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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν αυξημένη εισροή προσφύγων, κυρίως παιδιών, και
έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την ένταξη των παιδιών αυτών στα εκπαιδευτικά συστήματα των
χωρών υποδοχής. Ωστόσο, τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό παρελθόν σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χαμηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις και είναι πιο πιθανό να
εγκαταλείψουν το σχολείο νωρίτερα σε σύγκριση με τους ντόπιους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά των
προσφύγων δεν μιλούν συχνά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και τα περισσότερα έχουν εγκαταλείψει το
σχολείο για σημαντικό χρονικό διάστημα, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και διδακτικές δεξιότητες από
τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να παρασχεθεί εκπαιδευτική υποστήριξη σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό. Η
κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών
μεταναστών, ιδίως των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται, να
βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις και να αποτρέψουν την εγκατάλειψή τους από το σχολείο.
Το έργο Hopeful (Extending teacHers' cOmPetences in the effective teaching of numeracy, literacy and digital
skills to rEFUgee chiLdren) αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης των παιδιών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και/ή των παιδιών μεταναστών που έχουν παραμείνει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος για
μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά την αριθμητική, τη γλώσσα και τις ψηφιακές ικανότητες και τη μείωση
φαινομένων σχολικής διαρροής των μαθητών που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες που κατοικούν στη Μάλτα,
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες των
καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διδάσκουν αριθμητική, γλώσσα και ψηφιακές γνώσεις σε
παιδιά προσφύγων και/ή μεταναστών με μαθησιακά κενά λόγω διακοπής της εκπαίδευσης και με ελάχιστες
γλωσσικές δεξιότητες της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή/και αγγλικών μέσω διαδικτυακής κατάρτισης.
Επιπλέον, ένας βασικός στόχος του έργου Hopeful είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου διαγνωστικού
εργαλείου για την αποτελεσματική αξιολόγηση της αριθμητικής, του αλφαβητισμού και των ψηφιακών
ικανοτήτων, των κενών και των αναγκών των μαθητών προσφύγων ή/και των μεταναστών.
Δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι ασκήσεις για την αξιολόγηση των
προαναφερθέντων ικανοτήτων δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες ηλικιών, αλλά σε δύο ευρύτερα
εκπαιδευτικά στάδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Γυμνάσιο (συνήθως καλύπτει ηλικίες 12 έως 15) και
Λύκειο (συνήθως καλύπτει ηλικίες 15 έως 18). Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει το διαγνωστικό εργαλείο
που δημιουργήθηκε για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να τους υποστηρίξει στην
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ακριβή αξιολόγηση της αριθμητικής, της αλφαβητισμού και των ψηφιακών ικανοτήτων, των κενών και των
αναγκών των μαθητών Γυμνασίου με προσφυγικό ή/και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αναμένεται ότι η
ακριβής διαγνωστική αξιολόγηση θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τα κενά και τις
παρανοήσεις, να διαφοροποιήσουν τις μαθησιακές ανάγκες και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, ώστε
να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και να τους βοηθήσουν να γεφυρώσουν τα
κενά που προκαλούνται από τη διακοπή της εκπαίδευσης, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου. Το εργαλείο περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία και παρέχει μεθόδους και
πρακτικές για την αξιολόγηση:
Μαθηματική Ικανότητα: Αριθμητική, Άλγεβρα, Διαγράμματα, Στατιστικές δεξιότητες
Ικανότητα γλωσσικού γραμματισμού: Κατανόηση κειμένων, προφορική γλώσσα, έκθεση και
σύνθεση, επιχειρηματολογία/αιτιολόγηση, κριτική σκέψη
Ψηφιακή ικανότητα: Βασικές πληροφορίες για τις ΤΠΕ, λειτουργικό σύστημα, επεξεργασία κειμένου,
διαδίκτυο και ψηφιακή ασφάλεια
Το συνοδευτικό εγχειρίδιο εκπαιδευτικών έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συμπληρώσει το παρόν εγχειρίδιο
και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, την κατανομή του χρόνου της αξιολόγησης, τις σωστές
απαντήσεις στις ασκήσεις, τους προσδιοριστές των μαθητικών επιδόσεων, τις κατευθυντήριες γραμμές για
την αξιολόγηση, την αξιολόγηση και την κατάλληλη χρήση των αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών.

Πληροφορίες
Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια,
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ορισμένες ασκήσεις σχετικά με τα θέματα της αριθμητικής, του
γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στόχος αυτών των ασκήσεων είναι να βοηθήσουν τους/τις
καθηγητές/τριες σας να κατανοήσουν τις προηγούμενες γνώσεις σου σχετικά με αυτά τα θέματα και να
προετοιμάσουν το διδακτικό υλικό τους ανάλογα, ώστε να ικανοποιήσουν καλύτερα τις μαθησιακές σου
ανάγκες. Οι καθηγητές/τριες σας θα σου δώσουν οδηγίες για το πώς να ολοκληρώσεις τις διαφορετικές
ασκήσεις. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μάθουμε κάποια πράγματα για σένα!
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Όνομα
-----------------------------------------------------Επώνυμο
-----------------------------------------------------Ηλικία
-----------------------------------------------------Χώρα
-----------------------------------------------------Γλώσσα
-----------------------------------------------------Άλλες γλώσσες
-----------------------------------------------------Έχεις ξαναπάει σχολείο; Για πόσο διάστημα;
-----------------------------------------------------Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;
-----------------------------------------------------Τι θα θέλατε να μάθετε περισσότερο;
-----------------------------------------------------Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
------------------------------------------------------
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1. Αρίθμηση
Το πρώτο κεφάλαιο του παρόντος εχγειριδίου παρουσιάζει τις ασκήσεις στα ακόλουθα 3 θέματα της
Αριθμητικής Ικανότητας:
1.1. Αριθμοί
1.1.1. Φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί
1.1.2. Πράξεις
1.1.3. Κλάσματα
1.2. Άλγεβρα
1.2.1. Σχέσεις σε μοτίβα
1.2.2. Γραμμικές εκφράσεις
1.2.3. Γραμμικές εξισώσεις
1.3. Στατιστικά στοιχεία και χειρισμός δεδομένων

1.1. Αριθμοί
1.1.1. Φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί 1
1. Ποιο από τα ακόλουθα είναι ένας φυσικός αριθμός;
a. - 5
b. 3/7
c. 2,112
d. 1.000.000

1

https://www.mathway.com/

https://www.mathcentre.ac.uk/
http://www.math.com/
https://www.math-only-math.com/
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2. Είναι το μηδέν ένας φυσικός αριθμός;
a. Ναι
b. Όχι
c. Εξαρτάται από το περιεχόμενο
d. Μερικές φορές
3. Ο αριθμός .64 αποτελεί παράδειγμα ενός ______.
a. ακέραιου αριθμού
b. δεκαδικού
c. υπόλοιπου
d. προβλήματος διαίρεσης
4. Βάλτε τα ακόλουθα σε αύξουσα σειρά:
a. -2, -5, +8, -9, +11
b. -11, +21, -31, +41, -51
c.

+4, -10, 0, +6, -9

d. -6, -2, -8, -15, -22
e. -16, +19, +34, -47, -88
f.

-10, +6, -50, +10, 0

5. Γράψτε:
a. 4 αριθμούς μεγαλύτερους από - 5 αλλά μικρότερους από 0
b. 5 αριθμούς μεγαλύτερους από - 6 αλλά λιγότερους από 1
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6. Ποιες είναι οι λύσεις των ακόλουθων εξισώσεων;
a. X + 8 = 12
b. Y - 9 = 25
c. X + 15 = 6
d. 3 x Y = 9
7. Λύστε τα ακόλουθα:
a. Βρείτε δύο διαδοχικούς ακέραιους των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με 129.
b. Το άθροισμα τριών συνεχόμενων ζυγών ακέραιων είναι ίσο με 84. Βρείτε τους αριθμούς.
c. Το άθροισμα του πρώτου και του τρίτου των τριών διαδοχικών μονών ακέραιων είναι 131 μικρότερο
από τρεις φορές του δεύτερου ακέραιου. Βρείτε τους τρεις ακέραιους.
8. Παραγοντοποιήστε τους ακόλουθους αριθμούς στους κύριους παράγοντες τους.
18

6

14

/\ /\ /\

1.1.2. Πράξεις
1. Λύστε τις ακόλουθες προσθήκες και αφαιρέσεις:
8673 - 1448 =

9759 - 9133 =

3225 - 2649 =

8646 + 9848 =

5574 - 4984 =

8062 - 1538 =

7030 + 8803 =

8105 + 6802 =

3893 + 4439 =

5336 - 2864 =

4598 + 3634 =

6987 - 5802 =

5916 + 1806 =

3204 - 2652 =

2897 + 5307 =
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2. Λύστε τους ακόλουθους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις:
84 / 12 =

27 / 3 =

60 / 10 =

34 / 2 =

108 / 18 =

160 / 8 =

323 / 19 =

64 / 8 =

6 x 13 =

8 x 18 =

19 x 18 =

3x6=

14 x 16 =

11 / 11 =

14 x 4 =

3. Λύστε την ακόλουθη αλγεβρική εξίσωση. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
(x + 3) / 0 = ______.
a.
b.
c.
d.

Μη καθορισμένο
0
1
-3

4. Ποιος είναι ο ένας λόγος για τον οποίο ένας αριθμός δεν μπορεί να διαιρεθεί με μηδέν;
a. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα
b. Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
c. Γιατί είναι μονός αριθμός.
d. Επειδή είναι ένας ζυγός αριθμός.
5. Αξιολογήστε κάθε παράσταση χρησιμοποιώντας τους κανόνες για τη σειρά των πράξεων.
6+7x8
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1.1.3. Κλάσματα
1. Μετατροπή σε δεκαδικά:
a. 6/10 =
b. 41/100 =
c. 76/100
2. Σύγκριση του κλάσματος χωρίς αλλαγή σε ισοδύναμα κλάσματα:
1/2 ______ 7/9
3. α. Ταξινόμηση των κλασμάτων από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο:
3/7, 3/4, 2/9, 8/11, 7/10
β. Ταξινόμηση των κλασμάτων από το μεγαλύτερο στο μικρότερο
7/9, 2/5, 1/6, 6/8, 5/9
4. Λύστε τα ακόλουθα:
Η Σάλυ έφαγε 2 καραμέλες και ο Σαμ έφαγε 3/4 από μια καραμέλα. Πόσο έφαγαν μαζί;
a. 2, 3/4
b. 2/1
c. 5/5
d. 10/4
5. Λύστε τα ακόλουθα:
7+ 12/13
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1.2. Άλγεβρα
1.2.1. Συσχετίσεις σε μοτίβα 2
1. Βρείτε τον επόμενο αριθμό στις ακόλουθες ακολουθίες:
a. 3, 6, 18, 72, ...;
b. 1, 9, 17, 33, 49, 73, ...;
2. Αναγνωρίστε τον κανόνα για αυτήν την αριθμητική ακολουθία:
15,

20,

25,

30,

35,

40,

,

,

55,

,

65,

70,

75,

,

85,

3. Λύστε τα ακόλουθα:
a. Δεδομένου ότι το x ικανοποιεί την εξίσωση ∣ 2x+3 ∣ = 2x-1, βρείτε την τιμή του 4x-3- 6x.
b. Η τιμή x που λύνει την εξίσωση 2x-(4-x)=5-x είναι:

1.2.2. Γραμμικές παραστάσεις
1. Απλοποιήστε τις ακόλουθες παραστάσεις:
a. 5(x - 4) = 2(x - 3)
b. -7ab + 6b - 3ab - 4b - 3ab
c. 4x3 - 2x2 + 5x3 + 2x - 4x2 - 6x

www.tiger-algebra.com

2

www.cliffsnotes.com
www.math-exercises.com
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1.2.3. Γραμμικές εξισώσεις
1. Λύστε τις ακόλουθες γραμμικές εξισώσεις:
a. 10x - 1 = 16 - 6x
b. x/2 + x/3 = 5
c. 3 - y + 5 y/6 = 1/2 - y/8
d. 9x - 8 = 11x - 10
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1.3. Στατιστικά στοιχεία και χειρισμός δεδομένων
1. Έρευνα για τις γεύσεις των παγωτών

a. Πόσες κατηγορίες υπάρχουν σε αυτό το κυκλικό γράφημα;
b. Ποιο ποσοστό των μαθητών/τριών προτιμά το παγωτό σοκολάτα;
c. Ποιο ποσοστό των μαθητών/τριών προτιμούσε το βούτυρο πεκάν παγωτό;
d. Ποιο ποσοστό των μαθητών/τριών δεν προτίμησε μια συγκεκριμένη γεύση;
e. Αν ερωτήθηκαν συνολικά 50 άτομα, τότε πόσοι/ες προτιμούν το παγωτό βανίλια;
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2. Οι μαθητές/τριες μιας τάξης ψήφισαν για το αγαπημένο τους φρούτο. Κάθε μαθητής/τρια ψήφισε μία
φορά. Το παρακάτω γράφημα ράβδων συνοψίζει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ψηφοφορία
ανά τάξη.

a. Πόσες είναι οι κατηγορίες των τιμών στην κατακόρυφη κλίμακα;
b. Πόσες κατηγορίες υπάρχουν στο γράφημα;
c. Ποιο φρούτο είχε τις περισσότερες ψήφους;
d. Ποιο φρούτο έχει τις λιγότερες ψήφους;
e. Πόσοι/ες μαθητές/τριες ψήφισαν τις μπανάνες;
f.

Πόσοι/ες μαθητές/τριες ψήφισαν τα σταφύλια;

g. Ποια δύο φρούτα είχαν τον ίδιο αριθμό ψήφων;
h. Αναφέρετε τις κατηγορίες του γραφήματος από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
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2. Ικανότητα γλωσσικού γραμματισμού
Το δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου περιλαμβάνει ασκήσεις στα ακόλουθα 5 θέματα Γνώσεων
στον Αναλφαβητισμό:
2.1. Ανάγνωση
2.2. Προφορικά
2.3. Έκθεση
2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση
2.5. Κριτική σκέψη

2.1. Ανάγνωση
1. Κείμενο Α: Η σημασία του πρωινού στην παιδική ανάπτυξη 3

Σε μελέτη που διεξάχθηκε για να διαπιστωθούν τα οφέλη του πρωινού φάνηκε πως τα αποτελέσματα
των τεστ IQ των παιδιών που δεν τρώνε πρωινό ήταν γενικά χαμηλότερα από αυτά που είχαν φάει ένα
καλά ισορροπημένο πρωινό γεύμα. Ένας άλλος καλός λόγος για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά πρέπει
να τρώνε ένα ισορροπημένο πρωινό είναι πως 4 στα 5 παιδιά δεν παίρνουν αρκετές βιταμίνες και
μέταλλα από το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο. Με την προσθήκη πρωινού, τα παιδιά είναι πιο
πιθανό να πάρουν τις βιταμίνες και τα μέταλλα που χρειάζονται. Επίσης, τα παιδιά που δεν τρώνε ένα
καλό πρωινό τείνουν να τρώνε περισσότερα σνακ που είναι πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά και ζάχαρη.
Το πρωινό βελτιώνει την σχολική επίδοση και τη διατροφή
Το πρωινό βοηθά στη βελτίωση της πνευματικής απόδοσης και της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια
των πρωινών

δραστηριοτήτων. Τα παιδιά που παραλείπουν το πρωινό έχουν πιο αργά

αντανακλαστικά, είναι λιγότερο προσεκτικά και δραστήρια το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν
ότι τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο πεινασμένα έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με αυτά
που τρέφονται σωστά. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που τρώνε πρωινό αποδίδουν πολύ καλύτερα

3

https://logodiatrofis.gr/simasia-prwinou-paidiki-anaptuksi/
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στο σχολείο και έχουν επιπλέον ενέργεια σε αθλητικές και άλλες σωματικές δραστηριότητες. Εκτός
από την εξασφάλιση της βέλτιστης ανάπτυξης έχει και θετικά αποτελέσματα για την εγρήγορση, την
προσοχή, την απόδοση, και σε άλλες δεξιότητες σημαντικές για την σχολική επιτυχία για εκείνους που
τρώνε πρωινό σε καθημερινή βάση.
Τι πρέπει να περιλαμβάνει το παιδικό πρωινό;
Υδατάνθρακες & φυτικές ίνες: δημητριακά ολικής αλέσεως, ψωμί ολικής αλέσεως,
φρούτα. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι πλούσια σε κάλιο, βιταμίνη C,
βιταμίνες

του

συμπλέγματος

Β

,

θειαμίνη,

ριβοφλαβίνη

και

νιασίνη,

οι οποίες παρέχουν ενέργεια.
Πρωτεΐνη: Μαζί με μια ποσότητα

υδατανθράκων στο πρωινό, καλό είναι

να καταναλώνετε και πρωτεΐνη για να σας κρατήσει χορτάτους. Τρόφιμα πλούσια σε
πρωτεΐνη που θα μπορούσαν να καταναλωθούν στο πρωινό είναι: ημίπαχα
γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ανάλατοι ξηροί καρποί.
Ασβέστιο: Το ασβέστιο βοηθά στην οικοδόμηση των οστών και τη διατήρηση της
αντοχής των οστών. Θα πρέπει να προσλαμβάνετε περίπου 1.000 mg ασβεστίου την
ημέρα. Εξαιρετικές επιλογές πλούσιες σε ασβέστιο περιλαμβάνουν το γιαούρτι, το
γάλα και το τυρί. Επιπλέον, τα παιδιά είναι σημαντικό να συνδυάζουν τρόφιμα πλούσια
σε ασβέστιο με εκείνα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, η οποία αυξάνει
την απορρόφηση ασβεστίου.
Μια καλή επιλογή που είναι ταυτόχρονα και από τις αγαπημένες γεύσεις των παιδιών είναι το γάλα
με δημητριακά ολικής αλέσεως. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός προσφέρει τριπλό όφελος στον παιδικό
οργανισμό γιατί:
Παρέχει ταυτόχρονα βιταμίνη D και ασβέστιο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ακόμη
περισσότερο η υγεία των οστών και δοντιών, λόγω της ταυτόχρονης πρόσληψης των
συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών.
Το λίπος των γαλακτοκομικών αυξάνει των απορρόφηση της βιταμίνης D, μιας και η
συγκεκριμένη ουσία είναι λιποδιαλυτή.
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Τα εμπλουτισμένα δημητριακά ολικής αλέσεως με βιταμίνη D είναι επίσης πλούσια σε
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενισχύοντας διπλάσια την άμυνα του οργανισμού.

Και μην ξεχνάτε: εσείς δίνετε το παράδειγμα
Τα παιδιά μιμούνται τη συμπεριφορά των ενηλίκων, έτσι αν δεν βλέπουν τους γονείς τους να τρώνε
πρωινό, είναι πιθανό να αντισταθούν και αυτά. Τα παιδιά δεν είναι μόνο πιο πιθανό να αρχίσουν να
τρώνε το πρωινό τους αν δουν τους γονείς τους να το κάνουν κάθε πρωί, είναι επίσης πιο πιθανό να
αναπτύξουν πιο υγιείς διατροφικές συνήθειες συνολικά. Οι γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά
τους να τρώνε πρωινό και να σχεδιάσουν το πρωινό μενού της εβδομάδας, τα τρόφιμα πρέπει να είναι
άμεσα διαθέσιμα με την αποθήκευση τους σε προσιτά σημεία στην κουζίνα (χαμηλά ντουλάπια), ώστε
να έχουν άμεση πρόσβαση τα παιδιά.
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1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, κυκλώστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).
a. Η κατανάλωση πρωινού κάνει τα παιδιά να πεινάνε στο σχολείο. Σ Λ
b. Η υγιεινή διατροφή σχετίζεται με τις σχολικές επιδόσεις. Σ Λ
c. Τα περισσότερα παιδιά δεν παίρνουν θρεπτικές ουσίες από τα γεύματα που καταναλώνουν. Σ Λ
d. Οι υδατάνθρακες έχουν μεγάλη σε περιεκτικότητα βιταμίνη D. Σ Λ
e. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στα ντουλάπια με τρόφιμα, ώστε να μην επιλέγουν
ανθυγιεινά σνακ. Σ Λ
2. Βρείτε και γράψτε μια πρόταση του κειμένου που έχει την ακόλουθη σημασία:
a. Οι ενήλικες είναι τα διατροφικά πρότυπα των παιδιών. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Η κατανάλωση πρωινού οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Η μη κατανάλωση πρωινού μειώνει την προσοχή και την ενέργεια των παιδιών κατά τις
πρωινές ώρες. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ποιος είναι ο σκοπός του κειμένου; Διαλέξτε περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις.
a. Να προβάλλει τις κακές διατροφικές συνήθειες των παιδιών.
b. Να προτείνει ιδέες για ένα υγιεινό πρωινό.
c. Να τονίσει την αξία ενός καλού πρωινού στις σχολικές επιδόσεις.
d. Να πιέσει τους γονείς να αναλάβουν την ευθύνη για τη διατροφή των παιδιών τους.
4. Βρείτε συνώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις:
a. Παίρνουν----------------------------------------------------b. Βελτιώνουν ------------------------------------------------c. Παρατηρούν -----------------------------------------------d. Παρέχουν ----------------------------------------------------
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e. Αυξάνει ------------------------------------------------------5. Βρείτε αντώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις:
a. Προσεκτικά —
b. Επιτυχία —
c. Σημαντικές —
d. Μαζί —
e. Ενθάρρυνση —
6. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις για να δώσετε το σωστό νόημα.
a. ----------------------------------------------------------------------- δίνει ταυτόχρονα βιταμίνη D και ασβέστιο.
b. ----------------------------------------------------------------------- δείχνουν ότι τα παιδιά που δεν τρώνε πρωινό
έχουν χαμηλότερη ευφυία.
c. -----------------------------------------------------------------------προκαλεί αίσθημα κορεσμού.
d. Το πρωινό βελτιώνει, μεταξύ άλλων, τις δεξιότητες του ----------------------------------------------------------e. ----------------------------------------------------------------------- οδηγεί στην κατανάλωση τροφίμων με
περισσότερα λίπη και ζάχαρη.
7. Ποιες είναι δύο από τις βασικές ιδέες του άρθρου;
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Κείμενο Β: Μουσεία και Διαδίκτυο. Το ελληνικό παράδειγμα 4
Στη σημερινή εποχή το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε απαραίτητο εργαλείο για τις σπουδές, την εργασία και την
ψυχαγωγία. Ως εκ τούτου, πολλοί φορείς το χρησιμοποιούν και κατασκευάζουν ιστοσελίδες με στόχο την
προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Ανάμεσα σε αυτούς, είναι και τα μουσεία. Η σχέση νέων
τεχνολογιών και μουσείων ξεκίνησε με στόχο τη διαχείριση των συλλογών και την καταγραφή των
αντικειμένων. Η εν λόγω σχέση, όμως, εξελίχθηκε και η χρήση τους επεκτάθηκε στους σταθμούς πολυμέσων
και τις εφαρμογές για την παρουσίαση και ερμηνεία σε εκθέσεις ενώ η εμφάνιση του Διαδικτύου επέτρεψε
την κατασκευή ιστοχώρων και διαφόρων εφαρμογών (Οικονόμου, 2003, 121).
Τα οφέλη ενός ιστοχώρου είναι πολλά και διάφορα. Σύμφωνα με έρευνα του Schweibenz που δημοσιεύτηκε
σε άρθρο με τίτλο, «The "Virtual Museum": New Perspectives For Museums to Present Objects and
Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System», τα οφέλη της χρήσης του
Διαδικτύου είναι: α) δυνατότητα παγκόσμιας δημοσιότητας, β) επικοινωνία του μουσείου με το κοινό και
τους συνεργάτες του, γ) εικονικές εκθέσεις, δ) πρόσβαση στις συλλογές του φορέα, ε) δυνατότητα εξ
αποστάσεως πρόσβασης των ερευνητών σε online βάσεις δεδομένων. Τα όσα αναφέρθηκαν αποτελούν όχι
μόνο οφέλη αλλά και παράγοντες για τη δημιουργία ενός ιστοχώρου. Κατά πόσο, όμως, ακολουθείται αυτή
η πρακτική στην Ελλάδα;
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ιστοσελίδας Museum Tracker στον ιστοχώρο μας, η αναζήτηση μέσω
Διαδικτύου των ελληνικών μουσείων ήταν συχνή. […] Με βάση τη συγκεκριμένη αναζήτηση, οδηγηθήκαμε
στα εξής συμπεράσματα: α) μεγάλη έλλειψη ιστοχώρων μουσείων της επαρχίας, β) πρόχειρος σχεδιασμός
αρκετών websites, γ) μεγαλύτερη χρήση του Διαδικτύου από μουσεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης για
την επίτευξη των στόχων τους, στοιχείο που διακρίνεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ιστοχώρων, δ)
δυσκολία στον εντοπισμό φωτογραφιών προς ελεύθερη χρήση, ειδικά στις περιπτώσεις των επαρχιακών
μουσείων, χωρίς αυτό να αποτελεί το βασικό κανόνα.
Τα αίτια αυτών των παραγόντων περιγράφονται ως εξής: α) οικονομικούς λόγους, β) κακή διαχείριση του
φορέα, γ) έλλειψη γνώσεων χρήσης του Διαδικτύου. Ο τελευταίος παράγοντας απαντάται αρκετά συχνά στην
επαρχία καθώς είναι λιγότερη η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός

4

https://www.mouseiologia-museology.gr/l/moyseia-kai-diadiktyo-to-elliniko-paradeigma/
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παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά. Όσον αφορά το δεύτερο και τον πρώτο παράγοντα, μπορούμε να δούμε μια
σύνδεση μεταξύ αυτών. Η κακή διαχείριση ενός φορέα μπορεί να σχετίζεται με έλλειψη γνώσεων ή αγάπης
για το μουσείο από τους ανθρώπους που το απαρτίζουν ή παντελής έλλειψη προσωπικού εξαιτίας
οικονομικών προβλημάτων. Δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάμε σε μουσεία της επαρχίας ανθρώπους
από την περιοχή, π.χ. κάποιος γείτονας, να ανοίγουν και να κλείνουν το μουσειακό χώρο εξαιτίας της
έλλειψης υπαλλήλων. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες δε σχετίζονται μόνο με το προσωπικό, αλλά και με
την αδυναμία δημιουργίας και συντήρησης ενός ιστοχώρου. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;
Η ύπαρξη ενός ιστοχώρου για κάθε μουσείο είναι απαραίτητη. Σε έναν κόσμο που η τεχνολογία ακμάζει με
ραγδαίους ρυθμούς και γίνεται σχεδόν απαραίτητη στον άνθρωπο για την καθημερινότητά του, τη δουλειά
του, την εκπαίδευσή του, την ψυχαγωγία του, θεωρείται αδιανόητο να μην υπάρχει πρόσβαση σε ένα
μουσείο μέσω του Διαδικτύου. Οι λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι απλές όταν υπάρχει θέληση. Η
δημιουργία ενός ιστοχώρου μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο και σχεδόν ανέξοδα, χρησιμοποιώντας
διάφορες ιστοσελίδες που ειδικεύονται σε αυτό, όπως η Webnode, η Simplesite, η Google και άλλες. Η
διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει πλέον αρκετά εύκολα, αρκεί να γίνει αναζήτηση στην περιοχή που
βρίσκεστε. Είτε κάποιος ενήλικας, είτε κάποιος έφηβος (ναι, έφηβος!) μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση
του ιστοχώρου αναλαμβάνοντάς την ή μαθαίνοντας σε κάποιον άλλο - μπορεί να είναι και ο αρμόδιος του
μουσείου - να τη χρησιμοποιεί. Επομένως, τίποτα δεν είναι δύσκολο όσο υπάρχει θέληση! Όσο για την
ύπαρξη περισσότερων δωρεάν φωτογραφιών ελεύθερων προς χρήση, αυτό αποτελεί επιλογή του εκάστοτε
φορέα και στο κατά πόσο θέλει να είναι "ανοιχτές" οι θύρες του στο κοινό. Μακάρι στο μέλλον να δούμε
περισσότερες καλές πρακτικές!
Αναφορές:
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1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, κυκλώστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).
a. Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται πρακτικά από πολύ λίγα άτομα για την προώθηση των προϊόντων και
των υπηρεσιών τους. Σ Λ
b. Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι απαραίτητη για κάθε μουσείο. Σ Λ
c. Μία από τις δυσκολίες για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι το αυξημένο κόστος. Σ Λ
d. Η ελεύθερη κυκλοφορία των φωτογραφιών είναι ένα πρόβλημα που είναι ιδιαίτερα εμφανές στην
επαρχεία. Σ Λ
e. Οι οικονομικοί λόγοι και η έλλειψη γνώσης για τη χρήση του Διαδικτύου είναι αλληλεξαρτώμενοι
παράγοντες στην αδυναμία δημιουργίας ενός ιστοτόπου. Σ Λ
2. Βρείτε και γράψτε μια πρόταση του κειμένου που έχει την ακόλουθη σημασία:
a. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και προϋποθέσεις της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας. ------------------------------------------------------b. Ο οικονομικός παράγοντας συνδέεται με την έλλειψη προσωπικού και το κόστος της ιστοσελίδας. ------------------------------------------------------c. Η διαχείριση ενός ιστοχώρου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. ------------------------------------------------------3. Σύμφωνα με το άρθρο, ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του Διαδικτύου για τα μουσεία; Περιγράψτε τα
με δικά σας λόγια.
—
4. Βρείτε συνώνυμα στις ακόλουθες λέξεις
a. Σημερινή—
b. Επέτρεψε —
c. Συνεργάτες —
d. Δυσκολίες —
e. Απαραίτητη —
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5. Βρείτε αντώνυμα στις ακόλουθες λέξεις:
a. Δυνατότητα —
b. Συχνή —
c. Σύνδεση —
d. Έλλειψη —
e. Βοηθήσει —
6. Σε ποια βασικά συμπεράσματα κατέληξαν οι συγγραφείς για την παρουσία των ελληνικών μουσείων
στο Διαδίκτυο;
a. Τα μουσεία στην επαρχία έχουν μικρότερη παρουσία στο Διαδίκτυο
b. Τα περισσότερα μουσεία έχουν φτιαχτεί πρόχειρα.
c. Η εύρεση δωρεάν φωτογραφιών για ιστοσελίδες μουσείων δεν είναι εύκολη.
d. Όλα τα παραπάνω
e. α και γ
f.

α και β

g. β και γ
7. Στο κείμενο περιγράφονται τα αίτια της μειωμένης διαδικτυακής παρουσίας των μουσείων και
προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Συνδέστε το κάθε αίτιο με τη λύση του, περιγράφοντάς τα
με δικά σας λόγια.
—
8. Ποιο από τα προβλήματα που περιγράψατε παραπάνω θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο να λυθεί;
Αιτιολογήστε εν συντομία την επιλογή σας.
—
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3. Κείμενο Γ: Οι διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία μπορεί να σχετίζονται με τις διατροφικές συνήθειες
στην παιδική ηλικία 5
Πηγή: https://neurosciencenews.com/teen-eating-disorders-picky-eaters-14698/
Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα παιδιά που τρώνε επιλεκτικά μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης
ανορεξίας κατά τα εφηβικά τους χρόνια. Εκείνα που τρώνε υπερβολικά μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο να
παρουσιάσουν υπερφαγία και υπερκατανάλωση ως διατροφικές διαταραχές. Η συνεχής μειωμένη
πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να αυξάνει επίσης τον κίνδυνο ανάπτυξης
ανορεξίας σε εφηβικά έτη κατά 6% για τα κορίτσια. Η υπερκατανάλωση τροφής, η μειωμένη πρόσληψη
τροφής και η δυσκολία στο φαγητό στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να συνδεθεί σε ένα κάποιο ποσοστό
με την ανορεξία και την υπερκατανάλωση στην εφηβεία και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα κορίτσια,
βάσει νέας μελέτης του UCL Institute of Child Health […]. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 4.760
συμμετέχοντες από την Avon Longitudinal Study of Parents and Children (Παιδιά της δεκαετίας του ’90), μια
πληθυσμιακή ομάδα γονέων και των παιδιών τους που γεννήθηκαν στη Νοτιοδυτική Αγγλία το 1991 και το
1992 και μελετήθηκαν διαχρονικά. Οι πληροφορίες από γονείς που ανέφεραν τις διατροφικές συνήθειες των
παιδιών τους συλλέχθηκαν σε οκτώ χρονικά σημεία κατά την ηλικία των ενός και εννέα ετών και στη συνέχεια
συνδέθηκαν με τα διατροφικά προβλήματα στην ηλικία των 16 ετών.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά με αυξημένα επίπεδα υπερκατανάλωσης κατά τη διάρκεια της
παιδικής ηλικίας έχουν αυξημένο κίνδυνο κατά 6 ποσοστιαίων μονάδων (από 10% έως 16%) να
καταναλώνουν υπερβολική κατανάλωση σε σύγκριση με παιδιά με χαμηλή υπερκατανάλωση τροφής. Ο
πρώτος συγγραφέας, Dr. Moritz Herle, δήλωσε: “Από ένα μεγάλο δείγμα μπορούσαμε να εντοπίσουμε
πρότυπα συμπεριφοράς κατανάλωσης σε μικρή ηλικία που μπορεί να είναι πιθανοί δείκτες για
μεταγενέστερες διατροφικές διαταραχές. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα παιδιά που εμφανίζουν
υψηλά και συνεχή επίπεδα δυσκολιών διατροφικής κατανάλωσης μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
να αναπτύξουν νευρική ανορεξία και τα παιδιά που υπερκαταναλώνουν τροφές επίμονα διατρέχουν
https://neaygeia.gr/2019/11/oi-diatrofikes-diatarache-stin-efiveia-syndeontai-me-tis-diatrofikes-synitheies-stin-

5

paidiki-ilikia/
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μεγαλύτερο κίνδυνο να τρώνε υπερβολικά στα εφηβικά τους χρόνια”. Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι η
συνεχής δυσκολία στην πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας συσχετίστηκε με αυξημένο
κίνδυνο ανορεξίας σε εφήβους κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες (από 2 έως 8%), αλλά μόνο σε κορίτσια. Τα
παιδιά που ήταν δύσκολα στο φαγητό σε όλη την παιδική ηλικία είχαν αυξημένη επικινδυνότητα κατά 2
ποσοστιαίες μονάδες για την ανορεξία (από 1 έως 3%), σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν ήταν.
Η επικεφαλής συγγραφέας Dr. Nadia Micali (UCL Great Ormond Street Institute of Child Health) πρόσθεσε: “Η
μελέτη μας βοηθάει να κατανοήσουμε ποιος μπορεί να διατρέξει τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών και
επεκτείνει αυτό που γνωρίζουμε από προηγούμενες μελέτες και από κλινικές παρατηρήσεις. “Οι διατροφικές
διαταραχές είναι εξαιρετικά σύνθετες και επηρεάζονται από αλληλεπιδράσεις βιολογικών, συμπεριφορικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων και αυτή η μελέτη βοηθά να εντοπιστούν μερικοί από τους μηχανισμούς
συμπεριφοράς πίσω από αυτές τις ενώσεις”.
Η Agnes Ayton, πρόεδρος της Σχολής Διατροφικών Διαταραχών στο Royal College of Psychiatrists, δήλωσε:
“Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η έγκαιρη ταυτοποίηση και η στοχοθετημένη παρέμβαση για διαταραγμένη
κατανάλωση τροφής από την παιδική ηλικία μπορεί να μειώσει τον μελλοντικό κίνδυνο διατροφικών
διαταραχών. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να ξεδιαλύνει τους παράγοντες βιολογικού,
συμπεριφορικού και περιβαλλοντικού κινδύνου, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της υγείας
για παιδιά και εφήβους”.
Άρθρο: Herle, M., Stavola, B., Hübel, C., Abdulkadir, M., Ferreira, D., Loos, R., Bryant-Waugh, R., Bulik,
C. M., & Micali, N. (2020). longitudinal study of eating behaviours in childhood and later eating
disorder behaviours and diagnoses. The British Journal of Psychiatry, 216(2),113–119.
doi:10.1192/bjp.2019.174
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1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, κυκλώστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).
a. Η μειωμένη πρόσληψη τροφής στην παιδική ηλικία αυξάνει επίσης τον κίνδυνο ανάπτυξης ανορεξίας
στην εφηβεία κατά 9% για τα κορίτσια. Σ Λ
b. Οι διατροφικές διαταραχές οφείλονται κυρίως σε βιολογικούς παράγοντες. Σ Λ
c. Τα παιδιά που υπερκαταναλώνουν τροφές κινδυνεύουν να τρώνε υπερβολικά στην εφηβεία. Σ Λ
d. Τα παιδιά που είναι κακόφαγα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανορεξίας. Σ Λ
e. Ο κίνδυνος υπερκατανάλωσης τροφών στην εφηβεία είναι μεγαλύτερος για τα κορίτσια. Σ Λ
2. Βρείτε και γράψτε μια πρόταση του κειμένου που έχει το ακόλουθο νόημα:
a. Τα διατροφικά πρότυπα στην παιδική ηλικία καθορίζουν πιθανές διατροφικές διαταραχές στο
μέλλον. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Η επιλεκτικότητα στο φαγητό κατά την παιδική ηλικία ίσως συνδέεται με ανορεξία στην εφηβεία -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Οι διατροφικές διαταραχές οφείλονται στην ταυτόχρονη παρουσία πολλών παραγόντων. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ποιο είναι το κύριο πόρισμα της έρευνας που αναφέρεται στο κείμενο;
a. Οι κακές διατροφικές συνήθειες στην παιδική ηλικία αναπόφευκτα οδηγούν σε διατροφικές
διαταραχές στην εφηβεία.
b. Τα αγόρια κινδυνεύουν λιγότερο να αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία.
c. Οι διατροφικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα συχνές στην εφηβεία.
d. Όλα τα παραπάνω.
e. Κανένα από τα παραπάνω
4. Βρείτε τα συνώνυμα στις ακόλουθες λέξεις:
a. Παρουσιάσουν -------------------------------------------b. Συνδεθεί ---------------------------------------------------c. Εμφανίζουν ------------------------------------------------d. Διαπίστωσε -------------------------------------------------
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e. Γνωρίζουμε------------------------------------------------5. Βρείτε τα αντώνυμα στις ακόλουθες λέξεις:
a. Εμφάνιση ---------------------------------------------------b. Επικινδυνότητα --------------------------------------------c. Επεκτείνει ---------------------------------------------------d. Σύνθετες ---------------------------------------------------e. Βελτιωθούν ------------------------------------------------6. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις για να αποδώσετε το σωστό νόημα.
a. ------------------------------------------- μπορεί να διευκρινίσει ποιοι είναι οι βιολογικοί παράγοντες, οι
παράγοντες κινδύνου συμπεριφοράς και οι παράγοντες περιβαλλοντικού κινδύνου για την εμφάνιση
διατροφικών διαταραχών.
b. ------------------------------------- και---------------------------------- μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο
διαταραχών διατροφής στο μέλλον.
c. Οι --------------------------, -------------------------- και -------------------------------- έχουν συσχετιστεί σε κάποιο
βαθμό με ανορεξία και υπερκατανάλωση στην εφηβεία.

7. Ποιο είναι το βασικό νόημα του κειμένου; Πώς σχετίζεται αυτό με το κείμενο Α που διαβάσατε
προηγουμένως; Περιγράψτε συνοπτικά τα κοινά στοιχεία που διακρίνετε.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2. Προφορικά
1. Προετοιμάστε και παρουσιάστε στους συμμαθητές σας το ακόλουθο θέμα σχετικά με τον ελεύθερο
χρόνο σας. Ποια είναι η αγαπημένη δημιουργική σας δραστηριότητα (ένα παιχνίδι που γεμίζει ευχάριστα
τις ώρες σας, μια δραστηριότητα που σχετίζεται με την παράδοσή σας, ένα μουσικό όργανο που
μαθαίνετε), συμμετέχετε σε κάποια περιβαλλοντική ομάδα, σας αρέσουν οι εκδρομές στη φύση;
Α. Πότε και πώς άρχισες να ασχολείσαι με αυτό;
Β. Τι σου προσφέρει;
Γ. Γιατί σου αρέσει;
2. Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων. Έχετε 20 λεπτά για να συζητήσετε στις ομάδες σας, πολιτιστικές
εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των γιορτών. Με βάση το υπόβαθρό σας και την πολιτιστική σας εμπειρία,
μιλήστε για τα στοιχεία που χρειάζονται για ένα καλό πάρτι. Κρατήστε σημειώσεις και στη συνέχεια
παρουσιάστε τες 6.
3. Σε ομάδες των 2 ατόμων, συζητήστε μεταξύ σας για την καθημερινή σας ζωή πρώτα στη χώρα καταγωγής
σας και μετά στη χώρα υποδοχής/φιλοξενίας. Έχετε 10 λεπτά για να συζητήσετε αυτό το θέμα και στη
συνέχεια κάθε μαθητής/τρια θα παρουσιάσει τη ζωή του ατόμου με το οποίο ήταν ζευγάρι.
4. Αφιερώστε 5 λεπτά για να παρατηρήσετε τον παρακάτω πίνακα 7 και να απαντήσετε στις ακόλουθες
ερωτήσεις:
Α. Μπορείτε να περιγράψετε τον πίνακα; Τι σας εντυπωσιάζει περισσότερο;
Β. Γιατί οι άνθρωποι λατρεύουν να ζωγραφίζουν ζώα και φύση;
Γ. Στον ελεύθερο σου χρόνο, πηγαίνεις σε πάρκα;
Δ. Ποια είναι η σχέση σου με τα ζώα;

https://teachingrefugees.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/06/Sample-Unit-showing-Best-Practice-

6

Methodology1.pdf
7

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/610
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2.3. Έκθεση
1. Γράψτε μια ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου για να ενημερώσετε τους μαθητές
ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια φιλανθρωπική εκδήλωση μπαζάρ και πρέπει να
φέρουν διαφορετικά προϊόντα. Στόχος είναι η υποστήριξη οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.
2. Γράψτε ένα σύντομο άρθρο για το νικητήριο αποτέλεσμα της σχολικής ποδοσφαιρικής ομάδας στον
τελικό του περιφερειακού πρωταθλήματος σχολείων. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λέξεις: ομαδικό
πνεύμα, ανταγωνισμός, τελευταία στιγμή, επιτυχία, θρίαμβος.
3. Προετοιμάστε μια ομιλία που θα εκφωνήσετε στους συμμαθητές/τριες σας για να τους πείσετε να σας
ψηφίσουν ως πρόεδρο της τάξης σας στις επερχόμενες εκλογές.
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2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση
1. Προετοιμάστε με τον/την συμμαθητή/τρια σας τα επιχειρήματα για τον ακόλουθο διάλογο. Διαχωρίστε
τους ρόλους με τον/την συμμαθητή/τρια σας.
Μαθητής Α
Είστε ένα άτομο που δεν συμμετέχει σε καμία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο φίλος σας
περνάει πολύ χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, το Instagram και το tiktok.
Προσπαθεί να σας πείσει να δημιουργήσετε λογαριασμούς σε όλες αυτές τις πλατφόρμες λέγοντας
ότι αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες. Αρνείστε να το κάνετε και
εξηγείτε τους λόγους που δεν θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Μαθητής Β
Ο φίλος σας δεν έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε και στο facebook. Περνάτε
πολλές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικοινωνώντας με φίλους και άτομα από όλο τον
κόσμο. Προσπαθείς να πείσεις τον φίλο σου να εγγραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να
βελτιώσει την κοινωνικότητά του.
2. Προετοιμάστε με το/τη συμμαθητή/τρια σας τα επιχειρήματα για τον ακόλουθο διάλογο. Χωρίστε
μεταξύ σας τους ρόλους.
Βλέπεις μια ταινία στον κινηματογράφο. Το κινητό τηλέφωνο του ατόμου που κάθεται δίπλα σου
χτυπάει συνεχώς και μιλάει στο τηλέφωνο για πολύ ώρα. Του ζητάς ευγενικά να κλείσει το τηλέφωνο.
Συνεχίζει να μιλάει χωρίς να νοιάζεται για την ενόχληση σου. Θυμώνεις και εξηγείς γιατί πρέπει να
κλείσει το τηλέφωνο.
3. Δημιούργησε ένα κείμενο επιχειρηματολογίας με το ακόλουθο θέμα: Ενθαρρύνετε τους/τις
συμμαθητές/τριες σας να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά αντί να περιηγούνται στο
διαδίκτυο για ώρες.
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2.5. Κριτική σκέψη
1. Σχολιάστε τη φράση του Charles Swindow "Η προκατάληψη είναι ένα στοιχείο που μαθαίνεις. Δεν
γεννήθηκες με προκαταλήψεις, τις έμαθες" σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων.
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3. Ψηφιακή ικανότητα
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος φυλλαδίου περιλαμβάνει ασκήσεις στα ακόλουθα 4 θέματα
ψηφιακής επάρκειας:
3.1. Βασικά στοιχεία για τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
3.2. Λειτουργία
3.3. Επεξεργασία κειμένου
3.4. Internet και ψηφιακή ασφάλεια

3.1. Βασικά στοιχεία για τις ΤΠΕ
Τι είναι ο υπολογιστής;
Ο υπολογιστής είναι ένα μηχάνημα το οποίο, μέσω προγραμματισμού, μπορεί να δέχεται εντολές για να
εκτελεί αυτόματα ακολουθίες αριθμητικών ή λογικών λειτουργιών. Οι σύγχρονοι υπολογιστές μπορούν να
εκτελούν προγράμματα, τα οποία αποτελούν γενικευμένες συλλογές λειτουργιών. Χάρη στα προγράμματα
αυτά, οι υπολογιστές μπορούν πλέον να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα εργασιών.
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Βασικές λειτουργίες του υπολογιστή
Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, όπως αυτές παρουσιάζονται στο διάγραμμα του σχήματος 1, είναι
οι ακόλουθες:
Εισαγωγή δεδομένων (τα δεδομένα είναι "ακατέργαστες" πληροφορίες)
Επεξεργασία δεδομένων (βάσει των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα)
Αποθήκευση πληροφοριών (για επεξεργασία αργότερα)
Αποτέλεσμα συνάρτησης

Δεδομένα και πληροφορίες
Είναι συγγενικές έννοιες που σχετίζονται με την επεξεργασία. Γενικά, με τον όρο δεδομένα εννοούμε τα
στοιχεία που πρέπει να καταχωρηθούν για την επεξεργασία, ενώ με τον όρο πληροφορίες εννοούμε τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων.
Επεξεργασία
Γενικά, επεξεργασία είναι η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σε πληροφορίες. Μεταμορφώνει,
δηλαδή, τα δεδομένα με τρόπο που οδηγεί σε κάποια πρόσθετη γνώση. Μια βασική διαφορά του
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υπολογιστή από άλλα μηχανήματα που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος είναι η ικανότητα να επιλέγει το
είδος επεξεργασίας που θα γίνεται κάθε φορά. Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας από μια συλλογή
διαφορετικών προγραμμάτων πρόγραμμα που θα ακολουθεί κάθε φορά ο υπολογιστής.
Πού χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές;
Σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την αποθήκευση
πληροφοριών, ο υπολογιστής (που είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για το σκοπό
αυτό) βρίσκει όλο και περισσότερες εφαρμογές. Στο σπίτι μας χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να
βρούμε πληροφορίες από το Διαδίκτυο, να επικοινωνούμε με φίλους, να ακούμε μουσική, να βλέπουμε
ταινίες, να παίζουμε παιχνίδια, αλλά και να επεξεργαζόμαστε έγγραφα (κείμενο), φωτογραφίες, κ.λπ. Ο
υπολογιστής είναι κυρίως ένα μέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.
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Πληροφορική
Η πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση
πληροφοριών. Επειδή ο υπολογιστής είναι το μηχάνημα που συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και
μεταδίδει πληροφορίες, η Πληροφορική είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Ωστόσο, η
επιστήμη δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν τους υπολογιστές, αλλά διερευνά όλους τους
τρόπους συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών, μέσω των οποίων μπορούν
να αναδύονται τα μηχανήματα που θα αντικαταστήσουν τον τρέχοντα υπολογιστή.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Συζητήστε σε ομάδες όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές και τι μπορούμε να
κερδίσουμε από αυτό.

2. Εγγραφή στα ορθογώνια σχήματα κάτω από τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή:

Τώρα γράψτε στις παραπάνω φυσαλίδες, δύο συστατικά/μονάδες που έχετε/βλέπετε στο εργαστήριό
σας όπου χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτών των βασικών λειτουργιών:
(Σημείωση: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Υπάρχει μόνο ένα στοιχείο/μονάδα ανά φυσαλίδα.)
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3.2. Λειτουργία
Εισαγωγή
Όπως έχουμε ήδη μάθει, ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από το υλικό του υπολογιστή (δηλαδή, τις
συσκευές και τα εξαρτήματα που συνθέτουν τον υπολογιστή) μαζί με το λογισμικό (δηλαδή, τα προγράμματα
με τα οποία ο χρήστης καθορίζει τι θα κάνει η επεξεργασία του υπολογιστή). Αλλά για να επιλέξει ο χρήστης
το πρόγραμμα που θέλει να ενεργοποιήσει, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος αφού λάβει την
εντολή του, να εντοπίζει και να ενεργοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα
εξειδικευμένο πρόγραμμα, το έργο του οποίου είναι να δέχεται εντολές από το χρήστη και να ενεργοποιεί
άλλα προγράμματα. Αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα ονομάζεται λειτουργικό σύστημα.
1. Το λειτουργικό σύστημα και ο ρόλος του
Το λειτουργικό σύστημα είναι λογισμικό που είναι απαραίτητα παρόν σε κάθε υπολογιστή, επειδή συντονίζει
τη λειτουργία του και παρέχει στο χρήστη τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:
ικανότητα αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή, παρέχοντάς του ένα περιβάλλον επικοινωνίας,
Δυνατότητα ελέγχου προγραμμάτων (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση) και συστήματος
αρχειοθέτησης, επιτρέποντας στο χρήστη να οργανώνει και να αποθηκεύει αρχεία.
Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, το λειτουργικό σύστημα πρέπει να ελέγχει και να συντονίζει όλες τις
συσκευές (υλικό) και τα προγράμματα (λογισμικό) που υπάρχουν στον υπολογιστή, ώστε να λειτουργούν
αρμονικά.
2. Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα?
Ένα λειτουργικό σύστημα δεν είναι κατάλληλο για όλα τα είδη υπολογιστών. Οι προσωπικοί υπολογιστές
χρειάζονται συνήθως ευέλικτα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν πολλά είδη περιφερειακών και
είναι εύχρηστα. Στους μεγάλους υπολογιστές, η αξιοπιστία του λειτουργικού συστήματος είναι πολύ
σημαντική, ενώ στις μικρές κινητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, υπερισχύουν εξειδικευμένα
λειτουργικά συστήματα που αντιστοιχούν στις περιορισμένες δυνατότητες αυτών των συσκευών.
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Ο κατάλογος των λογισμικού εφαρμογών που υπάρχει είναι ατελείωτος, καθώς δημιουργούνται συνεχώς
νέα, για να ικανοποιηθούν ορισμένες νέες ανάγκες των χρηστών, αλλά και ήδη υπάρχουσες ανάγκες ή
προβλήματα.
Το λογισμικό εφαρμογών μπορεί να αγοραστεί από καταστήματα υπολογιστών ή να ληφθεί από το Internet
(μετά την πληρωμή). Υπάρχει επίσης λογισμικό που παρέχεται δωρεάν από το δημιουργό του (Open Office,
Gimp). Θα πρέπει ωστόσο να είμαστε προσεκτικοί επειδή υπάρχει πειρατικό λογισμικό. Αυτό είναι λογισμικό
που συνήθως πρέπει να αγοράσουμε, αλλά κάποιος το αντέγραψε και το προφέρει είτε δωρεάν είτε πολύ
φθηνά. Εκτός του ότι είναι παράνομο, θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τον υπολογιστή μας. Εδώ πρέπει
να αναφερθεί ότι υπάρχουν επίσης εξειδικευμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους
οργανισμούς, κλπ. το πρόγραμμα που δημιουργεί το σχολικό χρονοδιάγραμμα, ένα πρόγραμμα αποθήκης
ενός καταστήματος, που επίσης ανήκει στην κατηγορία του λογισμικού εφαρμογών.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Ποιες είναι οι τρεις κύριες υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη;
a. εγγραφή και αποθήκευση κειμένου
b. οργάνωση αρχείων σε φακέλους (σύστημα αρχειοθέτησης)
c. έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προγραμμάτων
d. μουσική και παρακολούθηση βίντεο
e. αναζήτηση πληροφοριών στο Internet
f.

Αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή μέσω ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας

2. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα αν όλα εκτελούν βασικά τις ίδιες
λειτουργίες; Να γράψεις και να δικαιολογήσεις τις απόψεις σου για συζήτηση στο εργαστήριο
3. Εάν αγοράζατε έναν νέο προσωπικό υπολογιστή, ποιους παράγοντες που σχετίζονται με το λειτουργικό
του σύστημα θα λαμβάνατε υπόψη και γιατί;
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3.3. Επεξεργασία κειμένου
Εισαγωγή κειμένου με χρήση πληκτρολογίου
Για να εισάγετε κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου, μεταβαίνετε στο σημείο που θέλετε χρησιμοποιώντας
τα βέλη κίνησης ή το ποντίκι και πληκτρολογείτε το κείμενό μας.

Εισαγωγή συμβόλων ή ειδικών χαρακτήρων, όπως: ©,

®, ™

Για την εισαγωγή συμβόλων ή άλλων ειδικών χαρακτήρων ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Επιλέγουμε την καρτέλα Insert.
Από την ομάδα συμβόλων, πατάμε το σύμβολο και επιλέγουμε το σύμβολο που θέλουμε. Εάν
στη λίστα συμβόλων που εμφανίζονται δεν υπάρχει αυτό που θέλουμε, κάντε κλικ στο κουμπί
"Περισσότερα σύμβολα" για περισσότερες επιλογές
Εμφάνιση και απόκρυψη μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων
Οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες είναι κενά διαστήματα, αλλαγές παραγράφων, χειροκίνητες αλλαγές
γραμμής, χειροκίνητες αλλαγές σελίδας κ.λπ. Για να τους εμφανίσετε ή να τους αποκρύψετε:
Επιλέγουμε την καρτέλα "Κεντρική".
Από την ομάδα "Παράγραφος", πατάμε το κουμπί "Εμφάνιση/απόκρυψη"

.

Επεξεργασία κειμένου σε ένα έγγραφο με προσθήκη ή διαγραφή νέων χαρακτήρων και λέξεων
Για να προσθέσoυμε νέους χαρακτήρες ή λέξεις στο κείμενό μας, μετακινούμαστε στο σημείο
του εγγράφου που θέλουμε χρησιμοποιώντας τα βέλη κίνησης ή το ποντίκι και
πληκτρολογούμε το κείμενό μας.
Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή λέξεις από το κείμενό μας, μεταβαίνουμε στο σημείο του
εγγράφου που θέλουμε χρησιμοποιώντας τα βέλη κίνησης ή το ποντίκι και χρησιμοποιούμε
μία από τις ακόλουθες τεχνικές:
Τοποθετούμε το κέρσορα δεξιά της λέξης και πατάμε τα πλήκτρα: Ctrl + Backspace
Επιλέγουμε τη λέξη και πατάμε το πλήκτρο Del
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Τοποθετούμε το δρομέα στα αριστερά της λέξης και πατάμε τα πλήκτρα: Ctrl + Διαγραφή
Μετακινούμε το δρομέα στα αριστερά της λέξης και πατάμε το πλήκτρο Delete συνεχώς μέχρι
να διαγραφεί το κείμενο που θέλουμε.
Αντιγραφή κειμένου στο ίδιο έγγραφο ή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων
Μπορούμε να αντιγράψουμε ένα μέρος ενός κειμένου ως εξής:
Επιλέγουμε το τμήμα του κειμένου που θέλουμε να αντιγράψουμε.
Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Αντιγραφή από το αναδυόμενο παράθυρο, ή
Από την καρτέλα "Κεντρική" και την ομάδα "Πρόχειρο", επιλέγουμε το Αντίγραφο (ή
χρησιμοποιούμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C).
Μετά:
Μετακινήστε το κέρσορα στο σημείο του εγγράφου στο οποίο θέλετε να τοποθετηθεί το
κείμενο.
Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Επικόλληση από το αναδυόμενο παράθυρο, ή
Από την καρτέλα "Κεντρική" και την ομάδα "Πρόχειρο", επιλέγουμε την εντολή
"Επικόλληση" (ή χρησιμοποιούμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V).
Μετακίνηση κειμένου στο ίδιο έγγραφο ή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων
Μπορούμε να μετακινήσουμε μέρος ενός κειμένου ως εξής:
Επιλέγουμε το τμήμα του κειμένου που θέλουμε να μετακινήσουμε.
Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Αποκοπή από το αναδυόμενο παράθυρο, ή
Από την καρτέλα "Κεντρική" και την ομάδα "Πρόχειρο", επιλέγουμε την εντολή "Αποκοπή" (ή
χρησιμοποιούμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + X).
Μετά:
Μετακινήστε το κέρσορα στο σημείο του εγγράφου στο οποίο θέλετε να τοποθετηθεί το
κείμενο.
Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Επικόλληση από το αναδυόμενο παράθυρο, ή
Από την καρτέλα "Κεντρική" και την ομάδα "Πρόχειρο", επιλέγουμε την εντολή "Επικόλληση"
(ή χρησιμοποιούμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V).
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Αναίρεση και επανάληψη παραγγελιών
Αν κατά την επεξεργασία ενός κειμένου κάνουμε λάθος, με την εντολή αναίρεση μπορούμε να
αναιρέσουμε την τελευταία ενέργεια πατώντας συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Z.
Για να ακυρώσετε την αναίρεση, μπορούμε να πατήσουμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Y.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο:
Δημιουργία εγγράφου στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
Τώρα αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την εντολή "Αποθήκευση", καθορίζοντας τα
ακόλουθα:
Ως τοποθεσία αποθήκευσης, ο προσωπικός σας φάκελος στη μονάδα αποθήκευσης
Ως προσωπική συσκευή αποθήκευσης, το προσωπικό σας αρχείο στον προσωπικό σας σκληρό
δίσκο, όπως καθορίζεται από το δάσκαλό σας. Ως όνομα αρχείου, το όνομα Document1.
Στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να αλλάξετε την παράγραφο και πληκτρολογήστε το
ακόλουθο κείμενο:
Αποθήκευση ενός εγγράφου στον επεξεργαστή κειμένου
Αποθηκεύστε ξανά το αρχείο στο φάκελό σας, αλλά με την αλλαγή που κάνατε με τους
παρακάτω δύο τρόπους:
Επιλογή της εντολής "Αποθήκευση". Τι παρατηρείτε;
Επιλογή της εντολής "Αποθήκευση ως". Τι παρατηρείτε;
Αποθηκεύστε το αρχείο ξανά στο φάκελό σας με το όνομα Document2
Στη συνέχεια, πατήστε ENTER για να αλλάξετε την παράγραφο και πληκτρολογήστε το
ακόλουθο κείμενο:
Δημιουργία διαφορετικών τύπων αρχείων
Αποθηκεύστε ξανά το αρχείο στο φάκελό σας, αλλά με την αλλαγή που κάνατε καθορίζοντας
τα ακόλουθα:
Όνομα αρχείου: Έγγραφο3
Τύπος αρχείου: PDF (*.pdf)
Ποια εντολή αποθήκευσης χρησιμοποιήσατε; Την εντολή "Αποθήκευση" ή "Αποθήκευση ως";
...........................
Τώρα κλείστε το αρχείο, αλλά μην κλείσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
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Επιλέξτε την εντολή New από την καρτέλα File και εξερευνήστε τα διαθέσιμα πρότυπα. Γράψτε
μερικά από αυτά παρακάτω:
Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο χρησιμοποιώντας το πρότυπο Welcome to Word και
αποθηκεύστε το στο φάκελό σας με το όνομα Document4.
Επιλέξτε την εντολή Options από την καρτέλα File.
Εισαγάγετε το πλήρες όνομά σας ως όνομα χρήστη της εφαρμογής.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο σας και κλείστε το.
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3.4. Internet και ψηφιακή ασφάλεια
1. Τι είναι το δίκτυο υπολογιστών
Το δίκτυο υπολογιστών είναι μια ομάδα δύο ή περισσότερων υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους
προκειμένου να ανταλλάσσουν δεδομένα ή να μοιράζονται κοινές τοπικές συσκευές και λογισμικό (όπως
εκτυπωτές, σαρωτές, αρχεία και προγράμματα).

2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δικτύων
2.1 Πλεονεκτήματα:
Κοινή χρήση των ψηφιακών πόρων του συστήματος: οι χρήστες, ανάλογα με τα δικαιώματα που
τους παρέχονται, έχουν πρόσβαση σε αρχεία, φακέλους και προγράμματα που μπορεί να
βρίσκονται σε άλλους υπολογιστές.
Κοινή χρήση περιφερειακών: οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τις ίδιες
περιφερειακές συσκευές. Εάν σε κάποιο χώρο εργασίας έχετε δέκα υπολογιστές, δεν χρειάζεται να
έχετε δέκα εκτυπωτές. Μέσω του δικτύου, κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν κοινό
εκτυπωτή.
Κοινή χρήση μιας σύνδεσης Internet με όλο το δίκτυο υπολογιστών της: σε ένα δίκτυο υπάρχουν
πολλοί υπολογιστές, δεν είναι απαραίτητο κάθε υπολογιστής να έχει διαφορετική σύνδεση στο
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διαδίκτυο. Με μία σύνδεση, μέσω του δικτύου, όλοι οι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν στο
Διαδίκτυο.
Αναβαθμισμένες μορφές επικοινωνίας: μέσω του δικτύου παρέχεται η δυνατότητα άμεσης
επικοινωνίας με μηνύματα, φωνή και βίντεο, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2.2 Μειονεκτήματα:
Οικονομικές δαπάνες: για τη δημιουργία νέου δικτύου, υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες για την
αγορά και την εγκατάσταση των αναγκαίων συσκευών· και προγραμμάτων.
Πολυπλοκότητα: η συντήρηση και η διαχείριση ενός δικτύου είναι περίπλοκες και συνήθως
απαιτούνται γνώσεις ειδικών.
Η εξάπλωση των ιών: μέσω δικτύου, εάν δεν επιτευχθεί η απαραίτητη προστασία από την άποψη
των μέτρων, καθίσταται πολύ εύκολη η μετάδοση ιών.
3. Internet
Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το ευρύ δίκτυο των δικτύων. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον
κόσμο. Οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους μέσω τηλεφώνου και άλλων γραμμών. Είναι ένα πλέγμα
δισεκατομμυρίων διασυνδεδεμένων υπολογιστών που εκτείνονται σε σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη και
παρέχει τις υπηρεσίες του σε δισεκατομμύρια χρήστες.
Υπηρεσίες που παρέχονται από το Διαδίκτυο
Global information Web γνωστό ως World Wide Web (WWW)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Ηλεκτρονικές ομάδες συζήτησης
Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (Facebook, MSN, Skype)
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλεκτρονική μάθηση και ηλεκτρονική κατάρτιση)
4. Ασφαλής χρήση του διαδικτύου
Μετάβαση σε μια τοποθεσία Web εάν γνωρίζουμε τη διεύθυνσή της (URL)
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Εάν γνωρίζουμε τη διεύθυνση (URL) μιας τοποθεσίας web,

μπορούμε να την επισκεφθούμε

πληκτρολογώντας στην ενότητα "Address" (διεύθυνση) του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, τη
συγκεκριμένη διεύθυνση

Μηχανές αναζήτησης
Μηχανή αναζήτησης είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την αναζήτηση κειμένων και αρχείων στο Internet.
Μερικές από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι:
Google -> http://www.google.com/
Yahoo -> http://search.yahoo.com/
Bing -> http://www.bing.com/
Για να εντοπίσετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης, πρέπει να κάνετε τα εξής:
1. Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση ενός
μηχανισμού αναζήτησης, www.google.gr και πατάμε Enter.
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2. Στο πλαίσιο πληκτρολογούμε τις λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με την αναζήτησή μας.
3. Πατάμε το κουμπί αναζήτησης. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται όπως φαίνεται στην
παραπάνω εικόνα
4. Από τα αποτελέσματα αναζήτησης επιλέγουμε αυτό που είναι πιο κοντά σε αυτό που ζητάμε.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου
Αναμφίβολα, το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει, προσφέρουν στους χρήστες αρκετά
πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του
Διαδικτύου. Θα πρέπει να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να
αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους.
Οι κοινοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου είναι:
Κακόβουλα προγράμματα και ανεπιθύμητα μηνύματα
Παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικό "ψάρεμα")
Κίνδυνος ψηφιακής εξαπάτησης από μη έμπιστους πωλητές
Πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο
Παραπληροφόρηση
Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
Εθισμός στο διαδίκτυο
Διαδικτυακός εκφοβισμός
Γλωσσική παραποίηση
Σωματικές Παθήσεις

The European Commission's support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

49

Διαγνωστικό εργαλείο αξιολόγησης και Μηχανισμός για την
επικύρωση της προηγούμενης μάθησης (Γυμνάσιο)

ΑΣΚΉΣΕΙΣ:
Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις
1. Συνήθως εμφανίζονται ως συνημμένα:
α. Ιός

β. Κλοπή προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικό "ψάρεμα")
γ. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
δ. Διαδικτυακός εκφοβισμός
2. Ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς (Antivirus) θα μπορούσε να μας βοηθήσει να
αντιμετωπίσουμε:
α. Ιούς

β. Κλοπή προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικό "ψάρεμα")
γ. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
δ. Διαδικτυακό εκφοβισμό
3. Η απάτη με στόχο την παροχή προσωπικών πληροφοριών, όπως αριθμός ταυτότητας, αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού, σχετίζεται με:
α. Ιούς
β. Κλοπή προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικό "ψάρεμα")
γ. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
δ. Διαδικτυακό εκφοβισμό
4. Με το να μην δίνονται ποτέ προσωπικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας
τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με:
α. Ιούς
β. Κλοπής προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικό "ψάρεμα")
γ. Ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
δ. Διαδικτυακού εκφοβισμού
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5. Η μαζική αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων που συνήθως περιλαμβάνουν διαφημίσεις για
τυχερά παιχνίδια και προϊόντα ή υπηρεσίες σχετίζεται με:
α. Ιούς
β. Κλοπή προσωπικών δεδομένων (ηλεκτρονικό "ψάρεμα")
γ. Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
δ. Διαδικτυακό εκφοβισμό
6. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ανεπιθύμητων μηνυμάτων μπορούμε να:
α. Μην αποδεχόμαστε συνημμένα
β. Ορίζουμε την υπηρεσία φιλτραρίσματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόματη απόρριψη
τέτοιων μηνυμάτων
γ. Διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας
δ. Συμβουλευόμαστε τις ενδείξεις του ηλικιακού συστήματος αξιολόγησης που ονομάζεται
Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
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Σχόλια και παρατηρήσεις εκπαιδευτικού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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