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 Λίγα λόγια για το πρόγραμμα μας 
1. Χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις σαν στοιχείο 

ενεργοποίησης των μαθητών μας, ο κύριος στόχος του 
προγράμματος  ήταν μέσα από τη γνωριμία και τη 
διερεύνηση του κοντινού στο σχολείο  περιβάλλοντος, οι 
μαθητές μας  να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον των 
συνεργαζόμενων σχολείων, ανακαλύπτοντας τυχόν 
διαφορές και ομοιότητες  με το περιβάλλον και τον 
πολιτισμό των άλλων χωρών. 

2. Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος  ήταν 
να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τις  
εκπαιδευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στις 
συμμετέχουσες χώρες και μέσα από αυτή την επαφή να 
εμπλουτίζουν τις δικές τους μεθόδους και τις τεχνικές 
διδασκαλίας. 

 



1η  Δραστηριότητα 
Αίσθηση Όρασης: 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2012.  
    Τα παιδιά του σχολείου μας χωρίστηκαν σε 3 ομάδες.  
 Η πρώτη ομάδα παρουσίασε το σχολείο μας, φωτογραφίζοντας, ζωγραφίζοντας, 

βιντεοσκοπώντας, γράφοντας, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους.  
 Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με  ένα χαρακτηριστικό μνημείο του τόπου μας, το 

φρούριο του Κούλε,  το οποίο στη συνέχεια παρουσίασαν στα συνεργαζόμενα σχολεία.  
 Η τρίτη ομάδα  ασχολήθηκε και παρουσίασε  ένα φυσικό στοιχείο  της περιοχής μας, τη 

θάλασσα μας. 
  Όλες οι δραστηριότητες, σχετικές με την αίσθηση της όρασης, καταγράφηκαν και 

στάλθηκαν σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία, με τη μορφή, φωτογραφιών, 
παρουσιάσεων, βίντεο, μικρών βιβλίων. Αντίστοιχα παραλάβαμε στο σχολείο μας το 
υλικό των άλλων σχολείων με τις παρουσιάσεις αντίστοιχων δραστηριοτήτων και οι 
μαθητές μας γνώρισαν μέσω της αίσθησης της όρασης τα συνεργαζόμενα σχολεία και 
χαρακτηριστικά μνημεία των περιοχών τους . 
 





Δραστηριότητες 
2η  Δραστηριότητα 

Αίσθηση Όσφρησης: 
Δεκέμβριος  2012 – Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013. 
 
Ασχοληθήκαμε με χαρακτηριστικά αρωματικά φυτά και βότανα του τόπου μας, και 
φτιάξαμε ένα μικρό βιβλιαράκι με φωτογραφίες, πληροφορίες και λαογραφικά στοιχεία 
για καθένα από αυτά.  
Μαζί με σακουλάκια από 7 διαφορετικά είδη βοτάνων και σπόρους, τα στείλαμε στα 
άλλα 5 σχολεία . 
 Παράλληλα δημιουργήσαμε ένα μικρό βραχόκηπο στην αυλή του σχολείου μας με 10 
διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών και βοτάνων και φτιάξαμε 5 παρτέρια ένα για κάθε 
χώρα, όπου φυτέψαμε τους σπόρους των φυτών που λάβαμε από κάθε σχολείο.  
Έτσι δημιουργήσαμε τον ευρωπαϊκό μας κήπο, με φυτά και βότανα των 5 
συνεργαζόμενων χωρών. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να βιώσουν βιωματικά όλη 
αυτή τη διαδικασία, φυτεύοντας  αρχικά τους σπόρους, στη συνέχεια τα φυτά, 
παρατηρώντας και καταγράφοντας όλη την πορεία εξέλιξης και συμμετέχοντας ενεργά 
στις απαραίτητες δραστηριότητες φροντίδας του κήπου μας. 
 
  
 



 





Δραστηριότητες 
3η  Δραστηριότητα 

Αίσθηση Ακοής: 
Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος  2013.  
 
Οι μαθητές μας κατέγραψαν ήχους και θορύβους  της αυλής 
του σχολείου μας αλλά και της γύρω περιοχής.  
Έπαιξαν και τραγούδησαν παραδοσιακά παιχνίδια και 
τραγούδια. Όλοι οι ήχοι μαγνητοφωνήθηκαν και μαζί με ένα 
επεξηγηματικό βιβλιαράκι στάλθηκαν στα άλλα 5 σχολεία.  
Αντίστοιχα παραλάβαμε κι  εμείς στο σχολείο μας αντίστοιχο 
υλικό, το οποίο επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε στις τάξεις 
αλλά και στην αυλή του σχολείου μας.  
  
 



Δραστηριότητες 
4η  Δραστηριότητα 

Αίσθηση Γεύσης: 
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 
 
Καταγράψαμε  παραδοσιακές συνταγές του τόπου τους και 
φτιάξαμε ένα «εδεσματολόγιο» στ’ αγγλικά, το οποίο στάλθηκε στα 
άλλα πέντε σχολεία.  
Τα παιδιά έφεραν υλικά και μαγείρεψαν στις τάξεις τους κάποιο 
παραδοσιακό φαγητό.  
Τέλος, ανταλλάξαμε  χαρακτηριστικά προϊόντα της κάθε χώρας και 
αφιερώθηκε μια μέρα στην παρουσίαση και στη δοκιμή των 
διαφόρων γεύσεων κάθε τόπου από τους μαθητές( ευρωπαϊκό πικ-
νικ). 
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες φωτογραφήθηκαν και κάποιες 
βιντεοσκοπήθηκαν και φτιάχτηκε ανάλογο υλικό για κάθε σχολείο. 
  
 





Δραστηριότητες 
5η  Δραστηριότητα 

Αίσθηση Αφής: 
Δεκέμβριος 2013 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 
 
Συλλέξαμε και ανταλλάξαμε μικροαντικείμενα από το 
κοντινό περιβάλλον των σχολείων μας (5 αντικείμενα από 
κάθε χώρα). 
Κατασκευάσαμε και φτιάξαμε το μαγικό κουτί (touchy - 
feely - box) σε κάθε σχολείο. 
Τα παιδιά μέσα από ένα δημιουργικό παιχνίδι προσπάθησαν 
με την αίσθηση της αφής να καταλάβουν τι κρύβεται μέσα 
στο κουτί και μετά την "αποκάλυψη" συζήτησαν με τους 
δασκάλους για τα αντικείμενα που κρύβονταν μέσα. 
 







Στο πρόγραμμα συμμετείχε ο 
σύλλογος διδασκόντων στο 
σύνολό του, συνολικά  16 
εκπαιδευτικοί. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16 
κινητικότητες. 
 
 



 1η συνάντηση: 23-28 Οκτωβρίου, Blackpool της 
Αγγλίας (3 άτομα) 

 2η συνάντηση: 22-27 Φεβρουαρίου 2013, 
Northampton  της Ιρλανδίας (3 άτομα) 

 3η συνάντηση: 17 – 22 Μαΐου 2013, Ελλάδα 
 4η συνάντηση: 27 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2013, 

Neeroeteren του Βελγίου(3 άτομα) 
 5η συνάντηση: 28 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2014, 

Lieiria της Πορτογαλίας 
 6η συνάντηση:  30 Μαΐου-3 Ιουνίου, Almansa 

Iσπανίας 
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