Κόκκινη κλωστή δεµένη στην Ευρώπη µπερδεµένη,
δώσ΄της κλώτσο να γυρίσει και ο µύθος να αρχίσει…
Συνεργαζόµενοι - υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Θεοδούλου Κατερίνα (δασκάλα)
Περάκης Νίκος (µουσικός)
Χαζνατάρη Όλγα (δασκάλα)
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές : Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία ,
Μουσική, ΤΠΕ, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη

Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειµένου : Μυθολογία

Συµβατότητα µε το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ : Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο
είναι απολύτως συµβατό µε το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ, καθώς συνδέεται µε τη
διδασκαλία υπάρχουσας ενότητας : « Η δηµιουργία του κόσµου » στο βιβλίο
Ιστορίας Γ΄ Δηµοτικού, αλλά λειτουργεί και ως σχέδιο ανακάλυψης νέων
γνώσεων, εξοικείωσης µε την αµεσότητα που προσφέρουν τα Τ.Π.Ε.,
αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών και φυσικά αξιοποίησης της Ευέλικτης
Ζώνης προκειµένου να «εκτεθούν» οι µαθητές σε γνώσεις πέρα από το σχολικό
εγχειρίδιο και να λειτουργήσουν δηµιουργικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα.

Τάξεις στις οποίες εφαρµόστηκε : Γ΄1 και Β΄1 14ου Δηµοτικού Σχολείου Χανίων
Αριθµός µαθητών/-τριών : 19 (Β’1) και 19 (Γ’1)

Σκοπός και στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Teachers 4 Europe

Σκοπός : Η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης στα πλαίσια της Ενωµένης
Ευρώπης και κατανόησης των µαθητών/-τριών ότι ανήκουµε σε µία ευρωπαϊκή
οικογένεια κρατών µε κοινές πολιτιστικές αναφορές.
Γνωστικοί στόχοι :
Να µάθουν τι σηµαίνει ενωµένη Ευρώπη, ποιες είναι οι αξίες πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε το οικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ποιες χώρες
αποτελείται.
Να γνωρίσουν την ταυτότητα της κάθε χώρας και των ιδιαίτερων στοιχείων που
αυτή περιλαµβάνει, όπως η σηµαία , η πρωτεύουσα, η γλώσσα,η µουσική, το
νόµισµα και η ηµεροµηνία ένταξής της στην ΕΕ.
Να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες από αυτές που δεν
ανήκουν στην ΕΕ.
Να εξοικειωθούν µε τα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς των χωρών που
µελετάµε στο πρόγραµµά µας.
Να γνωρίσουν τους µύθους αυτών των χωρών, όπως και κάποια βασικά
χαρακτηριστικά της ταυτότητας των µύθων τους.
Να γνωρίσουν τον ύµνο της ΕΕ και να τον αναγνωρίζουν ανάµεσα σε άλλους.
Να ακούσουν τους εθνικούς ύµνους των χωρών που µελετάµε.
Να µάθουν τα τραγούδια που γράψαµε και µελοποιήσαµε ειδικά για το
πρόγραµµα T4E, βασισµένα και εµπνευσµένα από την παραδοσιακή, κλασική
και σύγχρονη µουσική της εκάστοτε χώρας.
Να δουν εικόνες και ήχους, αλλά και να γευτούν γεύσεις από τις χώρες αυτές.

Μαθησιακοί στόχοι :

Να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες στο
µικρό σύνολο της τάξης και στο µεγαλύτερο των δύο τάξεων.
Να αλληλεπιδρούν και να διασκεδάζουν.
Να ακολουθούν απλές προφορικές και γραπτές οδηγίες.
Να αποκτήσουν εξοικείωση µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.
Να αποκτήσουν εξοικείωση µε κρουστά µουσικά όργανα και διαφορετικές
µουσικές κουλτούρες.
Να γίνει πιο ελκυστική η µαθησιακή διαδικασία µε τη µορφή πολυσύνθετων
αναπαραστάσεων.
Να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους.
Να αποκτήσουν θετική στάση για τις Νέες Τεχνολογίες - διαδίκτυο ως
εργαλεία και πηγές µάθησης.
Να αναδειχθεί η φαντασία, η οικοδόµηση περιβαλλόντων δηµιουργικής
έκφρασης των µαθητών/-τριων.
Να αποκτήσουν την κουλτούρα ενός Ευρωπαίου πολίτη, ικανού να
επικοινωνεί, να εργάζεται και να αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου
κοινωνικοπολιτισµικού συνόλου.

Διάρκεια του προγράµµατος : Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο έχει
διάρκεια 7 µήνες.

Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου:
α) Γενική περιγραφή του Διδακτικού Σεναρίου
Η διεξαγωγή του σεναρίου στηρίζεται στις θεωρίες του γνωστικού
εποικοδοµισµού και κοινωνικοπολιτισµικού εποικοδοµισµού όπου ο
δάσκαλος έχει τον ρόλο του διαµεσολαβητή και διευκολυντή προκειµένου η
µαθησιακή διαδικασία να συντελεστεί µέσα από την αλληλεπίδραση του
µαθητή µε το περιβάλλον και των µαθητών µεταξύ τους. Οι νέες γνώσεις
οικοδοµούνται πάνω στις υπάρχουσες και µέσα από την αλληλεπιδραση
και την αυτενέργεια των µαθητών.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις στα
πλάισια των οποίων οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να
διερευνήσουν, να αλληλεπιδράσουν προκειµένου να οικοδοµηθεί η νέα
γνώση.
β) Το πρόγραµµα Teachers 4 Europe µας παρείχε τη δυνατότητα να
µπούµε στον ιστότοπό του και να αντλήσουµε πληροφορίες σχετιkές τόσο
µε το πρόγραµµα όσο και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαβάσαµε ως οµάδα το βιβλίο « Τα αστέρια της Ευρώπης » και
συζητήσαµε πάνω σε αυτό (κοινή δράση).
Η δασκάλα δηµιούργησε ένα ppt βασισµένο στο φυλλάδιο « Η Ευρώπη σε
12 βήµατα » και αναλύσαµε τις αξίες της ΕΕ. Στη συνέχεια κατασκευάσαµε
τα αστέρια της Ευρώπης που πάνω σε κάθε αστέρι οι µαθητές έγραψαν
µια αξία της ΕΕ και τα κολλήσαµε σε µπλε χαρτί του µέτρου έτσι ώστε να
θυµίζει την αντίστοιχη σηµαία (δράση Γ’1).

Η δασκάλα της τάξης δηµιούργησε το επιτραπέζιο παιχνίδι « Ταξιδεύοντας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» µε το οποίο γνωρίσαµε τις 28 χώρες που ανήκουν
στην ένωση και σηµαντικά στοιχεία για αυτές : πρωτεύουσα, γλώσσα,
σηµαία, θέση τους στον χάρτη, νόµισµα και κύρια προϊόντα που παράγει.
Εστιάσαµε σε έξι χώρες των οποίων τους µύθους επεξεργαστήκαµε και
παρουσιάσαµε (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Φινλανδία
- δράση Γ’1).

Ξεκινήσαµε να µιλάµε για το τι είναι µύθος γενικά και αναλύσαµε µε τα
παιδιά την έννοια του µύθου κάνοντας αναφορες σε αντίστοιχους µύθους
που έµαθαν (κοινή δράση).
Διαβάσαµε το βιβλίο « Η αρπαγή της Ευρώπης » όπου αναλύεται διεξοδικά
ο µύθος και µε ενδιαφέρουσα για τα παιδιά εικονογράφηση (κοινή δράση).
Βρήκαµε από το διαδίκτυο τους µύθους που µας ενδιέφεραν και από τις
άλλες χώρες, τους µεταφράσαµε και τους διασκευάσαµε ώστε να είναι
κατανοητοί από τα παιδιά (κοινή δράση).
Ταυτόχρονα ο µουσικός δίδαξε στους µαθητές τον ύµνο της ΕΕ « Ωδή στη
χαρά » και τους εθνικούς ύµνους των χωρών που πραγµατευόµαστε (Β’1 &
Γ’1) .
Γράψαµε τους στίχους και τη µουσική έξι διαφορετικών τραγουδιών που να
αναφέρονται στους αντίστοιχους µύθους κάθε χώρας από αυτές και ξεκίνησε
η διδασκαλία τους (δασκάλα Γ’1 και µουσικός).
Η διδασκαλία των τραγουδιών περιελάµβανε ανάγνωση των στίχων,
ανάλυση του κειµένου, συζήτηση των εννοιών και σύνδεση του τραγουδιού
µε τον αντίστοιχο µύθο. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή µε κρουστά µουσικά
όργανα, έµαθαν ρυθµικά σχήµατα (σε µορφή κανόνα). Έγινε
εµπεριστατωµένη µελέτη των τραγουδιών φωνητικά και ρυθµικά. (µουσικός)
Φτιάξαµε παζλ µε τα γραµµατόσηµα των έξι χωρών, στα οποία
απεικονίζονται οι µύθοι τους και κάναµε κατασκευές µε τους πρωταγωνιστές
τους (ταύρος, κόκορας, σολοµός, αρκουδάκι) καθώς και µε τις σηµαίες των
χωρών (Ιταλία - Ουγγαρία, κοινή δράση) .

Παίξαµε ένα παιχνίδι στο οποίο τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν στη
σωστή χρονική σειρά τις εικόνες σπό τον µύθο ίδρυσης της Ρώµης,
κρεµώντας τις µε µανταλάκια σε ένα σχοινί (δράση Β’1).

Η δασκάλα του τµήµατος κατασκεύασε το παιχνίδι « Ψαρεύοντας στις χώρες
της ΕΕ ». Τα παιδιά έπρεπε να ψαρέψουν µε καλάµια τα ψαράκια, κάτω από
τα οποία κρυβόταν µια φωτογραφία από τις χώρες που επεξεργαστήκαµε
κατά τη διάρκεια του προγράµµατός µας. Στη συνέχεια έπρεπε να βρουν από
ποια χώρα προέρχεται η φωτογραφία, να µεταφέρουν το ψαράκι µε την
απόχη και να το τοποθετήσουν στο σωστό χρωµατιστό κουβαδάκι που
αναγράφει το όνοµα της χώρας (δράση Β’1).

Στο padlet αναρτήσαµε ψηφιακά παιχνίδια µε κύριο στόχο την εµπέδωση των
µύθων από τα παιδιά αλλά και τη δυνατότητα να διασκεδάσουν µε αυτά. Πιο
συγκεκριµένα φτιάξαµε σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ, παιχνίδια
αντιστοίχισης και κουίζ, βασισµένα τόσο στους µύθους όσο και σε
πληροφορίες για τις χώρες της ΕΕ (κοινή δράση).

Δηµιουργήσαµε βίντεο µε εικόνες και φωτογραφίες από τις έξι χώρες των
µύθων που ασχοληθήκαµε. Ο µουσικός συνέθεσε µουσική βασισµένη στην
µουσική παράδοση της εκάστοτε χώρας και επένδυσε το αντίστοιχο βίντεο.
(δασκάλα Β’1 και µουσικός) .
Δηµιουργήσαµε το ηλεκτρονικό µας βιβλίο στο storyjumper το οποίο µας
παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε όλο το περιεχόµενο της δουλειάς
µας για αυτό το πρόγραµµα (κοινή δράση).
Παρουσιάσαµε το πρόγραµµα στους γονείς των µαθητών και στους
εκπαιδευτικούς του σχολείου µας κα τους ζήτήσαµε να προσφέρουν φαγητά
και γλυκά προερχόµενα από τις χώρες της ΕΕ, έτσι ώστε να εµπλακούν στο
πρόγραµµα και να γνωρίσουν και άλλες ευρωπαϊκές γεύσεις (κοινή δράση).

Υλικοτεχνική υποδοµή :
Αξιοποιήσαµε την αίθουσα Η/Υ του σχολείου µας όπου οι µαθητές εργάστηκαν σε
ζευγάρια. Επίσης χρησιµοποιήσαµε τον Η/Υ και τον προτζέκτορα της τάξης όταν
έπρεπε να παρουσιάσουµε κάτι στην ολοµέλεια της τάξης ή να εργαστούµε
οµαδικά. Χρησιµοποιήθηκαν τα µουσικά όργανα και η αίθουσα µουσικής του
σχολείου για να πραγµατοποιήσουν τα παιδιά όλες τις δράσεις που σχετίζονταν µε
την µουσική.

Αξιολόγηση του προγράµµατος και εξωστρεφείς σχολικές δράσεις

Οι µαθητές µας πολλές φορές συνεργάστηκαν για να παίξουν ή να λύσουν
κάποιο από τα παιχνίδια. Υπήρχε µια δυναµική στην οµάδα της τάξης που
έκανε τους µαθητές να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αλλά και µε τον/την
εκπαιδευτικό. Αντάλασσαν µεταξύ τους απόψεις ή γνώµες, βοηθούσε ο ένας
τον άλλο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν πάντα υποστηρικτικός,
διευκολυντικός και καθοδηγητικός. Μέσα από την άµεση αξιοποίηση των
εφαρµογών του web 2.0 δηµιουργήσαµε ευχάριστα µαθησιακά περιβάλλοντα
για τους µαθητές µας.
Το πρόγραµµα Teachers 4 Europe ολοκληρώθηκε µε επιτυχία,
επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαµε αρχικά θέσει. Μαθητές, γονείς και
δάσκαλοι δηµιουργήσαµε και συνδιαµορφώσαµε το περιεχόµενο αλλά και το
διαµοιρασµό του στο κοινό. Μοιράσαµε το link µε την ηλεκτρονική διεύθυνση
του ebook στους παρόντες την ηµέρα της δια ζώσης παρουσίασης µας, ώστε
να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό βιβλίο µας και να µπορούν να το
διαβάσουν.
Καλλιεργήθηκε η συµµετοχική κουλτούρα και η συνεργατική µάθηση. Η
παραγωγή τόσο του padlet όσο και του storyjumper λειτούργησε εµπεδωτικά,
αλλά και µεταγνωστικά στις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών/-τριων.
Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν οµαλά και χωρίς προβλήµατα εντός του
χρονοδιαγράµµατος. Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν
µε το πρόγραµµα και την παρουσίαση του!
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