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Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται 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/τριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο 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
συνήθως τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και ότι τα περισσότερα έχουν εγκαταλείψει το σχολείο για
σημαντικό χρονικό διάστημα, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες διδασκαλίας 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 εκείνων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων οι ανάγκες
αυξάνονται, να βελτιώσουν τις σχολικές επιδόσεις τους και να τους αποτρέψουν από 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 που
προέρχονται από τη 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/τριών που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες από τη 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
γνώσεις 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 διαθέτει διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι ασκήσεις αξιολόγησης
των προαναφερθέντων ικανοτήτων δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αλλά σε δύο
ευρύτερα εκπαιδευτικά στάδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Κατώτερη μεταπρωτοβάθμια
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(συνήθως καλύπτει ηλικίες από 12 έως 15) και ανώτερη μεταπρωτοβάθμια (συνήθως καλύπτει
ηλικίες από 15 έως 18). Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει το διαγνωστικό εργαλείο που
δημιουργήθηκε για τους/τις καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να τους στηρίξει
στην ακριβή αξιολόγηση της αριθμητικής, αλφαβητισμού και ψηφιακών ικανοτήτων, χασμάτων και
αναγκών των μαθητών/τριών της Ανώτερης Μεταπρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προσφυγικό ή/και
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αναμένεται ότι η ακριβής διαγνωστική αξιολόγηση θα επιτρέψει στους
εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν κενά και παρανοήσεις, να διαφοροποιήσουν τις μαθησιακές ανάγκες
και να λάβουν ενημερωμένες 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 τρεις κύριες συνιστώσες και παρέχει μεθόδους και πρακτικές για την αξιολόγηση:
Μαθηματική Ικανότητα: Άλγεβρα, Στατιστική
Ικανότητα γλωσσικού γραμματισμού: Κατανόηση κειμένων, προφορικά, έκθεση και
σύνθεση,

επιχειρηματολογία/αιτιολόγηση,

γραφή

και

σύνθεση,

επιχειρηματολογία/αιτιολόγηση, κριτική σκέψη
Ψηφιακή ικανότητα: Βασικές πληροφορίες για τις ΤΠΕ, παρουσιάσεις και εργαλεία,
υπολογιστικά φύλλα, δίκτυα και 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 ακολουθούν 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.

Προσωπικές 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 να κατανοήσουν τις προηγούμενες γνώσεις σου σχετικά με αυτά τα θέματα
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και να προετοιμάσουν το διδακτικό υλικό τους ανάλογα, ώστε να ικανοποιήσουν καλύτερα τις
μαθησιακές σου ανάγκες. Οι καθηγητές/τριες θα σου δώσουν οδηγίες για το πώς να ολοκληρώσεις
τις διαφορετικές ασκήσεις. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μάθουμε κάποια πράγματα για σένα!

Όνομα
------------------------------------------------------Επώνυμο
------------------------------------------------------Ηλικία
------------------------------------------------------Χώρα
------------------------------------------------------Γλώσσα
------------------------------------------------------Άλλες γλώσσες
------------------------------------------------------Έχεις ξαναπάει σχολείο; Για πόσο διάστημα;
------------------------------------------------------Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;
------------------------------------------------------Τι θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;
------------------------------------------------------Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
-------------------------------------------------------
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1. Ικανότητα αριθμητικής
Το πρώτο κεφάλαιο του παρόντος φυλλαδίου περιλαμβάνει ασκήσεις για τα ακόλουθα 2 θέματα
Ικανότητας Αριθμητικής:
1.1. Άλγεβρα
1.1.1. Βασικοί υπολογισμοί
1.1.2. Αριθμοί τετραγώνων, ρίζες και δυνάμεις
1.1.3. Ριζοσπαστικά και Υπέρδιπλα
1.1.4. Αναλογικότητα
1.1.4.1. Άμεση αναλογικότητα
1.1.4.2. Αντιστροφή της αναλογικότητας
1.1.4.3. Αναπαραστάσεις άμεσων και αντίστροφων αναλογιών
1.1.5. Γραμμικά μοντέλα
1.1.5.1. Λειτουργίες και σχέσεις
1.1.5.2. Μεταβλητές και παράμετροι
1.1.5.3. Γραμμικά γραφήματα
1.1.6. Γραμμικές εξισώσεις
1.1.6.1. Ταυτόχρονη εξίσωση
1.1.7. Πολυώνυμα
1.1.7.1. Πολυωνυμικές εκφράσεις
1.1.7.2. Δευτεροβάθμιες εκφράσεις
1.2. Στατιστικά στοιχεία και πιθανότητα
1.2.1. Συλλογή δεδομένων
1.2.1.1. Επίπεδο μέτρησης: Ονομαστικό, τακτικό, διάστημα ή λόγος
1.2.1.2. Οργάνωση δεδομένων: Απόλυτες, Σχετικές και Αθροιστικές Συχνότητες,
Πίνακας Συχνοτήτων
1.2.2. Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων
1.2.2.1. Τρόπος, μέσος όρος, διάμεσος, τεταρτημόρια, μέτρηση του κέντρου,
μέτρηση της εξάπλωσης
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1.2.3. Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων
1.2.3.1. Γραφικές αναπαραστάσεις, γράφημα πίτας, γράφημα ράβδων, σύγκριση
δύο συνόλων δεδομένων
1.2.4. Πιθανότητα
1.2.4.1. Χώρος δείγματος
1.2.4.2. Έννοια συμπληρωματικών, ανεξάρτητων, αμοιβαίως αποκλειστικών και
εξαντλητικών γεγονότων
1.2.4.3. Διάγραμμα Βεν

1.1. Άλγεβρα
1.1.1. Βασικοί υπολογισμοί
1. α. Λύστε την ακόλουθη εξίσωση:
5 (- 3 x - 2) - (x - 3) = - 4 (4 x + 5) + 13
β. Απλοποιήστε την ακόλουθη εξίσωση:
2(a -3) + 4b - 2(a -b -3) + 5
2. Λύστε τα ακόλουθα:
a. 0,06x+0,02 = 0,25x-1,5
b. 0,65k-0,1 = 0,4k-0,35
3. Βρείτε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο των 5/6 και 1/4

1.1.2. Τετραγωνικοί αριθμοί, ρίζες και δυνάμεις
1. Λύστε τα ακόλουθα:
a. 36
b. 256 π.Χ.
c. 25
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d. 144 π.Χ.
e. 94
f.

704

2. Βρείτε την τιμή των ακόλουθων δυνάμεων:
a. 104
b. 1.010
c. 1015
d. 101

1.1.3. Ρίζες
1. Απλοποιήστε τις ακόλουθες παραστάσεις:
a. √ 400 × √ 90
b. √ 40 × √ 200 (
c. 90 × √ 600000
d. √ 1000 / √ 40
e. (1 - √ 5)(1 + √ 5)
f.

( √ 7 + 3) ( √ 7 - 3)

2. Αιτιολογήστε τις ακόλουθες παραστάσεις:
a. 1 √ 5 - √ 3
b. √ 11
c. 30/ √ 3
d. 1/(1 - √ 3)
e. 1/( √ 7 + √ 2)
f.

2/( √ 5 - √ 7)

1.1.4. Αναλογίες
1.1.4.1. Άμεση αναλογία
1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ζεύγη αριθμών, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
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Χ

2

1

6

7

8

Y

14

21

42

49

56 π.Χ.

(Πηγή: Esercizi sulle grandezze direttamente proporzionali (impariamoinsieme.com))

1.1. Τι είδους αναλογία αντιπροσωπεύουν αυτοί οι αριθμοί;
a. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
b. Ανάλογα ποσά
1.2. Ποια εξίσωση αντιπροσωπεύει την παραπάνω αναλογία;
a. y= 7x
b. y=9x
c. y=5x
d. y=4x
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ζεύγη αριθμών, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Χ

1

7

8

10

11

Y

27

63

72

90

99

2.1. Τι είδους αναλογία αντιπροσωπεύουν αυτά τα ζεύγη αριθμών;
a. Αντιστρόφως
b. Ανάλογα
2.2. Ποια από τα ακόλουθα αντιπροσωπεύει τη σωστή εξίσωση;
a. Y=8x
b. Y=7x
c. Y=10x
d. Y=9x
3. Με δεδομένες τις ακόλουθες τιμές X, συμπληρώστε τις τιμές Y στον πίνακα
Y=6x
Χ

7

2

13

29

4
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Y
1.1.4.2. Αντιστρόφως Ανάλογα
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ζεύγη αριθμών, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Χ

2

1

4

6

8

Y

24

48

12

8

6

4.1. Τι είδους αναλογίες αναπαριστούν αυτά τα ζεύγη αριθμών;
a. Άμεση
b. Αντίστροφος
4.2. Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή εξίσωση;
a.

y= 48/x

b.

y=28/x

c.

y=7/x

d.

y=11/x

5. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ζεύγη αριθμών, επιλέξτε τη σωστή εξίσωση:
Χ

2

1

8

4

5

Y

60

120 π.Χ.

15

30

24

a. Y=160/x
b. y=80/x
c. y=120/x
d. y=60/x
6. Με δεδομένη την ακόλουθη τιμή X, γράψτε το Y στο διάγραμμα
Y=x/150
Χ

1

2

1

5

10

15

Y
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1.1.4.3. Αναπαραστάσεις ανάλογων και αντιστρόφων ανάλογων ποσών
7. Ποια αναλογία αντιπροσωπεύει το παρακάτω διάγραμμα;
a. Άμεση
b. Αντιστρόφος

6
4
2
0

1

2

3

4

Serie 1

(Πηγή:εσωτερική)

8. Ποια αναλογία αντιπροσωπεύει το παρακάτω διάγραμμα;
a. Άμεση
b. Αντιστρόφος

(Πηγή: direct-and-inverse-ratio.png (750×350) (byjus.com)
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1.1.5. Συναρτήσεις και σχέσεις
1.1.5.1. Γραφικές παραστάσεις
1. Με δεδομένο τη γραφική παράσταση που απεικονίζεται παρακάτω, απαντήστε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:

(Προέλευση: Ερωτήσεις σχετικά με λειτουργίες με λύσεις (analyzemath.com)

1.1. Είναι η γραφική παράσταση μια συνάρτηση;
a. Ναι
b. Όχι
c.
1.2. Γράψτε τη σωστή εξίσωση που αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση:
2. Με βάση την παρακάτω εικόνα, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

(Πηγή: funzione pari e funzione | υποσημειώσεις)
2.1. Είναι η γραφική παράσταση συνάρτηση;
a. Ναι
b. Όχι
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2.2. Γράψτε τη σωστή εξίσωση:
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1.1.5.2. Μεταβλητές και παράμετροι
3. Δηλώστε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς:
3.1. Η τιμή 12 είναι σταθερός αριθμός και η τιμή z είναι μεταβλητή, αλλά η τιμή 12z είναι
μεταβλητή.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.2. Το 7 είναι σταθερός αριθμός και το p είναι μεταβλητή, όμως μαζί το 7 + p είναι
μεταβλητή.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.3. Το 13 είναι σταθερός αριθμός και το m είναι μεταβλητή αλλά μαζί το 13 - m είναι μια
σταθερά.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.4. Το 11 είναι σταθερός αριθμός και το n είναι μεταβλητή, όμως μαζί το 11 n είναι μια
σταθερά.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.5. Το 0 είναι μια μεταβλητή.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.6. Ο συνδυασμός ενός σταθερού αριθμού και μιας μεταβλητής είναι επίσης μεταβλητός.
a. Αληθές
b. Ψευδές
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3.7. Μια ποσότητα ή ένα σύμβολο που λαμβάνει μια καθορισμένη αριθμητική τιμή
ονομάζεται μεταβλητή.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.8. Μια ποσότητα ή ένα σύμβολο που δεν έχει σταθερή τιμή αλλά μπορεί να
αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε αριθμητικές τιμές ονομάζεται μεταβλητή.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.9. Τα 15x, z/3, 7/m είναι μερικά από τα παραδείγματα των σταθερών.
a. Αληθές
b. Ψευδές
3.10. Τα x, a + b, c - 2, a 13 είναι μερικά από τα παραδείγματα των μεταβλητών.
a. Αληθές
b. Ψευδές
(Πηγή: Φύλλο εργασίας με σταθερές και μεταβλητές | Σταθερές και μεταβλητές | Απαντήσεις (math-onlymath.com) )

1.1.5.3. Καρτεσιανές συντεταγμένες
4. Γράψτε τις καρτεσιανές συντεταγμένες κάθε σημείου που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα
(γράψτε τη σωστή απάντηση)
4.1.
A

Α: (_;_)

B

Y

6
5
4
3
2
1
0

0

1

Β: (_;_)
2

X

3

4
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4.2.
1

A

0.8

Y

0.6
0.4
0.2
0

0

0.5

Asse X

1

1.5

Α: (_;_)

(Πηγή: εσωτερικά)

1.1.6. Γραμμικές εξισώσεις
1.1.6.1. Σύστημα γραμμικών εξισώσεων
1. Λύστε τα ακόλουθα συστήματα γραμμικών εξισώσεων (γράψτε τη σωστή απάντηση)
1.1.
a. 2y+3x=6
b. Y=4x-2
x=
y=
1.2.
a. 3x+4y=12
b. 2x-3y=8
x=
y=
1.3.
a. 3x-2y+3z=-16
b. X+2y-z=6
c. 2x-y+3z=-13
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x=
y=
z=
1.4.
a. x+4=15
b. x-2y=12
x=
y=
(Πηγή: BestMath)

1.1.7. Πολυώνυμα
1.1.7.1. Πολυωνυμικές παραστάσεις
1. Ποια πολυώνυμα είναι σε τυποποιημένη μορφή;
a. 𝑡𝑡 4 -1

b. 2t2+3t+4
c. 4t-7
d. Κανένα από τα παραπάνω
2. Ποια από τις ακόλουθες παραστάσεις δεν είναι πολυώνυμο;
a. X3-4x2+5√𝑥𝑥+1

b. X3-5x2 +2
c. X2+4
d. Χ

(Πηγή: Εισαγωγή πολυωνυμικών (πρακτική) | Ακαδημία Khan)

3. Γράψτε τον βαθμό καθενός από τα ακόλουθα πολυώνυμα στον παρακάτω πίνακα:
α. 5𝑥𝑥 4 +11𝑥𝑥 3 +2𝑥𝑥 +1
1

1

β. √ 5𝑥𝑥 2 +6 𝑥𝑥 3 -5 𝑥𝑥+7
3

c. 𝑥𝑥 9 +7 𝑥𝑥 7 +6𝑥𝑥
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δ. 5y+8
ε. 1
(Πηγή: Πολυωνυμικές εκφράσεις | Βασικά και ορισμός | Λυμένα παραδείγματα - Cuemath)

1.1.7.2. Δευτεροβάθμιες παραστάσεις
4. Παραγοντοποιήστε τις δευτεροβάθμιες παραστάσεις και γράψτε τα αποτελέσματα:
a. 𝑥𝑥 2 +4x+3=

b. 𝑥𝑥 2 -7x+12=
c. 𝑥𝑥 2 -2x-8=
d. 𝑥𝑥 2 +x-2=

e. 6𝑥𝑥 2 -7 x-20=
f.

12𝑥𝑥 2 -x-6=

g. 𝑥𝑥 2 -25=

h. 𝑥𝑥 2 -6x+9=
i.

j.

𝑥𝑥 2 +2ax+a2=
4x2-4x+1=

(Πηγή: 07-QuadraticEquation.pdf (une.edu.au) )

1.2. Στατιστική και πιθανότητες
1.2.1. Συλλογή δεδομένων
1.2.1.1. Κατηγορίες μεταβλητών: Ποιοτική, Κατηγορική, Συνεχής και Διακριτή
1. Γράψτε τη σωστή επιλογή μεταβλητής μεταξύ: Ποιοτική, Κατηγορική, Συνεχής και Διακριτή.
a. Οι μαθητές Γυμνασίου κατατάσσονται σύμφωνα με την αθλητική τους ικανότητα: Υψηλό
επίπεδο, μέσο επίπεδο, άνω του μέσου επίπεδο.
b. Θερμοκρασίες ψησίματος για διάφορα κύρια πιάτα: 350, 400, 325, 250, 300
c. Τα χρώματα των κραγιόν σε ένα κουτί 24 που περιέχει 24 τεμάχια.
d. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
e. Εισοδήματα εκφρασμένα σε δολάρια
f.

Μια έρευνα ικανοποίησης ενός κοινωνικού ιστότοπου: 1 πολύ ικανοποιημένος/η, 2
κάπως ικανοποιημένος/η, καθόλου ικανοποιημένος/η.
The European Commission's support for the production of this publication
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g. Πολιτικές προοπτικές: άκρα αριστερά, αριστερά, κεντροδεξιά, άκρα δεξιά.
h. Ώρα της ημέρας σε αναλογικό ρολόι.
i.

Η απόσταση σε μίλια από το πλησιέστερο παντοπωλείο.

j.

Οι ημερομηνίες 1066, 1492, 1644, 1947, 1944.

k. Το ύψος 21 γυναικών 65 ετών.
l.

Βαθμολογίες Α, Β, Γ, Δ, ΣΤ.

(Source: Solved: What type of measure scale is being used? Nominal, ordi... |
Chegg.com)

2. Με βάση τα ακόλουθα στοιχεία, απαντήστε στις ερωτήσεις:
Ημέρα

Κλίμακα Κελσίου

Κλίμακα Φαρενάιτ

1

6

42,8

2

9

48,2

1

15

59

2.1 Η μεταβλητή στην δεύτερη στήλη του παραπάνω πίνακα είναι ποιοτική ή
κατηγορική;
a. Ποιοτική
b. Κατηγορική
2.2. Η μεταβλητή στην τρίτη στήλη του παραπάνω πίνακα είναι συνεχής ή διακριτή;
a. Συνεχή
b. Διακριτή
1.2.1.2. Πίνακας Συχνοτήτων: Απόλυτες, Σχετικές και Αθροιστικές Συχνότητες
3. Με βάση τον παρακάτω πίνακα:
5

6

1

4

7
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2

0

1

1

4

5

1

1

4

1

3.1. Συμπληρώστε τον πίνακα συχνοτήτων:

Αριθμός

Συχνότητα

a. 0

b. 1

c. 2

d. 1

e. 4

f.

5

g. 6

h. 7

i.

Σύνολο

3.2. Υπολογίστε τη σχετική συχνότητα του 0 (γράψτε τη σωστή απάντηση):
3.3. Υπολογίστε τη σχετική αθροιστική συχνότητα του 1 (γράψτε τη σωστή απάντηση):
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1.2.2. Μέτρα θέσης και διασποράς
1.2.2.1.Επικρατούσα τιμή, μέσος όρος, διάμεσος, τεταρτημόρια, εύρος, μεταβλητότητα

1. Με βάση το ακόλουθο σύνολο δεδομένων:
Παίκτης

Ύψος

Παίκτης 1

1,96

Παίκτης2

1,97

Παίκτης 3

1,98

Παίκτης 4

2,01

Παίκτης 5

2,01

1.1. Υπολογίστε τη διάμεσο (γράψτε τη σωστή απάντηση):
1.2. Υπολογίστε την επικρατούσα τιμή (γράψτε τη σωστή απάντηση):
1.3. Υπολογίστε τα τεταρτημόρια (γράψτε τη σωστή απάντηση):
2. Δεδομένου του συνόλου δεδομένων 1,1,2,3,5,81,1,2,3,5,8 - απαντήστε στις ακόλουθες
ερωτήσεις:
2.1. Ποιο είναι το εύρος;
2.2. Ποια είναι η διασπορά;
(Πηγή: Exercises - Measures of Center and Spread (emory.edu))
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1.2.3. Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων

1.2.3.1. Γραφικές αναπαραστάσεις, κυκλικό διάγραμμα, ραβδόγραμμα, σύγκριση δύο
συνόλων δεδομένων

1. Με βάση το σύνολο δεδομένων και το κυκλικό διάγραμμα παρακάτω, απαντήστε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
Καλάθι ομάδας 1
Παίκτης

Ύψος

1

1,96

2

1,97

1

1,98

4

2,01

5

2,01

Καλάθι ομάδας 2
Παίκτης

Ύψος

1

1,56

2

1,59

1

1,60
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4

1,62

5

1,75

(Πηγή: εσωτερικά)

1.1. Ποια είναι η ψηλότερη ομάδα; (Γράψτε τη σωστή απάντηση)

2.Με βάση το ραβδόγραμμα παρακάτω, απαντήστε στο ακόλουθο ερώτημα:

(Πηγή: Εσωτερικό)
2.1. Ποιος παίκτης από κάθε ομάδα είναι ο ψηλότερος;
Ομάδα 1:
Ομάδα 2:
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3.Το παρακάτω ραβδόγραμμα είναι μια αναπαράσταση της ηλικίας των μαθητών σε ένα
συγκεκριμένο σχολείο. Απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση:

(Πηγή: εσωτερικά)

3.1. Πόσους/ες μαθητές/τριες έχει το σχολείο;
a. 100
b. 110
c. 90
d. 12

1.2.4. Πιθανότητες
1.2.4.1. Δειγματικός χώρος
1. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος για την τυχαία επιλογή ενός περιττού αριθμού από 1 έως 11
τυχαία;
a. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
b. {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}
c. 1,3,4,7,9,11}
d. Κανένα από τα παραπάνω
2. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος για την τυχαία επιλογή ενός πρώτου αριθμού μικρότερου από
15;
a. {2,3,5,7,11,13,15}
b. {2,3,5,7,11,13}
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c. {2,3,5,7,9,11,13}
d. Όλα τα παραπάνω
3. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος για την τυχαία επιλογή ενός πακέτου ζελεδάκια από ένα βάζο
που περιέχει 5 κόκκινα, 7 μπλε και 2 πράσινα πακέτα ζελεδάκια;
a. 5 κόκκινα, 7 μπλε, 2 πράσινα
b. Κόκκινο, μπλε, πράσινο
c. Κανένα από τα παραπάνω
4. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος για την τυχαία επιλογή ενός γράμματος τυχαία από 5
φωνήεντα;
a. {a, e, i, o, u}
b. {v, o, w, e, l}
c. {1, 2, 3, 4, 5}
d. Κανένα από τα παραπάνω
(Πηγή: | Μαθηματικά καλούδια)

1.2.4.2. Έννοια συμπληρωματικών, ανεξάρτητων και ασυμβίβαστων γεγονότων
5. Ποια είναι τα ασυμβίβαστα συμβάντα;
a. Συμβάντα που αθροίζονται στο 100% Συμβάντα ότι μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα
b. Συμβάντα που δεν μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα
6. Ρίψη κέρματος και προσγείωση στο κεφάλι και γράμματα
a. Ασυμβίβαστα
b. Μη ασυμβίβαστα
7. Αποτέλεσμα ρίψης ζαριού ένα 6 ή έναν ζυγό αριθμό
a. Ασυμβίβαστα
b. Μη ασυμβίβαστα
8. Τράβηγμα κόκκινου ή άσσου από τράπουλα
a. Ασυμβίβαστα
b. Μη ασυμβίβαστα
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(Πηγή: Αμοιβαία αποκλειόμενες και συμπληρωματικές εκδηλώσεις (Μόνο) - Quizizz)

9. Γράψτε τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις:
9.1. Υπάρχουν 26 πλακίδια από τα οποία 5 αντιπροσωπεύουν φωνήεντα σε ένα παιχνίδι
σκραμπλ. Δύο πλακίδια σχεδιάζονται έτσι ώστε το πρώτο να αντικαθίσταται πριν από το
δεύτερο. Ποια είναι η πιθανότητα να μην έχουμε ένα σύμφωνο και τις δύο φορές;
9.2. Μια επιλογή από μπάλες που αριθμούνται 1 έως 10 είναι σε έναν κουβά. Ποιο είναι
το συμπλήρωμα εάν επιλέξετε μια μπάλα με αριθμό πολλαπλάσιο του 3;
9.3. Τραβώντας ένα βασιλιά και ένα μπαστούνι από μία τράπουλα. Είναι αυτά τα
συμβάντα ασυμβίβαστα; (Γράψτε ναι ή όχι)
9.4. Μια ρουλέτα έχει τα έξι γράμματα F, I, G, U, R και E γραμμένα σε καθένα από τα έξι
ίσα τμήματά της. Ο Τομ πετάει ένα κέρμα και γυρνάει τη ρουλέτα. Είναι αυτά τα δύο
συμβάντα εξαρτημένα ή ανεξάρτητα;
9.5. Υπάρχουν 3 στυλό και 5 μολύβια σε ένα κουτί. Αν ένας φοιτητής επιλέξει δύο από αυτά
τυχαία, ποια είναι η πιθανότητα επιλογής ενός μολυβιού και μετά ενός στυλό;
(Πηγή: Κέντρο φύλλων εργασίας μαθηματικών - Σελίδα προβολής φύλλου εργασίας)

1.2.4.3. Διάγραμμα Βεν
10. Από τους 40 μαθητές, 14 επιλέγουν Αγγλικά και 29 επιλέγουν Χημεία. Απαντήστε στις
ακόλουθες ερωτήσεις:
10.1. Αν υπάρχουν πέντε σπουδαστές και στις δύο τάξεις, πόσοι σπουδαστές δεν
βρίσκονται σε καμία από τις δύο τάξεις;
a. 2
b. 1
c. 3
10.2. Πόσοι είναι συνολικά και στις δύο τάξεις;
a. 40
b. 41
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c. 38
10.3. Ποια είναι η πιθανότητα ένας τυχαία επιλεγμένος μαθητής από αυτήν την ομάδα να
λαμβάνει μόνο την τάξη Χημείας;
a. 70%
b. 60%
c. 65%
(Πηγή: Διαγράμματα Venn: Ασκήσεις | Purplemath)

2. Ικανότητα γλωσσικού γραμματισμού
Το δεύτερο κεφάλαιο αυτού του φυλλαδίου περιλαμβάνει ασκήσεις για τα ακόλουθα 5 θέματα
Ικανότητας Αλφαβητισμού:
2.1. Ανάγνωση
2.2. Προφορικά
2.3. Έκθεση
2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση
2.5. Κριτική σκέψη
2.1. Ανάγνωση
2.2.
Κείμενο Α: Ρατσισμός στο σχολικό περιβάλλον – Επιπτώσεις και τρόποι χειρισμού από τους
γονείς 1
Ευαγγελία Χατζημιχαήλ, Ψυχολόγος

Ορισμός ρατσισμού: Ο ρατσισμός ως φαινόμενο δεν είναι κάτι καινούργιο. Αντίθετα, από
τις πρώτες κιόλας κοινωνίες […] οι άνθρωποι ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και διαχώριζαν
τους «δικούς» τους από τους «άλλους» […]. Ειδικά στη σημερινή κοινωνία όπου συμβιώνουν
1

https://www.rhodes.gr/arthro-evesthitopiisis-kk-me-parartima-roma-ratsismos-sto-scholiko-perivallon/
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άνθρωποι πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων, οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ,
ψυχικά ασθενείς κλπ. οι περιπτώσεις ρατσισμού και άνισης μεταχείρισης βρίθουν. Η
διαφορετικότητα μιας ομάδας την οδηγεί σε μία διακριτή κατηγορία, η οποία με τη σειρά
της εξαναγκάζεται σε μια υποτελή διαβίωση, καθώς τις περισσότερες φορές της
προσάπτεται μια υποτιθέμενη κατωτερότητα ή, επικινδυνότητα. Επομένως, θα μπορούσαμε
να συνοψίσουμε πως ο όρος ρατσισμός αναφέρεται στις πράξεις, τις συμπεριφορές και τους
λόγους (από πρόθεση ή όχι) εκ μέρους μιας μερίδας ανθρώπων εναντίον όσων είναι
«διαφορετικοί».
Ρατσισμός στο σχολικό περιβάλλον: […] Σε όλα τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας βρίσκονται
παιδιά που είναι «διαφορετικά» ως προς τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τις αξίες και τις
ιδέες, τις ειδικές ικανότητες, τις μαθησιακές δυσκολίες, τις μαθησιακές επιδόσεις κλπ. Είναι
εκείνα τα παιδιά που κατά κύριο λόγο πέφτουν θύματα άμεσου ή έμμεσου ρατσισμού και
περιθωριοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ο ρατσισμός αυτός εκφράζεται με
σωματική βία, απειλές, υβριστικά σχόλια ή λεκτική βία. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε υπάρξει
έστω μία φορά στη ζωή μας θύματα, θύτες, ή απλά παρατηρητές του σχολικού ρατσισμού,
ενώ είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο ρατσισμός, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται,
πλήττει ψυχολογικά και ανεξαιρέτως, θύτη θύμα, μάρτυρες και κοινωνικό σύνολο. Στην
περίπτωση δε του θύματος, δημιουργείται έντονη δυσφορία, στρες, και αίσθημα
κατωτερότητας τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για το
οικογενειακό του και σχολικό περιβάλλον.
Επιπτώσεις ρατσισμού στο σχολικό περιβάλλον: Οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις
του ρατσισμού είναι αναρίθμητες και πλήττουν όλες τις πλευρές ανεξαιρέτως. Ενδεικτικά και
όσον αφορά στο σχολικό περιβάλλον:
Το παιδί - θύμα του ρατσισμού βιώνει χλευασμό, εμπαιγμό, ανασφάλεια και
επαγγελματικό αποκλεισμό αργότερα, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της
σχολικής διαρροής και της ατελούς φοίτησης εκ μέρους του παιδιού που υφίσταται
το ρατσισμό
Το παιδί – θύμα κλείνεται στον εαυτό του και γίνεται καχύποπτο και εσωστρεφές,
χάνοντας έτσι το αίσθημα της αυτοεκτίμησης […]
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[…] Προάγεται η βία, η εγκληματικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός (bullying)
[…] Σε πολλές περιπτώσεις, ο ρατσισμός γεννά ρατσισμό και η άσκηση βίας οδηγεί
στην αντίδραση και την παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού που
υπήρξε αρχικά θύμα του σχολικού ρατσισμού, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο
έναν φαύλο κύκλο βίας και παραβατικότητας
[…] Το φαινόμενο του σχολικού ρατσισμού δυστυχώς βρίθει στη σημερινή κοινωνία. Τρόποι
να προληφθεί ή/και να αντιμετωπιστεί υπάρχουν και είναι εφικτοί από την πλευρά των
γονέων. Για όλα υπάρχει τρόπος αρκεί να διακατέχονται οι ίδιοι από αγάπη, ενσυναίσθηση,
διαλλακτικότητα και ανεκτικότητα απέναντι σε κάθε συνάνθρωπό τους. Ας θυμηθούμε τα
λόγια του Νέλσον Μαντέλα περί ρατσισμού: «Κανείς δε γεννιέται, μισώντας κάποιον για το
χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να
μισούν και αν μπορούν να διδαχθούν το μίσος, μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη, γιατί
η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά, παρά το αντίθετο».

1.Αφού διαβάσετε το κείμενο, κάντε μια σύντομη περίληψη σε 100 λέξεις.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. «Κανείς δε γεννιέται, μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη θρησκεία
του. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν και αν μπορούν να διδαχθούν το μίσος, μπορούν
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να διδαχθούν και την αγάπη, γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά, παρά το
αντίθετο».
Πώς αντιλαμβάνεστε την παραπάνω φράση του Νέλσον Μαντέλα;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Βρείτε συνώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις:
a. Συμβιώνουν -------------------------------------------------------b. Μεταχείρισης -------------------------------------------------------c. Ιδέες -------------------------------------------------------d. Ολέθριες -------------------------------------------------------e. Διακατέχονται-------------------------------------------------------4. Βρείτε αντώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις:
a. Χωρισμένοι -------------------------------------------------------b. Περιθωριοποίησης -------------------------------------------------------c. Καχύποπτο -------------------------------------------------------d. Βρίθει -------------------------------------------------------e. Διαλλακτικότητα --------------------------------------------------------
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5. Σύμφωνα με το κείμενο ο ρατσισμός «πλήττει ψυχολογικά και ανεξαιρέτως, θύτη θύμα,
μάρτυρες και κοινωνικό σύνολο». Περιγράψτε επιγραμματικά ποιες είναι κατά την άποψή σας
οι συνέπειες του ρατσισμού για τους θύτες, τα θύματα, τους μάρτυρες και την κοινωνία.

Θύτες

Θύματα

Μάρτυρες

Κοινωνία
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2. Κείμενο Β: Πολιτισμός και ευκαιρίες στην εποχή του COVID-19 2
[…] Εδώ και πολύ καιρό ένα μουσείο, μια γκαλερί, ή ένα θέατρο, έχουν σταματήσει να είναι απλά
μέρη, στα οποία προσερχόμαστε ατομικά για να περιηγηθούμε σε εκθέματα ή να
παρακολουθήσουμε παραστάσεις. Πλέον ανάγονται και σε τόπους συνάντησης, κοινωνικοποίησης,
αναζήτησης και ηρεμίας. Στην “εποχή COVID-19” πολλά από αυτά ξεκίνησαν να γίνονται ψηφιακά. Ο
πολιτισμός είναι ένας ακόμη τομέας που έχει επηρεαστεί από την πανδημία, και καλείται μάλιστα να
αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Αυτή την περίοδο λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
αναλογιστούμε τον ρόλο του πολιτισμού, ως κλάδου της δημιουργικής οικονομίας που συμβάλλει
στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας και τη σημασία του για τη χώρα μας.
Η δημιουργική οικονομία δεν είναι εύκολο να οριστεί, καθώς δεν είναι μια στατική έννοια. Σύμφωνα
με τον ορισμό που δόθηκε στο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη,
πρόκειται για “μια συνεχώς εξελισσόμενη έννοια που βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της
ανθρώπινης δημιουργικότητας, των ιδεών, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της γνώσης και της
τεχνολογίας.” Η δημιουργική οικονομία μπορεί να συμβάλει πολύ θετικά στην ανάπτυξη ενός τόπου
και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, μία χώρα με πλούσια ιστορία στον πολιτιστικό τουρισμό.
Συγκεκριμένα η πρωτεύουσά της, η Αθήνα, έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία την κατατάσσουν
σε μια ιδιαίτερα “ανταγωνιστική” θέση στον χώρο του πολιτισμού με αποτέλεσμα ο ρόλος της
δημιουργικής της οικονομίας να καθίσταται ακόμη πιο κεντρικός – ειδικά σε μία εποχή, όπως αυτή
του COVID-19.
[…] Αδιαμφισβήτητα, η “εποχή Covid-19” επιτάχυνε και διεύρυνε τη χρήση της τεχνολογίας στον
πολιτισμό. Στην αρχή της κρίσης, όλα τα μουσεία και οι χώροι πολιτισμού ξεκίνησαν να
παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους δωρεάν, το γεγονός όμως αυτό συνδυαστικά με το ότι οι φυσικοί
χώροι παρέμειναν κλειστοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επέφερε σημαντική μείωση των εσόδων
τους. Η ψηφιοποίηση είναι πλέον κομμάτι της παρουσίας ενός χώρου πολιτισμού και το επόμενο
βήμα είναι να βρεθούν τρόποι προκειμένου αυτές οι δράσεις να γίνουν συμφέρουσες και επικερδείς
παράλληλες πηγές εσόδων. Όπως έχει τονίσει και η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης,
κυρία Σάντρα Μαρινοπούλου, αν το επίπεδο των ψηφιακών εμπειριών που δημιουργούνται είναι
ποιοτικό και υψηλό, τότε ένας αρχαιολογικός χώρος, ένα μουσείο, ένα φεστιβάλ και κάθε άλλος

2

https://higgs3.org/politismos-efkeries/
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φορέας πολιτισμού, μπορεί να ορίζει ένα προσιτό αντίτιμο για το κοινό του και να προχωράει στην
παραγωγή τους. Με αυτό τον τρόπο ο εκάστοτε διοργανωτής δεν θα περιορίζεται πια από τη
χωρητικότητα των εγκαταστάσεών του και κατ’ αντιστοιχία ούτε ο θεατής θα δεσμεύεται από τον
τόπο διαμονής του. Ξαφνικά λοιπόν, μπορείς να αποκτήσεις ένα κοινό ανθρώπων που ζουν σε κάθε
γωνιά του πλανήτη έχοντας ως μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, ένας πολύ
ψηφιακός ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί πολύ περισσότερα μέρη σε λιγότερο χρόνο.
Αν χρησιμοποιηθούν σωστά τέτοιου είδους λύσεις μπορούν να επιφέρουν νέες ευκαιρίες και
πρόσθετες πηγές εσόδων στη χώρα μας. Φυσικά θα υπάρξουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
θα χρειαστεί η εκμάθησή μας σε καινούργιες επαγγελματικές δεξιότητες. Παρόλα αυτά, αν υπάρξει
προσεγμένος σχεδιασμός και κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε
τις καινούργιες τάσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και ιδιαίτερα
δημιουργικό.
1. Αφού διαβάσετε το κείμενο κυκλώστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).
1. Στην εποχή του COVID-19 τα μουσεία, οι γκαλερί, κτλ. αναγκαστικά έπαψαν να είναι τόποι
συνάντησης. Σ

Λ

2. Η δημιουργική οικονομία είναι μία ρευστή έννοια. Σ

Λ

3. Η ψηφιοποίηση μπορεί να είναι επικερδής για τους χώρους πολιτισμού. Σ

Λ

4. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μία από τις πολλές προϋποθέσεις που χρειάζεται να
πληροί κανείς ώστε να εμπλακεί σε ψηφιακές εμπειρίες επίσκεψης σε χώρους πολιτισμού.
Σ

Λ

2. Κάντε μία σύντομη περίληψη της τρίτης παραγράφου του κειμένου.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. «Φυσικά θα υπάρξουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θα χρειαστεί η εκμάθησή μας σε
καινούργιες επαγγελματικές δεξιότητες».
α. Τι είδους θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να προκύψουν από την
ψηφιοποίηση των χώρων πολιτισμού;
β. Ποιες νέες δεξιότητες θα χρειαστεί να αναπτύξουν οι επαγγελματίες του κλάδου;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Βρείτε συνώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις:
a. Αναλογιστούμε ---------------------------------------------b. Στατική -------------------------------------------------------c. Επέφερε ------------------------------------------------------d. Κομμάτι -------------------------------------------------------5. Βρείτε αντώνυμα για τις ακόλουθες λέξεις:
a. Προσερχόμαστε -----------------------------------------------b. Κεντρικός -------------------------------------------------------c. Επιτάχυνε -------------------------------------------------------d. Ευκαιρίες -------------------------------------------------------5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της ψηφιοποίησης των χώρων
πολιτισμού με βάση το κείμενο; Απαριθμήστε τα και προσθέστε τουλάχιστον δύο δικές σας
ιδέες περί πιθανών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα
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3. Κείμενο Γ: Πολυπολιτισμικότητα, μετανάστευση και εκπαίδευση 3
Ο όρος Πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) δηλώνει τη συνύπαρξη σε μια κοινωνία ποικίλων
κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία. Αναγνωρίζει
ένα μωσαϊκό από ισότιμες κουλτούρες ατόμων που διατηρούν παράλληλα τις διακριτές διαφορές
τους και μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης. Σε επίπεδο κοινωνικής
συλλογικότητας, η πολυπολιτισμικότητα παραπέμπει στην αμοιβαία αποδοχή, στο σεβασμό και στην
προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση ενός πληθυσμού μιας χώρας.
Εκφράζει την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισότιμης αναγνώρισης των διακριτών εθνικών
και θρησκευτικών ομάδων.
Οι αιτίες που δημιούργησαν το φαινόμενο των πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι πολυάριθμες:
Η όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων σε διάφορες χώρες ώθησαν
αρκετούς πολίτες να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
σε νέους τόπους εγκατάστασης. […]
Πόλεμοι και εμφύλιες συρράξεις που δημιουργούσαν μια ζοφερή πραγματικότητα και ένα
αβέβαιο μέλλον για την επιβίωση των πολιτών.
Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος εθνικών και θρησκευτικών
μειονοτήτων από απολυταρχικά καθεστώτα. […]
Η ευμάρεια και η πρόοδος μιας χώρας που λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους μετανάστες
καθώς διαβλέπουν σε αυτή κίνητρα δημιουργίας και κοινωνικής ανέλιξης.
Οι αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν αρχικά από την πολυπολιτισμική συνύπαρξη ήταν αρνητικές:
Οι χώρες υποδοχής των μεταναστών, μετά την αθρόα εισροή τους, αντιμετώπισαν ποικίλα
προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης υποδομών. 'Ήταν δύσκολη η εξασφάλιση μέσων
διαμονής, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, υγειονομικής περίθαλψης, αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
Παρατηρήθηκαν φαινόμενα εκμετάλλευσης, άνισης μεταχείρισης, προκατειλημμένων
συμπεριφορών και διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών.

3
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Καλλιεργήθηκε ένα κλίμα ξενοφοβίας και επιφυλακτικότητας καθώς θεωρήθηκε από
ορισμένους πολίτες ότι η αύξηση της εγκληματικότητας ήταν συνδεδεμένη με την εισροή των
ξένων στοιχείων.
Δημιουργήθηκαν συναισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητας, καχυποψίας, αμφισβήτησης
και υποτίμησης της κουλτούρας άλλων λαών που αντιμετωπίστηκαν ως εισβολείς και πιθανοί
καταστροφείς της πολιτισμικής ταυτότητας των χωρών υποδοχής τους.
Εκδηλώθηκε μια τάση εσωστρέφειας των πολιτών που οδηγούσε στην περιθωριοποίηση των
αλλοδαπών και στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. […]

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης:
Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών
γι΄αυτό είναι αναγκαίο οι ερευνητές και θεωρητικοί της εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους
διδάσκοντες να δημιουργήσουν διευρυμένα προγράμματα σπουδών στα οποία θα
ενσωματωθούν υλικά, ιδέες και αξίες από μια ποικιλία κουλτουρών. […]
Όπως ισχυρίστηκε ο Hanley «Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί βαθιά και κριτική
σκέψη, φαντασία και δέσμευση για τη δημιουργία ενός αύριο που θα συμπεριλαμβάνει
τον πλούτο όλων των ιστοριών και όλων των λαών. Είναι μια άλλη πλευρά του διαρκούς
ανθρώπινου ταξιδιού προς τη δικαιοσύνη και ωθεί τους ανθρώπους προς την εκπλήρωση
των υποσχέσεων της δημοκρατίας» […]
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1. Ποια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στη
μετανάστευση; Απαριθμήστε τα με βάση το κείμενο, ενσωματώνοντας και δικές σας ιδέες.

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Συχνά οι αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι την πολιτισμική συνύπαρξη είναι αρνητικές. Πώς
ερμηνεύετε

τέτοιου

είδους

αντιδράσεις;

Που

μπορεί

να

οφείλονται;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. .«Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί βαθιά και κριτική σκέψη, φαντασία και δέσμευση για
τη δημιουργία ενός αύριο που θα συμπεριλαμβάνει τον πλούτο όλων των ιστοριών και όλων των
λαών. Είναι μια άλλη πλευρά του διαρκούς ανθρώπινου ταξιδιού προς τη δικαιοσύνη και ωθεί τους
ανθρώπους προς την εκπλήρωση των υποσχέσεων της δημοκρατίας».
Πώς αντιλαμβάνεστε την παραπάνω φράση;
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας τα οφέλη της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης για τα άτομα και
τις κοινωνίες; Γράψτε ένα σχετικό κείμενο 100 λέξεων.
—
5. Πώς θα μπορούσε το σχολείο να συμβάλει στην αρμονική πολιτιστική συνύπαρξη των παιδιών
από διαφορετικές κουλτούρες; Περιγράψτε συνοπτικά.
—
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4. Κείμενο Δ: Τα παρατσούκλια
Ο Γιώργος Ιωάννου. Η Σαρκοφάγος, Πεζογραφήματα. Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1982, σελ. 35-40
Συνάντησα προχτές στο δρόμο έναν παλιό συμμαθητή μου, φαλακρό πια και σχεδόν γερασμένο, που μου
έκανε φριχτά παράπονα, ότι δήθεν τον βλέπω στο δρόμο και δεν τον χαιρετάω. Τον άκουσα για αρκετή ώρα
σιωπηλός και μετά βιάστηκα ν’ αναγνωρίσω την ενοχή μου για να τον ξεφορτωθώ μια ώρα μια ώρα αρχύτερα.
Σαν χωρίσαμε, άθελά μου πήρα ν' ανασκαλεύω τα περασμένα. Το αίμα μου φούντωσε. Αυτό το τέρας που
είχε το θράσος να μου κάνει και παράπονα, ήταν ένας απ' τους μεγαλύτερους διώκτες και βασανιστές μου,
όταν ήμασταν μαζί στο σχολείο. Κυρίως αυτός διαλαλούσε τα απειράριθμα παρατσούκλια μου,
παριστάνοντας μάλιστα, όσο μπορούσε πιο γελοία, και τον τρόπο που μιλούσα. Η αλήθεια είναι: ότι νέα
παρατσούκλια δεν μου έβγαζε γιατί δεν ήταν σε θέση, έδειχνε όμως ιδιαίτερο ζήλο για τη διάδοση των ήδη
γνωστών. Αυτός επίσης ο ουραγκοτάγκος ήταν που μετάφερνε τα παρατσούκλια του σχολείου στη γειτονιά
μου και το αντίστροφο, κι αυτός πάλι με την παρέα του μου τα φώναζαν ακόμα και μέσα στο δρόμο, όταν
πήγαινα βόλτα με τους γονείς μου. Αυτό το θηρίο νομίζει ότι δεν τους θυμάμαι πια ή ότι έχω μια ψυχή τόσο
απερίσκεπτη όσο η δική του. Αλλά μήπως ένα λογικό πρόσωπο ποτέ ξεχάσει ή συγχωρήσει τα βασανιστήρια
που προκλήθηκαν σε αυτόν; Πώς μπορώ να ξεχάσω τι πέρασα από την πρώτη τάξη του δημοτικού;
Πρώτα απ' όλα, το άλλο, το παλιό μου επίθετο, ήταν ένα αστείο παρατσούκλι. Και δεν υπήρχε λόγος να το
λένε άλλοι, έπρεπε να το δηλώνω ο ίδιος κάθε λίγο και λιγάκι. Όταν ήμουν νέος, κάποιοι συνήθιζαν να με
απομονώνουν και με έκαναν να το επαναλάβω, προσποιούμενοι ότι δεν το άκουγαν καθαρά. Πέθαιναν
γελώντας κάθε φορά. Στο σχολείο ξανά, όσο ανέβαινα τις τάξεις, η κατάσταση έγινε μαρτύριο. Μόλις άρχισαν
να καλούν τη λίστα (μαθητών), η καρδιά μου χτυπούσε, τα χέρια μου ίδρωναν και έτρεμα. Εν τω μεταξύ, ο
δάσκαλος είχε φωνάξει το επίθετό μου δύο ή τρεις φορές, μέχρι που άκουσε το άψυχο «παρόν» μέσα σε μια
τάξη γεμάτη γέλιο. Κάποτε, ένας απαίσιος δάσκαλος μουσικής, ένας μεγάλος σπόρος, σταμάτησε να καλεί τη
λίστα, με διέταξε να σηκωθώ και είπε σε μένα: "Γιατί δεν φωνάζεις δυνατά, βλάκα;" Αυτό ήθελαν οι άλλοι.
τους έδινε νέα τροφή. Για πολύ καιρό, μεταξύ πολλών άλλων, ήμουν ο "μπούφος" της τάξης. Οι πιο κακοί
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να το κάνουν γνωστό σε όλο το γυμνάσιο. Προσπάθησαν ακόμη και να
αφηγηθούν το περιστατικό, ενώ βρισκόμουν κάπως κοντά στην παρέα τους για να τ’ ακούω κι εγώ και να
σκάω [...].
Ευτυχώς, το Λύκειο βρισκόταν σε διαφορετική περιοχή από το δημοτικό σχολείο από το οποίο αποφοίτησα,
οπότε τα παρατσούκλια του Γυμνασίου δεν προστέθηκαν σε εκείνα του Δημοτικού. Επειδή εκεί πια ήταν που
μου είχαν ήταν εκεί που μου είχαν κάψει την ψυχή. Η δασκάλα μας, μια ανεκδιήγητη γεροντοκόρη, μόλις με
είδε να ζαρώνω στο γραφείο, παρατήρησε: "Εσύ, παιδί μου, κάνεις σαν σκαντζόχοιρος". Όλα τα παιδιά
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γέλασαν και από το πρώτο διάλειμμα άρχισαν να με φωνάζουν έτσι. Η δασκάλα το επανέλαβε με
ευχαρίστηση και τη δεύτερη ώρα. Στην αρχή όλοι με φώναζαν με το παρατσούκλι μου. Στη συνέχεια, αντί να
το ξεχάσουν, το συνήθισαν, και το έλεγαν χωρίς ιδιαίτερη κακία, σαν ένα οποιοδήποτε όνομα. Αλλά ήταν
αδύνατο για μένα να το συνηθίσω, κάθε μέρα με πλήγωνε πιο βαθιά. Ειδικά όταν παίζαμε ποδόσφαιρο και
ήθελαν να τους δώσω ένα πάσα, τότε το "Σκαντζόχοιρε, Σκαντζόχοιρε" αντηχούσε σε όλους τους τόνους.
Άρχισα να μην παίζω με κανέναν. Έπαιζα μόνος μου στην αυλή μας διάφορα δικά μου παιχνίδια. Βρήκα δύο
φωλιές μυρμηγκιών διαφορετικές σε χρώμα και μέγεθος. Επειδή ήμουν πολύ ξανθός, ήθελα η φωλιά να έχει
ξανθά μυρμήγκια. Η άλλη είχε σκούρα και μελαχρινά και μεγάλα ευκίνητα πόδια. Δεν ήταν δύσκολο να
βρεθούν. Μετά έπαιρνα μία από τις ξανθιές, που ήταν πιο αδύναμες, και την έριχνα στην τρύπα της φωλιάς,
όπου έβραζαν τα μαύρα μυρμήγκια. Αμέσως περικύκλωσαν το ξανθό, την δάγκωναν από παντού, το
τραβολογούσαν, και τελικά, σε ένα πλήθος, το έσυραν μισοπεθαμένο στη φωλιά τους. "Πάει ο
σκαντζόχοιρος", είπα πικρά. [...].
Τα βράδια, συνήθως την ώρα που τρώγαμε, τα παιδιά περνούσαν σε παρέες κάτω από το σπίτι και φώναζαν
τα διάφορα παρατσούκλια μου στο σκοτάδι. Έφτιαξαν ακόμα και τραγούδια για μένα. Μόνο εγώ τους
άκουσα, οι δικοί μου δεν κατάλαβαν τίποτα. Με έπιανε τότε σφίξιμο στο στομάχι, χλόμιαζα, κι αφήνοντας το
φαγητό στη μέση έτρεχα να κοιμηθώ ή μάλλον να κρυφτώ κάτι από τα σκεπάσματα [...].
Τώρα ακόμη και οι πιο κακοί φίλοι και συνάδελφοί μου δεν τολμούν να μου βγάλουν παρατσούκλι. Το
πράγμα σχεδόν με στεναχωρεί. Φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η φωνή μου, η μορφή μου, η σκέψη
μου, το βάδισμα μου, άλλαξαν, ίσως και διορθώθηκαν, ενώ στην αρχή, ήταν πιθανώς πρόωρα και δεν
συνδέονταν με εμένα. Με τους περισσότερους, συμβαίνει το αντίθετο. Φυσικά, το γεγονός ότι έχω γίνει ένας
άσσος στο να δημιουργώ ψευδώνυμα και κάμποσα που έστειλα κάποτε σε μερικούς παλιάτσους και γελοία
τους κλιμακώνεται τόσο πολύ που δεν έκαναν φασαρία και πάλι, πρέπει να έχει παίξει κάποιο ρόλο. Κρίμα
που δεν ανακάλυψα αυτήν τη μέθοδο πιο πριν.
Όπως όμως κι αν έχει το πράγμα, τώρα καταλαβαίνω πόσο υπέφερα κάποτε για το τίποτα και πόσο μεγάλο
αντίκτυπο είχαν αυτά τα ψευδώνυμα σε ολόκληρη τη ζωή μου.
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1. Τι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες είχαν τα παρατσούκλια που οι συμμαθητές του
έδιναν στον συγγραφέα σε σωματικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο;
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Τι δείχνει το παιχνίδι που περιγράφεται από τον συγγραφέα στην τέταρτη παράγραφο; Ποιο είναι το
βαθύτερο νόημά της;
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.Ο συγγραφέας περιγράφει δύο περιστατικά με καθηγητές των οποίων η στάση οδήγησε στο να του
προσθέσουν οι συμμαθητές του περισσότερα παρατσούκλια. Πώς αξιολογείτε τη στάση των
εκπαιδευτικών του κειμένου;
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. «…έχω γίνει εγώ ο ίδιος άσσος στο να κολλώ παρατσούκλια και κάμποσα που έστειλα συστημένα κάποτε
σε ορισμένους… τους ζεμάτισαν τόσο, που δεν ξανάβγαλαν άχνα».
Πώς ερμηνεύετε αυτήν τη συμπεριφορά του συγγραφέα στην ενήλικη ζωή;
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Πώς θα μπορούσε να έχει βοηθηθεί ο συγγραφέας ως παιδί ώστε να αντιμετωπίσει τον σχολικό
εκφοβισμό που περιγράφεται στο κείμενο; Γράψτε ένα σχετικό κείμενο 200 λέξεων.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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.

44

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

2.2. Προφορικά
1. Ο ζωγράφος Μοντριάν μίλησε για την πιθανή "εξαφάνιση" της τέχνης. Πιστεύει ότι η πραγματικότητα
θα εκτοπίσει όλο και περισσότερο το έργο της τέχνης, η οποία ήταν κυρίως ένα υποκατάστατο για μια
ισορροπία που τώρα λείπει από την πραγματικότητα. "Η τέχνη θα εξαφανιστεί καθώς η ζωή θα γίνεται
πιο ισορροπημένη"
a. Συμφωνείτε με τη θέση του Μοντριάν ότι η τέχνη είναι υποκατάστατο της ζωής;
b. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις του "να είσαι καλλιτέχνης";
c. Ποια θεωρείτε ότι είναι η αφετηρία για τη δημιουργία ενός έργου τέχνης;
d. Ποια θέματα της τέχνης θεωρείτε διαχρονικά;
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Σύνθεση με μεγάλο κόκκινο επίπεδο, κίτρινο, μαύρο, γκρι και μπλε (1921) 4

2. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
https://www.youtube.com/watch?v=2Yt6raj-S1M,png
a. Πώς θα μπορούσε το σχολείο να κάνει τα παιδιά λιγότερο έξυπνα;
4

https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/composition-with-large-red-plane-yellow-black-gray-and-blue-1921,png
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b. Ποια είναι τα διαφορετικά είδη ευφυίας;
c. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας μαθητής με βαθμό Γ, ο Eddy ξεκίνησε τη δική του εταιρεία και έγινε
εξαιρετικά επιτυχής. Πώς το εξηγείτε αυτό;
d. «Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπνεύσουν τη νεολαία». Με ποιους τρόπους;
e. «Κανείς δεν έχει αλλάξει ποτέ τον κόσμο κάνοντας αυτό που ο κόσμος του έχει πει να κάνει».
Συμφωνείτε;
3. Βάλτε τις εικόνες 5 σε σειρά για να πείτε μια ιστορία. Υπάρχουν θετικά πράγματα που συμβαίνουν στον
κόσμο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας; Σε ποιες πτυχές της ζωής τους οι άνθρωποι άρχισαν
να σκέφτονται διαφορετικά;

5

https://busyteacher.org/26270-caring-sharing.html,png
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2.3. Έκθεση
1. Δημιουργήστε ένα κείμενο σε μορφή ομιλίας που πρόκειται να παρουσιάσετε στο σχολείο με θέμα:
Περιγράψτε πώς έχει αλλάξει η επικοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια. (250-350 λέξεις)
2. Γράψτε ένα άρθρο, το οποίο θα δημοσιευθεί στη σχολική εφημερίδα. Αναφέρετε:
a. βασικές προϋποθέσεις για έναν πολιτισμένο διάλογο και
b. δραστηριότητες που θα μπορούσε να οργανώσει ένα σχολείο, προκειμένου να ενισχυθεί η
ικανότητα διαλόγου των μελών της σχολικής κοινότητας. (200-300 λέξεις)
3. Ας υποθέσουμε ότι είστε προγραμματιστής υπολογιστών και μια εταιρεία σας προσφέρει μια θέση
εργασίας σε μορφή τηλεργασίας. Σας ζητείται να τους απαντήσετε με μια επιστολή που να εξηγεί τους
λόγους για τους οποίους δεν θα θέλατε να εργαστείτε με τηλεργασία, αποκαλύπτοντας έτσι τα αρνητικά
που πιστεύετε ότι σχετίζονται με την πρόταση της εταιρείας. (250-350 λέξεις)
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2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση
1. Προετοιμάστε μια ομιλία επιχειρηματολογίας που πρόκειται να εκφωνήσετε στην τάξη σας. Ζητήστε
από τους/τις μαθητές/τριες να επιλέξουν ένα θέμα μεταξύ των παρακάτω:
a. Θα έπρεπε αυτά που λες στο facebook να δικαιολογούν την απόλυση;
b. Είναι η τηλεόραση πιο δυνατή από ποτέ ή είναι ξεπερασμένη;
c. Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα κορίτσια σε ηγετικούς ρόλους;
d. Ποια τοπικά προβλήματα πιστεύετε ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να λύσει ο δήμαρχος σας;
e. Τι μπορούν οι ηλικιωμένοι να μάθουν από την νέα γενιά σαν τη δική σας;

2. Συντάξτε κείμενο επιχειρηματολογίας σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα σχετικά με
το ακόλουθο θέμα:
«Η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρέασε αρνητικά τα φυτά και τα ζώα σε όλο τον κόσμο. Ορισμένοι
πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι μπορούν να αναληφθούν δράσεις για
να επέλθει μια αλλαγή» 6.
Συζητήστε και τα δύο και διατυπώστε τη γνώμη σας.

2.5. Κριτική σκέψη
1. Σε ομάδες των 2, συζητήστε για τη διαφήμιση-καταναλωτισμό στις μέρες μας. Έχετε 10 λεπτά για να
συζητήσετε αυτό το θέμα αναλύοντας τις πιο σημαντικές αιτίες του καταναλωτισμού και ποιες είναι οι
συνέπειες στις σχέσεις και τις κοινωνίες. Μετά τη συζήτησή σας, ένας/μία μαθητής/τρια πρέπει να
παρουσιάσει τα κύρια σημεία της συζήτησης
2. Σχολιάστε τη φράση "τα υλικά αγαθά είναι υποκατάστατα για την πραγματική ανάγκη μας για
επικοινωνία και ουσιαστική επαφή" σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων.
3. Παρακολουθήστε το βίντεο και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

6

https://ieltsliz.com/100-ielts-essay-questions/environment/,png
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https://www.youtube.com/watch?v=mzu3ira61k8,png
a. «Ίσως αφού καταλάβουμε ο ένας τον άλλο μπορούμε να γίνουμε φίλοι αντί εχθροί». Εξηγήστε αυτήν τη
φράση με δικά σας λόγια.
b. «Είμαστε ο καθένας ένα κομμάτι του παζλ στην ανθρωπότητα». Πώς γίνεται αυτό;
c. «Θα πρέπει όλοι να κρινόμαστε από τις πράξεις και τους χαρακτήρες μας». Συμφωνείτε;
d. Πώς μπορούν άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες να μάθουν να συνυπάρχουν; Προτείνετε
κάποιες ιδέες.
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3. Ψηφιακή ικανότητα
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος φυλλαδίου περιλαμβάνει ασκήσεις για τα ακόλουθα 4
θέματα Ψηφιακής Επάρκειας:
3.1. Πολυμέσα
3.2. Παρουσιάσεις και εργαλεία
3.3. Λογιστικά φύλλα
3.4. Δίκτυα και ασφάλεια

3.1. Πολυμέσα
1. Ήχος
Οι υπολογιστές μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 δεν κατασκευάζονταν για να εισάγουν και να
αναπαράγουν ήχο, αφού δεν υπήρχε κατάλληλο υλικό και λογισμικό για αυτόν το σκοπό. Συχνά υπήρχε ένα
μικρό ενσωματωμένο μεγάφωνο, το οποίο ήταν κατάλληλο για ήχο χαμηλής ποιότητας. Τα υπολογιστικά
συστήματα επεξεργασίας ήχου ήταν πολύ εξειδικευμένα και ακριβά. Από τη δεκαετία του 1990, οι κάρτες
άρχισαν να εξαπλώνουν την επέκταση για την καλή ποιότητα ήχου εισόδου και αναπαραγωγής, σε προσιτές
τιμές. Με αυτές τις δυνατότητες και τη μεγάλη ανάπτυξη του Διαδικτύου, που είχε αρχίσει εκείνη την εποχή,
άρχισαν να προσφέρονται νέες δυνατότητες στους χρήστες υπολογιστών. Σήμερα, δεν μπορούμε να
φανταστούμε έναν υπολογιστή, μικρό ή μεγάλο, που δεν παρέχει στον χρήστη μια πλούσια και υψηλής
ποιότητας εμπειρία πολυμέσων.
2. Διαδικασία ψηφιοποίησης ήχου και ψηφιακός ήχος
Στην ψηφιοποίηση, ο ήχος από το μικρόφωνο μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα, το οποίο διοχετεύεται σε ένα
ολοκληρωμένο κύκλωμα, το αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα (ADC). Αυτός ο μετατροπέας λαμβάνει
δείγματα (μετρήσεις) του ήχου σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, ο οποίος ονομάζεται ρυθμός δειγματοληψίας,
και το μετράμε σε Hz. Στη συνέχεια, κάθε δείγμα (μέτρηση) μετατρέπεται σε έναν αντίστοιχο ψηφιακό αριθμό,
ο οποίος αναπαρίσταται ως μια σειρά από bit (συνήθως 8 ή 16 bit).

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.

51

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

3. Βίντεο
Οι σύγχρονοι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ευρέως για την αναπαραγωγή βίντεο. Συνήθως, με την έννοια
του βίντεο, κάποιος αντιλαμβάνεται τις κινηματογραφικές ή άλλες ταινίες που μπορεί να δει στον
υπολογιστή. Στην κατηγορία του βίντεο, ωστόσο, κινούμενα σχέδια και πολλά παιχνίδια μπορούν να
συμπεριληφθούν, επειδή η απεικόνισή τους έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα των ταινιών. Επίσης, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη δημιουργία όσο και για την
επεξεργασία βίντεο.
4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού βίντεο;
Ένα βίντεο αποτελείται από αρκετές εικόνες του ίδιου μεγέθους, τοποθετημένες η μία μετά την άλλη, οι
οποίες παρουσιάζονται με αρκετά γρήγορο ρυθμό, έτσι ώστε το μάτι (και ο εγκέφαλος) να δημιουργεί την
ψευδαίσθηση της κίνησης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός βίντεο είναι τα εξής:
•

Μέγεθος καρέ σε εικονοστοιχεία (στη γλώσσα παραγωγής βίντεο κάθε εικόνα ονομάζεται καρέ),
για παράδειγμα 640×480.

•

Βάθος χρώματος (colour depth), δηλαδή πόσα bit το καθένα αποτελείται από Pixel (για
παράδειγμα: 4, 8, 24) σε κάθε πλαίσιο. Αντιστοιχεί ακριβώς στο βάθος χρώματος που έχουμε ήδη
συναντήσει για τις εικόνες.

•

Ρυθμός καρέ (frame rate), δηλαδή πόσα καρέ (εικόνες) εμφανίζονται διαδοχικά κάθε
δευτερόλεπτο. Μετρημένη σε καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), για παράδειγμα, 50 fps. Αντιστοιχεί
στο ρυθμό δειγματοληψίας του ήχου.

•

Η συνένωση (interlacing) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον διπλασιασμό του
ρυθμού καρέ, χωρίς διπλασιασμό των πληροφοριών κατά την αποστολή του βίντεο. Επειδή το
μάτι είναι πιο ευαίσθητο στους χαμηλούς ρυθμούς καρέ (όπου η εικόνα φαίνεται να τρεμοπαίζει)
παρά στις λεπτομέρειες της εικόνας, στέλνονται μόνο οι μονές γραμμές pixel ενός πλαισίου και
οι ζυγές γραμμές του επόμενου, έτσι ώστε όταν παρουσιάζεται εναλλακτικά ο ρυθμός
περιστροφής να είναι ταχύτερος και η εικόνα πιο ομαλή.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Εργαστείτε σε ομάδες για να εφαρμόσετε όλα όσα μάθατε για να δημιουργήσετε μια μικρή ταινία
χρησιμοποιώντας ήχο και βίντεο.
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3.2. Παρουσιάσεις και εργαλεία
1. Εισαγωγή
Η εφαρμογή παρουσιάσεων μας επιτρέπει να δημιουργούμε παραστάσεις (παρουσιάσεις). Αρχεία που
παρουσιάζονται με χρήση κατάθεσης εφαρμογής παρουσίασης από μία ή περισσότερες διαφάνειες. Στις
διαφάνειες μπορούμε να εισάγουμε κείμενο, πίνακες, γραφήματα, εικόνες, σχήματα, βίντεο, ήχο, κ.λπ.
Εμπορικές εφαρμογές είναι το Microsoft PowerPoint, το LibreOffice Impress και το Keynote.
2. Δημιουργία παρουσίασης
Αν ανοίξετε την εφαρμογή παρουσιάσεων του PowerPoint, θα δημιουργηθεί μια νέα παρουσίαση. Αν η
εφαρμογή είναι ήδη ανοιχτή και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα παρουσίαση, από την καρτέλα
"Αρχείο" επιλέγουμε "Δημιουργία" και, στη συνέχεια, "Κενή παρουσίαση". Η νέα παρουσίαση αποτελείται
από μία διαφάνεια, τη διαφάνεια τίτλου.
3. Προσθήκη νέας διαφάνειας
Από την Κεντρική (Home) καρτέλα και την ομάδα Διαφάνειες (Slides) επιλέγουμε το
εικονίδιο Νέα Διαφάνεια (New Slide).
4. Αλλαγή διάταξης διαφάνειας
Για κάθε νέα διαφάνεια πρέπει να επιλέγουμε την καταλληλότερη διάταξη, ώστε να περιέχει τα αντικείμενα
που θέλουμε. Για να αλλάξετε τη διάταξη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•

Από την Κεντρική (Home) καρτέλα και την ομάδα Διαφάνειες (Slides),
επιλέγουμε το εικονίδιο Διάταξη (Layout).

•

Στη συνέχεια, επιλέγουμε την επιθυμητή διάταξη για τη φωτογραφική διαφάνεια.

5. Αποθήκευση παρουσίασης
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Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου κατά την αποθήκευση είναι η παρουσίαση του PowerPoint, η οποία δίνει
την επέκταση .pptx στο αρχείο. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε την παρουσίασή μας με διαφορετικό τύπο
αρχείου, χρησιμοποιούμε την εντολή Save As και στην εντολή Save As: επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο αρχείου.
Μερικοί χρήσιμοι τύποι αρχείων είναι:
•

Παρουσίαση Pptx

•

αρχεία κειμένου PDF

•

Προβολή παρουσίασης pptx

•

Εικόνες jpg

6. Αλλαγή φόντου διαφάνειας
Για να αλλάξετε το φόντο μίας ή περισσότερων διαφανειών:
1. Επιλέγουμε διαφάνεια ή διαφάνειες.
2. Από την καρτέλα Σχεδίαση (Design) και την ομάδα Προσαρμογή (Customize) επιλέγουμε το
εικονίδιο Μορφοποίηση φόντου (Format Background).
3. από την καρτέλα Γέμισμα (Fill) επιλέγουμε:
Συμπαγές γέμισμα (Solid fill): Αν θέλουμε η τσουλήθρα μας να έχει χρώμα. Μετά
επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε.
Γέμισμα με διαβαθμίσεις (Gradient fill): Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμό
χρωμάτων. Τότε επιλέγουμε το συνδυασμό που θέλουμε.
Γέμισμα εικόνας ή υφής ( Picture or texture fill): Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα
ή την υφή ως φόντο στη διαφάνεια. Έπειτα πιέζετε την επιλογή "Υφή" για να επιλέξετε
την υφή ή την επιλογή "Αρχείο" για να επιλέξετε την εικόνα
Γέμισμα μοτίβου (Pattern fill): Αν θέλουμε να επιλέξουμε ένα μοτίβο
4. Αν το φόντο που επιλέξατε θέλουμε να εφαρμοστεί μόνο σε επιλεγμένες διαφάνειες, θα
επιλέξουμε Close ή Apply to All αν θέλουμε να το εφαρμόσουμε σε όλες τις διαφάνειες.
7. Εφαρμογή θεμάτων σχεδίασης ως φόντο σε διαφάνειες
Το Microsoft PowerPoint διαθέτει πολλά πρότυπα σχεδίασης τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε σε μια
παρουσίαση για να της δώσετε επαγγελματική εμφάνιση με πλήρη σχεδίαση.
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Για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο:
1. Από την καρτέλα Σχεδίαση (Design) και την ομάδα Θέματα (Themes) επιλέγουμε ένα από τα
διαθέσιμα πρότυπα που υπάρχουν.

2. Για να εφαρμόσετε το πρότυπο στις επιλεγμένες διαφάνειες, πρέπει να πατήσετε με το δεξιό
πλήκτρο του ποντικιού και να επιλέξετε την εντολή Apply to Selected Slides (Εφαρμογή στις
επιλεγμένες διαφάνειες).
3. Για να εφαρμόσετε το πρότυπο σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ και
επιλέξτε την εντολή Apply to all Slides (Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες).
8. Εισαγωγή κειμένου
Για να είναι δυνατή η εισαγωγή κειμένου σε μια διαφάνεια, πρέπει πρώτα να κάνετε κλικ σε ένα πλαίσιο
κειμένου στη διαφάνεια ή να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου. Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο
κειμένου από την καρτέλα "Εισαγωγή", επιλέξτε "Πλαίσιο κειμένου". Μετά θα πληκτρολογήσουμε το κείμενό
μας.
9. Μορφοποίηση κειμένου και παραγράφου
Στο κείμενο μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορες μορφοποιήσεις γραμματοσειράς και παραγράφων.
Παρακάτω βλέπουμε τις πιο βασικές.
1. Επιλέγουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει.
2. Από την Κεντρική καρτέλα (Home) και την ομάδα Γραμματοσειρά ή Παράγραφος (Font ή
Paragraph) επιλέγουμε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
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Γραμματοσειρά
Μέγεθος
Έντονη γραφή
Πλάγια γραφή
Υπογράμμιση
Σκιά κειμένου
Απόσταση μεταξύ χαρακτήρων
Εναλλαγή χαρακτήρων (π.χ. από πεζά σε κεφαλαία)
Αλλαγή χρώματος
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Τελείες
Αρίθμηση
Αριστερή στοίχιση
Στοίχιση στο κέντρο
Δεξιά στοίχιση
Πλήρης στοίχιση
Διάστιχο (διάστιχο)
Διαχωρισμός του πλαισίου
κειμένου σε στήλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Μεταβείτε στο PowerPoint και ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 9 που περιγράφονται παραπάνω για να
εξοικειωθείτε με τις παρουσιάσεις και τα εργαλεία.
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3.3. Λογιστικά φύλλα
1. Κύρια χαρακτηριστικά ενός πίνακα
Ένας πίνακας αποτελείται από ένα σύνολο κελιών διατεταγμένων σε στήλες και γραμμές.
2. Δημιουργία Πίνακα
Από την καρτέλα Εισαγωγή (Insert) και την ομάδα Πίνακες (Tables) επιλέγουμε το εικονίδιο του πίνακα.
Κατόπιν, επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Πίνακα (Insert Table) ... και στο πλαίσιο διαλόγου καθορίζουμε
τον αριθμό των στηλών (Number of columns) και των γραμμών (Number of columns rows), που θέλουμε
να χρησιμοποιήσουμε.

3. Μορφοποίηση πίνακα
Για να εμφανίσετε εντολές και να μορφοποιήσετε έναν πίνακα, ο κέρσορας πρέπει να βρίσκεται μέσα
στον πίνακα. Στη συνέχεια, η γραμμή εργαλείων θα εμφανίσει δύο ακόμη καρτέλες στην κορδέλα με τις
επιλογές α) σχέδιο πίνακα και β) διάταξη. Από αυτές

τις

μπορεί

μορφοποίησης, που

να

γίνει το

μεγαλύτερο

μέρος

της

δύο

καρτέλες

σχετίζεται με έναν πίνακα.
1. Εισαγωγή γραμμής και στήλης: από την καρτέλα Διάταξη (Layout) και την ομάδα Γραμμές
και Στήλες (Command Group Rows and Columns) μπορούμε να εισαγάγουμε μια νέα γραμμή
επάνω ή κάτω από την επιλεγμένη γραμμή. Επομένως,
μπορούμε να εισαγάγουμε μια νέα στήλη δεξιά ή αριστερά
από τη στήλη που έχουμε επιλέξει.
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2. Διαγραφή κελιών, γραμμών, στηλών ή ολόκληρου του πίνακα: από την καρτέλα Διάταξης
και την ομάδα εντολών Rows and Columns επιλέγοντας
Διαγραφή (delete), μπορούμε να διαγράψουμε το κελί, τη
γραμμή, τη στήλη όπου βρίσκεται μέσα στον κέρσορα μας.
Από εδώ μπορούμε επίσης να διαγράψουμε ολόκληρο τον
πίνακα.
3. Αλλαγή του ύψους γραμμής και του πλάτους στήλης του
πίνακα: από την καρτέλα Διάταξης και την ομάδα εντολών
Μέγεθος Κελιού (Cell Size) μπορούμε να ρυθμίσουμε το
ύψος γραμμής και το πλάτος στήλης που έχουμε επιλέξει.
4. Μορφοποίηση του περιεχομένου του πίνακα: η μορφοποίηση του περιεχομένου ενός
πίνακα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και στο υπόλοιπο κείμενο που βρίσκεται έξω
από τον πίνακα, από την καρτέλα Home και την ομάδα εντολών font.
5. Περιγράμματα και σκιές: και εδώ η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στο
κείμενο, το οποίο βρίσκεται έξω από τον πίνακα. Πρώτα, επιλέγουμε τα κελιά στα οποία θα
θέλαμε να εφαρμοστεί σκίαση ή περίγραμμα. Κατόπιν, από την καρτέλα Home και την ομάδα
Paragraph, επιλέγουμε το εικονίδιο περιγράμματος αν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα
περίγραμμα, και το εικονίδιο σκιάς αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια σκιά.
6. Συγχώνευση κελιών: επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε και από την
καρτέλα "Διάταξη" και την ομάδα "Συγχώνευση κελιών" επιλέγουμε το εικονίδιο
"Συγχώνευση κελιών".

7. Διαίρεση κελιών: επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να διαχωρίσουμε, και από την καρτέλα
διάταξης και την ομάδα Συγχώνευση (Merge) επιλέγουμε το εικονίδιο Διαίρεση Κελιών (split
Cells).
8. Αυτόματη αλλαγή του στιλ του πίνακα: επιλέγουμε τον πίνακα που θέλουμε από την
καρτέλα Σχεδίαση Table Design και την ομάδα Table Styles, επιλέγουμε ένα από τα εικονίδια
με τις έτοιμες μορφές, τις οποίες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
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9. Αλλαγή της στοίχισης και της κατεύθυνσης ενός κελιού: Επιλέγουμε τα κελιά στα οποία
θέλουμε να αλλάξουμε τη στοίχισή τους, και μετά, από την καρτέλα διάταξης και την ομάδα
εντολών Στοίχιση (Align) επιλέγουμε τη στοίχιση που θέλουμε. Από αυτήν την καρτέλα και με
την κατεύθυνση επιλογής κειμένου μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση του κειμένου
μέσα στα κελιά.

4. Ταξινόμηση στοιχείων σε μία στήλη του πίνακα
Επιλέγουμε τη στήλη του πίνακα που θέλουμε να ταξινομήσουμε και
έπειτα, από την καρτέλα διάταξης και την ομάδα εντολών Δεδομένα
(Data), επιλέγουμε την εντολή Ταξινόμηση (Sort). Από το παράθυρο που
εμφανίζεται μπορούμε να καθορίσουμε το περιεχόμενο αν είναι απλό
κείμενο, αριθμοί ή ημερομηνίες και αν θέλουμε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Μεταβείτε στο Word, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο και εισαγάγετε έναν πίνακα.
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3.4. Δίκτυα και ασφάλεια
1. Εισαγωγή
Το δίκτυο υπολογιστών είναι μια ομάδα δύο ή περισσότερων υπολογιστών ή άλλων συσκευών,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων ή την κοινή χρήση κοινών
περιφερειακών συσκευών (π.χ., ένας εκτυπωτής σε κάποιο γραφείο), αρχείων (π.χ. αρχείο ασθενούς σε
ένα νοσοκομείο) και λογισμικού (π.χ., πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα). Ένα δίκτυο
μπορεί να επεκταθεί σε ένα μόνο δωμάτιο, ένα κτίριο, σε κτίρια εντός λίγων χιλιομέτρων, σε μια πόλη,
μεταξύ πολλών πόλεων, σε μια χώρα ή σε αρκετές χώρες. Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τα δίκτυα
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
•

Τοπικό δίκτυο-LAN: είναι ένα δίκτυο μέσα σε ένα ή περισσότερα δωμάτια, ένα κτίριο ή ακόμη
και μεταξύ κοντινών κτιρίων. Συνδέει τους υπολογιστές σε μια ζώνη περιορισμένης
γεωγραφικής κάλυψης.

•

Δίκτυο ευρείας περιοχής - δίκτυα WAN: συνήθως, συνδέουν διάφορα τοπικά δίκτυα και
καλύπτουν μια μεγάλη (ευρεία) γεωγραφική περιοχή. Οι δημόσιες τηλεπικοινωνιακές
γραμμές ή, μερικές φορές, οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα
για τη διασύνδεση αυτή. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να εκτείνονται στο εσωτερικό μιας πόλης,
μεταξύ πόλεων μιας χώρας ή πόλεων διαφορετικών χωρών.

2. Συσκευές δικτύωσης
Για τη δημιουργία ενός δικτύου υπολογιστών και άλλων συσκευών απαιτείται ειδικός εξοπλισμός
δικτύωσης, όπως φαίνεται παρακάτω:
•

Κάρτα διασύνδεσης δικτύου, NIC: Συσκευή που συνήθως εγκαθίσταται μέσα στον υπολογιστή
και συνδέει τον υπολογιστή σε ένα δίκτυο υπολογιστή. Η σύνδεση μπορεί να γίνει με καλώδιο
ή ασύρματα

•

Διακόπτης: Συσκευή με πολλαπλές θύρες (16 θύρες, 24 θύρες) που συνδέει υπολογιστές και
συσκευές, μία προς κάθε θύρα, χρησιμοποιώντας καλώδια και επιτρέποντάς τους να
ανταλλάσσουν πληροφορίες για να σχηματίσουν ένα δίκτυο. Η αντίστοιχη συσκευή για
σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ονομάζεται σημείο ασύρματης πρόσβασης

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.

62

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

•

Δρομολογητής: Συσκευή που συνδέει ένα τοπικό δίκτυο στο Διαδίκτυο ή σε περισσότερα
δίκτυα μεταξύ τους. Είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση (αποστολή προς τη σωστή
κατεύθυνση) των δεδομένων σε πολλά δίκτυα

•

Μόντεμ: Συσκευή που συνδέει τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σε αναλογική τηλεφωνική
γραμμή. Σκοπός του είναι η μετατροπή του ψηφιακού σήματος (πληροφορία) του υπολογιστή
σε αναλογικό και αντιστρόφως (Διαμόρφωση/Αποδιαμόρφωση), ώστε να μπορεί να
μεταφερθεί μέσω αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής.
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3. Κίνδυνοι δικτύου και Διαδικτύου, μέτρα ασφάλειας και προστασίας
Αναφέρεται συχνά ότι η χρήση δικτύων θέτει κινδύνους για τον χρήστη και τους υπολογιστές/συσκευές.
Εδώ, θα εξετάσουμε, κυρίως, τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προβλήματα της συσκευής, αλλά για
τα οποία μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας με ρυθμίσεις ή εγκατάσταση λογισμικού.
4. Προστασία των ασύρματων δικτύων
Με την ευρύτατη χρήση των ασύρματων δικτύων, προκύπτει η ανάγκη προστασίας του ασύρματου
δικτύου και των δεδομένων που μεταφέρονται από αυτό. Πολλές φορές, το μη ειδικευμένο προσωπικό
αγοράζει και εγκαθιστά ασύρματο εξοπλισμό (δρομολογητή ή ασύρματο σημείο πρόσβασης). Μόλις
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, ρυθμίζεται από τον κατασκευαστή του με τις τυποποιημένες τιμές. Αυτά
είναι γνωστά σε όλους και μπορούν εύκολα να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυό μας, είτε για να
αποκτήσουν πρόσβαση είτε για να υποκλέψουν τα δεδομένα μας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να
ρυθμίσουμε τον εξοπλισμό τουλάχιστον καθορίζοντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις με τιμές της δικής μας
επιλογής:
•

Ο κωδικός πρόσβασης (κωδικός πρόσβασης) του διαχειριστή (διαχειριστή) του εξοπλισμού.

•

Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID).

•

Ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου. Αποφύγετε την κρυπτογράφηση/πιστοποίηση
WEP που δεν παρέχει μεγάλη ασφάλεια και προτιμήστε το WPA2. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
φράση κλειδί (φράση πρόσβασης/κλειδί) είναι δύσκολο να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, κεφαλαία και μικρά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

•

Απενεργοποίηση εκπομπής SSID. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι το δίκτυό μας δεν βρίσκεται
στα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και μόνο όσοι γνωρίζουν το όνομά του μπορούν να
συνδεθούν

5. Ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών
Συχνά, κενά ασφαλείας και άλλα προβλήματα βρίσκονται τόσο στο λειτουργικό σύστημα όσο και στις
εφαρμογές, ιδιαίτερα τα προγράμματα περιήγησης στο web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera,
Safari, κλπ.) Συνιστάται η συστηματική και συχνή ενημέρωση τόσο του λειτουργικού συστήματος όσο και
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των προγραμμάτων αυτών, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των κενών ασφαλείας από εισβολείς
του συστήματος και τα κακόβουλα προγράμματα.

6. Εγκατάσταση τείχους προστασίας
Το τείχος προστασίας είναι λογισμικό (πρόγραμμα) ή υλικό (συσκευή), το οποίο είναι κατάλληλα
διαμορφωμένο, ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδομένων που μεταβιβάζονται από ένα
δίκτυο υπολογιστή σε ένα άλλο. Η προστασία ενός τέτοιου τοίχους μπορεί να αποδειχθεί άχρηστη αν δεν
ρυθμιστεί σωστά.
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας των Windows, μπορείτε να
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
•

Ενεργοποιούμε τον πίνακα ελέγχου.

•

Κάντε κλικ στο Δίκτυο και Internet.

•

Κάντε κλικ στο Κέντρο δικτύου και διαμοιρασμού.

•

Κάντε κλικ στο Τείχος προστασίας των Windows.

•

Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows.

•

Στο παρακάτω πλαίσιο κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές.

•

κάντε κλικ στο OK

7. Πώς να δημιουργήσετε έναν ισχυρό και ασφαλή κωδικό πρόσβασης:
Σύμφωνα με τις παραδοσιακές συμβουλές, ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης:
•

Έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες: Πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης αρκετά
μεγάλο. Δεν υπάρχει ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης στο οποίο συμφωνούν όλοι, αλλά
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γενικά θα πρέπει να επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης μήκους τουλάχιστον 12 έως 14
χαρακτήρων. Ένας μεγαλύτερος κωδικός πρόσβασης θα ήταν ακόμα καλύτερος.
•

Περιλαμβάνει αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και πεζά γράμματα: Χρησιμοποιήστε ένα
συνδυασμό διαφορετικών τύπων χαρακτήρων για να κάνετε τον κωδικό πρόσβασης πιο
δύσκολο να σπάσει.

•

Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από μια λέξη αναφοράς ή ένα μίγμα λέξεων αναφοράς: Μην
περιορίζεστε αποκλειστικά στις λέξεις αναφοράς και τις αναμείξεις λέξεων αναφοράς. Κάθε
λέξη χωρίς κανένα άλλο σύμβολο είναι ιδιαίτερα κακή επιλογή. Κάθε συνδυασμός δύο
λέξεων, ιδίως στην περίπτωση που είναι αυτονόητη, είναι λάθος.

•

Δεν

βασίζεται

σε

προφανείς

αντικαταστάσεις:

Μην

χρησιμοποιείτε

κανονικές

αντικαταστάσεις, είτε - για παράδειγμα, το "H0use" δεν είναι συμπαγές αφού έχετε
αντικαταστήσει ένα o με ένα 0. Αυτό είναι προφανές.
Προσπαθήστε να το αναμείξετε - για παράδειγμα, το "BigHouse$123" ταιριάζει σε ένα σημαντικό αριθμό
προϋποθέσεων εδώ. Αποτελείται από 12 χαρακτήρες και περιλαμβάνει κεφαλαία γράμματα, πεζά
γράμματα, ένα σύμβολο και μερικούς αριθμούς. Όπως και να έχει, είναι πραγματικά αυτονόητο—είναι
μια έκφραση αναφοράς λέξεων όπου κάθε λέξη προωθείται κατάλληλα. Υπάρχει μόνο ένα σύμβολο, κάθε
ένας από τους αριθμούς είναι προς το τέλος, και είναι σε μια απλή μορφή για να το θυμόμαστε.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
a. Τι είναι η δικτύωση;
b. Προσδιορίστε τις συσκευές δικτύου.
c. Κάντε τη διάκριση μεταξύ LAN και WAN.
d. Προσδιορίστε ομότιμα δίκτυα.
e. Τι είναι το μέσο επικοινωνίας;
2. Δημιουργήστε το δικό σας κωδικό πρόσβασης. Πώς θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τον περιορισμό
των κινδύνων όταν εργάζεστε διαδικτυακά; Κάντε μια λίστα.
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Σχόλια και παρατηρήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
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