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Περιγραφή 

Παίρνοντας ιδέες από το μυθιστόρημα του Erich Kästner „Η 
συνέλευση των ζώων“, οι μαθητές εξετάζουν από τη δική τους 
οπτική γωνία και σύμφωνα με την ηλικία τους τις συνθήκες 
ζωής των σημερινών ανθρώπων και αναγνωρίζουν τα 
σημαντικότερα προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής 
μας. Δίνοντας φωνή στα ζώα οι συνεργαζόμενες τάξεις 
διατυπώνουν τα αιτήματά τους για ένα καλύτερο μέλλον στην 
Ευρώπη καθώς και τις δικές τους προτάσεις για τις ενέργειες 
που θα πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 

                          

 

Στόχοι 

 Να ενθαρρυνθούν  οι μαθητές να μιλήσουν για τις 
σκέψεις, τους φόβους και τις επιθυμίες τους.  

 Να αποκτήσουν γνώσεις για τις χώρες με τις οποίες 
συνεργάζονται. 

 Να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες, να τις 
επεξεργάζονται, να τις κρίνουν και να τις χρησιμοποιούν. 

 Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα και 
στη χρήση του Η/Υ για εκπαιδευτικό σκοπό. 

 

 

 



Στάδια εργασίας 

Εντοπίζουμε στον χάρτη τις χώρες και τις πόλεις με τις οποίες 
θα συνεργαστούμε.  

 

 

 

Σε έναν κοινό ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (Padlet) 
παρουσιάζουμε σύντομα τον εαυτό μας. 

 

   

 



Για να γνωριστούμε καλύτερα παίζουμε online Kahoot. 
https://play.kahoot.it/#/k/d74b0053-a7c3-4837-ac56-fe9abec16aa7 

 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την πόλη μας…   

 
https://youtu.be/gJ1kZsJvBDg     (Βέροια) 

https://youtu.be/QhG2TJHK-JU  (Βερολίνο) 

https://youtu.be/YNX_UFqPtdk  (Marhanets, Ουκρανία) 

https://youtu.be/2fGwjqQEEKA  (Σλοβενία) 

 

…και το σχολείο μας. 

 

https://biteable.com/watch/8grundschule-veria-2045157 
(Βέροια) 

https://www.emaze.com/@AOFOOZLCI/unsere-schule 
(Βερολίνο) 

https://youtu.be/tYSbqP_QtpA (Marhanets) 
https://youtu.be/klWbH7strds  (Σλοβενία) 



Σχεδιάζουμε στον υπολογιστή, ζωγραφίζουμε ή 
κατασκευάζουμε το σήμα του έργου. Όλες οι προτάσεις 
„ανεβαίνουν“ στο SurveyMonkey, όπου γίνεται μεταξύ των 
μαθητών ηλεκτρονική ψηφοφορία.  
 https://www.surveymonkey.de/r/C2NF33B 

 

 

 

   



                           

Οι μαθητές από το Βερολίνο επισκέπτονται τον ζωολογικό κήπο 
και μας στέλνουν βίντεο και φύλλα εργασίας με πληροφορίες 
για τα ζώα που ζουν εκεί. 

https://youtu.be/uAZ3Xde9E1w 

 

 

 



Οι μαθητές από τη Βέροια και το Marhanets (Ουκρανία) 
φωτογραφίζουν και στέλνουν βίντεο με τα κατοικίδιά τους. 

https://biteable.com/watch/unsere-haustiere-2168424 
(Βέροια) 

https://youtu.be/rQXv3pkMvIo (Marhanets) 

https://youtu.be/jz1Rl6AgXBA (Marhanets) 

 

Για την εμπέδωση του λεξιλογίου οι μαθητές εξοικειώνονται με 
τις εφαρμογές LearningApps και Jigsawplanet και παίζουν 
online παιχνίδια. 

https://learningapps.org/watch?v=pz7pkq3ct18 (αντιστοίχιση) Βέροια 

https://learningapps.org/watch?v=p286m6ki318 (κρυπτόλεξο) Βέροια 

https://learningapps.org/watch?v=pjg2afqzk18 (κρεμάλα) Βέροια 

https://learningapps.org/watch?v=pqnh181i518 (εκατομμυριούχος) Βέροια 

https://learningapps.org/watch?v=pc37kju1c18 (κρυπτόλεξο) Βερολίνο 

https://learningapps.org/watch?v=p1oywyjjn18 (memory) Βερολίνο 

https://learningapps.org/watch?v=pp8ki7u4t19 (ταξινόμηση) Marhanets 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f4bbf396296 (παζλ) Marhanets 

Μέσα από δημιουργίες αφίσας και online παιχνίδια γίνεται 
σύγκριση των ήχων των ζώων σε κάθε χώρα. 

https://learningapps.org/watch?v=p4xaaycx219 
https://learningapps.org/watch?v=ptjjw7kyj18 
 

  
 
Πραγματοποιείται η πρώτη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 
μαθητών από τη Βέροια και των μαθητών από το Βερολίνο. 



Παρουσιάζουμε το εαυτό μας και παίζουμε με αινίγματα που 
έχουμε ετοιμάσει σχετικά με τα ζώα. 
 

     
 

 

Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση των ζώων που ζουν σε 
ζωολογικό κήπο και εκφράζουν σε μορφή συνέντευξης τις 
σκέψεις και τα προβλήματα που φαντάζονται πως έχουν αυτά 
τα ζώα. Οι συνεντεύξεις αποτυπώνονται σε κοινόχρηστο 
έγγραφο Google Docs. 
https://youtu.be/9rJuFagJfyU 

 

 



Οι μαθητές από το Βερολίνο μας στέλνουν δώρο την ταινία 
κινουμένων σχεδίων „die Konferenz der Tiere“ (Η συνέλευση 
των ζώων), βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Erich Kästner, 
την οποία παρακολουθούμε μέσα στην τάξη.   

     

Στη συνέχεια διαβάζουμε το βιβλίο στα ελληνικά. 

                                         

Φύλλο εργασίας και online παιχνίδια για την εμπέδωση του 
περιεχομένου του βιβλίου. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pefkbepcc19 
https://learningapps.org/watch?v=p5a93dzuc19 
 
Συνεχίζουμε με τη φαντασία μας την ιστορία του βιβλίου 

φτιάχνοντας τα δικά μας κόμικς με τα προγράμματα Pixton και 

Make Beliefs Comix. 



     

Πραγματοποιείται η δεύτερη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 

μαθητών από τη Βέροια και των μαθητών από την Ουκρανία, 

κατά τη διάρκεια της οποίας κάνουμε online εργασίες με θέμα 

τα ζώα, χρησιμοποιώντας τα προγράμματα Tricider και 

Mentimeter. 

    

Συζητάμε και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της σημερινής 

εποχής. Σε έναν κοινό ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων 

(Padlet) αναρτούμε τα αιτήματά μας για ένα καλύτερο μέλλον. 

 



       

 

Γίνονται προτάσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να 

λυθούν τα προβλήματα και να βελτιωθεί το μέλλον μας.  

 

     

Κατασκευάζουμε μάσκες για να πάρουμε μέρος στη 

„Συνέλευση των Ζώων“ 



   

 

„Η συνέλευση των ζώων“   

Στην τελευταία μας τηλεδιάσκεψη διατυπώνουμε τα αιτήματά 

μας για ένα καλύτερο μέλλον και προτείνουμε λύσεις. 

 

 

Αξιολόγηση προγράμματος από τους μαθητές σε οnline 

ερωτηματολόγιο. 



  

Συμμετοχή και διάκριση στον 66
ο

 Ευρωπαϊκό διαγωνισμό με το 

σύνθημα „YOUrope – es geht um dich“   

 

Βράβευση των μαθητών   

     



 

 

 

 

 


