


∆ραστηριότητα: Γνωρίζω τη Γαλλία

∆ιαβάζω το
«Μικρό
Πρίγκιπα»

Ζω
γρα

φίζ
ω τον

Πύ
ργο

του
Άιφ

ελ

Κατ
ασκ

ευά
ζω

το

πρό
πλα

σμα
της

Γαλ
λίας

Ακούω παραδοσιακά
τραγούδια

Χορεύω με τους
συμμαθητές μου
Γαλλικούς χορούς

Παρακολουθώ στο

video μια παράσταση

στην όπερα της

Βαστίλης.

Ανταλλάσσω
μηνύματα

με παιδιά ενός

σχολείου της Γαλλίας.

Επισκέπτομ
αι το site 

www.france.fr

Πληροφορικής

Βιβλιοθήκη -
Αναγνωστήριο

Αισθητικής Αγωγής

Ζωγραφικής
Μουσικοκινητικής Πολλαπλών Εκδηλώσεων



γνώση

Μετωπική Διδασκαλία

εκπαιδευτικός μαθητής



Βιβλιοθήκη
∆ιαδίκτυο

Τοπική Κοινωνία



μαθητές

ζούν
δρούν
στηρίζουν

προέρχονται
συμμετέχει

εμπνέουν
σέβονται
μαθαίνουν παροτρύνει

καθοδηγεί
διδάσκει, 
συμβουλεύει

Προσέχουν
νοιάζονται
προστατεύουν

υπακούουν
αγαπούν
παρατηρούν

εκπαιδευτικός

γονείς

τοπική κοινωνία

επικοινωνούν
συνεργάζονται
λύνουν προβλήματα

ενισχύει
βοηθά

δίνει
ερεθίσματα

Αλλάζουν



Ανεξάρτητα
από: φύλο
και ηλικία

Σε εξάρτηση με: 
κλίσεις, δεξιότητες, 
ενδιαφέροντα



Συνεδριάζω
για τα
προβλήματα
της πόλης
μου

Στο λιμάνι

∆ενδροφύτευση

Γυμναστικές
Επειδείξεις

Ανακύκλωση

Επίσκεψη
στη Βουλή

Κατασκευή
Ψηφιδωτών



Ζητάω βοήθεια
από το
δάσκαλό μου ή
το συμμαθητή
μου

Καταφεύγω στη
βιβλιοθήκη ή στο
διαδίκτυο για να
εμβαθύνω και να
διευρύνω τις
γνώσεις μου

Μελετώ για να
εμπεδώσω κάτι
που διδάχθηκα



Ανταλλάσσει
διδακτικό υλικό

Επιμορφώνεται

Επικοινωνεί

Συνεργάζεται

Διδάσκει

•Ερευνά

•Ανακαλύπτει

•Μαθαίνει

•Επικοινωνεί με

τη διοίκηση

•Ενημερώνει
/ενημερώνεται

•Διεκπεραιώνει

•Επικοινωνεί

•Συνεργάζεται

•Αμφισβητεί

Διευθυ
ντής

Μαθητής

Εκπαιδευ
τικός

Έχει παρουσία
στο διαδίκτυο

Συμμετέχει σε
προγράμματα

Προβάλλεται

Οι υπολογιστές ως εργαλείο έκφρασης, ανάπτυξης ιδεών, οργάνωσης πληροφορίας, επικοινωνίας, 
εναλλακτικών τρόπων μάθησης και διδασκαλίας

για όλη τη σχολική κοινότητα



Camera

Conferencing Devices Computer

Scanner

Video

Printer



Τοπικό∆ίκτυο

Hub

UPS

Σταθμοί Εργασίας

Εξυπηρετητής

∆ρομολογητής

Εκτυπωτής

Scanner

Internet



Ξένες
γλώσσες

Γεωγραφία

Ιστορία

Έκθεση -
Έκφραση

Φυσικές
επιστήμες

Πληροφορική

Μουσική

Αισθητική
αγωγή

Μαθηματικά

Παρουσίαση της
προσωπικής
δουλειάς

Αναζήτηση
Ταξινόμηση

∆ιαχείριση
πληροφορίας

Αισθητ
οποίησ

η

αφηρημ
ένων

εννοιώ
ν

Πειραματ
ισμός

Κίνηση στο χώρο
Έρευνα –ανακάλυψηΠροσανατολισμός

Πληρο
φόρη

ση

Ενημ
έρωσ

η

Αναζ
ήτησ

η

Επιλ
ογή



Εξουδετέρωση των κοινωνικών
ανισοτήτων και αντιμετώπιση του
αποκλεισμού

Μείωση της σχολικής αποτυχίας

Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού

Μείωση της ανεργίας των νέων
δασκάλων με αύξηση του αριθμού
των ωρών και των ειδικοτήτων

Αποδοχή και της
διαφορετικότητας και των
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών

Παραγωγική σύνδεση του
σχολείου με την ευρύτερη
κοινωνία


