
Οι αναγνωστικές δράσεις μέσα στην τάξη είναι ένας αποδοτικός  τρόπος να 

περάσεις διάφορα μηνύματα στα παιδιά αβίαστα και συγχρόνως ευχάριστα. 

 

Το παραμύθι είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας αφού η 

συζήτηση που το συνοδεύει στόχο έχει να προβληματίσει, να διδάξει να 

περάσει πολλά μηνύματα. Ψυχολόγοι λένε μάλιστα ότι ο διάλογος μετά από 

ένα παραμύθι γίνεται εντελώς αβίαστα καθότι η συζήτηση κάνει αναφορά στον 

ήρωα του παραμυθιού και όχι στο ίδιο το παιδί. 

Διαβάσαμε λοιπόν στην τάξη και μετά συζητήσαμε ένα παραμύθι που 

ασχολείται με την φιλία, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό, 

την αποδοχή, την συνεργασία. 

Η Mοναχική Kαμηλοπάρδαλη 

Από τον Peter Bligh 

 

 

 «Την καημένη την καμηλοπάρδαλη δεν την έκανε παρέα κανένα ζωάκι του 

δάσους γιατί είχε μακρύ λαιμό και όλοι την φοβόντουσαν, Μια βροχερή  μέρα 
όμως που το δάσος πλημμύρισε, όλα τα ζώα ανέβηκαν στον λαιμό της και δεν 
τα παρέσυρε το νερό. Πόσο χάρηκαν που τα βοήθησε! Από τότε όλα τα 

ζωάκια του δάσους έγιναν αχώριστοι φίλοι και χαρούμενα έπαιζαν όλα μαζί. » 
 



Οι διαδραστικές δραστηριότητες είναι από τα πιο αγαπημένα θέματα των 

παιδιών. Είδαμε λοιπόν στην τάξη μια απίστευτη, αληθινή ιστορία : 

«Το όνειρο του Εμμανουέλ» 

Η Αληθινή Ιστορία του Εμμανουέλ 

 

 «Ένα αγόρι από την Γκάνα μετά από μεγάλη προσπάθεια, περνώντας 

πολλές αντιξοότητες γιατί είχε μόνο ένα πόδι κατάφερε να κάνει τον γύρο της 

χώρας του με ποδήλατο και να βγει νικητής. Έκανε το όνειρό του 

πραγματικότητα. Η αναπηρία του δεν στάθηκε εμπόδιο στον άνισο αγώνα του 

και η προσπάθειά του επιβραβεύτηκε. Σήμερα ο Εμμανουέλ συνεχίζει να 

προσπαθεί για τα άτομα με αναπηρία,  μεταδίδοντας σε όλο τον κόσμα το 

μήνυμα ότι η αναπηρία δεν είναι ανικανότητα. » 

Στη συνέχεια μέσα στην τάξη έγινε συζήτηση με αφορμή τις στάσεις, τις 

σκέψεις και τις πράξεις του ήρωα, αναλύονται και κρίνονται συμπεριφορές, 

περνώντας εύκολα ηθικά διδάγματα, αξίες και ιδανικά που συγκινούν την 

ευαίσθητη παιδική ψυχή. Έγινε συζήτηση για την αναπηρία για τον ακτιβιστή 

Εμμανουέλ, αναλύσαμε την έννοια του ακτιβισμού, τα αποτελέσματα που 

επιφέρει στους ανθρώπους και τα ευεργετικά οφέλη του.  

Τέλος επικεντρωθήκαμε στην προσπάθεια που έκανε το μικρό αγόρι και 

καταλήξαμε ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε στην ζωή μας.  

Μάλιστα εμείς οι μικροί μαθητές στο σχολικό περιβάλλον μας  μπορούμε να 

προσπαθούμε για μία καλύτερη επίδοση στις μαθησιακές ενασχολίσεις μας 

αλλά και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. 


