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Eισαγωγή
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 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
Αναμένεται ότι, η ακριβής διαγνωστική αξιολόγηση θα επιτρέψει στους/στις εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν
τα κενά και τις εσφαλμένες αντιλήψεις, τις διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες και να λάβουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/ριών και να τους
βοηθήσουν να καλύψουν τα κενά που προκαλούνται από τη διακοπή της εκπαίδευσης, μειώνοντας έτσι την
πιθανότητα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
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Επισκόπηση
Το παρόν Εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς έχει σχεδιαστεί ως συμπληρωματικό στο Βιβλίο για τους/τις
μαθητές/ριες του Γυμνασίου, παρέχοντας στους/στις εκπαιδευτικούς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, την κατανομή του χρόνου
εξέτασης, τις σωστές απαντήσεις στις ασκήσεις, τους περιγραφικούς δείκτες επίδοσης των μαθητών/ριών,
τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βαθμολόγηση, την αξιολόγηση και την κατάλληλη χρήση των
αποτελεσμάτων των μαθητών/ριών. Τέλος, στο τελευταίο μέρος του εγχειριδίου υπάρχει χώρος για τον αυτοαναστοχασμό των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο των ασκήσεων, τον χρόνο και τη βαθμολόγηση.
Το Εγχειρίδιο προορίζεται για χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το επίπεδο πολιτικής της
χώρας τους (εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα) και πάντα σε συνδυασμό
με άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως το ιστορικό των μαθητών/ριών, η ηλικία, οι αδυναμίες, η
προηγούμενη εκπαίδευση και οι γλωσσικές δεξιότητες. Δεδομένου ότι τα παιδιά προσφύγων ή/και
μεταναστών δεν μιλούν συνήθως τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή/και την αγγλική γλώσσα και τα
περισσότερα έχουν μείνει εκτός σχολείου για σημαντικό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή
κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μαθητών/ριών.
Οι βαθμολογίες των μαθητών/ριών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός (και όχι ως άμεση αποτύπωση
των πραγματικών τους ικανοτήτων), ο οποίος θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τις
ελλείψεις γνώσεων στην αριθμητική, τον γραμματισμό και τις ψηφιακές ικανότητες και να προετοιμάσουν
ανάλογα το μαθησιακό τους υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες των
μαθητών/ριών. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να κάνουν, επίσης, συμπεριφορικές παρατηρήσεις σχετικά
με τη στάση των μαθητών/ριών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, π.χ αν κάνουν ερωτήσεις, αν ακολουθούν
οδηγίες, αν τηρούν τους κανόνες, αν επικοινωνούν και συνεργάζονται με τους/τις συμμαθητές/ριες τους,
τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις διερμηνείς κ.λπ.

Μέθοδοι και Εργαλεία
Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που απαιτούνται για να ολοκληρώσουν οι μαθητές/ριες τις ασκήσεις
περιλαμβάνουν:
χαρτί
μολύβια
γόμες
στυλό
προσωπικοί υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές
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χρονόμετρο για χρήση από τον/την εκπαιδευτικό (μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το
τηλέφωνό σας)

Περιγραφικοί Δείκτες Επίτευξης
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει περιγραφές της επίδοσης των μαθητών/ριών για κάθε μία από τις
συγκεκριμένες υπο-ικανότητες που αξιολογούνται στο διαγνωστικό εργαλείο. Οι περιγραφικοί δείκτες
επιτευγμάτων αντλήθηκαν κυρίως από το Schola Europaea-Pedagogical Development Unit, αλλά στη
συνέχεια προσαρμόστηκαν ώστε να ταιριάζουν στο πλαίσιο στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

1. Ικανότητα Αριθμητικής
(Προσαρμοσμένο από Schola Europaea, 2019)
1.1. Αριθμοί
1.1.1. Φυσικοί και Ακέραιοι αριθμοί
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να κατανοεί τη διαφορά μεταξύ φυσικών και ακέραιων αριθμών.
Να συγκρίνει ακέραιους αριθμούς.
Να ταξινομεί ένα σύνολο ακέραιων αριθμών.
Να κατανοεί τους πρώτους αριθμούς χρησιμοποιώντας την έννοια των παραγόντων και των
διαιρετών.
Να γράφει έναν φυσικό αριθμό ως γινόμενο πρώτων αριθμών.
1.1.2. Πράξεις
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:

Να προσθέτει και να αφαιρεί ακέραιους αριθμούς.
Να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί ακέραιους αριθμούς.
Να κατανοεί τη σημασία του 0 και του 1.
Να εφαρμόζει τη σειρά των πράξεων για να κάνει υπολογισμούς.
1.1.3. Κλάσματα
The European Commission's support for the production of this publication
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Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να μετατρέπει κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς.
Να ταξινομεί τα κλάσματα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο και αντίστροφα.
Να κάνει πράξεις με κλάσματα.
1.2. Άλγεβρα
1.2.1. Συσχετίσεις σε μοτίβα2
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να προβλέπει τους επόμενους αριθμούς στο μοτίβο.
Να δημιουργεί κανόνες για τον προσδιορισμό του επόμενου όρου μιας αριθμητικής ακολουθίας.
Να υποκαθιστά έναν γενικό κανόνα για να βρει την τιμή οποιουδήποτε όρου.
1.2.2. Γραμμικές Παραστάσεις
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να απλοποιεί ισοδύναμες εκφράσεις.
1.2.3. Γραμμικές εξισώσεις
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να λύνει απλές γραμμικές εξισώσεις.
1.3. Στατιστική και χειρισμός δεδομένων
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να ερμηνεύει τα δεδομένα που εμφανίζονται σε απλά ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα.

2. Δεξιότητες Γραμματισμού
(Προσαρμοσμένο από Schola Europaea, 2017)
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2.1. Ανάγνωση
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να διαβάζει και να κατανοεί γραπτά κείμενα συγκεκριμένης λεξιλογικής απαίτησης.
Να προβληματίζεται για τον σκοπό του κειμένου.
Να επιλέγει τις σημαντικές λεπτομέρειες του κειμένου με οδηγίες.
2.2. Προφορική Έκφραση
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να κάνει μια παρουσίαση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εργασίας
σχετικά με την καθημερινή ζωή.
Να διατυπώνει προτάσεις με ακρίβεια.
Να χρησιμοποιεί κατάλληλο και ποικίλο λεξιλόγιο.
Να ακούει τους άλλους και να ανταποκρίνεται κατάλληλα.
Να ξεκινά συζητήσεις και να απαντά σε απλές δηλώσεις σχετικά με οικεία θέματα ή/και την
καθημερινή ζωή.
Να εκφράζει τις προτιμήσεις του/της.
2.3. Γραπτή Έκφραση
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με επαρκώς ακριβή σύνταξη, λεξιλόγιο και ορθογραφία.
Να παράγει κείμενα που να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που δίνονται και στο πλαίσιο που τα
αφορούν.
Να κατανοεί και να επεξεργάζεται τις βασικές πτυχές και τους όρους διαφόρων θεμάτων.
2.4. Επιχειρηματολογία/Συλλογισμός
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να επιχειρηματολογεί για καθημερινά θέματα.
Να εκφράζει την άποψή του/της και να διατυπώνει επιχειρήματα με σαφή τρόπο.
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2.5. Κριτική Σκέψη
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να αναστοχάζεται σε θέματα της καθημερινής ζωής ακολουθώντας οδηγίες.

3. Ψηφιακή Ικανότητα
(Προσαρμοσμένο από Schola Europaea, 2015)
3.1. Βασικά Στοιχεία ΤΠΕ
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να ορίσει την έννοια του υπολογιστή.
Να διακρίνει τις έννοιες δεδομένα/εισαγωγή δεδομένων, επεξεργασία, αποθήκευση
πληροφορίας/εξαγωγή δεδομένων, αποθήκευση και πρόγραμμα.
Να εντοπίσει και να αναφέρει παραδείγματα χρήσης υπολογιστών στην καθημερινή ζωή.
3.2. Λειτουργία
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να ορίσει τι είναι το λειτουργικό σύστημα και τον ρόλο του.
Να προσδιορίσει τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη.
Να προσδιορίσει δύο τρόπους επικοινωνίας με το λειτουργικό σύστημα και τα βασικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός από αυτούς τους τρόπους.
3.3. Επεξεργασία κειμένου (σε Word)
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να εισάγει κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Να εισάγει σύμβολα ή ειδικούς χαρακτήρες.
Να εμφανίζει και να αποκρύπτει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες.
Να επεξεργάζεται κείμενο σε ένα έγγραφο προσθέτοντας ή διαγράφοντας νέους χαρακτήρες και
λέξεις.
Να αντιγράφει και να μετακινεί κείμενο στο ίδιο έγγραφο ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων.
The European Commission's support for the production of this publication
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Να χρησιμοποιεί τις εντολές Αναίρεση και Επαναφορά.

3.4. Internet και Ψηφιακή Ασφάλεια
Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί:
Να εντοπίζει και να περιγράφει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του
Διαδικτύου.
Να αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου.

Βαθμολόγηση και Χρονοδιάγραμμα
Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν πρέπει να ολοκληρωθούν όλες μαζί αλλά θα πρέπει να γίνονται με μικρά
διαλείμματα. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν πότε και πώς οι μαθητές/ριες θα
ολοκληρώσουν τις ασκήσεις. Ωστόσο, οι μαθητές/ριες δεν θα επιτρέπεται να γυρίζουν στις επόμενες σελίδες
του φυλλαδίου και θα πρέπει να παραδίδουν το φυλλάδιο στον/στην εκπαιδευτικό στο τέλος των ασκήσεων
που τους έχουν ανατεθεί.
Σε κάθε ικανότητα (Αριθμητική, Γραμματική, Ψηφιακή) αντιστοιχούν 100 βαθμοί. Οι βαθμοί ποικίλουν όσον
αφορά τη διάρκεια και τη δυσκολία των ασκήσεων, σε κάθε επιμέρους ικανότητα. Η κατανομή των βαθμών
για κάθε συγκεκριμένη άσκηση υπάρχει στο κεφάλαιο με τις Σωστές Απαντήσεις. Μια ποιοτική αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων των μαθητών/ριών είναι η ακόλουθη:
76-100 Εξαιρετική
51-75 Καλή
26-50 Μέτρια
0-25 Χρειάζεται βελτίωση
Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολόγηση και το χρονοδιάγραμμα για κάθε
ικανότητα και υπο-ικανότητα που αξιολογείται στο Βιβλίο για το Γυμνάσιο. Τα αποτελέσματα για κάθε
ικανότητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά και να μην υπολογίζονται κατά μέσο όρο, καθώς
αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές δεξιότητες, ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Δεδομένου ότι τα παιδιά
προσφύγων ή/και μεταναστών παρουσιάζουν, συνήθως, ελάχιστες δεξιότητες μητρικής γλώσσας ή/και
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γνώση της αγγλικής γλώσσας, αφιερώστε περισσότερο χρόνο για την αξιολόγηση της ικανότητας
Γραμματισμού, η οποία θεωρείται αυξημένης δυσκολίας για τους/τις μαθητές/ριες αυτούς.
Θέματα και υποθέματα

Βαθμολογία

1. Αριθμητική Ικανότητα

100 βαθμοί

1.1. Αριθμοί

45 βαθμοί

Χρόνος/Διάρκεια
140 λεπτά
90 λεπτά

1.1.1. Φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί

20 βαθμοί

40 λεπτά

1.1.2. Πράξεις

15 βαθμοί

30 λεπτά

1.1.3. Κλάσματα

10 βαθμοί

20 λεπτά

1.2. Άλγεβρα

35 βαθμοί

40 λεπτά

1.2.1. Συσχετίσεις σε μοτίβα2

15 βαθμοί

20 λεπτά

1.2.2. Γραμμικές παραστάσεις

10 βαθμοί

10 λεπτά

1.2.3. Γραμμικές εξισώσεις

10 βαθμοί

10 λεπτά

1.3. Στατιστική και χειρισμός δεδομένων
2. Ικανότητα Γραμματισμού

20 βαθμοί
100 βαθμοί

10 λεπτά
210 λεπτά

2.1. Ανάγνωση

20 βαθμοί

80 λεπτά

2.2. Προφορικά

20 βαθμοί

45 λεπτά

2.3. Έκθεση

20 βαθμοί

30 λεπτά

2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση

20 βαθμοί

35 λεπτά

2.5. Κριτική σκέψη

20 βαθμοί

20 λεπτά

3. Ψηφιακή Ικανότητα

100 βαθμοί

110 λεπτά

3.1. Βασικά στοιχεία της ΠΤΕ

25 βαθμοί

35 λεπτά

3.2. Λειτουργία

25 βαθμοί

25 λεπτά

3.3. Επεξεργασία κειμένου (σε Word)

25 βαθμοί

25 λεπτά

3.4. Internet και ψηφιακή ασφάλεια

25 βαθμοί

25 λεπτά
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Σωστές Απαντήσεις
1. Αρίθμηση
(100 βαθμοί)
1.1. Αριθμοί (45 βαθμοί)
1.1.1. Φυσικοί και ακέραιοι αριθμοί (20 βαθμοί)
1. d (0,5 βαθμός)
2. b (0,5 βαθμός)
3. b (1 βαθμός)
4. (6 βαθμοί /1 βαθμός το καθένα)
a. -9, -5, -2, +8, +11 (1 βαθμός)
b. -51, -31, -11, +21, +41 (1 βαθμός)
c. -10, -9, 0, +4, +6 (1 βαθμός)
d. -22, -15, -8, -6, -2 (1 βαθμός)
e. -88, -47, -16, +19, +34 (1 βαθμός)
f. -50, -10, 0, +6, +10 (1 βαθμός)
5. (2 βαθμοί/1 βαθμός το καθένα)
a. -4, -3, -2, -1 (1 βαθμός)
b. -5, -4, -3, -2, -1 (1 βαθμός)
6. (4 βαθμοί/1 βαθμός το καθένα)
a. x=4 (1 βαθμός)
b. ψ=34 (1 βαθμός)
c. x=-9 (1 βαθμός)
d. ψ=3 (1 βαθμός)
7. (3 βαθμοί/1 βαθμός το καθένα)
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a. (64, 65) (1 βαθμός)
b. (26, 28, 30) (1 βαθμός)
c. (129, 131, 133) (1 βαθμός)

8. (3 βαθμοί/ 1 βαθμός το καθένα)
18

6

14

/\

/\

/\

(3, 3, 2) (3, 2)

(7, 2)

1.1.2. Πράξεις(15 βαθμοί)
1. (6 βαθμοί/0,4 βαθμοί το καθένα)
8673 - 1448 =

9759 - 9133 =

3225 - 2649 =

8646 + 9848 =

5574 - 4984 =

7225

620

576

18494

590

8062 - 1538 =

7030 + 8803 =

8105 + 6802 =

3893 + 4439 =

5336 - 2864 =

6524

15833

14907

8332

2472

4598 + 3634 =

6987 - 5802 =

5916 + 1806 =

3204 - 2652 =

2897 + 5307 =

8232

1185

7722

552

8204

2. (6 βαθμοί /0,4 βαθμοί το καθένα)
84 / 12 = 7

27 / 3 = 9

60 / 10 = 6

34 / 2 = 17

108 / 18 = 6

160 / 8 = 20

323 / 19 = 17

64 / 8 = 8

6 x 13 = 78

8 x 18 = 144

19 x 18 = 342

3 x 6 = 18

14 x 16 = 224

11 / 11 = 1

14 x 4 = 56

3. b (1 βαθμός)
4. a (1 βαθμός)
5. 62 (1 βαθμός)
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1.1.3. Κλάσματα (10 βαθμοί)
1. (3 βαθμοί /1 βαθμός ο καθένας)
a. 0.6 (1 βαθμός)
b. 0.41 (1 βαθμός)
c. 0.76 (1 βαθμός)
2. 1/2 < 7/9 (1 βαθμός)
3. (4 βαθμοί/2 βαθμοί ο καθένας)
a. 2/9, 3/7, 7/10, 8/11, 3/4 (2 βαθμοί)
b. 7/9, 6/8, 5/9, 2/5, 1/6 (2 βαθμοί)
4. a. (1 βαθμός)
5. 7.92 (1 βαθμός)
1.2. Άλγεβρα (35 βαθμοί)
1.2.1. Συσχετίσεις σε μοτίβα2 (21 βαθμοί)
1. (8 βαθμοί /4 βαθμοί ο καθένας)
a. 360 (4 βαθμοί)
b. 97 (4 βαθμοί)
2. +5 (5 βαθμοί)
3. (8 βαθμοί /4 βαθμοί ο καθένας)
a. 2 (4 βαθμοί)
b. 9/4 (4 βαθμοί)
1.2.2. Γραμμικές παραστάσεις (6 βαθμοί)
1. (6 βαθμοί /2 βαθμοί ο καθένας)
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a. 𝑥𝑥=14/3 (2 βαθμοί)
b. 6b2x (2 βαθμοί)

c. 9𝑥𝑥3−6𝑥𝑥2−4𝑥𝑥 (2 βαθμοί)
1.2.3. Γραμμικές εξισώσεις (8 βαθμοί)
1. (8 βαθμοί /2 βαθμοί ο καθένας)
a. x=1 (2 βαθμοί)
b. x=6 (2 βαθμοί)
c. ψ=60 (2 βαθμοί)
d. x=1 (2 βαθμοί)
1.3. Στατιστικά στοιχεία και χειρισμός δεδομένων (20 βαθμοί)
1. (8 βαθμοί)
a. 5 (2 βαθμοί)
b. 39% (1 βαθμός)
c. 14% (1 βαθμός)
d. 8% (1 βαθμός)
e. 9 (3 βαθμοί)
2. (12 βαθμοί)
a. Ο αριθμός των μαθητών (3 βαθμοί)
b. 6 (1 βαθμός)
c. Μήλα (1 βαθμός)
d. Αχλάδια (1 βαθμός)
e. 3 (1 βαθμός)
f. 2 (1 βαθμός)
g. Πορτοκάλια/Φράουλες (1 βαθμός)
η. Αχλάδια, σταφύλια, μπανάνες, πορτοκάλια/φράουλες, μήλα (3 βαθμοί)

2. Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού
(100 βαθμοί)
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2.1. Ανάγνωση (20 βαθμοί)
1.Κείμενο A (6 βαθμοί)
1. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. F (0,2 βαθμοί)
b. T (0,2 βαθμοί)
c. T (0,2 βαθμοί)
d. F (0,2 βαθμοί)
e. F (0,2 βαθμοί)
2. (0,75 βαθμοί /0,25 βαθμοί το καθένα)
a. Τα παιδιά μιμούνται τη συμπεριφορά των ενηλίκων, οπότε αν δεν βλέπουν τους γονείς τους να
τρώνε πρωινό, είναι πιθανό να μην τρώνε και τα ίδια. (0,25 βαθμοί)
b. Τα παιδιά που τρώνε πρωινό έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. (0,25 βαθμοί)
c. Τα παιδιά που παραλείπουν το πρωινό έχουν πιο αργά αντανακλαστικά, είναι λιγότερο προσεκτικά
και δραστήρια το πρωί. (0,25 βαθμοί)
3. (0,5 βαθμοί /0,25 βαθμοί το καθένα)
b. (0,25 βαθμοί) και γ. (0,25 βαθμοί)
4. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. λαμβάνουν (0,2 βαθμοί)
b. ενισχύουν (0,2 βαθμοί)
c. παρακολουθούν (0, βαθμοί)
d. δίνουν (0,2 βαθμοί)
e. προσθέτει (0,2 βαθμοί)
5. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. Απρόσεκτα (0,2 βαθμοί)
b. Αποτυχία (0, βαθμοί)
c. Ασήμαντες (0,2 βαθμοί)
d. Ξεχωριστά (0,2 βαθμοί)
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e. Αποθάρρυνση (0,2 βαθμοί)
6. (0,75 βαθμοί/0,15 βαθμοί το καθένα)
a. Το γάλα με δημητριακά ολικής άλεσης (0,15 βαθμοί)
b. Αποτελέσματα τεστ (0,15 βαθμοί)
c. Η πρωτεΐνη (μαζί με μια ποσότητα υδατανθράκων στο πρωινό) (0,15 βαθμοί)
d. της εγρήγορσης και της προσοχής (συγκέντρωση) (0,15 βαθμοί)
e. Η μη κατανάλωση ενός καλού πρωινού (0,15 βαθμοί)
7. (1 βαθμός/0,5 βαθμοί το καθένα)
a. Να τονιστεί η σημασία του πρωινού γεύματος για την ανάπτυξη του παιδιού και για τις σχολικές
επιδόσεις. (0,5 βαθμοί)
b. Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά συστατικά ενός υγιεινού πρωινού και τα οφέλη
του. (0,5 βαθμοί)
2.Κείμενο B (8 βαθμοί)
1. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. Λ (0,2 βαθμοί)
b. Σ (0,2 βαθμοί)
c. Τόσο το Σ όσο και το Λ είναι σωστές (το κείμενο αναφέρει ότι "οι οικονομικές δυσκολίες [...]
σχετίζονται [...] με την αδυναμία δημιουργίας και συντήρησης ενός δικτυακού τόπου", αλλά στην
πραγματικότητα "η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου μπορεί να είναι πολύ απλή και σχεδόν
οικονομικά αποδοτική") (0,2 βαθμοί)
d. Σ (0,2 βαθμοί)
e. Λ (0,2 βαθμοί)
2. (0,75 βαθμοί/0,25 βαθμοί το καθένα)
a. Δεν είναι μόνο οφέλη, αλλά και παράγοντες για τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου. (0,25
βαθμοί)
b. Οι οικονομικές δυσκολίες δεν σχετίζονται μόνο με το προσωπικό, αλλά και με την αδυναμία
δημιουργίας και συντήρησης ενός δικτυακού τόπου. (0,25 βαθμοί)
c. Η διαχείριση ενός δικτυακού τόπου μπορεί πλέον να γίνει αρκετά εύκολα. (0,25 βαθμοί)
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3. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
Τα οφέλη περιλαμβάνουν:
a. Τη δυνατότητα παγκόσμιας δημοσιότητας. (0,2 βαθμοί)
b. Την επικοινωνία του μουσείου με το κοινό και τους εταίρους του. (0,2 βαθμοί)
c. Εικονικές εκθέσεις. (0,2 βαθμοί)
d. Πρόσβαση στις συλλογές του φορέα. (0,2 βαθμοί)
e. Τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης των ερευνητών σε επιγραμμικές βάσεις δεδομένων.
(0,2 βαθμοί)
(όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιγραφούν με τα λόγια των μαθητών/ριών)
4. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. Παρόν (0,2 βαθμοί)
b. Δίνω άδεια (0,2 βαθμοί)
c. Συνάδελφοι (0,2 βαθμοί)
d. Αγώνες (0,2 βαθμοί)
e. Σημαντικό (0,2 βαθμοί)
5. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. Απίθανο (0,2 βαθμοί)
b. Σπάνιο (0,2 βαθμοί)
c. Αποσύνδεση (0,2 βαθμοί)
d. Πλεόνασμα (0,2 βαθμοί)
e. δυσκολέψει (0,2 βαθμοί)
6. (0,25 βαθμοί)
e.
7. (1,5 βαθμοί/0,25 βαθμοί το καθένα)
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Αιτία

Λύση

α. Οικονομικοί λόγοι

α. Μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτικό,
όταν

χρησιμοποιούνται

διάφοροι

ιστότοποι, όπως Webnode, Simplesite,
Google και άλλοι.
β. Διαχείριση του ιστότοπου

β. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, αρκεί να
ψάξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
Είτε ένας ενήλικας ,είτε ένας έφηβος μπορεί
να

βοηθήσει

ιστοσελίδας

στη

διαχείριση

αναλαμβάνοντας

την

της
ή

διδάσκοντας σε κάποιο άλλο - θα μπορούσε
να είναι ο/η υπεύθυνος/η του μουσείου πώς να τη χρησιμοποιεί.
γ. Δυσκολία εύρεσης φωτογραφιών για γ. Εναπόκειται στην επιλογή του κάθε
ελεύθερη χρήση

φορέα και στο αν θέλει οι πόρτες του να
είναι "ανοιχτές" για το κοινό

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιγράφονται με τα δικά σας λόγια.
8. (1,5 βαθμοί)
Οι μαθητές/ριες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο πρόβλημα θεωρούν πιο δύσκολο, αρκεί να
αιτιολογήσουν κατάλληλα την επιλογή τους.
3.Κείμενο Γ (6 βαθμοί)
1. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. F (0,2 βαθμοί)
b. F (0,2 βαθμοί)
c. T (0,2 βαθμοί)
d. T (0,2 βαθμοί)
e. T (0,2 βαθμοί)
2. (0,75 βαθμοί/0,25 βαθμοί το καθένα)
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a. Τα μοτίβα διατροφικής συμπεριφοράς σε νεαρή ηλικία [...] μπορεί να είναι πιθανοί δείκτες των
μετέπειτα διατροφικών διαταραχών. (0,25 βαθμοί)
b. Οι επιλεκτικοί καταναλωτές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν ανορεξία κατά την
εφηβεία τους. (0,25 βαθμοί)
c. Οι διατροφικές διαταραχές [...] επηρεάζονται από αλληλεπιδράσεις βιολογικών, συμπεριφορικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων. (0,25 βαθμοί)
3. (0,25 βαθμοί)
e.
4. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το καθένα)
a. Φαίνονται (0,2 βαθμοί)
b. Σχετίζεται (0,2 βαθμοί)
c. Παρουσιάζουν (0,2 βαθμοί)
d. Ανιχνεύεται (0,2 βαθμοί)
e. Ξέρουμε (0,2 βαθμοί)
5. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί ο καθένας)
a. Εξαφάνιση (0,2 βαθμοί)
b. Ασφάλεια (0,2 βαθμοί)
c. Περιορίζει (0,2 βαθμοί)
d. Απλές (0,2 βαθμοί)
e. Επιδεινωθούν (0,2 βαθμοί)
6. (0,75 βαθμοί/0,25 βαθμοί το καθένα)
a. Περισσότερη έρευνα (0,25 βαθμοί)
b. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η στοχευμένη παρέμβαση για τη διαταραγμένη διατροφή στην παιδική
ηλικία (0,25 βαθμοί)
c. Υπερφαγία, υποφαγία στην πρώιμη παιδική ηλικία (0,25 βαθμοί)
7. (1,25 βαθμοί)
Ο κύριος βαθμός του κειμένου είναι ότι οι κακές διατροφικές συνήθειες στην πρώιμη παιδική ηλικία
συνδέονται με διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία. Τόσο το κείμενο Α όσο και το κείμενο Γ θίγουν
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τη σημασία της διατροφής και των διατροφικών συνηθειών στην παιδική ηλικία. Το πρώτο τις
συνδέει με τη σχολική επίδοση και την ανάπτυξη του παιδιού και το δεύτερο με τις διατροφικές
διαταραχές στην εφηβεία.
2.2. Προφορικά (20 βαθμοί)
1. (5 βαθμοί)
Λατρεύω την πεζοπορία στα βουνά κοντά στην περιοχή μου. Ξεκίνησα αυτή τη δραστηριότητα όταν
ήμουν στο δημοτικό σχολείο και είχα την ανάγκη να περνάω περισσότερο χρόνο στη φύση. Η
πεζοπορία μου προσφέρει την αίσθηση της ελευθερίας, της ηρεμίας και της ευτυχίας. Είναι, επίσης,
ένας τρόπος κοινωνικοποίησης, καθώς οι φίλοι μου έχουν αυτή τη συνήθεια και με ακολουθούν σε
αυτή τη δραστηριότητα. Μας αρέσει να εξερευνούμε νέα μέρη, να κρατάμε το μυαλό μας πιο
οξυδερκές, το σώμα μας πιο ήρεμο, τη δημιουργικότητά μας πιο ζωντανή και τη σχέση μας πιο
ευτυχισμένη.
(Η παραπάνω απάντηση είναι ενδεικτική. Οι μαθητές/ριες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποια
δραστηριότητα τους αρέσει, αρκεί να απαντήσουν κατάλληλα στις ερωτήσεις).
2. (5 βαθμοί)
Φαγητό, ποτό, ατμόσφαιρα, ψυχαγωγία, μουσική, αίσθημα σύνδεσης. (Η παραπάνω απάντηση είναι
ενδεικτική. Οι μαθητές/ριες μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες).
3. (5 βαθμοί)
Περιγραφή της καθημερινής ζωής (φαγητό, ελεύθερος χρόνος, άσκηση, κοινωνική αλληλεπίδραση
στην καθημερινή ζωή, θρησκευτικές συνήθειες κ.λπ.)
4. (5 βαθμοί)
Α. Ζώα, φύση, νερό, ποτάμι, άνθρωποι με παραδοσιακές φορεσιές, παιδιά (1 βαθμός)
Β. Η φύση στην Τέχνη μπορεί να πάρει πολλές οπτικές μορφές, από τον φωτορεαλισμό μέχρι την
αφαιρετικότητα. Η Τέχνη μπορεί να μιμείται τη φύση, επιδιώκοντας να αναπαράγει οπτικά
αντικείμενα όπως αυτά εμφανίζονται στην πραγματικότητα. Η στενή σχέση μεταξύ ανθρώπου και
ζώων έχει ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να απεικονίζουν ζώα. (2 βαθμοί)
Γ. Ναι, προτιμώ (αυτό) το μέρος / Όχι, προτιμώ να κάνω (αυτό) αντί να πηγαίνω σε πάρκα. (1 βαθμός)
Δ. Η σχέση είναι καλή/κακή/εξαρτάται από το είδος του ζώου. (1 βαθμός)
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(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές/ριες είναι ελεύθεροι να εκφραστούν, αρκεί
να απαντήσουν κατάλληλα στις ερωτήσεις)
2.3. ‘Εκθεση (20 βαθμοί)
1. (8 βαθμοί)
Τίτλος: Προσφέρετε τα προϊόντα σας!
Κύρια χαρακτηριστικά της ανακοίνωσης:
-Β' πρόσωπο ενικού/πληθυντικού αριθμού
-Παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που καλούνται να φέρουν, τον τόπο και
τον χρόνο
-Παροχή πληροφοριών σχετικά με το σκοπό της εκδήλωσης αυτής
-Πρόσωπο επικοινωνίας
-Τόνος οικειότητας
2. (6 βαθμοί)
Τίτλος: Να είσαι πρωταθλητής!
Κύρια χαρακτηριστικά του άρθρου:
-Ο μαθητής χρησιμοποιεί όλες τις λέξεις.
-Οι λέξεις χρησιμοποιούνται με ακρίβεια.
-Οι προτάσεις έχουν το κατάλληλο νόημα.
3. (6 βαθμοί)
Κύρια χαρακτηριστικά της ομιλίας:
- Χαιρετισμός
-Ανεπίσημο αφήγημα
-Λαμβάνοντας υπόψη το ακροατήριο
-Έμφαση στα πλεονεκτήματα του/της μαθητή/ριας και σε αυτό που πρόκειται να προσφέρει στην
τάξη του/της.
2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση (20 βαθμοί)
1. (6 βαθμοί)
Μαθητής Α
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-Να αισθάνεσαι πιο σίγουρος για τον εαυτό σου.
-Να κοιμάσαι περισσότερο.
-Να ενισχύεις τις «πρόσωπο με πρόσωπο» σχέσεις σου.
-Να μαθαίνεις περισσότερα για τον εαυτό σου.
-Είναι εθιστικό και μη υγιές
-Επέκταση του offline δικτύου.
Μαθητής Β
-Να κάνεις νέους φίλους ή να συνδεθείς με παλιούς φίλους/οικογένεια.
-Να συζητάς εκπαιδευτικά θέματα και σχολικές εργασίες.
-Να φέρνεις σε επαφή ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα ίδια πράγματα με εσένα.
-Να γράφεις στο μπλογκ τις απόψεις σου για να εκφραστείς με μη βίαιο τρόπο.
-Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης επεκτείνονται από το γενικότερο ενδιαφέρον σε πιο
συγκεκριμένες χρήσεις που ωφελούν την κοινωνία.
(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές/ριες μπορούν να βρουν τα δικά τους
επιχειρήματα).
2. (6 βαθμοί)
-Κοστίζει λεφτά να πηγαίνεις στον κινηματογράφο.
-Μπορείς να ξεφύγεις και να γίνεις μέρος της ταινίας για αυτό το χρονικό διάστημα.
-Τα κινητά τηλέφωνα καταστρέφουν την κινηματογραφική εμπειρία.
(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές/ριες μπορούν να βρουν τα δικά τους
επιχειρήματα).
3. (8 βαθμοί)
-Διαβάστε ένα καλό μυθιστόρημα ή ένα βιβλίο αυτο-ανάπτυξης.
-Γράψτε ένα μπλογκ.
-Μάθετε μια νέα γλώσσα
-Βρείτε ένα χόμπι για τον εαυτό σας.
-Ακούστε ραδιοφωνικές εκπομπές.
-Ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό.
(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές/ριες μπορούν να σκεφτούν τα δικά τους
επιχειρήματα).
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2.5. Κριτική σκέψη (20 βαθμοί)
1. (20 βαθμοί)
-Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα.
-Η προκατάληψη είναι θέμα παιδείας που συνδέεται με το υπόβαθρο κάποιου, τον τρόπο που
ανατράφηκε και τις εμπειρίες του.
-Πρέπει να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα.
-Η ενσυναίσθηση είναι το κλειδί.
(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές/ριες μπορούν να βρουν τις δικές τους ιδέες).

3. Ψηφιακή Ικανότητα
(100 βαθμοί)
3.1. Βασικά στοιχεία για τις ΤΠΕ (25 βαθμοί)
1. (9 βαθμοί)
Στο σπίτι μας χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να βρίσκουμε πληροφορίες από το Διαδίκτυο, να
επικοινωνούμε με φίλους, να ακούμε μουσική, να βλέπουμε ταινίες, να παίζουμε παιχνίδια, αλλά και
για να επεξεργαζόμαστε έγγραφα (κείμενο), φωτογραφίες κ.λπ. Ο υπολογιστής είναι πρωτίστως ένα
μέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

2. (16 βαθμοί /2 βαθμοί το καθένα)
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Κεντρική
Mονάδα

Εισαγωγή
δεδομένων

Μονάδες εισόδου

Επεξεργασία δεδομένων

Αποθήκευση
δεδομένων

Εξαγωγή Δεδομένων

Μονάδες εξόδου

Κύρια και
περιφερειακή
μνήμη
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3.2. Λειτουργία (25 βαθμοί)
1. (6 βαθμοί/2 βαθμοί το καθένα)
a, e, και f.
2. (9 βαθμοί)
Τα λειτουργικά συστήματα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας υπολογιστής αποθηκεύει
δεδομένα, μεταβαίνει μεταξύ εφαρμογών, διαχειρίζεται τη μνήμη, διατηρεί την ασφάλεια και
αλληλεπιδρά με περιφερειακές συσκευές, όπως εκτυπωτές και κάμερες. Διαφορετικά λειτουργικά
συστήματα έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς τύπους εφαρμογών και λειτουργούν σε
διαφορετικά είδη υλικού.
3. (10 βαθμοί)
Πρώτα απ' όλα, όταν αγοράζετε έναν υπολογιστή, θα πρέπει να σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε με
αυτόν και να βάλετε στην άκρη έναν λογικό προϋπολογισμό. Άλλα στοιχεία που πρέπει να λάβετε
υπόψη σας είναι τα εξής:
Επεξεργαστής (μια συσκευή που σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες εργασίες)
RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης, ένας τύπος μνήμης υπολογιστή που χρησιμοποιείται
για την αποθήκευση δεδομένων)
Σκληρός δίσκος
Ανάλυση οθόνης και γραφικά
Λογισμικό
Λογισμικό κατά των ιών (ένα πρόγραμμα που ανιχνεύει τον υπολογιστή σας για ιούς)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
3.3. Επεξεργασία κειμένου (σε Word) (25 βαθμοί)
1. (25 βαθμοί)
Οι βαθμοί των μαθητών/ριών εξαρτώνται από το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα
βήματα της άσκησης. (περίπου 1 βαθμός ανά bullet)

3.4. Internet και Ψηφιακή Ασφάλεια (25 βαθμοί)
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1. a (4 βαθμοί)
2. a (4 βαθμοί)
3. b (4 βαθμοί)
4. b (4 βαθμοί)
5. c (4 βαθμοί)
6. b (5 βαθμοί)
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Αναστοχασμοί Εκπαιδευτικών
Εδώ είναι ο χώρος για προσωπικό προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο και τη βαθμολογία
των ασκήσεων. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις. Μπορείτε, επίσης, να
κρατήσετε σημειώσεις αν θέλετε.
1. Ποια είναι η γνώμη σας για το περιεχόμενο των ασκήσεων; (διάρκεια, διατύπωση, επίπεδο δυσκολίας,
καταλληλότητα, ποικιλία κ.λπ.)
Αριθμητική ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ικανότητα Γραμματισμού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακή ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Τι γνώμη έχετε για τον προγραμματισμό των ασκήσεων; (επάρκεια, κατανομή του χρόνου κ.λπ.)
Αριθμητική ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ικανότητα Γραμματισμού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακή ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ποια είναι η γνώμη σας για τη βαθμολογία των ασκήσεων; (καταλληλότητα, κατανομή βαθμών κ.λπ.)
Αριθμητική ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ικανότητα Γραμματισμού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακή ικανότητα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Ποιες ασκήσεις ήταν πιο εύκολες για τους/τις μαθητές/ριες;
Αριθμητική ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ικανότητα Γραμματισμού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακή ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Με ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές;
Αριθμητική ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ικανότητα Γραμματισμού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακή ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω οι ασκήσεις και το υλικό;
Αριθμητική ικανότητα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ικανότητα Γραμματισμού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ψηφιακή ικανότητα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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