Κοινή Μεθοδολογία: Ωδή στη Χαρά

Θέμα: Oι κοινές, τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αξίες που εκφράζονται στον ύμνο της
Ευρώπης.
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Mαθητές δημοτικών σχολείων.
Διάρκεια μαθημάτων: 3 συναντήσεις διάρκειας 90 έως 120 λεπτών + τελική εκδήλωση
(βραδιά με θέμα «Αποκρυπτογραφώντας την Ευρώπη»)
Εξοπλισμός: Πτυσσόμενος πίνακας ή πίνακας, μαρκαδόροι
αναπαραγωγής και ηχογράφησης μουσικής, στούντιο ηχογράφησης.

πίνακα,

εξοπλισμός

Γενικοί Στόχοι:








Να γνωρίσουν οι μαθητές τις εργασίες, τις αξίες και τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ)
Να συμβάλλει στην συνειδητοποίηση των μαθητών ότι ανήκουν στην ΕΕ και ότι
έχουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.
Να καταδείξει την καθημερινή επίδραση της ΕΕ στα κράτη μέλη της.
Να αναπτύξει τη δημιουργικότητα
Να βελτιώσει τη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές μέσα από ομαδική εργασία
Να βελτιώσει τη συγγραφική δεξιότητα των μαθητών
Να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση και τη ρητορική ικανότητα των μαθητών

Μέρος 1: Δομή και μεθοδολογία μαθήματος
Εισαγωγή
Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα σε πέντε εταίρους από τη
Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ιταλία που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα R-EU CONNECTED. Οι συμμετέχοντες φορείς εκπροσωπούνται από καθηγητές,
επιμορφωτές και ειδικούς της εκπαίδευσης.
Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν συχνά μία συγκεχυμένη αντίληψη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την οποία τείνουν να αντιλαμβάνονται ως αφηρημένο θεσμό που ασχολείται με
αδιαφανείς εργασίες. Συχνά, δεν γνωρίζουν την επίδραση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην
καθημερινή τους ζωή. Γι αυτό τον λόγο θεωρήσαμε σημαντικό να σχεδιάσουμε έναν κύκλο
μαθημάτων για να διευρύνουμε τις γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το συγκεκριμένο βιβλίο παρέχει συμβουλές, μεθόδους διδασκαλίας, ασκήσεις και άλλες ιδέες
για δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Τα μαθήματα προϋποθέτουν εργασία σε ομάδες, έτσι
ώστε οι μαθητές να μάθουν να εκφράζουν τη γνώμη τους αποτελεσματικά και να
συνεργάζονται με επιτυχία με τους συμμαθητές τους για να γράψουν τους στίχους ενός
τραγουδιού για τις ευρωπαϊκές αξίες.
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να είναι εφευρετικοί, δημιουργικοί και αυστηροί κατά τη
συγγραφή της δικής τους εκδοχής του ύμνου της Ευρώπης (Ωδή στη Χαρά). Για τη

δημιουργική αυτή εργασία θα αντλήσουν έμπνευση από τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να
ηχογραφήσουν τη δική τους εκδοχή της Ωδής στη Χαρά και να συμμετέχουν στη βραδιά
συζήτησης «Αποκρυπτογραφώντας την Ευρώπη». Στη βραδιά συζήτησης θα παρευρίσκονται
ειδικοί πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα, οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του κοινού.
Ο κύκλος μαθημάτων διαιρείται σε τρεις συναντήσεις:
1- Παρουσίαση της ιστορίας, των συμβόλων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνοδεία παιχνιδιών και παραμυθιών. Οι μαθητές θα ακούσουν τον ύμνο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2- Εργαστήριο γραφής: οι μαθητές θα γράψουν νέους στίχους για τον ύμνο της Ευρώπης
Ωδή στη Χαρά.
3- Παρουσίαση: οι μαθητές θα παρουσιάσουν και θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκδοχή
του ύμνου της Ευρώπης. Ο κύκλος μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με μία συνάντηση
αξιολόγησης.

Συνάντηση 1: Παρουσίαση της ιστορίας, των συμβόλων
και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια: 90-120 λεπτά
Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
 Να κατανοήσουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την επίδρασή τους στην καθημερινή
ζωή
 Να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αξίες που συνδέονται με την ευρωπαϊκή κοινότητα
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 Να εξοικειωθούν με τον ύμνο της Ευρώπης (Ωδή στη Χαρά)
 Να γνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα σε αξίες και κανόνες
Ζητήστε από τους μαθητές να αναφέρουν ορισμένες κοινές αξίες και να συντάξουν κανόνες
για το επικείμενο εργαστήριο: κώδικα συμπεριφοράς, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται κτλ.
Οι κανόνες πρέπει να βασίζονται στις αξίες που έχουν επιλέξει. Στη συνέχεια, οι αξίες και οι
κανόνες σημειώνονται στον πίνακα, έτσι ώστε να είναι ορατοί καθόλη τη διάρκεια του
εργαστηρίου. Επίσης, μπορεί να γίνεται αναφορά σε αυτούς καθόλη τη διάρκεια του
εργαστηρίου.
Έγγραφα:
-

Βιβλίο μαθητή 1
Κοινή Μεθοδολογία

Προσοχή: Ορισμένες από τις δραστηριότητες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν
προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Θα πρέπει να ασχολείστε με
δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία των μαθητών σας.

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ωδή στη Χαρά
Διάρκεια: 60-90 λεπτά
Εξοπλισμός: πίνακας, μαρκαδόροι πίνακα, κάρτες, χαρτί, μολύβια

o Για παιδιά 7-9 χρόνων
-

Παγκόσμιος χάρτης

Θα χρειαστείτε έναν μεγάλο χάρτη. Παρουσιάστε τον χάρτη στους μαθητές. Ζητήστε από
τους μαθητές να εντοπίσουν στον χάρτη κάθε μία από τις ηπείρους του κόσμου: την
Ανταρκτική, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία, την Αφρική και την
Ευρώπη.
Μπορείτε επίσης να τους ζητήσετε να δείξουν τα σύνορα της Ευρώπης και αυτά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της
Ευρώπης ως ηπείρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμού.
-

Χάρτης της Ευρώπης

Αφού ονομάσετε τις ηπείρους, εσείς και οι μαθητές σας μπορείτε να διασκεδάσετε
εντοπίζοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η άσκηση αυτή θα βελτιώσει
τη γνώση των μαθητών σας για τις διάφορες χώρες τις ΕΕ και τις πρωτεύουσές τους.
Είναι μία καλή ευκαιρία να ρωτήσετε τους μαθητές σας εάν έχουν διαφορετική εθνικότητα,
ξένη καταγωγή ή μέλη της οικογένειάς τους που ζουν στο εξωτερικό. Οι μαθητές μπορούν να
συζητήσουν τις εμπειρίες τους από το εξωτερικό και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής και
κουλτούρας που έχουν συναντήσει.
Εάν έχετε χρόνο, μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές σας να μαντέψουν της σημαίες των
χωρών και να τις ζωγραφίσουν έτσι ώστε να τους βοηθήσετε να θυμηθούν πού βρίσκονται οι
διάφορες χώρες Μία ιδέα θα ήταν να αναρτήσετε τις σημαίες στην αίθουσα ή τον διάδρομο
έξω από την τάξη.

Μπορείτε στην συνέχεια να βάλετε τους μαθητές σας για παράδειγμα να συγκεντρωθούν σε
ένα σημείο. Κάθε φορά που θα αναφέρετε το όνομα μίας χώρας, οι μαθητές θα πρέπει να
τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς τη σωστή σημαία.

o Για παιδιά 10 – 14 χρόνων

-

Παιχνίδι λέξεων
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Διορθώσεις:
1. Η δεύτερη μικρότερη ήπειρος του κόσμου – Ευρώπη
2. Το ζώο που απήγαγε την Ευρώπη - Ταύρος
3. Στις 9 αυτού του μήνα γιορτάζουμε την Ευρώπη - Μάιος
4. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ξεκίνησε μετά τον ……… Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεύτερο
5. Θεωρείται ο πατέρας της ΕΕ - Σουμάν
6. Μουσική σύνθεση που χρησιμοποιείται ως σύμβολο ενότητας – ύμνος
7. Ο συνθέτης του ευρωπαϊκού ύμνου - Μπετόβεν
8. Το συναίσθημα στο οποίο ο Σίλερ αφιέρωσε εκείνο το ποίημά του, που αργότερα
έγινε ο ύμνος της ΕΕ - χαρά
9. Η πρώτη λέξη στο moto της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ενωμένοι
10. Το Ευρωπαϊκό … διασφαλίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Δικαστήριο
11. Υπάρχουν 12……… στη σημαία της ΕΕ – αστέρια
12. Τα μέλη στο Ευρωπαϊκό …………… εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ
- Κοινοβούλιο
13. H ευρωπαϊκή ιθαγένεια θεμελιώθηκε στη Συνθήκη της …………, η οποία
υπογράφτηκε το 2009 - Λισαβόνας
14. Επίσημο νόμισμα των περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ - ευρώ

-

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες βασίζονται οι κανόνες τις ΕΕ;

Ανθρώπινα δικαιώματα
Κάθε ανθρώπινο ον απολαμβάνει πανανθρώπινα, απαράγραπτα δικαιώματα, ανεξάρτητα από
το νομικό σύστημα της χώρας του και τα τοπικά έθιμα που συνδέονται με την εθνότητα, την
εθνικότητα ή τη θρησκεία.
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Κανένας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο ή μέσο για την επίτευξη κάποιου
σκοπού. Κάθε πρόσωπο είναι μία ενυπάρχουσα οντότητα.
Ελευθερία
Το δικαίωμα και η δύναμη να δρα κανείς χωρίς περιορισμό.
Δημοκρατία
Μία μορφή διακυβέρνησης στην οποία ο λαός είναι κυρίαρχος.
Ισότητα
Δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα.
Κράτος Δικαίου
Ένα θεσμικό σύστημα στο οποίο οι δημόσιες αρχές υπόκεινται στους νόμους και ο νόμος
πρέπει να γίνεται σεβαστός από όλους.
Οδηγίες για τη δραστηριότητα
Οργανώστε μία δημόσια συζήτηση, προκειμένου να καθορίσετε ποιες αρχές είναι οι πιο
σημαντικές για τους μαθητές σας.
Δραστηριότητα 2: Αξίες και κανόνες: Πώς μπορούμε να ζούμε μαζί ειρηνικά;

o Για παιδιά 7 – 9 χρόνων
Θέμα: πώς συνδέονται οι αγαπημένες σου ιστορίες με την Ευρώπη;
Διάρκεια: 60-90 λεπτά
Εξοπλισμός: παιχνίδια, κούκλες
1. Βρίσκεται η χώρα σου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γνωρίζεις ανθρώπους από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Στην άσκηση αυτή, εσείς και οι μαθητές σας θα συζητήσετε την καθημερινή επίδραση που
έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην χώρα σας. Πρώτα, ρωτήστε τους μαθητές εάν η χώρα τους
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να αναφέρουν άλλα μέλη της ΕΕ; Μπορείτε
επίσης να τους ζητήσετε να δείξουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον χάρτη.
Εξηγήστε ότι όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ είναι και πολίτες της ΕΕ. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς διαβατήριο.
Μπορούν επίσης να εργαστούν, να σπουδάσουν και να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε
μία χώρα της ΕΕ. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να παράγουν, να αγοράζουν και να
πουλούν τα προϊόντα τους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να πληρώνουν επιπλέον
τέλη. Μπορούν επίσης να κερδίζουν και να μεταφέρουν χρήματα από έναν τραπεζικό
λογαριασμό μίας χώρας της ΕΕ σε έναν τραπεζικό λογαριασμό μίας άλλης χώρας της ΕΕ.
Εάν οι πολίτες της ΕΕ ζουν σε μία άλλη χώρα εκτός από τη χώρα καταγωγής τους, έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν στις τοπικές εκλογές, όπως ακριβώς και οι πολίτες της χώρας στην
οποία διαμένουν. Ωστόσο, δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις προεδρικές και βουλευτικές
εκλογές της συγκεκριμένης χώρας.
Ρωτήστε τους μαθητές εάν αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες. Εάν υπάρχουν στην τάξη
μαθητές που δεν είναι Ευρωπαίοι, ζητήστε τους να μιλήσουν για το πώς βίωσαν αυτοί και
οι οικογένειές τους τον ερχομό τους στην Ευρώπη.
Επισημάνετε στους μαθητές σας τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει να
χτιστούν ή να επισκευαστούν διάφορα κτίρια στην πόλη τους, τη γύρω περιοχή ή την
περιφέρεια.
Δώστε έμφαση και σε άλλους τομείς υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ: το περιβάλλον, τη
δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών, την επιστημονική έρευνα και άλλα.
2. Τι μας διδάσκουν τα ευρωπαϊκά παραμύθια και οι μύθοι; Και άλλα παιδικά βιβλία;
Πριν από το μάθημα, φτιάξτε μία λίστα με παραμύθια που προέρχονται από διάφορες χώρες
της Ευρώπης, μαζί με τις ιστορικές περιόδους από τις οποίες προέρχονται και μία σύντομη
περιγραφή της κάθε μιας.
Ρωτήστε τους μαθητές σας να σας πουν ποια παραμύθια γνωρίζουν. Προτείνετε να κάνουν
μία σύντομη παρουσίαση της κάθε ιστορίας στην τάξη. Σημειώστε στον πίνακα ποιες
ιστορίες έχετε συζητήσει για να μπορέσετε να προσθέσετε τις άλλες ιστορίες στη συνέχεια.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:
-

Τα τρία μικρά γουρουνάκια (Γερμανικό παραδοσιακό παραμύθι)
Σταχτοπούτα (Γαλλικό παραδοσιακό παραμύθι)
Mr Twardowski (Πολωνικό παραδοσιακό παραμύθι)
Ο Τζακ και η φασολιά (Αγγλικό παραδοσιακό παραμύθι)
Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι (Δανικό παραδοσιακό παραμύθι)
Πινόκιο (Ιταλικό παραδοσιακό παραμύθι)

Τονίστε ότι κάθε ένα από αυτά τα παραδοσιακά παραμύθια περιέχει καλούς και κακούς
χαρακτήρες. Δώστε παραδείγματα. Ρώτα τους μαθητές σου πώς οι καλοί χαρακτήρες
ξεπερνούν τα εμπόδια, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του. Εξηγήστε ότι οι ήρωες
είναι συνήθως γενναίο και ευγενικό, αλλά χρειάζονται τη βοήθεια και των άλλων για να
πετύχουν τους στόχους τους.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές σας να δώσουν παραδείγματα από κινούμενα
σχέδια και ταινίες που κάνουν αναφορά στα ακόλουθα θέματα:

-

Κοινότητα και δεσμοί: για παράδειγμα, Ιστορίες από την κοιλάδα των Μούμιν, Χάρι
Πότερ
Διαφορετικότητα: για παράδειγμα, Σρεκ, Πίπη Φακιδομύτη
Ισότητα: για παράδειγμα, Σταχτοπούτα
Ελευθερία: για παράδειγμα, Χιονάτη, Ο δράκος του κάστρου της Βαβέλ
Δικαιοσύνη: για παράδειγμα, Γάτος Σπιρουνάτος, Κοκκινοσκουφίτσα, Ο Τζακ και η
φασολιά
Αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια: για παράδειγμα, Χιονάτη, Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Καλή άσκηση εξουσίας: για παράδειγμα, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, Ο βασιλιάς
των λιονταριών

Εξηγείστε ότι τα παραμύθια εκφράζουν και την επιθυμία του ανθρώπου να υπερβεί τα
εμπόδια.
Συζητήστε με τους μαθητές σας με ποιον τρόπο οι ιστορίες αποτελούν κομμάτι της κοινής
μας Ευρωπαϊκής κουλτούρας. Οι αξίες (ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, συνεργασία,
αλληλοβοήθεια και ειρήνη) που συναντάμε στις ιστορίες, είναι οι ίδιες πάνω στις οποίες
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πράγματι, ένα από τα βασικά κίνητρα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η
επιθυμία να αποφευχθούν οι μελλοντικές συγκρούσεις μετά τον Πρώτο και τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξηγήστε στους μαθητές σας ότι από την ίδρυση της ΕΕ και μετά δεν
έχουν υπάρξει συγκρούσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και ότι αυτό έχει δώσει τη
δυνατότητα στα έθνη της Ευρώπης να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν.
3. Ευρωπαϊκές αξίες
Συζητήστε τι χρειάζεται, προκειμένου οι άνθρωποι να συμβιώνουν αρμονικά στο σπίτι, την
τάξη ή και σε μεγαλύτερη κλίμακα – στην πόλη σας, τη χώρα σας και στο σύνολο της
Ευρώπης. Είναι μία καλή ευκαιρία να γράψετε ορισμένες βασικές αξίες σε μεγάλα κομμάτια
χαρτί τα οποία μπορείτε στη συνέχεια να κρεμάσετε στην τάξη.
Τώρα ζητήστε από τους μαθητές σας να σας δώσουν παραδείγματα από παιδικά βιβλία όπου
τονίζονται αυτές ακριβώς οι αξίες. Τα παιδικά βιβλία συνήθως αναφέρονται σε σημαντικές

αξίες που ενυπάρχουν σε διάφορες κουλτούρες και κοινωνίες. Επίσης, καλό είναι να τονίσετε
ότι πάμπολλες ταινίες κινουμένων σχεδίων βασίζονται σε αρχαία παραμύθια ή την ευρωπαϊκή
λογοτεχνία· για παράδειγμα Ο Βασιλιάς των Λιονταριών βασίζεται στον Άμλετ του Ουίλιαμ
Σέξπιρ, ένα κορυφαίο αγγλικό θεατρικό έργο.
Ρωτήστε τους μαθητές σας τι θεωρούν εκείνοι ως πιο σημαντικούς κανόνες και αξίες ώστε να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Τι χρειάζεται για να δομηθεί μία ειρηνική
κοινωνία μέσα στην οποία όλοι να μπορούν να ζήσουν αρμονικά; Οι μαθητές θα πρέπει να
γράψουν τους προτεινόμενους κανόνες και αξίες και στη συνέχεια να τους παρουσιάσουν
στον πίνακα.
Στη συνέχεια μπορείτε να παρατηρήσετε ότι ο υλισμός δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση για
μία υγιή κοινωνία. Οι κοινωνίες πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στους
πολίτες.
Εάν εργάζεστε με πολύ μικρούς μαθητές, μπορείτε να γράψετε σε μεγάλα φύλλα χαρτί μία
απλή λέξη κλειδί για να τη συσχετίσετε με κάθε αξία. Για μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε να
ζητήσετε από την τάξη να σας δώσουν παραδείγματα αξιών και να εξηγήσετε τη σημασία
τους, παίρνοντας παραδείγματα από ιστορίες και παραμύθια. Για παράδειγμα:
-

Ισότητα: όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα
Ελευθερία: οι άνθρωποι μπορούν να να είναι χαρούμενοι μόνο εφόσον είναι ελεύθεροι
Ειρήνη και συνεργασία: συνεργασία αντί για αντιπαλότητα
και τα λοιπά.
4. Παρουσίαση χρησιμοποιώντας κούκλες/ παιχνίδια

Ζητήστε από τα παιδιά να δείξουν τα αγαπημένα τους κουκλάκια/παιχνίδια στους φίλους
τους. Εάν υπάρξει αρκετός χρόνος, μπορείτε να τους ζητήσετε να συστήσουν πολύ γρήγορα
κάθε κουκλάκι/παιχνίδι (σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, αναφέροντας το όνομά του και λίγα
πράγματα γι αυτό).
Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες από τρία έως πέντε (διαφορετικές ομάδες απ’ ότι πριν).
Ζητήστε τους να γράψουν μία σύντομη πρόταση, όπου θα μιλούν για έναν η δύο από τους
κανόνες/αρχές που έχετε μόλις συζητήσει.
Μέσα από τη συνεργασία, τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα μικρό θεατρικό διάρκειας 2 -3
λεπτών, χρησιμοποιώντας τις κούκλες/τα παιχνίδια τους. Πρέπει να κουνάνε τις κούκλες/τα
παιχνίδια τους και να εξηγούν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εάν
θέλουν, μπορούν επίσης να ανταλλάξουν παιχνίδια. Για το μικρό θεατρικό που θα
δημιουργήσουν μπορεί να αντλήσουν την έμπνευσή τους από τις δικές τους ζωές ή από
παραμύθια, ή μπορεί να είναι και κάτι εντελώς επινοημένο.

Κάθε ομάδα πρέπει να πει στην τάξη, είτε πριν είτε μετά την παρουσίαση, ποιοι κανόνες
παρουσιάζονται σε αυτό το θεατρικό. Αυτό θα βοηθήσει τους άλλους να κατανοήσουν
καλύτερα.
Σημείωση: η άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, οι
μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κούκλες ή καμισιμπάι (kamishibai). Ανάλογα με το
πρόγραμμα, μπορείτε να οργανώσετε μία παράσταση στην τάξη ή μπροστά σε άλλες τάξεις,
κατά τη διάρκεια των οποίων μικρές ομάδες θα παρουσιάσουν τα θεατρικά τους και θα
εξηγήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες που σχετίζονται με αυτά.
o Για παιδιά 10 - 14-χρόνων
Διάρκεια: 60-90 λεπτά
Εξοπλισμός: πίνακας, μαρκαδόροι πίνακα, χαρτί και μολύβια
Η συγκεκριμένη άσκηση είναι μία ευκαιρία να συζητήσουμε τις βασικές αξίες τις οποίες θα
πρέπει να διατηρήσει και να υπερασπιστεί μία κοινωνία. Επίσης, θα επιτρέψει στους μαθητές
σας να μάθουν να ξεχωρίζουν τις αξίες από τους κανόνες, να εκφράζουν διαφορετικές
γνώμες και να επιχειρηματολογούν πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα.
Οργάνωση: ομάδες 4-6 μαθητών ανάλογα με το μέγεθος της τάξης
Σενάριο: Κάνετε τις διακοπές σας σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο βυθίζεται εξαιτίας ενός
μεγάλου ατυχήματος. Εσείς καταφέρνετε να επιβιώσετε και να φτάσετε στο πιο κοντινό νησί
μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Είστε οι μόνοι άνθρωποι πάνω στο νησί.
Εργασία: σκεφτείτε τι είδος κοινωνία θα θέλατε να θεμελιώσετε στο νησί σας, πώς θα την
οργανώσετε, τι είδους ζωή θα κάνατε και με ποιον τρόπο θα διασφαλίσετε ότι η κοινωνία θα
λειτουργήσει ιδανικά. Ποιες αξίες πιστεύετε ότι είναι οι πιο σημαντικές; Τι συμβαίνει με τα
άλλα μέλη της ομάδας; Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να διασφαλίσετε ότι οι αξίες που έχετε
επιλέξει γίνονται σεβαστές; Οι κανόνες που θα εισαγάγετε στην κοινωνία σας πρέπει να
βασίζονται στο σύστημα αξιών που έχετε υιοθετήσει. Καταγράψτε τις αξίες και τις
αντίστοιχες αρχές/κανόνες στον πίνακα.
Πρόταση: εάν πιστεύετε ότι η διάκριση ανάμεσα στις αξίες και αρχές/κανόνες θα είναι πολύ
δύσκολη ή αφηρημένη για τους μαθητές σας, τότε παραλείψετε αυτό το βήμα.
Παράδειγμα
Αξίες και κανόνες
-

Αξία: Ελευθερία
Κανόνας: όχι λογοκρισία: έχουμε όλοι το δικαίωμα να εκφράζουμε ελεύθερα τη
γνώμη μας, χωρίς άλλοι άνθρωποι να μας αποτρέπουν από αυτό κτλ.

-

Αξία: ένα καθαρό περιβάλλον

Κανόνας: δεν πετάμε τα σκουπίδια μας στο πάτωμα, αλλά τα ρίχνουμε στους
κατάλληλους κάδους. Ανακυκλώνουμε συσκευασίες κτλ.
Τώρα συζητήστε με τους μαθητές σας, ενθαρρύνοντας τους να αναλογιστούν αυτούς τους
κανόνες/αξίες που αναφέρονται στο κείμενο, τοποθετώντας τους μέσα στον πραγματικό κόσμο.
Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα πρέπει να παρουσιάσει τις αξίες τις οποίες η ομάδα
του/της θεωρεί τις πιο σημαντικές για το νησί.
Ερωτήσεις για την κάθε ομάδα/τάξη
Κατάφερε η ομάδα σας να συμφωνήσει σε όλα τα σημεία; Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε
διαφωνίες ή συγκρούσεις; Ποιες θεωρείτε τις πιο σημαντικές ανάγκες της νέας σας
κοινωνίας; Οι κανόνες που έχετε εισαγάγει για το νησί σας είναι εμπνευσμένοι από αυτούς
που συναντάει κανείς στον πραγματικό κόσμο, ή έχετε εφεύρει νέους κανόνες;
-

Συγκρίνετε τις αξίες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης με αυτές που
συναντάμε στο σύνταγμα της χώρας σας. Μπορείτε να διαβάσετε το σύνταγμα για να
δείτε με ακρίβεια ποιες αρχές περιλαμβάνει.
Έπειτα, οι μαθητές καλό είναι να συγκρίνουν τις αξίες στο σύνταγμα της δικής τους
χώρας με τις ευρωπαϊκές αξίες (Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης TEU)
«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι
κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό,
την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών».
Άρθρο 1 του Συντάγματος της Γαλλίας του 1958

Η Γαλλία είναι μια δημοκρατική και κοινωνική δημοκρατία αδιαίρετη, κοσμική,. Παρέχει
ισότητα ενώπιον του νόμου για όλους τους πολίτες χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής ή
θρησκεία. Σέβεται όλες τις πεποιθήσεις. Οι θεσμοί της είναι αποκεντρωμένοι.
Ο νόμος προωθεί την ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών τόσο σε εκλεγμένες πολιτικές θέσεις
όσο και σε θέσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ευθύνης.

Άρθρο 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας
Οι υψηλότερες αξίες της συνταγματικής τάξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και η βάση για
την ερμηνεία του συντάγματος είναι: η ελευθερία, η ισότητα, η ισότητα εθνικοτήτων και φύλων,
η εγκαθίδρυση της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα

δικαιώματα, την ιδιοκτησία, την προστασία της φύσης και του ανθρώπινου περιβάλλοντος, το
κράτος δικαίου και η παρουσία πολυκομματικού δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.

Άρθρο 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας
Εμείς, το πολωνικό έθνος – πολίτες της Δημοκρατίας, τόσο όσοι πιστεύουν στον Θεό, την πηγή
της αλήθειας, της δικαιοσύνης της καλοσύνης και της ομορφιάς και εκείνοι που δεν
συμμερίζονται αυτή την πίστη και που αντλούν αυτές τις πανανθρώπινες αξίες από άλλες
πηγές,…
Άρθρο 5 του Συντάγματος της Ελλάδας
Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της
ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που
προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 3 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας
Όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν ισότιμα κοινωνική αξιοπρέπεια και είναι απόλυτα ίσοι ενώπιον
του νόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές
πεποιθήσεις και τις προσωπικές ή κοινωνικές συνθήκες.
Η Δημοκρατία αποσκοπεί να απομακρύνει κάθε εμπόδιο οικονομικής και κοινωνικής φύσης
που περιορίζουν de facto την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών και εμποδίζουν την
απόλυτη ανάπτυξη κάθε ανθρώπου και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των εργαζομένων
στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση της χώρας.
Δεδομένου ότι τα συντάγματα συχνά περιέχουν πολύπλοκους όρους που είναι δύσκολο να
γίνουν κατανοητοί από μαθητές δημοτικού, είναι σημαντικό να εξηγείτε κάθε δύσκολο ή
άγνωστο όρο όπως «πλουραλισμός» και «μη-διάκριση».

Δραστηριότητα 3: Ακούγοντας την Ωδή στη Χαρά
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, εσείς ή ένας δάσκαλος μουσικής θα παρουσιάσετε στα
παιδιά την Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν – τον ύμνο της Ευρώπης. Τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους.

Ακρόαση

Τα παιδιά ακούν πρώτα το κομμάτι του Μπετόβεν, δίνοντας προσοχή στα συναισθήματα που
γεννά η μουσική. Καλό είναι να συζητήσουν τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά τους με
τον δάσκαλο. Έπειτα, ο δάσκαλος τους δίνει να ακούσουν και κάποια άλλα έργα του
Μπετόβεν, υπογραμμίζοντας ότι το μοτίβο της Ωδής στη Χαρά επαναλαμβάνεται σε πολλά
από αυτά.
Στη συνέχεια, ο δάσκαλος βοηθά τα παιδιά να αναλύσουν το κομμάτι λεπτομερέστερα.
Αρχικά αυτός ή αυτή τους παίζει το θέμα στο πιάνο, έπειτα το ξαναπαίζει χρησιμοποιώντας
διαφορετικές ταχύτητες και σε διαφορετικά όργανα. Θα τονίσει ότι το κομμάτι, όπως και οι
ευρωπαϊκές αξίες είναι πανανθρώπινο, έχει επιβιώσει μέσα από δύσκολες εποχές και τα
λοιπά. Παρά την σύγκρουση, τις διαφωνίες και τις διαφορές το κομμάτι έχει αντέξει ως τις
μέρες μας, όπως ακριβώς και οι ευρωπαϊκές αξίες που έχουν μείνει ακλόνητες στο χρόνο.
Τέλος, ο δάσκαλος και οι μαθητές θα συζητήσουν πώς θα γράψουν τον δικό τους ύμνο. Οι
μαθητές, ο δάσκαλος της μουσικής και πιθανά ο αρμόδιος συντονιστής των μουσικών θα
σκεφτούν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γράψουν τα παιδιά τους στίχους του ύμνου.
Για παράδειγμα, θα έχει τη μορφή ύμνου ή τη μορφή τραγουδιού; Ποια θα είναι η διάρκειά
του; Θα υπάρχουν μουσικά όργανα για συνοδεία; Και ποιο θα είναι το είδος της μουσικής
που θα χρησιμοποιηθεί (ροκ, ρέγκε κτλ.)
Το θέμα της Ωδής στη Χαρά: μία μορφή μανίας
Ένα ισχυρό και πανανθρώπινο μοτίβο φαίνεται να κυρίευσε τον Λούντβιχ φαν Μπετόβεν στις
αρχές του 19ου αιώνα, μία περίοδο κατά την οποία ο συνθέτης είχε αρχίσει να χάνει την
ακοή του. Το μοτίβο συναντάται σε διάφορα κομμάτια, ιδιαίτερα από το 1808 και μετά, για
παράδειγμα στη Χορωδιακή Φαντασία (Opus 80) και ορισμένα περάσματα από τις σονάτες
και τη μουσική δωματίου που είχε συνθέσει. Το ίδιο μοτίβο χρησιμοποιήθηκε στο φινάλε της
τελευταίας του Συμφωνίας Ωδή στη Χαρά.
Στην Ωδή στη Χαρά, το μοτίβο διακρίνεται με σαφήνεια χάρη στη χρήση διαφορετικών
ενορχηστρώσεων και μίας διαφορετικής εναρμόνισης (για παράδειγμα, υποδεσπόζουσα αντί
της δεσπόζουσας· δεσπόζουσα αντί της τονικής).
Η δύναμη του απλού αυτού μοτίβου είναι ότι «αντιστέκεται» σε κάθε μορφή εναρμόνισης.
Μπορεί να πει κανείς ότι το θέμα ξεπερνάει τους κανόνες της αρμονίας, προκειμένου να
εδραιώσει μία αλήθεια μέσα από την ίδια του τη μελωδία, η οποία είναι πανανθρώπινη και
προσιτή για τον καθένα. Η προβλέψιμη αρμονία και ο προβλέψιμος ρυθμός του κομματιού
(Μείζων τονικότητα), αργός, εμβατηριακός ρυθμός, πλημμυρίζει τους ακροατές με θετικά
συναισθήματα και μία αίσθηση ενότητας.
Το θέμα έχει δύο ευδιάκριτα μέρη με την εξής σειρά: A A´ II: B A´:II.
Το Μέρος B δεν επιδέχεται διαφορετικών εναρμονίσεων: η αρμονία και η προσωδία του είναι
και οι δύο σταθερές. Η εναρμόνιση είναι: I V – V 6 4 I V – V 6 4 I V 5 – III 6 5 barre I VI II 7 V I
Διαφορετικές εναρμονίσεις είναι δυνατές μόνο στο μέρος Α.

Συνάντηση 2: Εργαστήριο Γραφής
Διάρκεια: 90-120 λεπτά
Εξοπλισμός: πίνακας, μαρκαδόροι, χαρτί και μολύβια
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
-

Να βελτιώσουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες
Να δώσουν ώθηση στη δημιουργικότητά τους
Να αναπτύξουν ρητορικές δεξιότητες

Έγγραφα:
-

Βιβλίο Μαθητή 2
Κοινή Μεθοδολογία
o Για παιδιά 7- 9 χρόνων

Ξεκινήστε με μία σύντομη υπενθύμιση των αξιών για τις οποίες συζητήσατε κατά την
προηγούμενη συνάντηση. Έπειτα:
1. θυμίστε στους μαθητές τις αξίες που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του
κουκλοθέατρου·
2. κάντε μία σύντομη παρουσίαση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν η οποία θα περιλαμβάνει
τα κύρια έργα του και την ιστορική περίοδο κατά την οποία συνέθεσε τη Συμφωνία·
3. παίξτε τη Συμφωνία νούμερο 9, σε ρε ελάσσονα (op.125) – Ωδή στη Χαρά.
Παρουσιάστε την ιστορία της και τους στίχους που τη συνοδεύουν·
4. αφού ακούστε τη Συμφωνία, οι μαθητές θα πρέπει να μιλήσουν για τη μουσική και
τους στίχους (γλωσσικές δεξιότητες). Στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν για τη
φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τις αξίες, τα συναισθήματα και τις
ιδέες που σχετίζονται με αυτή·
5. παρουσιάστε μία σύντομη ιστορία του ποιήματος Ωδή στη Χαρά και της Ενάτης
Συμφωνίας του Μπετόβεν και της χρήσης της ως ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
6. δουλεύοντας σε ομάδες των 4-5, οι μαθητές θα πάρουν ένα απόσπασμα από το
κομμάτι πάνω στο οποίο θα ξαναγράψουν τους στίχους όπως εκείνοι θέλουν·
7. κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το απόσπασμά της στην υπόλοιπη τάξη έτσι ώστε
συνδυάζοντας τα διαφορετικά μέρη να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο τραγούδι.
Βοηθήστε τους μαθητές να επιλέξουν ποιοι στίχοι θα χρησιμοποιηθούν σε ποιο
απόσπασμα·

8. κανονίστε ώστε το αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί να ηχογραφηθεί πριν από τη
γενική πρόβα, προκειμένου να ελέγξετε ότι όλα είναι εντάξει.
Ασκήσεις για το σπίτι
Μπορείτε να προτείνετε τις ακόλουθες δραστηριότητες για το σπίτι, κάνοντας χρήση
παιχνιδιών online όπως και βιβλία και πηγές για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορείτε να προτείνετε παιχνίδια online και υλικό ανάγνωσης που σχετίζονται με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να επισκεφτούν την
ειδική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν ως
αντικείμενό τους την Ευρωπαϊκή Ένωση.

o Για παιδιά 10 - 14-χρόνων

1. Υπενθυμίστε στους μαθητές σας τις αξίες που ανέφεραν κατά τη διάρκεια της άσκησης
«Το Νησί». Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες, κάθε μία από τις οποίες πρέπει να
επιλέξει μία ή δύο αξίες· βάσει αυτών των αξιών θα πρέπει να συντάξουν 4 στίχους 15
συλλαβών με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή τις αξίες της ΕΕ.
2. Κάντε μία σύντομη παρουσίαση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σκιαγραφώντας τα
βασικά έργα του και την ιστορική περίοδο κατά την οποία συνέθεσε τη Συμφωνία.
3. Βάλτε τους μαθητές σας να τραγουδήσουν ακούγοντας την Ωδή στη Χαρά. Αυτό θα
τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με το κομμάτι προτού δημιουργήσουν τη δική τους
εκδοχή.
Η μελωδία περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες μουσικές φράσεις, κάθε μία αποτελούμενη από 15
νότες, με την εξαίρεση της τρίτης, η οποία περιλαμβάνει 17. Οι συλλαβές των στίχων που
έχουν γράψει οι μαθητές θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αυτές τις νότες.
Καθώς οι φράσεις είναι μεγάλες, προτείνουμε να τοποθετηθεί μία αναπνοή (´) πριν από την
ένατη νότα κάθε φράσης. Η αναπνοή θα διευκολύνει τη συγγραφή των δικών τους στίχων και
τον έλεγχο της αναπνοής. Επιπλέον, θα δώσει μία κατεύθυνση και ένα συνοδευτικό ρυθμό.
Παραδείγματα:
________A_____B
________A_____B
________C_______D
________C_____D
ή
________A_____B

________B_____A
________C_______D
________D_____C

Ο καθηγητής μουσικής θα πρέπει να εξηγήσει τον κανόνα του μέτρου, έτσι ώστε οι μαθητές
να βεβαιωθούν ότι οι στίχοι τους ταιριάζουν με τη μελωδία. Τα παιδιά πρέπει επίσης να
βεβαιωθούν ότι οι στίχοι τους έχουν σωστή ομοιοκαταληξία.
4. Αναφέρετε εν συντομία την ιστορία της Ωδής στη Χαρά: γιατί επιλέχτηκε ως ύμνος της
Ευρώπης και πώς έγινε η σύνθεσή του.
5. Δουλεύοντας σε ομάδες 4-5 ατόμων (ανάλογα με το μέγεθος της τάξης), οι μαθητές
πρέπει να πάρουν ένα τμήμα από το μουσικό κομμάτι και να γράψουν στίχους που να
ταιριάζουν. Οι στίχοι θα πρέπει να βασίζονται στις αξίες που έχουν επιλέξει
προηγουμένως.
Οι εργασίες θα πρέπει να προχωρούν ως εξής: υπό τη δική σας επίβλεψη, οι μαθητές γράφουν
μία στροφή· και στη συνέχεια την τραγουδούν a cappella.
Έπειτα, μπορούν να γράψουν και άλλες στροφές ή πρόζα, ανάλογα με την προτίμηση της
τάξης.
Ίσως επιλέξουν να γράψουν έναν ύμνο ή ένα τραγούδι:
 Σύνθεση ύμνου
Ο ύμνος θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ειρήνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την
αδελφοσύνη στην Ευρώπη.
Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν σχετικές ιδέες (brainstorm) προτού γράψουν τους
στίχους του ύμνου, υπό την επίβλεψη του δασκάλου.
 Σύνθεση τραγουδιού
Ο ύμνος δεν έχει ρεφρέν. Συνήθως τα τραγούδια χωρίς ρεφρέν περιέχουν μία
επαναλαμβανόμενη λέξη ή ομάδα λέξεων που συχνά εμφανίζονται στην αρχή του τραγουδιού
(όπως για παράδειγμα τα τραγούδια ‘Με την πρώτη σταγόνα της βροχής’, ‘Η άρνηση’,
‘Συννεφιασμένη Κυριακή’). Τέτοια επανάληψη είναι χαρακτηριστική για τους στίχους των
τραγουδιών (αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των ύμνων ή της ποίησης).
Θα ήταν επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το απόσπασμα από την Ωδή ως ρεφρέν και να
μπουν μέρη πρόζας ανάμεσα στο επαναλαμβανόμενο ρεφρέν. Η Ωδή (ρεφρέν) θα μπορούσε
να συνοδεύεται από μουσικά όργανα ή, για παράδειγμα, από μουρμουρητό.
Για την πρόζα πρέπει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο θέμα (ειρήνη, πολιτισμός, αλληλεγγύη

κτλ.) και μία συγκεκριμένη άποψη.
Για παράδειγμα, το θέμα της αδελφοσύνης μπορεί να παρουσιαστεί με την ιστορία ενός ζώου
το οποίο επισκέπτεται την Ευρώπη και εκεί συναντά και άλλα ζώα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα θέματα με τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε:
ονόματα, ονόματα πόλεων, φαγητό, μουσικοί, καλλιτέχνες, αθλητές. Η προσέγγιση αυτή
προϋποθέτει έρευνα και αποτελεί μία καλή ευκαιρία για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά
σχετικά με τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη.
6. Κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τις αξίες που έχει επιλέξει και ιδέες για τα
ρεφρέν/κουπλέ. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των ομάδων θα
ακολουθήσει ψηφοφορία για να αποφασίσουν ποιες αξίες θα χρησιμοποιηθούν για το
τραγούδι της τάξης. Τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορούν να επιλέξουν ελευθερία ή
ισότητα.
7. Η ίδια ομάδα μαθητών θα πρέπει στη συνέχεια να γράψει μία στροφή πάνω στις αξίες
που επιλέχτηκαν. Για παράδειγμα, εάν έχουν επιλέξει την ειρήνη, τότε κάθε ομάδα θα
γράψει μία στροφή για τη φύση της ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημείωση:
Ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να γραφτούν οι στίχοι, ειδικά εάν θέλετε οι μαθητές
σας να επισκεφτούν την ειδική ιστοσελίδα της ΕΕ, η οποία προσφέρει εκπαιδευτικά παιχνίδια
με θέμα την Ευρώπη.

Συνάντηση 3: Ηχογράφηση και Τελική Εκδήλωση
Διάρκεια: 90-120 λεπτά
Δραστηριότητα 1: Εργαστήριο προβών

Απαραίτητος εξοπλισμός (εκτός κι αν δουλεύετε σε στούντιο ηχογράφησης):
-

Μικρόφωνο
Υπολογιστής
Λογισμικό ηχογράφησης
Στικάκι USB
CD

Δημόσια εκτέλεση: γονείς, κοινό κτλ.
Εξοπλισμός: στερεοφωνικό, τυπωμένοι στίχοι του τραγουδιού Ωδή στη Χαρά

Οδηγίες
-

Ξεκινήστε με μία άσκηση για φωνητικό ζέσταμα.

-

Συμβουλέψτε τους μαθητές σας να διορθώσουν τη στάση του σώματός τους, τη
συμπεριφορά τους πάνω στη σκηνή κτλ.

-

Όλοι οι τραγουδιστές μαζί θα πρέπει να διαβάσουν τους στίχους χωρίς τη μουσική,
δίνοντας προσοχή στον ρυθμό κάθε συλλαβής.

-

Ελέγξτε τον συγχρονισμό.

-

Τώρα κάντε πρόβα με τις φωνές, τη μουσική και την κίνηση.

Εάν δεν έχετε μουσική εκπαίδευση
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνοδεία μουσικών οργάνων, οι μαθητές μπορούν να
διαιρεθούν σε δύο ομάδες – υψηλές και χαμηλές φωνές. Μπορείτε να τραγουδήσετε μαζί με
τους μαθητές σας ή να χρησιμοποιήσετε ηχογραφημένη μελωδία. Αντί να χρησιμοποιήσουν
μουσική σημειογραφία, οι μαθητές μπορούν να μάθουν τη μελωδία επαναλαμβάνοντας μία
μία τις συλλαβές (τα - τα - τα).
Εάν έχετε μουσική εκπαίδευση
Κατά την πρώτη ώρα, χωρίστε τους μαθητές σε πέντε ομάδες: δύο ομάδες τραγουδιστών
(υψηλές και χαμηλές φωνές) και τρεις ομάδες μουσικών οργάνων (όργανα υψηλής έκτασης,
όπως είναι το βιολί και η φλογέρα, όργανα με χαμηλότερη έκταση όπως το τσέλο και το
τρομπόνι και συνοδευτικά όργανα όπως είναι οι κιθάρες και τα ρυθμικά κρουστά). Μοιράστε
τις παρτιτούρες.
Πρώτα διαβάστε με τους υψίφωνους μαθητές, χρησιμοποιώντας τα ονόματα από τις νότες
(σολφέζ) συνοδεύοντάς τους παίζοντας στο πιάνο. Έπειτα επαναλάβετε με τους βαθύφωνους
μαθητές.
Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες που τραγουδούν θα πρέπει να τραγουδήσουν μαζί, με τη
συνοδεία του πιάνου.
Όλοι οι τραγουδιστές θα πρέπει να διαβάσουν τις λέξεις μαζί, δίνοντας σημασία στον ρυθμό
της κάθε συλλαβής, όπως φαίνεται στην παρτιτούρα (ακολουθώντας τον ρυθμό της
μελωδίας). Στη συνέχεια, όλοι μαζί τραγουδάνε την μελωδία τους συνοδευόμενοι από το
πιάνο.
Μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές που συνοδεύουν με τα μουσικά όργανα εάν χρειάζονται
ιδιαίτερες διευκρινήσεις πάνω στη σημειογραφία ή τον τρόπο εκτέλεσης. Αυτό θα δώσει την

ευκαιρία για εξάσκηση στην τάξη. Ίσως χρειαστεί να δοθούν σε κάποιους μαθητές επιπλέον
ασκήσεις για μελέτη στο σπίτι, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ερμηνεία του μουσικού έργου.

Κατά τη δεύτερη ώρα μοιράζετε τους μαθητές και πάλι ανάλογα με τις αρχικές τους ομάδες.
Τοποθετήστε τους υψίφωνους μαθητές μπροστά και αριστερά. Τα υψηλής έκτασης όργανα θα
πρέπει να τοποθετηθούν πίσω τους.
Τοποθετήστε τους βαθύφωνους μαθητές στο δωμάτιο μπροστά και δεξιά. Όλα τα όργανα
χαμηλής έκτασης θα πρέπει να τοποθετηθούν πίσω τους.
Στο πίσω μέρος και στο κέντρο του δωματίου θα πρέπει να είναι εκείνοι που παίζουν τα
συνοδευτικά όργανα.
Όσοι παίζουν όργανα, πρέπει να τα κουρδίσουν με τη βοήθεια του πιάνου εφόσον χρειάζεται.
Θα πρέπει να παίζουν μαζί σαν μία μικρή ορχήστρα και χορωδία.
Οι μαθητές θα πρέπει να διορθώσουν οποιαδήποτε λάθη, όσον αφορά σε νότες, ρυθμό,
ισορροπία εντάσεων κτλ. Θα πρέπει να κάνουν αρκετές πρόβες. Έπειτα, η χορωδία και η
ορχήστρα θα πρέπει να τραγουδήσουν και να παίξουν μαζί. Εφόσον χρειαστεί, οι μαθητές
μπορούν να κάνουν πρόβα σε χωριστές ομάδες – για παράδειγμα, οι βαθύτονοι μπορούν να
κάνουν πρόβα με τα συνοδευτικά τους όργανα. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να
διαχωρίσουν τα διάφορα μέρη και να κατανοήσουν καλύτερα τον δικό τους ρόλο.

Δραστηριότητα 2: Ηχογράφηση
Η επιλογή του επαγγελματία
Τώρα ξεκινά η κορύφωση του έργου στο οποίο έχουν αφοσιωθεί οι μαθητές σας εδώ και
αρκετούς μήνες: η ηχογράφηση του τραγουδιού τους.
Η ηχογράφηση της δικής σας Ωδής στα Χαρά μπορεί να γίνει σε ένα επαγγελματικό στούντιο
ηχογράφησης. Εάν έχετε συνεργαστεί με μουσικό κατά τη διάρκεια της συγγραφής της Ωδής
στη Χαρά, βεβαιωθείτε ότι θα τον καλέσετε στην ηχογράφηση, προκειμένου να σας βοηθήσει
να προετοιμαστείτε με τον καλύτερο τρόπο.
Εσείς και ο μουσικός σας μπορεί να αποφασίσετε να ηχογραφήσετε τους μαθητές μαζί ή σε
ομάδες· αυτό θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που έχετε στο στούντιο και τον διαθέσιμο
εξοπλισμό. Εάν αποφασίσετε να ηχογραφήσετε τους μαθητές σε ομάδες, οι ομάδες αυτές θα
πρέπει να προετοιμαστούν εκ των προτέρων.

Εάν ορισμένοι από τους μαθητές σας παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, μπορείτε να
προσθέσετε συνοδεία (πιάνο, κιθάρα ή πνευστό) και να εκτελέσετε την Ωδή για παράδειγμα
σε στυλ ραπ ή ρέγκε.
Προκειμένου να απλοποιήσετε τη διαδικασία ηχογράφησης, σας προτείνουμε να
ηχογραφήσετε τη μουσική συνοδεία εκ των προτέρων, ώστε οι μαθητές σας να μπορούν να
τραγουδούν με τη μουσική υπόκρουση τη μεγάλη μέρα της παρουσίασης.
Στη συνέχεια μπορείτε να αντιγράψετε την ηχογράφηση σε ένα στικάκι USB ή σε CD ώστε οι
μαθητές και οι οικογένειές τους να μπορούν να κρατήσουν αντίγραφο. Μπορείτε και να
μοιράσετε τα αντίγραφα αυτά κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης – της παρουσίασης
όπου οι μαθητές σας θα τραγουδήσουν τη δική τους Ωδή στους φίλους και την οικογένειά
τους.
Η μινιμαλιστική επιλογή
Εάν ηχογραφήσετε την Ωδή των μαθητών σας στη δική σας συσκευή smart phone,
βεβαιωθείτε ότι θα το κάνετε σε εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφύγετε τον θόρυβο, όπως είναι
ο θόρυβος από την κίνηση του δρόμου, του αέρα, τα πουλιά κτλ. Κατά τη διάρκεια της
ηχογράφησης σε εσωτερικό χώρο είναι σημαντικό να αποφύγετε την ηχώ (για παράδειγμα,
εάν το δωμάτιο είναι πολύ άδειο ή έχει πάρα πολλές λείες επιφάνειες): ένα δωμάτιο στρωμένο
με χαλί είναι η καλύτερη επιλογή. Κρατάτε το smart phone στο χέρι σας καθόλη τη διάρκεια
της ηχογράφησης, ώστε να αποφύγετε τον θόρυβο που προκαλείται από την επαφή της
συσκευής με το τραπέζι κτλ.
Δραστηριότητα 3: Προετοιμασία γα την Τελική Εκδήλωση

Οργάνωση:
- Στις 9 Μαΐου εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ή κατά τη διάρκεια εκείνης της εβδομάδας
έτσι ώστε να μπορούν να παρευρεθούν και οι δύο γονείς των παιδιών
- Μία αίθουσα εκδηλώσεων, εφόσον υπάρχει δυνατότητα
Εξοπλισμός:
- CD ή στικάκι USB
- Αφίσες με τους στίχους της Ωδής στη Χαρά
- Αφίσες και φυλλάδια του προγράμματος R-EU CONNECTED
- Αφίσες και φυλλάδια της εκδήλωσης
Τεχνικός εξοπλισμός:
- Φορητός υπολογιστής
- Βιντεοπροβολέας
- Μικρόφωνα
- Καρέκλες
- Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ηχητικό σύστημα

-

Βιντεοκάμερα
Φωτογραφική μηχανή
Κουρδισμένα όργανα (προαιρετικά)

Χώρος εκδήλωσης:
Η εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο, αίθουσα συναυλιών, αμφιθέατρο,
πολιτιστικό κέντρο ή ένα στούντιο ηχογράφησης.
Τελική εκδήλωση:
Προκειμένου να οργανώσετε την εκδήλωση θα χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με τα ακόλουθα
πρόσωπα:
-

Γονείς: για να διασφαλίσετε ότι οι γονείς θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην
εκδήλωση, προτείνουμε να τους προσκαλέσετε απευθείας, βάζοντας την πρόσκληση
μέσα στο ημερολόγιο που οι μαθητές σημειώνουν τις ασκήσεις τους για το σπίτι.

-

Ομιλητές: θα χρειαστούν δύο ή τρεις ομιλητές. Θα καθίσουν στη σκηνή, θα ακούσουν
τα τραγούδια και θα δεχτούν ερωτήσεις από το κοινό και τους μαθητές. Οι
φιλοξενούμενοι ομιλητές μπορεί να εργάζονται σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό, έναν
ευρωπαϊκό οργανισμό, μία ευρωπαϊκή ΜΚΟ ή ή μία εκπομπή που ασχολείται με
ευρωπαϊκά θέματα. Θα πρέπει να είναι ειδικοί και να μπορούν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις του κοινού.

-

Δάσκαλος μουσικής (προαιρετικά): η παρουσία ενός δασκάλου μουσικής μπορεί να
αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά εάν αυτός/αυτή έχει εργαστεί με τους μαθητές
κατά τη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων. Θα μπορούσε επίσης να παρευρίσκεται
τη μέρα της εκδήλωσης για να βοηθήσει τους μαθητές με τα μουσικά τους όργανα.

-

Διευθυντής χώρου: θα πρέπει να συζητήσετε τους στόχους της εκδήλωσης με τον
διευθυντή του χώρου όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτός ή αυτή θα είναι σε θέση να σας
βοηθήσει να προετοιμάσετε την αίθουσα, το ηχητικό σύστημα και τον υπόλοιπο
εξοπλισμό.

Παράσταση κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης:
Οδηγίες
-

Ξεκινήστε με ασκήσεις για φωνητικό ζέσταμα.
Θυμίστε στους μαθητές πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στη σκηνή – στάση σώματος,
γλώσσα του σώματος κτλ.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μάθει τα λόγια και τη μουσική απ’ έξω πριν
από τη μεγάλη μέρα.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι συγχρονισμένοι.
Πραγματοποιήστε πρόβα πάνω στη σκηνή με φωνές, μουσική και χορογραφία.

Τόπος
Η εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα μέρη: σε ανοιχτό χώρο, εκκλησία,
αίθουσα συναυλιών, αμφιθέατρο ή πολιτιστικό κέντρο.

Δραστηριότητα 4: Βραδιά συζήτησης με θέμα «Αποκρυπτογραφώντας την
Ευρώπη» (προαιρετικό)
Η βραδιά συζήτησης με θέμα: «Αποκρυπτογραφώντας την Ευρώπη: γεγονότα και
παρανοήσεις» έχει ως στόχο να παρέχει απαντήσεις στις ερωτήσεις, τις επικρίσεις και τα
σχόλια των πολιτών αναφορικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη επί του παρόντος έχει
αποτελέσει το αντικείμενο δικαιολογημένης δημοκρατικής συζήτησης, η οποία αμφισβητεί το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του. Ωστόσο, είναι σημαντικό η συζήτηση να βασίζεται
σε γεγονότα: η Ευρώπη έχει πέσει θύμα πολυάριθμων παρανοήσεων που τείνουν να
δημιουργούν φήμες και ανακριβείς αντιλήψεις.
Η εκδήλωση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διασκεδαστική και διαδραστική.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Sli.do, το κοινό θα επιλέξει τα θέματα στα οποία θα
αναφερθούν οι ομιλητές, ψηφίζοντας στα smartphones ή τα τάμπλετ τους, εάν συμφωνούν ή
όχι με μία δήλωση όπως για παράδειγμα: «Οι τιμές έχουν αυξηθεί από την ένταξή μας στο
ευρώ». Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε πραγματικό χρόνο σε μία μεγάλη οθόνη,
δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό και τους ομιλητές να γνωρίζουν εάν οι παρευρισκόμενοι
συμφωνούν ή διαφωνούν με τη δήλωση αυτή. Έτσι, οι ομιλητές θα είναι σε θέση να
παράσχουν στοχευμένες απαντήσεις και το κοινό θα εμπλακεί άμεσα στη συζήτηση. I

Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και άλλες εφαρμογές: kahoot, mentimeter, κτλ.

Δραστηριότητα 5: Αξιολόγηση
<Ημερομηνία και Τόπος>
Πέρασες καλά σε αυτή την εκδήλωση; Δώσε τη βαθμολογία σου σε μία κλίμακα από το 1 έως
το 5.
1

2

3

4

5

Καθόλου

Όχι πολύ

Αρκετά

Ναι

Πάρα πολύ

Πώς θα αξιολογούσες τις γνώσεις σου για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη συμμετοχή σου
σε αυτή την εκδήλωση; Δώσε τη βαθμολογία σου σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5.
1

2

3

4

5

Ανύπαρκτη

Περιορισμένη

Μέτρια

Καλή

Εξαιρετική

Αισθάνεσαι ότι έχεις αποκομίσει κάτι από αυτή τη βραδιά;
1

2

3

4

5

Καθόλου

Όχι πολύ

Αρκετά

Ναι

Πάρα πολύ

Παρουσίαση
1. Είχες ακούσει την Ωδή στη Χαρά πριν από αυτή τη σειρά μαθημάτων;
1
2
3
4
Καθόλου

Όχι πολύ

Λίγο

Ναι

Πάρα πολύ

4

5

Λίγο

Ναι

Πάρα πολύ

3

4

5

Λίγο

Ναι

Πάρα πολύ

2. Σου άρεσαν οι στίχοι που χρησιμοποιήθηκαν;
1
2
3
Καθόλου

Όχι πολύ

3. Σού άρεσε η παρουσίασή σας;
1
2
Καθόλου

Όχι πολύ

5

Ευχαριστούμε! ☺

Μέρος 2: Εκπαιδευτικό Υλικό

Χρονολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χρονολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ιδέα της δημιουργίας μίας ένωσης στην Ευρώπη ήταν κάθε άλλο παρά νέα! Ήδη από το
1849 ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκώ είχε προτείνει τη δημιουργία των «Ηνωμένων
Πολιτειών της Ευρώπης». Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχώρησαν στην ανέγερση του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος μόλις μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1945: Τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1950: Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν δηλώνει υπέρ μίας οικονομικής
ένωσης στην Ευρώπη. Προτείνει η ένωση αυτή να οικοδομηθεί προοδευτικά, ξεκινώντας από
τον οικονομικό τομέα άνθρακα και χάλυβα.
1951: Στην Ευρώπη θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η
παραγωγή άνθρακα και χάλυβα τίθεται υπό κοινή διαχείριση. Η επιλογή του άνθρακα και του
χάλυβα έχουν ιδιαίτερα συμβολική σημασία, καθώς αποτελούσαν τις βασικές πρώτες ύλες
της πολεμικής βιομηχανίας. Με την κοινή διαχείριση αποσκοπούσαν να δώσουν τέλος στην
πιθανότητα εκδήλωσης μελλοντικών πολέμων.
1957: Η Συνθήκη της Ρώμης εγκαθιδρύει μία κοινή αγορά στην Ευρώπη, δίνοντας τη
δυνατότητα στις έξι χώρες που την είχαν υπογράψει να συνεργάζονται ελεύθερα μεταξύ τους
μέσω του εμπορίου. Οι πρώτες έξι χώρες που υπογράφουν τη Συνθήκη είναι η Γερμανία, το
Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες.
1979: Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο δημοκρατική, αποφασίζεται η εκλογή
του Ευρωκοινοβουλίου από όλους τους πολίτες των χωρών της ΕΕ με άμεση καθολική
ψηφοφορία.
1981: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1985: Υπογράφεται η Συνθήκη Σένγκεν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν πλέον να ταξιδεύουν
σε όλη την Ευρώπη χωρίς περιορισμούς.
1992: Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιερώνει ένα κοινό νόμισμα (το ευρώ) και την
ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Χάρη στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να
ψηφίζουν στις ευρωεκλογές από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ακόμα κι αν οι ίδιοι δεν είναι
πολίτες αυτής της χώρας.
2002: Το ευρώ είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ (12
από τα 15 μέλη).
2004: Πραγματοποιείται η μεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10 χώρες της
κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης (CEEC) γίνονται μέλη μέσα στον ίδιο χρόνο. Η
Βουλγαρία και η Ρουμανία γίνονται μέλη το 2005 και η Κροατία γίνεται μέλος της ΕΕ το
2013.

Ευρωπαϊκά Σύμβολα

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 12 κίτρινα αστέρα
σε κύκλο με μπλε φόντο. Συμβολίζει την αλληλεγγύη και την
ενότητα ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.
Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1955 από το
Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 1986 έγινε το σύμβολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ευρώ
Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η
Ιανουαρίου 2002. Σήμερα οι 19 από
τις 28 χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν
το ευρώ, και αποτελούν αυτό που
είναι γνωστό ως ευρωζώνη.

9 Μαΐου: Η Ημέρα της Ευρώπης
Στις 9 Μαΐου 1950, ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε μία
σπουδαία ομιλία: τη Διακήρυξη Σουμάν Προκειμένου να αποτραπεί ένας ακόμη πόλεμος
στο μέλλον, ο Σουμάν πρότεινε την κοινή διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα
στις ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα οι χώρες αυτές έγιναν ανεξάρτητες, καθώς ο
άνθρακας και ο χάλυβας είχαν τεράστια σημασία εκείνη την εποχή. Η 9η Μαΐου από τότε
έχει οριστεί ως η Ημέρα της Ευρώπης ως αναγνώριση της ομιλίας του Σουμάν.

Το έμβλημα της Ευρώπης: «Ενότητα στην πολυμορφία»
Το έμβλημα αυτό περιγράφει την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να ενώσει τα κράτη
μέλη της γύρω από τα ιδανικά της ειρήνης και της ευημερίας, να βοηθήσει κάθε ευρωπαϊκή
χώρα προκειμένου να επωφεληθεί από τη μεγάλη πληθώρα των πολιτισμών, των παραδόσεων
και γλωσσών της ηπείρου.

Ιστορία της Ωδής στη Χαρά, του Ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστορία της Ωδής στη Χαρά, του ύμνου της Ευρώπης

Τι είναι ένας ύμνος;
Σύμφωνα με την παράδοση, ένας ύμνος είναι ένα τραγούδι που τραγουδάμε για να
υμνήσουμε ένα πρόσωπο, ή αξίες που θεωρούμε ότι έχουν μεγάλη σημασία.
Ο εθνικός ύμνος είναι ένα τραγούδι που ενώνει τους πολίτες μίας χώρας γύρω από
ένα κοινό σύνολο αξιών.
Στόχος του ύμνου της Ευρώπης είναι κατά συνέπεια να επικοινωνήσει και να
μεταδώσει τις ευρωπαϊκές αξίες: ειρήνη, ελευθερία και αλληλεγγύη. Σκοπός είναι κάθε
φορά που οι Ευρωπαίοι πολίτες ακούν τον ευρωπαϊκό ύμνο, να αισθάνονται
ενωμένοι.
Ο ευρωπαϊκός ύμνος δεν αντικαθιστά τον εθνικό ύμνο κάθε χώρας. Στόχος
του είναι να αποτίσει φόρο τιμής στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
ύμνος ανακρούεται στις επίσημες τελετές που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Who wrote the anthem?

Ποιος έγραψε τον ύμνο της Ευρώπης;
Ο συντάκτης του ποιήματος: Φρίντριχ φον Σίλερ (1759-1805)
Ο Σίλερ ήταν Γερμανός ποιητής φιλόσοφος και ιστορικός.
Έγραψε το ποίημα Ωδή στη Χαρά το 1785, σε ηλικία 26 χρόνων.
Το ποίημα περιγράφει τη γεμάτη ξεγνοιασιά χαρά του Σίλερ μετά
από μία δύσκολη περίοδο της ζωής του. Σημείωσε αμέσως
επιτυχία στη Γερμανία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, για τους
οποίους ο Σίλερ μετατράπηκε σε θρύλο.

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827) και η Ενάτη Συμφωνία του
Ο Μπετόβεν ήταν Γερμανός συνθέτης. Ξεκίνησε την καριέρα του
στη Βόννη και στη συνέχεια μετακόμισε στη Βιέννη. Θαύμαζε το
ποίημα του Σίλερ και συμμεριζόταν την αγάπη του ποιητή για την
ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αδελφοσύνη. Έτσι, αποφάσισε να
συνθέσει μία Συμφωνία η οποία θα βασιζόταν στο ποίημα αυτό. Η
Συμφωνία αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία του: παρουσιάστηκε
το 1824 μόλις τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του. Κατά τη
διάρκεια της ζωής του ο Μπετόβεν, ο οποίος έπασχε από σύφιλη,
έχανε σταδιακά την ακοή του. Όταν ολοκλήρωσε τη Σύνθεση την
Ενάτη Συμφωνία, ήταν ήδη κωφός. Η Συμφωνία σημείωσε τεράστια επιτυχία. Μετουσιώνει
το αίσθημα της χαράς και της αδελφοσύνης σε μουσική και εκφράζει το ιδεαλιστικό όραμα
του ποιήματος του Σίλερ. Ο Μπετόβεν ήθελε πολύ καιρό να μελοποιήσει το ποίημα του
Σίλερ. Εάν προσέξουμε τα διαφορετικά μουσικά θέματα που περιλαμβάνονται στην Ενάτη
Συμφωνία, γίνεται σαφές ότι ο Μπετόβεν δούλευε πάνω στη
Συμφωνία για σχεδόν τριάντα χρόνια.

Υιοθέτηση και προσαρμογή του ύμνου
Το 1972 το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε ότι τα ιδανικά της
ειρήνης, της αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης, έτσι όπως
εκφράζονται στη Συμφωνία του Μπετόβεν, ταυτίζονται με τις αξίες
που επιθυμούσαν να υπηρετήσουν οι ιδρυτές του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Αυτός είναι και ο λόγος που το τέταρτο μέρος της
Συμφωνίας υιοθετήθηκε ως ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχικά ωστόσο, οι στίχοι είχαν αφαιρεθεί. Αυτό έγινε, ώστε κάθε χώρα της Ευρώπης να
μπορεί να ταυτιστεί, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, με τα ιδανικά και τις αξίες που εκφράζονται
μέσω της μουσικής. Αποτελούσε ένδειξη σεβασμού προς την πληθώρα των γλωσσών της
Ευρώπης.

Ο μύθος της Ευρώπης

Η Ευρώπη ήταν πριγκίπισσα που ζούσε στο βασίλειο
της Φοινίκης, το οποίο εντοπίζεται στο σημερινό
Λίβανο, κοντά στην πόλη του Τυρ. Μία μέρα ο Δίας
την είδε να μαζεύει λουλούδια μαζί με τις φίλες της
στην ακρογιαλιά.

Με σκοπό να την αποπλανήσει, ο Δίας
μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο και πήρε θέση στην
κορυφή ενός κοπαδιού προβάτων, που κατευθυνόταν προς την Ευρώπη και τις φίλες της.

Η Ευρώπη γοητεύτηκε από το όμορφο και ευγενικό ζώο. Τον χάιδεψε, τοποθέτησε μία
κορώνα στο κεφάλι του και στη συνέχεια ανέβηκε στη ράχη του.

Τότε, ο ταύρος πήδηξε στη θάλασσα και κολύμπησε μέχρι την Κρήτη, μεταφέροντας την
Ευρώπη στη ράχη του. Μόλις έφτασαν στην ακτή ο Δίας της αποκάλυψε την ταυτότητά του.
Έζησαν μαζί και έκαναν τρία παιδιά, τον Μίνωα (κατοπινό βασιλιά της Κρήτης), τον
Ραδάμανθη και τον Σαρπηδόνα.

Βιβλιογραφία
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_el
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=en
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΕΝΑ ΝΗΣΙ»
https://gear.gong.hr/wp-content/uploads/2018/12/ENGL_GEAR_Curriculum.pdf
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