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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (abstract) 
 
 
Το  πρόγραμμα  Τ4Ε  υλοποιήθηκε  στο  μάθημα  της  Αγγλικής  Γλώσσας  με  τους  μαθητές  και  τις 
μαθήτριες της Ε΄ τάξης του 5ου Δημ. Σχολείου Αλεξάνδρειας, στη διάρκεια του σχολ. έτους 2015‐
16 αξιοποιώντας και την αγγλική και την ελληνική γλώσσα. 
Καθώς  η  ομάδα  ήταν  πολυπληθής  και  οι  ιδέες  των  μελών  της  πολλές  και  διαφορετικές, 
αποφασίσαμε  τελικά,  μετά  από  συζήτηση,  να  μην  περιοριστούμε  σε  μία  δημιουργία  αλλά  να 
εκφράσουμε  τις  εντυπώσεις  και  τις  ιδέες μας  για  την  ΕΕ με μια ποικιλία δημιουργιών,  έχοντας 
στον νου μας το δίπτυχο: τι είναι η ΕΕ κατά τη γνώμη μας, τι (μπορεί να) κάνει   η ΕΕ για εμάς 
τους πολίτες της;  
Όπως  αποκαλύπτει  και  ο  τίτλος  της  Εργασίας  μας  δημιουργήσαμε  ένα  Κολάζ,  ένα  σύνολο 
αλληλένδετων  έργων  σχετικά  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση:  ποιήματα,  κόμικς,  κάρτες,  κατασκευή, 
ζωγραφιές, πόστερ, ταυτότητες‐διαβατήρια, κουίζ.  
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΗΣ
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΣΚΟΠΟΣ 
 
Να  γνωρίσουν  οι  μαθητές  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μέσα  από  συνεργατικές  δραστηριότητες  και  να 
αποτυπώσουν δημιουργικά τις γνώσεις, τις εντυπώσεις και τις προσδοκίες τους από αυτή την «επαφή» με 
την ΕΕ, με λόγο: γραπτό, προφορικό και παραστατικά: με ζωγραφιές, δραστηριότητες & κατασκευές. 

 

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΙ σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων & στάσεων 
 

 να γνωρίσουν οι μαθητές  τις  χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαχωρίσουν  την ΕΕ από την 

ήπειρο Ευρώπη, 

 να παρουσιαστούν βασικές πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο στους 

μικρούς μαθητές, 

 να ενημερωθούν σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε η ΕΕ, σημαντικά χρονικά 

ορόσημα, τα ιδρυτικά μέλη, την πορεία της διεύρυνσής της, 

 να  γνωρίσουν  τα  σύμβολα  της  ΕΕ  (π.χ.  την  σημαία  με  τα  12  αστέρια,  τον  ύμνο  της,  την  επέτειο 

δημιουργίας της), 

 να  ενημερωθούν  για  θεσμούς  της  ΕΕ  που  αφορούν  τους  νέους  (π.χ.  Etwinning,  Erasmus+),  για 

άλλους θεσμούς που αφορούν την συνεργασία και εποικοδομητική συνύπαρξη των χωρών‐μελών, 

 να συνεργαστούν σε ομάδες για να αναζητήσουν στοιχεία & πληροφορίες για χώρες & δράσεις της 

ΕΕ  ώστε  να  παρουσιάσουν  το  υλικό  της  έρευνας  τους  στην  ολομέλεια  και  να  εμπλουτίσουν  την 

κοινή εμπειρία και γνώση.  

  να εκφραστούν και αποτυπώσουν δημιουργικά τις πληροφορίες που τους παρουσιάστηκαν στην 

ολομέλεια για την ΕΕ αλλά και όσες ανακάλυψαν οι ίδιοι για να εκφράσουν ατομικά και συλλογικά 

τις στάσεις και τις προσδοκίες τους από την ΕΕ  

 να διαμορφώσουν σταδιακά μια εικόνα και άποψη για την ταυτότητα του πολίτη της ΕΕ 

 να  αξιοποιηθεί  και  η  χρήση  της  αγγλικής  γλώσσας  παράλληλα  καθώς  η  Δράση  συμβαίνει  στο 

πλαίσιο  του  μαθήματος  της  αγγλικής  γλώσσας  αλλά  και  καθώς  η  αγγλική  είναι  lingua  franca,  η 

βασική  γλώσσα  εργασίας  &  επικοινωνίας  στην  ΕΕ  και  στις  συναλλαγές  μεταξύ  των  πολιτών  των 

χωρών‐μελών της.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
 
Το γενικό πλαίσιο υλοποίησης αποτελούνταν από παρουσιάσεις από την εκπαιδευτικό και συζητήσεις στην 
ολομέλεια της τάξης, συνεργασία σε ομάδες αναπαριστώντας κατά έναν τρόπο την συνεργασία των χωρών‐
μελών της ΕΕ και η Δράση περιελάμβανε σε ενδιάμεσες φάσεις αλλά και στο τέλος, παρουσιάσεις μαθητών 
προς την ολομέλεια. Πιο συγκεκριμένα:   

 
 Ενημερώθηκαν  οι  μαθητές  για  το  γενικό  πλαίσιο  της  Δράσης  Τ4Ε  και  ακολούθησε  καταιγισμός 

ιδεών σχετικά με το τι γνωρίζουν για την ΕΕ, σύντομη συζήτηση  για τυχόν ταξίδια τους σε χώρες‐

μέλη ή  για  κάποια  γνωριμία  τους με πολίτες  χωρών‐μελών  της.  Επίσης, αξιοποιήθηκε σύντομα η 
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ιστοσελίδα http://edl.ecml.at σχετικά με τις γλώσσες των χωρών της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Γλωσσών. 

 

 Αξιοποιώντας υλικό της ΕΕ, έντυπο αλλά κυρίως από το διαδίκτυο με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, 

οι  μαθητές  ενημερώθηκαν  από  την  εκπ/κό  σταδιακά  –  σε  διαφορετικές  διδακτικές  ώρες  –  με 

εύληπτο & συνοπτικό τρόπο για την ηλικία τους, σχετικά με: 

 την Ευρώπη, τον μύθο της 

 τη διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 τους ιστορικούς λόγους που οδήγησαν στην δημιουργία της ΕΕ, 

 τους πρωτεργάτες της ίδρυσής της, 

 τα  σύμβολα  της  ΕΕ  (την  σημαία  με  τα  12  αστέρια,  τον  ύμνο  της,  την  επέτειο 

δημιουργίας της), 

 την διεύρυνση της ΕΕ με νέες χώρες‐μέλη,  

 την διεύρυνση των στόχων & την αλλαγή του ονόματός της, 

 όργανα & θεσμούς  και τον ρόλο που παίζουν στην ζωή των πολιτών, 

 θεσμούς  και  δράσεις  που  αφορούν  τους  νέους  και  την  Παιδεία  (eTwinning  – 

Erasmus+) 

 

 Καθώς  η  ομάδα  ήταν  μεγάλη:  25  μαθητές  &  μαθήτριες,  και  οι  δημιουργικές  ιδέες  πολλές  και 

διαφορετικές, συναποφασίστηκε μετά από προσπάθειες σύγκλισης για ένα συλλογικό έργο, τελικά  

να  δημιουργήσουν  οι  υπο‐ομάδες  διαφορετικά  έργα  και  να  εκφραστούν  κατά  το  δυνατόν 

περισσότερες  ιδέες  και  τάσεις  –  έτσι  δόθηκε  μετά  από  συζήτηση  και  ανταλλαγή απόψεων  και  ο 

τίτλος του συνολικού έργου:  “EU collage ‐  η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας” [με την διπλή ανάγνωση 

του «για ε‐μάς»: 1. κατά την άποψή μας & 2. τι κάνει/προσφέρει η ΕΕ σε εμάς τους πολίτες της]. 

 

   
 

 

 Μοιράστηκε  σε  κάθε  μαθητή  ασπρόμαυρη  φωτοτυπία  με  τη  σημαία  μιας  χώρας‐μέλους  της  ΕΕ 

(http://bookshop.europa.eu/en/i‐colour‐in‐europe‐pbQC0116256)  για  να  την  χρωματίσει  και  να 

καταγράψει το όνομά της. Συγκεκριμένα, κάθε μαθητής πήρε με τυχαία σειρά ένα αντίτυπο όπου 

υπήρχε η σημαία μιας χώρας, και σε μικρογραφία το σχήμα της, ενώ 3 μαθητές πήραν από 2 χώρες 

ώστε να μοιραστούν και οι 28 χώρες‐μέλη της ΕΕ.  
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 (βλ.  Παράρτημα)  Δόθηκε  σε  κάθε  μαθητή  ένα  δίπτυχο  διπλής  όψης  (το  οποίο  δημιούργησε  η 

εκπαιδευτικός αποκλειστικά για την περίσταση) όπου υπάρχει σε καθεμιά από τις 2 όψεις του:      η 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της χώρας (country ID) που χρωμάτισε στην προηγούμενη δραστηριότητα ο μαθητής + 

το ατομικό ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (PASSPORT) του.  

 

    

 

Το  δίπτυχο  δόθηκε ώστε  να  συμπληρωθεί  με  τα απαραίτητα  στοιχεία  που  κάθε μαθητής  είχε  τη 

δυνατότητα  να  αντλήσει  από  τα  παιχνίδια  των  ιστοσελίδων:  http://europa.eu/kids‐

corner/index_el.htm  γενικά,  και  εδικότερα  από  http://europa.eu/kids‐

corner/countries/flash/index_el.htm .  Εδώ, αξιοποιήθηκε η ατομική & συνεργατική διερεύνηση & η 

κριτική σκέψη για την επιλογή & καταγραφή των κατάλληλων πληροφοριών.  

 

 
 

Τα e‐παιχνίδια  παρουσιάστηκαν  αρχικά  μέσα  στην  τάξη  από  τις  σχετικές  ιστοσελίδες  της  ΕΕ  και 
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άλλες ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές. Στη συνέχεια, ο κάθε μαθητής στο σπίτι του αξιοποίησε τα 

παιχνίδια κατά βούληση. 

Το δίπτυχο συμπληρώθηκε επίσης με έγχρωμη σημαία της κάθε χώρας και ατομική φωτογραφία 

του  κάθε μαθητή,  όπως  περίπου  στις  κανονικές  ταυτότητες & στο  τέλος πλαστικοποιήθηκε  πριν 

επιστραφεί στους μαθητές. 

Να σημειωθεί η δίγλωσση μορφή  του δίπτυχου: αγγλικά – ελληνικά. 

 
 Μετά  από    ενημέρωση  (http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/quiz/ 

index.html?langue=el)  και  συζήτηση  για  το  αριθμό  έκτακτης  ανάγκης  112,  δόθηκε  στον  κάθε 

μαθητή  μια  σχετική  ασπρόμαυρη  ζωγραφιά  να  χρωματίσουν  για  μελλοντική  αναφορά  και 

υπενθύμιση του ρόλου του 112. Το θέμα αυτό τους έκανε μεγάλη θετική εντύπωση και επανήλθαμε 

αρκετές φορές. Εξάλλου, ένα από τα έργα τους αφορά το 112. 
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 (βλ.  Παράρτημα)  Δόθηκε  σε  έντυπη  μορφή  σύντομο  Κουίζ  πολλαπλής  επιλογής  κυρίως  στην 

αγγλική  γλώσσα  –  The  EUROPEAN  UNION  quiz  –  με  πληροφορίες  που  είχαν  συζητηθεί  στην 

ολομέλεια σε προηγούμενες συναντήσεις. Οι μαθητές ανά ζεύγη συζήτησαν και συμπλήρωσαν το 

κουίζ  ανακεφαλαιώνοντας  κάποιες  βασικές  πληροφορίες  που  αποκόμισαν  στην  πορεία  της 

εργασίας Τ4Ε. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν στην ολομέλεια και ο καθένας έκρινε ατομικά πόσο 

καλά  είχε  ενημερωθεί  και  κατανοήσει  την  λειτουργία  της  ΕΕ.  Επίσης,  ήταν  μια  ευκαιρία  να 

ξαναθυμηθούν οι μαθητές ή να διευκρινίσουν κάποια στοιχεία για την ΕΕ. Τέλος, το έντυπο αυτό 

μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς βασικών πληροφοριών για την ΕΕ και για την Δράση Τ4Ε.  

 

  «Συνδεδεμένοι – η άκρη του νήματος»: Είναι μια δραστηριότητα παιχνιδιού, ανακεφαλαίωσης & 

έκφρασης συναισθημάτων. Συμβολίζει  το πλέγμα των σχέσεων και των δεσμών που αναπόφευκτα 

δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται διαρκώς μεταξύ των παιδιών κυριολεκτικά αλλά και χωρών‐

μελών  μεταφορικά  καθώς  αλληλεπιδρούν.  Πραγματοποιήθηκε  στην  αυλή  του  σχολείου  όπου  ο 

ανοιχτός χώρος έδωσε μια αίσθηση πιο ελεύθερης έκφρασης στην διαδικασία. 

 

Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και έχουν τοποθετήσει μπροστά τους τη σημαία της χώρας 

που χρωμάτισαν και κατέγραψαν το όνομά της σε προηγούμενο στάδιο. 

 Ένα  κουβάρι  με  κόκκινο  μαλλί  για  πλέξιμο  «πετάει»  από  μαθητή  σε  μαθητή. Ο  καθένας 

τους στερεώνει στα δάχτυλά του το νήμα από το κουβάρι που του είχε δώσει/πετάξει ένας 

άλλος συμμαθητής/χώρα‐μέλος από τον κύκλο της ομάδας και  

πριν  το πετάξει με  τη σειρά  του στον  επόμενο αναφέρει & μεταφέρει μέσω του νήματος 

στην  ολομέλεια  μια  επιθυμία  του  για  τις  χώρες  της  ΕΕ  (π.χ.  «όχι  ρατσισμός»)  ή  κάποια 

πληροφορία  που  έμαθε  σ’  όλη  τη  διάρκεια  αυτού  του  «ταξιδιού»  και  του  έκανε 

εντύπωση (π.χ. «το 112 για έκτακτες ανάγκες»). 
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 Το  Διαβατήριο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  –  έκδοση  της  ΕΕ,  το  οποίο  παραλάβαμε  από  το 

EuropeDirect  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  –  σε  έντυπη  μορφή,  δόθηκε  προς  το  τέλος  της  Δράσης 

στους μαθητές. Ενθουσιάστηκαν πολύ με το περιεχόμενο του, τα παιχνίδια με τα αυτοκόλλητα,  τη 

μορφή και το κομψό μέγεθός του που ωστόσο συμπεριλαμβάνει πολλά & σημαντικά στοιχεία. Τους 

άρεσε  τόσο  πολύ,  που  αποφασίσαμε  να  παρουσιάζει  ο  καθένας  την  «χώρα  του»,  αφιερώνοντας 

λίγο  χρόνο  σε  κάθε  μάθημα,  βάσει  των  στοιχείων  που  θα  αντλούσε  από  το    Διαβατήριο  και 

«τοποθετώντας» την στον ευρωπαϊκό χάρτη. 
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 Τα έργα υλοποιήθηκαν σε μικρές ομάδες. Αρχικά, χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε 5 ομάδες των 5 

ατόμων.  Η  συνεργασία  όμως  σε  κάποιες  περιπτώσεις  συναντούσε  σημαντικά  εμπόδια  που 

καθυστερούσαν την δημιουργία έργων. Γι’ αυτό μετά από αναδιάταξη των ομάδων και συζήτηση 

στην ολομέλεια για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εργασίας, τελικά σε 3ο στάδιο, διαμόρφωσαν οι 

μαθητές μόνοι τους τις ομάδες εργασίας εντός και εκτός τάξης και κύλησε ομαλά η διαδικασία.   
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Μπορεί να «χάθηκε χρόνος» στην προσπάθεια να ορίσουν τους ρόλους τους τα μέλη των ομάδων 

και  να βρουν  τρόπους  λήψης αποφάσεων  για  το/τα  έργα που θα υλοποιούσαν αλλά  το «χάσιμο 

χρόνου»  ήταν  εποικοδομητικό  προς  άλλη  κατεύθυνση:  αναδείχθηκαν  δυσλειτουργικές  σχέσεις 

μεταξύ  των  συμμαθητών  αντί  να  αποσιωπηθούν  και  διαπίστωσαν  μόνοι  τους  οι  μαθητές  τις 

ατομικές ευθύνες τους στην ομάδα που μπορεί να την διευκολύνουν ή να την εμποδίζουν προς τον 

κοινό στόχο.  

Συλλογική ήταν η απόφαση, παρόλο που τα έργα έγιναν από επιμέρους ομάδες, να ανήκουν όλα 

σε όλους και να μην σημειώνονται πάνω στο κάθε έργο τα ονόματα των δημιουργών. 

Τα έργα των μαθητών: 

 ποιήματα (ελληνικά & αγγλικά!) 
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 κόμικς  

 

 κάρτες   
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 κατασκευή 

 

 ζωγραφιές 
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  πόστερ  

      

 ταυτότητες‐διαβατήρια 

               

 Δημοσίευση  αποτελεσμάτων,  έργων:  Υλικό  από  τις  εργασίες  των  μαθητών  αναρτάται  στην 

Ηλεκτρονική  Τάξη  /  eclass    του  Πανελλήνιου  Σχολικού  Δικτύου 

http://eclass.sch.gr/courses/9380183101/    αλλά  και  σε  πίνακες  ανακοινώσεων  στην  τάξη  και  στο 

σχολείο. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΘΗΚΕ 
 
Περίπου 10 διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας μέσα στην τάξη και 
επιπλέον  χρόνος  στο  σπίτι  για  την  ολοκλήρωση  κατασκευών/  δημιουργιών  που  ξεκινούσαν  οι 
μαθητές/τριες μέσα στην τάξη & για αναζήτηση πληροφοριών και ενασχόληση με εκπαιδευτικά παιχνίδια 
για την ΕΕ στο διαδίκτυο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. Ενδεικτικές ηλεκτρονικές αναφορές 

Διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης    http://bookshop.europa.eu/en/passport‐to‐the‐european‐union‐
pbIK0313656   
 
Tο περιοδικό γνώσεων για νέους    http://europa.eu/citizens‐
2013/sites/default/files/content/publication/NA3113822ELC_002.pdf  
 
Οι πατέρες της ΕΕ     http://bookshop.europa.eu/el/‐‐
pbNA3213068/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000mscWTja_;sid=2uULMjoY9MgLKm1JrwqVlVg9l4Y
VQHd7xJc=?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz  
 
Παίξε Ευρώπη    http://europeofeurope.blogspot.gr  

Μαθαίνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση παίζοντας  http://www.bestunipi.eu/sites/all/egame  

Παιχνίδια και κουιζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση    http://europa.eu/kids‐corner/index_el.htm  

Μάθε τα Δικαιώματά σου                                                                             http://ec.europa.eu/0‐
18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=EL  

Τι είναι ακριβώς η ΕΕ    http://europa.eu/kids‐corner/countries/flash/index_el.htm  

Παιχνίδι μνήμης με σημαίες των χωρών‐μελών                                     http://europa.eu/kids‐
corner/memory/index_el.htm#/game  

LinguaGO – Βρες τις επίσημες γλώσσες  
http://europa.eu/europago/games/linguago/linguago.jsp?language=el  

Κουίζ για το 112 http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/quiz/index.html?langue=el 

http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_el.htm  

http://www.toporopa.eu/en/european_union_countries.html  

http://www.toporopa.eu/en/eurozone.html  

2. The EUROPEAN UNION quiz 
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The EUROPEAN  UNION  quiz (1/2) 
Choose the best answer(s); sometimes 2 answers are correct! 

 
1. The EU was set up [ιδρύθηκε]  after …….. 

a. the 1st  World War [Παγκόσμιο Πόλεμο] 

b. 1821 

c. 1965 

d. the 2nd World War 

 

2. When  exactly  [ακριβώς] was the EU set up? 

a. in 1950 

b. in 1958 

c. in 1945 

d. in 1970 

 

3. Why ? 

a. to avoid [να αποφύγουν] a new war 

b. to make a new war 

c. to co‐operate [ να συνεργαστούν] and help each other 

 

4. Which were [ήταν]  the first 6 member countries [χώρες‐μέλη] ? 

a. Germany – France – Italy ‐ the Netherlands ‐ Belgium and Luxembourg. 

b. Germany – France – Greece ‐ the Netherlands ‐ Belgium  and Luxembourg. 

 

5. Today, in 2016, how many are the member countries [χώρες‐μέλη] ? 

a. they are 28 

b. they are 32 

c. they are 20 

 

6. How many EU countries use [χρησιμοποιούν] the euro currency [νόμισμα] ? 

a. all 

b. 19 

c. 25 

 

7. Europe Day [η μέρα της Ευρώπης] is an annual [ετήσια] celebration [γιορτή] of peace [ειρήνης] and 

unity [ενότητας] in Europe. When is it ? 

a. on 1st  March 

b. on 1st  May 

c. on 9th  May 
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The EUROPEAN  UNION  quiz (2/2) 
 

8. There is a Greek Anthem: «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή».  Is there an EU 

anthem? 

a. Yes, there is 

b. No, there isn’t 

 

9. The 112 phone number is about …… 

a. weather information  [πληροφορίες καιρού] 

b. tourist information     [τουριστικές πληροφορίες] 

c. emergencies                [επείγοντα περιστατικά] 

 

10. You can call  112  instead of  [αντί για]…. 

a. 100 

b. 199 

c. 166 

d. all the above [όλα τα παραπάνω] :  100, 166 and 199 

 

11. You can call  the 112 phone number …… 

a. only  [μόνο] in  Greece 

b. in Greece and the European Union 

c. all over the world  [σε όλο τον κόσμο] 

d. only from mobile phones  [κινητά τηλέφωνα] 

 

12. The ERASMUS +   is an EU programme for education. So, it is for…. 

a. students only 

b. teachers only 

c. teachers and students 

d. teachers, parents and students 

 

 

13.  The eTwinning  programme  is for ….. 

a. school students and teachers 

b. university students and professors 

c. all students + teachers + professors 

                                                                                   Thank  you !!                     
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3. Δίγλωσσο  Δίπτυχο:  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ χώρας  +  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ατομικό 

Συμπληρώθηκε από τους μαθητές με τα ατομικά τους στοιχεία στην πλευρά του Διαβατηρίου & με μια 
φωτογραφία  τους.  Στην  πλευρά  της  Ταυτότητας  της  Χώρας  συμπλήρωσαν  τα  στοιχεία  «της  χώρας 
τους» ‐ δηλαδή της χώρας που αρχικά χρωμάτισαν την σημαία της και αργότερα παρουσίασαν σύντομα 
από το Διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 ‐ και μετά κόλλησαν την σημαία της χώρας τους.  
Τέλος,  αφού  διπλώθηκε  κάθετα  στην  διαχωριστική  γραμμή,  πλαστικοποιήθηκε  για  να  μοιάζει  με 

αληθινή ταυτότητα και να παραμείνει ως αναμνηστικό της Δράσης στους μαθητές και τις μαθήτριες. 
 

 
 

 

                                                 
1 http://bookshop.europa.eu/en/passport-to-the-european-union-pbIK0313656  


