
Αναστασία Φακίδου
Σχολική Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας



α) Αξιοποίηση εικαστικών έργων από καλλιτέχνες
διαφορετικών χωρών της Ε.Ε..

β) Αλληλοδιείσδυση μορφών από έργο του καλλιτέχνη
μιας χώρας στον πίνακα καλλιτέχνη άλλης χώρας
(αλληλοεπίδραση των καλλιτεχνών από το έργο
ομοτέχνων τους άλλων χωρών. Η τέχνη ως
αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης και ως κοινό χώρο
δημιουργίας του ευρωπαϊκού πολιτισμικού κεφαλαίου).

γ) Αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας του καλλιτέχνη -
χώρας-μέλος της Ε.Ε. (αναπαράσταση του
πολυγλωσσικού περιβάλλοντος που υπάρχει κατά τη
λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε.. Ενίσχυση της
πολυγλωσσίας των μαθητών/ριών).  



Εισαγωγή στο χωροχρονικό πλαίσιο και νύξη
για το αφηγηματικό περιεχόμενο. 

Από την έναρξη ως το τέλος της προβολής
ακούγεται ο ύμνος της Ε. Ε. («Ωδή στη Χαρά», 
Μπετόβεν).

ΩΡΑΙΑ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ! 
ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΑΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.



Στροβιλισμός μορφών σε κύκλο: ο κύκλος συμμετοχής-
συνεργασίας (συμβολισμός Ε.Ε.), η δύνη μιας πορείας
στο ασυνείδητο/ονειρικό.
- «ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΝΑ ΠΑΙΞΩ ΚΙ ΕΓΩ;»
- «ΒΕΒΑΙΩΣ, ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!». 
Ταύτιση κοριτσιού και αναγνωστών με το παιδί που
ρωτά. 
Θετική απάντηση: καλωσόρισμα και αποδοχή στον
κύκλο συνεργασίας.

MÄDCHEN
SPIELE ICH 

AUCH I? 

SELBSTVERSTÄNDLICH!
GEKOMMEN MIT US.



-«Μmm! I want Moore…»
α) Αποκάλυψη ονόματος καλλιτέχνη (Moore).
β) Διεύρυνση κύκλου παιγνιδιού-συνεργασίας
χωρών Ε.Ε. (More=περισσότερο).

«Μμμ!»: στοιχείο των κόμικ. 
Αγελάδα: νύξη για τον μύθο. 

Μmm! 
I want 

Moore.…



Δυο γυναίκες=δυο χώρες=δυο περίοδοι=δυο
κουλτούρες.
«ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ;» (μη αναγνώριση)
«ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ;» (νέο περιβάλλον)
«ΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΕΤΣΙ; ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» (ηθικό
σχόλιο, δημιουργεί ιλαρότητα). 
«ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΟΜΠΡΕΛΑ ΜΟΥ»: βοήθεια στην
άπορη-απορούσα Αφροδίτη

(οικονομική κατάσταση χωρών νότου). 

DΟVE 
SONO?



«ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ. 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ. 
ΘΕΕ ΜΟΥ ΕΓΙΝΑ ΑΟΡΑΤΗ»
Ένταση, φόβος (αντιστοίχιση με φόβο για μη
ικανοποίηση αναγκών στον νέο χώρο (Ε.Ε.) -θα
είναι «αόρατοι»).   

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΑΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ. 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ…
ΘΕΕ ΜΟΥ ΕΓΙΝΑ ΑΟΡΑΤΗ! Ν



«ΓΚΡΡ»
-«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;». 
Ανησυχία, κάτι περίεργο συμβαίνει (κορύφωση
της έντασης). Ποιος (ορατός-αόρατος) μπαίνει
και τι φέρνει; 

ΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ
ΕΚΕΙ; 



Πουλιά ήρεμα ή επιθετικά; 



«ΑΑΑ! ΠΕΤΑΩ!». 
Ευτυχισμένη χαίρεται την ελευθερία σε έναν
ουρανό ειρηνικό (ειρηνική διαβίωση στο χώρο
της Ε.Ε.). 
Η τεταμένη ατμόσφαιρα (5ο & 6ο καρέ) 
μετατρέπεται σε θετική: προμήνυμα του
αίσιου τέλους της ιστορίας.

ΑΑΑ!
ΠΕΤΑΩ!



«ΜΑΡΙΑ» (αποκάλυψη ονόματος).
«ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΙ
ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (αποκάλυψη μηνύματος, 
παρακίνηση ηρωίδας- αναγνωστών για την
εκπλήρωση του οράματος). 

MARIA, SUENA POR 
UNA EUROPA 
UNIDA Y CUANDO 
TE DESPIERTES HAZ 
DE ESTE SUENO 
UNA REALIDAD



Από το λευκοντυμένο
κορίτσι του Νόλντε στο
λευκοντυμένο κορίτσι του
Πικάσο: από τη διεύρυνση

στην ειρηνική Ε.Ε..



«ΜΑΡΙΑΑΑ, ΞΥΠΝΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!»
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Κλήση-πρόσκληση για ανάληψη υποχρεώσεων, 
εκπλήρωση ονείρων.
Το τέλος της ιστορίας = το τέλος της νύχτας
Τα αστέρια τ’ ουρανού στ’ αστέρια της
σημαίας.
Το όνειρο αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα•
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ!

ΜΑΡΙΑΑΑ! 
ΞΥΠΝΑ,
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ.




