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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τη φετινή χρονιά η ΣΤ’ τάξη του 29ου Δ.Σ. Βόλου και εγώ ασχοληθήκαμε με τη 
μελέτη των παραδοσιακών πετρόχτιστων  γεφυριών της χώρας μας αρχικά και 
στη συνέχεια επεκτείναμε την εργασία μας μελετώντας γενικά χαρακτηριστικά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα επεξεργαστήκαμε και εντοπίσαμε 
γέφυρες των ευρωπαϊκών  χωρών. 

 Η εφόρμηση της γνωριμίας με την Ε.Ε. δόθηκε μέσα από το παιχνίδι και 
οι μαθητές-τριες ενημερώθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίστηκαν σε 
ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να βρει πληροφορίες από το διαδίκτυο σχετικά 
με τα πετρόχτιστα γεφύρια που είχε αναλάβει. 

 Σ’ ένα δεύτερο στάδιο τα παιδιά ζωγράφισαν καδράκια, κατασκεύασαν 
μακέτα γεφυριού, έγραψαν, έφτιαξαν αφίσες, χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά 
εργαλεία, επισκέφθηκαν χώρους, άκουσαν και είδαν πολλά για τα γεφύρια και 
φυσικά έπαιξαν. 

 Τέλος, οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι η Ε.Ε. δημιουργεί φορείς και 
οργανισμούς που προωθούν τη γνώση, τις πρακτικές και την εκπαίδευση. 
Ακόμα, διαπίστωσαν πως οι γέφυρες ενώνουν όχι μόνο τις δύο όχθες των 
ποταμών αλλά μεταφέρουν ιδέες, πολιτισμούς, οράματα και τέλος ενώνουν 
λαούς με στόχο να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα κοινά τους προβλήματα στο 
πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, όπως άλλωστε είναι και ο 
στόχος της Ε.Ε. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe η ΣΤ΄ τάξη του 
29ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου πραγματοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Τα ελληνικά γεφύρια … γέφυρες πολιτισμών ». Ο στόχος ήταν διττός : 
αφενός να ενημερωθούν πληρέστερα, μεθοδικότερα και αξιόπιστα οι μαθητές 
για την  Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανά της, τη σημαία, τον ύμνο, τις χώρες, την 
ιστορία της, τους βασικούς θεσμούς της και τις λειτουργίες της και αφετέρου να 
αντιληφθούν οι μαθητές και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα των λαών της. 

 Οι μαθητές αξιοποίησαν την Τεχνολογία, βιβλία και χάρτες για να 
γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη, τον πολιτισμό, τις γλώσσες και να κάνουν 
κτήμα τους τις ευρωπαϊκές αξίες  της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. 

 Η εργασία που εκπονήθηκε από τους μαθητές είχε ως στόχο αρχικά  τη 
δική τους ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον και τη φύση και 
ακολούθως τη μελέτη των πετρογέφυρων ως δείγματα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των χωρών. 

 Μέσα από το project αυτό καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη. 
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. 

 Η τάξη που πήρε μέρος στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν η ΣΤ΄ 
που αποτελείται από 15 μαθητές. 

Η εργασία υλοποιήθηκε κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2016- Απρίλιος 2017. 

Τη δράση συντόνισε η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας  Φιλίτσα 
Φραγκογεώργη. 

 Για την πραγματοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν οι εξής 
εκπαιδευτικοί : 

 Γεώργιος Κελεπούρης, υπεύθυνος δάσκαλος τάξης 

 Κατερίνα Ρηγώνη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

 Αγγελική Μανθογιάννη  εκπαιδευτικός Μουσικής 

 Ιωάννης Νικόπουλος  εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

 Φρόσω Στάμου, υπεύθυνη δασκάλα ΣΤ’ τάξης 18ου Δ.Σ. Βόλου 

Ευχαριστούμε θερμά το Διευθυντή του 29ου  Δημοτικού Σχολείου  κ. 
Ελευθέριο Μπαλή και  τη Διευθύντρια του 18ου Δημοτικού Σχολείου  κα 
Διονυσία Μάσσιου, επίσης τους συναδέλφους του σχολείου με τη 
συγκατάθεση των οποίων έγινε οποιαδήποτε τροποποίηση στο 
πρόγραμμα. Επίσης πολλές ευχαριστίες στους γονείς των μαθητών της  
ΣΤ΄ τάξης που έδωσαν την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους για 
δημοσίευση φωτογραφιών των παιδιών τους, καθώς επίσης και στο 
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για την άμεση υποστήριξη 
σε οτιδήποτε χρειάστηκε. 

 

Συμμετέχοντες μαθητές : 

 

1.Αγιάζι Έγκι     2. Αλεξίου Αρετή   3. Αναστασίου Βάϊος 

4. Αναστασίου Θεοδώρα   5. Βαλσάμη Δήμητρα  6.Κατσανάκης Αθανάσιος 

7.Καφετζί Λεονάρντο   8. Κουρτέλης Παναγιώτης  9. Κουτούδης Νίκος 

10. Μαλούσης Παναγιώτης  11. Μερντανάϊ Ελισάβετ     12. Πανάγος Αθανάσιος 

13. Τζανγκόλι Μάριος   14. Τζιόρτζιου Γεωργία   15. Τσεκρέζι Μέγκι 
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ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ 
 Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου project είναι να γνωρίσουν οι 
μαθητές με τη χρήση της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και δράσεων 
βιωματικού τύπου τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης να 

εντοπίσουν, να καταγράψουν και να μελετήσουν τα πετρογέφυρα ως εξαιρετικά 
δείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας αλλά και των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών χωρών. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη: 

 Διεύρυνση των γλωσσικών και πολιτιστικών οριζόντων των 
μαθητών, οι οποίοι συνεργάζονται και ανταλλάσουν απόψεις. 

 Επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων χωρών, 
δίνοντας ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. 

 Προετοιμασία των νέων για το ρόλο του σύγχρονου ευρωπαϊκού 
πολίτη. 

 Ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας συνεργασίας και λήψης 
αποφάσεων μέσω ομαδικών εργασιών.  

 Σύνδεση σχολείου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 

 Μάθηση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Ενθάρρυνση των μαθητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας για 
την αναζήτηση πληροφοριών. Και ακόμα έδωσε το κίνητρο στους 
μαθητές : 

 Να παίξουν και να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. 

 Οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες , ν’ αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης 
με σκοπό την αλλαγή στάσεων ζωής ώστε ν’ ανακοπεί η πορεία 
προς την ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος και τελικά 
του ίδιου του ανθρώπου. 

 Να κατανοήσουν τη διαλεκτική σχέση του ανθρώπου αρχικά με το 
φυσικό και στη συνέχεια με το δομημένο περιβάλλον. 

 Να μελετήσουν και να αναδείξουν τα πετρογέφυρα της χώρας μας 
και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως δείγματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

  Να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Διαδικτύου στην αναζήτηση 
πληροφοριών για τα γεφύρια. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος εφαρμόστηκε η 
μέθοδος project (σχέδιο εργασίας) και η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση 
κατά την οποία οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες. 

 Η μέθοδος project ως μέθοδος διδασκαλίας εμπλέκει ενεργά τους 
μαθητές στη διδασκαλία μάθησης και ικανοποιεί τα ενδιαφέροντά τους. Τους 
κάνει δημιουργικούς, επικοινωνούν, ανταλλάσουν απόψεις, αναπτύσσουν 
δεξιότητες, αποκτούν εμπειρίες με βιωματικό τρόπο. Οι μαθητές εργάζονται 
συλλογικά κι αυτό συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των «διαφορετικών», 
εξασφαλίζοντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες μάθησης και ανάπτυξης. 

 Στην εργασία αυτή φαίνεται η προσπάθεια των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης να 
προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά και στη συνέχεια να ερευνήσουν 
και να συνειδητοποιήσουν την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το 
περιβάλλον και να αναλάβουν ενεργό δράση για την προστασία του. 

 Οι μαθητές έχοντας στόχο τη συγκέντρωση κατάλληλου υλικού, 
αναζήτησαν τις αναγκαίες πληροφορίες τόσο εντός του σχολείου όσο και εκτός 
σε κοινωνικούς και φυσικούς χώρους και στο διαδίκτυο. 

 Το project περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικές βιωματικές 
δραστηριότητες καθώς και την ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η οικοδόμηση των γνώσεων έγινε και μέσω του παιχνιδιού και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης 
του μαθητικού ενδιαφέροντος. 

 Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά. (Μαθηματικά – Αγγλική Γλώσσα – 
Ελληνική Γλώσσα - Εικαστικά – Λογοτεχνία – Γεωγραφία –Πληροφορική – 
Μουσική – Γυμναστική). 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

1η Δραστηριότητα 

Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης Edmodo. 

 Η εκπαιδευτικός δημιούργησε την ηλεκτρονική τάξη edmodo. Το Edmodo 
είναι ένα ασφαλές μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Με τη χρήση του συνδυάζεται η εκπαίδευση 
και η διασκέδαση γιατί μέσα από αυτό το ασφαλές περιβάλλον οι μαθητές 
συνεργάστηκαν μεταξύ τους, διασκέδασαν, παρήγαγαν γνώση, παραδίδοντας 
τα projects τους, ανέβαζαν αλλά και παρακολουθούσαν video σχετικά με το 
θέμα που μελετούσαν. Τέλος επικοινωνούσαν όλες τις ημέρες ακόμα και τις 
αργίες. 

 

2η Δραστηριότητα 

Χρήση AnswerGarden 

 Το ηλεκτρονικό εργαλείο AnswerGarden έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές 
της ΣΤ΄ τάξης να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τον ορισμό της λέξης 
«bridge» = «γέφυρα» και τι σημαίνει γι’ αυτούς «γέφυρα».    

 Η εκπαιδευτικός δημιούργησε μια σελίδα AnswerGarden στον Η/Υ με το 
ερώτημα “What does the word “bridge” mean for you?” 

https://answergarden.ch/476813 

 

3η Δραστηριότητα 

“Make a wish – Christmas tree” 

        

 Οι μαθητές έφτιαξαν ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω στο οποίο 
κόλλησαν ευχετήριες κάρτες με εικόνα την “Tower Bridge in London”. Οι ευχές 
τους για ειρήνη, αγάπη και υγεία απευθύνονταν σ’ όλo τον κόσμο. 
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4η Δραστηριότητα 

Κατασκευή χάρτινου Puzzle 3D 

 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα συνεργάστηκε για τη 
συναρμολόγηση χάρτινων γεφυριών 3D. Η γέφυρα που κατασκευάστηκε ήταν η 
London Tower Bridge από τα μέλη κάθε ομάδας. 

 

5η Δραστηριότητα 

Puzzle στον Η/Υr 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=281f5fb154f6 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=27c8199987ce 

 Η εκπαιδευτικός δημιούργησε puzzles στον Η/Υ από εικόνες του 
Διαδικτύου με θέμα τις γέφυρες.1η εικόνα: Tower Bridge in London 2η εικόνα: Το 
γεφύρι της Άρτας 

 Τα ηλεκτρονικά παιγνίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
κουλτούρας της νέας γενιάς. Προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και προσελκύουν τους μαθητές. 

 Οι μαθητές όχι μόνο έπαιξαν και διασκέδασαν με τη συγκεκριμένη δράση 
αλλά ανέπτυξαν βασικές δεξιότητες μάθησης και ενθαρρύνθηκαν στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. 

6η Δραστηριότητα 

Κατασκευή Μακέτας 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκεύασαν μακέτα στο σχολείο με την 
καθοδήγηση ειδικών στις κατασκευές και στη γραφιστική. Δημιούργησαν το 
γεφύρι της Άρτας σε μικρογραφία. 

Εργάστηκαν σε ομάδες. Κάθε παιδί σχεδίασε, ζωγράφισε, έκοψε, κόλλησε 
βοηθώντας στην ολοκλήρωση της μακέτας. 

Στο τέλος η ομάδα των δημοσιογράφων της τάξης έγραψε στ’ αγγλικά το 
άρθρο που επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο αποκριάτικο τεύχος της εφημερίδας 
του σχολείου μας. 
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7η Δραστηριότητα 

Επίσκεψη στο ΚΠΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 Η τάξη μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο κέντρο περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελασσόνας όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα του ΚΠΕ για τις 
γέφυρες και επισκέφτηκε το γεφύρι της Ελασσόνας. Επίσης μας δόθηκε η 
ευκαιρία να επισκεφτούμε τον παραδοσιακό οικισμό της Τσαριτσάνης. 

Στη συνέχεια σε επόμενο μάθημα δημιούργησαν ομαδικό poster στην τάξη 
συμπεριλαμβάνοντας γραπτό λόγο στην Αγγλική Γλώσσα με τις εντυπώσεις 
τους. 

8η Δραστηριότητα 

Titanpad 

https://titanpad.com/Mjup4XYTSP 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό συνεργατικό σημειωματάριο 
Titanpad για να συγγράψουν μια εργασία για τις γέφυρες των ευρωπαϊκών 
χωρών. Το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο τους έδωσε τη δυνατότητα να γράφουν 
όλοι στο ίδιο έγγραφο και για το ίδιο θέμα. 

9η Δραστηριότητα 

Ασκήσεις 

 Η εκπαιδευτικός ετοίμασε ασκήσεις με θέμα τη γέφυρα. Ασκήσεις που 
έχουν σχέση με το λεξιλόγιο – παράγωγα – σταυρόλεξα-συγκρίσεις. 

 Οι μαθητές έλυσαν και  προβλήματα μαθηματικών με θέμα γέφυρες. 

10η Δραστηριότητα 

Καδράκια Ζωγραφικής 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης έφεραν καδράκια με καμβά και 
χρησιμοποιώντας λαδομπογιές ζωγράφισαν τα δικά τους έργα με θέμα 
«ευρωπαϊκές γέφυρες», δημιουργώντας πραγματικά έργα τέχνης. 

Έτσι εκτός από τους πίνακες ζωγραφικής που δημιούργησαν με δική τους 
έμπνευση κάποιοι πίνακες είναι δημιουργήματα έμπνευσης από γνωστές 
ευρωπαϊκές γέφυρες όπως τα γεφύρια της Πλάκας και της Άρτας-Ελλάδα, η 
γέφυρα του Αδόλφου-Λουξεμβούργο, η γέφυρα Pont Valentre – Γαλλία, η 
γέφυρα της 25ης Απριλίου – Πορτογαλία και η γέφυρα Puente de Piedra ή 
αλλιώς Bridge of Lions – Ισπανία. 
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11η Δραστηριότητα 

Padlet 

https://padlet.com/filitsafrago/ahbjeje5cj4r 

 Το padlet είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε πίνακα ανακοινώσεων. Είναι χρήσιμο εργαλείο μέσα στην τάξη 
γιατί υποστηρίζει άριστα συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών. 

 Οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες, εικόνες, τραγούδια, 
βίντεο σχετικά με τις ευρωπαϊκές  γέφυρες και τα ανάρτησαν στον ηλεκτρονικό 
πίνακα. 

12η Δραστηριότητα 

Αθλητικές δραστηριότητες 

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε συνεργασία με τη γυμνάστρια του 
σχολείου μας, οι μαθητές συμμετείχαν σε συναγωνιστικό παιχνίδι σε συνεργασία 
με κινητική επιδεξιότητα (γέφυρα). Επίσης χόρεψαν «καμάρα Σκιάθου» στο 
ρυθμό του τραγουδιού «Της Άρτας το Γεφύρι (Σκιάθος) Νησιώτικα». 

 

13η Δραστηριότητα 

Τραγούδι 

Στο μάθημα της μουσικής και σε συνεργασία με τη μουσικό του σχολείου μας, οι 
μαθητές διδάχθηκαν και τραγούδησαν το ποντιακό τραγούδι «Της τρίχας το 
γεφύρι » από το σύνολο Αμαλγαματιόν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μια 
δραστηριότητα που πραγματικά απόλαυσαν. 

 

14η Δραστηριότητα 

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Κόνιτσας 

Η επίσκεψη στο ΚΠΕ Κόνιτσας θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουνίου, επομένως 
δεν υπάρχει ανάλογο πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 Το πρόγραμμα Teachers4Europe και οι δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν ενθουσίασαν τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Έμαθαν την ιστορία της, γνώρισαν τις αξίες της και κατανόησαν τη 
σπουδαιότητα της κοινής πορείας των κρατών – μελών της. 

 Οι γέφυρες αποτελούσαν πάντα κατασκευές σημείο αναφοράς για τις 
ανθρώπινες κοινωνίες. Η βασική χρηστική τους ιδιότητα ήταν να ενώνουν από 
την αρχαιότητα έως σήμερα. Με τον τρόπο αυτό η διέλευση των δύσκολων 
περασμάτων έγινε πιο εύκολη και πιο σύντομη. Επιπλέον, η κοινωνική και 
οικονομική ευημερία των περιοχών αναπτύχθηκε. Με το πέρασμα των χρόνων η 
τεχνική και η κατασκευή γεφυρών εξελίχθηκε, οδήγησε σε σύγχρονες 
κατασκευές και η γεφύρωση ανοιγμάτων πρόσφερε μεγαλύτερη ασφάλεια.  

 Οι γέφυρες ενώνουν πόλεις και ιδέες, ανθρώπους και γεγονότα ακόμα και 
όνειρα. Οι κοινωνίες επικοινωνούν πάνω από έναν ποταμό, οι πολιτισμοί και οι 
ιδέες συνδέονται με μια γέφυρα και το τελικό αποτέλεσμα είναι η επικοινωνία και 
η κατανόηση. 

 Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Ξεκίνησαν 
από τον εντοπισμό και την παρατήρηση ευρωπαϊκών γεφυριών στο χάρτη. Στη 
συνέχεια είδαν πως υπάρχουν και γέφυρες που ενώνουν κράτη. Στο τέλος 
κατέληξαν στη διαπίστωση πως οι γέφυρες ενώνουν όχι μόνο τις δύο όχθες των 
ποταμών αλλά μεταφέρουν ιδέες, πολιτισμούς, οράματα και τέλος ενώνουν 
λαούς με στόχο να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα κοινά τους προβλήματα στο 
πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, όπως άλλωστε είναι και ο 
στόχος της Ε.Ε.. 

 Με τη χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και με την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. 
Οι μαθητές ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετείχαν σε μια σειρά 
από εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 Η εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη τους είχε επιτυχία. 

 Ήταν μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία τόσο για τους 
μαθητές όσο και για την εκπαιδευτικό που εκπόνησε το πρόγραμμα. 

 Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Υπήρξε 
θετική ανταπόκριση τόσο εκ μέρους των μαθητών/τριων όσο και εκ μέρους των 
γονιών τους με ευνοϊκά σχόλια για τη δράση τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
μας έδωσε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε, να παίξουμε, να ταξιδέψουμε, να 
διασκεδάσουμε, να τραγουδήσουμε και το απολαύσαμε πραγματικά. Το πιο 
σημαντικό όμως ήταν ότι μέσα απ’ όλες τις δράσεις οι μαθητές κατανόησαν τη 
διαφορετικότητα των λαών αλλά και το ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που τους 
ενώνουν. Απέκτησαν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την Ε.Ε., γνώρισαν τις 
αξίες και τις αρχές της, συνειδητοποίησαν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και το 
ρόλο τους ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής 
κοινωνίας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ματσαγγούρας Ηλ(2003). Η  διαθεματικότητα  στη σχολική γνώση. 
Εννοιολογική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα. Εκδόσεις 
Γρηγόρη 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού, Βιβλίο μαθητή. Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» 2013 Αθήνα. 

 ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ Της ΕΛΛΑΔΑΣ(2007) ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%
80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89
%CF%83%CE%B 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κατασκευάσει γέφυρα που θα ενώνει 
τη Τυνησία με την Ιταλία  
 
http://www.pronews.gr/portal/20151006/%CE%B5%CF%85%CF%81%C
F%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%B7-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE
%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%C
F%85%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-
%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-
%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-
%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B7-
%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%BC%CE%B5 
 

 Γέφυρες στην Ευρώπη: Ιστορίες της απέναντι όχθης 
http://www.in2life.gr/escape/infoguide/article/247122/gefyres-sthn-
evroph-istories-ths-apenanti-ohthhs.html 
 

 Οι 10 μεγαλύτερες γέφυρες του κόσμου 
http://www.newsbeast.gr/travel/panorama/arthro/625621/oi-10-
megaluteres-gefures-tou-kosmou 
 

 Οι 10 πιο τρομακτικές γέφυρες που έχτισε ποτέ ο άνθρωπος 
http://www.protothema.gr/travelling/article/332312/oi-10-pio-tromaktikes-
gefures-pou-ehtise-pote-o-anthropos/ 
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VIDEOS: 

ΙRELAND- Dublin :   O’Connell Bridge:  

https://www.youtube.com/watch?v=FeaJdujhfGg      Από 0:18-0:22 

SLOVENIA-Ljubljana:  Dragon Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=6HQUDdhtkzo&t=44s  Από 0:05-0:07 και 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rd8YHb-Uuc&t=10s Από 0:35-0:38  

SLOVAKIA-Bratislava:  Novy Most: 

https://www.youtube.com/watch?v=BxC9raAPg5M  Από 0:06-0:10 

GERMANY- Dresden :  Bastei  Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=SW5yyjw_oGM  Από 0:49-0:51 

CZECH REPUBLIC-Prague: Charles Bridge:  

https://www.youtube.com/watch?v=-fX6VGG7wOM Από 1:11-1:13 

FRANCE: Paris: Pont Valentre Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTuUadiWu4g  Από 0:06-0:08 

SPAIN: Zaragoza: Puente de Piedra or Bridge of Lions: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6nYe6vnxCs Από  2:58- 3:02 

GREECE: Konitsa : Konitsa Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNQUR_WPsV0 Από 0:41- 0:45 

ITALY-Venice : Rialto Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHvUbVhTWvk&t=43s Από 2:56-2:59 

LUXEMBOURG-: Adolphe Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjzMTArDYEo  Από 1:23-1:27 

LITHUANIA- Vilnius : King Mindaugas Bridge : 

https://www.youtube.com/watch?v=bOgx5CigF-c  Από 0:24-0:28 

PORTUGAL-Lisbon: 25th April Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=80quRuiFuq4  Από 0:19-0:24 
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FINLAND- City of Tampere : Hameen silta Bridge:  

https://www.youtube.com/watch?v=YzU_LOtKG34  Από 0:18-0:22 

DENMARK-SWEDEN: Oresund Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tzGvHuuUhw  Από 00:00-0:04  

https://www.youtube.com/watch?v=iy6l3Xn7mYo Από 3:19-3:22 και 3:31-3:33 
και 4:15-4:19 

BULGARIA- Svilengrad : Bridge of Mustafa Pasha: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZzLQGkALAc  Από 0:00-0:04 

MALTA:  

https://www.youtube.com/watch?v=kaSfRkbFFFc  Από 2:20-2:24 και από   3:02-
3:04 

ESTONIA-Tartu: Inglisild, Angel’s  Bridge in Tartu 

https://www.youtube.com/watch?v=I0VvoRkOngc Από 4:01-4:04 

BELGIUM-Bruges: The city of bridges: 

https://www.youtube.com/watch?v=UP4YrcAbfQ8  Από 3:51-3:54 

THE NETHERLANDS-Amsterdam:  Blauwbrug (Blue Bridge) 

https://www.youtube.com/watch?v=jBBrTYO1uvw  Από 0:08-0:11 και 0:37-0:40 

CROATIA-Bosnia-Herzegovina: Mostar Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=cehStWN7A8g   Από 0:42-0:46 

CYPRUS- Paphos:  Tzelefos Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=DchsEX9nVLc  Από 2:33-2:38 

HUNGARY-Budapest: Szechenyi lanchid: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVN_80rDajQ   Από 0:06-0:11 και 0:18-0:20 

POLAND-Warsaw : Poniatowski Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt0I0czpZoA  Από 00:00-0:04 

ROMANIA- Sibiu: Bridge of Lies: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_SYQ6scId4  Από 0:43-0:47 και 1:11-1:15  
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ENGLAND-London: London Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=dVRsep9xPpA  Από 0:48-0:52 

AUSTRIA-Holzgau: Holzgau Bridge. 

https://www.youtube.com/watch?v=0H89uqe9cZo  Από 0:47-0:51 και 1:46-
1:49 

LATVIA-Riga:  Riga’s Railway Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNGsOxylgH0   Από 0:13-0:16 και 0:54-0:57 
και 1:10-1:13 

ΙRELAND- Dublin :   O’Connell Bridge:  

https://www.youtube.com/watch?v=FeaJdujhfGg      Από 0:18-0:22 

SLOVENIA-Ljubljana:  Dragon Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=6HQUDdhtkzo&t=44s  Από 0:05-0:07 και 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rd8YHb-Uuc&t=10s Από 0:35-0:38  

SLOVAKIA-Bratislava:  Novy Most: 

https://www.youtube.com/watch?v=BxC9raAPg5M  Από 0:06-0:10 

GERMANY- Dresden :  Bastei  Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=SW5yyjw_oGM  Από 0:49-0:51 

CZECH REPUBLIC-Prague: Charles Bridge:  

https://www.youtube.com/watch?v=-fX6VGG7wOM Από 1:11-1:13 

FRANCE: Paris: Pont Valentre Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTuUadiWu4g  Από 0:06-0:08 

SPAIN: Zaragoza: Puente de Piedra or Bridge of Lions: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6nYe6vnxCs Από  2:58- 3:02 

GREECE: Konitsa : Konitsa Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNQUR_WPsV0 Από 0:41- 0:45 

ITALY-Venice : Rialto Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHvUbVhTWvk&t=43s Από 2:56-2:59 
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LUXEMBOURG-: Adolphe Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjzMTArDYEo  Από 1:23-1:27 

LITHUANIA- Vilnius : King Mindaugas Bridge : 

https://www.youtube.com/watch?v=bOgx5CigF-c  Από 0:24-0:28 

PORTUGAL-Lisbon: 25th April Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=80quRuiFuq4  Από 0:19-0:24 

FINLAND- City of Tampere : Hameen silta Bridge:  

https://www.youtube.com/watch?v=YzU_LOtKG34  Από 0:18-0:22 

DENMARK-SWEDEN: Oresund Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tzGvHuuUhw  Από 00:00-0:04  

https://www.youtube.com/watch?v=iy6l3Xn7mYo Από 3:19-3:22 και 3:31-3:33 
και 4:15-4:19 

BULGARIA- Svilengrad : Bridge of Mustafa Pasha: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZzLQGkALAc  Από 0:00-0:04 

MALTA:  

https://www.youtube.com/watch?v=kaSfRkbFFFc  Από 2:20-2:24 και από   3:02-
3:04 

ESTONIA-Tartu: Inglisild, Angel’s  Bridge in Tartu 

https://www.youtube.com/watch?v=I0VvoRkOngc Από 4:01-4:04 

BELGIUM-Bruges: The city of bridges: 

https://www.youtube.com/watch?v=UP4YrcAbfQ8  Από 3:51-3:54 

THE NETHERLANDS-Amsterdam:  Blauwbrug (Blue Bridge) 

https://www.youtube.com/watch?v=jBBrTYO1uvw  Από 0:08-0:11 και 0:37-0:40 

CROATIA-Bosnia-Herzegovina: Mostar Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=cehStWN7A8g   Από 0:42-0:46 

CYPRUS- Paphos:  Tzelefos Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=DchsEX9nVLc  Από 2:33-2:38 
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HUNGARY-Budapest: Szechenyi lanchid: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVN_80rDajQ   Από 0:06-0:11 και 0:18-0:20 

POLAND-Warsaw : Poniatowski Bridge 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt0I0czpZoA  Από 00:00-0:04 

ROMANIA- Sibiu: Bridge of Lies: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_SYQ6scId4  Από 0:43-0:47 και 1:11-1:15  

ENGLAND-London: London Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=dVRsep9xPpA  Από 0:48-0:52 

AUSTRIA-Holzgau: Holzgau Bridge. 

https://www.youtube.com/watch?v=0H89uqe9cZo  Από 0:47-0:51 και 1:46-
1:49 

LATVIA-Riga:  Riga’s Railway Bridge: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNGsOxylgH0   Από 0:13-0:16 και 0:54-0:57 
και 1:10-1:13 

Το Γεφύρι της Πλάκας: Από 1:11-1:23 

https://www.youtube.com/watch?v=fpVrzitHc1g&t=56s 

Το Γεφύρι της Άρτας: Από 0:17-0:29 

https://www.youtube.com/watch?v=Na1441sSQBM 

Της Τρίχας το γεφύρι: Από 00:00-0:12 

https://www.youtube.com/watch?v=p1vNgLJzsHo 

Η γέφυρα στις Μηλιές Πηλίου: Από 2:40-2:52 

https://www.youtube.com/watch?v=E2_2nJZPrs8 

Γέφυρα Βοϊδομάτη: Από 2:42-2:54 

https://www.youtube.com/watch?v=kNQUR_WPsV0&t=45s 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

TΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

Egi Ajazi 

Bridges are part of today's transport network. Their maintenance is based on 
public finances. The EU-funded project Long Life Bridges has found a way to 
keep them safe at lower cost.  

Areti Alexiou 

The Republic of Austria took the initiative for the E.E. of building a bridge as a 
lifeline between two continents. 

 A stone bridge from Africa to Europe to stop people dying in the Mediterranean 
Sea. 

This is the vision of an open and charitable Europe. 

Demi Valsami 
 
A bridge is a structure spanning and providing passage over a river, chasm, or 
a road. 
 

Leonardo Kafetzi 

The five bridge types are arch, beam, cable-stayed, suspension, and truss.  
 

Vajos Anastasiou 

In the beginning bridges were very simple structures that were built from 
wooden logs and stone. 

 

Areti Alexiou 

Revolution in the bridge construction came in Ancient Rome. The engineers 
found that grinded out volcanic rocks can serve as an excellent material for 
making mortar. 
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Georgina Tziortziou 

This invention enabled them to build sturdier, more powerful and larger 
structures than any civilization before them. 

 

Nick koutoudis 

Roman architects soon spread across the other continents Europe, Africa and 
Asia, building bridges and roads of very high quality. 

 

Marios  Tzangoli 

The discovery of arches was a success of Roman bridge architecture. 

 

Theodora Anastasiou 

By using this type of building Romans were able to create bridges that were 
much lighter than before and were able to hold load that was twice as heavy as 
the bridge itself.  

 

Thanos Panagos 

When the new age of science and engineering started architects of that time 
used the new construction material – cast iron! Iron enabled creation of new 
bridge designs such as truss systems. 

 

Egi Ajazi 

Modern bridges are usually made with the combination of concrete, irons and 
cables, and can be built from very small sizes to incredible lengths that span 
entire mountains, rough landscapes, lakes and seas.Panos Malousis 

Through the program we were informed about the European Union which : 

 Ensures the maintenance of peace and understanding between States. 
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Panos Kourtelis 

 Supports  economic  development. 

 Develops  unity,  concern  for cooperation 

 

Thanos  Katsanakis 

 Improves the operation of its institutions 

 Protects individuals and promotes Human Rights. 

 

Megi Tsekrezi 

We enjoyed every moment of our project. The activities at school, the outdoor 
activities , the use of webtools, our digital classroom on the edmodo platform. 

Elli  Merdanai 

Here are some popular bridges  throughout  the countries of the European 
Union. 

 
 

Teacher: Mrs Filitsa Fragogeorgi 

“The Greek Bridges…bridges of Civilizations” 

Η παρουσίαση της συγκεκριμένης δράσης γίνεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Τ4Ε. ¨Εχει ως θέμα της τα γεφύρια και συμμετέχουν μαθητές της 
ΣΤ΄ τάξης του 29ου Δ.Σ. Βόλου.  Aς ξεκινήσουμε λοιπόν:  
 

Γέφυρα. Τι είναι γέφυρα? Με τη δηλωτική της σημασία είναι μια κατασκευή που 
επιτρέπει το πέρασμα ανθρώπων, οχημάτων, φορτίων πάνω από ποτάμια ή 
θαλάσσια στενά. Με τη μεταφορική της ωστόσο σημασία είναι  κάτι που ενώνει 
ένα κενό, ένας δρόμος πάνω από μια στεναχώρια ή ένα εμπόδιο. 

 

Γιατί όμως είναι γοητευτικές οι γέφυρες; Πέρα από την προφανή αισθητική τους 
αξία και την ιστορία που κουβαλούν είναι και ο συμβολισμός με τον οποίο είναι 
επιφορτισμένες, εκείνος της ένωσης : διαφορετικών περιοχών, χωρών, λαών, 
ανθρώπων ή απλά αντικριστών οχθών ενός ποταμού. 
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¨Όπως  άλλωστε έλεγαν εκείνοι που σκέφτηκαν και σχεδίασαν το ενιαίο νόμισμα 
της Ε.Ε. «οι γέφυρες στην πίσω όψη των χαρτονομισμάτων παραπέμπουν στην 
επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης καθώς και μεταξύ της 
Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμο.    

Μετά, είναι και οι ιστορίες τους. Σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή γέφυρα έχει πίσω της 
τουλάχιστον μία ενδιαφέρουσα ιστορία, μια λεπτομέρεια που δεν είναι ευρέως 
γνωστή, ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε πάνω από τις καμάρες της και έμεινε 
στην Ιστορία.  

Θα ήταν θαυμάσιο αν καταφέρναμε να μπούμε στο πνεύμα να γεφυρώσουμε το 
αύριο, να ενώναμε τις ρωγμές, να γεμίζαμε τα κενά, να χτίζαμε γέφυρες και να 
ξεπερνούσαμε τα εμπόδια. Να πως το σκέφτηκαν τα ίδια τα παιδιά!   

Πριν όμως να το προσπαθήσουμε σαν ομάδα πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε 
το πρώτο γεφύρι προς τον εαυτό μας ως πέρασμα προς κάτι καλύτερο.  
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