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                                    Κριτήρια Επιλογήσ του θζματοσ 

          Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επιλζχτθκε από τθ δαςκάλα επειδι ςτθ ςυμπεριφορά των μικρϊν 

μακθτϊν  παρατθροφνται ςυχνά αναςταλτικοί παράγοντεσ , όπωσ φοβίεσ, άγχοσ , αδυναμία να δεχτοφν 

μια ιττα, μετάκεςθ προβλθμάτων ,  αναίτια επικετικι ςυμπεριφορά , αδυναμία κατανόθςθσ τθσ κζςθσ 

του άλλου και αποδοχισ του . Κακθμερινά προβλιματα αναδείκνυαν ςυχνά  άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν που ζκαναν επιτακτικι τθν ανάγκθ μιασ διαφορετικισ προςζγγιςθσ και 

χειριςμοφ τουσ από τθ δαςκάλα. Ζτςι θ εναςχόλθςθ με το Πρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ κα αποτελοφςε ζνα 

ςθμαντικό βιμα  προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι . 

 

                                             Παιδαγωγικοί ςκοποί και ςτόχοι       

 Παιδαγωγικόσ ςκοπόσ 

              Να μάκουν τα παιδιά να αναγνωρίηουν , να κατανοοφν και να διαχειρίηονται τουσ φόβουσ τουσ 

κακϊσ και να καταλάβουν το διαχωριςμό μεταξφ αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν φόβων. 

 Παιδαγωγικοί ςτόχοι 

 Να καταλάβουν ότι ςε όλουσ ςυμβαίνει να φοβοφνται- παγκόςμιο ςυναίςκθμα ο φόβοσ. 

 Να καταλάβουν ότι άλλοι φόβοι είναι ςυχνότεροι και άλλοι όχι. 

 Να μάκουν να αναγνωρίηουν τουσ φόβουσ τουσ. 

 Να  μάκουν να διαχειρίηονται τουσ φόβουσ τουσ μόνοι τουσ και με τθ βοικεια των ενθλίκων 

(γονιϊν –εκπαιδευτικϊν) 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ζννοια τθσ κετικισ πίεςθσ και να βρουν τρόπουσ αλλθλοβοικειασ και 

αμοιβαίασ υποςτιριξθσ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ. 

 

 Ειδικότερα: 

 Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ . 

 Να εξαςκθκοφν ςτθ δθμιουργικι γραφι και ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ . 

 Να αναπτφξουν  τθν προφορικι και γραπτι ζκφραςθ. 

 Να μάκουν να διατυπϊνουν υποκζςεισ , βάςει ςτοιχείων και να αναπτφςςουν επιχειρθματολογία. 
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                                           Ανάλυςη  του  προγράμματοσ 

Τα παραμφκια με πρωταγωνιςτι το λφκο προςφζρονται για τθν υλοποίθςθ του βαςικοφ ςκοποφ του 

προγράμματοσ .Πολλοί μελετθτζσ ζχουν καταλιξει ότι ςτα παραμφκια εμπεριζχονται πολλά από τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τόςο ςτον εξωτερικό τουσ κόςμο ( με τουσ φίλουσ τουσ , με τα 

παιχνίδια που παίηουν , με το ςχολείο ) όςο και ςτον εςωτερικό τουσ ( ανάγκεσ ,ανθςυχίεσ , φόβοι).Θ 

ελπίδα που δίνουν τα παραμφκια ότι υπάρχει διζξοδοσ ςε όλα αυτά βοθκά τα παιδιά να ανταπεξζλκουν 

ςτουσ φόβουσ  και τισ αγωνίεσ ζχουν και τουσ προτείνουν τρόπουσ για τθν  αντιμετϊπιςι τουσ. 

Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ επεξεργαηόμαςτε παραμφκια  κλαςικά με το λφκο ςτο ρόλο του 

«κακοφ» , αλλά και ςφγχρονα με τθν ανατρεπτικι εκδοχι του λφκου. 

Βαςικόσ κορμόσ των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιοφνται  είναι : 

 Αφιγθςθ 

 Σχολιαςμόσ 

 Οι φόβοι του παραμυκιοφ –αναγνϊριςθ 

 Διάκριςθ των φόβων 

 Αναγωγι ςτθν πραγματικότθτα 

 Εφρεςθ των λφςεων – ςτιριξθ από ενιλικεσ 

 

Αρχι του προγράμματοσ 

Εφαρμόςτθκαν  δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθ δυναμικι τθσ ομάδασ δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ 

δθμιουργικοφ κλίματοσ , πνεφματοσ ςυνεργαςίασ , εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ. 

 Τα παιδιά τοποκετοφν τισ καρζκλεσ τουσ ςε κφκλο και κάκονται . Στθ μζςθ υπάρχει χαρτί του 

μζτρου. Θ δαςκάλα πρϊτα και ςτθ ςυνζχεια ζνα -ζνα το κάκε παιδί γράφουν το όνομά τουσ και 

λζνε μια ςφντομθ ιςτορία για αυτό ( αν τουσ αρζςει , πϊσ πιραν το όνομά τουσ , πϊσ τουσ αρζςει 

να τουσ φωνάηουν κ.τ.λ. Σε  μικρά χαρτιά 

γράφουν το όνομά τουσ και το 

ηωγραφίηουν . 
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 Τα παιδιά γίνονται ηευγάρια και ςυηθτοφν για λίγο , 

κρατοφν ςθμειϊςεισ και μετά παρουςιάηουν το ταίρι 

τουσ ςτθν ομάδα.  

 

 

 

 

 

 Χωρίηονται με τυχαίο τρόπο ςε τζςςερισ  ομάδεσ και θ κάκε ομάδα δθμιουργεί και παρουςιάηει 

τθν αςπίδα τθσ. Στο πρϊτο τεταρτθμόριο θ ομάδα ηωγραφίηει κάτι που ευχαριςτεί τα μζλθ τθσ 

ομάδασ να κάνουν . Στο δεφτερο τεταρτθμόριο κάτι που τουσ αρζςει ςτο ςχολείο. Στο τρίτο 

τεταρτθμόριο κάτι για τθν οικογζνειά τουσ και ςτο τζταρτο τεταρτθμόριο κάτι που ονειρεφονται 

για το μζλλον.   
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 Όλοι  κακόμαςτε ξανά ςε κφκλο.  Συηθτοφμε και κζτουμε τουσ όρουσ τθσ ςυνεργαςίασ μασ . 

Συντάςςουμε δθλαδι το ςυμβόλαιό μασ. Θ δαςκάλα γράφει ςε  χαρτί του μζτρου τουσ όρουσ του 

ςυμβολαίου και ςτο τζλοσ όλοι υπογράφουν από κάτω αποδεχόμενοι τουσ όρουσ του ςυμβολαίου. 

 Σε ομάδεσ ηωγραφίηουν τουσ όρουσ του ςυμβολαίου.  

Παρουςίαςθ 1θ  

http://www.slideshare.net/Eirinik/ss-

7016716 

 

 

 

 

 

 

Συνζχεια προγράμματοσ 

 Κακόμαςτε ςε κφκλο. Μιλάμε για τα ςυναιςκιματα ( τι είναι τα ςυναιςκιματα , ποια 

ςυναιςκιματα ξζρουμε , πϊσ νιϊκουμε το κάκε ςυναίςκθμα…). 

 Παιχνίδι : αγάλματα ςυναιςκθμάτων .  

Τα παιδιά  κινοφνται ςτο χϊρο όπωσ κζλουν ακοφγοντασ μουςικι . Μόλισ θ μουςικι ςταματιςει 

εκφράηουν  με το  ςϊμα τουσ το ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα που λζει θ δαςκάλα μζνοντασ ακίνθτα.  

 Ανάγνωςθ και  ςχολιαςμόσ του βιβλίου « φόβοσ» του Moroney Trace ,εκδόςεισ Μεταίχμιο , 

Ακινα 2008 

 Κακζνασ γράφει ςε ζνα χαρτάκι ζνα φόβο και το βάηει ςε ζνα κουτί (και θ δαςκάλα). 

 

Το%20συμβολαιο%20μας.pptx
http://www.slideshare.net/Eirinik/ss-7016716
http://www.slideshare.net/Eirinik/ss-7016716
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 Ανάγνωςθ ςχολιαςμόσ των φόβων . 

 Διάκριςθ των φόβων ςε πραγματικοφσ και φανταςτικοφσ. 

 Αφιγθςθ των παραμυκιϊν : «Τα τρία γουρουνάκια» , «Τα τρία μικρά λυκάκια» του Ευγζνιου 

Τριβιηά , εκδόςεισ Μίνωασ , 1994.  Εντοπιςμόσ των φόβων των θρϊων , αντιμετϊπιςθ των φόβων , 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτα δυο παραμφκια. 

 Δραματοποίθςθ από τισ ομάδεσ ςκθνϊν και από τα δυο παραμφκια (παιχνίδι ρόλων) 

 Αφιγθςθ των παραμυκιϊν «Κοκκινοςκουφίτςα» και «Στρογγυλοςκουφίτςα» του Geoffroy de 

Pennart  εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ, 2004. Εντοπιςμόσ των φόβων των θρϊων , αντιμετϊπιςθ των 

φόβων , ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτα δυο παραμφκια. 

 Καταςκευι : «Ο δράκοσ των φανταςτικϊν φόβων».  

Σε χαρτί του μζτρου θ ομάδα ςχεδιάηει ζνα δράκο. Στθ 

ςυνζχεια ςε χαρτάκια ( ςε ςχιμα φολίδασ) οι μακθτζσ 

γράφουν ζνα φανταςτικό φόβο και τον κολλοφν ςτο 

δράκο. 

 

 Αφιγθςθ παραμυκιοφ «Ο λφκοσ ξαναγφριςε» του 

Geoffoy de Pennart , εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ , 1994. 

Εντοπιςμόσ των φόβων των θρϊων , τρόποι 

αντιμετϊπιςισ τουσ , αναγνϊριςθ γνωςτϊν παραμυκιϊν και θρϊων. 

 Ιςτορία με ιρωεσ κόμικσ : Στισ ομάδεσ των μακθτϊν δίνονται εικόνεσ (μικρό μζγεκοσ) από 

γνωςτοφσ τουσ ιρωεσ κόμικσ. Σε χαρτί του μζτρου οι ομάδεσ γράφουν από μια ιςτορία όπου κα 

υπάρχει το ςυναίςκθμα του φόβου και οι ιρωεσ κα πρζπει να το αντιμετωπίςουν. 
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 Συγγραφι ανάποδου παραμυκιοφ: Θ κάκε ομάδα διαλζγει ζνα γνωςτό παραμφκι με 

πρωταγωνιςτι τον κακό λφκο και προςπακεί να ξαναγράψει το παραμφκι  δίνοντασ το ρόλο 

του κακοφ ςε ζναν άλλο ιρωα… 
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Τζλοσ προγράμματοσ  

 Οι μακθτζσ ςυνοψίηοντασ τα όςα ζκαναν και βίωςαν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα. Παίρνουν χαρτί και χρϊματα και ηωγραφίηουν όςα κζλουν να 

κυμοφνται .  

 

Παρουςίαςθ 2 

http://www.slideshare.net/Eirinik/ss-

7398371?from=ss_embed 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ%20ΦΟΒΑΜΑΙ%20ΤΟΝ%20ΚΑΚΟ%20ΛΥΚΟ.pptx
http://www.slideshare.net/Eirinik/ss-7398371?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/Eirinik/ss-7398371?from=ss_embed
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 Αφίςα    

 

 

 Θεατρικι παράςταςθ 

Οι μακθτζσ διαλζγουν ζνα από τα παραμφκια που  δοφλεψαν και ετοιμάηουν τθ κεατρικι τουσ 

παράςταςθ. Το παραμφκι  «Ο Λφκοσ ξαναγφριςε» του Geoffoy de Pennart ηωντανεφει ςτθ ςκθνι από τουσ 

μικροφσ μακθτζσ . Γνωςτοί ιρωεσ αγαπθμζνων παραμυκιϊν μασ δείχνουν πωσ ενωμζνοι αντιμετωπίηουμε 

τουσ φόβουσ μασ.  


