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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασ
α αυτ� παρ�υσι���νται �ι παιδαγωγικ�ς διαστ�σεις της διδακτι-
κ�ς α�ι�π�
ησης τ�υ παραµυθι�� στ� µ�θηµα τ�σ� της γλ�σσας �σ� και δια-
θεµατικ� και αναπτ�σσεται πρ��ληµατισµ�ς σ�ετικ� µε τη �ρ�ση της Τε�ν�λ�-
γ
ας των π�λυµ�σων απ� µαθητ�ς και εκπαιδευτικ��ς στ� σ��λικ� περι��λλ�ν.
Πρ�τε
νεται η �ρ�ση των διαδραστικ�ν λ�γισµικ�ν �πως «Η Θ�λασσα των
παραµυθι�ν» αλλ� και ιστ�σελ
δων �πως των «µ�θων των αδελ$�ν Γκριµ». Η
παιδαγωγικ� α�ι�π�
ηση των ανωτ�ρω απ�τελε
 �να π�λλ� υπ�σ��µεν�
εκπαιδευτικ� µ�σ�. Επιπλ��ν, πρ���λλ�νται και αναδεικν��νται παρ�λληλα
µε τα αναµ$ισ��τητα παιδαγωγικ� πλε�νεκτ�µατα, η ενν�ι�λ�γικ� δ�µ� των
παραµυθι�ν τ�σ� µ�σα στ� σ��λικ� περι��λλ�ν �σ� και σε επ
πεδ� ελε�θερ�υ
�ρ�ν�υ των µαθητ�ν. Τ�λ�ς, παρ�υσι���νται πρ�τ�σεις διδασκαλ
ας και
κριτ�ρια α�ι�π�
ησης των δυνατ�τ�των των ΤΠΕ στ�ν τ�µ�α της λαϊκ�ς
παρ�δ�σης και της δια�ε
ρισης της καιν�τ�µ
ας στα σ��λε
α.

ΛΕ�ΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδασκαλ
α παραµυθι��, ∆ιδακτικ�ς πρακτικ�ς, ∆ιαδρα-
στικ� λ�γισµικ�

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - $ΡΙΣΜ$Ι
� Μ!γας διατε�νεται �τι «Τ� παραµ	θι ε�ναι !να απ� τα ε�δη τ�υ !ντε�ν�υ

λ�γ�υ, τα �π��α απ�τελ�	ν την πνευµατικ� %ω� τ�υ λα�	» (Μ!γας, 1976). Τα
παραµ	θια ε�ναι λαϊκ' δηµι�υργ�µατα �λων των καιρ*ν. � κ�σµ�ς των παρα-
µυθι*ν ε�ναι +ανταστικ�ς, δεν υπ�κειται σε λ�γικ� !λεγ��, δεν !�ει σ�!ση µε
την καθηµεριν� %ω�, κινε�ται στη σ+α�ρα τ�υ �νε�ρ�υ και τ�υ παραλ�γ�υ. Τα
πρ�σωπα και �ι καταστ'σεις !��υν ακρα�ες διαστ'σεις, π�λ	 µεγ'λα � π�λ	
µικρ', π�λ	 ωρα�α � π�λ	 'σ�ηµα, και �ι �ρωες π�λ	 καλ�� � π�λ	 κακ��. Τ�
παραµ	θι κατ!�ει ε/!��υσα θ!ση στ� �*ρ� της παιδικ�ς λ�γ�τε�ν�ας για την
παιδαγωγικ�, αλλ' και την π�λιτισµικ� τ�υ α/�α (Λαλ�γι'ννη, 1999). Ιδια�τε-
ρα τ� ελληνικ� παραµ	θι συντε�νει στη διατ�ρηση της π�λιτιστικ�ς κληρ�ν�-
µι'ς της �*ρας µας, µ!σα απ� τη γνωριµ�α τ�υ �*ρ�υ, των σκ!ψεων και των
συνηθει*ν τ�υ παρελθ�ντ�ς (∆�υνδ�υλ'κη-�υσταµανωλ'κη, 1982). Τ� παρα-
µ	θι εισ'γει τ� παιδ� στ�ν κ�σµ� της πραγµατικ�τητας µ!σα απ� !να µυθικ�
κ�σµ� και !τσι συντε�νει:

• στη γλωσσικ� αν'πτυ/η (πρ�+�ρικ�ς λ�γ�ς, α+�γηση)
• στην αν'πτυ/η της +αντασ�ας
• στην αν'πτυ/η της δηµι�υργικ�ς και της αναλ�γικ�ς σκ!ψης
• στην αισθητικ� καλλι!ργεια
• στη διαµ�ρ+ωση θετικ*ν α/ι*ν και στ'σεων µ!σα απ� αλλεπ'λληλες

ταυτ�σεις � απ�ρρ�ψεις ηρ*ων
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• στη διατ�ρηση της π�λιτισµικ�ς κληρ�ν�µι'ς στην 'σκηση της παρατ�-
ρησης και της ακρ�ασης.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ Α�Ι$Π$ΙΗΣΗ Τ$Υ ΠΑΡΑΜΥΘΙ$Υ
Τ� παραµ	θι µε τα +ανταστικ', τα απ�θανα, τα αδ	νατα και τα υπερ+υσι-

κ' στ�ι�ε�α !�ει σκ�π� να τ!ρψει και να διεγε�ρει τη +αντασ�α (Βασιλαρ'κης,
1992). ∆εν καταλ�γει κατ’ αν'γκη σε ηθικ� δ�δαγµα, αλλ' η 	λη, η α+�γηση
διδ'σκει τ� παιδ� ηθικ' και αισθητικ' και τ�ν�%ει την υπερ��� τ�υ καλ�	 π'νω
στ� κακ�. ∆ε συνδ!εται µε �ρισµ!ν� τ�π� και �ρ�ν�, αλλ' κινε�ται π'ντ�τε σε
µια πλασµατικ� ατµ�σ+αιρα τ�υ παρελθ�ντ�ς. Αυτ� δε��νει και η αρ�� τ�υ
παραµυθι�	: «Μια +�ρ' κι !ναν καιρ�. ..». Τ� παραµ	θι δ�νει συν�θως !να
ευτυ�ισµ!ν� τ!λ�ς στην ιστ�ρ�α, µε τη +ρ'ση «…κι !%ησαν αυτ�� καλ' κι εµε�ς
καλ	τερα…», µε λυτρωτικ� και καθαρτικ� επ�δραση στη ψυ��λ�γ�α τ�υ παιδι-
�	.

Η πρ�τασ� µας 
ασ�%εται στ� α/�ωµα �τι «η ν!α γενι' των µαθητ*ν πρ!-
πει να ε/�ικειωθε� απ� νωρ�ς µε τη �ρ�ση π�λυµεσικ*ν ε+αρµ�γ*ν και τη δια-
σ	νδεση δια+�ρετικ*ν εικ�νων. Πρ!πει να πρ�ετ�ιµ'σ�υµε τα παιδι' !τσι
*στε να αντεπε/!λθ�υν απ�τελεσµατικ' σε !ναν π�λυµεσικ� καταιγισµ� πλη-
ρ�$�ρι�ν !τσι �πως απαιτε� η ν!α τε�ν�λ�γικ� πραγµατικ�τητα» (Moshell,
1995). � συνδυασµ�ς της λαϊκ�ς µας παρ'δ�σης µε την τε�ν�λ�γ�α πιστε	�υ-
µε �τι πρ�σ+!ρει στα παιδι' µια α/ι�λ�γη ε+αρµ�γ� η �π��α εν*νει τ� παρελ-
θ�ν µε τ� µ!λλ�ν. Με την διδακτικ� �ρ�ση των παραµυθι*ν µ!σα απ� π�λυµε-
σικ!ς ε+αρµ�γ!ς πιστε	�υµε �τι µπ�ρ�	µε:

• να πρ�ετ�ιµ'σ�υµε τα παιδι' στ� πως να σκ!+τ�νται και να ενεργ�	ν
απ�τελεσµατικ' µ!σα σε !να σ	νθετ� κ�σµ� �π�υ τα π'ντα αλληλεπι-
δρ�	ν µετα/	 τ�υς (Jonshon, 2004)

• να συνδυ'σ�υµε αρµ�νικ' την πλ�υσι�τατη ελληνικ� λαϊκ� µας παρ'-
δ�ση µε τις τε�ν�λ�γ�ες πληρ�+�ρικ�ς και επικ�ινωνι*ν και 

• να ψυ�αγωγ�σ�υµε τ�υς µαθητ!ς.
Ε/'λλ�υ, στ���ς δεν ε�ναι τ� να πρ�
ληµατ�σ�υµε τα παιδι' µε περιττ!ς

πληρ�+�ρ�ες �ι �π��ες θα τα !καναν να 
αρεθ�	ν γρ�γ�ρα και να εγκαταλε�-
ψ�υν την ηλεκτρ�νικ� ε+αρµ�γ�, αλλ' µε 'µεσ� και σα+� τρ�π� να τ�υς δια-
τηρ�σ�υµε αµε�ωτη την πρ�σ���. Η 
ασικ� αρ�� υλ�π��ησης της ε+αρµ�γ�ς
ε�ναι: αµεσ�τητα, σα+�νεια, απ�+υγ� περιττ*ν πληρ�+�ρι*ν και λανθασµ!-
νων κιν�σεων.

«ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙ$» ΨΗΦΙΑΚ$ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚ$ ΥΛΙΚ$
Με την παρ�	σα εργασ�α πρ�τε�ν�υµε ευρ	τερα την παιδαγωγικ� �ρ�ση

των ηλεκτρ�νικ*ν µ!σων �πως α/ι�λ�γων διαδικτυακ*ν τ�πων µε αγγλ�+ω-
νες κυρ�ως ανα+�ρ!ς, �ι �π��ες και µπ�ρ�	ν να α/ι�π�ιηθ�	ν θαυµ'σια στα
πλα�σια διδασκαλ�ας των /!νων γλωσσ*ν, αλλ' εστι'%�υµε κυρ�ως στην !κ-
δ�ση DVD-ROM «Η θ'λασσα των παραµυθι*ν». Τ� συγκεκριµ!ν� εκπαιδευ-
τικ� λ�γισµικ� ε�ναι µια �λ�κληρωµ!νη ηλεκτρ�νικ� π�λ	γλωσση !κδ�ση.
Ε�ναι µια διαδραστικ� ε+αρµ�γ� π�υ µ�ι'%ει µε υπερµεσικ� περι
'λλ�ν µε
η�ητικ' ντ�κ�υµ!ντα και 
�ντε� παραστ'σεων �π�υ ηθ�π�ι�� α+ηγ�	νται �
και δραµατ�π�ι�	ν λαϊκ' παραµυθ�α απ� �λα τα µ!ρη της Ελλ'δ�ς. � µαθη-
τ�ς µπ�ρε� να δια
'σει τ� παραµ	θι και να δει κ'π�ια στ�ι�ε�α. Στ� υπερµεσι-
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κ� περι
'λλ�ν υπ'ρ�ει δυνατ�τητα ανα%�τησης παραµυθι*ν µε µεταδεδ�µ!-
να, π.�. γεωγρα+ικ� περι���, περι!�εται πρωτ�τυπ� +ωτ�γρα+ικ� υλικ� των
περι��*ν �πως πιθαν' αυτ� απεικ�ν�%εται στ� παραµ	θι και διαδραµατ�%�ν-
ται σκην!ς. Τ� ψη+ι�π�ιηµ!ν�-ψη+ιακ� υλικ� α+�ρ' περ�π�υ 150 παραµ	θια
τα �π��α και παρ�υσι'%�νται δραµατ�π�ιηµ!να απ� επαγγελµατ�ες ηθ�π�ι-
�	ς. Cλα τα παραµ	θια !��υν �ργανωθε� και κατα�ωρηθε� σε µια 
'ση δεδ�-
µ!νων. Επ�σης υπ'ρ�ει και µια δε	τερη 
'ση δεδ�µ!νων η �π��α περι!�ει τ�υς
�ρ�υς π�υ εµ+αν�%�νται στ� γλωσσ'ρι. Για τ� σκ�π� αυτ� !�ει µ�ντελ�π�ιηθε�
η δ�µ� της παρ�υσ�ασης των παραµυθι*ν. Dτσι για κ'θε !να απ� τα παραµ	-
θια υπ'ρ�ει: αναγνωριστικ� παραµυθι�	, τ�τλ�ς παραµυθι�	, κε�µεν� παραµυ-
θι�	, λ�στα +ωτ�γρα+ι*ν και γκρα
�	ρων παραµυθι�	, α+�γηση παραµυ-
θι�	, video παραµυθι�	, λ�στα µε σ�ετικ�	ς συνδ!σµ�υς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡ$Μ$ΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ Grimm

Θα πρ!πει να ανα+!ρ�υµε εδ* �τι η ανα%�τησ� µας στις ελληνικ!ς ιστ�σε-
λ�δες για κ'τι παρ�µ�ι� υπ�ρ/ε αρκετ' +τω�� σε αντ�θεση µε τ� !ντυπ� υλικ�
στ� �π��� υπ'ρ�ει αρκετ� π�ικιλ�α. Βρ�καµε �µως αρκετ!ς ιστ�σελ�δες στ�
ε/ωτερικ� απ� τις �π��ες ανα+ερ�µαστε σε εκε�νη π�υ µας 'ρεσε περισσ�τερ�
και 
ρ�σκεται πι� κ�ντ' στην πρ�ανα+ερθε�σα υλ�π��ηση. Τα παραµ	θια των
αδερ+*ν Grimm. Σε �λη την ε+αρµ�γ� υπ'ρ�ει καθ�δ�γηση µε ���. Στις επιλ�-
γ!ς τ�υ κεντρικ�	 menu υπ'ρ�ει δυνατ�τητα επιλ�γ�ς παραµυθι�	, καθ*ς και
κ'π�ια διαδραστικ' παι�ν�δια. Μπ�ρε� κ'π�ι�ς �ρ�στης µεγαλ	τερ�ς σε
ηλικ�α να επιλ!/ει να δια
'σει την ιστ�ρ�α των αδερ+*ν Grimm (http://www.
grimmfairytales.com/en/main). Α/�%ει να σηµειωθε� η δυνατ�τητα π�υ παρ!�ε-
ται απ� τ� interface, α+�	 � �ρ�στης !�ει επιλ!/ει τ� παραµ	θι π�υ θ!λει να
ακ�	σει, �π�υ υπ'ρ�ει σκ�τσ� στα αριστερ' π�υ συµ
�υλε	ει τα µικρ' παιδι'
στ� δι'στηµα π�υ περιµ!ν�υν να +�ρτωθε� τ� παραµ	θι, να µη δ�ν�υν π�τ!
�ταν τ�υς %ητε�ται µ!σω Internet τα πρ�σωπικ' τ�υς στ�ι�ε�α. Με π�λ	 !/υπν�
και διασκεδαστικ� τρ�π� α+υπν�%ει τα παιδι' για κ'π�ι�υς τυ��ν «κινδ	-
ν�υς» τ�υ Internet.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ$ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ Τ$Υ ΠΑΡΑΜΥΘΙ$Υ
�ι εκπαιδευτικ�� θα µπ�ρ�	σαν να ακ�λ�υθ�σ�υν ενδεικτικ' τα παρακ'-

τω στ'δια:
1. Επιλ�γ� τ�υ παραµυθι�0 (γ�νεται ευκαιριακ' µε ανα+�ρ' σε κ'π�ι� γεγ�-
ν�ς � µε 
'ση τα ενδια+!ρ�ντα των παιδι*ν). Μα%� µε τ�υς µαθητ!ς απ�+ασ�-
%�υµε π�ι� παραµ	θι θα π�	µε. Ως πηγ� 'ντλησης τ�υ θ!µατ�ς µπ�ρ�	ν να
απ�τελ!σ�υν:

• Η µελ!τη αρκετ*ν παραµυθι*ν και κειµ!νων της παιδικ�ς λ�γ�τε�ν�ας
απ� τ�υς µαθητ!ς, τ�σ� στ� Σ��λε�� (ιδ�ως απ� τη σ��λικ� 
ι
λι�θ�κη)
αλλ' και κατ' τη διδασκαλ�α τ�υ µαθ�µατ�ς της Νε�ελληνικ�ς Γλ*σ-
σας, �σ� και τ�ν ελε	θερ� �ρ�ν� π�υ !��υν στη δι'θεση τ�υς.

• Η �ρ�ση τ�υ DVD «Η θ'λασσα των παραµυθι*ν»
• Η επ�σκεψη σ�ετικ*ν ιστ�τ�πων 
• �ι α+ηγ�σεις παραµυθι*ν απ� τ�ν �ικ�γενειακ� κ	κλ� των µαθητ*ν.
• Η παρακ�λ�	θηση παιδικ*ν εκπ�µπ*ν απ� την τηλε�ραση.
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2. Στ�1�θεσ�α. � δ'σκαλ�ς θ!τει τ�υς στ���υς, τι θ!λει να πετ	�ει µε τη
διδασκαλ�α.
3. Α4�γηση απ� τ� δ'σκαλ�. Η α+�γηση γ�νεται µε +υσικ� τρ�π� και καθαρ�
'ρθρωση. Μπ�ρε� να γ�νει και µε αν'γνωση � µε παρακ�λ�	θηση σ�ετικ�	

�ντε� (π.�. απ� τ� DVD). � �ρ�ν�ς α+�γησης δε µπ�ρε� να /επερ'σει τα 10 -
15 λεπτ'.
4. Επε5εργασ�α (λ	ση απ�ρι*ν, ερωτ�σεων, �αρακτηρισµ�� ηρ*ων).
5. �κ4ραση (δηµι�υργ�α αντ�στ�ι�ων παραµυθι*ν, δραµατ�π��ηση, %ωγρα-
+ι!ς σκην*ν απ� τ�υς µαθητ!ς, επιλ�γ� 'λλης αρ��ς, � 'λλ�υ τ!λ�υς, �ν�µατ�-
δ�σ�α).

Στη διδακτικ� εµπλ�κ� τ�υ παραµυθι�	 δεν πρ�σδ�κ�	µε κυρ�ως γνωστικ'
�+!λη αλλ' τ�θενται στ���ι σε επ�πεδ� δε/ι�τ�των και συµπερι+�ρ*ν. Ε+αρµ�-
%�υµε κυρ�ως τη διηγηµατικ� µ�ρ+� διδασκαλ�ας (α+�γηση-δραµατ�π��ηση).
Τ�σ� πριν �σ� και µετ' την α+�γηση ε+αρµ�%�υµε τις συνεργατικ!ς �µαδικ!ς
µεθ�δ�υς πρ�ετ�ιµ'%�ντας � και α/ι�λ�γ*ντας τ� µαθησιακ� απ�τ!λεσµα.

ΕΠΙΛ$Γ$Σ-ΣΥΝ$ΨΗ
Τα παραµ	θια ε�ναι µια ενδια+!ρ�υσα απ�δει/η της δηµι�υργικ�ς +αντα-

σ�ας των �νε�ρων π�υ σηµαδε	ει την επ��� µας. Η +αντασ�α ενυπ'ρ�ει µ!σα
στη διατ	πωση, µ!σα στην τα�υδακτυλ�υργ�α, τη µαγε�α των λ!/εων και απ�-
τελε� 
ασικ� στ'δι� της ψυ��λ�γικ�ς ε/!λι/ης και ωριµ�τητας τ�υ παιδι�	. Τ�
λαϊκ� παραµ	θι !�ει τη δ	ναµη να µετα
'λλει τη γλ*σσα και την επικ�ινων�α
σε γι�ρτ� και σε παι�ν�δι.Τ*ρα στ� κατ*+λι της ν!ας ψη+ιακ�ς επ���ς καλ�	-
µαστε να διασ*σ�υµε και να υπ�στηρ�/�υµε τ� παραµ	θι µε ν!α µ!σα και σε
ν!α δεδ�µ!να. Η επικαιρ�π�ιηµ!νη �ρ�ση τ�υ παραµυθι�	 µε τα ελληνικ' λαϊ-
κ' µ�τ�
α και παραδ�σεις παρ'λληλα µε τα υπ'ρ��ντα κ�µικς θα δ*σει την
*θηση στ� παιδ� να πα�/ει µε τη γλ*σσα τ�υ. �ι κ�ινωνικ!ς µετα
�λ!ς ως πρ�ς
τη δ�µ� της �ικ�γ!νειας, η �λ� και περισσ�τερ� σπαν�%�υσα εµπλ�κ�ς της για-
γι'ς η �π��α θα +!ρει τ� παιδ� σε επα+� µε τ� λαϊκ� π�λιτισµ�, την τ�πικ�
ιστ�ρ�α, την τ�π�λαλι', αλλ' και τ� παραµ	θι, πρ�τε�ν�υµε να ε/ισ�ρρ�πηθε�
στ� 
αθµ� π�υ αυτ� µπ�ρε� να ε�ναι ε+ικτ� απ� την ευεργετικ� �ρ�ση της σ�ε-
τικ�ς εκπαιδευτικ�ς τε�ν�λ�γ�ας. �ι πρ�ϋπ�θ!σεις ε+αρµ�γ�ς τις �π��ες ανα-
+!ραµε απ�τελ�	ν ε�!γγυ� 
!λτιστης λειτ�υργ�ας και απ�+υγ�ς αρνητικ*ν
συνεπει*ν για αυτ� τη �ρ�ση.
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