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«Αγάπη  
θάρρος  
όχι βία» 

 
 

6 Μαρτίου 
Πανελλήνια Ημέρα  

κατά της Σχολικής Βίας  
και του Εκφοβισμού  
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Η 6η Μαρτίου  - Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 
2018 μας βρήκε να έχουμε στα χέρια μας το κυπριακό λαϊκό παραμύθι «Ο σπανός 

τζι’ οι σαράντα δράτζιοι», που έχει εικονογραφήσει ο χαράκτης Χαμπής και μας είχε 
φέρει νηπιάκι μας επιστρέφοντας από ταξίδι του στην Κύπρο, από όπου κατάγεται 

η μητέρα του! Έπειτα από μια πρώτη γνωριμία με το περιεχόμενό του και 
αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο αποφασίσαμε να το επεξεργαστούμε 

περαιτέρω…  
     

http://blogs.sch.gr/nipagsarant/files/2018/02/%CE%97-%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B7
http://www.laikesistories.org/
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Μια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, σ’ ένα χωριό ζούσε ένας νεαρός που οι 
συγχωριανοί του τον φώναζαν Σπανό, επειδή δεν είχε γένια και μουστάκι… Όταν 

μια μέρα υπερηφανευόταν για την παλληκαριά του, του είπαν ότι αν νικήσει τους 
40 δράκους που έχουν κόψει το νερό στο χωριό θα τον παραδεχτούν! Εκείνος έφυγε 

για να τους βρει παίρνοντας μαζί του δυο πράγματα μόνο: στάχτη και αναρή! 
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Χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα του κατάφερε να τους νικήσει και να στείλει ξανά 
το νερό στο χωριό του! Επιστρέφοντας οι χωριανοί του τον υποδέχτηκαν ως ήρωα…  
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Μετά τη διήγηση, ζωγραφίσαμε στον πίνακα τους χαρακτήρες/ήρωες  
του παραμυθιού δίνοντάς τους την έκφραση  

του προσώπου που δηλώνει τα συναισθήματά τους!    
     

 

χωριανοί του Σπανού 

 

40 δράκοι 

 

Σπανός 
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Έπειτα καταγράψαμε όσα είπαν τα παιδιά περιγράφοντας τα συναισθήματα,  
τις πράξεις και τον τρόπο σκέψης των χαρακτήρων/ηρώων!    
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Κατόπιν σημείωσαν τον χαρακτήρα/ήρωα που προτιμούν  
και έγραψαν τον αριθμό των απαντήσεων…  
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Ύστερα επικεντρωθήκαμε στο περιεχόμενό του και μεταφέραμε την πλοκή του 
παραμυθιού στην καθημερινή ζωή! Όταν τελειώσαμε τη συζήτηση  

κάποια παιδιά ζήτησαν να αλλάξουν τις επιλογές τους… 
     

χωριανοί  
του Σπανού 
(εκείνοι που 

εκφοβίζονται) 

40 δράκοι 

(εκείνοι που  
εκφοβίζουν,  

που ασκούν βία) 

 

Σπανός 

(εκφοβιζόταν όπως οι 
χωριανοί του αλλά δεν 

έμεινε απλός παρατηρητής, 
ανέλαβε δράση, ενώ όλοι 

τον κορόιδευαν επειδή ήταν 
διαφορετικός)  
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…και το αποτέλεσμα ήταν αυτό! Ο Σπανός που «έχει αγάπη μέσα του»  
και «φέρνει ειρήνη» ήταν ο ήρωας, ο  σωτήρας, στον οποίο ήθελαν να μοιάσουν!     
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Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του παραμυθιού, συζητήσαμε και πρακτικές 
ανάπτυξης συναισθηματικού ελέγχου σε περιστατικά βίας,  

για την ενδυνάμωση των παιδιών  
 

http://blogs.sch.gr/nipagsarant/2014/10/14/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%b3%cf%87%ce%bf%cf%85/
http://blogs.sch.gr/nipagsarant/2014/10/14/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%b3%cf%87%ce%bf%cf%85/
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Τις εντυπώσεις και τις σκέψεις τους μετά από αυτή τη διαδικασία τις ζωγράφισαν 
γράφοντας τη λέξη/τις λέξεις που θεωρούν ότι είναι σημαντικές στη ζωή τους!   
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Το νηπιάκι μας που είχε δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να δημιουργήσει «Το μικρό 
βιβλίο της αγάπης», σύμφωνα με τις Αρχές της Παιδαγωγικής Freinet,  

μας το παρουσίασε περιγράφοντας την οικογένειά του, τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες του, τα παιδιά της τάξης και τις νηπιαγωγούς που αγαπάει πολύ… 
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Μας είπε ότι της αρέσει όταν οι γιαγιάδες της διαβάζουν παραμύθια,  
όταν τη συμβουλεύουν να γίνει καλός άνθρωπος και όταν της λένε να αγαπάει  

τους ανθρώπους, όπως κάνει και ο Σπανός!  
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Το παραμύθι μας «Ο σπανός τζι’ οι σαράντα δράτζιοι» είναι εικονογραφημένο  
από το χαράκτη Χαμπή! Μαθαίνοντας για την ιδιαίτερη τέχνη της Χαρακτικής 

δημιουργήσαμε, με την τεχνική για παιδιά, την αναμνηστική αφίσα της δράσης μας 
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Τα παιδιά επέλεξαν τέσσερις λέξεις/σήματα από όσα μας είχαν πει  
τα οποία χάραξαν στην αφίσα, τη διακόσμησαν όπως ήθελαν… 
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…έγραψαν τα στοιχεία της και έτοιμη: «Αγάπη - θάρρος - όχι βία», το σύνθημά της! 
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Για το υλικό και την αφίσα της δράσης μας ενημερώθηκαν οι γονείς των νηπίων   
κατά την ώρα της αποχώρησής τους από το νηπιαγωγείο 
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Σε συνάντηση με τα παιδιά του διπλανού τμήματος διηγηθήκαμε τα παραμύθια 
μας, παρουσιάσαμε τις εργασίες και τις αφίσες μας, ενώ μοιραζόμενοι εμπειρίες 

συνειδητοποιήσαμε ότι η κοινή λέξη των δράσεών μας ήταν το «ΘΑΡΡΟΣ»  
για την αντιμετώπιση της βίας από όπου κι αν προέρχεται!!! 


