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Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ 

Γκόηεηα 2: Παναμύζη 
 

Δεμήηνεξ Πμιίηεξ 
πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 
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θμπμί  εκόηεηαξ 
• Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ 

Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε ηςκ 
ηδηαίηενςκ πνμζδημνηζηηθώκ ημοξ ζημηπείςκ. 

• Ηαιιηένγεηα ηεξ θνηηηθήξ  δηάζεζεξ ηςκ 
θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ απέκακηη ζηα είδε ηςκ 
Θασθώκ Αθεγήζεςκ.  

• Γμπιμοηηζμόξ ηςκ μεζόδςκ θαη ηςκ ηεπκηθώκ 
δηδαθηηθήξ αλημπμίεζεξ ηςκ Θασθώκ 
Αθεγήζεςκ, θαη ηδηαίηενα ημο Παναμοζημύ, ζημ 
Κεπηαγςγείμ-Ακαδήηεζε απμηειεζμαηηθόηενςκ 
ηνόπςκ πνμζθμνάξ ημοξ ζηα κήπηα. 
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Πενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Θασθέξ αθεγήζεηξ-Γίδε-Δηαθνίζεηξ-Ονηζμμί (Παναμύζη-

Ιύζμξ, Παναδόζεηξ-Θνύιμη, Γοηνάπειεξ δηεγήζεηξ-
αζηεημιμγήμαηα)  

• Παναμύζη (Θασθό-Έκηεπκμ), Δμμή ημο Παναμοζημύ, 
“ημηπεία”-Γεκηθά Χαναθηενηζηηθά ημο Παναμοζημύ, Ο 
δηαπνμκηθόξ νόιμξ ημο Παναμοζημύ, Δηαθμνέξ Ιύζμο-
Παναμοζημύ, Ηαηεγμνημ-πμίεζε ηςκ παναμοζηώκ ςξ πνμξ ημ 
πενηεπόμεκό ημοξ-Γπημένμοξ θαηεγμνημ-πμίεζε ηςκ 
παναμοζηώκ ςξ πνμξ ημκ ηνόπμ πιμθήξ ημοξ, Θεςνίεξ 
Γέκεζεξ-Δηάδμζεξ ηςκ Παναμοζηώκ (παναμοζηθώκ μμηίβςκ), 
Χαναθηενηζηηθά ηςκ Παναδμζηαθώκ Κεμειιεκηθώκ 
Παναμοζηώκ 

• Ιύζμη (Ηαηεγμνημπμίεζε ηςκ μύζςκ ςξ πνμξ ημ πενηεπόμεκό 
ημοξ, Πανμημηόμοζμη, Παναμοζηθέξ-Ιηθνέξ Ζζημνίεξ). 
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Παναμύζη 

Σμ (ιασθό) παναμύζη είκαη αθήγεζε 

θακηαζηηθή πμο θηκείηαη ζημκ θόζμμ ημο 

οπενθοζηθμύ-ημο μαγηθμύ θαη έπεη γηα 

(θύνημ) ζθμπό ημο ηεκ ηένρε ηςκ 

αθνμαηώκ.  
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Παναμύζη είκαη ε ιασθή δηήγεζε πμο 

μμηάδεη με μεγάιμ πενηπεηεηαθό μύζμ ή 

έπεη ζοκηεζεί από πενηζζόηενμοξ πονήκεξ 

(μμηίβα) ακζνςπμ-μεηαθοζηθώκ μύζςκ, 

μη μπμίμη είκαη γκςζημί ζε πενηζζό-

ηενμοξ ιαμύξ. 

(Δ. Θμοθάημξ) 
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*Παναμύζη -> πανά (=πιεζίμκ, 

θμκηά ή πνμέιεοζε, παναγςγή) + 

μύζημκ (οπμθ. ηεξ ι. μύζμξ = ιόγμξ, 

ιόγηα).  

 
*παναμύζη – παναμοζία 
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«ημηπεία» ημο Παναμοζημύ 
 

• παναμοζάδεξ, αθεγεηέξ (αμηδμί, 

ζύγπνμκμη ιμγμηέπκεξ) 

• θμηκό (αθνμαηέξ) 

• πενηεπόμεκμ* (πνμσόκ εοαηζζεζίαξ 

ηεξ ιασθήξ ροπήξ). 
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Σύπμξ-Ιμηίβα 

  «Σύπμξ» (types)  ημο  παναμοζημύ (ή ηεξ ιασθήξ ηζημνίαξ) είκαη 

μιόθιενμ ημ ζέμα ή ε οπόζεζή ημο, ηεκ μπμία απανηίδμοκ ζοκήζςξ 

έκα ή πενηζζόηενα επεηζόδηα, ηα ιεγόμεκα «μμηίβα» (motifs), πμο 

έπμοκ δηεζκή παναθηήνα θαη είκαη πημ εοθίκεηα από ημοξ ηύπμοξ.  

 

  Ιε βάζε αοηά ηα μμηίβα έπεη θαηανηηζηεί έκαξ δηεζκήξ θαηάιμγμξ 

(1955-1957), μέζα ζημκ μπμίμ βνίζθεη θακείξ επεηζόδηα πμο γεμίδμοκ 

όπη μόκμ παναμύζηα αιιά θαη ηναγμύδηα, ζοκαλάνηα ή άιιεξ 

αθεγήζεηξ. Έηζη, πνμζγεηώκεηαη θακείξ ζε μηα πναγμαηηθόηεηα, θαηά 

ηεκ μπμία αθόμε θαη ημ πημ αζήμακημ θςμηθό ακέθδμημ ή μηα ηναγηθή 

ημπηθή δηήγεζε δηεθδηθεί ημπηθό παναθηήνα, εκώ ζηεκ μοζία έπεη 

ημοιάπηζημκ εζκηθό ή αθόμε θαη παγθόζμημ. 
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Σμ ζεμενηκό εκδηαθένμκ γηα ημ παναμύζη, ηδηαίηενα ζημοξ 

αθαδεμασθμύξ θύθιμοξ, δηθαημιμγείηαη από μηα ηνηπιή 

δηαπίζηςζε γηα ημ πενηεπόμεκό ημο:  

α) Τα δοκαμηθά ζημηπεία πμο ζοκακημύκηαη ζημ παναμύζη 

ηθακμπμημύκ βαζύηενεξ ακάγθεξ ημο ζύγπνμκμο ακζνώπμο.  

β) Σμ παναμύζη είκαη ακακηηθαηάζηαημ μέζμ γκςνημίαξ ημο 

παηδημύ με ημκ θόζμμ θαη βμεζά ζηεκ αβίαζηε είζμδό ημο ζε 

αοηόκ.  

γ) Τα αιιεγμνηθά ή ζομβμιηθά ζημηπεία ημο παναμοζημύ 

δίκμοκ πιενμθμνίεξ γηα ηηξ θμηκςκηθέξ δμμέξ μέζα ζηηξ μπμίεξ 

πιάζηεθακ. 
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Δμμή ημο Παναμοζημύ 

Σα παναμύζηα μνγακώκμκηαη μοζηαζηηθά ζε ηνία βαζηθά 
μένε: 

 
• Σύκημμε εηζαγςγή ή πνμσδέαζε («Ανπή ημο 

παναμοζημύ, θαιεζπένα ζαξ», «Παναμύζη μύζη μύζη, 
ημ θμοθί θαη ημ νεβίζη», θ.ά.). 
 

• Κονίςξ δηήγεζε (πμο ζοκηίζεηαη από δηάθμνα 
επεηζόδηα, «μμηίβα»). 
 

• Τέιμξ (ηοπηθό) («Ηη έδεζακ αοημί θαιά θη εμείξ 
θαιύηενα», «Γθείκμη ζη’αγθάζηα θαη μεηξ ζηα 
βαμπάθηα», θ.ά.). 
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Γεκηθά Χαναθηενηζηηθά ημο Παναμοζημύ 

1. Σμ παναμύζη είκαη μηα αθήγεζε θακηαζηηθή θαη, θαηά 

θακόκα, δηαζθεδαζηηθή. Δεκ πνμζθένεη “μέζεξ ιύζεηξ”, 

αιιά θηάκεη ζε “αθνόηεηεξ”. 

  

2. Σμ παναμύζη δεκ ακαθένεηαη ζε μνηζμέκμ πνόζςπμ 

μύηε ζε ζογθεθνημέκμ ηόπμ θαη πνόκμ. 

 

3. Σμ παναμύζη δεκ έπεη ζθμπό ηε δηδαπή, ακ θαη έπεη 

εζηθή δηάζηαζε (είκαη «πνμεζηθό»).  
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Ηαηεγμνημπμίεζε ηςκ παναμοζηώκ 

 (ακάιμγα με ημκ "θόζμμ" ημοξ θαη ηηξ εμπκεύζεηξ ημο πενηεπμμέκμο ημοξ): 
 

1. Ιοζηθά ή λςηηθά  (με γίγακηεξ, δνάθμοξ, θηενςηά όκηα, θ.ά.) 

2. Δηεγεμαηηθά ή θμζμηθά (πμο θηκμύκηαη ζε ακζνώπηκεξ θμηκςκίεξ, 

ηαλίδηα-πμιέμμοξ-θοκήγη, θ.ά., θαη είκαη πενηζζόηενμ θηιμιμγηθά πμο 

γνάθηεθακ ή δηαζθεοάζηεθακ από μεζαηςκηθμύξ ζογγναθείξ). 

3. Θνεζθεοηηθά ή οκαλανηθά (πμο εμπκέμκηαη από ηε Γναθή, ημοξ 

βίμοξ  ηςκ αγίςκ, από ηε δςή ημο Χνηζημύ θαη ηςκ Απμζηόιςκ, θ.ά.). 

4. Γοηνάπεια ή αηηνηθά (πμο αθεγμύκηαη παζήμαηα θμοηώκ, ηημςνίεξ 

οπενήθακςκ, θ.ά.). 
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Γπημένμοξ θαηεγμνημπμίεζε ηςκ παναμοζηώκ  
ςξ πνμξ ημκ ηνόπμ πιμθήξ ημοξ 

  

1. Αηκηγμαηηθά (πμο λεθηκμύκ από έκα αίκηγμα θαη ζηενίδμοκ 

ηεκ πιμθή ημοξ ζηε ιύζε ημο). 

 

2. Ηιημαθςηά (πμο πμνεύμκηαη με μιμέκα αολακόμεκα 

πενηζηαηηθά). 

 

3. Πανμημηαθά (πμο ακαπηύζζμοκ μηα πανμημία), θ.ά. 
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Μύζμη: Παναδόζεηξ ηςκ ανπαίςκ γηα ημοξ ζεμύξ θαη ημοξ ήνςεξ. 

Ιηθνέξ αιιεγμνηθέξ δηεγήζεηξ, από ημκ θόζμμ ηςκ δώςκ ή ηςκ 

ακζνώπςκ, πμο ζέιμοκ κα δηδάλμοκ θάηη.  

 

* 

 

Οη Μύζμη δηαθνίκμκηαη, ςξ πνμξ ημ πενηεπόμεκό ημοξ, ζε: 

α) Ημζμμγμκηθμύξ, πμο ελεγμύκ ηε δεμημονγία ημο θόζμμο. 

β) Γζκεγενηηθμύξ, πμο πνμζπαζμύκ κα δηθαημιμγήζμοκ ηονακκίεξ, 

θαηαθηεηηθμύξ πμιέμμοξ θαη, γεκηθά, θάκμοκ ιόγμ γηα θαηαπηεζηηθά 

θαζεζηώηα. 

γ) Φοζημγκςζηηθμύξ, πμο ελεγμύκ ηα θοζηθά θαηκόμεκα ή γεγμκόηα. 

δ) Ημηκςκηθμύξ ή δηδαθηηθμύξ, πμο είκαη θονίςξ μύζμη με δώα θαη 

έπμοκ δηδαθηηθό παναθηήνα. 
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Πανμημηόμοζμη: ύκημμμη μύζμη πμο έπμοκ ηε μμνθή πανμημίαξ. 

Π.π. ε έθθναζε: «Σεκ έπαζε ζακ ηεκ αιεπμύ με ηα ζηαθύιηα» (πμο 

ηα είπε άγμονα) θνύβεη μέζα ηεξ έκακ μιόθιενμ μύζμ θαη μμηάδεη με 

πενίιερή ημο. 

* 

 Παναδόζεηξ ή Θνύιμη: Φακηαζηηθέξ δηεγήζεηξ πμο πιάζεη μ ιαόξ 

με βάζε ηηξ δμλαζίεξ ημοξ γηα μνηζμέκμοξ ηόπμοξ θαη όκηα θαη ηηξ 

πηζηεύεη γηα αιεζηκέξ. (Παναδόζεηξ γηα ηεκ Αγηα-μθηά, γηα 

βοζηζμέκεξ πμιηηείεξ, γηα ζημηπεηά, θ.ιπ. 

 

* 

Εοηνάπειεξ δηεγήζεηξ ή αζηεημιμγήμαηα: Ακέθδμηα ή 

πενηγειαζηηθά αζηεία ή πενηπαίγμαηα πςνηώκ, πμο ζαηηνίδμοκ 

ηνόπμοξ, επαγγέιμαηα, ζςμαηηθέξ ή πκεομαηηθέξ αηέιεηεξ. Έπμοκ 

νεαιηζηηθό παναθηήνα θαη ακαθένμκηαη ζε θαζεμενηκμύξ 

ακζνώπμοξ, με απώηενμ ζηόπμ ημοξ κα δημνζώζμοκ ηα ειαηηώμαηά 

ημοξ. 
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Δηαθμνέξ Παναμοζημύ-Ιύζμο 
1. ημ Ιύζμ θαίκμκηαη μη ζοκέπεηεξ πμο μπμνεί κα έπεη γηα ημκ θαζέκα μηα άζημπε ή θαθή 
εκένγεηα ή μ θαθόξ ημο παναθηήναξ. Σμ Παναμύζη  δεκ απμβιέπεη ζηεκ άμεζε δηδαπή θαη 
ηε κμοζέηεζε ημο αθνμαηή. Ηη εκώ ημ ηέιμξ ημο Ιύζμο είκαη ζοκήζςξ-δοζάνεζημ ή 
ηναγηθό, ημο Παναμοζημύ είκαη, γεκηθά, εοηοπηζμέκμ. 

 
2. Ε ηζημνία πμο μαξ πανμοζηάδεη μ Ιύζμξ είκαη, θαηά θακόκα, μηα ηζημνία μμκαδηθή, 
ηζημνία πμο δεκ ακαθένεηαη ζε απιμύξ ζκεημύξ. Ηαη ζημ Παναμύζη ηα πενηζηαηηθά είκαη 
αζοκήζηζηα θαη ίζςξ, μάιηζηα, θαη πημ απίζακα απ' ό,ηη ζημ Ιύζμ. Πανμοζηάδμκηαη, όμςξ, 
πάκηα ζακ θάηη ημ μιόηεια θακμκηθό, ζακ θάηη πμο μπμνεί κα ζομβεί ζημκ θαζέκα μαξ. 

 
3. Οη ήνςεξ ζημ Ιύζμ είκαη, θαηά θακόκα, επώκομμη, εκώ μη ήνςεξ ημο Παναμοζημύ είκαη 
ακώκομμη. 
 

4. Ο ήνςαξ ημο Ιύζμο είκαη έκαξ ζπεδόκ οπενάκζνςπμξ, θαη ζοπκά ό,ηη πεηοπαίκεη ημ 

πεηοπαίκεη πάνε θαη ζε θάπμηα βμήζεηα από με θμζμηθέξ δοκάμεηξ, από ημκ μονακό, από 

ηε ζεία θαηαγςγή ημο (μ Οδοζζέαξ ι.π. έπεη ζύμμαπμ ηεκ Αζεκά). Ακηίζεηα, μ ήνςαξ ημο 

Παναμοζημύ είκαη άκζνςπμξ θμηκόξ. Ηη ακ δέπεηαη θάπμηα βμήζεηα, αοηή πνμένπεηαη από 

αζήμακηα όκηα (έκα άιμγμ, έκα μονμήγθη, θ.ά.). 

 

5. ημ Ιύζμ μ ήνςαξ θαη μεηά ηεκ επηηέιεζε ηςκ θαημνζςμάηςκ ημο, δηαηενεί γηα πάκηα 

ηα οπενάκζνςπα παναθηενηζηηθά ημο, εκώ ζημ Παναμύζη, αθμύ ηειεηώζεη ημοξ αγώκεξ 

ημο, γίκεηαη θαη πάιη έκαξ απιόξ ζκεηόξ.  
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Δηαθμνέξ Ιύζμο-Παναμοζημύ 
θαηά ημκ Claude Lévi-Strauss 

Μύθος Παραμύθι 

ακηηζέζεηξ θμζμμιμγηθέξ, εζηθέξ ή 
βημιμγηθέξ θαη βημθμηκςκηθέξ 

ακηηζέζεηξ θμηκςκηθέξ 

δςή/ζάκαημξ (μεηαθοζηθά 
ενςηήμαηα) 

ακηηζέζεηξ θαη ζογθνμύζεηξ μέζα 
ζημ πιαίζημ ηεξ μηθμγέκεηαξ 

δηθό μαξ/λέκμ, εμείξ/μη άιιμη, 
εκδμθμηκμηηθό/ελςθμηκμηηθό 

παμειό/ορειό θμηκςκηθό 
«ζηάημοξ» 

ζύδογμξ από άιιε θοιή ή από 
δηαθμνεηηθό είδμξ (δώμ ή οπενθοζηθό 
μκ) 

ζύδογμξ από δηαθμνεηηθό 
θμηκςκηθό ζηνώμα 
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Δηαθμνέξ Ιύζμο-Παναμοζημύ 
θαηά ημκ W. Bascon 

Χαρακτηριστικά Μύθος Παραμύθι 

ηοπηθή ανπή όπη καη 

Θέγεηαη μεηά ημ 
ζμονμύπςμα. 

όπη ζοκήζςξ 

γεγμκόηα πναγμαηηθά πιαζηά 

πώνμξ/πνόκμξ θάπμημξ πώνμξ/ 
θάπμημξ πνόκμξ 

έλς από πώνμ - θάζε 
ηόπμξ 
έλς από πνόκμ 

ζηάζε ηενή ηενή ή θμζμηθή 

θύνημξ παναθηήναξ με ακζνώπηκμξ ακζνώπηκμξ 
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Θεςνίεξ Γέκεζεξ – Δηάδμζεξ ηςκ Παναμοζηώκ  
(παναμοζηθώκ μμηίβςκ) (1) 

1.Ικδμεονςπασθή Θεςνία: (Αδενθμί Grimm) ε μεηαθίκεζε ηεξ 
ηκδμεονςπασθήξ θοιήξ->μεηαθμνά ηεξ γιώζζαξ θαη ηεξ μοζμιμγίαξ 
ηεξ (θμηκή ή μμκμγεκεηηθή θαηαγςγή). 
2.Ικδηθή Θεςνία: (Th. Benfey) ηα παναμύζηα είκαη έημημα 
ιμγμηεπκηθά αθεγήμαηα ηςκ Ζκδώκ πμο πέναζακ με ηε βμήζεηα ηςκ 
ιαώκ ηεξ Ακαημιήξ ζηεκ Γονώπε (μμκμγεκεηηθή θαηαγςγή).  
3.Εζκμιμγηθή πμιογεκεηηθή Θεςνία: ημ ίδημ παναμοζηθό ζέμα 
μπμνεί κα πανμοζηάδεηαη ζε δηάθμνεξ πώνεξ θαη ζε δηαθoνεηηθέξ 
επμπέξ. (A. Lang, A. Bastian, J.Bédier) 
4.Φηιμιμγηθή Θεςνία: ημ ιασθό παναμύζη έπεη ηηξ νίδεξ ημο ζε 
θάπμημ γναπηό μκεμείμ ηςκ παιαηόηενςκ πνόκςκ.  
5.Ιζημνηθμγεςγναθηθή Θεςνία («Φηκιακδηθή πμιή»): πνμ-
ζπάζεηα πνμζδημνηζμμύ ημο ηόπμο θαη ημο πνόκμο ηεξ πνώηεξ 
ζύκζεζεξ ηςκ παναμοζηώκ. 
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Γίδε ηςκ ειιεκηθώκ ιασθώκ παναμοζηώκ 

 

1.Μαγηθά ή λςηηθά (Ιεγάια θαη πμιοζύκζεηα με εοπένεηα 

αθεγεμαηηθήξ επημήθοκζεξ,οπενβαηά θαη μεηαθοζηθά. Ακαθένμκηαη ζε 

μαγηθμύξ θαη οπενθοζηθμύξ θόζμμοξ). 

2.Πενηπεηεηαθά ή δηεγεμαηηθά (Γμθακίζηεθακ θαηά ηεκ Αιελακδνηκή-

Γιιεκηζηηθή πενίμδμ. Ακαθένμκηαη ζε μεγάια ηαλίδηα, ζηεκ 

απενακημζύκε ημο θόζμμο θαη ζε μεηαθοζηθέξ θμηκςκίεξ ακζνώπςκ). 

3.Θνεζθμζεμαηηθά ή ζοκαλανηθά (Δεμημονγήζεθακ από ηε πνηζηηακηθή 

αθεγεμαηηθή πανάδμζε θαη ηα οκαλάνηα).  

4.Σομβμοιεοηηθά ή δηδαθηηθά (Ακαπηύζζμοκ μηα θηιμζμθία δςήξ, έκα 

γκςμηθό, μηα δμλαζηηθή πίζηε ή μηα βημηηθή δηαπίζηςζε, γηα κα 

παναδεηγμαηηζηεί ημ αθνμαηήνημ, κα ηα απμδεπηεί θαη κα ηα 

αθμιμοζήζεη). 

5.Εοηνάπεια (Δηαθςμςδμύκ θαη δηαζύνμοκ δειηάνεδεξ, θηιάνγονμοξ, 

ηεμπέιεδεξ, ακόεημοξ). 

6.Νμεηηθά (Αζθμύκ ημ παηδηθό μοαιό με αηκίγμαηα, θναζηηθέξ 

επαολήζεηξ, θιημαθςηέξ αθεγήζεηξ). 
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Χαναθηενηζηηθά ηςκ Παναδμζηαθώκ Κεμειιεκηθώκ Παναμοζηώκ 

 

•Ε ζπεηηθή ιηηόηεηα ζημ ύθμξ θαη ζηα εθθναζηηθά μέζα. 
•Ε δηάζεζε γηα δηδαζθαιία θαη εζηθή δηθαίςζε. 
•Οη μηθείμη ήνςεξ. 
•Ε ζηεκή ζπέζε ηεξ αθήγεζεξ με ηε γύνς βημηηθή θαη πμιηηηζηηθή 
πναγμαηηθόηεηα. 
•Ε αιήζεηα θαη ε ζθιενόηεηα ζηηξ ηημςνίεξ θαη ζηηξ ζπέζεηξ ηςκ 
ακζνώπςκ. 
•Ε «ακμηπηή» έθθναζε θαη ε εύθμιε βςμμιμπία. 
•Οη «Γηζαγςγέξ» -> μ ειεύζενμξ πώνμξ ηςκ αθεγεηώκ. 
• Ε απμοζία ημο ένςηα (ςξ ζανθηθμύ πόζμο) θαη ηςκ ενςηηθώκ 
θηκήηνςκ (ηεξ ζελμοαιηθήξ πνάλεξ). 
•Οη ηοπηθμί ζηίπμη θαη θνάζεηξ ζηεκ ανπή, ζημ ηέιμξ ή αθόμε θαη ζηε 
μέζε ηςκ παναμοζηώκ. 
•Ε ιασθή απιόηεηα, ε θοζηθή πμνεία θαη ε ηδηςμαηηθή δηαηύπςζε ηεξ 
γιώζζαξ. 
•Ο θμηκςκηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηςκ ζοκζεθώκ δεμημονγίαξ θαη δηάδμζήξ 
ημοξ.  
•Ε θηιμζμθία θαη ημ πιαηύ ακηίθνηζμα ηεξ δςήξ, ε ακζνςπηζηηθή 
δηάζεζε θαη ε ζογθαηαβαηηθόηεηα ζηε ζθέρε θαη ζηε ζομπενηθμνά ηςκ 
ενώςκ ημοξ.  
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Ο Ρόιμξ ημο Παναμοζημύ ζε όιμοξ ημοξ ιαμύξ 

 

 Ψοπαγώγεζε (θαη ροπαγςγεί) ημ θμηκό ζηηξ ζπηηηθέξ 
ώνεξ ηεξ δςήξ ημο. 

 Πνόζθενε εγθοθιμπαηδηθή γκώζε γηα ημκ άγκςζημ θόζμμ 
ηςκ ηαληδηώκ αιιά θαη γηα ημ θακηαζηηθό θόζμμ ηεξ 
μοζμιμγίαξ. 

 Γέμηζε με θηιμζμθία θαη αηζημδμλία ηε ζθέρε ημοξ. 
 Πιμύηηζε ηε θακηαζία ηςκ μηθνώκ παηδηώκ με ζθεκέξ 

από ημκ θόζμμ ηςκ εκειίθςκ θαη από ηηξ πηζακέξ 
δναζηενηόηεηεξ ηςκ θακηαζηηθώκ όκηςκ. 

 Δίδαλε ζηα παηδηά ηεπκηθέξ θαη ηνόπμοξ αθήγεζεξ, 
πιμύηηζε ηηξ εμπκεύζεηξ ημοξ θαη ιεηημύνγεζε 
πνμδνμμηθά γηα ηε ιμγμηεπκία θαη ηηξ ζύγπνμκεξ μμνθέξ 
ηεξ.  
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 
 

 
1. Ακαγκςζηόπμοιμξ, Β. Τέςμη και ηεςμική ηξρ παοαμρθιξύ. Αζήκα: 

Ηαζηακηώηεξ, 1997. 
2. Ακαγκςζηόπμοιμξ, Β. & Θηάπεξ Η. (επημ.). Λαυκό παοαμύθι και 

παοαμρθάδεπ ζηημ Ελλάδα. Αζήκα: Ημηκόηεηα Πμνηανηάξ Πειίμο-
Ηαζηακηώηεξ, 1995. 

3. Αοδίθμξ, Γ. Η παιδαγτγική και διδακηική ανιξπξίηζη ηξρ παοαμρθιξύ. 
Αζήκα: Γνεγόνεξ, 2007.  

4. Αοδίθμξ, Γ. Τξ λαυκό παοαμύθι: Θετοηηικέπ ποξζεγγίζειπ. Αζήκα: 
Οδοζζέαξ, 1994.  

5. Δακ, Δ. Η Δύμαμη ητμ Παοαμρθιώμ. Ιηθν. Ι. Σδαθενμπμύιμο. Αζήκα: 
Ηαζηακηώηεξ, 1996. 

6. Ιπεηειπάημ, Ι. Η Γξηηεία ητμ Παοαμρθιώμ: Μία Ψρςαμαλρηική 
Ποξζέγγιζη. Ιηθν. Γ. Αζηενίμο. Αζήκα: Γιάνμξ, 1995.  

7. αθειιανίμο, Χ. Τξ παοαμύθι ςηεπ και ζήμεοα: Η σρςξπαιδαγτγική και 
κξιμτμική λειηξρογία ηξρ. Αζήκα: Παηάθεξ, 1995. 
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Σέιμξ Γκόηεηαξ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 
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Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Λογοτεχνία για Παιδιά Ι. Παραμφκι». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   Διακζςιμο 
από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516 

  

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516


28 28 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


