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Ονοματεπώνυμο: ΑΓΑΠΗ ΣΕΡΕΤΟΥΔΗ 

Τίτλος Εργασίας:  « 28 χώρες  κι έναν καιρό, μια ιστορία θα σας πω… » 

Σχολείο του πραγματοποιήθηκε η εργασία:1ο Δ.Σχ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Σύνολο μαθητών που συμμετείχαν στην εργασία: 13 

 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια που πραγματοποιήθηκε η δράση:    ΕΒΡΟΥ 

 

Όνομα Επιβλέποντα Πρεσβευτή:    ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΑΦΗ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (abstract). Θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα www.teachers4europe.gr 

σύμφωνα με τα υπάρχοντα παραδείγματα στο μενού «Αποτελέσματα»(μέχρι 200 λέξεις) 

 

«28 χώρες κι έναν καιρό, μια ιστορία θα σας πω….» ονομάσαμε με τους μαθητές μου τη φετινή 

εκπαιδευτική μας δράση. 

Κόκκινη μεταξωτή κλωστή ξεκινάει απ΄ το Σουφλί  στην Ευρώπη να απλωθεί… 

Οι μικροί μαθητές της Α τάξης γνωρίζουν ελάχιστα για την ΕΕ. Στόχος  λοιπόν  της εργασίας μας ήταν 

να αναδείξει τους λόγους δημιουργίας της και  να εξοικειώσει τους μαθητές με τις βασικές αρχές, τις 

αξίες και τις δομές  της. 

Στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν οι δεκατρείς μαθητές της Α1 τάξης. Το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2015.  

Όλες οι δράσεις βοήθησαν τους μαθητές να διαμορφώσουν γνώμη για την ΕΕ, τους λαούς  και τους 

πολιτισμούς τους, μέσα από τα παραμύθια, που εκφράζουν την παράδοση και τον πολιτισμό των 

λαών της ΕΕ. Τα παραμύθια, ένας χώρος γνώριμος και πολύ αγαπημένος στους μικρούς, ένας 

χώρος ταυτισμένος με τα παιδιά, ήταν το όχημα στο ευρωπαϊκό μας ταξίδι. Οι ήρωες των 

παραμυθιών ήταν οι ξεναγοί μας  σ΄ αυτόν  τον  άγνωστο κόσμο της Ευρώπης. Ο Παπουτσωμένος 

Γάτος, ο Πινόκιο, η Σταχτοπούτα, ο Νιλς Χόλγκερσεν, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ, αλλά  και η  κυρα – 

Καλή, το Ασχημόπαπο, μας συντρόφεψαν και μέσα από τη δική τους ματιά  επιχειρήσαμε να 

γνωρίσουμε την ιστορία της ΕΕ, τα κράτη-μέλη, τις πρωτεύουσές τους, τις σημαίες τους. Με 

βιωματικές δράσεις, για να τονωθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

καταφέραμε με παιγνιώδη τρόπο, φυσικά και αβίαστα, αξιοποιώντας το σύνθημα «Ενωμένοι στη 

πολυμορφία» να αντιληφθούμε  τον τρόπο   με τον οποίο ενώνει η ΕΕ τόσους διαφορετικούς λαούς. 

Και για να καλλιεργήσουμε και τη δημιουργική μας γραφή γράψαμε  το δικό μας παραμύθι για την 

Ευρώπη, το οποίο θελήσαμε να το μοιραστούμε με όλους σας. Αξιοποιήσαμε λοιπόν τις δυνατότητες 

που μας δίνει η τεχνολογία και το παραμύθι μας ψηφιοποιήθηκε και είναι πλέον έτοιμο να ταξιδέψει 

ανάμεσα στα αστέρια του ευρωπαϊκού ουρανού.  

Ας είναι καλοτάξιδο!!! 
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Πεποίθησή μας είναι ότι το σχολείο είναι φορέας όχι μόνο γνώσεων, αλλά και πολιτισμού. Είναι και 

δημιουργός, μέσα από τις δράσεις στις οποίες εμπλέκονται δάσκαλοι και μαθητές, ταυτοτήτων. 

Πεποίθησή μας ότι το σχολείο θα πρέπει να θωρακίζει πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά τους 

μαθητές.  

 Κινούμενοι, λοιπόν , μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των 

μαθητών μας, δίνοντας μια διαφορετική, ευρωπαϊκή  διάσταση στο μάθημά μας, κρίνοντας ότι αυτή 

είναι απαραίτητη στους καιρούς που διανύουμε.  

Στόχοι της δράσης 

Οι  στόχοι της δράσης μας είναι  οι μαθητές: 

 να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας της ΕΕ 

 να έρθουν σε πρώτη  επαφή με θέματα που αφορούν τις δομές, τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ 

  να εντοπίζουν στον χάρτη τις χώρες και τις πρωτεύουσες  της ΕΕ  

 να γνωρίσουν τα παραμύθια που συντρόφεψαν και συνεχίζουν να συντροφεύουν τα παιδιά 

της Ευρώπης και να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους σε μακρινές χώρες  και αλλοτινές 

εποχές  

  να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να καλλιεργήσουν τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις 

  να μοιράζονται αρμονικά τις ιδέες τους κάνοντας σωστή χρήση του προφορικού λόγου 

  να ανακοινώνουν  τις ιδέες, τις απόψεις και τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια της 

τάξης και να δέχονται τις κρίσεις των συμμαθητών τους 

 να διασκεδάσουν, να περάσουν ευχάριστες στιγμές με τις δραστηριότητες που έχουν 

σχεδιαστεί και να εκφραστούν με διάφορους δημιουργικούς τρόπους. 

Διδακτικές τεχνικές 

Οι διδακτικές τεχνικές που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν ήταν: εμπλουτισμένη ολιγόλεπτη εισήγηση για  

θέματα  σχετικά με την ΕΕ, ερωταποκρίσεις με στόχο την κατανόηση του θέματος και τη διατήρηση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών, συζήτηση/διάλογος  για ανταλλαγή απόψεων, καταιγισμός ιδεών 

(τέθηκαν ιδέες σχετικές με την πλοκή και συγγραφή του παραμυθιού μας από τους μαθητές),εργασία 

σε ομάδες και ατομικά, βιωματικό εργαστήρι, ιστοεξερεύνηση (ακολουθήσαμε τα βήματα που σχεδιά- 

στηκαν από την πρεσβευτή μας  κ. Ιωάννα Μανάφη). 

http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=916 

Δραστηριότητες 

Ως αφόρμηση χρησιμοποιήθηκε η συνύπαρξη της ευρωπαϊκής με την ελληνική σημαία στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας συνάντησης ονομάσαμε την 

ώρα της ΕΖ «Ώρα της Ευρώπης» και παίξαμε παιχνίδια επικοινωνίας και συνεργασίας. Αποφασίσαμε 

ότι αυτήν την ώρα θα ασχολούμαστε με ευρωπαϊκά θέματα, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, 

(λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ελλιπές γνωστικό υπόβαθρο και το πολύ νεαρό της ηλικίας των 

μαθητών). 

Οι δράσεις που έλαβαν χώρα ήταν: 

http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=916
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  Στον διαδραστικό πίνακα του σχολείου μας είδαμε ένα βίντεο με θέμα τον μύθο της  αρπαγής 

της Ευρώπης. http://emathisi.weebly.com/t4e-13-14.html.  Ύστερα στις ομάδες μας φτιάξα-

με τις ζωγραφιές μας  και σχετικά κολλάζ. Και την ώρα της Θεατρικής Αγωγής δραματοποιή-

σαμε τον  μύθο. 

 Με τη βοήθεια του χάρτη περιηγηθήκαμε στα κράτη της ΕΕ και εντοπίσαμε τις πρωτεύουσές 

τους.  Αντιστοιχίσαμε την κάθε χώρα με τη σημαία της, που προηγουμένως την είχαμε  χρω-

ματίσει και πλαστικοποιήσει. 

  Δημιουργήσαμε ομαδικά αλλά και ατομικά τη σημαία της ΕΕ. 

  Επισκεφτήκαμε τη Σχολική Βιβλιοθήκη, για να συγκεντρώσουμε παραμύθια και δημιουργή-

σαμε κατάλογο με τα παραμύθια που θα διαβαστούν στην τάξη από τις ομάδες εργασίας.   

  Επισκεφθήκαμε το εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου μας αναζητήσαμε και διαβάσαμε 

βιβλία στο διαδικτυακό βιβλιοπωλείο. 

            http://bookshop.europa.eu/el/bundles/--cbBfqep 2IxkSwAAAEuj40D0UzZ/  

 Παίξαμε διαδραστικά παιχνίδια που σχετίζονται με ευρωπαϊκά θέματα σε διαδικτυακούς 

τόπους. 

 http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm  

http://berlin.adagio4.eu/ressource/static/files/games/europapuzzle/europa-puzzle-2011.swf 

 Με αφορμή το σύνθημα της ΕΕ «Ενωμένοι στην πολυμορφία» γράψαμε τα δικά μας 

συνθήματα για την Ευρώπη. 

 Με πολύ κέφι και άφθονη διάθεση ξεκινήσαμε να γράφουμε το δικό μας παραμύθι για την 

Ευρώπη. Ανακοινώσαμε τις ιδέες μας και με τη βοήθεια του ψηφιακού  εργαλείου   story  

jumper  φτιάξαμε το δικό μας παραμύθι για την Ευρώπη. 

             http://www.storyjumper.com/book/index/19098958   

 Δημιουργήσαμε  ηλεκτρονικό φελλοπίνακα για να μοιραστούμε τα  μηνύματά μας, για την 

Ευρωπαϊκή ένωση, με παιδιά από άλλα σχολεία  της Ελλάδας. 

             http://linoit.com/users/agapi11/canvases/Η_Ευρώπη_μας           

Ως επιστέγασμα της ενασχόλησής μας με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τ4Ε  προέκυψαν: 

  το ψηφιακό βιβλίο «28 χώρες κι έναν καιρό..»  

              http://www.storyjumper.com/book/index/19098958  

  και ο ηλεκτρονικός φελλοπίνακας  «Η Ευρώπη μας» 

              http://linoit.com/users/agapi11/canvases/Η_Ευρώπη_μας 

 που αποτέλεσαν και τα τελικά παραδοτέα της δράσης μας. 

Αποτελέσματα 

Ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική μας δράση  φτάσαμε και στο στάδιο της αξιολόγησής της. Στην 

ολομέλεια της τάξης, συγκρίνοντας τους στόχους που θέσαμε στο ξεκίνημα, διαπιστώσαμε με  χαρά 

ότι όλες οι  «Ώρες Ευρώπης» (θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, κολλάζ, ζωγραφιές, τραγούδια, αφήγηση 

παραμυθιών) ήταν γεμάτες φαντασία και φρέσκες ιδέες. Διαμορφώσαμε τη γνώμη ότι η συμμετοχή 

μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν εποικοδομητική, αλλά και διασκεδαστική και μας άφησε μια 

γεύση ικανοποίησης, αφού συνεργαστήκαμε σε κάτι καλό και δημιουργικό. Καταλάβαμε ότι είμαστε 

http://emathisi.weebly.com/t4e-13-14.html
http://bookshop.europa.eu/el/bundles/--cbBfqep
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
http://berlin.adagio4.eu/ressource/static/files/games/europapuzzle/europa-puzzle-2011.swf
http://www.storyjumper.com/book/index/19098958
http://linoit.com/users/agapi11/canvases/%CE%97%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://www.storyjumper.com/book/index/19098958
http://linoit.com/users/agapi11/canvases/%CE%97%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CF%82
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μέλη μιας μεγάλης κοινότητας, δίχως σύνορα, όπου όλοι μαζί ζούμε ειρηνικά « Ενωμένοι στην πολυ-

μορφία».  Επιπλέον αποκτήσαμε  επικοινωνιακές δεξιότητες  που θα μας βοηθήσουν να ανταποκρι-

θούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος.  

Και να  μην ξεχάσουμε! Με τη συμβολή της δράσης  βελτιώθηκε η συνεργασία και ενδυναμώθηκαν οι  

σχέσεις  μεταξύ  μας!!! 

 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. Φωτογραφίες της δράσης  

 

 

 


