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*Γράφει η Φωτεινή Γεωργιάδου, Ειδική Παιδαγωγός

  Συχνά  πολλοί  γονείς  αναρωτιούνται  με  ποιά  κριτήρια  να  διαλέξουν  ένα
παραμύθι  για  τα  παιδιά  τους  και  ζητούν  από  τους  παιδαγωγούς  να  τους
υποδείξουν ένα “καλό” παραμύθι για να διαβάσουν μαζί τους. 
  Θα  μπορούσε  κανείς  να  απαριθμήσει  αρκετά  κριτήρια  επιλογής  και  να
αναλύσει  διεξοδικά τη πολλαπλή και  ανεκτίμητη συμβολή των παραμυθιών
στην γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική  ανάπτυξη  των παιδιών. 
  



 Δύο  από  τα  σημαντικότερα  οφέλη  που  πηγάζουν  από  την  ανάγνωση
παραμυθιών,  στα  οποία  θα  ήθελα  να  σταθώ,  είναι  η   ανάπτυξη  της
συναισθηματικής νοημοσύνης και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 
  Για να μπορούν τα παιδιά να διαμορφώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις,
θεμελιωμένες σε γερές βάσεις και να πετύχουν μια ομαλή και αποτελεσματική
κοινωνικοποίηση,  πρέπει  να  αντιλαμβάνονται  και  να  διαχειρίζονται  τα
συναισθήματα  τους  αλλά  και  να  καλλιεργήσουν  την  ενσυναίσθηση,  την
ικανότητα δηλαδή να μπαίνουν στη θέση των άλλων, να κατανοούν και να
αισθάνονται πράγματα με τον ίδιο τρόπο που  τα βιώνει ένα άλλο άτομο. 
  “Η Αλεπού η Καπελού”   είναι ένα παραμύθι που επιχειρεί να μυήσει τα
παιδιά  στο  να  βλέπουν  τον  κόσμο  με  τα  μάτια  του  άλλου,  αφού  πρώτα
μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα. 

Ό ,   π π     π π !νειρο τόλμη και ροσ άθεια το μυστικό της ροκο ής
   π       π .ΗΡιγούλα η αλε ουδίτσα θέλει να μάθει ναφτιάχνει κα έλα

"   , ;   π  π  π ;"Βρει κόρη μου τρελάθηκες Πού ακούστηκε οτέ αλε ού κα ελού
   .θύμωνε η μαμά της

   π    …Όμως η Ριγούλα ε έμενε και μια μέρα

 Με  έξυπνο  και  πρωτότυπο  τρόπο  η Γιολάντα  Τσορώνη  –  Γεωργιάδη
προσπαθεί να “διδάξει” στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι να ονειρεύονται, να
θέτουν στόχους, να τολμούν και να προσπαθούν να τους πετύχουν.  Χωρίς
πολλά εκφραστικά μέσα και με απλό τρόπο προσωποποιεί ένα πανέξυπνο
ζώο, την αλεπού και της δίνει ανθρώπινες διαστάσεις. 
 Το όνειρο της μικρής Ριγούλας, λοιπόν, είναι να γίνει καπελού, να μάθει να
κατασκευάζει  καπέλα.  Οι  γονείς της στην αρχή αντιδρούν καθώς αυτό δεν
είναι  πολύ συνηθισμένο.  Η μικρή  όμως  έχει  πολλή  επιμονή  και  τόλμη  και
κάποια στιγμή καταφέρνει να τους πείσει να την αφήσουν να δοκιμάσει.  Τα
αποτελέσματα….. θα μας εκπλήξουν όλους!

 π   π  ,    ,    Αν αγα άς αυτό ου κάνεις ιδέες σου μηφοβηθείς γιατί μια μέρα θα
   ,  !”σουφέρουν τύχη τρανή τύχη τρανή  

  Στα πλεονεκτήματα του παραμυθιού:η ευφυής και εξαιρετική εικονογράφηση
της  Φωτεινής  Τίκκου  και  η  επιλογή  μεγαλύτερης  γραμματοσειράς  για  να
τονιστεί η σπουδαιότητα ορισμένων λέξεων και εννοιών.


