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Το Consumer Classroom είναι ένας νέος δικτυακός τόπος όπου οι καθηγητές μπορούν να
βρούνε και να ανταλλάξουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την αγωγή του καταναλωτή .
Προσφέρει δωρεάν, υψηλής ποιότητας
διδακτικό υλικό
μαζί με διαδραστικά και συνεργατικά εργαλεία για να βοηθά τους καθηγητές να ετοιμάζουν
το
σχέδιο μαθημάτων
και να το μοιράζονται με τους μαθητές και άλλους καθηγητές από ολόκληρη την ΕΕ.
Εγγραφείτε τώρα στο
http://www.consumerclassroom.eu/el&nbsp;
Το Consumer Classroom
είναι ένας νέος συνεργατικός δικτυακός τόπος για καθηγητές από κάθε γωνιά της ΕΕ, που
παρέχει ποιοτικούς πόρους και διαδραστικά εργαλεία για να εξοπλίσει παιδιά ηλικίας 12-18
ετών με τις πρακτικές καταναλωτικές δεξιότητες που χρειάζονται στην πραγματική ζωή. Ο
δικτυακός τόπος χρηματοδοτείται από την ΕΕ παρέχει διδακτικό υλικό στους
εκπαιδευτικούς και αποσκοπεί στην ενίσχυση της
αγωγής του καταναλωτή
στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι μπορείτε να κάνετε στον δικτυακό τόπο;
- ●Να έχετε πρόσβαση σε έτοιμους πόρους και διδακτικό υλικό για την αγωγή του
καταναλωτή
- ●Να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία διαδραστικών μαθημάτων, το σχέδιο μαθημάτων για
να δημιουργήσετε μαθήματα
- ●Να χρησιμοποιείτε το χώρο «Η τάξη μου» για να μοιράζεστε μαθήματα με τους
μαθητές σας
- ●Να δημιουργείτε διασχολικά έργα με άλλα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ΕΕ
- ●Να συμμετάσχετε με την τάξη σας στον διασχολικό διαγωνισμό και να κερδίσετε ένα
ταξίδι στις Βρυξέλλες!
- ●Να συζητάτε τις απόψεις σας στο φόρουμ της ΕΕ και να ανταλλάσσετε εμπειρίες
- ●Να διευρύνετε τις γνώσεις σας στην αγωγή του καταναλωτή
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Πώς μπορώ να συμμετέχω;

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.consumerclassroom.eu/el και εγγραφείτε στον
δικτυακό τόπο. Αποκτήστε πρόσβαση σε όλους τους χρήσιμο
εκπαιδευτικό υλικό
και
πόρους
στον δικτυακό τόπο καθώς και σε έναν εξατομικευμένο χώρο σύνδεσης.

Μοιραστείτε το διδακτικό υλικό με άλλους εκπαιδευτικούς και παροτρύνετέ τους να
εγγραφούν και να συμμετάσχουν. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να γίνετε μέλη
μιας συναρπαστικής κοινότητας προετοιμάζοντας εφήβους 12-18 ετών με μαθήματα ζωής
με το Consumer Classroom!
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