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Θ6μα: Δημιουργiα Δικτ0oυ Grimm Hρακλεioυ

Mε α$oρμη τα επετειακα 6τη Γκριμ 2012-2079 vια τα 200 1ρ6vια απ6 τηv πρΦτη 6κδooη τηg

oυMoγr]q παραμυΘιιbv τωv αδελQΦv Γκριμ "Kinder- und Hausmδrchen" (Παιδικα και oικoγεvειακα

Παραμ0θια), αrq oποtα ουγκαταλ6γοvται μερικd. απo τα πιo γvωστd παραμΟΘια παγκoομ[ωg,

6πωq π.χ. η Koκκιvooκoυ$lτoα, η Χιovατη, η Σταμoπο0τα, η Ωραlα Koιμωμθνη, o Παπoυτοωμ6voq

Γατoq K.α., η T.E. Hρακλεioυ τηq Παvελληvιαg Tvωoηg KαΘηγητιilv Γερμαvικηq Γλιbooαζ Π.E.

δημιo0ργησε τo αΔ[κτυo Grimm HρακλεioυD και σε ουvεργαοiα με το τμημα Σ1oλικιilν

Δραατηριoτliτωv τηq ΔευτερoβιiΘμιαq Εκπαiδευoηq N. Hρακλεioυ (Yπε0Θυvη κ. Aγγελικη

Zα1αρατoυ) πρoτεlvει μια οειρα απ6 Θεματικθq εv6τητεζ πoυ μπoρo0ν Vα απoτελ6οoυv αQετηρlα

για δρααεηρι6τητεζ η επιπλ€ov vα εvτα1θoΟv σε πρoγραμματα τηζ A/Θμιαq και Blθμιαg

Εκπα[δευoηq. Για τηv Uπoσrηριξη τωv μελιi.lv τoυ Δικτυoυ Grimm Ηρακλεioυ θ1ει δημιoυργηθε[

επιπρ6oθετα 6vα blog (http://grimm-net-herakliο.blogspot.gι), αro oπolo θα αvαρτιbvται κατd τη

διαρκεια τoυ α1oλικoιj €τoυg πληρo$oρ[εζ για τoυq αδελΦoOq Grimm, τo 6ργo τoug, τηv επo1η

τoυg κ.d. αλλα και ιδθεq και πρoταoειg για τηv θιrιαξη τoυ Θθματoξ σto μαΘημα. Tο Δ[κτυo Grimm

Ηρακλε[oυ θα πραγματoπoιηoει κατd. τη διdρκεια τoυ o1oλικoΟ 6τoυq τρειζ συVαvrηoειg, τωv

oπoiων oι ημερoμηvlεq Kαι τo περιε16μενo θα γvωστoπoιηΘoOν με v6α αvακοivωoη. Η

ηλεκτρovικη διε0θυvοη επικoιvωνlαg με τo Δiκrυo Grimm Ηρακλε[oυ ε[vαι η εξηq:

grimm.net.ira@gmail.com. Eπιoυvαπτεται τo 6γγρα$o με τιq πρoταoειq τoυ Δικτ0oυ Grimm

Hρακλεioυ.
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Πρoταoειg διαΘεματικιirv δραcπηριoτητωv για εκπαιδευτικoOq A/θμιαq και B/θμιαg

Eκπα[δευoηq με αQoρμιΛ τα επετειακd 6τη Grimm 2o1.2'2ot9

To Δ[κτυo Grimm Ηρακλε[oυ πρoτεivει τoυζ παρακατω κεvτρικo0q αξοvεg θεματικιi_lv πoυ α$ορo0v

τιg διjo βαΘμ[δεq εκπαlδευoηξ και 6λεq τιq ειδικ6τητε9 εκπαιδευτικιirv:

ο ΣυγγραΦη πρωτ6τυπoυ παραμυθιo0 (( παραλλαγη) με αΦoρμη τα παραμ0θια τωv αδελQιbv

Grimm.
ο ΣυγγραQ{ πρωτ6τυπoυ Θεατρικo0 6ργoυ (lι παρα}ιλαγη) με α$oρμη τα παραμ0Θια τωv

αδελQιi:ν Grimm Kαι παρoυoiαοη Θεατρικηq παρααrαοηq (oυγγραΦη €ργoυ, δραματoπoiηoη,

καταoκευη oκηvικo0, κoαro0μια).

ο Σ0γκριση τoυ κλαοικo0 παραμυθιo0 με παραμ0θια αλλωv 1ωριi-lv η με τoπικα (κρητικα)

παραμ0Θια.
ο Εναλλακτικoi. τρ6πoι παρoυolαoηξ παραμυθιιilν μ6οω εικovoγρα$ησηξ i καταoκευηq κ6μικ

(ουμπεριλαμβαvoμ€vωv εργαλεlωv Web 2.0). EμΦαση σtηv πoλυτρoπικη xρηoη τηq γλιbοoαq

Kαι σtα υβριδικd. κειμενικα ε[δη.

ο ΘεατPικ6 παι1v[δι, τε1vικ6g δραματoπoiηoηq με α161o τη δημιουργ[α πρωτ6τυrτoυ παραμυθιo0

(η παραλλαvη).

ο Eπεξεργαoiα ειδικιilv θεματωv πoυ α$oρoυv oυvαιοθηματα η οχ6οειξ μεταξ0 τωv μαθητιilv
(oχoλικ6ξ εκ$oβιομ6ζ κ.α.) μ6oα απ6 τo παραμ0Θι και τo Θεατρικ6 παιp[δι.

ο Ειδικ6q τε1vικ6g αΦηγηοηq παραμυΘιo0 (μ€θoδoq kamishibai) και καταoκευη καρτιbv γtα τηv

αΦriγηoη τoU παραμυθιo0.
ο Παραβι1Θια αro κoυτ[. Παρouolαoη πρωτ6τυπωv η μη παραμυθιιi.lv μθoα oε μια κoιiτα

παπoυτοιιbv.

ο ΠαραμΟθι και μoυoικι\. ΣιivΘεοη μουoικι\q πρωτ6τυπoυ ri μη παραμυΘιo0, oΟvΘεoη τραγoυδιo0

η παρoυoiαοη μιo0ζικαλ.
. Kαταoκευη μαριov6ταξ και παρoυolαoη παρααιαoηq κoυκλoθθατρou πρωτ6τυπoυ { μη

παραμυθιoΟ.
o EπεξεPγαοiα βιoγρα$ικιilv αroι1εlωV τωV αδελQιilv Γκριμ Kαι τηξ επo1ηq τoυq. Καταοκευ(

1ρovoλoγικoO π[vακα με παρdλληλη καταγραΦη των ισtoρικιi.lν γεγov6τωv τηg επo1ηq αιη

κεvτρικη και v6τια Euριbπη. Δυvατ6τητα δραματoπolηoηg τμηματωv απ6 τα παραπαvω ωζ πρoξ

τηv καταv6ηση των oυvθηκιilv τηζ ζωηζ τηξ σUγκεκριμ6vηg επo1ηg.'EμΦαoη oτηv ιδι6τητα τωv

Γκριμ ωg $λoλ6γωv- γλωοooλ6γων και παvεπιαrημιακιilv δαoκαλων, αλλd. και ωg επαvααεατιbv

(μ6λη τηq oμd.δαζ διαδηλωτιilv κoι επτd. τoυ Γκ€τιvγκεv>).

ο Eικovικη επ[οκε$η σrηV Παραμυθoxιilρα τωv αδελ$ιbv Γκριμ, θρευvα σΕα ιχvη πoυ αQηοαv σrLζ

διαQoρεq π6λει9 τηq Γερμαvlαq 6πoυ θζηοαv, εργααεηκαv και oυv6λεξαv μ0θoυq, oι oπoioι



απoτ€λεσαv τα παραμ0θια τoυg {http://www.deutsche-maerchenstrasse.com/de/?lang=de), η

ιαιoοελiδα διατlθεται και σtα Aγγλικd).

Πρoβoλη κιvηματoγρα$ικιilv ταινιιirν πoυ γυρi,οτηκαv με αQopμη τα επετεtακα 6τη Γκριμ με

ελληvικo0q υπ6τιτλoυ9 (διατiθεvται δωρεαv απ6 τo Γερμαvικ6 lvαειτo0τo Goethe Aθηvιilv

(http://www.goethe.delinslgr/el1lp/lhr/wer/eril9794019.html. παρdδειγμα ταιv[αq - χωριζ
υπ6τιτλoυq https://www.voutube.com/watch?v=2k7qiothPuc) ωg α$ετηρiα για δρααιηρι6τητεζ

με θ6μα τα παραμ0θια.
Eκπ6vηoη πρoγραμμdτωv περιβαMovτικflg εκπαiδευoηq ιi αvωviq υγε[αg μ6oα απ6 τα
παραμ0θια και τoUξ ηρω6ξ τoυξ.


