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∆ραστηριότητα 14
Τάξη : Ε΄
Μάθηµα :

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κεφάλαιο :

Είµαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσµου

Να γνωρίσουν βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή
Στόχοι:
Ένωση, τα καθηµερινά δικαιώµατα που έχουν ως πολίτες της.
Να εξοικειωθούν οι µαθητές /τριες στην αναζήτηση πληροφοριών από τον επίσηµο
δικτυακό τόπο της Ε.Ε
Λογισµικά :

Φυλλοµετρητής, µηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Προηγούµενες γνώσεις: Οι µαθητές /τριες στα προηγούµενα µαθήµατα έχουν
κατανοήσει την αξία της ένταξης σε οµάδες(οικογένεια, σχολείο, φίλοι, σύλλογοι,
κράτος, έθνος ) και την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων για οµαλή κοινωνική
συµβίωση.
Επίσης γνωρίζουν να βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Απαιτούµενος χρόνος: 45΄
Οι µαθητές /τριες εργάζονται σε οµάδες των τεσσάρων (4) ατόµων

Φύλλο Εργασίας
Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο µιας µηχανής αναζήτησης τη διεύθυνση
www.europa.eu .
Eπιλέξτε τη Γωνιά του Παιδιού ( Kids’ Corner ) και στη συνέχεια την ελληνική
γλώσσα.
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Κάντε κλικ στη φράση ΕΝΑΡΞΗ στο πλαίσιο Η ΕΕ:Τι ακριβώς είναι; και διαβάστε
βασικές πληροφορίες για το τι είναι η ΕΕ, πώς δηµιουργήθηκε, ποιοι είναι οι στόχοι
της και τα βασικά όργανα που την αποτελούν.
Στη συνέχεια παρατηρήστε προσεκτικά το χάρτη µε τις χώρες της ΕΕ και κάντε κλικ
σε όποια χώρα επιθυµείτε για να διαβάσετε σύντοµα κείµενα- γνωριµίας µε τα µέλη
που την αποτελούν.

Επιλέξτε Μάθε τα δικαιώµατά σου > Επισκεφθείτε µας και οι µικροί ήρωες µε
το αερόστατο θα σας εκπαιδεύσουν στα καθηµερινά δικαιώµατα που έχετε ως
πολίτες της ΕΕ. ( ∆ιάλεξε τη θεµατική ενότητα για ηλικίες 0-12 )
Όταν εµφανιστούν οι ήρωες µε το αερόστατο, κάνε κλικ πάνω στον
αρκούδο – καθηµερινά δικαιώµατα.

Μαντζανίδης Ευάγγελος – ΠΕ 70

Στη συγκεκριµένη επιφάνεια µπορείτε να επιλέξετε πολλές δραστηριότητες:
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΠΑΖΛ, ΚΟΥΙΖ
και διασκεδάζοντας να µάθετε παράλληλα πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τα
δικαιώµατα που έχετε ως ευρωπαίοι πολίτες .
Στη σελίδα υπάρχει και η επιλογή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ , στην οποία
µπορείτε εσείς ή κάποιος µεγαλύτερος να απευθυνθείτε σε περίπτωση που κάποιο
δικαίωµα σας παραβιάζετε.
Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε παίζοντας. ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ !

