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   Σε κία ρξνληά πνπ νη κεηαθηλήζεηο θαη 

ηδηαίηεξα ηα ηαμίδηα ήηαλ πνιύ δύζθνιν 

λα γίλνπλ, εκείο απνθαζίζακε λα 

ηαμηδέςνπκε έζησ θαη λνεξά ζε όιν ηνλ 

θόζκν… 



   Τν πξόγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα 

ηεο Δηαπνιηηηζκηθόηεηαο. 

   Οι μαθητζσ ήρθαν ςε επαφή με άλλεσ χώρεσ και 
πολιτιςμοφσ. Γνώριςαν τα πολιτιςτικά τουσ ςτοιχεία 
καθώσ και άλλεσ πληροφορίεσ που αφοροφν αυτζσ , 
όπωσ γεωγραφική θζςη, ςημαίεσ, δημογραφικά 
ςτοιχεία, την μορφολογία του εδάφουσ τουσ αλλά και 
τα ςημαντικότερα μνημεία τουσ. Απώτεροσ ςκοπόσ του 
προγράμματοσ ήταν η καλλιζργεια του ςεβαςμοφ και η 
κατανόηςη του πολιτιςμικά διαφορετικοφ.  



    Τν πξόγξακκα είρε δηάξθεηα 8 κελώλ (αλ θαη αξρηθά 

είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα 6 κήλεο. Οη ζπλζήθεο covid, 

όκσο, καο νδήγεζαλ ζε κία κηθξή παξάηαζε). 

Ξεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2020 θαη νινθιεξώζεθε 

ηνλ Μάην ηνπ 2021. 

    Πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

καζεκάησλ ησλ Αγγιηθώλ, ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ 

Εηθαζηηθώλ θαζώο θαη ηεο Φηιαλαγλσζίαο. 

Χξεζηκνπνηήζακε, όκσο, θαη ηηο γλώζεηο καο από ην 

κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο.  

    Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη παηδαγσγηθνί ζηόρνη 

(γλσζηηθνί, ςπρνθνηλσληθνί) έγηλαλ πνηθίιεο 

δξαζηεξηόηεηεο… 

 



  Γόζεθαλ θύιια εξγαζίαο όπνπ νη 

καζεηέο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

ζεκαίεο ησλ ρσξώλ, αθνύ πξώηα ηνπο 

έγηλε κηα παξνπζίαζε  κε ηε κνξθή 

flashcards. 



Αζθήζεηο 

Αληηζηνίρεζεο 



Σηαπξόιεμα 







Παίμακε Bingo κε ηηο 

ζεκαίεο ησλ ρσξώλ πνπ 

είρακε αζρνιεζεί ζηηο 

πξνεγνύκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο 



Γηαβάζακε ηα θείκελα ζηηο ζει. 2 θαη 10 ζην 

βηβιίν καο (Pupil’s book Ση΄ ηάμε) θαη θάλακε 

θύιια εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηά 

   



Γλσξίζακε ηηο παξαδνζηαθέο ζηνιέο θάζε ρώξαο 

θαη κάζακε ηηο εζληθόηεηεο 





Παξαθνινπζήζακε έλα ζύληνκν βίληεν κε έλα 

ηξαγνύδη γηα ην πώο ιέκε «Γεηα» ζηηο ρώξεο κε ηηο 

νπνίεο αζρνινύκαζηε ζε απηό ην πξόγξακκα… 



θαη θάλακε θη έλα ζρεηηθό θύιιν εξγαζίαο 



Έηζη, δεκηνπξγήζεθε θαη ην εκεξνιόγην γηα ην έηνο 

2021 , ην νπνίν ζηόιηζε ηηο ηάμεηο καο… 





Χσξίζακε ηηο ρώξεο αλά ήπεηξν θαη… 



…γλσξίζακε ηα πην γλσζηά κλεκεία ηνπο 



Έπεηηα, ζθεθηήθακε λα ηα δσγξαθίζνπκε 

αιιά θαη λα θάλνπκε καθέηεο απηώλ 











  Αζρνιεζήθακε κε παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη 

ηξαγνύδηα από όιν ηνλ θόζκν.  

  Αθνύζακε ηξαγνύδηα αλά ήπεηξν πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Μνπζηθό Αλζνιόγην ηνπ Γεκνηηθνύ θαη ζηα βηβιία 

Μνπζηθήο ηεο ΣΤ’ θαη ηεο Δ’ 
ΑΦΡΗΚΖ:  

όκα ληνκ ηΕάλγθαι - Γηάβαδε γηέ κνπ (ελεγάιε) 

Κνύξνπ-θνύξνπ (Γεκνθξαηία Κεληξηθήο Αθξηθήο) 

η κακα θα – (παηδηθό ηξαγνύδη από ηελ Γθάλα) 

ΔΤΡΩΠΖ: 

'Ndrezzata - Ψειά ζηνλ Άε-Νηθόια (Ηηαιία) 

I'll tell me ma - ηε κακά κνπ ζα ην πώ (Ηξιαλδία) 

Ristitanzi - ηαπξωηόο ρνξόο (Loo Kirile - Δζζνλία) 

ΒΟΡΔΗΑ ΑΜΔΡΗΚΖ: 

Aquasiq - Σαρηάξηζκα (Καλαδάο - Δζθηκώνη Ηλνπίη)1 

Sometimes I feel like a motherless child (Ζλωκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο- Spiritual, γεληθόηεξε αλαθνξά ζηα 
πηξίηζνπαιο) 

La Bamba - Ζ Μπάκπα (Μεμηθό) 

ΝΟΣΗΑ ΑΜΔΡΗΚΖ: 

El Cafe - Ο θαθέο (Αξγεληηλή) 

La Mariposa – (Παξαδνζηαθό Βνιηβίαο) 

ΑΗΑ: 

O νπξάληνο θινγεξνπαίθηεο (Γπηηθή Κίλα) 

Καλάληα (Νόηηα Ηλδία) 

Σξαγνύδη ηνπ γάκνπ (Παιαηζηίλε) 

ΩΚΔΑΝΗΑ: 

Ζ θνπθακπνύξα (Απζηξαιία) 
 



 

 

  Μάζακε ηξαγνύδηα (ΣΙ ΜΑ ΜΑ ΚΑ (Γθάλα), 

NDREZZATA (Ιηαιία), I”LL TELL ME MA (Ιξιαλδία), 

LA BAMBA (Μεμηθό) , EL CAFÉ (Αξγεληηλή), LA 

MARIPOSA (Βνιηβία) θαη ηα ζπλνδεύζακε ξπζκηθά κε 

θξνπζηά ζώκαηνο, θάλνληαο έηζη εμάζθεζε ζηηο 

ξπζκηθέο αμίεο 

 

  Παξαθνινπζήζακε βίληεν κε κνπζηθά όξγαλα ηνπ 

θόζκνπ θαζώο θαη απνζπάζκαηα ζπλαπιηώλ θαη 

κνπζηθώλ δξώκελσλ 

 

 Αθνινύζεζε παξνπζίαζε θάζε επείξνπ θαη αλάινγσλ 

κνπζηθώλ αλαθνξώλ ζε ραξηόλη 
 

 

 









Παξαθνινπζήζακε ζύληνκα βίληεν θαη ιύζακε 

ζρεηηθά θύιια εξγαζίαο 







Γηαβάζακε θείκελα θαη αληιήζακε από απηά 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο  







   Με νδεγό ηηο γλώζεηο καο από ην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο θάλακε θη έλα θύιιν εξγαζίαο πνπ 

αθνξνύζε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο…  



  Ψάμακε θαη βξήθακε επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ρώξεο θαη εηνηκάζακε παξνπζηάζεηο… 

















   Σηα πιαίζηα ηεο Φηιαλαγλσζίαο δηαβάζακε 

ηζηνξίεο από δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ 



Παίμακε δηαδξαζηηθά παηρλίδηα κε ζέκα ό,ηη 

είρακε ζπδεηήζεη θαη κάζεη από ην πξόγξακκα 





   Όηαλ νινθιεξώζεθε ην πξόγξακκα δόζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο ζε κνξθή βηβιίνπ όια ηα θύιια εξγαζίαο κε ηα 

νπνία είραλ αζρνιεζεί… 



…θαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ 

έγηλε κία έθζεζε κε όιεο καο ηηο δεκηνπξγίεο!!! 






