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 Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι 
μαθητές της Ε τάξης την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να 
μάθουν τι είναι ακριβώς αυτή η ένωση τον λόγο της 
δημιουργίας της και την προσφορά της σε όλους 
τους τομείς.

 Επιμέρους στόχοι είναι: α) η πληροφόρηση για τις 
χώρες που την απαρτίζουν β)τα κοινά μας στοιχεία 
γ)την προσφορά κάθε χώρας στην ένωση  δ) τις 
ενέργειες που κάνουν οι επιτροπές για κάθε ανάγκη 
της ένωσης όπως π.χ. στον τομέα της εκπαίδευσης ή 
της προστασίας του περιβάλλοντος και ε)τα όργανα 
που την απαρτίζουν ως θεσμοί.

















Οικογένεια είναι η Ευρώπη Δεν επιτρέπει την δουλειά Μάθε πρώτα άλφα βήτα
Και έχει 28 παιδιά σε όλα τα μικρά παιδιά Και μετά τα άλλα κοίτα
Κάνει τα πάντα για να είναι τα θέλει μορφωμένα Στην Ευρώπη αν θα ζεις
Όλα τους καλά με γνώση δωρισμένα Πρέπει και να μορφωθείς

Το μυαλό σου ν΄ ακονίζεις Όλοι εσείς εκεί οι μεγάλοι Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο
Και με γνώσεις να πλουτίζεις Ένα να μάθετε μια και καλή Εμείς θα δώσουμε πνοή
Στο σχολείο αν πηγαίνεις Εδώ είναι Ευρώπη και η Ελλάδα! Εμείς θα φτιάξουμε το μέλλον
Πράγματα πολλά μαθαίνεις Και τα παιδιά είναι η ζωή! Θα κάνουμε μια νέα αρχή!



 Προσπαθεί με νόμους και 
αποφάσεις να είναι προστατευμένα 
να μην εργάζονται και να 
πηγαίνουν σχολείο. Τα παιδιά 
ζητούν από όλους τους μαθητές της 
Ευρώπης να διαβάζουν και να μην 
τους απασχολούν άλλα πράγματα. 
Η Ευρώπη χρειάζεται νέους 
μορφωμένους με λογική και 
γνωστικό επίπεδο. Ζητούν λοιπόν 
από όλους τους ευρωπαίους να 
ασχοληθούν με την μόρφωση των 
παιδιών και τους υπενθυμίζουν ότι 
η Ελλάδα έδωσε τα  φώτα της 
μόρφωσης και της παιδείας σε όλη 
τον κόσμο. Καλούνε όλα τα παιδιά 
με εφόδιο την γνώση και την 
μόρφωση να αλλάξουνε τον κόσμο 
και να κάνουνε μια νέα αρχή για 
όλη την Ευρώπη.

 Πετάνε μακριά την παιδική εργασία 
που συμβολίζεται με τα εργαλεία 
που κρατάνε τα παιδιά και τους 
δίνουνε τα βιβλία της γεωγραφίας 
που περιλαμβάνει την Ευρώπη την 
αρχαία ελληνική ιστορία και την 
ελληνική γλώσσα , τα μαθηματικά 
και αμέσως μετά τα βιβλία των 
αγγλικών των γαλλικών και των 
γερμανικών. Αυτό σημαίνει 
ενότητα και συνεργασία με βάση τα 
φώτα  της αγωγής και της παιδείας 
της Ελλάδας . Δίνουν κίνηση στο 
τραγούδι με βάση τα λόγια και στο 
τέλος κλείνουν ενωμένα στον 
κύκλο της Ευρώπης με κέντρο την 
μικρή αλλά δυνατή Ελλάδα.






