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Επιστροφή στα θρανία
Σεπτέμβριος! Μια καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει και χιλιάδες

μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα ξαναγυρίζουν στα θρανία τους.

Τι συμβαίνει όμως στον υπόλοιπο κόσμο;

Δες τις εικόνες και θα καταλάβεις.
1

Στην Γ΄ τάξη
ενός σχολείου
της Eλλάδας,
οι μαθητές
εργάζονται
ομαδικά.

Τίτλος:……………………………………………Ομαδική εργασία.



2

Σ’ αυτό το σχολείο
της Κίνας,
οι μαθητές
κάνουν μάθημα
με τους
ηλεκτρονικούς
υπολογιστές.

Τίτλος:……………………………………………Μια σύγχρονη τάξη.
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3

Να και ένα σχολείο
στο Μπανγκλαντές.

Tα παιδιά έχουν
στολίσει την τάξη τους.

Τίτλος:………………………
…………………………………

Ένα σχολείο 

χωρίς θρανία



4

Αυτά τα παιδιά ζουν στην Αυστραλία.
Το σπίτι τους βρίσκεται πολύ μακριά από
πόλεις και χωριά. Χρησιμοποιούν ασύρ-
ματο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή για να επι-
κοινωνήσουν με τον δάσκαλό τους.
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Τίτλος:……………………………………………Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Ταξιδεύω σε σχολεία του κόσμου

Ι Παρατήρησε τις φωτογραφίες (1) και (3) από την Ελλάδα και το Μπανγκλαντές. Σε τι μοιάζουν 
και σε τι διαφέρουν αυτές οι δύο τάξεις;

 Ομοιότητες: 
- Τα παιδιά στην Ελλάδα και το Μπανγκλαντές κάνουν μάθημα σε 
μια αίθουσα με τη δασκάλα τους.
- Οι μαθητές χρησιμοποιούν βιβλία, τετράδια και μολύβια. 
- Οι αίθουσες είναι στολισμένες με ζωγραφιές και κατασκευές των 
μαθητών. 

 Διαφορές:
- Στην Ελλάδα τα παιδιά κάθονται σε θρανία ενώ στο Μπανγκλαντές κάθονται 
στο δάπεδο.
- Η αίθουσα διδασκαλίας στο σχολείο της Ελλάδας είναι μέρος ενός 
σύγχρονου κτιρίου, ενώ στο Μπανγκλαντές η αίθουσα είναι μια  παράγκα 
από ξύλα και καλάμια.
- Οι μαθητές στην Ελλάδα είναι οργανωμένοι σε τετράδες και μαθαίνουν 
ομαδικά κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται στο Μπανγκλαντές. 



2 Σε ποιες τάξεις υπάρχουν μηχανήματα; Συζήτησε στην τάξη πώς νομίζεις
ότι τα μηχανήματα αυτά βοηθούν τους μαθητές.

Μηχανήματα υπάρχουν στις τάξεις της Κίνας και της 
Αυστραλίας. Οι μαθητές στο σχολείο της Κίνας χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν αντικαταστήσει το ρόλο 
του δασκάλου, ενώ τα παιδιά που ζουν σε ένα απομακρυσμένο 
μέρος της Αυστραλίας επικοινωνούν με το δάσκαλό τους με 
ασύρματο.

Και στις δυο χώρες οι μαθητές χρησιμοποιούν μηχανή-
ματα για να διευκολυνθούν στη μάθηση. Οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές μπορούν να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και 
διασκεδαστικό, αφού συνδυάζουν εικόνα και ήχο. Παράλληλα 
οι μαθητές  μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδί-
κτυο για να κάνουν μια εργασία ή για να γράψουν και να δια-
βάσουν. Τέλος τους βοηθούν να έρθουν σε επαφή με άλλους 
μαθητές και να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και απόψεις. 

Ο ασύρματος βοηθά τα παιδιά που βρίσκονται σε μέρη 
μακριά από πόλεις και δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. 
Με αυτόν επικοινωνούν με τον δάσκαλό τους και παίρνουν οδη-
γίες. Στη συνέχεια σε άλλη σύνδεσή τους παρουσιάζουν τις ερ-
γασίες τους, γίνονται οι διορθώσεις και παίρνουν νέες οδηγίες 
για το διάβασμά τους.



3 Με ποιον επικοινωνεί η μαθήτρια στη φωτογραφία (4); Τι νομίζεις ότι λέει;

Η μαθήτρια της φωτογραφίας ζει σε ένα 
απομακρυσμένο μέρος της Αυστραλίας και δεν μπορεί 
να πηγαίνει στο σχολείο. Όμως έχει δάσκαλο ή δασκάλα 
και το μάθημα γίνεται εξ αποστάσεως με τη βοήθεια 
ασυρμάτου. 

Στη φωτογραφία η μαθήτρια επικοινωνεί με το 
δάσκαλο ή τη δασκάλα της για να παρουσιάσει τις 
εργασίες που έκανε. Πιθανόν να απαντά και σε κάποιες 
ερωτήσεις σχετικές με τα μαθήματά της. Ίσως να ζητά 
να τις λυθούν κάποιες απορίες και σίγουρα παίρνει νέες 
οδηγίες για το διάβασμά της.



4 Γράψε έναν τίτλο κάτω από κάθε φωτογραφία.

1η φωτογραφία:

Ομαδική εργασία.

2η φωτογραφία:

Μια σύγχρονη τάξη.

3η φωτογραφία:

Ένα σχολείο χωρίς θρανία

4η φωτογραφία:

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.



Παίζω με τις λέξεις

5 Στον πίνακα ανακοινώσεων μιας σχολικής αίθουσας οι μαθητές έγραψαν τους παρακάτω

κανόνες. Για να τους διαβάσεις, γράψε τις λέξειςαίθουσα και τάξη, όπου νομίζεις ότι
ταιριάζουν καλύτερα.

α

• Μπαίνουμε στην .................................................. με

.............................. προσέχοντας να μη χτυπήσουμε.

αίθουσα 

τάξη

• Διατηρούμε την ...................................... μας καθαρή.τάξη

Διατηρούμε την αίθουσά μας καθαρή..

• Στα διαλείμματα ανοίγουμε τα παράθυρα για να

αερίζεται η ................................................ διδασκαλίας.αίθουσα 



Γράφω σωστά

6 Η γόμα έσβησε μερικά λόγια του Σωκράτη στη σελίδα 12. Συμπλήρωσέ τα.    

Σεπτέμβριος! Μια ............................................. σχολική χρονιά αρχίζει και χιλιάδες

............................................. και ............................................. σε όλη την ................................... ξανα-

γυρίζουν στα ............................................... τους.

καινούρια 

μαθητές μαθήτριες Ελλάδα 

θρανία




