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1. ΕΚΑΓΩΓΗ
Με αφορμι το κάλεςμα των καιρϊν για ζνα επίκαιρο ηιτθμα ανκρωπιςτικοφ
χαρακτιρα, το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο εργαςίασ με τίτλο “THE STRRS OF EUROPE –
UNITED IN DIVERSITY during the REFUGEES CRISIS” επιχειρεί να αναδείξει τθν
πρόκεςθ των πολιτϊν, των μακθτϊν, των παιδιϊν να προςφζρουν και να
βοθκιςουν χιλιάδεσ πρόςφυγεσ ςτζλνοντασ ζνα θχθρό μινυμα ανιδιοτζλειασ,
αλλθλεγγφθσ και ενότθτασ επιχειρϊντασ ζτςι με τον τρόπο τουσ να προβάλλουν τθν
αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και αξιοπρζπειασ.

Ριο ςυγκεκριμζνα, το ηιτθμα τθσ προςφυγιάσ αποτζλεςε ζναυςμα για να
ανακαλφψουν οι μακθτζσ τθν Ε.Ε. (χϊρεσ, πρωτεφουςεσ, ςφμβολα, κεςμικά όργανα,
οργανιςμοφσ) και ςυγχρόνωσ να προςεγγίςουν και να αναγνωρίςουν τα ιδεϊδθ και
τισ αξίεσ τθσ (ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, ελευκερία, δθμοκρατία, ιςότθτα, ςεβαςμόσ,
κράτοσ δικαίου). Να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι ανεξάρτθτα από τθ χϊρα
προζλευςθσ και καταγωγισ τουσ είναι πολίτεσ τθσ Ε.Ε., όπου μεγαλϊνουν
διατθρϊντασ τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτζσ τουσ, τισ παραδόςεισ, τθ γλϊςςα και
τθν κουλτοφρα τουσ παραμζνοντασ ενωμζνοι και με αυτό τον τρόπο να
κατανοιςουν τθ φράςθ “UNITED IN DIVERSITY”.

Το γεγονόσ ότι θ εκπόνθςθ και υλοποίθςθ του ςχεδίου εργαςίασ είχε ενταχκεί ςτθ
διδαςκαλία του μακιματοσ των αγγλικϊν (μζροσ του υλοποιικθκε ςτθν αγγλικι
γλϊςςα) αποτζλεςε πρόκλθςθ για τουσ μακθτζσ αλλά και κίνθτρο που πρόςδιδε
άλλθ διάςταςθ ςτθν προςζγγιςθ του κζματοσ.
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2. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΓΑΚΑ
χολείο
Το ςχολείο και οι μακθτζσ ςτο οποίο υλοποιικθκε το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο εργαςίασ
είναι το 3ο Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο που βρίςκεται ςτθν Αριδαία του Ν. Ρζλλασ.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για ζνα 9κζςιο Δθμοτικό Σχολείο με Δ/ντι τον κ. Σίμο
Σωτθριάδθ –αρωγό και ςυμπαραςτάτθ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ- από το
οποίο ςυμμετείχαν τα δφο τμιματα τθσ ΣΤ τάξθσ (ΣΤ1 και ΣΤ2) που αποτελοφνται
από 35 μακθτζσ (16 αγόρια και 19 κορίτςια). Στενι ςυνεργαςία (τόςο ςε γνωςτικό
επίπεδο όςο και ςτθν επίλυςθ πρακτικϊν οργανωτικϊν και μθ κεμάτων που
ανζκυπταν) υπιρξε με τθν κα. Σοφία Ταςοφτςάρθ και τθν κα. Μελίνα Τοξίδου
εκπ/κουσ του ΣΤ1 και ΣΤ2 τμιματοσ αντίςτοιχα –οι οποίεσ παρότρυναν τθ
ςυμμετοχι του ςχολείου ςτο πρόγραμμα.

Για τθν εκπόνθςθ του ςχεδίου εργαςίασ χρθςιμοποιικθκε θ υλικοτεχνικι υποδομι
του ςχολείου (ςχολικζσ αίκουςεσ με θλ. Υπολογιςτι, βιντεοπροβολζα και ςφνδεςθ
ςτο διαδίκτυο, αμφικζατρο εκδθλϊςεων, μικροφωνικζσ εγκαταςτάςεισ, γραφικι
φλθ).

Μεθοδολογία
o Project Method (Συνκετικι Δθμιουργικι Εργαςία): Οι μακθτζσ
κινθτοποιικθκαν και εργάςτθκαν με υπευκυνότθτα, πρωτοβουλία και
ςυντονιςμζνθ προςπάκεια ςε ζνα μακθτοκεντρικό πλαίςιο ςφμφωνα με το
οποίο το κζντρο βάρουσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ μεταφζρεται από τον
εκπ/κό ςτουσ μακθτζσ και από τθν ατομικι ςτθ ςυλλογικι μορφι εργαςίασ.
Συγχρόνωσ, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ βοικθςε ςτθ γεφφρωςθ του χάςματοσ
ανάμεςα ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και τθν ουςιαςτικι χριςθ
τθσ.
o Βιωματικι εκπ/ςθ: Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά και ζφεραν τισ
προςωπικζσ εμπειρίεσ και τα ςυναιςκιματα τουσ, βίωςαν καταςτάςεισ,
αναηιτθςαν νοιματα μζςα από τθν κακθμερινι ηωι και τθν κοινωνικι
πραγματικότθτα, ενεργοποίθςαν τθ φανταςία τουσ και κινθτοποιικθκαν για
κοινωνικι δράςθ. Ο εκ/κόσ είχε το ρόλο του ςυντονιςτι (δεν υποδείκνυε
αλλά προςπακοφςε να εκμαιεφςει και βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
ανακαλφψουν). Θ εκπαίδευςθ μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ απαιτοφςε
δθμοκρατικι δομι που ςζβεται τα δικαιϊματα των παιδιϊν, ενκάρρυνςθ
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του ςυλλογιςμοφ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ενίςχυςθ τθσ διαςκζδαςθ και του
δθμιουργικοφ παιχνιδιοφ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα “THE STARS OF EUROPE- UNITED IN DIVERSITY during the REFUGEES
CRISIS” πραγματοποιικθκε τουσ μινεσ Νοζμβριο – Μάιο ςτα πλαίςια του
μακιματοσ των Αγγλικϊν ςε υποςτθρικτικό επίπεδο και διακεματικά ςτο μάκθμα
τθσ Γεωγραφίασ (ςε κεφάλαια ςχετικά με το κζμα ι όποτε κρίκθκε απαραίτθτθ από
τισ εκπ/κοφσ θ παροχι νζων πλθροφοριϊν και ο εμπλουτιςμόσ ιδεϊν).

κοπόσ
Σκοπόσ του προγράμματοσ ιταν θ γνωριμία των μακθτϊν με τθν Ε.Ε. (τα ιδεϊδθ και
τισ αξίεσ που τθ διζπουν) και θ ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ενότθτασ
των χωρϊν και λαϊν τθσ Ε.Ε. ςτθν περίοδο τθσ προςφυγικισ κρίςθσ αποτελϊντασ
ζνα φωτεινό παράδειγμα αγάπθσ και αλλθλεγγφθσ ϊςτε να απαλφνουν τα δεινά
των παιδιϊν προςφφγων.

τόχοι
ε γνωςτικό επίπεδο
o Να αποκτιςουν γνϊςεισ για τθν Ε.Ε. (χϊρεσ, πρωτεφουςεσ, ςφμβολα,
κεςμικά όργανα, οργανιςμοφσ) ςυνδυάηοντασ τθ χριςθ τθσ αγγλικισ και τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.
o Να γνωρίςουν και να αντιλθφκοφν όρουσ (country, capital, nationality,
currency κτλ. ) ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
o Να αναηθτιςουν τισ αξίεσ τθσ Ε.Ε. (ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, ελευκερία,
δθμοκρατία, ιςότθτα, ςεβαςμόσ, κράτοσ δικαίου).
o Να εξοικειωκοφν με τθν ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ.
o Να ενθμερωκοφν για το επίκαιρο προςφυγικό ηιτθμα.
o Να αποςαφθνίςουν τθ διαφορά μεταξφ προςφφγων και μεταναςτϊν.
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ε ςυναιςθηματικό επίπεδο
o Να βιϊςουν τθ χαρά τθσ ςυνεργαςίασ δουλεφοντασ ςε μικρζσ ομάδεσ.
o Να καλλιεργιςουν τθν υπευκυνότθτα και τθν πρωτοβουλία ςτα πλαίςια
μίασ ςυνκετικισ δθμιουργικισ εργαςίασ.
o Να αναπτφξουν ςτάςεισ αποδοχισ και ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικότθτα.
o Να ενιςχφςουν το αίςκθμα ενότθτασ μεταξφ των παιδιϊν, μακθτϊν , λαϊν,
πολιτϊν τθσ Ε.Ε.
o Να ςκεφτοφν κριτικά.

ε επίπεδο δεξιοτήτων
o Να εξαςκθκοφν ςτθ αγγλικι γλϊςςα.
o Να βελτιϊςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτο listening – reading (receptive skills)
και ςτο speaking – writing (productive skills)
o Να εξοικειωκοφν με τθν ορολογία.
o Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ αξιοποιϊντασ τισ ΤΡΕ ϊςτε να παράγουν δικό
τουσ ζργο.
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3. ΣΟ ΠΛΑΚΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΠΡΑΚΣΚΚΟ ΜΕΡΟ
Για τθν αρτιότερθ προςζγγιςθ του προγράμματοσ ζγινε ζνασ βαςικόσ ςχεδιαςμόσ
των δραςτθριοτιτων που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν τόςο μζςα ςτθν τάξθ
ςυμπλθρωματικά και υποςτθρικτικά ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του
μακιματοσ των αγγλικϊν αλλά και τθσ Γεωγραφίασ -αφοφ υπιρχε θ ςυνεργαςία με
τισ εκπ/κοφσ των τάξεων- όςο και ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων πολιτιςτικϊν κεμάτων.

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αρχικι ιδζα βαςίςτθκε ςε μζροσ του τίτλου τθσ εργαςίασ “THE
STARS OF EUROPE…”. 12 STARS – 12 ACTIVITIES… Εφόςον λοιπόν τα αςτζρια ςτθ
ςθμαία τθσ Ε.Ε. είναι 12 δθμιουργικθκαν και 12 δραςτθριότθτεσ για να
πλαιςιϊςουν το πρόγραμμα, χρθςιμοποιϊντασ ανά περίπτωςθ διάφορεσ τεχνικζσ
και μεκόδουσ εργαςίασ.

12 STARS – 12 ACTIVITIES
STAR 1 – ACTIVITY 1 (ΑΣΕΡΚ 1 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 1)
ΓΝΩΡΚΖΩ ΣΗΝ Ε.Ε.
Διάρκεια: 1 Διδακτική ϊρα
Σι χρειαςτήκαμε: Πίνακα, μαρκαδόρο, εικόνα T4E, ψαλίδι, κολ. ταινία, ηλ.
Τπολογιςτή, βιντεοπροβολζα, πρόςβαςη ςτο διαδίκτυο.
Για να ενεργοποιθκοφν οι μακθτζσ τοποκετικθκε ζνα καρτελάκι T4E ςε μία γωνία
τθσ τάξθσ. Κάποια ςτιγμι οι μακθτζσ το πρόςεξαν και δεν άργθςαν να ρωτιςουν για
αυτό. Αυτό αποτζλεςε τθν αρχι μίασ ενδιαφζρουςασ ςυηιτθςθσ βαςιςμζνθ κατά
βάςθ ςτον καταιγιςμό ιδεϊν –brainstorming (ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: τι είναι θ Ε.Ε.,
τι γνωρίηετε και τι κζλετε να μάκετε για τθν Ε.Ε., ποια κράτθ τθν αποτελοφν, ποιοι
είναι πολίτεσ τθσ Ε.Ε., είναι και οι πρόςφυγεσ πολίτεσ τθσ Ε.Ε., επθρεάηει τθν Ε.Ε. θ
προςφυγιά… κλπ.). Οι απαντιςεισ των μακθτϊν καταγράφθκαν ςτον πίνακα και
ζπειτα ζγινε χριςθ του θλ. Υπολογιςτι για να επαλθκευτοφν οι απαντιςεισ που
δόκθκαν και ζγινε μία πρϊτθ περιιγθςθ ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Ε.Ε.
http://europa.eu/index_en.htm όπου θ γλϊςςα επιλογισ ιταν θ αγγλικι. Οι
μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να ζχουν μία επαφι με τα ςφμβολα (E.U. Symbols), τθν
ιςτορία, τισ αξίεσ, τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. (the E.U. in brief).
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STAR 2 – ACTIVITY 2 (ΑΣΕΡΚ 2 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 2)
ΜΑΙΑΚΝΩ ΣΚ ΗΜΑΚΕ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΗ Ε.Ε.
Διάρκεια: 1 Διδακτική ϊρα
Σι χρειαςτήκαμε: Ηλ. Τπολογιςτή, βιντεοπροβολζα, πρόςβαςη ςτο διαδίκτυο.
Για να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τισ ςθμαίεσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. επιλζξαμε να
παίξουμε ζνα παιχνίδι μνιμθσ που υπάρχει ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Ε.Ε. για τα
παιδιά «Γωνία του παιδιοφ» - “Κids’ corner” (http://europa.eu/kidscorner/memory/index_el.htm#/game) όπου οι μακθτζσ ςε μικρζσ ομάδεσ
προςπακοφςαν να αντιςτοιχιςουν τθν κάκε ςθμαία με το όμοιο ηευγάρι τθσ ςε 40
κινιςεισ. Θ νικιτρια ομάδα που κα κατάφερνε να αντιςτοιχιςει τα περιςςότερα
ηευγάρια κα είχε το προνόμιο να επιλζξει πρϊτθ τισ ςθμαίεσ που κα χρωμάτιηε κατά
τθν επόμενθ δραςτθριότθτα. Επίςθσ το παιχνίδι ζδινε τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ
να πάρουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον ςυμβολιςμό τθσ κάκε ςθμαίασ των
χωρϊν τθσ Ε.Ε. επιλζγοντασ το κατάλλθλο εικονίδιο.

STAR 3 – ACTIVITY 3 (ΑΣΕΡΚ 3 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 3)
ΚΑΣΑΚΕΤΑΖΩ BANNER ΜΕ ΗΜΑΚΕ
Διάρκεια: 2 Διδακτικζσ ϊρεσ
Σι χρειαςτήκαμε: Α4 ςελίδεσ, ξυλομπογιζσ, μαρκαδόρουσ, ςπάγκο, κόλλα, ψαλίδι.
Σε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ θ νικιτρια ομάδα επζλεξε πρϊτθ τισ
ςθμαίεσ που κα καταςκεφαηε και αντίςτοιχα ακολοφκθςαν και οι υπόλοιπεσ. Οι 28
ςθμαίεσ μοιράςτθκαν ςτισ ομάδεσ και ταυτόχρονα μοιράςτθκαν ςτουσ μακθτζσ Α4
ςελίδεσ. Αυτζσ διπλϊκθκαν ςτθ μζςθ και οι μακθτζσ ξεκίνθςαν να ςχεδιάηουν και
ςτθ ςυνζχεια να χρωματίηουν τισ ςθμαίεσ που είχαν ομαδικά επιλζξει. Με τθν
ολοκλιρωςθ, οι ςθμαίεσ περάςτθκαν ςε μπλε ςπάγκο για να μποροφν να
κρεμαςτοφν και να διακοςμιςουν τθ γωνία τθσ Ε.Ε..
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STAR 4 – ACTIVITY 4 (ΑΣΕΡΚ 4 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 4)
Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΗ Ε.Ε.
Διάρκεια: 3 Διδακτικζσ ϊρεσ
Σι χρειαςτήκαμε: Ηλ. Τπολογιςτή, βιντεοπροβολζα, εκτυπωτή, Α4 ςελίδεσ,
ξυλομπογιζσ, μαρκαδόρουσ, μολφβι, ςπιράλ βιβλιοδεςία.
Για να γνωρίςουν οι μακθτζσ τισ 28 χϊρεσ που αποτελοφν τθν Ε.Ε., τισ ςθμαίεσ και
τισ πρωτεφουςζσ τουσ με δθμιουργικό τρόπο, εκτυπϊκθκε από το eu bookshop το
θλ. Βιβλίο “Europe and You”. Οι μακθτζσ ατομικά χρωμάτιςαν τθ ςθμαία τθσ κάκε
χϊρασ θ οποία προβαλλόταν ταυτόχρονα και ςτον βιντεοπροβολζα τθσ τάξθσ και
προςπακοφςαν να μαντζψουν τθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Επίςθσ, θ κάκε ςελίδα περιείχε και μία επιπλζον πλθροφορία για κάκε χϊρα.
Ακόμθ, ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων κα. Σοφία Ταςοφτςάρθ
(ΣΤ1) και κα. Μελίνα Τοξίδου (ΣΤ2) δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα θ οποία ςυνεχίςτθκε και εμπλουτίςτθκε με πλθροφορίεσ
(γεωμορφολογικά, πολιτικά, πολιτιςμικά ςτοιχεία, χλωρίδα, πανίδα, ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ, ςχζςεισ των χωρϊν τθσ Ε.Ε.) κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ τθσ
Γεωγραφίασ ςτθν Δ’ Ενότθτα «Οι Ιπειροι – Θ Ευρϊπθ». Τελειϊνοντασ το πρϊτο
μζροσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ πρότειναν και αποφάςιςαν να γίνει
βιβλιοδεςία ςτο υλικό αυτό, που αποτζλεςε το πρϊτο βιβλίο τουσ για το
πρόγραμμα.

Συνεχίηοντασ, δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ζντυπο που περιείχε βαςικζσ πλθροφορίεσ για
κάκε χϊρα, (τθ ςθμαία, τθν θμερομθνία ζνταξθσ ςτθν Ε.Ε., τθν πρωτεφουςα, τθν
ζκταςθ, τον πλθκυςμό, το νόμιςμα και τθν εκνικότθτα) όλα ςτθν αγγλικι γλϊςςα,
εφόςον οι μακθτζσ ιταν ιδθ εξοικειωμζνοι με τθν αντίςτοιχθ ορολογία –κακϊσ τθν
είχαν διδαχτεί ςτο πρϊτο κεφάλαιο του βιβλίου των αγγλικϊν “Our Multicultural
Class”- και ζτςι είχαν τθ δυνατότθτα να εξαςκθκοφν ςτθ χριςθ τθσ. Επιπλζον,
μποροφςαν να βρουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που θ δραςτθριότθτα απαιτοφςε από
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τθν αντίςτοιχθ ενότθτα του βιβλίου τθσ Γεωγραφίασ αλλά και με απλι ζρευνα ςτο
διαδίκτυο ι ςε κάποια εγκυκλοπαίδεια ι άτλαντα. Το αποτζλεςμα τθσ
δραςτθριότθτασ αυτισ ιταν το 2ο βιβλίο (από τα τρία ςυνολικά) που οι μακθτζσ
κατάφεραν να ετοιμάςουν.

STAR 5 – ACTIVITY 5 (ΑΣΕΡΚ 5 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 5)
ΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΣΚΚΑ ΣΩΝ ΚΔΡΤΣΚΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ Ε.Ε.
Διάρκεια: 2 Διδακτικζσ ϊρεσ
Σι χρειαςτήκαμε: Α4 ςελίδεσ, ηλ. υπολογιςτή, ςφνδεςη ςτο διαδίκτυο, εκτυπωτή,
ςπιράλ βιβλιοδεςία.
Με πρωτοβουλία των εκπ/κϊν τθσ τάξθσ, ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ προςφζρκθκαν
και βρικαν πλθροφορίεσ για τα ζξι ιδρυτικά μζλθ τθσ Ε.Ε. και ςτθ ςυνζχεια όλοι οι
μακθτζσ ςε ομάδεσ που μόνοι ζκαναν, χρθςιμοποιϊντασ τον θλ. Υπολογιςτι
εξαςκικθκαν ςτθν επεξεργαςία κειμζνου και ενίςχυςαν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ
αφοφ κατάφεραν να επιλζξουν οι ίδιοι τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και τον τρόπο
παρουςίαςισ τουσ. Το υλικό ςυλλζχκθκε και ζγινε βιβλιοδεςία. Το βιβλίο αυτό
αποτζλεςε το 3ο που οι μακθτζσ κατάφεραν να ετοιμάςουν ςτθ διάρκεια του
προγράμματοσ.
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STAR 6 – ACTIVITY 6 (ΑΣΕΡΚ 6 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 6)
Ε.U. TREE
Διάρκεια: 2 Διδακτικζσ ϊρεσ
Σι χρειαςτήκαμε: χαρτί του μζτρου, τζμπερεσ, μαρκαδόρουσ, κόλλα, ψαλίδι,
ταμπλό παρουςίαςησ.
Για να προωκθκεί θ ιδζα τθσ ενότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των χωρϊν τθσ
Ε.Ε. και ςυγχρόνωσ για να είναι πιο εφκολθ, δθμιουργικι και διαςκεδαςτικι θ
εκμάκθςθ τθσ πρωτεφουςασ τθσ κάκε χϊρασ δόκθκε ςτουσ μακθτζσ το δζντρο τθσ
Ε.Ε. ηωγραφιςμζνο. Βλζποντάσ το, οι μακθτζσ αντιλιφκθκαν άμεςα τον τρόπο με
τον οποίο μποροφςε να αξιοποιθκεί αφοφ είχε ιδθ ςυηθτθκεί θ ζννοια τθσ
αρμονίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν (από τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα).
Οι μακθτζσ κατάφεραν να αναπαράγουν τα 28 αςτζρια που ςυμβολίηουν τισ 28
χϊρεσ τθσ Ε.Ε., να τα χρωματίςουν και να προςκζςουν ςε κάκε ζνα από αυτά μία
χϊρα και τθν αντίςτοιχθ πρωτεφουςα τθσ. Για να αποφαςίςουν οι μακθτζσ ποια
χϊρα κα επζλεγαν τουσ ηθτικθκε να βρει ο κάκε ζνασ από μία χϊρα τθσ Ε.Ε. που
είχε το ίδιο αρχικό με το μικρό τουσ όνομα. Με ςυντονιςμό και βοικεια κατάφεραν
να επιλζξουν ο κάκε ζνασ τθ χϊρα και τθν πρωτεφουςα που του αναλογοφςε, ενϊ οι
υπόλοιποι βοικθςαν ςτον χρωματιςμό και τοποκζτθςθ του δζντρου. Σε δεφτερθ
φάςθ αφοφ τοποκετικθκε το δζντρο τθσ Ε.Ε. ςε περίοπτθ κζςθ ςτο αμφικζατρο
εκδθλϊςεων του ςχολείου οι μακθτζσ πρόςκεςαν ο κάκε ζνασ το αςτζρι του και
διακόςμθςαν το δζντρο για να τονίςουν τθ δθμιουργία τουσ.
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STAR 7 – ACTIVITY 7 (ΑΣΕΡΚ 7 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 7)
ΚΑΣΑΚΕΤΗ: ΣΡΚΔΚΑΣΑΣΑ ΑΞΚΟΙΕΑΣΑ
Διάρκεια: 1 Διδακτική ϊρα
Σι χρειαςτήκαμε: τριςδιάςτατα αξιοθζατα
Με πρωτοβουλία των μακθτϊν ξεκίνθςε αυτι θ δραςτθριότθτα αφοφ οι ίδιοι τθν
πρότειναν και τθν υλοποίθςαν (με αφορμι τα δϊρα που είχαν δεχτεί από γονείσ και
ςυγγενείσ κατά τισ διακοπζσ των Χριςτουγζννων). Στο πνεφμα λοιπόν τθσ
ανιδιοτζλειασ αποφάςιςαν να μοιραςτοφν τα δϊρα τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ
και με το ςχολείο και ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα κατάφεραν να
καταςκευάςουν (ςε ομάδεσ των ζξι) πζντε αξιοκζατα χωρϊν τθσ Ε.Ε. τα οποία
κοςμοφν τθ γωνία τθσ Ε.Ε. ςε κεντρικό ςθμείο, ςτο αμφικζατρο εκδθλϊςεων του
ςχολείου.

STAR 8 – ACTIVITY 8 (ΑΣΕΡΚ 8 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 8)
ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO ΓΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΕ “Malak and the boat”
Διάρκεια: 1 Διδακτική ϊρα
Σι χρειαςτήκαμε: ηλ. υπολογιςτσ, πρόςβαςη ςτο διαδίκτυο, βιντεοπροβολζα,
πίνακα, μαρκαδόρουσ.
Ξεκινϊντασ το μάκθμα των αγγλικϊν εκείνθ τθν θμζρα προβλικθκε βίντεο τθσ
UNICEF με τίτλο “Malak and the boat”. Βλζποντάσ το οι μακθτζσ άμεςα
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ευαιςκθτοποιικθκαν και ξεκίνθςε μία ςυηιτθςθ ςτθν οποία τζκθκαν αρκετά
ερωτιματα (ποιοί βιϊνουν όςα δείχνει το βίντεο, που πθγαίνουν οι πρόςφυγεσ
κ.λπ.) και δόκθκαν διάφορεσ απαντιςεισ (πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, Αιγαίο, Ελλάδα,
Ευρϊπθ, κλπ.) Οι απαντιςεισ των παιδιϊν καταγράφθκαν ςτον πίνακα και
αποτζλεςαν τροφι για ςκζψθ και προβλθματιςμό. Το βίντεο προβλικθκε και
δεφτερθ φορά χωρίσ ιχο. Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να εςτιάςουν ςτα
ςυναιςκιματα τθσ Μαλάκ και τελειϊνοντασ τθν προβολι οι μακθτζσ ςε μικρζσ
ομάδεσ ζπρεπε να πάρουν διάφορεσ εκφράςεισ κζλοντασ να δείξουν και να
αναγνωρίςουν τα ςυναιςκιματα τθσ Μαλάκ και των παιδιϊν προςφφγων.
Ρροςπακιςαμε να τελειϊςουμε τθ δραςτθριότθτα εκφράηοντασ το ςυναίςκθμα τθσ
ελπίδασ και τθσ ανακοφφιςθσ.

STAR 9 – ACTIVITY 9 (ΑΣΕΡΚ 9 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 9)
ΠΡΟΦΤΓΑ Θ ΜΕΣΑΝΑΣΗ – REFUGEE OR IMMIGRANT
Διάρκεια: 1 Διδακτική ϊρα
Σι χρειαςτήκαμε: ηλ. υπολογιςτή, πρόςβαςη ςτο διαδίκτυο, βιντεοπροβολζα,
πίνακα, μαρκαδόρουσ.
Με αφορμι το βίντεο που προβλθμάτιςε και αφφπνιςε τουσ μακθτζσ, οι εκ/κοί των
τάξεων ΣΤ1 και ΣΤ2 ςυηιτθςαν με τουσ μακθτζσ τισ διαφορζσ και τισ ομοιότθτεσ
μεταξφ των προςφφγων και των μεταναςτϊν -αφοφ θ αποςαφινιςθ των δφο όρων
κα ιταν πολφ πιο εφκολθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κατ’ επζκταςθ θ
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν άμεςθ- ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ
(Ενότθτα 6 «Θ ηωι ςε άλλουσ τόπουσ» Ά τεφχοσ και Ενότθτα 17 «Ρόλεμοσ και
Ειρινθ» Γϋτεφχοσ). Ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ των δφο όρων ςτθν αγγλικι γλϊςςα,
και αργότερα θ ςυλλογι φωτογραφικοφ υλικοφ από τουσ μακθτζσ.
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STAR 10 – ACTIVITY 10 (ΑΣΕΡΚ 10 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 10)
E.U. POSTER
Διάρκεια: 2 Διδακτικζσ ϊρεσ
Σι χρειαςτήκαμε: πίνακα, χαρτί του μζτρου, ηλ. υπολογιςτή, εκτυπωτή, μολφβια,
μαρκαδόρουσ, κόλλα, ψαλίδι.
Εφόςον οι μακθτζσ ξεκακάριςαν ςτο μυαλό τουσ τθ διαφορά μεταξφ προςφφγων
και μεταναςτϊν αντιλιφκθκαν καλφτερα και τθν προςφυγικι κρίςθ που αγγίηει και
τθν Ε.Ε.. Με αφορμι λοιπόν το ηιτθμα τθσ προςφυγιάσ ξεκίνθςε μία ςυηιτθςθ για
τον τίτλο τθσ εργαςίασ. Ζτςι, όταν οι μακθτζσ μπικαν ςτθν τάξθ και είδαν ςτον
πίνακα γραμμζνθ τθ φράςθ “THE STARS OF EUROPE…” αντιλιφκθκαν ότι κα
αςχολθκοφμε με το πρόγραμμα. Θ ςυηιτθςθ αβίαςτα οδθγικθκε ςτθν προςφυγικι
κρίςθ και ςτα παιδιά πρόςφυγεσ και ζτςι προζκυψε ο τίτλοσ “THE STARS OF EUROPE
– UNITED IN DIVERSITY during the REFUGEES CRISIS” ο οποίοσ αποφαςίςτθκε να
αποτυπωκεί ςε πόςτερ- αφίςα για να πλαιςιϊςει τθ γωνία τθσ Ε.Ε.. Θ επόμενθ
λοιπόν διδακτικι ϊρα βρικε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ να φιλοτεχνοφν αυτό το
πόςτερ.
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STAR 11 – ACTIVITY 11 (ΑΣΕΡΚ 11 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 11)
ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Διάρκεια: 1 Διδακτική ϊρα
Σι χρειαςτήκαμε: πίνακα, χαρτόνια, μολφβια, μαρκαδόρουσ, κόλλα, ψαλίδι.
Το επόμενο βιμα ιταν θ φυςικι ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ ςυηιτθςθσ που είχε
ξεκινιςει πριν τθ δθμιουργία τθσ αφίςασ. Πλεσ οι προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσείχαν ιδθ καλλιεργιςει τθν ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν για τα παιδιά πρόςφυγεσ,
τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματά τουσ που καταπατοφνται και ζτςι θ ανταπόκριςι
τουσ ςτο άκουςμα τθσ ερϊτθςθσ «Τι κα κζλατε να τουσ προςφζρετε; Τι κα αλλάηατε
ςτθ ηωι τουσ;» ιταν άμεςθ. Οι απαντιςεισ τουσ καταγράφθκαν ςτον πίνακα και
τότε προζκυψε θ ιδζα του δζντρου τθσ αλλθλεγγφθσ. Φτιάξαμε ζνα δζντρο από
χαρτόνια, κόψαμε αςτζρια ςε διάφορα χρϊματα και εκεί γράψαμε όλεσ τισ λζξεισ
που είχαμε καταγράψει ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά για να εκφράςουμε τθν
προςπάκεια μασ και τθ διάκεςι μασ να προςφζρουμε και να απαλφνουμε με τον
τρόπο μασ τα δεινά των παιδιϊν προςφφγων. Τα αςτζρια αυτά κρεμάςτθκαν ςτο
δζντρο τθσ αλλθλεγγφθσ.
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STAR 12 – ACTIVITY 12 (ΑΣΕΡΚ 12 - ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ 12)
ΠΑΡΟΤΚΑΗ
Διάρκεια: 1/2 Διδακτικήσ ϊρασ
Σι χρειαςτήκαμε: μικροφωνική εγκατάςταςη, βιντεοπροβολζα, ηλ. υπολογιςτή.
Το ςχζδιο εργαςίασ ολοκλθρϊνεται με τθν τελικι παρουςίαςθ τθσ γωνίασ τθσ Ε.Ε.
και των δραςτθριοτιτων -που υλοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ
χρονιάσ- τθν Ραραςκευι 27/05/16 ςτο αμφικζατρο εκδθλϊςεων του ςχολείου,
ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεων. Οι μακθτζσ ενκουςιάςτθκαν με τθν ιδζα τθσ
παρουςίαςθσ. Δφο από αυτοφσ (μία μακιτρια από το ΣΤ1 και ζνασ μακθτισ από το
ΣΤ2) ςτον ρόλο του αφθγθτι ζριξαν φωσ με το κείμενο που διάβαςαν ςτα αςτζρια
τθσ Ευρϊπθσ, ςτουσ ςτόχουσ, ςτισ αγωνίεσ, ςτα κζλω τουσ. Θ παρουςίαςθ
πλαιςιϊκθκε από μουςικι υπόκρουςθ, και ζνα βίντεο που ζδινε το ςτίγμα του
προγράμματοσ και πρόβαλλε όςα ζγιναν ςτα πλαίςια του. Τζλοσ οι μακθτζσ του ΣΤ1
και ΣΤ2 που ςτόλιςαν το δζντρο τθσ αλλθλεγγφθσ με τα αςτζρια που είχαν
καταςκευάςει ζδειξαν τον αλτρουιςμό, τθν αλλθλεγγφθ και τθν ενότθτα που
επικυμοφν να υπάρχει ςτθν Ε.Ε. τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ιςότθτασ, του ςεβαςμοφ. Στθ
δικι τουσ Ε.Ε…. τθν Ε.Ε. των ΑΣΤΕΙΩΝ τθσ ΕΥΩΡΘΣ.
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4. ΕΠΚΛΟΓΟ
Το ςχζδιο εργαςίασ THE STARS OF EUROPE UNITED IN DIVERSITY during the
REFUGEES CRISIS ιταν για τουσ μακθτζσ του ςχολείου μία ενδιαφζρουςα
εμπειρία κακϊσ ιταν θ πρϊτθ φορά που ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα που το
μεγαλφτερο μζροσ του υλοποιικθκε ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ζτςι λοιπόν, οι
μακθτζσ ςυμμετείχαν με μεγάλο ενκουςιαςμό και χαρά και ςυνεργάςτθκαν
πολφ καλά ςτισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ του. Άλλωςτε, ιταν εφκολο να
ςυντονιςτοφν και να ανταποκρικοφν αφοφ το ςχολείο υλοποίει αρκετά
προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ετθςίωσ.

Σε γενικζσ γραμμζσ, ιταν ζνα πρόγραμμα που ανταποκρίκθκε ςτον αρχικό
ςκοπό του αφοφ αποτζλεςε τθν αφορμι για να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι
ανεξάρτθτα από τθ χϊρα καταγωγισ τουσ είναι τα αςτζρια τθσ Ευρϊπθσ, είναι
δθλαδι πολίτεσ τθσ Ε.Ε., όπου μεγαλϊνουν διατθρϊντασ τισ πολιτιςμικζσ
ιδιαιτερότθτζσ τουσ, τισ παραδόςεισ, τθ γλϊςςα και τθν κουλτοφρα τουσ
παραμζνοντασ ςφμφωνα με τθ φράςθ ςφνκθμα τθσ Ε.Ε. “UNITED IN DIVERSITY”
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΘΝ ΡΟΛΥΜΟΦΙΑ, ιδιαίτερα όταν αυτι θ πολυμορφία είναι θ
πολυμορφία τθσ προςφυγιάσ.
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ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
Θπατη αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, Δραςτηριότητεσ Βιωματικήσ
Μάθηςησ ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τουσ Πρόςφυγεσ, Ελλάδα, (2014)
http://europa.eu/kids-corner/memory/index_el.htm#/game
http://europa.eu/index_en.htm
https://bookshop.europa.eu/
google εικόνες
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