Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης
- Κέρκυρα 2021-

14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας
Κωνσταντίνα Αρμενιάκου
Υποψήφια Τ4Ε 2015-2016

Ταυτότητα έργου
• Σίτλοσ ζργου: «Πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ –
Κζρκυρα 2021»
• χολείο: 14ο Νθπιαγωγείο Κζρκυρασ (κλαςικό και ολοιμερο
τμιμα –ςυνδιδαςκαλία-)
• υντελεςτζσ (εντόσ ςχολείου): Πθνελόπθ Πζηαρου,
Αναςταςία Παντελιοφ
• υμμζτοχοι (εκτόσ ςχολείου): Θ ομάδα υποςτιριξθσ τθσ
υποψθφιότθτασ τθσ Κζρκυρασ, Πολιτιςτικισ πρωτεφουςασ
τθσ Ευρϊπθσ 2021

Ταυτότητα έργου
•
•
•
•

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Κωνςταντίνα Αρμενιάκου
Πρεςβεφτρια: Ξανκι Χουλιάρα
Χρόνοσ υλοποίθςθσ: Νοζμβριοσ 2015 – Απρίλιοσ 2016
Λζξεισ (ζννοιεσ) –κλειδιά: Ευρϊπθ, ευρωπαϊκοί κεςμοί,
πολιτιςμόσ, πολιτιςτικοί κεςμοί, πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ, πολιτιςτικι κλθρονομιά, πολιτιςτικζσ
πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ.

Καινοτομία: Συμμετοχι των μακθτϊν ςε μια δράςθ
τθσ τοπικισ κοινωνίασ με ευρωπαϊκι διάςταςθ

Ταυτότητα έργου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με αφορμι τθν υποψθφιότθτα τθσ Κζρκυρασ για το κεςμό «πολιτιςτικι
πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ», τα νιπια ενθμερϊκθκαν για τον ευρωπαϊκό αυτό
κεςμό και προςζγγιςαν τισ ζννοιεσ «Ενωμζνθ Ευρϊπθ», «πολιτιςμόσ» και
«πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ», μζςα από ποικίλεσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ. Σο
πρόγραμμα είχε τθ μορφι ςχεδίου εργαςίασ και ςτθρίχτθκε μεκοδολογικά ςτθ
βιωματικι-ενεργθτικι μάκθςθ. Ζμφαςθ δόκθκε ςτθν επαφι των παιδιϊν με τθν
ομάδα υποςτιριξθσ τθσ υποψθφιότθτασ τθσ Κζρκυρασ κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθ δράςθ αυτι (με τθ δθμιουργία αφίςασ και βίντεο). Βαςικόσ μασ ςτόχοσ
ιταν να ευαιςκθτοποιθκοφν τα παιδιά ςε πολιτιςτικά κζματα και γεγονότα που
αφοροφν τον τόπο τουσ και να αντιλθφκοφν τί κα ςιμαινε για τθν Κζρκυρα θ
ανάλθψθ αυτοφ του ευρωπαϊκοφ ρόλου. Η δράςθ των παιδιϊν κακϊσ και τα
παραγόμενα αποτελζςματα του προγράμματοσ παρουςιάςτθκαν ςτουσ γονείσ και
αναρτικθκαν ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου.

Σχεδιασμός έργου
Στόχοι
- Να ευαιςκθτοποιθκοφν οι μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν τον πολιτιςμό και να
κατανοιςουν τισ ζννοιεσ «πολιτιςμόσ», «πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ»,
«πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ» κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με το περιβάλλον
και με τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων ςε τοπικό αλλά και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Να αναπτφξουν τθν ιδιότθτα του ενεργοφ ευρωπαίου πολίτθ και να υιοκετιςουν
κετικζσ ςτάςεισ ςε ό,τι αφορά τθν εναςχόλθςι τουσ με ηθτιματα πολιτιςμοφ και
αειφορίασ με ευρωπαϊκι διάςταςθ.
- Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ εφαρμογισ και χριςθσ των ΣΠΕ κατά τθν εξζταςθ των
πολιτιςτικϊν κεμάτων, ωσ βαςικοφ εργαλείου διερεφνθςθσ, αναηιτθςθσ, ςυλλογισ,
ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων που τα αφοροφν και να
καταςτοφν ικανοί να τα αξιοποιοφν ωσ εργαλεία επικοινωνίασ ςε τοπικό,
περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχεδιασμός έργου
Μεθοδολογία
Μζκοδοσ Project – Βιωματικι ενεργθτικι μάκθςθ
• Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία
• Μζκοδοσ ερωταποκρίςεων, καταιγιςμόσ ιδεϊν – ςυηιτθςθ
• Παιχνίδια ρόλων-κανόνων
• Καταγραφζσ
• Μζκοδοι ελεφκερου ςυνειρμοφ
• Επαφι με αυκεντικά υλικά
• Εγγραμματιςμόσ εικόνασ και υλικϊν
• Αφιγθςθ, ανάγνωςθ κειμζνων
• Καταςκευζσ και δθμιουργίεσ
• Χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία

Σχεδιασμός έργου: Χρονοδιάγραμμα
•
•

•

•

•

Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ 2015: Ζρευνα για το κζμα
Ιανουάριοσ 2016: Υποβολι κζματοσ / Προβλθματιςμόσ – διερεφνθςθ πρότερων εμπειριϊν
και γνϊςεων των παιδιϊν / Αναηιτθςθ υλικοφ από διάφορεσ πθγζσ (διαδίκτυο, γραφείο
Europe direct, φορζασ «Κζρκυρα 2021» )
Φεβρουάριοσ 2016: Δραςτθριότθτεσ για τθν αποςαφινιςθ βαςικϊν εννοιϊν ςχετικά με το
κζμα (πολιτιςμόσ, πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, θ Ευρϊπθ, θ Ενωμζνθ Ευρϊπθ, πολιτιςτικζσ
πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ). Δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθν υποψθφιότθτα τθσ Κζρκυρασ
«Πολιτιςτικισ πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ για το 2021» (παρουςίαςθ ιςτότοπου «Κζρκυρα
2021», εκδθλϊςεισ, επαφι με υπεφκυνουσ φορείσ). Συμμετοχι ςτθ δράςθ: δθμιουργία
αφίςασ και βίντεο για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ τθσ Κζρκυρασ ςε ςυνεργαςία με
τθν αρμόδια επιτροπι.
Μάρτιοσ 2016: Ενθμζρωςθ των γονζων και τθσ τοπικισ κοινότθτασ (ςυςτεγαηόμενο
Δθμοτικό, γειτονικά ςχολεία). «Περιιγθςθ» ςτισ πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ. Το
όραμα τθσ Μελίνασ Μερκοφρθ.
Απρίλιοσ 2016: Δραςτθριότθτεσ αποτίμθςθσ (ενθμζρωςθ του portfolio των μακθτϊν, φφλλα
μεταγνωςτικοφ αναςτοχαςμοφ, ομαδικι ςυνζντευξθ). Ανάρτθςθ υλικοφ ςτο ιςτολόγιο του
νθπιαγωγείου.

Σχεδιασμός έργου
Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
•

•

•
•

Δραςτθριότθτεσ από όλεσ τισ μακθςιακζσ περιοχζσ: Γλϊςςα, Μακθματικά,
Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ, Δθμιουργία και Ζκφραςθ,
Πλθροφορικι
Ζμφαςθ ςτθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθ διαςφνδεςθ μεταξφ των
μακθςιακϊν περιοχϊν του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ για το Νθπιαγωγείο.
Χριςθ των ΤΠΕ ςτισ διαδικαςίεσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ και οικοδόμθςθσ νζων
γνϊςεων.
Ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μζςα από
τθν αλλθλεπίδραςθ και το παιχνίδι, όπωσ ορίηεται ςτο Νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν
για το Νθπιαγωγείο (Νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο, 2011).

Υλοποίηση έργου
Αφόρμθςθ

Θ εκδιλωςθ ςτθν Πλατεία Δθμαρχείου Κζρκυρασ τθν Κυριακι 8 Νοεμβρίου
2015 για τθ ςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ τθσ Κζρκυρασ ωσ Πολιτιςτικισ
Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ για το 2021.

Τα νιπια μίλθςαν για τισ εντυπϊςεισ τουσ από τθν εκδιλωςθ ςτθν πρωινι ςυηιτθςθ
τθσ Δευτζρασ. Ζκεςαν ερωτιματα για το ςκοπό τθσ εκδιλωςθσ κακϊσ και για τουσ
πολιτιςτικοφσ φορείσ του νθςιοφ μασ, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςε αυτιν. Εκδιλωςαν
ενδιαφζρον για το κζμα και κατζκεςαν εμπειρίεσ και βιϊματα ςχετικά με τισ τζχνεσ,
τον πολιτιςμό, τθν Ευρϊπθ.

Υλοποίηση έργου
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανά γνωςτικό αντικείμενο
Γλϊςςα: Ο μφκοσ τθσ Ευρϊπθσ (αφιγθςθ ιςτορίασ). Συμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ.
Δθμιουργία αφίςασ.
Μακθματικά: Τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, οι ςθμαίεσ, οι αποςτάςεισ
(αρίκμθςθ, καταμζτρθςθ, προςανατολιςμόσ). Οι ςθμαίεσ τθσ Ευρϊπθσ, τα λογότυπα
των υποψιφιων πόλεων (ςφμβολα, ςυμβολιςμοί, ομαδοποιιςεισ, χρϊματα, είδθ
γραμμϊν). Συγκζντρωςθ υπογραφϊν, ψθφοφορία για τθν πολιτιςτικι πρωτεφουςα
(καταμζτρθςθ ψιφων και καταγραφι αποτελεςμάτων).
Δθμιουργία και ζκφραςθ: Ηωγραφικι και κολάη με διάφορεσ τεχνικζσ. Θ τζχνθ του
ψθφιδωτοφ, ζργα τζχνθσ με κζμα τθν αρπαγι τθσ Ευρϊπθσ. Δθμιουργία αφίςασ. Ο
φμνοσ τθσ Ευρϊπθσ. Θεατρικό παιχνίδι (προςομοίωςθ: θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ψθφίηει ποια κα είναι θ πολιτιςτικι πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ για το 2021)
Περιβάλλον: Πολιτιςμόσ και περιβάλλον (ςχζςθ και αλλθλεπίδραςθ)
Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ: Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, προβολι βίντεο, επικοινωνία
με φορείσ, ανάρτθςθ υλικοφ, δθμιουργία βίντεο (movie maker).

Η Ευρϊπθ: Τι ξέρω για την Ευρώπη/τι θα ήθελα να μάθωΞενάγηση μέσα από το Google Earth- Εντοπισμός κρατών- Ο χάρτης
της Ευρώπης (ζωγραφική) - Η σημαία της ΕυρώπηςΔημιουργία αφίσας

Θ Ευρϊπθ: ο μφκοσ τθσ Ευρϊπθσ
(αφιγθςθ , ηωγραφικι)

Θ Ευρϊπθ: ζργα τζχνθσ με κζμα το μφκο τθσ Ευρϊπθσ( Τοιχογραφία
Πομπθίασ, Ψθφιδωτό 3ου αι. π.Χ. ςτθ Σπάρτθ, γλυπτό Ν. & Π. Σωτθριάδθ ςτο
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτο Στραςβοφργο). Παρατιρθςθ, ςφγκριςθ ζργων.
Δθμιουργία ομαδικοφ κολάη/ψθφιδωτοφ αντίγραφου του ψθφιδωτοφ τθσ Σπάρτθσ

Οι ςθμαίεσ των κρατϊν τθσ Ε.Ε: χρϊματα, γραμμζσ,
ςφμβολα και ςυμβολιςμοί, ομοιότθτεσ/διαφορζσ, ομαδοποιιςεισ,
ηωγραφικι

Το αλφαβθτάρι τθσ Ευρϊπθσ:
ομαδοποιιςεισ χωρϊν που ζχουν το ίδιο αρχικό, αντιγραφι ονομάτων ςτο
αλφάβθτο, δθμιουργία αφίςασ (ομαδικι εργαςία)

Ο φμνοσ τθσ Ευρϊπθσ:
μουςικι ακρόαςθ και αυτοςχεδιαςμοί

Δθμιουργία κολάη με τίτλο «Τζχνεσ» (από εικόνεσ περιοδικϊν)
(για τθν αποςαφινιςθ βαςικϊν εννοιϊν ςχετικϊν με το κζμα: τζχνεσ,
πολιτιςμόσ, πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ)

Επίςκεψθ - ξενάγθςθ ςτον ιςτότοπο "Κζρκυρα 2021"
Επικοινωνία με τουσ υπεφκυνουσ
(Τί κάνουν, τί μποροφμε να κάνουμε εμείσ για να βοθκιςουμε)

http://corfu2021.eu/

Δθμιουργία αφίςασ για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ
τθσ Κζρκυρασ (ςε 3 ςτάδια: 1. το λογότυπο : ςχεδιαςμόσ/ηωγραφικι
2. αναηιτθςθ φωτογραφιϊν ςτο διαδίκτυο 3. ηωγραφικι )

Δθμιουργία βίντεο
( ςε 4 ςτάδια: 1. Δθμιουργία κειμζνου / προτάςεισ των παιδιϊν
2. Εικονογράφθςθ κειμζνων /ηωγραφικι
3. Θχογράφθςθ κειμζνου 4. Δθμιουργία βίντεο με το

Ανάρτθςθ τθσ αφίςασ και του βίντεο
ςτον επίςθμο ιςτότοπο "Κζρκυρα 2021"

Συλλογι υπογραφϊν ( για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ τθσ
Κζρκυρασ, ςε ειδικό ζντυπο) . Ενθμζρωςθ των γονζων,
των μακθτϊν του ςυςτεγαηόμενου Δθμοτικοφ ςχολείου, τθσ γειτονιάσ)

Οι άλλεσ υποψθφιότθτεσ ςτθν Ελλάδα :
εντοπιςμόσ των πόλεων ςτο χάρτθ,
αναηιτθςθ των λογότυπων ςτο διαδίκτυο, παρουςίαςθ

Οι 14 υποψήφιες πόλεις
Ψθφίηουμε το λογότυπο που μασ αρζςει και εξθγοφμε γιατί

Προςομείωςθ: Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι επιλζγει ςτον
πρϊτο γφρο 3 από τισ 14 υποψιφιεσ πόλεισ
1ο ςτάδιο: οριςμόσ ρόλων και κανόνων / τί κα κάνουμε για να μοιάηουμε όςο γίνεται
περιςςότερο ςτθν Eπιτροπι
2ο ςτάδιο: εφαρμογι
3ο ςτάδιο: ςυηιτθςθ - αξιολόγθςθ (ιταν οι ρόλοι μασ ςχετικοί με τθν πραγματικι
ηωι;)

Το όραμα της Μελίνας Μερκούρη
(θ ηωι και το ζργο τθσ Μελίνασ, θ ευρωπαϊκι τθσ δράςθ)
Παρουςίαςθ φωτογραφικοφ υλικοφ. Ηωγραφικι "Θ Μελίνα μπροςτά ςτον Παρκενϊνα"

Αξιολόγηση έργου
(κατά την υλοποίηση)
Αξιολόγθςθ - ανατροφοδότθςθ:
- Παρουςίαςθ και ανάρτθςθ των εργαςιϊν των ομάδων
-Συηιτθςθ με τα νιπια: περιγράφω το κζμα που δοφλεψα με τθν ομάδα μου,
λζω τι ζμακα από αυτι τθ δραςτθριότθτα, πϊσ ιταν θ ςυνεργαςία, τι με
δυςκόλεψε, ποφ νομίηω ότι τα κατάφερα καλά, τι μου άρεςε πιο πολφ
- Προγραμματιςμόσ των επόμενων δραςτθριοτιτων . Αναςφςταςθ ομάδων.

Αξιολόγηση έργου
(τελική αξιολόγηση)

- Συηιτθςθ / ομαδικι ςυνζντευξθ με τα νιπια
- Φφλλα μεταγνωςτικοφ αναςτοχαςμοφ του μακθτι: τί ζμακα, τί μου άρεςε, τί άλλο
κα ικελα να κάνω, τί κα κυμάμαι πάντα
-Συηιτθςθ με τον κ. Σταφρο Κάτςιο, υπεφκυνο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ομάδασ
"Κζρκυρα 2021": πϊσ εργάςτθκε θ ομάδα "Κζρκυρα 2021", τί ςυνζβθ ςτθν
αξιολόγθςθ; ποια ιταν τα δυνατά και ποια τα αδφνατα ςθμεία
τθσ υποψθφιότθτασ τθσ Κζρκυρασ, τι πρζπει να
κάνουμε ϊςτε θ πόλθ μασ
να γίνει καλφτερθ.

Αξιολόγηση έργου
(καταγραφές από την ομαδική συνέντευξη των νηπίων
και τα φύλλα μεταγνωστικού αναστοχασμού)
ΕΜΑΘΑ: να μαηεφω υπογραφζσ για ζνα ςκοπό, να ςυνεργάηομαι με άλλα παιδιά, ποιεσ είναι οι χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ, ποια είναι θ Μελίνα Μερκοφρθ, το μφκο τθσ Ευρϊπθσ, να αγαπάω τθν πόλθ μου, να φροντίηω τθν
πόλθ μου, ποιεσ είναι οι πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ, πολλά πράγματα για τθν Ευρϊπθ, πϊσ γίνονται βίντεο οι
φωνζσ μασ.
ΜΟΤ ΑΡΕΕ ΠΙΟ ΠΟΛΤ: το αλφαβθτάρι τθσ Ευρϊπθσ, θ Μελίνα Μερκοφρθ, ο πολφχρωμοσ χάρτθσ τθσ
Ευρϊπθσ, θ αφίςα μασ, το βίντεο, όλα αυτά που φτιάξαμε όλοι μαηί
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΚΑΝΩ: ηωγραφιζσ, παιχνίδια, κι άλλεσ εργαςίεσ με τθν ομάδα μου, να γνωρίςω πιο
καλά τθν πόλθ μου, να μάκω κι άλλα πράγματα για τθν Ευρϊπθ, κι άλλεσ εργαςίεσ για τθν Κζρκυρα, ζνα άλλο
βίντεο, μια βόλτα ςτθν πόλθ μου να δω τα μνθμεία που είδα ςτον υπολογιςτι.
ΘΑ ΘΤΜΑΜΑΙ ΠΑΝΣΑ: που μαηζψαμε υπογραφζσ, που κάναμε ομαδικζσ εργαςίεσ, που φτιάξαμε βίντεο, όςα
κάναμε ςτθν τάξθ, το μφκο τθσ Ευρϊπθσ, τθν αφίςα μασ, τθ Μελίνα Μερκοφρθ,

ότι η πόλη μας μπορεί να γίνει πιο όμορφη....

Χρήση τεχνολογίας
•
•
•
•
•

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο
Παρουςίαςθ μζςω Google Earth και Google Maps
Χριςθ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ
Βοικθμα τθσ Θχογράφθςθσ των Windows
Δθμιουργία βίντεο με τθ χριςθ του Movie Maker και ανάρτθςθ ςτο
διαδίκτυο (YouTube-Ιςτοςελίδα Corfu 2021-Ιςτολόγιο ςχολείου)

Αποτελέσματα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
•
Ενθμζρωςθ για ευρωπαϊκά κζματα και κεςμοφσ
•
Ανταλλαγι ιδεϊν και υλικοφ- ενίςχυςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ
•
Εκςυγχρονιςμόσ διδακτικισ διαδικαςίασ
ΝΘΠΙΑ
•
Διαμόρφωςθ ταυτότθτασ του ενεργοφ ευρωπαίου πολίτθ
•
Διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθ γόνιμθ ςυνεργαςία
•
Καλλιζργεια δεξιοτιτων εφαρμογισ και χριςθσ των ΤΠΕ
•
Ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ
ΣΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ
•
Άνοιγμα ςτθν τοπικι κοινωνία
•
Συμμετοχι ςε μια τοπικι δράςθ με ευρωπαϊκι διάςταςθ
•
Φορζασ διαςφάλιςθσ Τζχνθσ και Πολιτιςμοφ

Διάχυση

• Ανάρτθςθ τθσ αφίςασ και του βίντεο του ςχολείου ςτον επίςθμο ιςτότοπο
Κζρκυρα 2021 και ςτο YouTube και ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου.
• Ανάρτθςθ του ζργου ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου.
• Ενθμζρωςθ των γονζων και του ςυςτεγαηόμενου Δθμοτικοφ ςχολείου για
τισ δράςεισ των παιδιϊν ςτα πλαίςια του προγράμματοσ.
• Παρουςίαςθ του ζργου ςτουσ γονείσ με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ.

Ιςτότοποι που επιςκεφκικαμε
Ευρϊπθ
http://europa.eu/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
https://europa.eu/teachers-corner/content/homepage_en
https://www.youtube.com/watch?v=vfU9h80lQdo
https://www.youtube.com/watch?v=42dee6LtCAE

Πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ
http://ecoc2021.culture.gr/el/
http://corfu2021.eu/

Μελίνα Μερκοφρθ
http://melinamercourifoundation.com/

