
Παραμύθια για την Καλλιέργεια της Ενσυναίσθησης 

Τα παραμύθια είναι ιστορίες είτε δημιουργημένες είτε επηρεασμένες έντονα από 

προφορικές παραδόσεις. Οι πλοκές τους παρουσιάζουν έντονες συγκρούσεις μεταξύ καλού 

και κακού, με τη μαγεία και την τύχη να καθορίζουν το συνήθως ευτυχισμένο τέλος. Ενώ κάθε 

πολιτισμός και γεωγραφική περιοχή του κόσμου έχει το δικό του σύνολο λαϊκών παραμυθιών 

και παραμυθιών που θεωρεί «δικά του», ορισμένα θέματα και μοτίβα τείνουν να 

επαναλαμβάνονται σε πολλούς πολιτισμούς και χρονικές περιόδους.  

Ο κόσμος  μας μερικές φορές δεν φαίνεται πολύ φιλικός, επομένως είναι πολύ σημαντικό να 

διδάξουμε στα παιδιά την αξία της ενσυναίσθησης  – το να μπορείς να δεις τον κόσμο από 

άλλες οπτικές γωνίες. Τα παραμύθια μπορούν να βοηθήσουν παιδιά να διαχειριστούν 

δύσκολα συναισθήματα. Η προσπάθεια που καταβάλετε εστιάζει  στο πώς να 

χρησιμοποιήσουμε τα παραμύθια για να ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση τους  και να τα 

βοηθήσουμε να αναπτύξουν πανανθρώπινες αξίες όπως συμπόνια, καλοσύνη και 

κατανόηση. 

Τα καθολικά ανθρώπινα συναισθήματα όπως η αγάπη, το μίσος, το θάρρος, η καλοσύνη και 

η σκληρότητα εμφανίζονται έντονα με τολμηρές, πλατιές πινελιές  στον καμβά των 

παραμυθιών που σας προτείνουμε:  

Παραμύθι Για Τη Διαφορετικότητα:  

✓ Εγώ, ο απίθανος " - Παιδικό παραμύθι για τη μοναδικότητα, Γιολάντα Τσορώνη - 

Γεωργιάδη Διαθέσιμο:< https://youtu.be/wMxQUnshUGQ> 

✓ Ανθρωπιά ή Διάκριση; Κυριάκος Παπαγεωργίου, Διαθέσιμο:< https://youtu.be/WJEDj-

CkYOY> 

✓ Το Κάτι Άλλο, Cave Kathryn Διαθέσιμο:< https://youtu.be/86SfCcVPbP4> 

✓ Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού, Βούλα Παπαγιάννη, 

Διαθέσιμο:<https://www.keda.uoa.gr/eclass/modules/document/file.php/TED100/Διδακτικ

ό%20Πακέτο/Βιβλία/Η%20Μπουμπού%20και%20η%20Μπαμπαλού.pdf> 

✓ ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ Ένα ασπρόμαυρο παραμύθι, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Διαθέσιμο:<   

https://www.openbook.gr/si-sou-nto/> 

✓ Ο Μάυρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος , CROWTHER KITTY , Διαθέσιμο:<   

https://youtu.be/hJ6gn7BhC9w> 

✓ Η Μάτα η μπλε ντομάτα, Διαθέσιμο:< https://youtu.be/6sRTuctas3Q> 

✓ Η λευκή και η μαύρη σοκολάτα. Χρηστίδη, Λ. (2002) , Διαθέσιμο:<  

https://youtu.be/P4b_kf4q8Yo> 

✓ Η μικρή ροζ φώκια. Βεριτέ, Μ. (2003). (Κ. Οντιμπέρ, Μτφ.) Αθήνα: Σμυρνιωτάκης , 

Διαθέσιμο:<  https://youtu.be/yKj9Qu-sgIk> 

✓ Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους, Ανδρικόπουλος, Αθήνα: Καλέντης, Διαθέσιμο:< 

https://youtu.be/I5DHhC6BXHY> 
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