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Ειςαγωγι 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ο κόςμοσ μασ βιϊνει ραγδαίεσ αλλαγζσ. Οι 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ διαρκϊσ μεταβάλλονται ωσ αποτζλεςμα ιςτορικϊν 

ςυγκυριϊν που οδιγθςαν ςε μαηικζσ πλθκυςμιακζσ μετακινιςεισ. Λαοί 

με διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ καταβολζσ, πλζον, καλοφνται να 

ςυνυπάρξουν, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ζντονα πλουραλιςτικϊν 

κοινωνιϊν. Διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, γλϊςςεσ, κρθςκείεσ, παραδόςεισ, 

ικθ και ζκιμα ςυνυπάρχουν, ςυνκζτοντασ τθ ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα. 

Κριτιρια επιλογισ κζματοσ 

        Με βάςθ τθν παραπάνω εκτίμθςθ επιλζχκθκε το κζμα τθσ 

Ευζλικτθσ Ηϊνθσ «Γειτονιζσ του κόςμου». Το ςφγχρονο ςχολείο, 

αφουγκραηόμενο τισ νζεσ κοινωνικζσ επιταγζσ οφείλει όχι μόνο να μθν 

είναι αμζτοχο ςτουσ διαφλουσ επικοινωνίασ των διαφορετικϊν 

πολιτιςμϊν αλλά ενίοτε και να τουσ δθμιουργεί.  

Στόχοι 

Γενικόσ ςκοπόσ 

Ευρφτεροσ διδακτικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να ζρκουν ςε 

επαφι με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και να εντοπίςουν τα βαςικά 

ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τουσ λαοφσ. Επίςθσ, να οδθγθκοφν ςτθ 

δθμιουργία ενόσ πνεφματοσ ευρείασ αντίλθψθσ και κατανόθςθσ του 

διαφορετικοφ.  Τζλοσ, κφριο ηθτοφμενο αποτζλεςε θ ςυνειδθτοποίθςθ  

από τουσ μακθτζσ ότι ηοφμε ςε ζνα περιβάλλον ςυνφπαρξθσ 

διαφορετικϊν κουλτοφρων, φυλϊν, κρθςκειϊν κτλ. ςτο οποίο 

καλοφμαςτε όλοι να ςυμβιϊςουμε αρμονικά.  

      Στόχοι περιεχομζνου  

Οι ςτόχοι περιεχομζνου που τζκθκαν είναι οι εξισ: 

 θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

 θ διατφπωςθ ερωτθμάτων 

 θ ςυλλογι  δεδομζνων  

 θ ανάλυςθ και ςφνκεςθ πλθροφοριϊν 

 θ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 



 
 

 

Διαδικαςτικοί ςτόχοι 

Οι διαδικαςτικοί ςτόχοι αφοροφν ςτισ πρακτικζσ τθσ 

ομαδοςυνεργατικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 θ ενεργόσ ζνταξθ ςτθ λειτουργία τθσ ομάδασ 

 θ ανάπτυξθ αιςκιματοσ πρωτοβουλίασ και ευκφνθσ για τισ 

ατομικζσ και ομαδικζσ επιλογζσ 

 θ ανάπτυξθ τθσ προςοχισ και τθσ προςιλωςθσ ςτον κοινό 

ςκοπό 

Επιμζρουσ  παιδαγωγικοί ςτόχοι 

 επαφι των μακθτϊν με άλλουσ πολιτιςμοφσ και τισ ςυνικειζσ 

τουσ 

 αντίλθψθ ότι θ πολυπολιτιςμικότθτα επθρεάηει τθν κοινωνία 

μασ και ότι θ αναγνϊριςθ και ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν αρμονικι 

ςυμβίωςθ 

 αποδοχι τθσ ετερότθτασ και εκτίμθςθ τθσ αξίασ των 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ παγκόςμιασ 

ιςτορίασ 

 ζναυςμα ενδιαφζροντοσ για περαιτζρω διερεφνθςθ 

 κριτικι τοποκζτθςθ ςε ιςτορικζσ εξελίξεισ 

 χριςθ μζςων και εργαλείων για τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ 

 δθμιουργικι και καλλιτεχνικι ζκφραςθ 
 

Διακεματικι προςζγγιςθ 

Γλώςςα: Παρουςιάςεισ κειμζνων, παραγωγι γραπτοφ και 

προφορικοφ λόγου. 

Ιςτορία: Συςχζτιςθ κεμάτων με ιςτορικά πρόςωπα και γεγονότα. 

Θρηςκευτικά: Εντοπιςμόσ ετερόδοξων και αλλόκρθςκων λαϊν 

Γεωγραφία: Ανκρωπογενι περιβάλλοντα και γεωγραφικόσ 

εντοπιςμόσ τουσ. 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Αναφορά ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα 



 
 

Αιςθητική Αγωγή: Εναςχόλθςθ με ηωγραφικι, κολλάη και 

καταςκευζσ. 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτέσ: Παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν βίντεο, 

αναηιτθςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ από το διαδίκτυο. 

Μεκοδολογία Προγράμματοσ 

         Για τθν ολόπλευρθ διερεφνθςθ του κζματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ 

ςχεδιάςτθκαν ςυνολικά  9  εκπαιδευτικζσ δράςεισ κακεμία από τισ 

οποίεσ διιρκθςε 2 με 4 διδακτικζσ ϊρεσ.  Σε κάποιεσ από αυτζσ τισ 

δράςεισ ηθτικθκε προετοιμαςία των μακθτϊν από το ςπίτι. Θ μζκοδοσ 

που ακολουκικθκε για τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ ιταν κυρίωσ θ 

ομαδοςυνεργατικι. Οι μακθτζσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ κάκε δράςθσ 

εργάςτθκαν ανά 2 ι ανά 4. Συνοπτικά οι δράςεισ ιταν οι εξισ: 

 Αυτόχκονεσ λαοί 

 Παρουςιάηω μια χϊρα 

 Σχολεία του κόςμου 

 Κινζηικοσ μφκοσ 

 Θρθςκείεσ του κόςμου 

 Διαφορετικά οικοςυςτιματα  

 Παράξενεσ γλϊςςεσ  

 Αφρικάνικεσ μάςκεσ 

 Τοπικζσ ενδυμαςίεσ 

             Εποπτικά μζςα 

        Για τθν εκπόνθςθ του προγράμματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ 

χρθςιμοποιικθκαν θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, προτηζκτορασ, καρτζλεσ 

με εικόνεσ, εγκυκλοπαιδικά βιβλία, λογοτεχνικά κείμενα, περιοδικά, 

εφθμερίδεσ, γραφικι φλθ, υλικά ηωγραφικισ και υλικά χειροτεχνικϊν 

καταςκευϊν.   

Επίςθσ, οι μακθτζσ για τθν περάτωςθ του προγράμματοσ δεν 

περιορίςτθκαν μόνο ςτισ αίκουςεσ του ςχολείου, αλλά επιςκζφτθκαν 

κατάλλθλουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ παρακολοφκθςαν ςχετικά 

προγράμματα τα οποία ενίςχυςαν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Τζλοσ, πολφτιμοι αρωγοί ςτθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ 

ςτάκθκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μασ και ιδιαίτερα θ 

δαςκάλα των Εικαςτικϊν,  κυρία Μανταλζνα Μελιςςουργάκθ. 
 



 
 

 

Παρουςίαςθ προγράμματοσ  
Ευζλικτθσ ηϊνθσ  

Γειτονιές του κόσμου  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*κα πρζπει να ξζρουμε όλοι ότι θ διαφορετικότθτα κεντάει ζνα πλοφςιο χαλί ςτο 

οποίο όλοι οι κόμποι ζχουν ιςότιμθ αξία, ανεξάρτθτα από το χρϊμα τουσ 

Maya Angelou, Αφροαμερικανίδα ποιιτρια και ςυγγραφζασ 

 



 
 

Αυτόχκονεσ λαοί 

 

Παποφα 

Ικαγενείσ κάτοικοι τθσ Νζασ Γουινζασ και οριςμζνων άλλων νθςιϊν τθσ 

Μελανθςίασ. Το όνομά τουσ 

προζρχεται από το πουάχ – 

πουάχ, που ςθμαίνει κατςαρά 

μαλλιά. Διακρίνονται ςε δφο 

τφπουσ: ςτουσ Μελανιςιουσ 

και ςτουσ ορεινοφσ. Οι 

Μελανιςιοι λζγονται και 

παράλιοι, ζχουν λεπτι 

ςωματικι διάπλαςθ και 

χαμθλό φψοσ. Το κεφάλι τουσ 

είναι ςτενό και μακρουλό και 

τα μαλλιά τουσ ςγουρά, ενϊ θ 

μφτθ τουσ δεν είναι πλατιά μα 

γαμψι. Το δζρμα τουσ είναι ςκουρόχρωμο. Οι ορεινοί ζχουν κανονικό 

ανάςτθμα, φαρδιά μφτθ, μεγάλο ςτόμα, πλατφ πρόςωπο και 

ςκουρόχρωμο δζρμα. Τα μαλλιά τουσ είναι, όπωσ και ςτουσ 

προθγοφμενουσ, ςγουρά. Συναντιοφνται ςτθν ενδοχϊρα τθσ Νζασ 

Γουινζασ. Οι Παποφα αςχολοφνται κυρίωσ με τθ γεωργία και με το 

κυνιγι και ο πολιτιςμόσ τουσ βρίςκεται ακόμα ςε πρωτόγονο ςτάδιο. Οι 

Παποφα ςυνθκίηουν να ντφνονται περίεργα με πρωτόγονο τρόπο, γιατί 

δεν ζχουν τον ίδιο τρόπο ηωισ με εμάσ. Επίςθσ, οι Παποφα εκτελοφν 

περίεργεσ τελετζσ. Μία από αυτζσ είναι ο χορόσ τθσ βροχισ, που ζχει 

ςαν ςτόχο να 

προκαλζςει βροχι. 

 

 



 
 

Λάπωνεσ 

Οι Λάπωνεσ ζχουν 

ανάςτθμα κοντό (από 

1,20μ. ζωσ 1,50μ.) και 

αςχολοφνται με το κυνιγι  

και το ψάρεμα. Οι ίδιοι 

ονομάηονται Σαμπζ. Για 

μεταφορικό μζςο 

χρθςιμοποιοφν το 

ζλκθκρο, το οποίο, εκτόσ από τα ςκυλιά το ςζρνουν και οι τάρανδοι. Το 

δζρμα τουσ είναι 

μελαχρινό, το 

πρόςωπό τουσ πλατφ 

με εξζχοντα 

ηυγωματικά και το 

κεφάλι τουσ βραχφ. 

Ζχουν μικρά πόδια και 

χζρια και ίςια μαλλιά. 

Θ γλϊςςα τουσ είναι θ 

ςααμικι και θ 

κυριότερθ κρθςκεία 

τουσ ο 

Λουκθρανιςμόσ. Εργάηονται κυρίωσ ωσ εκτροφείσ ταράνδων. Ηουν 

νομαδικά και ζχουν αποκτιςει ςκανδιναβικό τρόπο ηωισ.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Μαορί 

Οι Μαορί είναι ικαγενισ 

πλθκυςμόσ τθσ Νζασ 

Ηθλανδίασ. Οι ανατολικοί 

Πολυνιςιοι, πρόγονοι των 

Μαορί, ιταν ψαράδεσ. Μετά 

τθν άφιξθ των δυτικϊν λαϊν 

ςτθ γθ τουσ οι Μαορί ζπρεπε 

να προςαρμοςτοφν άμεςα 

ςτον υλικό πολιτιςμό. Μαορί 

ςθμαίνει «κοινωνικόσ» ι «κοινόσ». Οι άνκρωποι φοροφν 

περίτεχνα κοςμιματα και 

κάνουν τατουάη  ςφμφωνα με 

τθν παράδοςι τουσ. Οι Μαορί 

ζχουν το Μαράε που είναι ζνα 

κοινοτικό τελετουργικό που 

ςυμβολίηει τθν ενότθτα τθσ 

ομάδασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Μαςάι 

Οι Μαςάι ηουν ςτθν περιοχι των 

ςυνόρων μεταξφ Κζνυασ και Τανηανίασ. Υπολογίηονται περίπου ςτισ 900 

χιλιάδεσ και ςτισ δφο χϊρεσ. Παρόλο που οι κυβερνιςεισ προςπακοφν 

να πείςουν τουσ Μαςάι να εγκαταλείψουν  τον θμινομαδικό τρόπο 

ηωισ, αυτοί επιμζνουν ςτα ικθ και ζκιμά τουσ. Μάλιςτα θ ικανότθτά 

τουσ να καλλιεργοφν ςε εριμουσ και δαςικζσ εκτάςεισ, ζχουν κάνει 

πολλοφσ να πουν ότι ο τρόποσ ηωισ 

των Μαςάι είναι θ απάντθςθ ςτθν 

αλλαγι του κλίματοσ που 

παρατθρείται ςτον πλανιτθ μασ. Ζνα 

χωριό των Μαςάι ζχει τζςςερισ ζωσ 

οχτϊ οικογζνειεσ με τα κοπάδια 

τουσ. Συνικειά τουσ είναι το 

τρφπθμα και το τζντωμα των αυτιϊν 

τουσ τόςο ςτουσ άντρεσ όςο και ςτισ 

γυναίκεσ. Κφρια τροφι τουσ είναι το 

κρζασ, το γάλα, το καλαμπόκι, οι πατάτεσ, το ρφηι, τα φαςόλια, οι 

ςοφπεσ από φυτά και το αίμα των βοδιϊν ςτισ γιορτζσ τουσ.  
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Πυγμαίοι 

Οι Πυγμαίοι είναι λαοί τθσ 

Αφρικισ που κατοικοφν κατά 

μικρζσ ομάδεσ ςτισ πιο 

απρόςιτεσ ηϊνεσ των 

ιςθμερινϊν δαςϊν τθσ 

κεντρικισ Αφρικισ. Αν και 

οριςμζνοι ανκρωπολόγοι τουσ 

κατζταςςαν  ςε ζναν κορμό τθσ μαφρησ φυλήσ με τα ςφγχρονα 

δεδομζνα τα μοναδικά χαρακτθριςτικά που είναι κοινά ςε όλουσ τουσ 

Πυγμαίουσ είναι το χρϊμα του δζρματοσ και το χαμθλό τουσ φψοσ 

(κάτω από 1,60μ.). Οι Πυγμαίοι 

εϋϋιναι από τουσ αρχαιότερουσ 

λαοφσ τθσ Αφρικισ. Θ κυριαρχία 

τουσ εκτεινόταν κάποτε ςε όλθ τθν 

ιςθμερινι και κεντρικι Αφρικι και 

ίςωσ ςυνδζονταν με τουσ λαοφσ 

χαμθλοφ αναςτιματοσ τθσ νότιασ 

Αςίασ. Αναφζρεται ότι οι Αρχαίοι 

Αιγφπτιοι τουσ γνϊριηαν 

τουλάχιςτον από το 3000 π.Χ. και τουσ αποκαλοφςαν με το όνομα Άκα. 

Αναφζρεται, επίςθσ, ότι οι Ζλλθνεσ τουσ ονόμαηαν Πυγμαίουσ γιατί 

ιταν βραχφςωμοι ςαν μία πυγμι (=γροκιά). 

 

 



 
 

Κνδιάνοι  

Οι Ινδιάνοι αποτελοφνται από 

πολλζσ φυλζσ  που ηουν ςτθν 

Αμερικι. Θ γλϊςςα, θ ενδυμαςία 

και τα ζκιμά τουσ  αλλάηουν από τθ 

μία φυλι ςτθν άλλθ, ωςτόςο 

υπάρχουν πολλζσ ομοιότθτεσ 

μεταξφ τουσ. Στθ μουςικι τουσ 

χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τφμπανα και 

φλογζρεσ. Θ τζχνθ τουσ 

περιλαμβάνει πολλοφσ τομείσ όπωσ  ηωγραφικι, γλυπτικι και 

καταςκευι κοςμθμάτων. Οι Ινδιάνοι χρονολογοφνται από τον 15ο 

αιϊνα. Ηουν ςε οικογζνειεσ και 

βοθκοφν ο ζνασ τον άλλο όποτε 

υπάρχει ανάγκθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Εςκιμϊοι 

Οι Εςκιμϊοι κατάφεραν να 

επιηιςουν ςε δφςκολεσ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 

διαμζνοντασ ςε ιγκλοφ και κυνθγϊντασ κυρίωσ φϊκιεσ 

και φάλαινεσ, που τουσ εξαςφάλιηαν τροφι και ζνδυςθ. 

Μετακινοφνται με ζλκθκρα 

τα οποία τα ςζρνουν 

ςκυλιά. Ακόμα και ςιμερα 

ακολουκοφν τον ίδιο 

πατροπαράδοτο τρόπο ηωισ 

, χρθςιμοποιϊντασ όμωσ 

ενίοτε και τηιπ, όταν τουσ το 

επιτρζπει το πάχοσ των 

πάγων. Οι Ινοφιτ, όπωσ 

αποκαλοφνται οι ίδιοι, ηουν 

ςτθν Αλάςκα, ςτο βόρειο Καναδά και ςτθ Γροιλανδία. Τα τελευταία 

χρόνια ζχουν γίνει πιο μοντζρνοι και κατοικοφν ςε χτιςμζνα ςπίτια. Στισ 

περιοχζσ που ηουν, τα φυτά είναι λιγοςτά. Ζτςι οι περιςςότεροι είναι 

κυνθγοί και ψαράδεσ. Συνικωσ κυνθγοφν ταράνδουσ, φϊκιεσ και 

πολικζσ αρκοφδεσ.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Παρουςιάηω μια χϊρα 
 

 

 

 



 
 

Σχολεία του κόςμου 
  



 
 

 

 



 
 

Κινζηικοσ μφκοσ 
 

Τμ ναγηζμέκμ δμπείμ  
Πνηκ πμιιά πνόκηα, ζε μηα επανπία θάπμο 

ζηεκ Κίκα, δμύζε μηα ειηθηςμέκε γοκαίθα ε μπμία 

θμοβαιμύζε θαζεμενηκά κενό από έκα μαθνηκό 

νοάθη με δοό μεγάια δμπεία πεναζμέκα ζε έκα 

μαθνύ λύιηκμ θμκηάνη ημ μπμίμ ζηήνηδε ζημοξ 

ώμμοξ ηεξ. 

Τμ έκα δμπείμ ήηακ άρμγμ θαη μεηέθενε πάκηα 

όιε ηεκ πμζόηεηα κενμύ πμο μπμνμύζε κα πςνέζεη. 

Τμ άιιμ είπε μηα νςγμή θαη ζημ ηέιμξ ηεξ μαθνηάξ 

δηαδνμμήξ, από ημ νοάθη ζημ ζπίηη, έθζακε με ηε 

ζηάζμε ημο κενμύ εώξ ηε μέζε. Έηζη γηα δύμ μιόθιενα 

πνόκηα ε γοκαίθα θμοβαιμύζε θαζεμενηκά μόκμ 

εκάμηζη δμπείμ κενό ζημ ζπίηη ηεξ. 

Φοζηθά ημ ηέιεημ δμπείμ έκμηςζε οπενήθακμ πμο 

εθπιήνςκε απόιοηα θαη ηέιεηα ημ ζθμπό γηα ημκ 

μπμίμ είπε θαηαζθεοαζηεί. Τμ ναγηζμέκμ δμπείμ ήηακ 

δοζηοπηζμέκμ πμο μόιηξ θαη μεηά βίαξ μεηέθενε ηα μηζά 

από αοηά πμο έπνεπε θη έκμηςζε κηνμπή γηα ηεκ αηέιεηα ημο. 

Ύζηενα από δύμ πνόκηα δεκ άκηεπε πηα ηεκ θαηάζηαζε αοηή 

θαη απμθάζηζε κα μηιήζεη ζηεκ ειηθηςμέκε γοκαίθα. 

"Νηνέπμμαη ηόζμ γηα ημκ εαοηό μμο θαη ζέις κα ζμο 

δεηήζς ζογγκώμε!"  

"Μα γηαηί;" νώηεζε ε γνηά. "Γηα πμημ ιόγμ κηώζεηξ κηνμπή;" 

"Ε, κα ! Δύμ πνόκηα ηώνα μεηαθένς μόκμ ημ μηζό κενό ιόγς 

ηεξ νςγμήξ μμο θαη ελαηηίαξ μμο θμπηάδεηξ άδηθα θαη εζύ!" 

Η γοκαίθα παμμγέιαζε:  

"Παναηήνεζεξ όηη ζημ μμκμπάηη 

οπάνπμοκ ιμοιμύδηα μόκμ ζηε δηθή ζμο πιεονά θαη όπη ζηε 

μενηά ημο άιιμο δμπείμο; Πνόζελα ηεκ αηέιεηά ζμο θαη ηεκ 

εθμεηαιιεύηεθα." "Φύηερα ζπόνμοξ ζηεκ πιεονά ζμο θαη 

εζύ ημοξ πόηηδεξ. Δύμ πνόκηα ηώνα μαδεύς ηα άκζε θαη ηα 

ημπμζεηώ ημ ηναπέδη μμο. Ακ δεκ ήζμοκ εζύ δεκ ζα είπα 

ηόζε μμμνθηά κα ζημιίδεη ημ ζπηηηθό μμο!" 
Πίςω από τισ λζξεισ… 
 



 
 

Σε αυτι τθν ιςτορία ξεχωρίηει κυρίωσ θ ςτάςθ τθσ γυναίκασ απζναντι ςτθν 
ατζλεια....Γιατί; Γιατί κα μποροφςε να πετάξει το δοχείο, αφοφ ωσ ςπαςμζνο τθσ 
ιταν πια ...άχρθςτο!! Όμωσ δεν το ζκανε. Βρικε τον τρόπο, γιατί είχε τθ κζλθςθ, 
να μετατρζψει τθν ατζλεια του δοχείου ςε κάτι δθμιουργικό. Αποφάςιςε να 
χρθςιμοποιιςει αυτι τθν "ατζλειά " του για κάποιον ςκοπό, και τα κατάφερε. 
Αλικεια, πόςο πιο όμορφοσ κα ιταν ο κόςμοσ μασ αν όλοι μασ κεωροφςαμε ωσ 
δεδομζνο αυτό που ζκανε θ γυναίκα τθσ ιςτορίασ μασ;  
Εμείσ; Ια πετάξουμε τα "ραγιςμζνα δοχεία" που υπάρχουν γφρω μασ; Ια τα 
κλείςουμε κάπου επειδι μεταφζρουν μόνο το μιςό νερό; 
Θ μιπωσ ιρκε θ ϊρα να ανοίξουμε τα μάτια μασ (και τθν καρδιά μασ) και να 
αναγνωρίςουμε πωσ υπάρχουν χιλιάδεσ τρόποι τα "δοχεία" αυτά να 
προςφζρουν...; 
 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Ιρθςκείεσ του κόςμου 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Εβραϊςμόσ   



 
 

Βουδιςμόσ 

 

  

  



 
 

Κςλαμιςμόσ 

 

 

  



 
 

Κομφουκιανιςμόσ 

 

 

 

 

 



 
 

Κνδουιςμόσ 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Διαφορετικά οικοςυςτιματα  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Σε μια γειτονιά του κόςμου… βρίςκεται και το οικοςφςτθμα 

τθσ Κριτθσ, το οποίο και επιςκεφκικαμε! 

 

  



 
 

Παράξενεσ γλϊςςεσ 
 

Και αν βρεκοφμε ςε μια μακρινι χϊρα και κζλουμε να 

κάνουμε φίλουσ ; 

Μάκαμε, λοιπόν, να το λζμε: θζλεισ να γίνουμε φίλοι; 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Αφρικάνικεσ μάςκεσ 
 

Στο εργαςτιρι των εικαςτικϊν καταςκευάςαμε μάςκεσ… 

 

 

 



 
 

Τοπικζσ ενδυμαςίεσ 
 

Και ςτο τζλοσ… 

κάναμε καινοφριουσ φίλουσ!! 

Τθν Τςόα Κα από τθν Καπωνία, 

 

 

  



 
 

τον αφρικανό Αμπζ Μαχάτ  

 

 

  



 
 

και τθν Ακάνςα από τθν Κνδία 

 

 

 

 

Οι οποίοι μασ είπαν ζνα μυςτικό… 



 
 

Ότι αυτά που μασ ενϊνουν είναι περιςςότερα από αυτά που 

μασ χωρίηουν! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Η ομάδα που εργάςτθκε: 

Οι μακθτζσ τθσ ΣτϋΔθμοτικοφ, 

Αντϊνθσ Βρζντηοσ 

Μανϊλθσ Βρζντηοσ 

Αςτρινόσ Μαυρογιαννάκθσ 

Φάνθσ Μιχαλομανωλάκθσ 

Φωτεινι Οικονομάκ 

Μαρία Ειρινθ Ταμβακάκθ 

Βαςίλθσ Φωκαζασ 

και θ δαςκάλα τθσ τάξθσ, 

                                           Σφλια Δθμθτρακοποφλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


