it aims to apprise 

the reader of the advancement of technology in the process of teaching.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το κοινωνικό φαινόμενο της προσφυγιάς, το 

οποίο προβλήθηκε μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning «Παιδικά 

Δικαιώματα – Έχω κάτι να σου πω… έχω δικαίωμα και εγώ…». Το πρόγραμμα αυτό 

υλοποιήθηκε σε πέντε σχολικές μονάδες, το ολοήμερο νηπιαγωγείο Βεύης, το 

ολοήμερο δημοτικό Κάτω Κλεινών και το 8ο  και 11ο νηπιαγωγείο Φλώρινας σε 

συνεργασία με το ΣΤ’ δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο Αγλαντζίας Λευκωσίας 

Κύπρου. Η συνεργασία αυτών των σχολικών μονάδων βασίστηκε σε κοινές δράσεις, 

που χρησιμοποίησαν διάφορα συνεργατικά εργαλεία ΤΠΕ. Η πραγματοποίηση αυτού 

του έργου έγινε με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας και ειδικότερα 

στη Συρία εξετάζοντας και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στα παιδιά. 

Στις μέρες μας, το φαινόμενο της προσφυγιάς απασχολεί μεγάλο μέρος του 

πλανήτη και αποτελεί μία επώδυνη κατάσταση. Όλο και πιο συχνά, παρατηρείται η 

ανάπτυξη του προσφυγικού κύματος εξαιτίας των άθλιων και απάνθρωπων 

συνθηκών, το οποίο πρόκειται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο όσο οι πόλεμοι και 

η φτώχεια θα εξαπλώνονται. Δυστυχώς όμως, πολλοί από τους πρόσφυγες που 

πηγαίνουν σε μία άλλη χώρα αντιμετωπίζουν άλλα φαινόμενα, όπως αυτά του 

ρατσισμού, τον διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Για τον λόγο αυτόν, επιλέχθηκε το 

πρόγραμμα «Παιδικά Δικαιώματα – Έχω κάτι να σου πω… έχω δικαίωμα και 

εγώ…», ώστε τα παιδιά μέσα από αρκετές δραστηριότητες να ξεπεράσουν τους 

φόβους ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους αλλά και να 

κατανοήσουν τα παιδικά τους δικαιώματα καθώς και το ότι όλοι είναι μεταξύ τους 

ίσοι. Τα παιδιά μέσα από δράσεις όπως, τη δραματοποίηση του παραμυθιού «Το 

αηδόνι με τις δύο πατρίδες», τη δημιουργία Εικονικού Μουσείου, τη ζωγραφική με 

την τεχνική της χαρακτικής κ.α. εκτός του ότι καλλιέργησαν την δημιουργικότητά 

τους ταυτόχρονα ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και γνώρισαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο είναι η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς, ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της 

διαδικασίας και αλληλεπιδρά µε το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές 

του και την τεχνολογία. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εντάσσεται σε δράσεις που έχουν ως 

στόχο την αυτενέργεια, τη διερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων, την αιτιολόγηση, 



7 
 

τη διατύπωση συμπερασμάτων και τη δημιουργικότατα µε απώτερο στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας της μάθησης.  

Η εργασία αυτή συμβάλει στη νέα γνώση στο νηπιαγωγείο μέσω των 

σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς συνδυάζει δραστηριότητες με βίντεο, υπολογιστές 

και άλλα παρόμοια μέσα. 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Αρχικά, αναπτύσσεται το 

θεωρητικό πλαίσιο, εστιάζοντας στην Παιδική Λογοτεχνία καθώς και τη χρήση της 

στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, περιγράφεται η Παιδική Λογοτεχνία στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και η σχέση του σχολείου με την κοινωνία και τα 

κοινωνικά φαινόμενα (π.χ. πόλεμος,  ειρήνη, προσφυγιά). Ακολούθως, αναλύεται η 

παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και γίνεται η καταγραφή των δράσεων 

των σχολικών μονάδων. Τέλος, προκύπτουν τα συμπεράσματα και ακολουθεί η 

ενδεικτική βιβλιογραφία. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Όπως ο όρος Λογοτεχνία, έτσι και ο όρος Παιδική Λογοτεχνία διαφέρει από εποχή σε 

εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Δεν είναι εύκολο να ορισθεί η ακριβής 

σημασία της. Ωστόσο, κυριαρχεί πλέον η άποψη ότι με τον όρο Παιδική Λογοτεχνία 

εννοεί κανείς το σύνολο των κειμένων, πεζών και ποιητικών που συμβάλλουν στην 

ψυχαγωγία των παιδιών και στην πνευματική τους καλλιέργεια καθώς έχουν την 

δυνατότητα να φέρουν το παιδί πιο κοντά στο φαινόμενο της τέχνης και ειδικότερα 

της Λογοτεχνίας (Δελώνης, 1990). 

Τα έργα που συμπεριλαμβάνει το σώμα της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι:  

• Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία  

• Παραμύθια λαϊκά 

• Μύθοι 

• Σύγχρονες μικρές ιστορίες 

• Βιβλία-παιχνίδια, διαδραστικά αφηγήματα, βιβλία με προβλέψιμη 

εξέλιξη 

• Ποιήματα – λίμερικς -λογοπαίγνια 

• Αφηγήματα-Μυθιστορήματα 

• Βιβλία γνώσης, εγκυκλοπαιδικά (Κωτόπουλος, 2013) 

 

Όσον αφορά την Λότη Πέτροβιτς - Aνδρουτσοπούλου αναφέρει τα σημεία 

αναγνώρισης της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ως προς τη μορφή: τη λιτότητα του λόγου, 

την απουσία βωμολοχιών και σαρκασμού, τη συντομία και το καίριο των 

περιγραφών, την αμεσότητα της αφήγησης, τη διαγραφή των χαρακτήρων χωρίς 

επιμονή στην ψυχογράφησή τους. Σχετικά με το περιεχόμενο υποστηρίζει ότι η 

υπόθεση έχει ξεκάθαρο πλαίσιο και η πλοκή είναι έντονη και γρήγορη. Τέλος, 

αναφέρει ότι ο αναγνώστης είναι αντικείμενο αγάπης από το συγγραφέα (Κωτόπουλος, 

2013). 
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Ο Ηρακλής Καλλέργης, καθώς εξετάζει το πρόβλημα της ιδεολογίας στην 

Παιδική Λογοτεχνία, ξεχωρίζει την ανάγκη να λάβουν σοβαρά οι συγγραφείς 

λογοτεχνημάτων για παιδιά και για νέους την δραστικότητα του ωραίου λόγου και τις 

ψυχικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με στόχο να προσφέρουν κείμενα που όχι μόνο 

θα κάνουν τη συνείδηση του αναγνώστη να λειτουργήσει αισθητικά αλλά θα 

περιέχουν και ορισμένα ιδεολογικά μηνύματα. Σύμφωνα με τον Καλλέργη, ο  

λογοτέχνης που προσπαθεί να γράψει για παιδιά συνειδητοποιεί την ευθύνη που έχει 

και έτσι προβάλλει τον άγγελο και όχι το δαίμονα που κρύβει μέσα του (Κωτόπουλος, 

2013). 

Ο Miles McDowell στην προσπάθειά του να ορίσει την Παιδική Λογοτεχνία, 

αναφέρει τα χαρακτηριστικά του παιδικού βιβλίου. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι τα 

παιδικά βιβλία είναι γενικά πιο σύντομα και προτιμούν περισσότερο την ενεργητική 

παρά την παθητική συμπεριφορά με διαλόγους. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι 

πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά, καθώς αυτά είναι που αποτελούν τον κανόνα. 

Τα παιδικά βιβλία τείνουν να είναι περισσότερο αισιόδοξα παρά αποθαρρυντικά. Η 

γλώσσα του βιβλίου είναι προσανατολισμένη στη γλώσσα του παιδιού, καθώς επίσης, 

η πλοκή γίνεται με μία ευδιάκριτη δομή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η μαγική και 

φανταστική ατμόσφαιρα, καθώς και η απλότητα και περιπέτεια , που αποτελούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του παιδικού βιβλίου (Κωτόπουλος, 2013).     

Ο Heather Dubrow εντοπίζει στα παιδικά βιβλία κυρίως τον ενήλικο που τα 

συγγράφει: «ο κώδικας συμπεριφοράς έχει δομικούς και στυλιστικούς άξονες που 

βασίζονται σε μια πολύ περισσότερο νοσταλγική, σε προσωπικό επίπεδο, και 

διδακτική, σε δημόσιο, έννοια του κειμένου απ' οτιδήποτε σε οποιοδήποτε άλλο είδος 

βιβλίου» (Κωτόπουλος, 2013).  

Η Jacqueline Rose, αν και πιο ακραίες, έχει ανάλογες απόψεις με του Dubrow. 

Ο όρος «Παιδική Λογοτεχνία» δεν αντιστοιχεί προς το περιεχόμενό του, εφόσον 

υπάρχει καθαρά προς χρήση ενηλίκων. Στην πραγματικότητα οι ενήλικοι φοβούνται 

την παιδική ηλικία για την έντονη σεξουαλικότητά της και γι' αυτό σχηματίζουν, εκ 

των υστέρων, μια ιδανική εικόνα γι' αυτήν, από την οποία αφαιρούνται όλα εκείνα τα 

στοιχεία τα οποία νιώθουν ότι τους απειλούν. Η Παιδική Λογοτεχνία δεν είναι παρά 

μόνο η μαζική προσπάθεια να πεισθούν τα παιδιά ότι οφείλουν να ανταποκρίνονται 

στα ιδεολογικά σχήματα με τα οποία φαντασιακά και εξιδανικευμένα οραματίζονται 

οι ενήλικοι την παιδική ηλικία. (Κωτόπουλος, 2013). 
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1.2 ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Η Παιδική Λογοτεχνία αναφέρεται σε μια τέχνη του λόγου, η οποία καλλιεργείται 

από ενήλικες και απευθύνεται σε παιδιά. Η Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί μέρος της 

Λογοτεχνίας. Κατά τη Selma Lagerlof «το παιδικό λογοτέχνημα είναι αληθινό, όταν 

αρέσει τόσο στους μεγάλους, όσο και στους μικρούς». Τα όρια ανάμεσα στη 

Λογοτεχνία και στη Παιδική Λογοτεχνία αρκετές φορές συγχέονται. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κείμενα πεζά κυκλοφορούν σε ειδικές εκδόσεις για 

παιδιά ή καταχωρίζονται σε Ανθολογίες ή Αναγνωστικά που απευθύνονται σε αυτά 

(Κατσίκη – Γκίβαλου, 1995). 

Ο σκοπός της Λογοτεχνίας, όπως και της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι ο ίδιος, 

η ευχαρίστηση και η απόλαυση του αναγνώστη. Όσο αφορά την Παιδική Λογοτεχνία, 

η διατύπωση των ιστοριών είναι απαραίτητο να είναι σε απλή μορφή, ώστε να γίνουν 

κατανοητά από τα παιδιά. Ωστόσο, επειδή οι εμπειρίες των παιδιών είναι 

περιορισμένες, έτσι και οι πηγές που επιλέγονται είναι περιορισμένες, από τις οποίες 

αποζητούν την ψυχαγωγία. Η χρήση του βιβλίου από τα παιδιά σαφώς εξυπηρετεί 

διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που εξυπηρετεί η χρήση των κειμένων από τους 

ενηλίκους. Η Λογοτεχνία δηλαδή ψυχαγωγεί τους ενήλικους ή τροποποιεί τις απόψεις 

τους, ενώ στην περίπτωση των παιδιών διαμορφώνει τις απόψεις τους ή ακόμα και 

αυτά τα ίδια. Τέλος, «στην Παιδική Λογοτεχνία ανήκουν καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα των μεγάλων που έχουν σκοπό να προσφέρουν στο παιδί την χαρά, 

την αισθητική απόλαυση και παράλληλα να υποβάλλουν μηνύματα με 

ανθρωποπλαστικό χαρακτήρα. Στα βιβλία για τους νέους συναντώνται δυο 

ετερογενείς κόσμοι: «ο κόσμος των παιδιών κι ο κόσμος των ώριμων κι ανάμεσα σε 

αυτούς υπάρχει οπωσδήποτε ένα χάσμα που εντοπίζεται στις αντιλήψεις στα βιώματα 

στους πόθους και τις ορμές» (Δελώνης, 1990). 

 

1.3 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα η Παιδική Λογοτεχνία χωρίζεται σε πέντε περιόδους. Αυτές είναι: 

Η πρώτη περίοδος (1835 – 1858) έχει ως ορόσημο το πρώτο παιδικό 

περιοδικό με τίτλο «Παιδική Αποθήκη» και εκδόθηκε το 1836.  Είναι η νηπιακή 
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ηλικία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Εξελίσσεται σε μία περίοδο είκοσι περίπου χρόνων 

και περιλαμβάνει έργα του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, του Αλέξανδρου 

Κατακουζηνού και του Ηλία Τανταλίδη (Ζαγκότας, 2011). 

Η δεύτερη περίοδος (1858 – 1917) είναι μία σημαντική περίοδος ξεκινώντας 

το 1858 όταν εκδόθηκαν τα έργα «Γεροστάθης» του Λέοντος Μελά. Άλλα ξεχωριστά 

έργα είναι η «Ελληνική Χρηστομάθεια» του Ρίζου Ραγκαβή και το «Παραμύθι χωρίς 

Όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα. Επίσης, ιδρύεται ο σύλλογος «Προς Διάδοση των 

Ελληνικών Γραμμάτων» ο οποίος και προωθεί το παιδικό βιβλίο. Τέλος, εκδίδεται το 

περιοδικό «Διάπλασης των Παίδων» από τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, το οποίο 

προωθεί την Παιδική Λογοτεχνία και δημοσιεύει αργότερα το πρώτο νεοελληνικό 

διήγημα στη δημοτική, « Ο Τρομάρας» του Γ. Βιζυηνού. Η θεματολογία της περιόδου 

αυτής κινείται γύρω από τον διδακτισμό, τον εθνικό και θρησκευτικό φρονηματισμό 

και την αγάπη για την φύση (Ζαγκότας, 2011). 

 Η τρίτη περίοδος (1917 – 1940) έχει την ίδια θεματολογία με τη δεύτερη 

περίοδο. Κυριαρχούν θέματα που αφορούν τη πατρίδα, τη θρησκεία και την 

οικογένεια. Στα κείμενα όμως παρατηρήθηκε ότι μειώνεται η αφήγηση και αυξάνεται 

η δράση. Οι ποιητές και οι πεζογράφοι την περίοδο αυτή είτε γράφουν για παιδιά είτε 

συμπεριλαμβάνουν στους ήρωες τους παιδιά (π.χ. Κ. Παλαμάς, Ζ. Παπαντωνίου, Π. 

Δέλτα). Η Πηνελόπη Δέλτα αποτελεί συνδετικό κρίκο με την επόμενη περίοδο όπου 

με τον θάνατό της, το 1940, κλείνει αυτή η εποχή (Ζαγκότας, 2011).  

Η τέταρτη περίοδος (1940 – 1974) καλύπτει τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, την 

κατοχή, τον εμφύλιο, τη δικτατορία το 1967 και την πτώση της 1974. Όλες αυτές οι 

ανακατατάξεις και τα πρότυπα τα οποία μεταβάλλονται επηρεάζουν την Παιδική 

Λογοτεχνία. Γίνονται πολλές μεταφράσεις κλασσικών λογοτεχνικών έργων και 

διασκευές για παιδιά έργα των αρχαίων ελλήνων («Ιλιάδα» και «Οδύσσεια»). Τέλος, 

η παιδική ποίηση παρουσιάζει σπουδαία έργα του Γιώργη Κρόκου, του Χάρη 

Σακελλαρίου, του Δημήτρη Χαρωνίτη, του Κώστα Καλαπανίδα κ.α. Παρόλο που δε 

γίνεται η καλύτερη δυνατή μετάφραση, το παιδί έρχεται σε επαφή με μεγάλα έργα 

(Ζαγκότας, 2011).  

Η πέμπτη περίοδος (1974 – σήμερα) και τελευταία αρχίζει με την 

Μεταπολίτευση η οποία σημαδεύει και την ακμή της Ελληνικής Παιδικής 

Λογοτεχνίας. Μετρώντας πλέον πάνω από εκατό χρόνια ύπαρξης, δημιουργεί την 
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δική της Ιστορία γραμμένη από τον Χάρη Σακελλαρίου (1982) και από τον Δημήτρη 

Γιάγκο (1976). Οι πολιτικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές δομές της 

ελληνικής κοινωνίας αλλάζουν. Η θεματογραφία της περιόδου αυτής αλλάζει και 

σημειώνεται ένα άνοιγμα σε κοινωνικά θέματα (Aids, βία, ανεργία κλπ). Επιπλέον, οι 

εκδόσεις των λογοτεχνικών βιβλίων αυξάνονται συνεχώς, η εικονογράφηση των 

παιδικών βιβλίων βελτιώνεται και γίνεται εισαγωγή της Παιδικής Λογοτεχνίας ως 

μάθημα στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Κατά τη διάρκεια της πέμπτης 

περιόδου εκδίδονται χιλιάδες παιδικά βιβλία, κάτι που αυξάνει τις εκδόσεις (Ζαγκότας, 

2011). 

 

 

1.4 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Γλώσσα αποτελεί το κυρίαρχο μέσο, με την οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει 

και να αναπτύξει οποιοδήποτε θέμα. Τα παιδιά μέσω του προφορικού λόγου 

επικοινωνούν, περιγράφουν, αλληλεπιδρούν, διατυπώνουν ερωτήματα και απορίες 

και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Όσον αφορά τον γραπτό λόγο τα παιδιά έρχονται 

σε επαφή με διαφορετικά είδη κειμένων, καθώς πολλές φορές στο σχολείο τους 

ζητείται να δημιουργήσουν μία έκθεση, επιστολή ή κάποιο άλλο κείμενο.   

Η Παιδική Λογοτεχνία, είναι το σύνολο των κειμένων που έχουν ως στόχο να 

συμβάλλουν όχι μόνο στη ψυχαγωγία των παιδιών αλλά και στην πνευματική τους 

καλλιέργεια, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορφιάς, στην 

ωρίμαση της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης. Η 

Λογοτεχνία για παιδιά μπορεί να είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα παραμύθι ή μία 

μικρή ιστορία που έχει την δυνατότητα να σταθεί ως το έναυσμα, να δημιουργήσει 

συζητήσεις και να θέτει προβληματισμούς. Η ενασχόληση με την Λογοτεχνία  

προσφέρει στα παιδιά απόλαυση, καλλιεργεί τη μητρική τους γλώσσα, προωθεί τον 

διάλογο και διευρύνει το λεξιλόγιο τους (Αναγνωστόπουλος, 2001). 

Αρκετά παιδιά ήδη αν όχι από την Α’, στην Β’ τάξη μπορούν να γράφουν 

μικρά κείμενα, όχι μόνο σωστά από άποψη διατύπωσης, αλλά και με τη χρήση 

λογοτεχνικών σχημάτων όπως είναι αυτή της παρομοίωσης και της ερώτησης. Από το 



13 
 

νηπιαγωγείο ακόμη τα νήπια κατανοούν το συσχετισμό μεταξύ του γραπτού και του 

προφορικού λόγου, όταν η νηπιαγωγός τους διαβάζει κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, 

αφού συνειδητοποιούν ότι τα όσα διαβάζει αποτελούν στοιχεία που βρίσκονται κάπου 

μέσα γραμμένα (Γιαννικοπούλου, 1998). 

Είναι πολύ σημαντικό το σχολείο να δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες δίνουν 

στα παιδιά την ευκαιρία να διηγηθούν βιωματικές εμπειρίες και να αφηγούνται δικές 

τους ιστορίες. Καταστάσεις που συνδέονται με τη βιωματική εμπειρία και βρίσκονται 

εγγεγραμμένες στα βιβλία είναι σημαντικές, γιατί οδηγούν το παιδί ως αναγνώστη 

μέσα από τη συμμετοχή και τη συλλογική εργασία, στην κατάκτηση της κοινωνικής 

κατασκευής της εμπειρίας. Ο εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής, λαμβάνοντας υπόψη  

την εμπειρία του κάθε παιδιού, πρέπει να προσπαθεί να την εμπλουτίζει μέσα από 

κριτικές και συγκριτικές διαδικασίες. 

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Παιδική Λογοτεχνία στην 

εκπαίδευση είναι διδακτικός και κοινωνικοποιητικός. Σύμφωνα με την Κανατσούλη, 

το σχολείο έχει σαν πρωταρχικό σκοπό να γνωρίσει στο μαθητή βασικές δεξιότητες, 

δηλαδή την ανάγνωση, την γραφή και την αρίθμηση, φέρνοντάς τον συγχρόνως σε 

επαφή με στοιχεία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Δεν αρκείται όμως μόνο στο να 

μεταφέρει πληροφορίες, καθώς έχει και ως στόχο τη διαμόρφωση ικανών  

προσωπικοτήτων ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Σκοπός της Λογοτεχνίας 

για παιδιά είναι να αναπτυχτούν πνευματικά οι μαθητές και να μεταφερθούν σε 

εκείνα μία ορισμένη οπτική πραγμάτων (Κανατσούλη, 2007). 

Η Παιδική Λογοτεχνία προκαλεί αρχικά αισθητική τέρψη στο παιδί. Ένας από 

τους κυριότερους σκοπούς της είναι η απόλαυση του κειμένου. Οι περισσότεροι 

σύγχρονοι παιδικοί λογοτέχνες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αισθητική αξία των 

κειμένων τους και στην απόλαυση που αυτά θα προκαλέσουν στους μικρούς 

αναγνώστες. Προσφέρει τέρψη λοιπόν, γιατί προβάλει όψεις της πραγματικότητας και 

αντίστοιχες βιωματικές και συγκινησιακές καταστάσεις. Άλλωστε, εκείνο που 

μετράει κατά βάση στη λογοτεχνία είναι το συγκινησιακό και όχι το γνωστικό 

στοιχείο, διότι μιλάει με αισθήματα. Έτσι, ελκύει το ενδιαφέρον και δίνει την 

δυνατότητα να δει κάθε μικρός αναγνώστης με τρόπο διαφορετικό την 

πραγματικότητα (Κατσίκη – Γκίβαλου, 1995). 
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Επίσης, καλλιεργεί τη σκέψη και αναπτύσσει την φαντασία των μαθητών. Το 

παιδί εκτονώνεται και ικανοποιείται συναισθηματικά ζώντας έμμεσα τα βιώματα των 

ηρώων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτό. Παίρνοντας μέρος στην λογοτεχνική 

εμπειρία βλέπει κόσμους που δεν θα μπορούσε να δει αλλιώς. Επίσης, το παιδί βιώνει 

βασικές επιθυμίες και ανάγκες άλλων ανθρώπων, προβλήματα, αξίες και 

συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργεί και αποκτά μία δομημένη εικόνα 

ζωής. Ακόμη, με την δραματοποίηση και τα οπτικοακουστικά μέσα κατά το 

προαναγνωστικό στάδιο βελτιώνεται η θετική συμπεριφορά του. Κάθε παιδί διαθέτει 

έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και έχει ανάγκη να ζήσει τις συγκινήσεις που 

του προκαλεί η περιπέτεια, η εξερεύνηση κι αυτό έχει την δυνατότητα να το ζήσει 

μέσω των ηρώων των λογοτεχνικών βιβλίων (Ευαγγέλου, 1993). 

Επιπλέον, οι Robinson και Spodek παρατηρούν ότι η Λογοτεχνία αποτελεί μια 

προφανή πηγή ποικιλίας στη χρήση λέξεων και λεξιλογίου. Η Παιδική Λογοτεχνία 

και συγκεκριμένα οι μικρές εικονογραφημένες ιστορίες, μπορούν να βοηθήσουν στον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Η εξέλιξη του 

γλωσσικού οργάνου επιτυγχάνεται αφενός, μέσο της ανάγνωσης και αφετέρου, μέσα 

από τη συστηματική αξιοποίηση του γλωσσικού πλούτου. Έρευνες που έχουν γίνει σε 

ελληνικά νηπιαγωγεία έχουν δείξει ότι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου 

προσαρμοσμένου στην  ικανότητα του κάθε παιδιού, το οδηγεί σε νέες φανταστικές 

ευχάριστες καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επικοινωνία. Επομένως, 

η επικοινωνία με την σειρά της επενδύει το παιδί με κατάλληλο λεξιλόγιο, γεγονός 

που τον βοηθάει στον εμπλουτισμό του (Αποστολίδου & Χοντολίδου, 1999). 

Η Παιδική Λογοτεχνία ακόμη, προβάλλει βασικά θέματα που απασχολούν τον 

άνθρωπο προκαλώντας έτσι προβληματισμό στους αναγνώστες. Με τον τρόπο αυτόν 

λοιπόν το άτομο, οδηγείται στην αυτογνωσία, διότι βλέπει τον ήρωα σε στιγμές 

ευτυχίας και δυστυχίας καθώς και σε καταστάσεις ηθικής ανάτασης και ώρες 

αδιεξόδου (Παπαντωνάκης, 2003). 

Η Λογοτεχνία για παιδιά επίσης, ψυχαγωγεί, γιατί δημιουργεί στον 

αναγνώστη τις συνθήκες εκείνες που τον οδηγούν σε καταστάσεις εσωτερικής 

πληρότητας (Δελώνης, 1990). 

Μέσω των λογοτεχνικών βιβλίων οι μικροί αναγνώστες γνωρίζουν τον κόσμο, 

τις στάσεις ζωής, τις αξίες και ευαισθητοποιούνται σε αρκετά θέματα. Όπως η 
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Λογοτεχνία έτσι και η Παιδική Λογοτεχνία δημιουργεί πρότυπα. Προσπαθεί να 

απεικονίσει τους ήρωες κάποιες φορές ιδανικούς και άλλες φορές χαρακτήρες προς 

αποφυγήν. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα τα παιδιά να βοηθηθούν και να διαμορφώσουν 

με βιωματικό τρόπο ηθικά και αισθητικά κριτήρια.  

Η ενασχόληση με την Λογοτεχνία φέρνει το παιδί σε επαφή με το βιβλίο, το 

διασκεδάζει, το βοηθά να εκτιμήσει τον κόσμο και τη δική του θέση σε αυτόν. Ο 

εκπαιδευτικός αξιοποιεί διάφορα είδη λογοτεχνικών κειμένων, όπως παραμύθια, 

μύθους, μικρές ιστορίες, ποιήματα, βιβλία γνώσεων προσπαθώντας συγχρόνως να 

επινοεί τρόπους που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Ορισμένοι τρόποι είναι η 

αξιοποίηση των ενδείξεων του εξωφύλλου και του οπισθόφυλλου, η αξιοποίηση του 

τίτλου, των εικόνων ή της αρχής του κειμένου, η αξιοποίηση βιβλίων γνώσεων και η 

προσαρμογή τους σε μία παιδαγωγική πρακτική, διασκευή ενός γνωστού παραμυθιού 

ή ιστορίας. Τέλος, άλλοι τρόποι είναι η σύνδεση εικόνων ενός παραμυθιού με τους 

διαλόγους του, η υπαγόρευση ενός γνωστού παραμυθιού από τα παιδιά στον 

εκπαιδευτικό και το γράψιμο ενός γνωστού παραμυθιού με βάση εικόνες στη σωστή 

σειρά. (Παπαδάτος, 2009). 

Η συνάντηση του παιδιού με τη λογοτεχνία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, γίνεται 

κυρίως με τη διαμεσολάβηση της νηπιαγωγού. Για να μπορέσει όμως η νηπιαγωγός 

να κινητοποιήσει τον εσωτερικό κόσμο του κάθε παιδιού και να διεγείρει την 

δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον του πρέπει πρώτα να έχει νιώσει η ίδια την 

ομορφιά του κειμένου. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει ο επαρκής αναγνώστης που είναι 

σε θέση να ανακαλύψει τους τρόπους που διαβάζονται τα κείμενα, έτσι ώστε να τα 

μεταδίδει στο παιδί χαρίζοντάς του ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση σκέψεων. 

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί ένα θεματικό 

άξονα γύρω από τον οποίο κινούνται οι δραστηριότητες οι οποίες  αναπτύσσουν τη 

φαντασία, προάγουν τη σκέψη και το λόγο, ελευθερώνουν το δημιουργικό πνεύμα, 

δημιουργεί αισθήματα ευχαρίστησης και ψυχικής αποσυμπίεσης για τα παιδιά και 

τροποποιούν τη συμπεριφορά, ως ανάγκη για την ομαλή συνεργασία μελών της 

ομάδας. Επίσης, συμβάλει στην πρόληψη ενδοσχολικής βίας και στην δημιουργία 

θετικής στάσης για τη διαφορετικότητα. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν υιοθετούνται 

στάσεις ομαδικότητας και αλληλοσεβασμού που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 

της ομάδας και γενικότερα της κοινωνίας. Τέλος, η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού 
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κειμένου ή η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 

το περιεχόμενό του, αποτελούν στόχο για την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων 

όλων των παιδιών.  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Διαθεματικό Ενιαίο  Πλαίσιο Σπουδών ή αλλιώς Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τί θα πρέπει να 

μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις  

που καθορίζονται και το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα θέτει το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Πρόκειται 

στην ουσία για το πρόγραμμα ενός γνωστικού αντικειμένου, το οποίο σε πρακτικό 

επίπεδο απαντά στα ερωτήματα ποιά ύλη, για ποιό σκοπό, σε ποιά τάξη και με ποιά 

σειρά πρέπει να διδαχθεί ή ποιές γνώσεις πρέπει να μεταδοθούν στους μαθητές μιας 

συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας (π.χ. δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο) ή ενός 

συγκεκριμένου σχολικού τύπου (π.χ. γενικό ή τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο) 

(ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Προκειμένου να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα 

παιδιά θα πρέπει:  

 Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών 

 Να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις 

του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική τους συμμετοχή, όπως 

είναι για παράδειγμα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με ιδιαίτερες 

ικανότητες 

 Να παρέχει ευκαιρίες για την στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της 

γλώσσας όλων των παιδιών 

 Να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει την 

γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο 

 Να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, την συνεργασία με 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων 

 Να ενιαιοποιεί  τη γνώση και να προάγει τη διαθεματικότητα 
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 Να προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει τη γνώση, την 

κατανόηση και την ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και 

αξιών 

 Να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης, την επιλογή και 

την χρήση ποικίλου υλικού, την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων 

θεμάτων με πολλούς τρόπους 

 Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να 

εξασκούν τις δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς 

προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη 

αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων 

 Να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση 

των «σωστών» απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί ανάλογα τα λάθη τους κατά 

τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου 

 Να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και 

συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη δραματοποίηση, 

τη γραφή, τη ζωγραφική κ.ά. 

 Να ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτονομία 

 Να στηρίζει τον ρόλο της γλώσσας σε όλα τα προγράμματα  

 Να αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος 

 Να ενσωματώνει όπου είναι δυνατόν, την τεχνολογία στις διάφορες 

δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιοποιεί ποικιλία πηγών 

πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο 

 Να ενσωματώσει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα  

 Να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος (α. 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση και β. Φυσικό Περιβάλλον και 

Αλληλεπίδραση), Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, 

Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου 

(ΔΕΠΠΣ, 2003). 
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Τα προγράμματα αυτά δεν νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και 

δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Το 

πρόγραμμα για την Πληροφορική εισάγει τη γνωριμία με τη χρήση του υπολογιστή 

ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας, 

πάντα με την στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 

2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, 

ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα 

και προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά. Οργανώνει ελκυστικές μαθησιακές 

εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά μέσα σε πνεύμα 

συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιμερισμού της 

εργασίας και των ρόλων. Υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το 

παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη 

συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών. Επίσης, 

επιδιώκει την αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες του 

προγράμματος σύμφωνα με τον δικό του τρόπο και ρυθμό. Αξιοποιεί τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες του κάθε παιδιού ως σημείο 

εκκίνησης επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός καθώς βοηθά, συνεργάζεται, διαμεσολαβεί και 

διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 

2.3 Η «ΓΛΩΣΣΑ» ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η Γλώσσα είναι μία μαθησιακή περιοχή που όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω 

ανήκει στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ή αλλιώς στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αποτελεί το κυρίαρχο μέσο το οποίο έχει την 

δυνατότητα να προσεγγίσει και να αναπτύξει οποιοδήποτε θέμα. Σε ό,τι αφορά το 

πρόγραμμα της Γλώσσας, τονίζεται η διαθεματική διάσταση του αντικείμενου, ενώ οι 

δραστηριότητες προφορικής επικοινωνίας, ανάγνωσης και γραφής συνδέονται με όλα 

τα θέματα που εξετάζονται. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο είναι σε 
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θέση να περιγράφουν, να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να διατυπώνουν 

ερωτήματα και απορίες εμπλουτίζοντας έτσι τον λεξιλόγιό τους. Σκοπός της Γλώσσας 

είναι η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, η εξασφάλιση της μετάδοσης της 

συσσωρευμένης γνώσης και ανθρώπινης εμπειρίας από γενιά σε γενιά, καθώς επίσης, 

επιτρέπει την ατομική και συλλογική έκφραση συναισθημάτων και στάσεων απέναντι 

στον κόσμο που μας περιβάλλει (ΑΠΣ, 2011). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από την μαθησιακή περιοχή της 

«Γλώσσας» έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οι 

οποίες δεν σχετίζονται μόνο με το γλωσσικό σύστημα και τη γλωσσική επικοινωνία 

αλλά και με την προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

βασίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού. Κατά τον κριτικό γραμματισμό 

κάθε πολιτισμικό προϊόν, όπως είναι η γλώσσα είναι ένα πολυεπίπεδο πλέγμα 

ιδεολογιών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών (ΑΠΣ, 2011).  

Η γλώσσα βοηθάει το παιδί να αποκτήσει και να μοιραστεί εμπειρίες, να 

γνωρίσει τον κόσμο και να κοινωνικοποιηθεί. Ωστόσο, η μαθησιακή περιοχή 

«Γλώσσα» είναι σημαντική διότι μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες τα παιδιά της 

προσχολικής κυρίως ηλικίας έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν τα βασικά δομικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής. Επίσης, το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί με 

επάρκεια το γλωσσικό σύστημα ανάλογα πάντα με την περίσταση ή το πλαίσιο 

επικοινωνίας και να καταλαβαίνει παράλληλα ότι η παραγωγή προφορικού και 

γραπτού λόγου είναι μία διαδικασία δημιουργική και συνεργατική. Επιπλέον,  να 

ερμηνεύει αλλά και να αποτιμά κριτικά διαφορετικά κείμενα με τα οποία έρχεται ο 

μαθητής σε επαφή στη καθημερινότητά του ή στο σχολείο ανάλογα με το πλαίσιο 

αλλά και άλλα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Τέλος, να κατανοήσει ότι η κοινωνία 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή διαφορετικών γνώσεων, ιδεολογιών και στάσεων και να 

είναι έτοιμο το παιδί για την διαπραγμάτευσή τους με κριτικό πνεύμα χωρίς να 

ξεχνάν ότι πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα των άλλων ομιλητών (ΑΠΣ, 2011). 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη «Γλώσσα» δομείται με βάση τέσσερις 

δεξιότητες, οι οποίες είναι α) η κατανόηση προφορικού λόγου, β) η παραγωγή 

προφορικού λόγου, γ) η κατανόηση γραπτού λόγου και δ) η παραγωγή γραπτού 

λόγου. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται μέσα από δραστηριότητες που βοηθούν τα 

παιδιά πρώτον, να καταλαβαίνουν τα χαρακτηριστικά που έχουν και την λειτουργία 



21 
 

που πραγματοποιούν διαφορετικά κειμενικά είδη και τύποι προφορικού ή γραπτού 

λόγου. Δεύτερον, να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, επάγγελμα 

κ.ά.) που έχουν τα άτομα σε μία επικοινωνία όπως αυτά εμφανίζονται στο λόγο τους. 

Τρίτον, για την συνολική κατανόηση του κειμένου, οι δεξιότητες αυτές βοηθούν τα 

παιδιά να αξιοποιούν το συγκείμενο αλλά και τη λειτουργία επί μέρους γλωσσικών 

στοιχείων του κειμένου. Τέταρτον, να αξιολογούν κατά πόσο είναι αποτελεσματικό 

ένα κείμενο. Πέμπτον, να σχεδιάζουν τα δικά τους κείμενα είτε αυτά είναι προφορικά 

είτε γραπτά, επιλέγοντας τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν κάθε φορά, με σκοπό 

την αποτελεσματικότητα του κειμένου. Θα έλεγε κανείς ότι τα κείμενα 

παρουσιάζονται στη τάξη ως προϊόντα επικοινωνίας, ως γλωσσικές και νοηματικές 

δομές, ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών νοημάτων και ως προϊόντα 

αξιολόγησης (ΑΠΣ, 2011). 

Στο χώρο του νηπιαγωγείου καθώς και της πρώτης τάξης του δημοτικού θα 

πρέπει να διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, ώστε τα παιδιά από 

την αρχή να αποκτήσουν διάφορες συγκεκριμένες ικανότητες. Όσο αφορά τον 

προφορικό λόγο, δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να διηγούνται εμπειρίες τους 

επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και να χρησιμοποιούν 

λέξεις όπως «πρώτα», «μετά», «ύστερα» κτλ. Ενθαρρύνονται να αφηγούνται ένα 

παραμύθι καθώς παροτρύνονται και να συνθέτουν ιστορίες με ή χωρίς καθοδήγηση 

και περιορισμούς. Επίσης, δίνεται στα παιδιά το έναυσμα να περιγράφουν, να 

εξηγούν και να ερμηνεύουν κάποιο γεγονός, αντικείμενο ή προσωπικές τους 

εμπειρίες και στο τέλος να μπορούν να αιτιολογούν τις δικές τους απόψεις. Επιπλέον, 

κάθε παιδί ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε συζητήσεις και να χρησιμοποιεί 

στοιχειώδη επιχειρηματολογία, κατανοώντας ότι σε κάθε συζήτηση οι συμμετέχοντες 

είναι διαδοχικά ομιλητές και ακροατές και επομένως παίρνουν το λόγο εκ 

περιτροπής. Ακόμη, να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο 

μέσα από παραμύθια, ποιήματα, λαχνίσματα, γλωσσοδέτες και να απομνημονεύουν 

μικρούς ρόλους στο πλαίσιο των παραστάσεων μέσα στη τάξη. Τέλος, να 

αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση μέσα από τραγούδια, λαχνίσματα και ρίμες 

συνειδητοποιώντας σταδιακά το φωνολογικό χαρακτήρα της γλώσσας (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Όσον αφορά την ανάγνωση, δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να αναγνωρίζουν 

τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου με βάση τα εξωτερικά-τυπογραφικά 

χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο συνειδητοποιώντας ότι οι διαφορετικές αυτές 
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εκδοχές μεταφέρουν μηνύματα με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιούνται για 

διάφορους λόγους. Επίσης, τα παιδιά να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης 

του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. το γεγονός ότι διαβάζουμε από τα 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω κλπ.). Επιπλέον, να ακούν και να 

κατανοούν μία διήγηση, ένα κανόνα παιχνιδιού ή άλλα απλά κείμενα που κάποιος 

τους διαβάζει φωναχτά. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρεμβαίνουν κατά την 

ανάγνωση του κειμένου, κάνοντας υποθέσεις για την συνέχεια και το τέλος της 

ιστορίας. Ακόμη, τους δίνεται η ευκαιρία να «χρησιμοποιούν» την βιβλιοθήκη της 

τάξης και να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 

τους ή το θέμα με το οποίο απασχολούνται κάθε φορά. Άλλη μία ικανότητα είναι να 

συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η 

εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου καθώς και να κατανοήσουν γενικά στοιχεία 

από τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου. Τέλος, να αναγνωρίζουν και να 

συγκρίνουν διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου (πχ. το χειρόγραφο και το 

έντυπο κείμενο). Στο γραπτό λόγο τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με το λατινικό 

αλφάβητο το οποίο σταδιακά και μέσα από τα παιχνίδια αρχίζουν να το 

διαφοροποιούν από το ελληνικό (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Σημαντικό είναι να συνειδητοποιούν τα παιδιά τη χρησιμότητα του γραπτού 

λόγου και να αποκτούν κίνητρα για την κατάκτησή του. Ο εκπαιδευτικός αποδέχεται 

τα τυχόν λάθη που κάνουν τα παιδιά επιχειρώντας να γράψουν και τα αξιοποιεί στη 

μαθησιακή διαδικασία (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Για την σύνταξη του Προγράμματος αυτού ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα 

διάφορων ερευνητών καθώς επίσης μελετήθηκαν προγράμματα σχετικά με την 

γλώσσα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτά τα προγράμματα φανερώνεται ο 

σημαντικός ρόλος που μπορεί να κατέχει το νηπιαγωγείο όσον αφορά την πρόληψη 

της σχολικής αποτυχίας, που στις μικρές ηλικίες (νηπιαγωγείου και πρώτης 

δημοτικού) συνδέεται με το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με την 

γλώσσα (γραπτό λόγο). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως στόχο την 

όσο δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την ένταξή τους σε μία 

κοινωνία γραπτής επικοινωνίας (ΔΕΠΠΣ, 2003).  
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2.4 Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Κυριαρχεί η άποψη ότι το νηπιαγωγείο και οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής 

εκπαίδευσης δεν διδάσκουν στα νήπια ανάγνωση και γραφή διότι αυτό είναι και 

πρέπει να παραμείνει έργο του δημοτικού σχολείου. Ο Hudson (1990) υποστηρίζει ότι 

οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας οφείλουν να δημιουργήσουν ένα πλούσιο σε 

ερεθίσματα γραπτού λόγου περιβάλλον στο οποίο θα παροτρύνουν και θα 

καθοδηγούν συνεχώς τα παιδιά, ώστε να ανακαλύπτουν «μόνα τους» τον γραπτό 

λόγο, στα πλαίσια κατάλληλα οργανωμένων δραστηριοτήτων μέσα από 

πειραματισμούς και προσπάθειες. Επίσης σύμφωνα με τους Sigurdardottir και 

Birgisdottiz (1998), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το ενδιαφέρον των 

παιδιών για διάφορα θέματα και «να εισάγουν το γραπτό λόγο ακόμη και σε 

δραστηριότητες που δεν έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, 

αλλά όπου ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται ως φυσικό επακόλουθο για την 

πραγματοποίησή τους». (Τάφα, 2001). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η 

Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια 

της γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά του νηπιαγωγείου, καθώς δεν προσφέρει μόνο 

αισθητική αλλά και γλωσσική αγωγή.  

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου η χρήση της Παιδικής Λογοτεχνίας συνδέεται με 

την μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας, αν και πλέον μπορεί να πει κανείς ότι πληθώρα 

λογοτεχνικών βιβλίων προσφέρει δυνατότητες όχι μόνο για τη γλωσσική ανάπτυξη 

και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών, αλλά και για άλλους τομείς του 

Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠΣ, 2011). 

Η Παιδική Λογοτεχνία κατέχει κυρίαρχη θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

σπουδών για το νηπιαγωγείο. Τα παιδιά μέσα από την επαφή τους με τα βιβλία 

βελτιώνουν και εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. Ωστόσο, αυτή η επαφή θα 

πρέπει να ξεκινά πολύ πιο νωρίς, πριν ακόμη πάει στο σχολείο, με την πρωτοβουλία 

των γονέων. Έτσι, το νήπιο χρησιμοποιώντας το γλωσσικό αισθητήριο του δίνεται η 

δυνατότητα να γνωρίσει και άλλες μορφές και χρήσεις του καθημερινού λόγου. Το 

διάβασμα ενός βιβλίου με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο έχει ως στόχο την 

απόκτηση βασικών αναγνωστικών εμπειριών.   
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Ένας από τους βασικούς σκοπούς του νηπιαγωγείου είναι να παροτρύνει τα 

παιδιά να οργανώσουν τον προφορικό  τους λόγο ώστε να εναρμονίζεται περισσότερο 

με τα ζητούμενα στις εγγράμματες κοινωνίες που ετοιμάζονται να ζήσουν. 

Σημαντικές ικανότητες για την κατάκτηση μίας ομαλής ένταξης σε αυτές σύμφωνα με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι οι εξής: 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά το λόγο και 

αναλαμβάνοντας ρόλους ομιλητή και ακροατή 

 Να διηγούνται προσωπικές τους εμπειρίες, επιδιώκοντας να τηρούν τη 

διαδοχική σειρά των γεγονότων  

 Να αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες  

 Να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα   

 Να δίνουν εξηγήσεις για τις ενέργειες τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και 

τις πράξεις τους  

 Να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται για να πείσουν τους 

άλλους για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους (ΑΠΣ, 2011). 

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα στον τομέα της «Αγωγής του Λόγου» στο 

νηπιαγωγείο προβλέπει ποιήματα και παραμύθια. Όσον αφορά τα ποιήματα πρέπει να 

είναι απλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απλοϊκά, και σύντομα. Τα παιδιά αν και 

τις περισσότερες φορές δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν εντελώς το νόημα, θα 

πρέπει να εκλάβουν την ομορφιά που προσφέρει η ποίηση. Η Kornei Chukovsky, 

Ρώσος παιδαγωγός τονίζει χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει η παιδική ποίηση: 

 Εικονοπλασία – στροφή και εικόνα 

 Πλούσια δράση μέσω εναλλαγής εικόνων 

 Μουσικότητα 

 Ομοιοκαταληξία 

 Οι λέξεις που ομοιοκαταληκτούν να σηκώνουν το σημασιολογικό βάρος της 

στροφής 

 Στίχος και συντακτικό σύνολο 

 Περιορισμένος αριθμός επιθέτων 

 Τα παιδιά αγαπούν ποιήματα σχετικά ή κατάλληλα για παιχνίδι 
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 Να διαθέτει τη δεξιοτεχνία και πληρότητα αυτής των ενηλίκων (Αυδίκος, 

1997). 

Αναφορικά με το παραμύθι πρέπει να δίνεται στα παιδιά με ορθό τρόπο. 

Σκοπός του είναι να συγκινεί και να γοητεύει το κάθε παιδί. Σύμφωνα με τον Wundt, 

τα  παραμύθια χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 Μυθολογικά παραμύθια - μύθοι 

 Καθαρά μαγικά παραμύθια  

 Βιολογικά παραμύθια και μύθοι 

 Παραμύθια για την «προέλευση» 

 Αστεία παραμύθια και μύθοι 

 Ηθικοί μύθοι (Αυδίκος, 1997). 

 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών τα παιδιά του νηπιαγωγείου 

εθίζονται να απομνημονεύουν και να απαγγέλλουν ποιήματα, να μαθαίνουν 

λαχνίσματα, αινίγματα και γλωσσοδέτες. Συνηθίζουν να αναπαράγουν εύστοχα τα 

λεκτικά σχήματα που συναντούν στα παραμύθια (π.χ. «ήταν μια φορά και έναν 

καιρό…», «και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα» κτλ.) καθώς επίσης 

ενθαρρύνονται να τα αφηγούνται και τα ίδια τα παιδιά. Ακόμη, τα παιδιά «ακούν» 

κείμενα από βιβλία που τους διαβάζει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τους δείχνει με το 

δάχτυλο που ακριβώς γίνεται η ανάγνωση, διαβάζοντας σε κανονικό ρυθμό και 

χρωματίζοντας την φωνή του ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου. Το βιβλίο 

κάθε φορά θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τα παιδιά ώστε να συνειδητοποιούν ότι 

αυτό που διαβάζεται είναι το κείμενο και όχι η εικόνα. Τις περισσότερες φορές τα 

νήπια ενθαρρύνονται να παρεμβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειμένου, κάνοντας 

υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας. Επιπλέον, κείμενα που αρέσουν 

στα παιδιά διαβάζονται από τον εκπαιδευτικό κατ’ επανάληψη, όταν τα παιδιά το 

ζητούν, πράγμα που συχνά οδηγεί αβίαστα στην απομνημόνευση. Τα έμμετρα 

κείμενα (π.χ. λαχνίσματα, ποιήματα) που έχουν ρίμες, παρηχήσεις και 

ομοιοκαταληξίες απομνημονεύονται εύκολα και βοηθούν τα παιδιά να 

συνειδητοποιούν, σταδιακά, στοιχεία της γλώσσας που συνδέονται με τον ιδιαίτερο 

και συλλαβικό χαρακτήρα της συμβάλλοντας έτσι φωνημική και συντακτική 

συνείδηση της γλώσσας (ΔΕΠΠΣ, 2003). 
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Η βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά 

να είναι σε θέση να δανείζονται εικονογραφημένα βιβλία με παραμύθια λαϊκά και 

έντεχνα, μύθους, θρύλους, λαχνίσματα, ποιήματα, γλωσσοδέτες, μικρά θεατρικά αλλά 

και εικονογραφημένα περιοδικά και λευκώματα καθώς και βιβλία ή έντυπα 

εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα που απευθύνονται στις μικρές ηλικίες και τα οποία 

μπορούν να τα επιστρέφουν στη θέση τους. Επίσης, πριν από την ανάγνωση ενός 

βιβλίου επισημαίνεται από τον εκπαιδευτικό ότι στο εξώφυλλο κάθε βιβλίου είναι 

γραμμένα σημαντικά στοιχεία (π.χ. ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος κ.α.) και 

τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τις θέσεις αυτών των στοιχείων στο κάθε 

βιβλίο. Επίσης, τα παιδιά σε μικρές ομάδες, στο πλαίσιο ελκυστικών γι’ αυτά 

δραστηριοτήτων, υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό κείμενα που τα διαμορφώνουν 

συλλογικά (π.χ. παραμύθια, ποιήματα, προσκλήσεις κ.α.), (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 

2.5 Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Α’ δημοτικού δεν προτείνει θεματικές ή 

ειδολογικές διδακτικές ενότητες. Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά 

να διαβάζουν και να γράφουν και έτσι είναι προτιμότερο να έρθουν σε επαφή με μια 

ποικιλία αφηγηματικών, ποιητικών και πολυτροπικών κειμένων χωρίς θεματικούς 

περιορισμούς. Εκείνο που πρέπει να επιτευχθεί  στην τάξη αυτή είναι να καταφέρει το 

παιδί να περάσει από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, από την εικόνα στη γραπτή 

αναπαράσταση της εικόνας. Έτσι, ο δάσκαλος μαζί με τα παιδιά ξεκινάν από την 

παρατήρηση και περιγραφή εικόνων και την ακρόαση παραμυθιών, μικρών ιστοριών 

και ποιημάτων και περνάν σταδιακά, παράλληλα με την πρόοδο των παιδιών στη 

γραφή και στην ανάγνωση, στην προσωπική ανάγνωση και στη συγγραφή μικρών 

κειμένων. Ανεξάρτητα αν τη λογοτεχνία την ακούν ή τη διαβάζουν, το είδος των 

δραστηριοτήτων που ακολουθούν μια ακρόαση ή μια ανάγνωση είναι αυτό που έχει 

τη μεγαλύτερη σημασία για να τεθούν οι βάσεις μιας βιωματικής και ταυτόχρονα 

κριτικής πρόσληψης του λογοτεχνικού λόγου (ΑΠΣ, 2011). 

Καθώς λοιπόν δεν προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα θεματικές διδακτικές 

ενότητες για την Α’ δημοτικού, παρατίθενται η σκοποθεσία, οι δεξιότητες δηλαδή 

που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν, τα είδη των βιβλίων και οι δραστηριότητες για 
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τους μαθητές. Ο δάσκαλος, γνωρίζοντας τι επιδιώκει κανείς σ’ αυτή την τάξη, κάθε 

μέρα, με διάφορες ευκαιρίες, μπορεί να κατευθύνει τους μαθητές του στον κόσμο των 

βιβλίων (ΑΠΣ, 2011). 

Από την προφορική στη γραπτή λογοτεχνία  

Σκοποθεσία: 

 Να αντιλαμβάνονται οι μαθητές μια ιστορία προφορική, γραπτή ή εικονική ως 

σύνολο με αλληλουχία γεγονότων 

 Να εξοικειωθούν με πολυτροπικά κείμενα 

 Να κατανοήσουν τα στοιχεία μιας αφήγησης: χρόνος, χώρος, χαρακτήρες, 

πλοκή, αφηγητής 

 Να κατανοήσουν τι είναι η περιγραφή μιας εικόνας ή ενός προσώπου.  

 Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη αφήγησης που 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς σκοπούς 

 Να διακρίνουν ένα παραμύθι από άλλα είδη αφήγησης 

 Να διακρίνουν τα φανταστικά από τα πραγματικά γεγονότα, τις πραγματικές 

από τις φανταστικές ιστορίες 

 Να κατανοήσουν πώς δημιουργείται ρυθμός με τη χρήση επαναλαμβανόμενων 

μοτίβων 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν πολλά είδη βιβλίων και να μάθουν να τα 

ξεχωρίζουν (ΑΠΣ, 2011). 

 

Δεξιότητες: 

 Να μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της καθημερινής τους ζωής 

 Να συσχετίζουν τις ιστορίες που διαβάζουν με τις προσωπικές τους εμπειρίες  

 Να μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία μόνο από μια εικόνα ή μια σειρά 

εικόνων  

 Να αναπαριστούν ένα προφορικό ή γραπτό κείμενο σε εικόνες   

 Να αναδιηγούνται μια ιστορία ή ένα παραμύθι παίρνοντας το ρόλο ενός 

προσώπου της ιστορίας 

 Να διακρίνουν το χιουμοριστικό στοιχείο στα ποιητικά και πεζά κείμενα 

 Να διακρίνουν τους δημιουργούς ενός βιβλίου: συγγραφέας, εκδότης, 

εικονογράφος, μεταφραστής 
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 Να ανταλλάσσουν απόψεις για ένα βιβλίο που διάβασαν και να λένε τη γνώμη 

τους γι’ αυτό  

 Να αναγνωρίζουν και να απολαμβάνουν το ρυθμό στα ποιήματα (ΑΠΣ, 2011). 

Τα είδη κειμένων και βιβλίων που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών της Α’ δημοτικού είναι ελληνικά λαϊκά παραμύθια, ευρωπαϊκά κλασικά 

παραμύθια, παραμύθια άλλων λαών, «ανατρεπτικά» παραμύθια, εικονογραφημένες 

μικρές ιστορίες, ζωόμορφες ιστορίες, ιστορίες από την αρχαία ελληνική μυθολογία, 

μύθοι του Αισώπου, κόμικς, τραγούδια, παιχνιδόλεξα, αφηγηματικά ποιήματα, 

δημοτικά τραγούδια, νανουρίσματα, κάλαντα, παιδική ποίηση, επιλογές από την 

ποίηση για ενήλικες. Επίσης, άλλο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είναι τα παιδικά βιβλία γνώσεων, κασέτες με ηχογραφημένες ιστορίες-παραμύθια, 

DVD με ιστορίες για παιδιά και εκπαιδευτικά διαδραστικά λογισμικά με παιδικές 

ιστορίες (ΑΠΣ, 2011). 

Οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Ακρόαση παραμυθιών, μικρών ιστοριών, τραγουδιών- ποιημάτων  

 Αφήγηση μιας ιστορίας με βάση σειρά εικόνων  

 Αλλαγή στοιχείων της ιστορίας: πρόσθεση ή αφαίρεση ηρώων, επεισοδίων, 

αλλαγή τέλους, αλλαγή αφηγητή, αλλαγή τόπου 

  Δραματοποίηση μιας ιστορίας 

  Υπόδηση ρόλων 

 Ζωγραφική ή εικονογράφηση μιας ιστορίας 

  Μετατροπή μιας αφηγημένης ιστορίας σε κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών 

 Ομαδική σύνθεση μιας πρωτότυπης ιστορίας 

  Συγγραφή κειμένου για οπισθόφυλλο βιβλίου  

 Ποιητικά παιχνίδια: μπερδεμένα ποιήματα, αλλαγή λέξεων, παιχνίδια με τις 

ομοιοκαταληξίες, σύνθεση ποιημάτων με βάση εικόνες, μελοποίηση 

ποιημάτων με απλά όργανα (ΑΠΣ, 2011). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

3.1ΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

Είναι γνωστό, πως με την γέννησή του ο άνθρωπος δεν αποτελεί διαμορφωμένη 

προσωπικότητα, ούτε είναι σε θέση να πάρει μέρος στην κοινωνική ζωή, αλλά απλά 

διαθέτει αυτές τις ικανότητες. Τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική του διάσταση 

και ταυτότητα την αποκτά σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με το φυσικό και κοινωνικό 

του περιβάλλον (Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Ο νεαρός οργανισμός σε συνδυασμό με την σωματική του ανάπτυξη αποκτά 

την ικανότητα για δραστηριότητες, όπως είναι το βάδισμα, η ομιλία, η μάθηση, οι 

κοινωνικές σχέσεις κτλ. Οι δραστηριότητες αυτές δεν αρκούν για το πώς οργανώνει ο 

άνθρωπος τις κοινωνικές του σχέσεις, ποιά είναι η σχέση του με τους θεσμούς και τον 

πολιτισμό της κοινωνίας. Οι δραστηριότητες αυτές δεν εξηγούν ποιά μορφή 

συμπεριφοράς προσδοκά η κοινωνία από το άτομο αλλά και πώς γνωρίζει το 

κοινωνικό υποκείμενο ποιά είναι η συμπεριφορά που οι άλλοι προσδοκούν από αυτό 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Το παιδί, καθώς αναπτύσσεται, παίρνει μέρος σε έναν κόσμο ο οποίος 

αποτελείται από ένα πλήθος προσώπων, εικόνων, συναισθημάτων, προσδοκιών και 

απαγορεύσεων. Σε μεγάλο βαθμό είναι έργο των ενηλίκων να αναπτύξουν μεθόδους, 

να θεσπίσουν δηλαδή διαδικασίες που θα βοηθήσουν το παιδί να γνωρίσει αυτόν τον 

κόσμο στον οποίο θα ενταχθεί, καθώς παράλληλα να γνωρίσει και τον εαυτό του. 

Αφορά μία πολυδιάστατη διαδικασία μάθησης και κοινωνικής ένταξης (Νόβα-

Καλτσούνη, 2000). 

Ένα μέρος της γνώσης που αποκτά ένα παιδί είναι αποτέλεσμα συστηματικής 

προσπάθειας των ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα των γονέων και των δασκάλων, ενώ 

ένα άλλο μέρος το κατακτά μόνο του. Έτσι, το νεαρό άτομο είτε με τον ένα είτε με 

τον άλλο τρόπο δημιουργεί σταδιακά την προσωπικότητά του. Ωστόσο, η 

προσωπικότητα αυτή μπορεί να υποστεί αργότερα μεταβολές, σε περιπτώσεις που το 
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άτομο έρθει σε επαφή με άλλους κανόνες και αξίες. Ο όρος που αποδίδει αυτήν την 

πορεία συγκρότησης και εξέλιξης της προσωπικότητας και κοινωνικής ένταξης, είναι 

η «κοινωνικοποίηση» (Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Για πρώτη φορά ο όρος «κοινωνικοποίηση» εμφανίστηκε στο Oxford 

Dictionary of the English Language και έχει την έννοια του κάνω κάποιον κοινωνικό, 

ικανό για κοινωνική συμβίωση. Ακόμη, και ο πρώτος αυτός ορισμός καθιστά σαφές, 

πως θα πρέπει να αντιδιαστείλουμε την κοινωνιολογική από την οικονομική σημασία 

του, με την οποία συνήθως χρησιμοποιείται σήμερα στη γλώσσα μας και σημαίνει 

την εθνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Βέβαια, είναι αλήθεια πως μία τόσο ευρεία 

έννοια, όπως η κοινωνικοποίηση, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Το 

πλήθος των ορισμών που έχουν δοθεί αντικατοπτρίζει περισσότερο τον ανταγωνισμό 

μεταξύ επιστημών ή επιστημονικών κλάδων, που διεκδικούν την αρμοδιότητα στο 

αντικείμενο αυτό, παρά συντελούν σε μία σαφή εννοιολογική οριοθέτηση. Μπορεί 

κανείς να προσδώσει στην έννοια της κοινωνικοποίησης το χαρακτηριστικό μιας 

«βασικής κατηγορικής έννοιας», που περιλαμβάνει διαδικασίες τόσο της εκπαίδευσης 

όσο και της εξέλιξης, αντιλαμβάνεται όμως και τις δύο μέσα από ένα πρίσμα 

κοινωνικής μεσολάβησης. Η κοινωνικοποίηση μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία 

«εξανθρώπισης» του ανθρώπου, που περιλαμβάνει συγχρόνως ένταξη στο κοινωνικό 

σύνολο και εξατομίκευση (Νόβα-Καλτσούνη, 2000).   

 

3.2 ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ως θεσμός ορίζεται το παγιωμένο εκείνο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την 

κοινωνικά προσανατολισμένη δράση, προσδίδοντάς της σταθερότητα και διάρκεια 

και καθιστώντας την προβλέψιμη μέσω της τυποποίησης στην οποία την υποβάλλει. 

Πρόκειται για έναν κανονιστικό μηχανισμό, που, όπως παρατηρεί ο Δ. Τσαούσης, 

«προσανατολίζει τη συμπεριφορά καθορίζοντας ποιός, πότε, πώς, και με ποιά σειρά 

θα ενεργήσει, για να παραχθεί ένα συγκεκριμένο και κοινωνικά αναγνωρισμένο 

αποτέλεσμα». Επομένως, ο θεσμός είναι ατομική ή ομαδική δράση κοινωνικά 

σημαντική, που επιβάλλεται στα δρώντα υποκείμενα, έχει δηλαδή εξωατομικό 

χαρακτήρα (Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Ανάλογα με τη δομή μιας κοινωνίας ποικίλλουν και οι θεσμοί που 

συμμετέχουν στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των νέων μελών της. Αν η 
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κοινωνικοποίηση γίνει δεκτή ως διά βίου διαδικασία, τότε μπορούν να υπαχθούν σε 

αυτούς τους θεσμούς η οικογένεια, το σχολείο, η απασχόληση, η θρησκεία, ο στρατός 

κλπ. Κάποιοι θεσμοί από αυτούς έχουν ως πρωταρχικό τους έργο την 

κοινωνικοποίηση και άλλοι την θεωρούν ως μια δευτερεύουσα λειτουργία. Η 

οικογένεια και το σχολείο ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ στην δεύτερη η 

θρησκεία, ο στρατός, ο τομέας της απασχόλησης κτλ. (Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Όσο αφορά το σχολείο και γενικότερα την εκπαίδευση θεωρείται ο 

σημαντικότερος μετά την οικογένεια θεσμός κοινωνικοποίησης. Η είσοδος του 

παιδιού στο σχολείο αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα του έξω από την οικογένεια 

και την πρώτη του προσπάθεια να αναλάβει ευθύνες και να αποφασίζει για πράγματα 

που το αφορούν το ίδιο. Συγχρόνως, σε κάποιο βαθμό γίνεται ανεξάρτητο από το 

οικογενειακό περιβάλλον, αφού βρίσκεται για αρκετές ώρες μακριά από αυτό και 

κυκλοφορεί χωρίς την άμεση επίβλεψη των ενηλίκων. Το παιδί μέσα από την 

εμπειρία του στην οικογένεια γνωρίζει ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, 

ιεραρχημένες σχέσεις, έπαινοι και τιμωρίες και επιβολή της αυθεντίας. Ωστόσο, δεν 

του είναι και πολύ σαφές ποιες μορφές συμπεριφοράς ορίζονται από την κοινωνία ως 

«κανονικές», ποιες επισύρουν την τιμωρία και ποιες επιβραβεύονται. (Νόβα-

Καλτσούνη, 2000). 

Σύμφωνα με τον Parsons, το σχολείο δεν επιτελεί μόνο κοινωνικοποιητικό 

έργο ενσταλάζοντας στους μαθητές την ικανότητα και ετοιμότητα για επιτυχή 

ανάληψη μελλοντικά ρόλων ενηλίκων, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί, κατανέμει 

και το εργατικό δυναμικό. Το σχολείο θεωρείται ο διαμεσολαβητής για την επίτευξη 

συναίνεσης του ατόμου με την κοινωνία, μέσω της αφομοίωσης κοινωνικών αξιών 

και προτύπων συμπεριφοράς αλλά και κατανομή των επαγγελματικών θέσεων (Νόβα-

Καλτσούνη, 2000). 

Εάν παρατηρήσει κανείς τη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του 

σχολείου ως θεσμού κοινωνικοποίησης, διαπιστώνει την ίδια μεθοδολογική πορεία με 

τον θεσμό της οικογένειας. Προς το τέλος του 1970 το ερευνητικό ενδιαφέρον 

εστιάζεται στο εσωτερικό του σχολείου κι ερευνά θέματα που αναφέρονται στην 

καθημερινή σχολική ζωή ή τη «σχολική καθημερινότητα», όπως οι σχέσεις των 

μαθητών μεταξύ τους, οι σχέσεις των δασκάλων με τους μαθητές, η κατά φύλο 

κοινωνικοποίηση στο σχολείο και τελευταία οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 
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3.3 ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μία από τις πιο εύστοχες περιγραφές είναι ότι το σχολείο θεωρείται «μία 

μικρογραφία της κοινωνίας» (Νικολάου, 2000). Αυτό επιβεβαιώνει ότι το σχολείο 

αποτελεί το προ-στάδιο στο οποίο οι συμμετέχοντας, δηλαδή οι μαθητές, 

προετοιμάζονται για την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία. Ωστόσο, θα πρέπει και 

το ίδιο να προστατεύει την κάθε προσωπικότητα αλλά και να καλλιεργεί εκείνες τις 

αξίες που οδηγούν σε μία κοινωνία η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου 

(Καντζάρα, 2008). 

Η λειτουργία και το έργο του σχολείου είναι διπλού χαρακτήρα. Τροφοδοτεί 

την οικονομία ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, που ανταποκρίνεται στις ποσοτικές 

ανάγκες της και τις απαιτήσεις της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα μεταβιβάζει 

«κοινές» αξίες, κανόνες και πρότυπα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην αναπαραγωγή του κοινωνικού 

συστήματος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να 

προάγει την ομοιομορφία. Αντίθετα, αν παρατηρήσει κανείς τη δομή και λειτουργία 

της, θα διαπιστώσει, πως μία από τις βασικές της αποστολές είναι η διαφοροποίηση. 

Η διαφοροποίηση είναι στοιχείο, που δεν απαντάται μόνο στη διαβάθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος (κατώτερες, μεσαίες και ανώτερες βαθμίδες), αλλά και 

στα πλαίσια της ίδιας βαθμίδας, αφού το σχολείο ταξινομεί τους μαθητές, ανάλογα με 

τις επιδόσεις τους, σε κατηγορίες (Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Η δεύτερη λειτουργία και αποστολή του σχολείου, η ιδεολογική, θεωρείται ως 

ο αποφασιστικής σημασίας παράγοντας σταθεροποίησης του συστήματος, ως ο 

σημαντικότερος μηχανισμός για την πειθάρχηση του υποκειμένου και την αυτονόητη 

αποδοχή μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας, την ένταξή του στις 

ισχύουσες κοινωνικές συνθήκες, τη διαμόρφωση ενός προπλάσματος ιδεολογίας. Το 

ότι η λειτουργία αυτή του σχολείου δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας προκύπτει, αν 

κανείς μελετήσει τόσο την οργανωτική δομή του, όσο και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα ή το περιεχόμενο και την οργάνωση του μαθήματος. Η ιεραρχημένη 

δομή, η αυθεντία του δασκάλου, η αποστήθιση και η μη μηχανικό τρόπο επανάληψη 

«γνώσεων», η έλλειψη σύνδεσης με όσα μεταβιβάζονται, αλλά προπάντων η 

εξιδανίκευση της πραγματικότητας, καταρρίπτουν εύκολα το επιχείρημα ότι το 

σχολείο έχει ως στόχο του τη μετάδοση γνώσης, τη σφυρηλάτηση κριτικής 

συνείδησης ή ότι συμβάλλει στην κοινωνική μεταβολή. Σκοπός του είναι η 
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πειθάρχηση του υποκειμένου, τον έλεγχο της δράσης και σε τελευταία ανάλυση, την 

αποδοχή της κοινωνικής πραγματικότητας ως αυτονόητης. Σύμφωνα με τον Gramsci, 

τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο όταν 

εμπεριέχουν το στοιχείο του εξαναγκασμού και της πειθαρχίας. Πρόκειται ωστόσο 

για πειθαρχεία που, όπως παρατηρεί ο Lombardi, δεν σημαίνει παθητική αποδοχή των 

διαταγών ούτε και μηδενίζει την προσωπικότητα, αλλά συντελεί στον περιορισμό της 

αυθαιρεσίας και της παρόρμησης, στοιχείο απαραίτητο για την κοινωνική συμβίωση 

(Νόβα-Καλτσούνη, 2000). 

Με την καθιέρωση της σχολικής φοίτησης ως υποχρεωτικής φάνηκε για 

πρώτη φορά, πως το σχολείο έχει την δυνατότητα να εξαλείψει την κυκλική 

αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, αφού μπορούσε να συμβάλλει στην 

κοινωνική κινητικότητα και ιδιαίτερα στην κάθετη. Η μέχρι εκείνη την στιγμή 

αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας συνδεόταν άμεσα με το γεγονός, ότι κατά 

τη διάρκεια της κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της οικογένειας μάθαινε κανείς 

οτιδήποτε του ήταν απαραίτητο για να επιζήσει στο περιβάλλον καταγωγής του ή 

οτιδήποτε γενικότερα του επέβαλλε η κοινωνική του προέλευση. Από την άλλη 

πλευρά, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί δεν κατάφεραν να 

συμβάλλουν στην πλήρη εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Ωστόσο, 

διακηρύσσεται η αρχή των «ίσων ευκαιριών» για όλους, ανεξάρτητα από την 

κοινωνική καταγωγή, κάτι που υποδηλώνει πως η πιθανότητα για απόκτηση εφοδίων 

για την διεκδίκηση μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών θέσεων είναι για όλα τα 

κοινωνικά στρώματα ίδια. Αυτή όμως η πιθανότητα ελαχιστοποιείται από την ίδια τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της οικογένειας και την αδυναμία του 

σχολείου να καλύψει τα κενά αυτής της διαδικασίας. Το σχολείο καλείται να γίνει, 

από τη μία, επιλεκτικό, γιατί προετοιμάζει τα άτομα για τον καταμερισμό τη εργασίας 

και την άσκηση μελλοντικών ρόλων σε ιεραρχημένη κοινωνία, και από την άλλη, 

αξιοκρατικό, αποβάλλοντας κάθε στοιχείο ανισότητας και αναδεικνύοντας τους 

ικανότερους (Νόβα-Καλτσούνη, 2000).   

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το σχολείο είναι ένα ίδρυμα, είτε δημόσιο είτε 

ιδιωτικό, το οποίο έχει ως στόχο την διαπαιδαγώγηση των μαθητών που αποτελούν 

μέλη του, κάτι το οποίο κατορθώνει με όλα τα μέσα που αποσκοπούν σε μία ομαλή 

κοινωνία, όπως η κοινωνικοποίηση και η μετάδοση των γνώσεων (Νόβα-Καλτσούνη, 

2010). Το άτομο δηλαδή μέσω του σχολείου οδηγείται στην διαδικασία της 
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κοινωνικοποίησης, η οποία θα το βοηθήσει στη μάθηση διάφορων αντικειμένων, 

στην απόκτηση δεξιοτήτων αλλά και στην αφομοίωση των κοινωνικών νορμών 

(Ραμπίδης, 2007). Το σχολείο είναι ένας θεσμός, δηλαδή η εκπαίδευση που παρέχεται 

μέσω αυτού. Πιο αναλυτικά, η εκπαίδευση, η οποία απέκτησε δομή και λειτουργία με 

τον καθορισμό του σχολείου ως θεσμικό όργανο, δηλώνει ως στόχο την προετοιμασία 

των παιδιών για την είσοδό τους στην κοινωνία. 

Από την φύση του ο άνθρωπος είναι κοινωνικός. Όμως, η ένταξή του σε ένα 

κοινωνικό περιβάλλον τον οδηγεί στην αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους 

ανθρώπους αλλά και στην αύξηση των κοινωνικών του δεξιοτήτων (Τσαούσης, 1984). 

Παράλληλα, το άτομο καλλιεργεί την προσωπικότητά του διότι μέσα από την επαφή 

του με τα άλλα μέλη, ανταλλάσσει εμπειρίες και γνώσεις αναπτύσσοντας την 

κουλτούρα του (Τερλεξής, 1999). 

Το σχολείο και η κοινωνία έχουν αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αφού το 

σχολείο προετοιμάζει τα μέλη που επρόκειτο να ενταχθούν στην κοινωνία 

εξασφαλίζοντας την συνέχειά της, ενώ η κοινωνία επηρεάζει τον τρόπο που θα 

εκπαιδεύσει τα μέλη του (του σχολείου) αλλά και τα μελλοντικά δικά της. Καθώς το 

παιδί και πιο γενικά ο εκπαιδευόμενος ανήκει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον έχει την 

ευκαιρία να διαμορφώσει την προσωπικότητά του (Κωνσταντίνου, 1998). 

Επομένως, στο κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου και γενικότερα της 

εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για την 

μόρφωση των εκπαιδευομένων, εφόσον αυτό προβάλλεται και ως σκοπός του 

σχολείου, και με την σειρά του το σχολείο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

δικού του ρόλου. 

 

3.4 ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Με το πέρασμα των χρόνων τα κοινωνικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνιση τους στη 

κοινωνία όλο και πιο συχνά. Τα κοινωνικά φαινόμενα και ειδικότερα θέματα 

πολέμου, ειρήνης, κρίσης και προσφυγιάς είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών. 

Πολλά λογοτεχνικά έργα έχουν αντικείμενο τα κοινωνικά προβλήματα και κυρίως 

τον πόλεμο και τις κοινωνικές ανισότητες. Σε κάθε σύγχρονη κοινωνία το σχολείο 

έχει αναλάβει ένα σύνθετο ρόλο, ο οποίος εκτός της  μάθησης αποσκοπεί και στην 
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ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και 

των νέων, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνει και η Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, στη βάση του σεβασμού των αρχών της ισότητας και των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου που επιτρέπουν μια ειρηνική κοινωνική συμβίωση με όριο της ατομικής 

ελευθερίας το σεβασμό των δικαιωμάτων των λοιπών κοινωνικών μελών.  

Ωστόσο, ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών μπορεί να θεωρηθεί 

καθοριστικός τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των φαινομένων 

αυτών. Σκοπός του σχολείου είναι τα παιδιά μέσα από μαθήματα και δραστηριότητες 

να ενημερωθούν σχετικά με τα κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, τα παιδιά να μάθουν 

μέσω του σχολείου ότι όλοι έχουν το κοινωνικό δικαίωμα στην παιδεία. Επιπλέον, 

μέσα από τα παιχνίδια, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την ανάγνωση κάποιου βιβλίου 

ακόμη και την παρακολούθηση κάποιας θεατρικής παράστασης να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τί συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου και τί πρέπει 

να λάβουν υπόψη τους για την εξάλειψη αυτών των φαινομένων. Τέλος, οι μαθητές 

να διαπιστώσουν ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια αγαθά και πως σε 

ορισμένους λείπουν και τα πιο βασικά όπως, η τροφή, η στέγη, τα φάρμακα, η 

εργασία και η προσωπική ασφάλεια. 

 

3.5.1 ΠΟΛΕΜΟΣ- ΕΙΡΗΝΗ 

Όσον αφορά τα κοινωνικά φαινόμενα της ειρήνης και του πολέμου, εναλλάσσονται 

πάνω στον πλανήτη γη σε διάφορους τόπους, από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα. 

Ο πόλεμος αποτελεί τη βίαιη σύγκρουση για την επίλυση κάποιων διαφορών σε 

εθνικό (δηλαδή ο λεγόμενος εμφύλιος), σε διακρατικό ή ακόμη και σε ατομικό 

επίπεδο. Οι μορφές επίσης που μπορεί να πάρει είναι ο αμυντικός η πιο συχνή μορφή 

του πολέμου ή ο επιθετικός. Η σύγκρουση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε διάφορα 

επίπεδα όπως είναι ο οικονομικός αποκλεισμός, ο πόλεμος νεύρων, η απειλή χρήσης 

βίας, η ένοπλη αναμέτρηση κ.α. Επιπλέον, όσον αφορά τα είδη του πολέμου είναι οι 

παγκόσμιοι (όπως ο Α και ο Β), οι εμφύλιοι (όπως ο Ισπανικός και ο Ελληνικός), 

μεταξύ δύο κρατών (όπως ο ψυχρός), οι θρησκευτικοί πόλεμοι (όπως ο 

Τριακονταετής), οι οικονομικοί και κατακτητικοί (Ελληνοϊταλικός), οι αμυντικοί και 

οι απελευθερωτικοί (Ελληνοτουρκικός). Οι πόλεμοι έχουν αλλάξει αρκετά από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Παλαιότερα οι πόλεμοι γίνονταν σώμα με σώμα ενώ πλέον 
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με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα όπλα έχουν γίνει περισσότερο θανατηφόρα 

(Χαβαλές, 2015).  

Ο πόλεμος υπάρχει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και υπάρχουν 

συγκεκριμένες αιτίες που τον δημιουργούν.  Οι αιτίες αυτές είναι: 

 Τα ατομικά ή συλλογικά συμφέροντα που απορρέουν από την επιδίωξη του 

επεκτατισμού ή τη φιλοδοξία, το πείσμα, το φανατισμό, την αδυναμία του 

λόγου 

 Η έλλειψη της ανθρωπιστικής αντίληψης και τη δυνατότητα εξόντωσης του 

συνανθρώπου 

 Ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στα άτομα και τα κράτη. 

 Η επιδίωξη οικονομικών συμφερόντων 

 Η προβολή του «εγώ» μέσα από την ισοπέδωση του άλλου 

 Η έλλειψη της ανθρωπιστικής παιδείας. Η προβολή του ατομικισμού και 

φανατισμού καθώς και παραμερισμός του διαλόγου (Χαβαλές, 2015). 

Ο πόλεμος αποτελεί συμφορά για όλους τους ανθρώπους και δυστυχώς 

συμβαίνει σε πολλές χώρες προκαλώντας επώδυνες καταστάσεις και ανεξίτηλα 

τραύματα σε νικητές και ηττημένους. Οι συνέπειες του πολέμου είναι ποικίλες και 

δεν μπορούν να διορθωθούν. Αρχικά, χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν βίαια είτε αυτοί 

είναι στρατιώτες είτε άμαχος πληθυσμός, ενώ αρκετοί εκείνοι που επιστρέφουν 

τραυματισμένοι σωματικά αλλά και ψυχικά. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα την 

ραγδαία μείωση του πληθυσμού αλλά και την αποδυνάμωση της οικονομίας. Επίσης, 

η γεωργία και το εμπόριο περιορίζονται ενώ η βιομηχανία με την χειρωνακτική 

εργασία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των πολεμικών αναγκών. Έτσι, 

δημιουργούνται ελλείψεις σε υλικά αγαθά, οι άνθρωποι υποσιτίζονται ή πεινούν, ενώ 

η εξέλιξη των επιστημών και του πολιτισμού μένει στάσιμη (Χαβαλές, 2015). 

Αντίθετα, η ειρήνη (η οποία προκύπτει από το είρω = ενώνω) , δηλώνει την 

κατάσταση της αδερφικής αρμονίας και ένωσης των ανθρώπων μίας κοινωνίας. 

Αποτελεί την διαδικασία  μέσα από την οποία οι λαοί ή οι ομάδες του ίδιου έθνους 

και γενικότερα τα κράτη επιλύουν τις διαφορές τους με ηρεμία και διάλογο. 

Γενικότερα, ειρήνη είναι η κατάσταση φιλίας, αγάπης, αμοιβαίας κατανόησης, 

σωστής συμπεριφοράς, αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων ή λαών με σκοπό την 

πορεία προς την πρόοδο και την ευημερία έχοντας τις βάσεις της στο διάλογο και στις 
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αξίες του ανθρωπισμού. Πάνω από όλα όμως η ειρήνη σχετίζεται με την συμφιλίωση 

κάποιου ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, κάτι που βοηθάει αρκετά σε όλες τις 

περιπτώσεις. Υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που επιδιώκουν την 

παγκόσμια ειρήνη, οι ειρηνιστές οι οποίοι πολλαπλασιάστηκαν τον τελευταίο αιώνα. 

Ωστόσο, πολλές φορές δυστυχώς η ειρήνη παραβιάζεται από διάφορους παράγοντες 

(π.χ. πολιτικοί) (Χαβαλές, 2015). 

Η ειρήνη είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων των ανθρώπων γιατί ο ρόλος 

της είναι σημαντικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί τον σπουδαιότερο κρίκο που  

παρακινεί τους ανθρώπους σε ειρηνικά έργα συμβάλλοντας στην πρόοδο και την 

ευημερία της ανθρώπινης παγκόσμιας κοινότητας. Επιπλέον, φέρνει σε επαφή τους 

λαούς όλης της γης και καλλιεργεί τον διάλογο ως μοναδικό μέσω επίλυσης των 

διαφορών τους. Τέλος, η ειρήνη δημιουργεί την απαραίτητη αγάπη και ασφάλεια, 

μέσα από τα οποία ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να γευτεί τους καρπούς της 

εργασίας του (Χαβαλές, 2015).  

Η ειρήνη είναι το ύψιστο αγαθό όλου του κόσμου, το οποίο απαλλάσσει τον 

άνθρωπο από τον φόβο του βίαιου θανάτου και την ανασφάλεια. Όταν υπάρχει ειρήνη 

το άτομο ηρεμεί, νιώθει ασφάλεια και αισιοδοξία για το μέλλον. Η σημασία της 

ειρήνης όμως δεν είναι μόνο ατομική αλλά και κοινωνική. Με την ύπαρξη της 

ειρήνης καλλιεργείται ο διάλογος ως μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών και 

βελτιώνεται η οικονομική ζωή. Τέλος, προωθούνται τα γράμματα, οι τέχνες, οι 

επιστήμες και καλλιεργείται ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα (Χαβαλές, 2015). 

Η ειρήνη και ο πόλεμος είναι δύο αντίθετες έννοιες. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν 

να διατηρήσουν την παγκόσμια ειρήνη αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ο 

πόλεμος επωφελεί τους δυνατούς που τον προκαλούν, ενώ στιγματίζει τις ζωές απλών 

ανθρώπων, προκαλεί απώλειες ζωών και καταστροφές ολόκληρων πολιτισμών. Τα 

δύο αυτά κοινωνικά φαινόμενα έχουν εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες και έχουν 

δημιουργήσει έργα όπως πίνακες, ποιήματα, βιβλία, ταινίες καθώς και μορφωμένοι 

άνθρωποι που έχουν πει μεγάλα ρητά για τα αγαθά της ειρήνης και τις καταστροφές 

του πολέμου (Χαβαλές, 2015). 
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3.5.2. ΚΡΙΣΗ 

Ο όρος «κρίση», σύμφωνα με τη νεωτερική του ερμηνεία, σχετίζεται με το νόημα της 

ασθένειας και της νοσηρότητας, την έννοια της αμφιταλάντευσης των δυνάμεων που 

έρχονται σε σύγκρουση σε μια κοινωνία. 

Η κρίση αναφέρεται στην απορρύθμιση των αξιών σε μία κοινωνία, την ηθική 

έκπτωση, τη δυσκολία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στις νέες και ραγδαίες 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές μεταβολές. H ύπαρξη της κρίσης, 

ανεξάρτητα από το πώς την αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος, τεκμηριώνεται και 

μόνο στο γεγονός ότι το σύγχρονο άτομο τη βιώνει ως αίσθημα απογοήτευσης 

(Καστοριάδης, 2000). 

Σήμερα η έννοια της κρίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις 

που δημιουργούν το αίσθημα μιας γενικότερης απειλής, καθώς και μιας 

πραγματικότητας που δεν βρίσκεται στα φυσιολογικά όρια μέσα στα οποία θα έπρεπε 

αυτή να βρίσκεται. Σχετικά με την οικονομική της διάσταση, η κρίση ορίζεται ως μία 

κατάσταση όπου η απασχόληση, οι επενδύσεις, το δημόσιο χρέος αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η οικονομική κρίση παρεμβάλλεται ανάμεσα στη φάση της 

ανόδου και της καθόδου με τρόπο επαναλαμβανόμενο, χωρίς ωστόσο κανείς να 

γνωρίζει εκ των προτέρων το μέγεθος και τη χρονική διάρκειά της (Γεωργακόπουλος, 

1998). 

Οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης δεν αφορούν μόνο στο μικρόκοσμο του 

καθενός. Είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο η 

καθημερινότητα συνδέεται με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αφού «άτομο» και 

«κοινωνία» βρίσκονται σε μία αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει πως όλες οι μεγάλες 

κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

βιώνουν την καθημερινότητά τους, αλλά και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων με τη 

σειρά της επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται όλες οι σημαντικές 

κοινωνικές αλλαγές (Μαυρίδης, 2004). 

Είναι σαφές ότι η κοινωνικοοικονομική κρίση, η οποία αντανακλάται στα 

φαινόμενα φτώχειας, ανεργίας, μετανάστευσης και κοινωνικού αποκλεισμού, αυξάνει 

την επιθετικότητα, τη βία, το ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Η κοινωνικοοικονομική 

κρίση είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και 

πολιτισμικών διεργασιών το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στους ανθρώπινους 
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χειρισμούς, στις πολιτικές αποφάσεις, στις ιδεολογικές επιλογές και στις οικονομικές 

στρατηγικές που επιλέγονται. Βέβαια, στις διαδικασίες αυτές μεγάλο μερίδιο ευθύνης 

έχουν και οι απλοί πολίτες δίνοντας τη δύναμη σε άλλους να καθορίζουν συλλογικά 

τους όρους της διαδικασίας που λέγεται «οργάνωση της κοινωνίας» σε όλα τα 

επίπεδα. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να ληφθεί δράση σε ατομική βάση και οι ίδιοι οι 

πολίτες να προβούν σε αλλαγές προς όφελος της δικής τους καθημερινότητας. 

Σημαντική προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης είναι η νέα επιχειρηματικότητα η 

οποία μπορεί να αναπτυχθεί στη γεωργία, στον τουρισμό, στη βιοτεχνία, στις νέες 

τεχνολογίες.  

Η κρίση στην καθημερινή ζωή δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί με 

αποτελεσματικό τρόπο. Χρειάζεται να υπάρχει υψηλός βαθμός συνειδητοποίησης, 

ωριμότητα, αίσθηση ευθύνης και εφευρετικότητα. Ωστόσο, όλα αυτά είναι αναγκαίο 

να συνδυάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και τις ικανότητες για την ανάπτυξη 

καινοτόμων δράσεων απέναντι στην κρίση. 

 

3.5.3 ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 

Το φαινόμενο της προσφυγιάς αποτελεί την κατάσταση στην οποία μεγάλος 

πληθυσμιακός αριθμός μετακινείται μέσω εξαναγκασμού. Το φαινόμενο αυτό 

δηλώνει την απώλεια της πατρίδας, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του φόβου. 

Υπάρχει μεγάλος φόβος για το αύριο, αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Σε πολλά μέρη 

του κόσμου, εκεί που ξεσπάει ο πόλεμος, γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα 

δημιουργούν ανθρώπινα κύματα τα οποία φεύγουν απεγνωσμένα προς κάθε 

κατεύθυνση για επιβίωση. Η Ελλάδα, είναι μία από τις χώρες που έχει δοκιμαστεί 

επανειλημμένως απ’ αυτή την επώδυνη κατάσταση και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι 

σημαίνει πατρίδα και τι επακολουθεί με την απώλειά της (Φειδάκη, 2013). 

Σε αντίθεση με τη μετανάστευση που αποτελεί επιλογή του ατόμου, η 

προσφυγιά προκύπτει ως αποτέλεσμα βίαιου εξαναγκασμού και αποτελεί μια 

απεγνωσμένη προσπάθεια των ατόμων να διαφυλάξουν τη ζωή τους. Έτσι, στα αίτια 

δημιουργίας προσφυγικού ρεύματος εντάσσονται ιδιαίτερα κρίσιμες περιστάσεις, 

όπως το ξέσπασμα κάποιου πολέμου (αμυντικού, εμφύλιου ή και επιθετικού) ή η 

επιβολή ενός δικτατορικού καθεστώτος που καταφεύγει σε ομαδικές διώξεις 

πολιτικών αντιπάλων, προκαλώντας κατ’ αυτό τον τρόπο αίσθημα κινδύνου σε 
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πολλούς πολίτες. Τα αίτια της προσφυγιάς είναι κυρίως οικονομικά και πολιτικά. 

Ακόμη κοινωνικά αίτια όπως οι συνθήκες ζωής και διαβίωσης, και ο τρόπος ζωής των 

ανθρώπων ανάλογα με την εποχή τους. Τέλος, υπάρχουν και θρησκευτικά αίτια που 

όπως είναι φανερό έχουν σχέση με την πίστη των ανθρώπων (Φειδάκη, 2013).  

Όσον αφορά τις συνέπειες της προσφυγιάς είναι οι εξής: 

Οι Θετικές:  

 Εξασφαλίζουν την επιβίωση τους και καλύτερο επίπεδο ζωής από αυτό που 

τους πρόσφερε η χώρα τους, όταν καταλήγουν σε χώρες με υψηλό βιοτικό 

επίπεδο  

 Όσοι προέρχονται από καθημαγμένες από τον πόλεμο περιοχές,  καταφέρνουν 

να αποφύγουν το θάνατο για τους ίδιους και τα παιδιά τους   

 Βρίσκουν ασφάλεια στη χώρα που τους φιλοξενεί, αν διώκονταν στη χώρα 

τους για τις πολιτικές τους απόψεις 

 Έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Τους παρέχουν 

περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερο μέλλον (Φειδάκη, 2013). 

Οι Αρνητικές: 

 Αποτελούν αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης από ανάλγητα άτομα 

κατά τη μεταφορά τους   

 Ορισμένοι από αυτούς δεν κατορθώνουν ποτέ να φτάσουν στη χώρα της 

‘επαγγελίας’, αφού πεθαίνουν από τις κακουχίες (έλλειψη νερού και φαγητού, 

κόπωση, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένειες, ναυάγια)   

 Αρκετοί από αυτούς συλλαμβάνονται και προωθούνται πάλι στη χώρα τους ή 

ζουν υπό δύσκολες συνθήκες σε στρατόπεδα υποδοχής και συγκέντρωσης 

προσφύγων 

  Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά. Εργάζονται πολλές φορές σε σκληρές 

συνθήκες με χαμηλό ημερομίσθιο και ανασφάλιστοι. Ορισμένες φορές δεν 

έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στερούνται την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη  

 Αρκετές γυναίκες κακοποιούνται και υπό τη βία αναγκάζονται να εκδίδονται. 

Οδηγούνται στην πορνεία   
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 Στην ξένη χώρα ζουν συχνά σε καθεστώς παρανομίας και γι’ αυτό βιώνουν 

διαρκώς το φόβο μήπως συλληφθούν 

 Ζουν σε δύσκολες βιοτικές συνθήκες, αφού δεν έχουν τα οικονομικά μέσα 

(κατοικία, τροφή κ.α.) 

  Είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε μια ξένη χώρα με εντελώς διαφορετική 

νοοτροπία και πολιτισμό καθώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

συνεννόησης, αφού δεν γνωρίζουν τη γλώσσα  

  Ζουν μακριά από την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την 

πατρίδα τους. Αισθάνονται ξένοι   

 Αντιμετωπίζουν πολλές φορές το ρατσισμό των ντόπιων. Δύσκολα 

αισθάνονται αποδεκτοί. Αντιμετωπίζονται υποτιμητικά και με καχυποψία 

(Φειδάκη, 2013). 

 

Όσον αφορά τις συνέπειες για τη χώρα στην οποία καταφεύγουν είναι οι εξής: 

Οι  Θετικές:   

 Εξασφαλίζει φτηνά εργατικά χέρια. Πολλές εργασίες θα κόστιζαν πολύ 

περισσότερο αν γίνονταν από ντόπιους 

  Υπάρχει εργατικό δυναμικό σε τομείς όπου παρατηρούνταν έλλειψη 

εργατικών χεριών (π.χ. αγροτικός, κτηνοτροφικός, βιομηχανικός χώρος)   

 Οι μετανάστες, αμειβόμενοι με χαμηλά ημερομίσθια, συμβάλλουν στη μείωση 

του πληθωρισμού  

 Οι μετανάστες συμβάλλουν στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος με τις 

εισφορές που καταβάλλουν, σε χώρες όπου παρατηρείται γήρανση του 

ντόπιου πληθυσμού   

 Μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα φιλίας ανάμεσα στη χώρα όπου 

φιλοξενούνται και στη χώρα προέλευσης τους (Φειδάκη, 2013). 

Οι Αρνητικές:  

  Αυξάνεται η ανεργία των ντόπιων σε ορισμένους τομείς αφού οι μετανάστες 

εργάζονται με χαμηλότερο ημερομίσθιο και συχνά ανασφάλιστοι   
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 Ενισχύεται η παρανομία και η εγκληματικότητα, όταν οι μετανάστες δεν 

μπορούν να επιβιώσουν με άλλο τρόπο ή γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης 

από ντόπιους παρανόμους   

 Απειλείται με αλλοίωση η πληθυσμιακή σύνθεση των χωρών στις οποίες 

καταφεύγουν, αφού ο αριθμός των μεταναστών είναι τεράστιος (Φειδάκη, 

2013). 

Από την πλευρά του σχολείου θα πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική παιδεία και 

καλλιέργεια του σεβασμού στον άνθρωπο και της αλληλεγγύης. Επιπλέον, να 

απαλλαγεί οποιαδήποτε προκατάληψη και ρατσιστικές αντιλήψεις με την προσπάθεια 

αποβολής της ξενοφοβίας. Πρέπει να κυριαρχεί η ισότητα και ο διάλογος καθώς 

επίσης, οι ξένοι μαθητές να γίνουν κοινωνοί των κανόνων και αρχών της χώρας στην 

οποία καταφεύγουν. Τέλος, απαραίτητη είναι η στήριξη των παιδιών αυτών από τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να αποκτήσουν τη γνώση και να δημιουργηθεί ένα φιλικό 

κλίμα στο σχολείο. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ETWINNING 
  Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από 

διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν 

παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα 

σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να 

δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες (eTwinning, χ.χ.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η δράση αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 ως δράση του προγράμματος 

eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα 

Δια Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση 

eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας 

πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής 

συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης (eTwinning, χ.χ.). 

Περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη, μέσω του 

eTwinning, συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις 

οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές 

χώρες. Το πρόγραμμα eTwinning αποτελεί μία πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα 

διδασκαλίας και μάθησης. Σήμερα το θεωρείται το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών 

στην ιστορία της εκπαίδευσης (eTwinning, χ.χ.). 

Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Στήριξης (ΚΥΣ) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (ΕΥΣ), όπως είναι η 

Ελληνική Υπηρεσία eTwinning που λειτουργεί από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (eTwinning, χ.χ.).  

Το eTwinning αποτελεί την «Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη». 

Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να 

χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του eTwinning για να βρεθούν μεταξύ τους, να 

συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες και παραδείγματα πρακτικής, να 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.cti.gr/
http://www.cti.gr/
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δημιουργήσουν ομάδες, να μάθουν μαζί στις Εκδηλώσεις Εκμάθησης και να 

αναλάβουν τη διεξαγωγή online έργων. Μέσω του eTwinning, σχολεία των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Βουλγαρίας, 

της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Κροατίας, της FYROM θα υποστηριχτούν στην 

"αδελφοποίηση" σχολείων μέσω του Internet (eTwinning, χ.χ.). 

Σκοπός του eTwinning δεν είναι να αντικαταστήσει την παραδοσιακή μορφή 

ανταλλαγής μαθητών. Είναι μία συνεργατική δράση όπου δύο τουλάχιστον σχολεία 

από δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη (eTwinning, χ.χ.). 

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες της Ευρώπης μέσω της δράσης eTwinning  

έχουν τη ευκαιρία με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά 

παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. H δράση 

παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και 

για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις 

ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το eTwinning 

βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως 

δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Ωστόσο, το eTwinning 

στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα 

επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση) (eTwinning, 

χ.χ.). 

Το eTwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μεγάλης διάρκειας όπου 

τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να 

γίνει με μία ανταλλαγή μεταξύ δύο εκπαιδευτικών, δύο ομάδων εκπαιδευτικών ή 

τμήματα θεμάτων, δύο βιβλιοθηκάριων ή δύο διευθυντών. Πραγματοποιούνται 

εκπαιδευτικές συνεργασίες όπου ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, διευθυντών 

και προσωπικού υποστήριξης θα εμπλακεί σε μία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. 

Σκοπός είναι να συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για μακρύ χρονικό 

διάστημα. Η συνεργασία αυτή έχει την δυνατότητα να συμπεριλάβει ένα μεγάλο 

φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την 

επαγγελματική ανάπτυξη (eTwinning, χ.χ.). 
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 Εκτός από την συνεργασία των εκπαιδευτικών σε έργα το eTwinning 

προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε ευρωπαϊκό αλλά 

και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στον τομέα της παιδαγωγικής 

και στη χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών. Επίσης έχουν δημιουργηθεί ευρωπαϊκές 

ηλεκτρονικές  κοινότητες (groups) για την ενίσχυση της μάθησης μέσα από ένα 

περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινότητες προσφέρουν υλικό για μελέτη, 

παραδείγματα καλής πρακτικής από εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν καινοτόμες 

μεθόδους διδασκαλίας, εποπτικό υλικό για μελέτη και για χρήση σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δημοσιεύουν το δικό τους 

υλικό και ετοιμάζουν παρουσιάσεις με οτιδήποτε υλοποιούν μέσα στην τάξη και 

πιστεύουν ότι θα ενδιέφερε και τους άλλους εκπαιδευτικούς (eTwinning, χ.χ.). 

Χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning είναι οι εξής: Αυστρία, 

Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία,  Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. Επιπλέον, μπορούν επίσης να λάβουν μέρος η 

Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, η 

Νορβηγία και η Τουρκία (eTwinning, χ.χ.). 

Τον Μάρτιο του 2013 ξεκίνησε και το eTwinning Plus, μία μερική επέκταση 

του eTwinning σε χώρες που είναι γειτονικές με την Ευρώπη. Αυτό αναπτύχθηκε το 

2004 και έχει ως στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων των χωρών με τις οποίες «γειτονεύουν» άμεσα. Το 

eTwinning Plus περιλαμβάνει έξι χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη. Την 

Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, που είναι 

μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και την Τυνησία, που είναι μέλος της 

Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης (EUROMED) (eTwinning, χ.χ.). 
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4.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(ΤΠΕ) 
Σύμφωνα µε την UNESCO, για να προσδιοριστεί ο όρος ΤΠΕ, θα πρέπει πρώτα να 

οριστούν δύο άλλοι όροι, αυτοί της επιστήμης της Πληροφορικής και της 

Τεχνολογίας της Πληροφορικής. 

• Η επιστήμη της Πληροφορικής αφορά στο σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση, 

χρήση και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας της πληροφορίας, καθώς επίσης και 

στο υλικό των υπολογιστών και του λογισμικού τους.  

• Η Τεχνολογία της Πληροφορικής ορίζεται ως το σύνολο των υπολογιστικών 

συστημάτων και των τεχνολογικών εφαρμογών της Πληροφορικής στην κοινωνία 

(Anderson & Van Weert, 2002). 

Έτσι, οι ΤΠΕ ορίζονται ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας της Πληροφορικής 

µε άλλες συσχετιζόμενες τεχνολογίες και ειδικότερα µε αυτές των επικοινωνιών 

(Anderson & Van Weert, 2002). 

Τα επιχειρήματα που συνοδεύουν τις προσπάθειες ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση επικεντρώνονται κυρίως σε παιδαγωγικά ζητήματα, καθώς τα ψηφιακά 

μέσα από την μία πλευρά εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε χιλιάδες 

πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας και από την άλλη μπορούν να 

βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Η 

επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει έναν αριθμό μελετών που αυξάνεται συνεχώς και 

ερευνητικών εργασιών που δείχνουν ότι οι ΤΠΕ κινητοποιούν την προσοχή και την 

αντίληψη των παιδιών, πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες ανάκλησης 

πληροφοριακών στοιχείων και παράλληλα παρέχουν ένα πεδίο για την ερμηνευτική 

κατανόηση δεδομένων και φαινομένων. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός ερευνών 

αποδεικνύει τη θετική επίδραση που έχουν οι ΤΠΕ στην κατανόηση βασικών εννοιών 

γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές 

Επιστήμες, καθώς και στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη 

δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τα ίδια τα παιδιά (Crook et 

al., 2010). 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ οργανώνεται στο πλαίσιο οργανωμένου 

και δομημένου τρόπου διδασκαλίας που ολοκληρώνεται σε σενάρια διδασκαλίας, τα 

οποία προγραμματίζονται κυρίως βασισμένα στις αρχές των εποικοδομητικών και 
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κοινωνιογνωστικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, όπου ο μαθητής τοποθετείται στο 

επίκεντρο της διαδικασίας και αλληλεπιδρά µε το περιεχόμενο, τον εκπαιδευτικό, 

τους συμμαθητές του και την τεχνολογία. Στο πλαίσιο των σεναρίων αυτών, η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνεται σε δράσεις που έχουν ως στόχο την αυτενέργεια, τη 

διερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων, την αιτιολόγηση, τη διατύπωση 

συμπερασμάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία µε στόχο τη αύξηση της 

ποιότητας της μάθησης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο να επανακαθορίσουν 

το ρόλο τους και να προσλάβουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές αποτελεί την 

κυριότερη προϋπόθεση για να διαμορφωθεί ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης µε 

τη χρήση των ΤΠΕ. 

 

 

4.3 ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΘΕΛΩ ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ…ΕΧΩ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΩ… 
 

 

 

4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο σχολικό έτος 2015-2016, οργανώθηκε και εφαρμόστηκε, σε πέντε σχολικές 

μονάδες, ένα project με στόχο να γνωρίσουν όλοι οι μαθητές τα Δικαιώματά τους. Η 

διάρκεια του έργου αυτού ήταν από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Μάρτιο του 

2016 και οι χώρες που συνεργάστηκαν ήταν η Ελλάδα με την Κύπρο. Ο τίτλος του 

έργου eΤwinning είναι: «Παιδικά Δικαιώματα - Θέλω κάτι να σου πω… Έχω 

δικαίωμα και εγώ…» και συμμετείχαν το ολοήμερο νηπιαγωγείο Βεύης, το ΣΤ’ 

δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο Αγλαντζίας Λευκωσίας Κύπρου, το ολοήμερο 

δημοτικό Κάτω Κλεινών και το 8ο  και 11ο νηπιαγωγείο Φλώρινας. Η συνεργασία 
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αυτών των σχολικών μονάδων βασίστηκε σε κοινές δράσεις όπου χρησιμοποίησαν 

διάφορα συνεργατικά εργαλεία ΤΠΕ. Για κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχούσαν 

ορισμένοι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί στο ολοήμερο νηπιαγωγείο 

Βεύης ήταν η Μαβίδου Στέλλα (ιδρύτρια) και η Μουρατίδου Σοφία, στο οποίο 

υπήρχαν 13 παιδιά. Στο ΣΤ’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς 

(Λευκωσία - Κύπρος) οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ήταν η Στυλιανίδου Ειρήνη 

(ιδρύτρια), η Ολυμπία Νικολάου, η Χρυσάνθη Χρυσάνθου, η Ροδούλα Καταπατάκη, 

η Δανάη Κολιανδρή και η Αγγελική Φωτοπούλου, όπου στο σχολείο αυτό πήγαιναν 

115 παιδιά. Στην τρίτη σχολική μονάδα που ήταν το Ολοήμερο Δημοτικό Κάτω 

Κλεινών η εκπαιδευτικός που πήρε μέρος στο έργο ήταν η Θεοχάρη Μαρία στο οποίο 

υπάρχουν 35 παιδιά. Το επόμενο σχολείο, το 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας ήταν 

χωρισμένο σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ήταν η 

Γεωργάκη Αικατερίνη και η Ματοπούλου Όλγα, στο δεύτερο τμήμα ήταν η 

Βασιλειάδου Κυριακή και η Βάσσου Στεργιανή ενώ στο τρίτο τμήμα η 

Παπαδοπούλου Θεοδότα κα η Μαμουζέλα Μαρία. Τα παιδιά που πήγαιναν σε αυτό 

το σχολείο ήταν 68. Τέλος, στο 11ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στο έργο ήταν η Βασιλοπούλου Δήμητρα, η Μοριχοβίτου Μαρία και η 

Ρίσκου Ειρήνη, στο οποίο υπάρχουν 20 παιδιά. Η επιλογή του συγκεκριμένου 

προγράμματος έγινε με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και ειδικότερα στη 

Συρία εξετάζοντας και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στα παιδιά (Θεοχάρη, 2016). 

Οι βασικότεροι στόχοι του προγράμματος αυτού ήταν αρχικά, τα παιδιά να 

ξεπεράσουν τους φόβους ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους. 

Ακόμη, να γνωρίσουν παιδιά από άλλες χώρες δημιουργώντας ένα ομαδικό πνεύμα 

μέσα από την συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, να 

κατανοήσουν τη δύναμη που κατέχουν για την διεκδίκηση των παιδικών τους 

δικαιωμάτων. Άλλος ένας στόχος ήταν να καταλάβουν ότι όλοι ακόμη και τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους και πρέπει να μάθουν να 

τα αποδέχονται. Επίσης, να συνειδητοποιήσουν ότι η μοναδικότητα του κάθε 

ανθρώπου είναι αυτή που τον κάνει ξεχωριστό καθώς και να κατανοήσουν ότι αυτά 

που εμπλουτίζουν την ζωή και τον πολιτισμό είναι η διαφορά και η διαφορετικότητα. 

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος ήταν η προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού. Τέλος, οι μαθητές να προσπαθήσουν να βοηθούν και να προστατεύουν 

τα παιδιά που σήμερα υποφέρουν καθώς και να ενισχύσουν όλοι μαζί το έργο της 
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UNICEF. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε το πρόγραμμα ήταν οι βιωματικές 

δράσεις, η χρήση Νέων Τεχνολογιών, οι διαθεματικές εργασίες, η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, η δραματοποίηση και η παιγνιώδη αναδυόμενη μάθηση (Θεοχάρη, 2016). 

 

4.3.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Αρχικά, τα παιδιά μέσα από παραμύθια, βίντεο και χρήση διαδικτύου γνώρισαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 28 χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θέση, 

πρωτεύουσα, σημαία). Επίσης, γνώρισαν την Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 

του ΟΗΕ και της ΕΕ και μέσα από την γωνιά του παιδιού «Μάθε τα δικαιώματά σου» 

γνώρισαν τα δικαιώματά τους αναλυτικά με παιγνιώδη τρόπο (Θεοχάρη, 2016). 
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Επίσης, τα παιδιά έφτιαξαν λεξικό για τα Παιδικά Δικαιώματα σε όλες τις γλώσσες 

της ΕΕ. Έπειτα, τα νήπια ζωγράφισαν τις 28 σημαίες των χωρών της ΕΕ (Εικ. 1) και 

οι μεγάλοι μαθητές συμπλήρωσαν τις απαραίτητες πληροφορίες (Εικ. 2) για κάθε 

χώρα φτιάχνοντας έτσι το «Δέντρο της Ευρώπης» (Εικ. 3) (Θεοχάρη, 2016). 

 

Εικόνα 1: Οι 28 σημαίες των χωρών της ΕΕ 

 

 

 

                     
Εικόνα 2: Οι πληροφορίες της χώρας                                Εικόνα 3: Το Δέντρο της Ευρώπης 
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Ακόμη, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τα παιδιά ζωγράφισαν τα Παιδικά 

Δικαιώματα γράφοντας τις λέξεις «αγάπη», «νερό», «φιλία», φροντίδα», «στέγη» και 

«υγεία» (Εικ. 4) και έπειτα έγραψαν λέξεις όπως «οικογένεια» (Εικ. 5) και «φαγητό» 

(Εικ. 6) με μακαρόνια στα ελληνικά και πρόσθεσαν στην κατασκευή τα αστέρια της 

ΕΕ και την λέξη σε 12 γλώσσες χωρών της ΕΕ (Θεοχάρη 2016). 

 

 

Εικόνα 4: Τα παιδιά ζωγράφισαν τα Παιδικά τους Δικαιώματα 

 

 

          Εικόνα 5: Η λέξη "οικογένεια"                   Εικόνα 6: Η λέξη «φαγητό» 
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Στη συνέχεια όλοι μαζί συνεργάστηκαν σε δράσεις Εθελοντισμού για την UNICEF 

και τους πρόσφυγες (Εικ. 7) (Θεοχάρη, 2016). 

 

Εικόνα 7: Δράσεις εθελοντισμού για την UNICEF και τους πρόσφυγες 

 

 

Η επόμενη δραστηριότητα αφορά την δραματοποίηση παραμυθιού (Εικ. 8,9,10) από 

τους δεκατρείς μικρούς μαθητές του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βεύης εμπνεόμενοι 

από το βιβλίο της κ. Δόξας Κωτσαλίδου «Το αηδόνι με τις δύο πατρίδες». Στη 

συγκεκριμένη ταινία μικρού μήκους την αφήγηση πρόσθεσαν οι μαθητές του 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κλεινών. Το συγκεκριμένο παραμύθι 

περιλαμβάνει μία ιστορία, η οποία με έναν απλό τρόπο προσπαθεί να δείξει στα 

παιδιά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ στο ξενιτεμένο αηδόνι και τους 

ιθαγενείς παπαγάλους. Στην αρχή οι σχέσεις αυτές προβάλλουν έναν φόβο ο οποίος 

στην συνέχεια καταλήγει σε μία φιλία και αγάπη. Το παραμύθι αναφέρεται στην 

αναγκαστική μετανάστευση των λαών και στην προσπάθειά τους για μία καινούρια 

αρχή, αναζητώντας την αποδοχή και την φιλική συμβίωση με τους άλλους ανθρώπους 

(Θεοχάρη, 2016). 
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Εικόνα 8: Παραμύθι "Το αηδόνι με τις δύο πατρίδες" 

 

                                    Εικόνα 9 και 10 : Η δραματοποίηση του παραμυθιού   

  

 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τα παιδιά ζωγράφισαν με θέμα «Από 

τον Πόλεμο… στην Ειρήνη» (Εικ. 11, 12, 13) και έπειτα οι εκπαιδευτικοί με το 

πρόγραμμα Artsteps έφτιαξαν Εικονικό Μουσείο με τις κοινές εργασίες τους. Το 

κάθε παιδί κοιτάει προσεκτικά τις εικόνες της καταστροφής της πόλης από τον 

πόλεμο και προσπαθεί να τις χρωματίσει με στόχο να ξανά δώσει ελπίδα στους 

κατοίκους της (Θεοχάρη, 2016). 
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Εικόνα 11, 12, 13: Ζωγραφική των παιδιών, "Από τον Πόλεμο...στην Ειρήνη" 

 

 

Στη συνέχεια, με θέμα «Ζωγραφίζω τα Δικαιώματά μου», με το πρόγραμμα emaze 

έφτιαξαν Εικονικό Μουσείο με τις κοινές εργασίες τους, τις οποίες έκαναν με την 

τεχνική της χαρακτικής (Εικ.14, 15). Επίσης, σε αυτό βοήθησε και η καθοδήγηση της 

φοιτήτριας του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, Βαλεντίνης Μαυροδόγλου (Μαβίδου, 2016). 



55 
 

 

Εικόνα 14, 15: Παιδικές εργασίες με την τεχνική της χαρακτικής 

 

 

Μία τελευταία δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ήταν το μουσικό παραμύθι «ο 

Δικαιωματούλης και το μαγικό φίλτρο της Αγάπης» (Εικ. 16). Το παραμύθι αυτό 

γράφτηκε από κοινού με αφορμή την ιστορία της νηπιαγωγού Στέλλας Μαβίδου «Ο 

Δικαιωματούλης μας μαθαίνει τα Δικαιώματά μας». Έπειτα, εμπνεόμενοι από το 

παραμύθι γράφτηκε, μελοποιήθηκε και παρουσιάστηκε το τραγούδι «Θέλω κάτι να 

σου πω… Έχω δικαίωμα και εγώ», το οποίο ηχογραφήθηκε στο στούντιο της ΕΡΑ 

Φλώρινας (Θεοχάρη, 2016). 

 

Εικόνα 16: Ο Δικαιωματούλης 
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Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τα εξής 

Web2 εργαλεία: Powtoon, Παζλ, Padlet, Artsteps, Emaze, Popplet, Tagul, Movie 

maker και text2 mind map (Θεοχάρη, 2016). 

 

4.3.3 ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Σε κάθε δράση του προγράμματος οι γονείς υπήρξαν αρωγοί και συμπαραστάτες. Πιο 

αναλυτικά, βοήθησαν στο να γίνει η μετάφραση των κειμένων στα Αγγλικά καθώς 

έπειτα τα αφηγήθηκαν. Επίσης, πολλοί από τους γονείς συμμετείχαν στην «Ημερίδα 

Φιλαναγνωσίας» και παρακολούθησαν όλες τις δράσεις διαδικτυακά. Τέλος, 

συνέβαλαν στην υλοποίηση ορισμένων επισκέψεων όπως στη βιβλιοθήκη, στη Λέσχη 

Πολιτισμού, στην ημέρα περιβαλλοντικής της Διεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας, στην ταινία 

«Ο Μικρός Πρίγκιπας», στην ΕΡΤ Φλώρινας καθώς και στο Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Φλώρινας (Θεοχάρη, 2016). 

 

4.3.4 ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε διάχυση του προγράμματος μέσα από εκδηλώσεις που έγιναν στα 

σχολεία με στόχο την ενημέρωση των γονέων αλλά και μέσα από φυλλάδια με τις 

Διευθύνσεις των έργων αυτού (του προγράμματος). Ακόμη, έγινε η προβολή του 

ραδιοφωνικού μηνύματος για τα παιδικά δικαιώματα από τις συχνότητες της ΕΡΑ 

Φλώρινας. Επίσης, σε κάθε θεματική κατασκευάστηκαν εικαστικές εργασίες, οι 

οποίες στόλισαν τους τοίχους της τάξης και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και 

μελέτης και για του ίδιους τους γονείς. Ωστόσο, με την λήξη της σχολικής χρονιάς, οι 

εργασίες αυτές μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας και 

βρίσκονται πλέον εκεί (Θεοχάρη, 2016). 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέσα από ένα πρόγραμμα όπως είναι το 

«Παιδικά Δικαιώματα - έχω κάτι να σου πω… έχω δικαίωμα και εγώ…» τα παιδιά 

έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν την δημιουργικότητά τους καθώς και να 

αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Επίσης, μέσα από αυτό το έργο οι 

μαθητές γνώρισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση  και μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα δικό 

τους παραμύθι, τραγούδι αλλά και ραδιοφωνικό μήνυμα, αποτυπώνοντας έτσι την 

ανάγκη προάσπισης των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε όλο τον κόσμο (Θεοχάρη, 

2016). 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Όλο και περισσότερο παρατηρείται η μεγάλη επιρροή που ασκούν πλέον οι Νέες 

Τεχνολογίες σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς είναι εκείνος της εκπαίδευσης. 

Έτσι, οι υπολογιστές και γενικότερα το διαδίκτυο δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον 

τομέα της παιδείας. Στις μέρες μας ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος γι’ αυτά 

τα μοναδικά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι 

Σύγχρονες Τεχνολογίες πολύ πριν όμως αποφασίσει να τις χρησιμοποιήσει. Στον 

τομέα αυτόν, η τεχνολογία έχει να προσφέρει αρκετά, όχι μόνο στους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς αλλά σε όλη την κοινωνία. 

Ακούγοντας τον όρο «Τεχνολογία» σκέφτεται κανείς τον υπολογιστή, τον 

οποίο συναντάει ο μαθητής σε όλη την διάρκεια της σχολικής του ζωής. Οι μαθητές, 

με την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση, αποκτούν πρόσβαση σε νέες και 

σύγχρονες πηγές γνώσης καθώς επίσης, μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους 

μαθητές, με την καθοδήγηση πάντα του δασκάλου. Ο ρόλος του υπολογιστή στο 

σχολείο δεν είναι να καταργήσει ούτε το βιβλίο, ούτε τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, 

αυτός που κρίνεται απαραίτητος για την επιτυχία του νέου τρόπου διδασκαλίας, είναι 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Έργο του κάθε δασκάλου, σύμφωνα με τον νέο τρόπο 

διδασκαλίας, είναι να έχει περισσότερο χρόνο για να ασχοληθεί με τον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά ώστε να γνωρίσει τις αδυναμίες και τις ικανότητες του. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός θα μπορεί να οργανώνει προαιρετικά σεμινάρια, διαλέξεις και 

συζητήσεις, κάτι που μπορεί να αυξήσει την εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτόν, οι 

μαθητές επωφελούνται και θα είναι ελεύθεροι να επικεντρωθούν σε θέματα που τους 

ενδιαφέρει περισσότερο.  

Για να έχει πραγματική διδακτική αξία ο υπολογιστής θα πρέπει να δοθεί 

βάση όχι απλά στη χρήση αλλά στη σωστή χρήση του. Η ύπαρξη ενός υπολογιστή 

μέσα  στην τάξη, τον οποίο χειρίζεται μόνο ο εκπαιδευτικός, δεν είναι η σωστή λύση. 

Θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και να αφήνουν τα παιδιά να περάσουν αρκετές 

ώρες μπροστά στο πληκτρολόγιο, χωρίς την παρέμβαση τους. Άρα, θα μπορούσε 

κανείς να πει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να συντονίζει και να συμβουλεύει 

και όχι να μεταδίδει εκείνος την γνώση. Ένας τέτοιος ρόλος δηλώνει παιδαγωγικά την 
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ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός, όπως και 

κάθε εργαζόμενος, πρέπει να κάνει την δουλειά του με αγάπη και χαρά ώστε να 

νιώθει ικανοποιημένος. Πρέπει να έχει διάθεση και να ενδιαφέρεται για τους μαθητές 

του μέσα από συζητήσεις που κάνει μαζί τους. Τέλος, απαραίτητο είναι ο δάσκαλος 

να νοιάζεται για τις επιλογές των παιδιών και να παρακολουθεί την πρόοδο τους 

γνωρίζοντας ότι υποχρέωση του είναι να τους κάνει σπουδαιότερους από εκείνον. 
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