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Πρόκληση/ Challenge 

*Από τα ίδια τα παιδιά/ Via conversation with the kids 

 

*Μέσα από την καθημερινή συναναστροφή, την  παρατήρηση, 
τις οργανωμένες συζητήσεις, το διάλογο, ακούγοντας τα 
ερωτήματά τους/ Through everyday interaction, 
observation, organized talk sessions, conversations, listening 
to their questions 

 



Προβληματισμός/ Speculation 

*Πάνω στον τρόπο που τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται τις έννοιες/ On the ways 
kids perceive the concepts 

 

*Kατά πόσο είναι κοντά  η εννοιολογική 
αντίληψη που έχουν τα παιδιά για τις αξίες, 
σε σχέση με τον αυστηρά σημασιολογικό 
ορισμό της έννοιας/ On how kids perceive 
concepts versus their dictionary definitions 

 



Αναζήτηση/ Search 

*Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία  
θα βοηθήσουν στην προσέγγιση των 
εννοιών/ What are the most fitting tools to 
use that will help in approaching the 
concepts 

 



.. Tell me, I forget 

Show me, I remember 

Involve me, I understand 
 

 

Carl Orff 



Πολιτεία του Πλάτωνα/ Plato’s 
Republic 

• . 



«Παίζω! Παίζεις; Γιατί παίζεις;»/“I’m 
Playing! You’re Playing? Why are you 

Playing?” 
. 



«Ένα μύθο να σου πω…»/ 
“I’m about to tell you a story…” 

 « Φαντάσου δηλαδή ανθρώπους σ' ένα οίκημα υπόγειο, κάτι σαν σπηλιά, που 
το άνοιγμά της, ελεύθερο στο φως σε μεγάλη απόσταση, θα απλώνεται σε όλο το 
πλάτος της σπηλιάς, και τους ανθρώπους αυτούς να βρίσκονται μέσα εκεί από παιδιά 
αλυσοδεμένοι από τα σκέλια και τον αυχένα ώστε να μένουν ακινητοποιημένοι και να 
κοιτάζουν μόνο προς τα εμπρός χωρίς να μπορούν, έτσι αλυσοδεμένοι καθώς θα είναι, 
να στρέφουν γύρω το κεφάλι τους· κι ένα φως να τους έρχεται από ψηλά κι από 
μακριά, από μια φωτιά που θα καίει πίσω τους, κι ανάμεσα στη φωτιά και στους 
δεσμώτες, στην επιφάνεια του εδάφους, να περνάει ένας δρόμος· κι εκεί δίπλα 
φαντάσου ένα τειχάκι χτισμένο παράλληλα στο δρόμο σαν εκείνα τα χαμηλά 
παραπετάσματα που στήνουν οι ταχυδακτυλουργοί μπροστά στους θεατές για να 
δείχνουν από 'κει τα τεχνάσματά τους…» 

 

Πλάτωνος «Πολιτεία», κεφ. Ζ’,  στίχοι 514a-517a 

Μετάφραση Ν.Μ. Σκουτερόπουλος 



Η Μεθοδολογία/ Methodology 
• . 



 
1ο Στάδιο 

Προβολή εικόνας και συζήτηση/ 
Step 1 

Conversation on a Picture 
 
 

. 

«Βλέπω κάτι φιγούρες που φαίνονται σε σκιά, πάνω στο 

βράχο. Έχει φωτιά και η φωτιά κάνει να φαίνονται οι 

σκιές. Πάνω σε ένα βράχο τετράγωνο που κρύβεται από 

κάτω η Παναγία έχει φιγούρες, ένα άλογο, ένα πουλί, ένα 

καγκουρό και ένας άνθρωπος με ασπίδα και βέλος. Πίσω 

από την Παναγία είναι και οι άλλοι άντρες . Αριστερά από 

το βράχο είναι κι πολλοί πεθαμένοι και ένας ζωντανός. 

Έχει το πόδι ψηλά. Τους πιάσανε αυτοί που φοράνε 

κόκκινα και οι άλλοι στρατιώτες. Αυτοί βάζουν τη φωτιά. 

Βλέπω κάτω και πάνω και δυο δέντρα. Ο έξω άνθρωπος 

έχει σκιά από τον ήλιο. Οι μέσα στο τούνελ έχουν σκιά από 

τη φωτιά.» 

Παναγιώτης, 5χρονών 

 

-Πως έγιναν οι σκιές; 

-Επειδή τις κρατάνε ψηλά. 

-επειδή έχει εκεί φως. 

-Το φως είναι λίγο. 

-Από πού έρχεται το  φως; 

-Από τη φωτιά. 

-Οι κούκλες είναι δίπλα στη φωτιά. 

-Είναι ένα σκηνικό. 

-Βλέπω μια σκηνή. 

-Θεάτρου. 

-Είναι μια σκηνή κουκλοθέατρου 

Ομάδα παιδιών ,4χρονών 

 



2ο Στάδιο 
Προβάλλουμε το βίντεο της 
αλληγορίας του Σπηλαίου / 

Step 2 
We show the video on 

the Allegory of the Cave 
 
 



3ο Στάδιο 
Συσχέτιση εικόνας και βίντεο/ 

Step 3 
Correlation between Picture and Video 

*Αναζήτηση/ Reflection 

 

*Ανάδειξη/Emergence of the concept 

 

* Σχολιασμός στοιχείων/ Commentary on 
conceptual elements 



4ο Στάδιο 
Σκηνοθεσία μύθου/ 

Step 4 
Kids Directing the Allegory 

*Αναπαριστούν ρόλους/ Role-playing 

 

*Μοιράζουν ρόλους/ Selecting their group’s 
individual roles 

 

*Επιλύουν προβλήματα- συνεργάζονται/ 
Problem-solving through cooperation 

 

 



5ο Στάδιο 
Αλληλεπιδραστικό παιχνίδι- έκθεμα 

σκιών/ 
Step 5 

Interactive game - exhibition of shadows 



6ο Στάδιο 
Συμπεράσματα…/  

Step 6 
Conclusions… 

*Διάλογος/ Conversation 
 

 

*Σεβασμός στη γνώμη/ Respecting each 
other’s opinion 

 

*Ρήξη/ Arguments 

 

*Αλήθεια/ Truth 



Ευχαριστίες/ Thanksgiving 

 

Ευχαριστούμε πολύ τη διευθύντριά μας κ. Αθηνά 
Κλάδη, καθώς και του συναδέλφους Στέλλα 

Κυριάκου, Νάνσυ Πάντσιου και Κλεοπάτρα Φώτου 
για την πολύτιμη βοήθειά τους και συμβολή τους./ 

We would like to give special thanks to our  director 
Mrs. Athina Kladi, and our colleagues Stella 

Kyriakou, Nansy Pantsiou amd Cleopatra Fwtou for 
their valuable assistance and contribution. 
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