
«Τα ζρνιεία ρηίδνπλ γέθπξεο θηιίαο» 
 

Η Γ΄ ηάμε ηνπ 2νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γξεβελώλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο eTwinning (ειεθηξνληθήο αδεξθνπνίεζεο) πινπνηεί ην ζρνιηθό 
έηνο 2021-2022 έξγν κε ηίηιν: «Τα ζρνιεία ρηίδνπλ γέθπξεο θηιίαο» 
https://twinspace.etwinning.net/192366/home  

 
τεηηθά κε ηο έργο 

Οη άλζξσπνη από πνιύ παιηά έρηηδαλ γέθπξεο γηα λα επηθνηλσλνύλ κε 
ηνπο γείηνλέο ηνπο. Τν ίδην θάλνπλ θαη ζήκεξα. Παιηά νη γέθπξεο ήηαλ από 
μύιν θαη πέηξα. Σήκεξα νη γέθπξεο θηηάρλνληαη από κπεηόλ, ζίδεξν θαη άιια 
πιηθά. Σήκεξα ππάξρνπλ ρηιηάδεο γέθπξεο ζε όιν ηνλ θόζκν, άιιεο παιηέο 
θαη άιιεο ζύγρξνλεο. Τε ιέμε γέθπξα όκσο ηε ρξεζηκνπνηνύκε πνιιέο θνξέο 
θαη κεηαθνξηθά, όηαλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα θηιία, ζπλεξγαζία, 
αιιειεγγύε, θαηαλόεζε. 

ΣΟΧΟΗ  
Θα εξεπλήζνπκε θαη ζα γλσξίζνπκε ηα παιηά πέηξηλα γεθύξηα αιιά θαη 

ηα λέα ζύγρξνλα γεθύξηα ηεο πεξηνρήο καο. Θα κειεηήζνπκε ηελ ηζηνξία, ηνλ 
ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ηελ πξνζθνξά ησλ παιηώλ πέηξηλσλ γεθπξηώλ, αιιά 
θαη ησλ ζύγρξνλσλ γεθπξώλ. Θα κειεηήζνπκε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο κέζα 
από ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή (STEM). Θα κάζνπκε γηαηί νη άλζξσπνη 
ρηίδνπλ γέθπξεο όηαλ έρνπκε εηξήλε θαη γηαηί ηηο γθξεκίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ πνιέκνπ. Επίζεο, ζα κάζνπκε γηα ην ξόιν ησλ γεθπξώλ ζηηο κεηαθνξέο 
θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ 
ζε κηα πεξηνρή. Θα θαηαγξάςνπκε όιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζα ηηο 
κνηξαζηνύκε κε ηα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία. Σηόρνο καο είλαη λα θάλνπκε 
ειεθηξνληθέο γέθπξεο θηιίαο κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
έξγν. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  
Τν έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζρνιείσλ - 

εηαίξσλ. Τν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ έρεη σο εμήο: 
Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο 
Επηθνηλσλία θαη γλσξηκία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ζρνιείσλ. 

Θα εξεπλήζνπκε θαη ζα γλσξίζνπκε ηηο παιηέο πέηξηλεο γέθπξεο, αιιά θαη ηηο 
λέεο ζύγρξνλεο γέθπξεο ηεο πεξηνρήο καο. 

Δεθέκβξηνο-Ιαλνπάξηνο 
Θα κειεηήζνπκε ηελ ηζηνξία, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ηελ πξνζθνξά 

ησλ παιηώλ πέηξηλσλ αιιά θαη ησλ ζύγρξνλσλ γεθπξώλ. Θα κειεηήζνπκε 
ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο κέζα από ηελ Επηζηήκε, ηελ Τερλνινγία, ηε Μεραληθή 
θαη ηα Μαζεκαηηθά (STEM). Θα ζρεδηάζνπκε γέθπξεο ζην ραξηί (δσγξαθηθή) 
θαη ζα «ρηίζνπκε» γέθπξεο από πειό θαη άιια πιηθά (ρεηξνηερλία). 

Ιαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 
Θα κάζνπκε γηα ην ξόιν πνπ παίδνπλ νη γέθπξεο ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ 
πεξηνρή. Θα κάζνπκε γηαηί νη άλζξσπνη ρηίδνπλ γέθπξεο ζε πεξηόδνπο 
εηξήλεο, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηηο γθξεκίδνπλ. Θα αθνύζνπκε 
ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο γέθπξεο θαη ζα γξάςνπκε πνηήκαηα γηα 
ηηο γέθπξεο θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. 
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Μάξηηνο-Απξίιηνο 
Θα θαηαγξάςνπκε όιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζα ηηο κνηξαζηνύκε κε ηα 
ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία. Σηόρνο καο είλαη λα «ρηίζνπκε» ειεθηξνληθέο 
γέθπξεο θηιίαο κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Σηηο 
14 Απξηιίνπ ζπληνληδόκαζηε θαη ελώλνπκε ηηο δπλάκεηο καο κε  ζρνιεία από 
όιε ηελ Επξώπε θαη "ρηίδνπκε" ην γεθύξη ηνπ Παζά. (Σηηο 14 Απξηιίνπ 1941 
"ην γεθύξη ηνπ Παζά" ζηελ Κνθθηληά Γξεβελώλ  αλαηηλάρηεθε από  Βξεηαλνύο 
θαη Νενδειαλδνύο ζηξαηηώηεο  γηα λα δηαθόςνπλ ηελ γεξκαληθή πξνέιαζε. 
Σηηο 14 Απξηιίνπ 2022 ζρνιεία από όιε ηελ Επξώπε ελώλνπκε ηηο δπλάκεηο 
θαη ην "μαλαρηίδνπκε". Τελ εκέξα απηή ε Γ΄  ηάμε  ηνπ 2νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 
Γξεβελώλ   δηνξγαλώλεη εθδήισζε  κε ζέκα: "Χηίδοσκε ηο γεθύρη ηοσ Παζά 
θαη ηο κεηολοκάδοσκε ζε γεθύρη ηες θηιίας θαη ζσλεργαζίας ηωλ ιαώλ". 
Όζα ζτοιεία από όιε ηελ Εσρώπε δειώζοσλ  ζσκκεηοτή ηελ εκέρα 
ασηή ζα δωγραθίζοσλ ή ζα θάλοσλ κία τεηροηετλία ζτεηηθή κε ηο ζέκα 
θαη ζα ηελ αλεβάζοσλ ζε έλα padlet 
(https://padlet.com/karaliolio/1ee595mde9ln).  Σθοπός ασηής ηες 
εθδήιωζες είλαη λα ελώζοσκε ηης δσλάκεης όιοη θαη λα δεηήζοσκε από 
ηης θσβερλήζεης ηωλ θραηώλ ηες Γερκαλίας, ηες Μεγάιες Βρεηαλίας θαη 
ηες Νέας Ζειαλδίας, θαζώς θαη από άιιοσς δηεζλείς οργαληζκούς λα 
ζσλδράκοσλ οηθολοκηθά ζηελ αλαθαηαζθεσή ηοσ γεθσρηού ηοσ Παζά 
(όπως έγηλε θαη κε ηο γεθύρη ηοσ Μόζηαρ).  

Μάηνο-Ινύληνο 
Αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ θαη πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα. 
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  
Οη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ησλ γεθπξώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, 

ηνλ ξόιν πνπ έπαημαλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ηε ζεκαζία πνπ 
έρνπλ ζηνλ πνιηηηζκό γεληθά, ζηελ εηξήλε θαη ζηνλ πόιεκν. 
Να δηεπξύλνπλ νη καζεηέο ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ Επηζηήκε, ηελ Τερλνινγία, 
ηε Μεραληθή θαη ηα Μαζεκαηηθά (STEM), ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο μέλεο 
γιώζζεο.  

Να θαηαπνιεκήζνπκε ηνλ ξαηζηζκό, ηελ μελνθνβία, ηνλ ζρνιηθό 
εθθνβηζκό, δπλακώλνληαο ηελ θαηαλόεζε, ηελ αιιειεγγύε, ηελ 
ελζπλαίζζεζε, ηε θηιία θαη ηελ αδειθνζύλε. 

Να εσαηζζεηοποηήζοσκε, λα ελώζοσκε ηης δσλάκεης όιοη θαη λα 
δεηήζοσκε από ηης θσβερλήζεης ηωλ θραηώλ ηες Γερκαλίας, ηες 
Μεγάιες Βρεηαλίας θαη ηες Νέας Εειαλδίας, θαζώς θαη από άιιοσς 
δηεζλείς οργαληζκούς λα ζσλδράκοσλ οηθολοκηθά ζηελ αλαθαηαζθεσή 
ηοσ γεθσρηού ηοσ Παζά. 

Οη καζεηέο λα θάλνπλ κηα ειεθηξνληθή γέθπξα εηξήλεο θαη θηιίαο κεηαμύ 
ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Οη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα κνηξαζηνύλ θαη ζα 
αληαιιάμνπλ όιεο ηηο λέεο γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο. 
Οη καζεηέο ζα ζπλερίζνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία, 
ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη ηε θηιία. 

Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο 

Αξγύξηνο Καξαιηόιηνο 
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