ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Μάθημα γαλλικών
Δεν ήξερα πώς ν’ αρχίσω το μάθημα των

τα γράμματα και τις τέχνες.

γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν,

– Βλέπετε λοιπόν πως αξίζει να μάθει κανείς

για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το

τη γλώσσα ενός τόπου που χάρισε τόσο ωραία

μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία.

έργα τέχνης στον κόσμο...

Την έδειξα λοιπόν στο χάρτη που ήταν

Κι η ώρα πέρασε τόσο γρήγορα, τα παιδιά

κρεμασμένος στον τοίχο. Ύστερα άνοιξα ένα

στάθηκαν τόσο ήσυχα, που, όταν χτύπησε το

λεύκωμα με τοπία και μνημεία του Παρισιού

κουδούνι, το άκουσα κι εγώ μ’ έκπληξη για το

που είχα πάρει μαζί μου στο σάκο. Μίλησα στα

γρήγορο πέρασμα της ώρας. Δε φοβόμουν πια

παιδιά για τον πολιτισμό της Γαλλίας.

καθόλου τα παιδιά, δεν τα ’βρισκα θηρία,

Τους είπα πως αποτελεί έναν από τους

συλλογιόμουν μάλιστα μήπως υπήρχε κάποια

στύλους του δυτικού πολιτισμού καθώς και τι

υπερβολή σε όσα μου είχαν διηγηθεί σε βάρος

χρωστούν οι λαοί στη Γαλλική Επανάσταση.

τους...

Τέλος, έκανα ό,τι μπορούσα για να κινήσω το
ενδιαφέρον τους.
Η μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. Το λεύκωμα,
τα τοπία, τα μνημεία της Γαλλίας πέρασαν από
χέρι σε χέρι. Τα παιδιά κοίταζαν με θαυμασμό

Όταν χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα,
όλα τα παιδιά της τάξης που έκαναν γαλλικά με
περιτριγύρισαν. Δεν ήθελαν να φύγουν από την
τάξη. Ήταν όλο ερωτήσεις και περιέργεια:
– Αύριο θα μας φέρετε να δούμε κι άλλες

τις εικόνες κι εγώ τους εξηγούσα το καθετί.

κάρτες με τοπία της Γαλλίας; Είναι μακριά η

Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση ο πύργος του

Γαλλία από δω; Πόσες μέρες θέλει για να πάει

Άιφελ, και όλοι έλεγαν πόσο θα ήθελαν

κανείς με βαπόρι; Παν εκεί και με το τρένο;

ν’ ανέβαιναν ως την κορφή του. Ύστερα τους
έδειξα τα παλιά παλάτια, σωστά

Τέλος, δεν έπαυαν τις ερωτήσεις κι όλο
έδειχναν ενδιαφέρον.

αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, το Λούβρο, τις
Βερσαλλίες. Τους μίλησα και για τους παλιούς
βασιλιάδες που προστάτευαν

Λιλίκα Νάκου, Η κυρία Ντορεμί, εκδόσεις «Δωρικός»
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Mάθημα γαλλικών
1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, απαντήστε σύντομα:
– ποιος είναι ο χώρος της ιστορίας;
– ποιος λέει την ιστορία;
– ποιες είναι οι ενέργειές του (τι κάνει);
– τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτός που μας λέει την ιστορία; Γιατί;

2. «H μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. Το λεύκωμα, τα τοπία, τα μνημεία της Γαλλίας πέρασαν
από χέρι σε χέρι. Τα παιδιά κοίταζαν με θαυμασμό τις εικόνες κι εγώ τους εξηγούσα
το καθετί. Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση ο πύργος του Άιφελ, και όλοι έλεγαν πόσο
θα ήθελαν ν’ ανέβαιναν ως την κορφή του. Ύστερα τους έδειξα τα παλιά παλάτια, σωστά
αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, το Λούβρο, τις Βερσαλλίες».
Η δασκάλα λέει τι έγινε στην τάξη παλιά. Αλλάξτε το κείμενο σαν να μιλάει για τώρα.

Η μέθοδος αυτή έχει επιτυχία...

—————————————————————

———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————

3. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία:
σχολείο

α. δημόσιο σχολείο

—————————————————

β. αυστηρός δάσκαλος

—————————————————

γ. σύγχρονο κτίριο

—————————————————

δάσκαλος
κτίριο
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4. Σε μια παράγραφο να πείτε τι έγινε σε μια ώρα μαθήματος, όπως θα τα λέγατε
στη μητέρα σας το μεσημέρι. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όσες περισσότερες από
τις παρακάτω εκφράσεις μπορείτε:

εξετάζω το μάθημα, παραδίδω το μάθημα, απαντώ σε ερωτήσεις, πίνακας,
συνεργάζομαι, παίρνω μέρος σε μια ομαδική εργασία, λύνω ασκήσεις, βελτιώνω
την επίδοσή μου / γίνομαι καλύτερος, διόρθωση εργασιών, αίθουσα διδασκαλίας,
μαθαίνω, συμμετέχω σε μια συζήτηση, διοργανώνω μια σχολική εκδήλωση,
διακοπή του μαθήματος, αυλή

5. Στα γράμματα κρύβονται 10 λέξεις σχετικές με το σχολείο, οριζόντια και κάθετα.
Μπορείτε να τις βρείτε;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Ο δάσκαλος
Τα μαθήματα άρχισαν με μια ομιλία προς τους μαθητές, στην οποία είπα περίπου τα εξής:

«Δεν είμαι από τους δασκάλους τους οποίους γνωρίσατε ως τώρα. Θέλω να γίνω φίλος
σας και όχι τύραννος, να σας φανώ χρήσιμος και όχι να σας κάνω δειλούς και ταπεινούς·
να με σέβεστε και να με αγαπάτε και όχι να με τρέμετε. Μερικοί από σας άλλωστε
κοντεύετε να έχετε την ηλικία μου. Έως χτες ήμουν κι εγώ μαθητής και δεν επιθυμώ να με
μισήσετε, όπως μίσησα εγώ μερικούς από τους δασκάλους μου. Δε θ’ απαιτώ να μαθαίνετε
μεγάλα πράγματα, τα οποία δε θα σας αφήνουν καιρό να παίζετε, όπως απαιτεί η ηλικία
σας. Αλλά τα λίγα αυτά εννοώ να τα μαθαίνετε καλά. Πιστεύω ότι με το μαλακό θα τα
καταφέρουμε καλύτερα στην εργασία μας, ενώ οι άλλοι δάσκαλοι νομίζουν ότι είναι
απαραίτητο το ξύλο και οι φωνές. Σας παρακαλώ, μη με αναγκάσετε να πιστέψω ότι έχω
άδικο και ότι έχουν δίκιο οι άλλοι δάσκαλοι».
Οι μαθητές μου άκουσαν τα λόγια μου με έκπληξη, η οποία στο τέλος έγινε ακτινοβόλημα
χαράς.

«Λοιπόν, είστε σύμφωνοι;» τους ρώτησα.
«Σύμφωνοι» απάντησαν.
Και τήρησαν την υπόσχεσή τους, όπως τήρησα κι εγώ τη δική μου.
Ι. Κονδυλάκης, Όταν ήμουν δάσκαλος

1. Στο κείμενο παρατηρούμε την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.
– ποιος είναι ο πομπός (εκείνος που μιλάει);
– ποιος είναι ο δέκτης (στον οποίο μιλάει ο πομπός);
– ποιο είναι το μήνυμα (αυτά που λέει ο πομπός);
– για ποιο σκοπό ο πομπός απευθύνει το μήνυμά του; Πετυχαίνει το σκοπό του;
Πώς το καταλαβαίνουμε;

2. Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος της επικοινωνίας; Πιστεύετε ότι γίνεται στη σύγχρονη
εποχή;

3. Πώς έκανε ο δάσκαλος τα παιδιά να ησυχάζουν εκείνη την εποχή;
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4. Ποια είναι η αντίδραση των μαθητών στο μήνυμα του δασκάλου; Χαίρονται ή λυπούνται;
Εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε μια ανάλογη περίπτωση και γιατί;

5. Ο δάσκαλος μιλάει με τρόπο τυπικό. Γιατί;
6. Πώς θα πληροφορούσε ένας από τους μαθητές της τάξης ένα συμμαθητή του που έλειπε
την ημέρα εκείνη από το σχολείο; Θα του μιλούσε με τον ίδιο σοβαρό τρόπο;
Γράψτε με συντομία τι θα του έλεγε.

7. Ο διευθυντής του σχολείου μιλάει συνήθως με τρόπο πιο τυπικό και προσεγμένο, ενώ
οι συμμαθητές μιλούν μεταξύ τους πιο φυσικά και αυθόρμητα.
Από τα ακόλουθα ζευγάρια φράσεων, να σημειώσετε τις φράσεις που θα διάλεγε ο διευθυντής.

φοιτώ στην Α΄ τάξη

πηγαίνω στην Α΄ τάξη

σχολικές εγκαταστάσεις

σχολείο

περνώ την τάξη

προβιβάζομαι

κάνω φασαρία

παρενοχλώ το μάθημα

προαύλιο

αυλή

καλός μαθητής

επιμελής μαθητής

προετοιμάζω τις εργασίες μου

κάνω τα μαθήματά μου
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8. Ο πομπός μιλάει διαφορετικά, ανάλογα με το δέκτη στον οποίο μιλάει.
Αντιστοιχίστε στον παρακάτω πίνακα τον τρόπο που μιλάει ή γράφει κάποιος με το δέκτη
στον οποίο μιλάει:

1. Κοινό από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους

2. Οικογενειακό περιβάλλον

Α.

Λόγος επίσημος
και προσεγμένος
3. Οι αναγνώστες μιας εφημερίδας

4. Ένας φίλος στον οποίο στέλνουμε γράμμα

B.

Λόγος αυθόρμητος και
λιγότερο προσεγμένος
5. Επιστολή σε ένα υπουργείο

6. Ομιλία σε μια σχολική εκδήλωση
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Τα παιδιά χρειάζονται προστασία

KOΣMOΣ, περιοδικό της UNICEF, τ. 46, 2001

1. Τι κάνει η UNICEF για να βοηθήσει εκείνα τα παιδιά που υποφέρουν και ζουν
σε δύσκολες συνθήκες;

2. Πώς θα μπορούσε το σχολείο σας να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει το έργο
της UNICEF; Να προτείνετε μερικές ιδέες στους συμμαθητές σας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Ναι στα παιδιά!
1. Μιλήστε για τη φωτογραφία. Τι μπορείτε να δείτε σε αυτήν; Ποιος είναι ο χώρος και οι
άνθρωποι που φαίνονται στη φωτογραφία; Τι κάνουν;

2. Τι διαφημίζεται από τη UNICEF; Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τα παιδιά όλου
του κόσμου;

3. Τι θα λέγατε σε ένα φίλο σας για να τον πείσετε να αγοράσει σχολικά είδη UNICEF αντί
για κάποια άλλα;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5

Μαθητές βιβλιοθηκάριοι
Και όμως δεν είναι δημοτική βιβλιοθήκη.

παιχνίδια και τυχαίνει να είναι μέρα που έχω

Λειτουργεί με τη βοήθεια βιβλιοθηκάριων,

βιβλιοθήκη» θα πει ο Γιάννης Ασημακόπουλος και

οι οποίοι είναι... μαθητές δημοτικού! Ναι, καλά

προσθέτει: «Σκέφτομαι ότι στη βιβλιοθήκη δεν

διαβάζετε. Πρόκειται για τη δανειστική βιβλιοθήκη

είναι άσχημα, αφού έρχονται παιδιά, παίρνουν

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας.

βιβλία για να περάσουν καλά στο σπίτι τους», ενώ

Η λειτουργία της ξεκίνησε πριν από τρία

τονίζει ότι βοηθούν ειδικά τα μικρότερα παιδιά

χρόνια, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων

που δεν έχουν καταλάβει το σύστημα της

και Κηδεμόνων, ενώ τη δημιουργία της βοήθησε

βιβλιοθήκης.

σημαντικά και η βιβλιοθηκονόμος κ. Ρένα
Δραμουντάνη.

Η

δανειστική

βιβλιοθήκη

λειτουργεί καθημερινά στο 2ο και 3ο διάλειμμα

1200 βιβλία!

και τότε οι βιβλιόφιλοι μαθητές δανείζονται,
ξεφυλλίζουν ή επιστρέφουν τα βιβλία της

Η βιβλιοθήκη έχει 1200 βιβλία όλων των ειδών.

βιβλιοθήκης. Ποιοι τους βοηθούν; Στη θέση των

Είναι βιβλία που έδωσε ο Σύλλογος Γονέων και

βιβλιοθηκάριων δεν είναι δάσκαλοι αλλά δύο

Κηδεμόνων, «βιβλία που ήρθαν με δωρεές είτε

μαθητές από τα δύο τμήματα της Στ΄ τάξης.

από εκδοτικούς οίκους είτε από άτομα» λέει ο

Ο Γιάννης Ασημακόπουλος και η Μαριέτα

δάσκαλος κ. Λεωνίδας Λώλας, υπεύθυνος της

Αναστασοπούλου, μαθητές της έκτης τάξης και

βιβλιοθήκης. Μερικά από τα είδη βιβλίων που

δύο από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης,

παίρνουν στα χέρια τους μαθητές από την Α΄ ως

μίλησαν στην εφημερίδα μας για τη λειτουργία

την

της βιβλιοθήκης, αλλά και την εμπειρία τους.

παραμύθια, διήγημα, γεωγραφία και πολλά άλλα.

«Καμιά φορά μάς κακοφαίνεται, γιατί χάνουμε τα

Και από κίνηση πώς πάει η βιβλιοθήκη; «Αρκετά

Στ΄

Δημοτικού

είναι:

μυθιστόρημα,

διαλείμματά μας. Πιστεύω όμως πως αξίζει τον

παιδιά έρχονται σε κάθε διάλειμμα.

κόπο, γιατί πολλά παιδιά παίρνουν βιβλία που

Μερικές φορές περισσότερα, άλλες λιγότερα»

ίσως τους βοηθούν στα μαθήματά τους και βέβαια

απαντά ο Γιάννης Ασημακόπουλος.

τους χαρίζουμε ευχαρίστηση» λέει η Μαριέτα
Αναστασοπούλου. «Μερικές φορές βλέπω τους
φίλους μου που είναι έξω και παίζουν διάφορα

ΤΑ ΝΕΑ, 13/2/1999 (διασκευή)
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Mαθητές βιβλιοθηκάριοι
1. Ποια είναι η είδηση που βρίσκουμε στο άρθρο της εφημερίδας; Να την πείτε με
συντομία.

2. Δώστε ένα δικό σας τίτλο στην είδηση αυτή.
3. Το σχολείο ζητάει μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του βιβλιοθηκάριου.
Η ακόλουθη ανακοίνωση δίνει λεπτομέρειες για τη θέση αυτή.

Ζητούνται βιβλιοθηκάριοι για τη σχολική βιβλιοθήκη
Το σχολείο μας απέκτησε φέτος μια σύγχρονη πλούσια βιβλιοθήκη την
οποία μπορούν να επισκέπτονται όλοι οι μαθητές στα διαλείμματα.
Για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης ζητούνται μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του
βιβλιοθηκάριου. Θα φροντίζουν για την ταξινόμηση των βιβλίων με τη βοήθεια
καθηγητών και θα ετοιμάζουν τις ειδικές κάρτες για όσα παιδιά γίνουν μέλη της
βιβλιοθήκης και πάρουν βιβλία. Ακόμα, θα καταγράφουν όσα βιβλία δανείζονται οι
συμμαθητές τους και θα ελέγχουν τα βιβλία που επιστρέφονται. Μέσα στο
ευχάριστο περιβάλλον της βιβλιοθήκης, ανάμεσα σε τόμους λογοτεχνίας κι
επιστημονικής φαντασίας, εγκυκλοπαίδειες κι επιστημονική βιβλία, οι
βιβλιοθηκάριοι μπορούν τώρα να ψυχαγωγούνται και να βοηθήσουν τους
συμμαθητές τους να ψυχαγωγηθούν.

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στη φιλόλογο κ. Παπαδοπούλου.
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Ως συντάκτες της σχολικής εφημερίδας, αναλαμβάνετε να γράψετε μια μικρή αγγελία με
βάση αυτή την ανακοίνωση. Φυσικά, η μικρή αγγελία δεν πρέπει να πιάνει πολύ χώρο στην
εφημερίδα. Για το λόγο αυτό, θα βάλετε μόνο τις βασικές πληροφορίες για τη θέση του
βιβλιοθηκάριου, ώστε η αγγελία να είναι μέχρι 50 λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως
υπόδειγμα τις ακόλουθες αγγελίες.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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Σχολικά νέα: Η βιβλιοθήκη ετοιμάστηκε
1. Διαβάστε την είδηση και τους κανόνες για τη σχολική βιβλιοθήκη και διαλέξτε τη σωστή
απάντηση:
Μέλος της βιβλιοθήκης μπορεί να είναι ...
α. όποιος θέλει.
β. μόνο όποιος είναι μαθητής του σχολείου.
γ. κάθε μαθητής και δάσκαλος του σχολείου.
Κάθε βιβλίο θα δανείζεται για ...
α. 10 μέρες.
β. 15 μέρες.
γ. 15 μέρες και μερικές φορές 25 μέρες.
Αν χαλάσει ένα βιβλίο ...
α. το πληρώνει αυτός που το χάλασε.
β. το πληρώνει το σχολείο.
γ. δεν πειράζει.
Τα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να ...
α. δανείζονται μόνο εγκυκλοπαίδειες.
β. δανείζονται μόνο βιβλία γνώσεων.
γ. δανείζονται όλα τα βιβλία εκτός από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία γνώσεων.
Αν κάποιος αργεί να δώσει πίσω ένα βιβλίο ...
α. δεν πειράζει.
β. παίρνει τηλέφωνο ένα συμμαθητή του.
γ. δεν μπορεί να ξαναπάρει βιβλίο.
Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή ...
α. συνέχεια.
β. όταν είναι ανοιχτό το σχολείο.
γ. μόνο στα διαλείμματα.

2. Το σχολείο σας ετοιμάζεται να φτιάξει κι αυτό βιβλιοθήκη ή να κάνει ακόμα καλύτερη τη
βιβλιοθήκη που έχει. Ετοιμάστε κι εσείς ένα ερωτηματολόγιο για τους συμμαθητές σας για
να βρείτε πώς θέλουν να είναι η σχολική βιβλιοθήκη. Πρέπει να μάθετε:
• αν διαβάζουν βιβλία
• τι βιβλία τούς αρέσουν
• τι περιοδικά ή εφημερίδες τούς αρέσουν
• αν έχουν καμιά άλλη ιδέα για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Αφού ετοιμάσετε τις ερωτήσεις, χωριστείτε σε ομάδες, ρωτήστε τους συμμαθητές σας και
σημειώστε τις απαντήσεις τους. Μετά πείτε στην τάξη τα αποτελέσματα της έρευνας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7

Τα σχολεία στο διαδίκτυο
Η εκπαίδευση πέρασε την πόρτα της ηλεκτρονικής εποχής
Έλαμπε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου, και με το δίκιο του.
Το Δίκτυο μπήκε πλέον στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Το Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο - http://www.sch.gr/ - δίνει το «παρών» στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές, διοικητικό προσωπικό, με άλλα λόγια όλοι οι άνθρωποι
της εκπαίδευσης μπορούν κάθε στιγμή να επικοινωνούν μέσω του Δικτύου, όχι μόνο μεταξύ
τους αλλά και με το εξωτερικό, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να ενημερώνονται,
να εργάζονται όπως απαιτεί η σύγχρονη εποχή.
Και δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες πόλεις, για τα εύκολα, μιλάμε κυρίως για τα δύσκολα,
για τις απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν το Δίκτυο και την επικοινωνία περισσότερο
ανάγκη από κάθε άλλο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις Σάπες Ροδόπης, από τη
Δονούσα, από την Ανάφη ήρθαν χθες, χάρη στο Δίκτυο, μέσα στο Yπουργείο Παιδείας,
χωρίς
να μετακινηθούν από την καρέκλα τους!

1. Πώς ήρθαν εκπαιδευτικοί και μαθητές στο Yπουργείο Παιδείας χωρίς να μετακινηθούν
από την καρέκλα τους;

2. Βρείτε στο χάρτη τους τόπους που αναφέρονται στο κείμενο. Να αναφέρετε άλλους
τρεις τόπους που σας φαίνονται απομακρυσμένοι και θα ήταν καλό τα σχολεία τους να
συνδεθούν με το Δίκτυο.

3. Πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε τις ακόλουθες φράσεις αν αλλάξουμε
τις υπογραμμισμένες λέξεις;
α. Η εκπαίδευση πέρασε την πόρτα της ηλεκτρονικής εποχής

β. Δίνει το «παρών» στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.ό

γ. Έλαμπε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8

Σκοτσέζικο το πρώτο κυβερνοσχολείο
της Ευρώπης
Τον ερχόμενο Αύγουστο οι μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων μιας περιοχής
στην Αγγλία θα γυρίσουν στα θρανία για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.
Όπως γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή. Μόνο που αυτή τη φορά θα υπάρχει μια μικρή
διαφορά: οι καθηγητές δε θα είναι εκεί. Στη θέση τους θα βρίσκεται μια οθόνη
υπολογιστή για τον κάθε μαθητή.
Μετά τα πανεπιστήμια οι υπολογιστές μπαίνουν και στα σχολεία. Το πρώτο
κυβερνοσχολείο της Ευρώπης θα ανοίξει τις πόρτες του στη Σκοτία. Τα παιδιά
μαθαίνουν, κάνουν εργασίες με το ίντερνετ και συναντούν τους καθηγητές δυο φορές την
εβδομάδα για να συζητήσουν πώς πάνε.
Στην περιοχή Κλάκμανσαϊρ της Σκοτίας το σχολείο θα λειτουργήσει στην αρχή
δοκιμαστικά. Mαθητές δημοτικών και γυμνασίων -60 κάθε μέρα- θα συνδέονται στις
αίθουσες με το ίντερνετ για τα μαθήματα της γεωγραφίας, της ιστορίας και των
επιστημών. Έτσι, ακόμα κι αν ένας μαθητής αρρωστήσει, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το διαδίκτυο για να μη μείνει πίσω.
Το κυβερνοσχολείο δε θα πάρει βέβαια τη θέση του κανονικού σχολείου, αφού θα
υπάρχει μόνο για κάποια μαθήματα. Ακόμα, στο σχολείο τα παιδιά συναντούν τα άλλα
παιδιά και τους καθηγητές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
ΤΑ ΝΕΑ, Τρίτη 4 Απριλίου 2000
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Σκοτσέζικο το πρώτο κυβερνοσχολείο της Ευρώπης
1. Ξέρετε τι σημαίνει κυβερνοσχολείο; Είναι σύνθεση των λέξεων κυβερνητική και
σχολείο. Αναζητήστε στο λεξικό τη σημασία της λέξης κυβερνητική και μετά εξηγήστε τι
είναι το κυβερνοσχολείο.

2. Να βρείτε τα βασικά σημεία της είδησης:
Τι έγινε;
Πότε;
Πού;
Ποιοι έχουν σχέση με το γεγονός;
Πώς έγινε;
Ποια είναι η σημασία του;

3. Τι θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα οι μαθητές με τους υπολογιστές;
4. Πιστεύετε ότι ένας υπολογιστής μπορεί να πάρει τη θέση του δασκάλου;
Γράψτε μέχρι 5 λόγους για να δικαιολογήσετε τη γνώμη σας στους συμμαθητές σας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9

Πειράματα φυσικής μέσω ίντερνετ
Ο δάσκαλος από το 76ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας εξηγούσε στους μαθητές
της Ε΄τάξης την πυκνότητα των υγρών, κάνοντας ένα πείραμα φυσικής σε δοκιμαστικό
σωλήνα. Αλλά οι μαθητές από το 2ο ολοήμερο Δημοτικό της Θεσσαλονίκης είχαν πολλές
απορίες. Αντίθετα, οι μαθητές από το 3ο Δημοτικό Λαυρίου είχαν λιγότερες, αλλά, όταν ήρθε
η σειρά τους να παρουσιάσουν το μάθημα της τοπικής ιστορίας του Θορικού, απορίες είχαν οι
μαθητές από την Αθήνα!

Πολυδιάσκεψη
Και στις τρεις πόλεις, οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν με τρομερό ενδιαφέρον τα κοινά
μαθήματα, που έγιναν χθες για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη μέθοδο της πολυδιάσκεψης.
Ούτε φωνές ακούστηκαν ούτε αταξίες έγιναν στις τάξεις. Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν
και έπαιρναν μέρος περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα μαθήματα. Γιατί; «Μου αρέσει γιατί
το μάθημα έτσι μοιάζει με παιχνίδι και γιατί μπορώ να μιλάω με παιδιά από άλλα σχολεία»
εξήγησε το λόγο της προσοχής της στο μάθημα η 10χρονη Δήμητρα. «Δεν βαριέμαι, γιατί έχει
πλάκα να μπορείς να μιλάς στην τηλεόραση για το μάθημα και να σου απαντούν» είπε και ο
Παναγιώτης.

Οθόνες
Στα τρία δημοτικά σχολεία, με τη βοήθεια του ΟΤΕ, είχαν στηθεί χθες οθόνες, κάμερες και
τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε το ένα σχολείο να επικοινωνεί με το άλλο και τα μαθήματα
να γίνονται ταυτόχρονα και στα τρία. Έτσι, για πρώτη φορά στη χώρα, οι μικροί μαθητές
έδειξαν τόση προσοχή και οι μαθητές του ενός σχολείου έλεγαν τις ερωτήσεις τους για το
μάθημα που γινόταν την ίδια στιγμή σε άλλο σχολείο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά τους.
Η πρώτη πολυδιάσκεψη έγινε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και, όπως είπε η καθηγήτρια κ.
Μαρία Τζάνη, σύντομα θα έχουμε τέτοια μαθήματα κυρίως στα σχολεία των πιο μακρινών
περιοχών, οι μαθητές των οποίων θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν μάθημα όπως
και οι μαθητές πιο οργανωμένων σχολείων. «Τα παιδιά ήταν χαρούμενα και εντυπωσιάστηκαν
από τον τρόπο μαθήματος».
ΤΑ ΝΕΑ, 4/4/2000

1. Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο στο συγκεκριμένο μάθημα; Γιατί σύμφωνα με το κείμενο
τα παιδιά παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάθημα;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10

Hλεκτρονικές σχολικές σελίδες
Α. Καλώς ήλθατε
Βρίσκεστε στις σελίδες για το σχολείο του δικτυακού τόπου δάσκαλος: www.daskalos.edu.gr
Στις σελίδες αυτές θα βρείτε:
• την e-φημερίδα. Το διαδικτυακό σχολικό περιοδικό.
• ωρολόγια προγράμματα. Ίσως κάποιο να σας ταιριάζει.
• πλούσιο υλικό (ομιλίες, ποιήματα, τραγούδια) για τις σχολικές σας γιορτές.
• σχολικές εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και χρήσιμα δεδομένα.
• προτάσεις για συνεργασία με σχολεία ελληνικά αλλά και άλλων χωρών.
• παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού.
• εύκολες (αλλά και δύσκολες) χειροτεχνίες και κατασκευές για όλες τις τάξεις.
• τον πληρέστερο κατάλογο δικτυακών διευθύνσεων για να βρείτε το σχολείο ή
το νηπιαγωγείο που θέλετε.
Αν κατέχετε κάτι σχετικό που πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Καλή πλοήγηση λοιπόν. Περιμένουμε νέα σας!
Φιλικά

Β. Καλώς ήλθατε
Βρίσκεστε στο χώρο για τους μαθητές του δικτυακού τόπου δάσκαλος.
Εδώ θα βρείτε δεκάδες παιχνίδια που παίζονταν κάποτε στις αλάνες αλλά και σήμερα στις
αυλές των σχολείων, μια ευχάριστη περιγραφή των υπολογιστών, εύκολα μαθήματα
μουσικής, εγκυκλοπαιδικό υλικό για μαθητικές εφημερίδες και διαγωνισμούς που ελπίζουμε
να σας ενδιαφέρουν.
Όμως, οι σελίδες αυτές χρειάζονται και τη δική σας συνεργασία. Αν, λοιπόν, κατέχετε κάτι
σχετικό που πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας.

Καλή πλοήγηση λοιπόν. Περιμένουμε νέα σας!
Φιλικά
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Ηλεκτρονικές σχολικές σελίδες
1. Σας δίνονται δύο σελίδες από το διαδίκτυο σχετικές με το σχολείο. Διαλέξτε από
την πρώτη ένα θέμα και εξηγήστε γιατί φαντάζεστε ότι είναι χρήσιμο για τους μαθητές και
το δάσκαλο ενός σχολείου.

2. Η δεύτερη σελίδα προτείνει να επικοινωνήσουν οι μαθητές που θέλουν και να στείλουν
δικό τους υλικό. Θα θέλατε να συμμετέχετε; Διαλέξτε ένα παιχνίδι που μπορούν να παίξουν
τα παιδιά στην αυλή του σχολείου. Γράψτε:

• το όνομα του παιχνιδιού
• πόσα παιδιά συμμετέχουν
• αν χρειάζεστε κάποια
υλικά και ποια
• πώς αρχίζει το παιχνίδι
• πώς παίζεται, ποιοι είναι
οι κανόνες του παιχνιδιού
• πότε τελειώνει, ποιος είναι
ο σκοπός του
• ποιος κερδίζει
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11

Τα ζώα στα θρανία
Στο σχολείο της ζούγκλας
Η τίγρη είναι καλή αλλά και αυστηρή μητέραδασκάλα. Ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού και της
ξεκούρασης παρακολουθεί τα μικρά της, τα
συμβουλεύει και, αν χρειαστεί, τα μαλώνει. Μόλις
γίνουν ενός έτους, αρχίζει να τα διδάσκει την
τέχνη του κυνηγιού σε τρία βήματα: πρώτα
βρίσκουμε το θήραμα από μακριά, μετά το
πλησιάζουμε αργά αργά και αθόρυβα και τέλος
ορμάμε και χώνουμε τα δόντια στο λαιμό του για
να το σκοτώσουμε αμέσως. Τα τιγράκια
εξασκούνται κυνηγώντας το ένα το άλλο!
Στην τάξη με τους χιμπατζήδες!
Οι χιμπατζήδες είναι πολύ σύγχρονοι δάσκαλοι όταν
εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Οι μικροί χιμπατζήδες
διδάσκονται τους κανόνες της ομάδας και κάνουν σαν να
είναι μεγάλοι όταν παίζουν με τους άλλους μικρούς.
Παλεύουν μεταξύ τους για να μάθουν να αμύνονται,
πηγαίνουν για εξερεύνηση και μαθαίνουν να επικοινωνούν
με διάφορους ήχους και γκριμάτσες. Από τη μητέρα τους
διδάσκονται τι να τρώνε και πώς να συμπεριφέρονται
απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Αν η μητέρα
έχει σημαντική θέση στην ομάδα, τότε όλοι σέβονται και τα
μικρά της.
Ασκήσεις στην ακροποταμιά
Ποιος δεν ξέρει ότι οι κάστορες είναι οι ικανότεροι μάστορες
στη φύση; Οι φωλιές που φτιάχνουν στα ποτάμια είναι δείγματα
αρχιτεκτονικής. Από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν τα
καστοράκια είναι να χτυπούν δυνατά την ουρά τους στην
επιφάνεια του νερού μόλις καταλάβουν κάποιο κίνδυνο: αυτό
είναι το σύνθημα για να προσέξουν και οι υπόλοιποι κάστορες.
Επίσης μαθαίνουν να πηγαίνουν δυο δυο όταν ασχολούνται με
το αγαπημένο τους σπορ, το... ροκάνισμα των δέντρων: έτσι, το
ένα ροκανίζει με τα δόντια του τον κορμό του δέντρου και το
άλλο φυλάει μήπως φανεί κίνδυνος! Την άνοιξη, όταν αποκτούν
νέα αδερφάκια, τα μεγαλύτερα καστοράκια αφήνουν την
οικογένεια, για να έχουν περισσότερο χώρο τα νέα μέλη της. Όταν φεύγουν, έχουν μάθει
πια να ζουν χωρίς τη βοήθεια του... δασκάλου.
Οι ερευνητές, 7/9/2002, διασκευή
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Τα ζώα στα θρανία
1. Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας και χαρακτηρίστε τις προτάσεις (Σωστό- Λάθος),
σύμφωνα με το κείμενο:
• Η τίγρη διδάσκει την τέχνη του κυνηγιού στα μικρά της αμέσως μόλις γεννηθούν.

Σωστό – Λάθος

• Οι μικροί χιμπατζήδες διδάσκονται πώς να ανήκουν σε μια ομάδα.

Σωστό – Λάθος

• Οι μικροί κάστορες μαθαίνουν να χτυπούν την ουρά τους στο νερό για να παίξουν με τους
άλλους κάστορες.

Σωστό – Λάθος

• Τα καστοράκια γεννιούνται το καλοκαίρι.

Σωστό – Λάθος

2. Τοποθετήστε στο σωστό τύπο το ρήμα που ταιριάζει κάθε φορά. Παρατηρήστε σε ποια
περίπτωση ταιριάζουν δυο ρήματα.

μαθαίνω

διδάσκομαι

εκπαιδεύομαι

• Η γάτα ———————————— στα μικρά της πώς να πιάνουν μικρά έντομα.
• Τα μικρά γατάκια ———————————— καθημερινά και είναι γρήγορα έτοιμα
να ζήσουν χωρίς τη βοήθεια της μητέρας τους.
• Κάθε γατάκι ———————————— να κυνηγάει την τροφή του και να αποφεύγει
τους κινδύνους.
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3. Γράψτε τις λέξεις στον πίνακα.
δημοτικό, μαθητής, δάσκαλος, γυμνάσιο, ιστορία, γεωγραφία, λύκειο, αυλή, φοιτητής,
καθηγητής, νηπιαγωγός, συμμαθητής, γυμναστική, γλώσσα, γυμνασιάρχης, συμφοιτητής

Αυτός που διδάσκει

Αυτός που μαθαίνει

Το μέρος

Το μάθημα

4. Διαλέξτε ένα από τα ζώα που αναφέρονται στο κείμενο ή όποιο άλλο εσείς θέλετε.
Είστε η μητέρα. Δώστε στα μικρά σας τις βασικές οδηγίες για να βγουν από τη φωλιά σας
για πρώτη φορά. Μπορείτε να αρχίσετε κάπως έτσι:
Μόλις βγεις από τη φωλιά, πρώτα πρώτα θα κοιτάξεις προσεκτικά τριγύρω, μήπως υπάρχει
κάποιος κίνδυνος. Μετά...

5. Όλη η φύση είναι ένα μεγάλο σχολείο και οι γονείς διδάσκουν τα μικρά τους όσα
χρειάζονται για να ζήσουν. Δείτε ένα οποιοδήποτε ζώο και μετά γράψτε ένα κείμενο στην
εφημερίδα του σχολείου σας σχετικά με αυτή την εκπαίδευση:
• τι διδάσκει στα μικρά του
• πώς τα διδάσκει
• τι κάνει όταν δεν τα καταφέρνουν
• αν είναι αυστηρός δάσκαλος
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ΧTIZONTAΣ TA AYPIANA ΣXOΛEIA
Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ξεκίνησε το 1962 με βασικό σκοπό να υπάρχουν
κτίρια για την ελληνική εκπαίδευση. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια προσφοράς στην ελληνική
εκπαίδευση, ο ΟΣΚ δημιουργεί τη νέα γενιά των σχολείων.

Ο ΟΣΚ φτιάχνει προγράμματα για:
• Να σταματήσουν τα απογευματινά σχολεία στην Αττική.
• 40 νέα κλειστά γυμναστήρια.
• 250 σχολικές αυλές που θα γίνουν πάρκα και παιδικές χαρές.
• Σχολικές βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ολοήμερα σχολεία, μουσικά σχολεία κλπ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα:
• Δίνει εξοπλισμό σε όλα τα σχολεία, όπως θρανία, πίνακες, γραφεία, τηλεοράσεις,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.
• Φτιάχνει νέες αίθουσες διδασκαλίας σε πολλά σχολεία.

Ο ΟΣΚ:
• Έχει φτιάξει τα τελευταία 3 χρόνια 120 κτίρια.
• Δίνει κάθε χρόνο πάνω από 1000 σχολικές αίθουσες.

Φτιάχνει ακόμα:
• Κλειστούς αθλητικούς χώρους.
• Αίθουσες θεάτρου και κινηματογράφου.
• Χώρους μουσικής.
• Βιβλιοπωλεία.
• Χώρους στάθμευσης.
Από ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΣΚ (διασκευή)
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Χτίζοντας τα αυριανά σχολεία
1. Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο. Τι ακριβώς είναι ο ΟΣΚ;
Τι σημαίνουν τα αρχικά του;

2. Πόσα νέα σχολεία και πόσες αίθουσες ετοιμάζει κάθε χρόνο ο ΟΣΚ;
3. Το κτίριο του σχολείου σας είναι παλιό και αντιμετωπίζετε αρκετά προβλήματα.
Γράψτε ένα γράμμα στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Mιλήστε για τα προβλήματα που
έχει τώρα το σχολείο σας και ζητήστε:
α) να βελτιωθεί το σχολείο σας και να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό (να αναφέρετε
συγκεκριμένες βελτιώσεις που είναι απαραίτητες και τι εξοπλισμό χρειάζεται),
ή
β) να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο, περιγράφοντας πώς θα θέλατε να είναι ο χώρος του
σχολείου ώστε να είναι πιο ευχάριστες και δημιουργικές οι ώρες που περνάτε εκεί.

Χωριστείτε σε ομάδες και καθεμιά να επιλέξει μια από τις παραπάνω εργασίες
◆ Στην επιστολή σας μπορείτε να αξιοποιήσετε στοιχεία από το ενημερωτικό
φυλλάδιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.
◆ Η επιστολή απευθύνεται στο διευθυντή του Οργανισμού, άρα θα πρέπει να έχει
ύφος επίσημο.
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Τα παρακάτω σημεία μπορούν να σας βοηθήσουν:

Προς τον κ. διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
Από τους μαθητές του ————— Γυμνασίου

— / — / ——

Αξιότιμε κ. διευθυντή
Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για ένα
σοβαρό θέμα ————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Το σχολείο μας είναι παλιό και ———————————————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Για το λόγο αυτό θέλουμε να σας ζητήσουμε να ———————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
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Mάθημα
Έκθεσης

1. Ποιο ήταν το θέμα
της έκθεσης που έπρεπε
να γράψουν τα παιδιά;

2. Τα παιδιά δεν
κατάλαβαν όλα με τον
ίδιο τρόπο το θέμα της
έκθεσης. Εξηγήστε πώς
το κατάλαβε το κάθε
παιδί.

Eρευνητές
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1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις
(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).
• Τα σχολεία ξανανοίγουν στο Πεκίνο.

Σ Λ

• Τα σχολεία είχαν κλείσει λόγω της πνευμονίας.

Σ Λ

• Η είδηση λέει ότι οι μαθητές εξετάζονται κάθε τόσο στα μαθήματά τους.

Σ Λ

• Μερικά σχολεία θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα προχωράνε
από την τηλεόραση και το ίντερνετ.

Σ Λ
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Έκφραση και ενημέρωση, Έκδοση του Eκπαιδευτηρίου «Tο Παγκρήτιον», τ.
21, Άνοιξη 2002
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Μικρές ειδήσεις από το σχολείο
1. Αφού διαβάσατε τις ειδήσεις από το σχολείο, διαλέξτε ποιος τίτλος ταιριάζει σε καθεμιά
και γράψτε τον πάνω από την είδηση.
• Εκλογές στις τάξεις
• Ας μιλήσουμε γαλλικά
• Ήρθαν τα χρώματα της άνοιξης
• Η γ΄ γυμνασίου πάει εκδρομή
• Οι πιο καλοί στα μαθηματικά
• Έκθεση φωτογραφίας
• Οι μαθητές παίζουν θέατρο

2. Διαλέξτε τώρα κι εσείς κάτι που έγινε στο σχολείο σας και ετοιμάστε την είδηση
για τη σχολική εφημερίδα. Η είδηση πρέπει να έχει τις βασικές πληροφορίες
(τι ακριβώς έγινε, πότε έγινε, ποιοι πήραν μέρος, πώς σας φάνηκε).
Στη συνέχεια δώστε κι έναν τίτλο στην είδηση.

3. Στα γράμματα κρύβονται 10 λέξεις σχετικές με το σχολείο, οριζόντια και κάθετα.
Μπορείτε να τις βρείτε;
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Περήφανος για το σχολείο του
1. Διαβάστε το κείμενο (επιστολή και απάντηση) από την παιδική εφημερίδα και διαλέξτε
τη σωστή απάντηση:
Ο Διονύσης έστειλε αυτό το γράμμα...
α) σε ένα φίλο του.
β) σε μια εφημερίδα.
γ) στο σχολείο του.
Μαζί με το γράμμα ο Διονύσης έστειλε...
α) μια φωτογραφία του.
β) ένα βραβείο που πήρε το σχολείο του.
γ) μια ζωγραφιά που έφτιαξε.
Ο Διονύσης είναι περήφανος για το σχολείο του γιατί...
α) περνάει καλά με τους φίλους του.
β) έμαθε πολλά καινούρια πράγματα φέτος.
γ) κέρδισε στο μαθητικό φεστιβάλ.
Η εφημερίδα ρωτάει τον Διονύση...
α) σε ποιο σχολείο πηγαίνει.
β) πόσων χρονών είναι.
γ) τι είναι το 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ.

2. Γράψτε κι εσείς ένα γράμμα στην εφημερίδα για να πείτε ένα σημαντικό νέο του
σχολείου ή του χωριού ή της πόλης όπου ζείτε.
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Ένας στους 10 μαθητές είναι ξένος
1. Ποια είναι η βασική πληροφορία που παίρνουμε από το άρθρο;
2. Διαβάστε την είδηση και διαλέξτε τη σωστή απάντηση
Το σχολείο του Γιώργου έμεινε ανοιχτό γιατί...
α. έχει πολλούς μαθητές.
β. όλοι οι μαθητές είναι Έλληνες.
γ. έχουν έρθει ξένοι μαθητές.
O ένας στους δέκα μαθητές είναι ξένος...
α. στο νηπιαγωγείο.
β. στο δημοτικό.
γ. στο γυμνάσιο και το λύκειο.
Ο Γιώργος, ο μικρός μαθητής, ...
α. έχει πολλά προβλήματα με τους συμμαθητές του.
β. δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους συμμαθητές του.
γ. θέλει να αλλάξει σχολείο.
Οι συμμαθητές του Γιώργου...
α. δε μιλούν ελληνικά.
β. μιλούν ελληνικά πολύ λίγο.
γ. μιλούν πολύ καλά ελληνικά.

3. Γράψτε στο κενό τη λέξη που ταιριάζει από αυτές που σας δίνονται:
κλείσει, ξένοι, προβλήματα, μαθητές, σχολεία, περισσότερα
Όλο και περισσότεροι ξένοι ———————— παραμένουν στα σχολεία και μάλιστα
ο αριθμός τους μεγαλώνει στα γυμνάσια. Τα παιδιά αυτά άρχισαν να πηγαίνουν στα
———————— όλης της χώρας από το 1995. Τα ———————— παιδιά είναι από
την Αλβανία, ενώ υπάρχουν μαθητές από 26 χώρες. Όσο περνούν τα χρόνια,
τα ———————— στην ελληνική γλώσσα είναι λιγότερα και οι ————————
μαθητές προχωρούν όπως και οι Έλληνες. Υπάρχουν και πολλά σχολεία με λίγους μαθητές
που θα είχαν ———————— αν δεν είχαν έρθει οι ξένοι μαθητές.

39

n

4. Στο σχολείο σας γίνεται μια εκδήλωση καλωσορίσματος αλλοδαπών μαθητών.
Προσπαθήστε να φανταστείτε τι θα ζητούσαν τα παιδιά αυτά για να αισθάνονται καλύτερα
στο νέο τους περιβάλλον. Στη συνέχεια φτιάξτε έναν πεντάλογο με συμβουλές προς τους
νέους συμμαθητές σας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να
προοδεύσουν στο σχολείο.

Οι αλλοδαποί μαθητές θα ζητούσαν...
1. να παίζετε μαζί τους

Οι συμβουλές που θα τους δίνατε...
1. να μην απουσιάζουν από τα
μαθήματα

5. Στο σχολείο σας έρχεται ένας μαθητής από άλλη χώρα. Τι θα τον συμβουλεύατε να
κάνει για να πάρει καλό βαθμό στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας;
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Απλά μαθήματα αγάπης για τη φύση
1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις
(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).
• Το σχολικό έτος 2001-2002 έγιναν 6.000 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
• Περισσότεροι από 130.000 μαθητές παρακολούθησαν τα προγράμματα

❑
❑

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
• Οι μαθητές του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών δε νοιάζονται για το περιβάλλον.
• Τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο λύκος είναι το πιο κακό ζώο που υπάρχει.
• Τα παιδιά που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα έχουν ένα δελφίνι.
• Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές θα βγάλουν ένα περιοδικό για το περιβάλλον.
• Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθαίνει στα παιδιά να προσέχουν
το περιβάλλον

❑
❑
❑
❑
❑

2. Η τάξη σας θέλει να πάρει μέρος σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Ετοιμάστε ένα
γράμμα για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Το γράμμα θα το στείλετε στο
Υπουργείο Παιδείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις παρακάτω ιδέες.

Αξιότιμοι κύριοι,
Είμαστε μαθητές….
και θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα για —————————————————
Ακούσαμε για το πρόγραμμα αυτό και μας ενδιαφέρει να ———————————————
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————

Σας παρακαλούμε λοιπόν να ————————————————————————————
Ευχαριστούμε πολύ
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3. Ακροστιχίδα
Ν____

έρχεται όταν φεύγει η μέρα

Η_________

εκεί γράφουμε πώς περάσαμε τη μέρα

Π_________

το πιο γνωστό άθλημα

Ι______

μας λέει τι έγινε παλιά

Α_____

η εποχή πριν από το καλοκαίρι

Γ_______

πηγαίνουμε μετά το δημοτικό

Ω__

μας τη λέει το ρολόι

Γ______

δουλεύει στα χωράφια

Ε_________

εκεί οι εργάτες δουλεύουν στις μηχανές

Ι______

εκεί βρίσκουμε τον γιατρό

Ο____

ο καθένας έχει το δικό του για να τον φωνάζουν
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Σχολικός τύπος (1)
1. Ποιο από τα κείμενα που έχουν γραφτεί στις σχολικές εφημερίδες σάς αρέσει
περισσότερο; Γιατί;

2. Κοιτάξτε στον πίνακα τις σχολικές εφημερίδες και πείτε σε ποια ταιριάζει η κάθε
πληροφορία.

H εφημεριδούλα μας

Mαθητικός Λόγος

H E2...φημερίδα MAΣ

Mαθητική Hχώ

◆ Γράφει για μια καθημερινή φράση της ελληνικής γλώσσας.
◆ Τη γράφουν τα παιδιά στον υπολογιστή του σχολείου.
◆ Έχει ένα παραμύθι με ζώα.
◆ Έχει ένα κείμενο από λογοτεχνικό βιβλίο.
◆ Τα παιδιά γράφουν για τα προβλήματα που έχουν όταν ετοιμάζουν την εφημερίδα.
◆ Είναι μια εφημερίδα της Θράκης.
◆ Έχει εξώφυλλο για τον πόλεμο.
◆ Βγαίνει στο σχολείο ενός νησιού.
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Σχολικός τύπος (2)
1. Κοιτάξτε τα κείμενα των σχολικών εφημερίδων και κάντε την αντιστοίχιση:
Εφημερίδες

Κείμενα

1. Καρφάκια

α) Μια επίσκεψη από τη Δανία

2. Γ 1 συννεφάκι

β) Ένα τραγουδάκι
από την Κρήτη

3. Η εφημεριδούλα μας

γ) Ανέκδοτο

4. Η φωνή των παιδιών

δ) Ποίημα για τον πόλεμο

5. Μαθητικοί παλμοί

ε) Αίνιγμα

6. Τα νέα της Τεταρτούπολης

ζ) Μια παράξενη ιστορία
για ένα μπουκάλι

7. Τα μηλάκια

στ) Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες

8. Ερειθιανούσικα τιτιβίσματα

η) Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι
από τον τόπο τους

9. Το περιοδικό μας

θ) Η ιστορία ενός μουσικού

2. Θέλετε να γράψετε κι εσείς κάτι για την εφημερίδα του σχολείου σας; Ετοιμάστε
λοιπόν ένα ανέκδοτο ή μια παράξενη ιστορία και δώστε έναν τίτλο.
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H TPEΛH ΠAPEA, Mηνιαία Eφημερίδα του E2, 2ου Δημ. Σχολείου Kάτω Kαστριτσίου, Δεκ. 1995
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Η Ζωρζ Σαρή στο σχολείο μας
1. Βάλτε τις παρακάτω προτάσεις με τη σωστή σειρά, σύμφωνα με την είδηση από
τη σχολική εφημερίδα.

• ——— Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή έφτασε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου.
• ——— Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή μίλησε στα παιδιά για τα βιβλία και τη δουλειά
του συγγραφέα.
• ——— Οι μαθητές ετοίμασαν μια έκθεση με όλα τα βιβλία της Ζωρζ Σαρή.
• ——— Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή υπέγραψε τα βιβλία των παιδιών.
• ——— Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις στη συγγραφέα Ζωρζ Σαρή.

2. Θέλετε να πάρετε κι εσείς μια συνέντευξη από μια συγγραφέα παιδικών βιβλίων.
Διαβάστε το βιογραφικό σημείωμα της Αγγελικής Βαρελλά.
Ετοιμάστε τις ερωτήσεις που θα της κάνετε. (Mπορείτε να πάρετε ιδέες και από το κείμενο
με τίτλο «Συνέντευξη από τη Ζωρζ Σαρή»).
Σκεφτείτε τώρα λοιπόν και σημειώστε τις ερωτήσεις σας προς την Αγγελική Βαρελλά για
το πώς και πότε άρχισε να γράφει σχολικά βιβλία, πώς βρίσκει ιδέες για τα βιβλία της,
πόσα βιβλία έχει γράψει, τι βραβεία έχει πάρει.
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Από τους αναγνώστες μας
1. Οι μαθητές έστειλαν αυτές τις επιστολές στη σχολική εφημερίδα. Αφού τις διαβάσετε,
να πείτε:
• Ποια επιστολή μιλάει για ένα πρόβλημα στα παράθυρα της τάξης;

• Ποια επιστολή μιλάει για το κυλικείο του σχολείου και τα παιδιά που σπρώχνονται;

• Ποια επιστολή μιλάει για την καθαριότητα του σχολείου και τις τουαλέτες;

• Ποια επιστολή μιλάει για ένα πρόβλημα με τα φανάρια σε άλλο χώρο, έξω από το σχολείο;

• Ποια επιστολή μιλάει για μια εταιρία που προστατεύει τα ζώα;

• Ποια επιστολή μιλάει για την καλή δουλειά του διευθυντή του σχολείου;

2. Συμπληρώστε τα κενά στην επιστολή με τις λέξεις που σας δίνονται πιο κάτω:
εκτίμηση, φοβόμαστε, περασμένη, συχνά, αξιότιμε, επιστολή, διαλείμματα,
πειράζουν, πρόβλημα

——————— κύριε διευθυντή,
Με αυτή την ——————— θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα ———————————
που έχουμε στην τάξη μας.
Πολύ ——————— τα μεγαλύτερα παιδιά έρχονται στα διαλείμματα και μας —————— .
Την ——————————— εβδομάδα ένα παιδί χτύπησε μια συμμαθήτριά μας.
Το αποτέλεσμα είναι ότι —————————— να βγούμε στην αυλή. Δεν παίζουμε ήσυχοι
στα ———————————— .
Ελπίζουμε ότι θα πείτε στα μεγαλύτερα παιδιά να μη μας πειράζουν.

Με ——————————
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου
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3. Θέλετε να γράψετε κι εσείς μια επιστολή στη σχολική εφημερίδα για ένα πρόβλημα
της τάξης ή του σχολείου σας. Οι παρακάτω ιδέες μπορεί να σας βοηθήσουν:
• η τάξη δεν είναι αρκετά καθαρή
• δεν έχετε μπάλες για να παίξετε
• ένα τζάμι είναι σπασμένο ή το καλοριφέρ δε δουλεύει καλά και κάνει κρύο μέσα
στην τάξη
• θέλετε να πάτε μια εκδρομή
Συμπληρώστε τώρα τα κενά στην παρακάτω επιστολή:

Κύριε διευθυντή,

Γράφουμε αυτή την επιστολή για να ——————————————————
Το πρόβλημα είναι σοβαρό, γιατί ——————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
Σας παρακαλούμε να ———————————————————————————
——————————————————————————————————————

Με εκτίμηση
——————
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Eρευνητές, 21/9/02
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Δώστε τόπο στα πρωτάκια
1. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτή είναι από την παιδική εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.
Διαβάστε την και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις;
• Τι βιβλία προτείνει;
• Για ποιους είναι τα βιβλία που προτείνει;

2. Γράψτε στον πίνακα τις πληροφορίες που ταιριάζουν σε κάθε αλφαβητάριο.
Το πρώτο μου λεξικό

Το κουτί με τα γράμματα

Σύγχρονο

Η άλφα-βήτα

της Ελευθερίτσας

αλφαβητάριο

των πειρατών

με εικόνες

◆ μοιάζει με παραμύθι
◆ έχει καρτέλες και βιβλίο
◆ έχει εικόνες από την καθημερινή μας ζωή
◆ έχει καρτέλες με γράμματα και λέξεις
◆ έχει τραγούδια για πειρατές
◆ βοηθάει μικρούς και μεγαλύτερους στην ορθογραφία
◆ έχει όμορφες χαρούμενες εικόνες
◆ έχει παιχνίδια που βοηθούν να μάθεις την αλφαβήτα
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Τα χρωματιστά μολύβια
Σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσω για το σχολείο, ήρθε ο ταχυδρόμος και μου έφερε ένα
πακέτο, ένα δώρο της γιαγιάς. Αυτός ο ταχυδρόμος είναι απίθανος!
Ο μπαμπάς, που έπινε εκείνη την ώρα

τον καφέ του, είπε «Oχ, οχ, προβλέπω

καταστροφές!» και η μαμά, που δεν της άρεσε καθόλου αυτό που είπε ο μπαμπάς, άρχισε να
φωνάζει πως κάθε φορά που η μαμά της –δηλαδή η γιαγιά μου– έκανε κάτι, ο μπαμπάς όλο
και έβρισκε να πει κάτι. (...)
Την ώρα που ο μπαμπάς και η μαμά μιλούσανε μεταξύ τους, εγώ άνοιξα το πακέτο και τι
νομίζετε πως είδα; Κάτι το τρομερό! Ήτανε ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια! Υπήρχανε εκεί
μέσα μολύβια με κάθε χρώμα που μπορείτε να φανταστείτε. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένος, που
άρχισα να τρέχω, να πηδάω και να χορεύω, μέχρι που μου έπεσε το κουτί και σκορπίσανε τα
μολύβια στο πάτωμα.
– Για ξεκίνημα δεν ήτανε κι άσχημο, είπε ο μπαμπάς.
– Δε σε καταλαβαίνω, είπε η μαμά. Και πρώτα απ’ όλα, δε βλέπω τι καταστροφές μπορούνε
να προκαλέσουνε αυτά τα μολύβια! Ειλικρινά δεν το βλέπω!
– Θα το δεις, είπε ο μπαμπάς.
Και έφυγε για το γραφείο του. Η μαμά μού είπε να μαζέψω τα χρωματιστά μολύβια μου στα
γρήγορα, γιατί θα έφτανα καθυστερημένος στο σχολείο. Μάζεψα λοιπόν κι εγώ βιαστικά τα
μολύβια και τα έβαλα στο κουτί τους και τη ρώτησα αν μπορούσα να τα πάρω μαζί μου στο
σχολείο. Εκείνη μου είπε «εντάξει αλλά να προσέχεις να μην έχεις φασαρίες». Της το
υποσχέθηκα, έβαλα το κουτί με τα χρωματιστά μολύβια στη σάκα μου κι έφυγα. Δεν μπορώ
όμως να καταλάβω τη μαμά και τον μπαμπά. Κάθε φορά που παίρνω ένα δώρο είναι σίγουροι
πως θα κάνω ανοησίες.
Έφτασα στο σχολείο την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι. Ήμουνα πολύ περήφανος για το
κουτί με τα μολύβια μου κι ήθελα να το δείξω στους συμμαθητές μου. Η αλήθεια είναι πως στο
σχολείο εκείνος που φέρνει όλο καινούρια πράγματα είναι ο Γκοφρουά, του τα αγοράζει ο
μπαμπάς του, που είναι πολύ πλούσιος, κι αυτή τη φορά ήθελα να δείξω στον Γκοφρουά πως
δεν ήτανε ο μόνος που του κάνανε ωραία δώρα.
Στην τάξη η δασκάλα σήκωσε τον Κλοτέρ να πει μάθημα και την ώρα που τον ρωτούσε εγώ
έδειξα το κουτί στον Αλσέστ, που κάθεται δίπλα μου.
– Απίθανα! είπε ο Αλσέστ.
– Μου τα έστειλε η γιαγιά μου, του εξήγησα.
– Τι είναι; ρώτησε ο Γιοακίμ.
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Και ο Αλσέστ τού έδωσε το κουτί, κι αυτός το έδωσε στον Μεξάν, που το πάσαρε στον Εντ,
κι αυτός στον Ρούφους, που το έδωσε στον Γκοφρουά, που στραβομουτσούνιασε μόλις το
είδε.
Όπως λοιπόν ο καθένας τους άνοιγε κι έβγαζε τα μολύβια για να τα δοκιμάσει, φοβήθηκα
μήπως το καταλάβει η δασκάλα και πάρει τα μολύβια. Άρχισα να κάνω χειρονομίες για να
δείξω στον Γκοφρουά πως θέλω πίσω το κουτί με τα μολύβια κι η δασκάλα έβαλε τις φωνές.
– Νικόλα! Τι συμβαίνει; Γιατί δεν προσέχεις στο μάθημα;
Εγώ ξαφνιάστηκα κι έβαλα τα κλάματα και της εξήγησα πως είχα ένα κουτί με χρωματιστά
μολύβια που μου έστειλε η γιαγιά μου και ήθελα να μου το ξαναδώσουνε πίσω. Η δασκάλα
αναστέναξε και είπε.
– Καλά, καλά. Όποιος από σας έχει το κουτί του Νικόλα να του το δώσει.
Ο Γκοφρουά σηκώθηκε και μου το έφερε. Το άνοιξα και είδα ότι λείπανε ένα σωρό μολύβια.
Έκλαψα ακόμα λίγο και η δασκάλα με ρώτησε:
– Τι συμβαίνει πάλι;
– Λείπουνε μολύβια, της εξήγησα.
– Όποιοι έχουνε πάρει τα μολύβια να του τα επιστρέψουνε, είπε η δασκάλα.
Τότε σηκωθήκανε όλοι και μου φέρανε τα μολύβια. Η δασκάλα μας άρχισε να χτυπάει με το
χάρακα πάνω στην έδρα και μας τιμώρησε να κλίνουμε το ρήμα και όλη τη φράση «Δεν πρέπει
να διακόπτω το μάθημα και να κάνω φασαρία στην τάξη».
Μόλις χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα, πήρα μαζί μου το κουτί για να μην κινδυνέψω
να τιμωρηθώ πάλι και βγήκα μαζί με τους άλλους, αλλά όταν στην αυλή άνοιξα το κουτί
διαπίστωσα πως έλειπε ένα κίτρινο μολύβι.
– Λείπει το κίτρινο, είπα. Όποιος το πήρε να μου το δώσει πίσω.
– Αρχίζεις να μας ζαλίζεις με τα μολύβια σου, είπε ο Γκοφρουά. Για χάρη σου μας τιμώρησε
όλους.
Τότε θύμωσα πολύ.
– Εγώ φταίω ή εσείς που τιμωρηθήκατε; είπα. Εκείνο που φταίει για όλα είναι που είσαστε
όλοι ζηλιάρηδες. Αν δε βρω ποιος μου το έκλεψε, θα παραπονεθώ στη δασκάλα!
– Ο Εντ έχει το κίτρινο μολύβι, φώναξε ο Ρούφους, είναι κατακόκκινος! Ρε, ακούσατε τι
είπα; Ωραίο δεν ήτανε αυτό που είπα; Είπα ότι ο Εντ έκλεψε το κίτρινο γιατί είναι
κατακόκκινος!
Και αρχίσανε όλοι να γελάνε, κι εγώ μαζί τους, γιατί ήτανε ωραίο αυτό που είπε ο Ρούφους.
Θα το πω και στον μπαμπά. Ο μόνος που δε γέλασε ήτανε ο Εντ, που πήγε προς τον Ρούφους,
που πρόλαβε και του έδωσε μια στη μύτη κι έφυγε.
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– Λοιπόν, είπε ο Εντ, ποιος είναι κλέφτης; Κι έδωσε μια στη μύτη του Γκοφρουά.
– Μα εγώ δε μίλησα, είπε ο Γκοφρουά που δεν του αρέσει να τρώει μπουνιές στη μύτη. Εγώ
γέλασα με το πάθημα του Γκοφρουά να την αρπάξει την ώρα που δεν το περίμενε! Τότε ο
Γκοφρουά όρμησε και μου έδωσε μια φάπα και μου έπεσε το κουτί με τα μολύβια και παίξαμε
ξύλο. Ο Ζουμιάς –ο επόπτης μας– ήρθε τρέχοντας και μας χώρισε, μας είπε παλιόπαιδα, δεν
ήθελε μάλιστα να μάθει γιατί δερνόμασταν και μας τιμώρησε όλους να γράψουμε εκατό
φορές ο καθένας μια φράση.
– Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά σε όλα αυτά, είπε ο Αλσέστ, εγώ έτρωγα τα γαριδάκια μου.
– Ούτε κι εγώ, είπε ο Γιοακίμ, ήμουνα έτοιμος να ζητήσω να μου δώσει κι εμένα λίγα ο
Αλσέστ.
– Τι λες, ρε; είπε ο Αλσέστ.
Τότε ο Γιοακίμ τού έδωσε μια καρπαζιά κι ο Ζουμιάς τούς τιμώρησε να γράψουνε διακόσιες
φορές τη φράση.
Όταν γύρισα το μεσημέρι στο σπίτι, δεν ήμουνα καθόλου ευχαριστημένος. Το κουτί με τα
μολύβια είχε σπάσει, μερικά μολύβια ήτανε κι αυτά σπασμένα και μου έλειπε πάντα το κίτρινο.
Άρχισα να κλαίω και να εξηγώ στη μαμά τι έγινε και τις τιμωρίες που είχα να γράψω κι εκείνη
την ώρα μπήκε ο μπαμπάς και είπε:
– Δε γελάστηκα λοιπόν. Είχαμε καταστροφές μ’ αυτά τα χρωματιστά μολύβια!
– Έλα τώρα, μην τα παραλές, είπε η μαμά.
Και τότε ακούστηκε ένα φοβερό ντουπ! Ήτανε ο μπαμπάς που είχε πέσει με δύναμη στο
πάτωμα γιατί πάτησε πάνω στο κίτρινο μολύβι.

Sempé / Goscinny
Ο μικρός Νικόλας και η τρελοπαρέα του (διασκευή), εκδόσεις Σύγχρονοι Oρίζοντες
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Τα χρωματιστά μολύβια
1. Μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Νικόλας είναι
στο σπίτι με τους γονείς του και του φέρνουν το κουτί με τα χρωματιστά μολύβια.
Γράψτε στον πίνακα πού βρίσκεται ο Νικόλας με τα άλλα πρόσωπα σε κάθε μέρος του
κειμένου και τι γίνεται εκεί.
1ο μέρος

Στο σπίτι του Νικόλα

Του φέρνουν το κουτί
με τα χρωματιστά μολύβια

2ο μέρος

3ο μέρος

4ο μέρος

2. Ποιος λέει την ιστορία;
3. Ποιες είναι οι ενέργειές του (τι κάνει);
4. Τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτός που μας λέει την ιστορία; Γιατί;
5. Πείτε τώρα τι έγινε σε αυτή την ιστορία που διαβάσατε. Μπορείτε να μιλήσετε σαν να
είστε ο μπαμπάς του Νικόλα και να αρχίσετε την ιστορία «Σήμερα το πρωί ο ταχυδρόμος
έφερε στον Νικόλα ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν
κάποια φασαρία. ...» ή να μιλήσετε σα να είστε ο φίλος του ο Αλσέστ και να αρχίσετε την
ιστορία «Σήμερα ο Νικόλας έφερε στην τάξη ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια που μου
άρεσαν πολύ. Όμως αμέσως άρχισαν τα προβλήματα. ...»

6. Πολλές φορές στο σχολείο γίνονται φασαρίες ή αταξίες όπως στην ιστορία του Νικόλα.
Πείτε για μια τέτοια φασαρία που ο δάσκαλος τιμώρησε κάποια παιδιά. Σκεφτείτε:
• Τι κάνατε πριν ξεκινήσει η φασαρία.
• Πώς ξεκίνησε.
• Τι έκανε ο δάσκαλος.
• Τι έγινε μετά.
• Ποιος νομίζετε ότι έφταιγε.

7. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις μιλάνε για πράγματα που δεν έχει συνήθως ένας
μαθητής στην τσάντα του;

μολύβι, στιλό, ραδιόφωνο, τετράδιο, καθρέφτης, βιβλίο, γόμα, πιάτο, ξύστρα, θρανίο,
χάρακας, έδρα, πρόγραμμα μαθημάτων
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Εκδήλωση 17ης Νοέμβρη
1. Η είδηση από ένα σχολικό περιοδικό μιλάει για την εκδήλωση της 17ης Νοέμβρη.
Γιατί γίνεται η εκδήλωση αυτή; Τι τιμούμε εκείνη τη μέρα;

2. Ετοιμάστε κι εσείς ένα μικρό κείμενο για τη σχολική εφημερίδα για να πείτε τι έγινε
σε κάποια εκδήλωση του σχολείου σας. Το κείμενο μπορεί να λέει:
• Το θέμα της εκδήλωσης.
• Πότε και πού έγινε.
• Ποιοι την ετοίμασαν και πήραν μέρος.
• Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, δηλαδή τι έγινε σε αυτήν.
• Πώς σας φάνηκε.
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Πάμε ... «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»;
1. Τι κάνουν τα παιδιά στα «Οικολογικά Σχολεία»;
2. Σε πόσες χώρες υπάρχουν «Οικολογικά Σχολεία»;
3. Πότε ξεκίνησαν στην Ελλάδα;
4. Διαβάστε το κείμενο και βάλτε τα παρακάτω βήματα με τη σωστή σειρά για να γίνετε
ένα «Πράσινο Σχολείο».
• φτιάχνετε τους κανόνες περιβαλλοντικής συμπριφοράς και τους ακολουθείτε.
• παρακολουθείτε πώς προχωράει το πρόγραμμα δράσης.
• φτιάχνετε ένα πρόγραμμα δράσης.
• δουλεύετε μαζί με τους γονείς.
• φτιάχνετε την «Περιβαλλοντική Επιτροπή» στο σχολείο.
• δίνετε πληροφορίες στο σχολείο για τα αποτελέσματα του προγράμματος και
το σχολείο σας ονομάζεται «Οικολογικό Σχολείο».

5. Πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις (βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).
• Στην Ελλάδα παίρνουν μέρος περισσότερα από 200 σχολεία

Σ

Λ

• 134 σχολεία έχουν βραβευτεί δυο φορές.

Σ

Λ

6. Πείτε με απλά λόγια στους συμμαθητές σας γιατί είναι καλό να γίνει το σχολείο σας
οικολογικό.
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Ο καινούριος δάσκαλος
– Η φύση, παιδιά, είναι το πιο όμορφο βιβλίο. Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει να το διαβάζουμε όσο
γίνεται πιο ταχτικά, τους είπε τις πρώτες κιόλας μέρες. Όποτε λοιπόν μας βοηθάει ο καιρός,
το μάθημά μας θα γίνεται υπαίθριο.
Ξαφνιάστηκαν τα παιδιά.
– Κύριε, την αριθμητική θα τη γράφουμε στο χώμα; κάποιος πήγε να πει ένα αστείο.
Δεν έχασε το γέλιο του ο δάσκαλος.
– Δε θα σταματήσουμε την τάξη, παιδί μου. Μα, πίστεψέ με, θα μάθουμε τόσους
μαθηματικούς κανόνες έξω, κοιτάζοντας τη φύση, που θ’ αγαπήσουμε την αριθμητική και θα
καταλάβουμε γιατί το Θεό τον λένε μεγάλο μαθηματικό.
– Και ποιητής είναι, κύριε!
Τώρα η σειρά του δασκάλου να ξαφνιαστεί.
– Σ’ αρέσει η ποίηση, παιδί μου;
Κοκκίνισε ο άλλος.
– Ναι, πολύ, κύριε.
– Πώς λέγεσαι;
– Θανάσης Βγένας.
– Τι δουλειά κάνει, παιδί μου, ο πατέρας σου;
– Έχει το εργοστάσιο, είπε με ντροπή.
Θυμήθηκε ο δάσκαλος το τεράστιο κτίριο.
– Και η τεχνική, είπε ήρεμα, έχει ποίηση, όταν έχει αγάπη για τον άνθρωπο.
Φωτίστηκε η όψη του παιδιού.
– Ξέρετε, αγαπώ την ποίηση, μα η καρδιά μου είναι και στην τεχνική. Ενώνονται αυτά
τα δυο;
– Ναι, απάντησε σοβαρά ο δάσκαλος. Και η γέφυρα που τα ενώνει είναι η αγάπη για \τον
άλλο άνθρωπο που είναι δίπλα μας.
Δεν τα κατάλαβε όλ’ αυτά η τάξη, αλλά της άρεσαν. Της άρεσε κι αυτός ο νέος δάσκαλος.

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Εμένα με νοιάζει (διασκευή), εκδ. Πατάκη
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Ο καινούριος δάσκαλος
1. Τι σημαίνει η φράση του δασκάλου «Η φύση είναι το πιο όμορφο βιβλίο»;
α. Πως η φύση μπορεί να μας μάθει πολλά όμορφα πράγματα.
β. Πως πρέπει να διαβάζουμε πολλά βιβλία.
γ. Πως είναι καλύτερα να διαβάζουμε τα βιβλία μας έξω, στη φύση.

2. Γιατί ο καινούριος δάσκαλος άρεσε στα παιδιά;
3. Ο δάσκαλος λέει στα παιδιά ότι μερικές φορές θα κάνουν μάθημα έξω από την τάξη.
Εσείς θα θέλατε να κάνετε μάθημα έξω από την τάξη; Γιατί; Ζητήστε το από το δάσκαλό
σας και πείτε του γιατί θα ήταν καλό να κάνετε μια φορά μάθημα έξω.
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9οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες
Η πρόσκληση είναι για μια εκδήλωση – βράβευση. Διαβάστε την και απαντήστε
στις ερωτήσεις:
• Πότε και πού έγινε η εκδήλωση;
• Ποιοι βραβεύτηκαν;
• Γιατί βραβεύτηκαν;
• Ποιος έδωσε τα βραβεία;

Δραστηριότητα
Θα θέλατε να συμμετέχει η τάξη σας στον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικών εντύπων με
μια σχολική εφημερίδα; Σχεδιάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με ομαδική εργασία.
◆ Διαλέξτε το όνομα της εφημερίδας ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το
όνομα μπορεί να συνοδεύεται από κάποιο σύμβολο.
◆ Ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από ημερομηνία, εκδότη, τιμή, αριθμό φύλλου, έτος
κυκλοφορίας.
◆ Καταγράψτε τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα στο σχολείο σας αλλά και όσα
συνέβησαν στον τόπο που ζείτε και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες μιας
σχολικής εφημερίδας.
◆ Από τα γεγονότα που καταγράψατε, επιλέξτε εκείνα που είναι πιο ενδιαφέροντα και πιο
πρωτότυπα. Να γράψετε μικρά άρθρα για το καθένα.
◆ Για κάθε γεγονός διαλέξτε έναν τίτλο που θα προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ο
τίτλος τυπώνεται με μεγαλύτερα και πιο έντονα γράμματα. Γράψτε επίσης μια πολύ σύντομη
περίληψη, αφού στο πρωτοσέλιδο δεν παρουσιάζονται ολόκληρες οι ειδήσεις αλλά μόνο τα
βασικά τους στοιχεία.
◆ Μια είδηση θα είναι η κύρια είδηση του πρωτοσέλιδου. Επιλέξτε, λοιπόν, την πιο
σημαντική και χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα γράμματα για τον τίτλο αυτής της είδησης.
◆ Επιλέξτε φωτογραφίες που μπορούν να συνοδεύουν αυτές τις ειδήσεις.
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