
Στόχος του προγράμματος αυτού, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 
εξοικειωθούν με το σκοτάδι και να ξεπεράσουν τυχόν φοβίες που συχνά 
εμφανίζονται στη νηπιακή ηλικία και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. 
Οι φοβίες σχετικά με το σκοτάδι είναι από τις πιο συνηθισμένες φοβίες των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας και προκαλούν δυσλειτουργίες τόσο στο παιδί 
όσο και στην οικογένειά του (Herbert, 1992). Μέσω της χρήσης του 
συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
υπερνικήσουν το φόβο τους και να καταφέρουν να ξεπεράσουν το πρόβλημά 
τους. 
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Το παρόν παιδαγωγικό υλικό στηρίχθηκε στις αρχές της βιωματικής μάθησης  
που ωθεί το μαθητή να εμπλακεί στη μαθησιακή διαδικασία (Moon, 2004), 
στις αρχές της συμπεριφοριστικής θεραπείας (Wolpe & Plaud, 1997) μέσα 
από την οποία γίνεται προσπάθεια να συνδέσουμε το φοβικό ερέθισμα 
(σκοτάδι) με θετικές αντιδράσεις , στην παιγνιοθεραπεία, η οποία μέσα από 
το παιχνίδι μπορεί να αντιμετωπίσει προβληματικές συμπεριφορές της 
παιδικής ηλικίας (Schaefer, 2009) και τέλος στη χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας  που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αναζητήσουν μόνοι τους πηγές γνώσης (Κακλαμάνης, 2005).  
 
Σχεδιάστηκαν εννέα δραστηριότητες οι οποίες έχουν σκοπό να εξοικειώσουν 
τα παιδιά με το σκοτάδι, αλλά και να μεταδώσουν χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με αυτό. Οι δραστηριότητες που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά με το 
φόβο τους, εναλλάσσονται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν 
ως στόχο τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με το σκοτάδι, ώστε τα παιδιά 
να «αποφορτίζονται» και να συνεχίζουν με ενδιαφέρον τη διερεύνηση του 
θέματος. 
 

Δραστηριότητες 

1.Τι φοβάμαι στο σκοτάδι; 
Στόχοι: Να εκφράσουν τα παιδιά το φόβο τους. Να νιώσουν ότι έχουν τη 
δύναμη να τον αντιμετωπίσουν. 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1. Το κουτί του φόβου   
 

2.Από τι δημιουργείται το σκοτάδι; 
Στόχοι: Να γνωρίσουν πως δημιουργείται το σκοτάδι και να καταρρίψουν το 
υπερφυσικό στοιχείο που το ακολουθεί. Να βρούνε πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. 
3.Ζώα που ζουν στο σκοτάδι 
Στόχοι: Να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τα νυκτόβια ζώα.  
 

 

4.Μια νύχτα στο δάσος 
Στόχοι: Να νιώσουν άνετα στο σκοτάδι. Να χρησιμοποιήσουν και άλλες 
αισθήσεις εκτός από την όραση για να αναγνωρίσουν το περιβάλλον τους. 
5.Οι ήχοι στο σκοτάδι 
Στόχοι: Να κατανοήσουν ότι όλοι οι νυχτερινοί θόρυβοι έχουν μια λογική 
εξήγηση. 
6.Ζωγραφίζοντας στο σκοτάδι 
Στόχοι: Να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης στο σκοτάδι. Να 
νιώσουν άνετα με την έλλειψη φωτός. 
7.Εξερευνώντας το σκοτεινό τούνελ 
Στόχοι: Να εξοικειωθούν με τους σκοτεινούς χώρους. Να συνδέσουν το 
σκοτάδι με κάτι θετικό, όπως η εξερεύνηση και η ανακάλυψη. 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2. Τούνελ από χαρτόκουτα   

 
8.Δραματοποίηση παραμυθιού με θέμα το φόβο για το σκοτάδι 
Στόχοι: Να υποδυθούν ένα διαφορετικό πρόσωπο και να κατανοήσουν τα 
συναισθήματά του. 
9.Νυχτερινό κυνήγι θησαυρού 
Στόχοι:  Να αντιμετωπίσουν το σκοτάδι σε μια πραγματική κατάσταση. Να 
νιώσουν τη χαρά της ανακάλυψης. 

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί στη σχολική τάξη από τον/την 
παιδαγωγό, όταν υπάρχει κάποιο παιδί που παρουσιάζει φοβία με το σκοτάδι 
ή προληπτικά, για να εξοικειώσει τα παιδιά με το σκοτάδι. 
 
Θα μπορούσε ακόμη να αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου για γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε να πάρουν ιδέες και 
πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαν να διαχειριστούν το φόβο  των 
παιδιών για το σκοτάδι. 
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