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Εισαγωγή 

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 (συνήθως καλύπτει ηλικίες από 12 έως 15) 

και ανώτερη μεταπρωτοβάθμια (συνήθως καλύπτει ηλικίες από 15 έως 18). 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 
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Αναμένεται ότι, η ακριβής διαγνωστική αξιολόγηση θα επιτρέψει στους/στις εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν 

τις ελλείψεις και τις εσφαλμένες αντιλήψεις, να διαφοροποιήσουν τις μαθησιακές ανάγκες και να λάβουν 

τεκμηριωμένες αποφάσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/ριών και να τους 

βοηθήσουν να γεφυρώσουν τα κενά που προκαλούνται από τη διακοπή της εκπαίδευσης, μειώνοντας έτσι 

την πιθανότητα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 

Επισκόπηση    

Το παρόν Εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει το Βιβλίο για τους/τις 

μαθητές/ριες της ανώτερης μετα-δημοτικής εκπαίδευσης, παρέχοντας στους/στις εκπαιδευτικούς 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 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 αυτο-αναστοχασμό 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, η ευπάθεια, 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 γλωσσικό 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. 
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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 

 Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 χρονόμετρο για χρήση από τον/την εκπαιδευτικό (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό 

σας) 
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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. Αριθμητική Ικανότητα 

(Προσαρμοσμένο από Schola Europaea, 2019) 

1.1. Άλγεβρα 

1.1.1. Βασικοί υπολογισμοί 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να εφαρμόσει βασικές πράξεις υπολογισμού (+, -, ×, /) στο σύνολο των ℚ 

 Να επαληθεύει τους κανόνες υπολογισμού και τις ιδιότητες και να τους χρησιμοποιεί σε απλές 

αλγεβρικές εκφράσεις 

1.1.2. Τετραγωνικοί αριθμοί, ρίζες και δυνάμεις 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να χρησιμοποιεί κανόνες και ιδιότητες υπολογισμού  

 Να ανακαλεί τους 20 πρώτους τετραγωνικούς αριθμούς 

 Να κατανοεί ότι ο τετραγωνισμός και η τετραγωνική ρίζα είναι αντίστροφες πράξεις 

1.1.3. Ρίζες 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να κατανοεί ότι √2 ∉ ℚ και να αναγνωρίζει άλλες παραγώγους 

 Να διακρίνει μεταξύ ακριβών και προσεγγιστικών υπολογισμών 

 Να εφαρμόζει τις ακόλουθες ιδιότητες των ριζών:  

 √𝑎𝑎√𝑏𝑏 = √𝑎𝑎𝑏𝑏 για 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ+ ∪ {0}  
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 √𝑎𝑎 √𝑏𝑏 = √ 𝑎𝑎 𝑏𝑏 για 𝑎𝑎 ∈ ℝ+ ∪ {0}, 𝑏𝑏 ∈ ℝ+  

 √𝑎𝑎 2𝑏𝑏 = 𝑎𝑎√𝑏𝑏 για 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℕ  

 √𝑎𝑎 2 = |𝑎𝑎| για 𝑎𝑎 ∈ ℝ 

1.1.4. Αναλογίες 

1.1.4.1. Άμεση αναλογία 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να διερευνά φαινόμενα που μπορούν να μοντελοποιηθούν με άμεση αναλογία: ψ = κ ∙ x 

 

1.1.4.2. Αντίστροφη αναλογία 

 Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να διερευνά φαινόμενα που μπορούν να μοντελοποιηθούν με αντίστροφη αναλογία: ψ = κ / x 

 Χρήση πίνακα τιμών 

 

1.1.4.3. Αναπαραστάσεις άμεσων και αντίστροφων αναλογιών 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να αναπαριστά άμεσες και αντίστροφες αναλογίες με γραφήματα 

1.1.5. Γραμμικά μοντέλα 

1.1.5.1. Λειτουργίες και σχέσεις 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να ορίσει μια σχέση και μια συνάρτηση για να καθορίσει ότι μια μεταβλητή (ποσότητα) εξαρτάται 

από μια άλλη μεταβλητή (ποσότητα)  

 Να κατανοήσει τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ σχέσεων και συναρτήσεων 

 Να χρησιµοποιεί τον συµβολισµό της συνάρτησης (ψ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥))  

 Να κατανοεί και να εφαρμόζει τις ακόλουθες εξισώσεις 𝑎𝑎𝑥𝑥 + βψ + γ = 0 και ψ = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + π και να 

μετατρέπει την πρώτη στη δεύτερη 

 

1.1.5.2. Μεταβλητές και παράμετροι 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 
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 Να κατανοεί τη διαφορά μεταξύ μεταβλητών και παραμέτρων 

 

1.1.5.3. Γραμμικά γραφήματα 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να αναπαραστήσει γραμμικές σχέσεις με γραφήματα  

 Να υπολογίσει τις τομές των αξόνων για γραμμικές γραφικές παραστάσεις και να λύνει άλλες 

εξισώσεις που σχετίζονται με γραμμικούς τύπους 

1.1.6. Γραμμικές εξισώσεις 

1.1.6.1. Ταυτόχρονη εξίσωση 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να διερευνήσει πραγματικά προβλήματα που μπορούν να μοντελοποιηθούν με ταυτόχρονες 

γραμμικές εξισώσεις 

 Να επιλύσει ταυτόχρονες γραμμικές εξισώσεις σχεδιάζοντας τις γραφικές παραστάσεις και 

αλγεβρικά (με αντικατάσταση ή/και απαλοιφή). 

1.1.7. Πολυώνυμα 

1.1.7.1. Πολυωνυμικές εκφράσεις 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να απλοποιήσει αλγεβρικές εκφράσεις με δυνάμεις και να αναγνωρίσει ισοδύναμες εκφράσεις 

 Να κατανοήσει ότι ένα πολυώνυμο είναι μια έκφραση που αποτελείται από μεταβλητές και 

συντελεστές των ακόλουθων μορφών: 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + β𝑥𝑥 + γ 

 Να προσθέσει  πολυωνυμικές εκφράσεις σε μία μεταβλητή 

 Να κατανοήσει ότι η σειρά ενός πολυωνύμου καθορίζεται από την υψηλότερη δύναμη της 

μεταβλητής  

 Να απλοποιεί και να ταξινομεί πολυωνυμικές εκφράσεις με μία μεταβλητή 

1.1.7.2. Δευτεροβάθμιες εκφράσεις 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να παραγοντοποιεί τις δευτεροβάθμιες εκφράσεις: 
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 Να εφαρμόσει τις ειδικές ταυτότητες 

 

1.2. Στατιστική και Πιθανότητες 

1.2.1. Συλλογή δεδομένων 

1.2.1.1. Επίπεδο μέτρησης: Ονομαστικό, τακτικό, διάστημα ή λόγος 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να αναλύσει την κλίμακα μέτρησης μιας μεταβλητής σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία είναι 

είτε ονομαστική, είτε τακτική (και τα δύο κατηγορικά), είτε διαστημική είτε αναλογική (και τα δύο 

αριθμητικά). 

1.2.1.2. Οργάνωση δεδομένων: Απόλυτες, Σχετικές και Αθροιστικές Συχνότητες, Πίνακας 

Συχνοτήτων 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να κατανοήσει την έννοια των απόλυτων, σχετικών και αθροιστικών συχνοτήτων  

 Να χρησιμοποιεί δεδομένα από επιστημονικές πηγές  

 Να υπολογίζει χειροκίνητα διαφορετικούς τύπους συχνοτήτων (να γράφει σχετικές συχνότητες ως 

κλάσματα και ποσοστά)  

 Να χρησιμοποιεί σχετικές συχνότητες για να συγκρίνει διαφορετικά σύνολα δεδομένων 

 Να οργανώνει δεδομένα σε πίνακα συχνοτήτων με το χέρι (συμπεριλαμβανομένων όλων των 

παραπάνω τύπων συχνοτήτων) 

1.2.2. Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων 

1.2.2.1. Τρόπος, μέσος όρος, διάμεσος, τεταρτημόρια, μέτρηση του κέντρου, μέτρηση της 

εξάπλωσης 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να προσδιοριζει και να ερμηνεύει την επικρατούσα τιμή σε ένα κατάλληλο σύνολο δεδομένων, 

επίσης στην περίπτωση που τα δεδομένα παρουσιάζονται σε πίνακα συχνοτήτων. 

 Να υπολογίζει και να ερμηνεύει τον (αριθμητικό) μέσο όρο ενός συνόλου δεδομένων σε επίπεδο 

μέτρησης διαστημάτων ή αναλογιών, επίσης στην περίπτωση που τα δεδομένα παρουσιάζονται σε 

πίνακα συχνοτήτων.  
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 Να προσδιορίζει και να ερμηνεύει τη διάμεσο ενός συνόλου δεδομένων, επίσης στην περίπτωση που 

τα δεδομένα παρουσιάζονται σε πίνακα συχνοτήτων.  

 Να κατανοεί την έννοια και τον προσδιορισμό των τεταρτημορίων ενός συνόλου δεδομένων  

 Να κατανοεί την έννοια και τον τρόπο υπολογισμού του εύρους τιμών 

 Να κατρανοεί την έννοια και τον τρόπο υπολογισμού του διατεταρτημοριακού εύρους 

1.2.3. Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων 

1.2.3.1. Γραφικές αναπαραστάσεις, γράφημα πίτας, γράφημα ράβδων, σύγκριση δύο 

συνόλων δεδομένων 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να διερευνά και να ερμηνεύει τις γραφικές αναπαραστάσεις 

 Να χρησιμοποιεί γραφικές αναπαραστάσεις για να βρίσκουν εκτιμήσεις της κεντρικής τάσης και της 

διασποράς με το χέρι  

 Να ερμηνεύει ένα δεδομένο διάγραμμα πίτας  

 Να παρουσιάζει ένα σύνολο δεδομένων με τη χρήση κυκλικού διαγράμματος 

 Να ερμηνεύει δοσμένο ραβδόγραμμα 

 Να παρουσιάζει ένα σύνολο δεδομένων με τη χρήση ραβδογράμματος 

 Να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γραφικές αναπαραστάσεις για να συγκρίνει δύο σύνολα δεδομένων 

όσον αφορά τα βασικά σημεία δεδομένων και τη διασπορά των δεδομένων 

1.2.4. Πιθανότητες 

1.2.4.1. Χώρος Δείγματος 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να ορίσει το χώρο δειγματοληψίας σε ένα τυχαίο πείραμα 

1.2.4.2. Έννοια των συμπληρωματικών, ανεξάρτητων, αμοιβαίως αποκλειστικών και 

εξαντλητικών γεγονότων 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να κατανοεί την ιδέα της πιθανότητας που απορρέει από τη σχετική συχνότητα 

 Να υπολογίζει πιθανότητες χρησιμοποιώντας διαγράμματα Venn και δενδροδιάγραμμα 



 

12 
 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού – Λύκειο 

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. 

1.2.4.3. Διάγραμμα Venn 

 

 Να χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα Venn για να αναπαστήσει το σύνολο των πιθανών αποτελεσμάτων 

και γεγονότων 

 

2. Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 

(Προσαρμοσμένο από Schola Europaea, 2017) 

2.1. Ανάγνωση 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να διαβάσει και να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα κειμένων σε διάφορες μορφές 

 Να αναστοχάζεται τον σκοπό του κειμένου                                                                                                     

 Να επιλέγει τις σημαντικές λεπτομέρειες του κειμένου χωρίς περαιτέρω οδηγίες                                  

 Να εξηγεί το νόημα με δικά του λόγια                                                                                                

 Να αναστοχάζεται για διαφορετικές προοπτικές και απόψεις 

 Να προβαίνει σε ερμηνείες                                                                                                          

 Να συνοψίζει και να αναφέρει με ακρίβεια 

 

2.2. Προφορικά 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να κάνει μια παρουσίαση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύνθετης εργασίας            

 Να διατυπώνει προτάσεις με ακρίβεια  

 Να χρησιμοποιήσει κατάλληλο και ποικίλο λεξιλόγιο σε κατάλληλο ύφος/πεδίο                             

 Να επικοινωνήσει και να ξεκινήσει συζητήσεις                                                                                          

 Να εκφράζει συναισθήματα και φαντασία  

 Να συμμετέχει στις ιδέες των άλλων             

     

2.3. Έκθεση 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 
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 Να γράφει καθαρά, ευανάγνωστα και με ευχέρεια                                                                                                         

 Να χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε κατάλληλη σύνταξη, λεξιλόγιο και ορθογραφία.                                              

 Να παράγει κείμενα αυξημένης διάρκειας και πολυπλοκότητας που να ανταποκρίνονται στις 

οδηγίες που του δίνονται και στο πλαίσιο που τα συνοδεύει από απρόσωπη και προσωπική οπτική 

γωνία.    

                                                                                                                           

2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να επιχειρηματολογήσει για συγκεκριμένα θέματα 

 Να υιοθετήσεθ άποψη υπέρ/κατά και διατύπωση επιχειρημάτων με σαφή/συνεπή τρόπο 

 

2.5. Κριτική σκέψη 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να αναστοχαστεί σε θέματα της καθημερινής πραγματικότητας χωρίς περαιτέρω οδηγίες 

 

3. Ψηφιακή Ικανότητα 

(Προσαρμοσμένο από Schola Europaea, 2015) 

3.1. Πολυμέσα 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να περιγράψει εν συντομία τη διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου 

 Να αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιοποιημένου ήχου 

 Να αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού βίντεο 

 Να αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός βίντεο (ποιότητα και μέγεθος) 

 

3.2. Παρουσιάσεις και εργαλεία 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρουσιάσεις PowerPoint για: 

 Να δημιουργήσει μια παρουσίαση 
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 Να αποθηκεύση μια παρουσίαση σε διάφορους τύπους αρχείων 

 Να διαμορφώσει τη διάταξη και το κείμενο μιας παρουσίασης 

 

3.3. Λογιστικά φύλλα 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να περιγράψει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός πίνακα 

 Να δημιουργήσει έναν πίνακα 

 Να μορφοποιήσει ένα πίνακα 

 Να ταξινομήσει στοιχεία σε πίνακα 

 

3.4. Δίκτυα και ασφάλεια 

Ο/Η μαθητής/ρια μπορεί: 

 Να ορίσει και να κατανοήσει τους όρους: Δίκτυο υπολογιστών, LAN, WAN 

 Να ορίσει και να κατανοήσει τις συσκευές δικτύωσης: Κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC), 

μεταγωγέας, δρομολογητής, μόντεμ 

 Να κατανοήσει τους κινδύνους του δικτύου και του Διαδικτύου 

 Να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων τους σε ασύρματα 

δίκτυα 

 Να ενεργοποεί την προστασία του τείχους προστασίας των Windows 

 Να δημιουργεί ισχυρούς και ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης 
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Βαθμολόγηση και Xρονοδιάγραμμα 

Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν πρέπει να ολοκληρωθούν όλες μαζί και θα πρέπει να γίνονται μικρά 

διαλείμματα. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν πότε και πώς οι μαθητές θα 

ολοκληρώσουν τις ασκήσεις. Ωστόσο, οι μαθητές δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γυρίζουν στις επόμενες 

σελίδες του φυλλαδίου και θα πρέπει να παραδίδουν το φυλλάδιο στον/στην εκπαιδευτικό μέχρι το τέλος 

των ασκήσεων που τους έχουν ανατεθεί.  

Σε κάθε ικανότητα (αριθμητική, γραπτή, ψηφιακή) αντιστοιχούν 100 βαθμοί και οι βαθμοί ποικίλλουν όσον 

αφορά τη διάρκεια και τη δυσκολία των ασκήσεων σε κάθε υπο-ικανότητα. Ο βαθμός κατανομής για κάθε 

συγκεκριμένη άσκηση βρίσκεται στο κεφάλαιο Σωστές απαντήσεις. Μια ποιοτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των μαθητών 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 την ανώτερη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

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 αγγλικών, αφιερώνεται περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση της ικανότητας 

Γραμματισμού, η οποία θεωρείται αυξημένης δυσκολίας για τους μαθητές αυτούς. 

Θέματα και Υποθέματα Βαθμολόγηση Χρονοδιάγραμμα 

1. Ικανότητα Αριθμητικής 100 βαθμοί 235 λεπτά 

1.1. Άλγεβρα 65 βαθμοί 165 λεπτά 

1.1.1. Βασικοί υπολογισμοί 3 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.2. Τετραγωνικοί αριθμοί, ρίζες και δυνάμεις 5 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.3. Ρίζες 6 βαθμοί 20 λεπτά 

1.1.4. Αναλογίες 11 βαθμοί 35 λεπτά 

1.1.4.1. Άμεση αναλογικότητα 4 βαθμοί 15 λεπτά 
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1.1.4.2. Αντίστροφη αναλογικότητα 5 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.4.3. Αναπαραστάσεις άμεσων και 

αντίστροφων αναλογιών 

2 βαθμοί 5 λεπτά 

1.1.5. Γραμμικά μοντέλα 17 βαθμοί 30 λεπτά 

1.1.5.1. Λειτουργίες και σχέσεις 4 βαθμοί 10 λεπτά 

1.1.5.2. Μεταβλητές και παράμετροι 10 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.5.3. Γραμμικά γραφήματα 3 βαθμοί 5 λεπτά 

1.1.6. Γραμμικές εξισώσεις 6 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.6.1. Ταυτόχρονη εξίσωση 6 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.7. Πολυώνυμα 17 βαθμοί 35 λεπτά 

1.1.7.1. Πολυωνυμικές εκφράσεις 7 βαθμοί 15 λεπτά 

1.1.7.2. Δευτεροβάθμιες εκφράσεις 10 βαθμοί 20 λεπτά 

1.2. Στατιστικά στοιχεία και πιθανότητες 35 βαθμοί 70 λεπτά 

1.2.1. Συλλογή δεδομένων 11,5 βαθμοί 25 λεπτά 

1.2.1.1. Επίπεδο μέτρησης: Ονομαστικό, τακτικό, 

διάστημα ή λόγος 

5 βαθμοί 15 λεπτά 

1.2.1.2. Οργάνωση δεδομένων: Απόλυτες, Σχετικές 

και Αθροιστικές Συχνότητες, Πίνακας Συχνοτήτων 

6,5 βαθμοί 10 λεπτά 

1.2.2. Χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων 4,5 βαθμοί 10 λεπτά 

1.2.2.1. Τρόπος, μέσος όρος, διάμεσος, 

τεταρτημόρια, μέτρηση του κέντρου, μέτρηση 

της εξάπλωσης 

4,5 βαθμοί 10 λεπτά 

1.2.3. Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων 3 βαθμοί 10 λεπτά 

1.2.3.1. Γραφικές αναπαραστάσεις, γράφημα 

πίτας, γράφημα ράβδων, σύγκριση δύο 

συνόλων δεδομένων 

3 βαθμοί 10 λεπτά 

1.2.4. Πιθανότητες 16 βαθμοί 25λεπτά 

1.2.4.1. Χώρος δείγματος 4 βαθμοί 5 λεπτά 

1.2.4.2. Έννοια των συμπληρωματικών, 

ανεξάρτητων, αμοιβαία αποκλειστικών και 

εξαντλητικών γεγονότων 

9 βαθμοί 15 λεπτά 
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1.2.4.3. Διάγραμμα Venn 3 βαθμοί 5 λεπτά 

2. Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 100 βαθμοί 280 λεπτά 

2.1. Ανάγνωση 20 βαθμοί 100 λεπτά 

2.2. Προφορικά 20 βαθμοί 45 λεπτά 

2.3. Έκθεση 20 βαθμοί 45 λεπτά 

2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση 20 βαθμοί 45 λεπτά 

2.5. Κριτική σκέψη 20 βαθμοί 45 λεπτά 

3. Ψηφιακή Ικανότητα 100 βαθμοί 140 λεπτά 

3.1. Πολυμέσα 25 βαθμοί 60 λεπτά 

3.2. Παρουσιάσεις και εργαλεία 25 βαθμοί 20 λεπτά 

3.3. Λογιστικά φύλλα 25 βαθμοί 20 λεπτά 

3.4. Δίκτυα και ασφάλεια 25 βαθμοί 40 λεπτά 
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Σωστές Απαντήσεις 

1.Ικανότητα Αριθμητικής 

(100 βαθμοί) 

1.1 Άλγεβρα (65 βαθμοί) 

1.1.1. Βασικοί υπολογισμοί (3 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

α. 0 

β. 6β + 5 

 

2. (1 βαθμός/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

a. χ= 8 

b. κ= -1 

 

3. (1 βαθμός) 

Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο= 12 

Ισοδύναμα κλάσματα με το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο: 5/6= 10/12, 1/4= 3/12 

 

1.1.2. Τετραγωνικοί αριθμοί, ρίζες και δυνάμεις (5 βαθμοί) 

1. (3 βαθμοί/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

a. 6  

b. 16 

c. 5 

d. 12 

e. 9,69 

f. 26,53 

 

2. (2 βαθμοί/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

a. (10,000) 

b. (10,000,000,000) 

c. (10,000,000,000,000,000) 
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d. (10) 

1.1.3. Ρίζες (6 βαθμοί) 

1. (3 βαθμοί/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

a. (60√ 10) 

b. (40√ 5) 

c. (3000√ 6) 

d. (5) 

e. (-4)   

f. (-2) 

 

2. (3 βαθμοί/0,6 βαθμοί για το κάθε ένα) 

a. (√ 11/11) 

b. (10√ 3) 

c. (− 1/2 − √ 3/2) 

d. (√ 7/5 − √ 2/5) 

e. (− √ 5 − √) 

1.1.4. Αναλογικότητα (11 βαθμοί) 

1.1.4.1. Άμεση αναλογικότητα (4 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

1.1. b 

1.2. a 

 

2. (1 βαθμός/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

2.1. b 

2.2. d 

 

3. (2 βαθμοί/0,4 για το κάθε ένα) 

Χ 7 2 13 29 4 

     Ψ 42 12 78 174 24 
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1.1.4.2. Αντίστροφη αναλογικότητα (5 βαθμοί) 

4. (1 βαθμός/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

4.1. b 

4.2. a 

 

5. (1 βαθμός) 

c 

 

6. (3 βαθμοί/0,5 βαθμοί each) 

Χ 1 2 3 5 10 15 

Ψ 1/150 1/75 1/50 1/30 1/15 1/10 

 

1.1.4.3. Αναπαραστάσεις άμεσων και αντίστροφων αναλογιών (2 βαθμοί) 

7. (1 βαθμός) 

a 

 

8. (1 βαθμός) 

b 

1.1.5. Γραμμικά μοντέλα (17 βαθμοί) 

1.1.5.1. Λειτουργίες και συσχετίσεις (4 βαθμοί) 

1. (2 βαθμοί/1 βαθμός each) 

1.1. b 

1.2. ψ2+χ=1 

 

2. (2 βαθμοί/1 βαθμό για το κάθε ένα) 

2.1. a 

2.2. ψ=αχ2 

1.1.5.2. Μεταβλητές και παράμετροι (10 βαθμοί) 

3. (10 βαθμοί/1βαθμός για το κάθε ένα) 

3.1. a 
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3.2. a 

3.3. b 

3.4. b 

3.5. b 

3.6. a 

3.7. b 

3.8. a 

3.9. b 

3.10. a 

1.1.5.3. Γραμμικές γραφικές παραστάσεις (3 βαθμοί) 

4. (3 βαθμοί) 

4.1. (2 βαθμοί) 

A: (3;5)  

B: (1;2) 

 

4.2. (1 βαθμός) 

A: (1;0,8) 

1.1.6. Γραμμικές εξισώσεις (6 βαθμοί) 

1.1.6.1. Ταυτόχρονη εξίσωση (6 βαθμοί) 

1. (6 βαθμοί) 

1.1. (1 βαθμός) 

a. χ=10/11 

b. ψ=18/11 

1.2. (1 βαθμός) 

a. χ=4 

b. ψ=0 

1.3. (3 βαθμοί) 

a. χ=-1 
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b. ψ=2 

c. ζ= -3 

1.4. (1 βαθμός) 

a. χ=3 

b. ψ=4 

1.1.7. Πολυώνυμα (17 βαθμοί) 

1.1.7.1. Πολυωνυμικές παραστάσεις (7 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός) 

b 

2. (1 βαθμός) 

a 

3. (5 βαθμοί) 

a. 4 

b. 3 

c. 9  

d. 1 

e. 0 

1.1.7.2. Δευτεροβάθμιες παραστάσεις (10 βαθμοί) 

4. (10 βαθμοί/1 βαθμός για το κάθε ένα) 

a. 3.α. 𝑥𝑥2+4x+3= (𝑥𝑥 +1) ( 𝑥𝑥+3)                                           

b. 𝑥𝑥2-7x+12= (𝑥𝑥 − 3) (𝑥𝑥 -4)                                     

c. 𝑥𝑥2-2x-8= (𝑥𝑥 +2) (𝑥𝑥 -4)                                         

d. 𝑥𝑥2+x-2= (𝑥𝑥 -1) (𝑥𝑥 +2)                                              

e. 6𝑥𝑥2-7x-20= (3 𝑥𝑥 +4) (2 𝑥𝑥 -5)                                    

f. 12𝑥𝑥2-x-6= (3 𝑥𝑥 +2) (4 𝑥𝑥 -3) 

g. 𝑥𝑥2-25= (𝑥𝑥 +5) (𝑥𝑥 -5) 

h. 𝑥𝑥2-6x+9= (𝑥𝑥 -3) 2 

i. 𝑥𝑥2+2αx+α2= (𝑥𝑥 +α)2 

j. 4x2-4x+1= (2x-1)2 

1.3. Στατιστική και Πιθανότητες (35 βαθμοί) 

1.2.1. Συλλογή δεδομένων (11,5 βαθμοί) 
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1.2.1.1. Επίπεδο μέτρησης: Ονομαστική, τακτική, διαστημική ή αναλογική (5 βαθμοί) 

1. (3 βαθμοί/0,25 βαθμοί για το κάθε ένα) 

a. τακτική 

b. διαστημική 

c. ονομαστική 

d. ονομαστική 

e. αναλογική 

f. τακτική 

g. ονομαστική 

h. διαστημική 

i. αναλογική 

j. διαστημική 

k. αναλογική 

l. τακτική 

 

2. (2 βαθμοί/1 βαθμός γαι το κάθε ένα) 

2.1. b 

2.2. a 

1.2.1.2. Οργάνωση δεδομένων: Απόλυτες, Σχετικές και Αθροιστικές Συχνότητες, Πίνακας 

Συχνοτήτων (6,5 βαθμοί) 

3. (6,5 βαθμοί) 

3.1. (4,5 βαθμοί/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

a. 1 

b. 1 

c. 1 

d. 5 

e. 3 

f. 2 

g. 1   

h. 1 

i. 15 
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3.2. (1 βαθμός) 

16,7%  

3.3. (1 βαθμός) 

13,4% 

1.2.2. Χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων (4,5 βαθμοί) 

1.2.2.1. Επικρατούσα τιμή, μέσος όρος, διάμεσος, τεταρτημόρια, μέτρηση του κέντρου, 

μέτρηση της διασποράς (4,5 βαθμοί) 

1. (3 βαθμοί/1 βαθμός για το κάθε ένα) 

1.1. 1,98 

1.2. 2,01  

1.3. 1,97 

 

2. (1,5 βαθμοί/0,75 βαθμοί για το κάθε ένα) 

2.1. 7 

2.2. 7,4666 

1.2.3. Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων (3 βαθμοί) 

1.2.3.1. Γραφικές αναπαραστάσεις, διάγραμμα πίτας, ραβδόγραμμα, σύγκριση δύο 

συνόλων δεδομένων (3 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός) 

1.1. Ομάδα 1 

 

2. (1 βαθμός/0,5 βαθμό για το κάθε ένα) 

2.1. Ομάδα 1: Παίκτης 4, Παίκτης 2: Παίκτης 5  

 

3. (1 βαθμός) 

3.1. Α. 

1.2.4. Πιθανότητα (16 βαθμοί) 

1.2.4.1. Δειγματικός χώρος (4 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός) 

c 
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2. (1 βαθμός) 

b 

3. (1 βαθμός) 

b 

4. (1 βαθμός) 

a 

1.2.4.2. Έννοια των συμπληρωματικών, ανεξάρτητων, αμοιβαία αποκλειστικών και 

εξαντλητικών γεγονότων (9 βαθμοί) 

5. (1 βαθμός) 

b 

6. (1 βαθμός) 

a 

7. (1 βαθμός) 

b 

8. (1 βαθμός) 

b 

9. (5 βαθμοί) 

9.1. 1/65 

9.2. 7/10 

9.3. Όχι 

9.4. Ανεξάρτητο 

9.5. 15/56 

 

1.2.4.3. Διάγραμμα Venn (3 βαθμοί) 

10. (3 βαθμοί) 

10.1. 2 (1 βαθμός) 

10.2. 38 (1 βαθμός) 

10.3. 60% (1 βαθμός) 

 

2. Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 

(100 βαθμοί) 



 

26 
 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού – Λύκειο 

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. 

2.6. Ανάγνωση (20 βαθμοί) 

1.Κείμενο A (5 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός) 

Ο ρατσισμός έχει να κάνει με την άνιση μεταχείριση των ανθρώπων λόγω της διαφορετικότητας όσον αφορά 

διάφορα χαρακτηριστικά και είναι ένα φαινόμενο που επικρατεί στην κοινωνία γενικά, αλλά και στο σχολικό 

περιβάλλον. Ο ρατσισμός στο σχολείο παίρνει τη μορφή σωματικής και λεκτικής βίας ή περιθωριοποίησης 

και είναι ψυχολογικά επιβλαβής για τους θύτες, τους μάρτυρες και κυρίως για τα θύματα. Συγκεκριμένα, τα 

θύματα μπορεί να εγκαταλείψουν το σχολείο, να μειωθεί η αυτοεκτίμησή τους ή ακόμη και να εμπλακούν 

τα ίδια σε παραβατική συμπεριφορά, διαιωνίζοντας τη βία. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι, κυρίως βασισμένοι 

στην αγάπη, την ενσυναίσθηση και την ανεκτικότητα, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού 

ρατσισμού, ο οποίος είναι μαθημένος και όχι έμφυτος στους ανθρώπους. 

 

2.  (0,5 βαθμό) 

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν είναι χαρακτηριστικά που είναι έμφυτα στους ανθρώπους, αλλά 

μάλλον διδάσκονται αργότερα στη ζωή. Κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής τους, οι άνθρωποι 

συχνά μαθαίνουν να κάνουν διακρίσεις σε βάρος άλλων διαφορετικών από αυτούς, επειδή αυτοί 

είναι άγνωστοι και εύκολοι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Από την άλλη πλευρά, η συμπόνια και η 

ενσυναίσθηση είναι φυσικές προδιαθέσεις των ανθρώπων και μπορούν να διδαχθούν σε 

αντικατάσταση του μίσους και των διακρίσεων. 

 

3. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το κάθε ένα) 

a. συνυπάρχουν 

b. διαχείριση 

c. σκέψεις 

d. καταστροφικές 

e. ακολουθούν 

 

4. (1 βαθμός/0,2 βαθμοί το κάθε ένα)) 

a. ενωμένοι 

b. ένταξη 

c. έμπιστο 

d.  Απουσιάζει 
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e. αδιαλλαξία 

 

5. (1,5 βαθμοί) 

Θύτες Θύματα Μάρτυρες Κοινωνία 

Αισθήματα ενοχής Αισθήματα  λύπης, 

θυμού, άγχους κτλ.  

Αισθήματα ενοχής, 

φόβου, άγχους, κτλ. 

Έλλειψη κοινωνικής 

συνοχής 

Απώλεια του 

αυτοσεβασμού 

Απώλεια της 

αυτοεκτίμησης 

Σύγκρουση 

προσέγγισης-

αποφυγής 

Ανισότητα σε όλους 

τους τομείς 

Φόβος αντιποίνων Εμπλοκή σε βίαιη 

και παραβατική 

συμπεριφορά 

Φόβος αντιποίνων Αυξημένες δαπάνες 

για τη σωματική και 

ψυχική υγεία 

Φτωχή κοινωνική 

λειτουργικότητα 

Φτωχή κοινωνική 

λειτουργικότητα 

Απώλεια του 

αυτοσεβασμού 

Αυξημένα ποσοστά 

εγκληματικότητας, 

βίας, 

ανθρωποκτονιών 

Ελλιπής ψυχική 

υγεία 

Ελλιπής ψυχική 

υγεία 

 Αποανθρωποποίηση 

Σωματικές βλάβες 

σε περίπτωση βίας 

Φτωχή σωματική 

υγεία και σωματικά 

συμπτώματα 

 Διαγενεακή 

μεταφορά του 

ρατσισμού και του 

διαχωρισμού 

Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικές απαντήσεις, οι μαθητές μπορούν να βρουν δικά τους 

παραδείγματα. 

 

2.Κείμενο B (5 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός/0,25 βαθμοί each) 

1. Λ 

2. Σ 

3. Σ 

4. Λ 
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2. (0,5 βαθμοί) 

Δεδομένου ότι το COVID-19 επιτάχυνε την ψηφιοποίηση των μουσείων και των πολιτιστικών χώρων, 

ήρθε η ώρα να καταστεί η διαδικασία αυτή και οικονομικά κερδοφόρα. Εάν μια ψηφιακή εμπειρία 

υψηλής ποιότητας έχει λογικό κόστος για τους επισκέπτες, τότε οι πολιτιστικοί χώροι μπορούν να 

αυξήσουν τα έσοδά τους και να διευρύνουν το κοινό-στόχο τους με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, 

ανεξάρτητα από την πραγματική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων. 

 

3. (0,5 βαθμοί/0,25 βαθμοί το κάθε ένα) 

α. Τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να προκύψουν από την ψηφιοποίηση έχουν να 

κάνουν με νομικά ζητήματα, όπως τα πνευματικά δικαιώματα και η προστασία δεδομένων (π.χ., αν 

και ένα μουσείο μπορεί να κατέχει το φυσικό αντίγραφο ενός έργου, μπορεί να μην έχει το δικαίωμα 

να αντιγράψει το περιεχόμενο ή να το προβάλει ψηφιακά), τα οποία συχνά απαιτούν ειδική έγκριση 

και άδεια. 

 

β. Η διαδικασία ψηφιοποίησης των πολιτιστικών χώρων απαιτεί από τους επαγγελματίες που 

εργάζονται στον τομέα να μάθουν νέες δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να συμβαδίζουν με 

αυτήν. Για παράδειγμα, πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη σχετική τεχνολογία και τα 

εργαλεία, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με καινοτόμες διαδικασίες. 

 

4. (1 βαθμός/0,25 βαθμοί το κάθε ένα) 

a. σκεφτούμε 

b. σταθερή 

c. προκάλεσε 

d. μέρος 

 

5. (1 βαθμός/0,25 βαθμοί το κάθε ένα) 

a. απομακρυνόμαστε 

b. απόμερος 

c. επιβράδυνε 

d. εμπόδια 

 

6. (1 βαθμός) 
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Οικονομικά επωφελής Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Υπερβαίνει τη χωρητικότητα των 

πραγματικών εγκαταστάσεων 

Απαιτούνται νέες δεξιότητες 

Επισκέπτες που δεν δεσμεύονται από τον 

τόπο διαμονής τους 

Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός 

Μπορεί κανείς να επισκεφθεί πολλά μέρη σε 

λιγότερο χρόνο 

1. Απαιτείται εκπαίδευση του 

προσωπικού 

1. Μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες 

μια πλούσια εμπειρία πολυμέσων 

2. Ο αριθμός των επισκεπτών στις 

πραγματικές εγκαταστάσεις μπορεί να 

μειωθεί 

2. Βοηθά στην ψηφιακή διατήρηση των 

εκθεμάτων 

 

Οι δύο τελευταίες είναι ενδεικτικές απαντήσεις, οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν τις 

δικές τους ιδέες. 

 

3.Κείμενο Γ  (5 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός/0,125 βαθμοί για το κάθε ένα) 

1. οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

2. πόλεμοι και συγκρούσεις 

3. παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυταρχικά καθεστώτα 

4. ευκαιρίες για ευημερία και πρόοδο στη χώρα υποδοχής 

5. φυσικές καταστροφές 

6. έλλειψη υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής 

7. πολιτική δίωξη 

8. καλό κλίμα στη χώρα υποδοχής (ε., στ., ζ. και η. είναι ενδεικτικές απαντήσεις, οι μαθητές 

μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες.) 

 

2. (1 βαθμός) 

Οι αρνητικές αντιδράσεις στην πολιτιστική συνύπαρξη έχουν να κάνουν με το φόβο των ανθρώπων 

και των κυβερνήσεων για τις διαφορετικές εθνοτικές και πολιτιστικές ομάδες και την επιθυμία να 

διατηρήσουν διακριτές εθνοτικές κουλτούρες και εθνικές ταυτότητες. Συχνά πιστεύουν ότι η 
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αφομοίωση πολλαπλών πολιτισμών μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή και τις 

πολιτιστικές αξίες. Οι αντιδράσεις αυτές πηγάζουν από το φόβο, την ανασφάλεια και την ξενοφοβία. 

 

3. (1 βαθμός) 

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί κριτική σκέψη προκειμένου να εντοπίζονται δυνητικά 

προκατειλημμένες ή μεροληπτικές μαθησιακές ύλες και πρακτικές, αλλά και φαντασία ώστε να 

τροποποιούνται οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας που μπορεί να εισάγουν 

διακρίσεις και να μετατρέπονται σε πιο περιεκτικές και ποικιλόμορφες. Η άρση των εμποδίων στις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που 

απαιτεί ισχυρές αξίες και δέσμευση, ενώ η ισότητα αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση και θεμέλιο 

της δημοκρατίας. 

 

4. (1 βαθμός) 

Η πολυπολιτισμική συνύπαρξη συμβάλλει στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του ρατσισμού, 

των στερεοτύπων και των διακρίσεων και προωθεί την αλληλεγγύη, τον σεβασμό, τον πλουραλισμό 

και την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων και των κοινωνικών ομάδων. Επιτρέπει στις τελευταίες 

να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε συλλογική δράση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 

προβλημάτων και τη διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η 

πολυπολιτισμική συνύπαρξη προωθεί τον πολιτισμικό διάλογο, το άνοιγμα και την ενσυναίσθηση 

προς τους διαφορετικούς ανθρώπους και ομάδες, εμπλουτίζοντας τις αλληλεπιδράσεις και τις ιδέες 

τους, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Τέλος, η πολυπολιτισμική συνύπαρξη 

διαφορετικών εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων θέτει τα θεμέλια για μια πλουραλιστική και 

δημοκρατική κοινωνία ισότητας και ευημερίας. 

 

5. (1 βαθμός) 

Το σχολείο είναι ένας χώρος όπου μαθητές από διάφορους πολιτισμούς μαθαίνουν μαζί και, ως εκ 

τούτου, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αρμονική συνύπαρξή τους, στοχεύοντας στη μείωση 

των προκαταλήψεων και στην ενθάρρυνση της ανεκτικότητας και της αποδοχής, ανεξάρτητα από το 

χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις σωματικές ή πνευματικές ικανότητες. Μέσω 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα διαλόγου και 

διαφάνειας, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν ανοχή στις απόψεις των άλλων που διαφέρουν από τις 
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δικές τους. Επίσης, με την υιοθέτηση ενός δίκαιου παιδαγωγικού συστήματος το σχολείο μπορεί να 

προωθήσει τις θεμελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αποτελεσματικότητας. 

 

4.Κείμενο Δ (5 βαθμοί) 

1. (1 βαθμός) 

Σωματικά: η καρδιά του συγγραφέα χτυπούσε δυνατά, τα χέρια ίδρωναν, έτρεμε, είχε σφιγμένο 

στομάχι, ήταν χλωμός.  

Ψυχολογικά και συναισθηματικά: η ψυχή του συγγραφέα είχε ζεματιστεί, κάθε μέρα τον πονούσε 

πιο βαθιά, γινόταν μαρτύριο, υπέφερε  

Συμπεριφορά: ο συγγραφέας άρχισε να μην παίζει με κανέναν, απομονώθηκε, έτρεχε να κοιμηθεί ή 

μάλλον να κρυφτεί κάτω από τα στρώματα αφήνοντας φαγητό στη μέση 

 

2. (1 βαθμός) 

Το παιχνίδι που έπαιξε ο συγγραφέας ήταν μια αναπαράσταση των όσων συνέβαιναν στην 

καθημερινή του ζωή λόγω του εκφοβισμού. Ταυτίστηκε με τα ξανθά μυρμήγκια επειδή ήταν και ο 

ίδιος ξανθός, αλλά και επειδή ήταν πιο αδύναμα σε σύγκριση με τα πιο σκούρα μυρμήγκια (τους 

συμμαθητές του), όπως ένιωθε και ο ίδιος όταν αντιμετώπιζε τους εκφοβιστές του. Το πλήθος των 

μαύρων μυρμηγκιών νίκησε και σκότωσε το ξανθό μυρμήγκι, μια μεταφορά των συναισθημάτων του 

που βασανίζονταν από τα παρατσούκλια που του έδιναν οι συμμαθητές του. 

 

3. (1 βαθμός) 

Ο ένας εκπαιδευτικός τον αποκάλεσε "βλάκα" και ο άλλος "σκαντζόχοιρο". Αν και τα πειράγματα των 

εκπαιδευτικών μπορεί να ήταν καλοπροαίρετα στην αρχή, πλήγωσαν βαθιά τα συναισθήματα του 

συγγραφέα και έδωσαν στους συμμαθητές του περισσότερα παρατσούκλια για να τον αποκαλούν. 

Έτσι, η συμπεριφορά τους ήταν ακατάλληλη και πληγωτική. 

 

4. (1 βαθμός) 

Όταν ο συγγραφέας μεγάλωσε, άρχισε να αποκαλεί τους άλλους με παρατσούκλια, όπως ακριβώς 

έκαναν οι συμμαθητές του σε εκείνον όταν ήταν παιδί. Αυτά τα παρατσούκλια πιθανώς να ήταν 

οδυνηρά για τους άλλους, καθώς ο συγγραφέας αναφέρει ότι σταμάτησαν να τον ενοχλούν μόλις 

τους έδωσε ένα παρατσούκλι. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί ένδειξη του φαύλου κύκλου του 
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εκφοβισμού και της βίας, καθώς τα θύματα είναι πιθανό να γίνουν και τα ίδια θύτες λόγω της 

προηγούμενης εμπειρίας θυματοποίησης. 

 

5. (1 βαθμός) 

Αν ο συγγραφέας είχε μιλήσει για το γεγονός ότι τον εκφόβιζαν, θα μπορούσε να του είχαν προσφέρει 

παρηγοριά και υποστήριξη σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του, όπως τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

εκπαιδευτικοί του και η ευρύτερη σχολική κοινότητα. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του θα 

μπορούσαν να τον βοηθήσουν αναγνωρίζοντας την κατάσταση και δίνοντάς του να καταλάβει ότι δεν 

φταίει ο ίδιος, αποφεύγοντας τα αρνητικά σχόλια και την επίρριψη ευθυνών. Θα μπορούσαν να τον 

επαινέσουν που μοιράστηκε το πρόβλημα και επίσης να του εξηγήσουν ότι ο εκφοβιστής είναι αυτός 

που συμπεριφέρεται άσχημα. Επιπλέον, θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν τον συγγραφέα να 

αποφεύγει τους εκφοβιστές και να μην παλεύει ή να τους εκφοβίζει κι αυτός, κάτι που θα μπορούσε 

να κλιμακωθεί σε βία. Θα μπορούσαν αντ' αυτού να τον παροτρύνουν να περνάει χρόνο με θετικούς 

φίλους και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να οικοδομήσει 

φιλίες καθώς και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή του. Τόσο οι γονείς όσο και το σχολείο του 

συγγραφέα θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν περαιτέρω θυματοποίηση. Για 

παράδειγμα, οι γονείς του θα μπορούσαν να προσεγγίσουν κάποιον στο σχολείο (π.χ., εκπαιδευτικό, 

διευθυντή, σύμβουλο), να τον ενημερώσουν για τον εκφοβισμό και να ενημερωθούν για τις πολιτικές 

του σχολείου κατά του εκφοβισμού, ώστε να λάβουν μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω 

προβλημάτων, ενώ θα μπορούσαν επίσης να προσεγγίσουν τους γονείς του θύτη και να οργανώσουν 

μια συνάντηση μαζί τους. 

(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν με δικά τους λόγια, 

αρκεί ο προβληματισμός τους να συνάδει με το σκοπό του κειμένου). 

5.1. Προφορικά (20 βαθμοί) 

1. (7 βαθμοί) 

a. Ναι/Όχι, επειδή... (1 βαθμός) 

b. Οι συνθήκες περιλαμβάνουν: 

-καλλιτεχνικό ταλέντο  

-αποφασιστικότητα και δέσμευση  

-αυτοπεποίθηση 

-την ικανότητα να σκέφτεσαι και να αναπτύσσεις καλές ιδέες  
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-καλές δεξιότητες οπτικής επικοινωνίας  

-επιχειρηματικές και αυτοπροωθητικές δεξιότητες  

-τεχνική ικανότητα (2 βαθμοί) 

c. έμπνευση, φύση, προσωπικές προκλήσεις, αγάπη (2 βαθμοί) 

d. αγάπη, σχέσεις, φύση, πόλεμος, σώμα, συναισθήματα (2 βαθμοί) 

(Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικές απαντήσεις. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να 

συμφωνήσουν/διαφωνήσουν και μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες). 

 

2. (7 βαθμοί) 

a. Το σχολείο κάνει τους μαθητές πιο έξυπνους ακαδημαϊκά, αλλά δεν τους προετοιμάζει για την 

πραγματική ζωή. Παρέχει τεχνικές γνώσεις, αλλά όχι δεξιότητες ζωής. (1 βαθμός) 

b. Ακαδημαϊκή νοημοσύνη, δημιουργική νοημοσύνη. (1 βαθμός) 

c. Βγήκε από τη ζώνη άνεσής του και δοκίμασε νέες εμπειρίες και προκλήσεις. (1 βαθμός) 

d. Υποστηρίξτε τους να εξερευνήσουν περισσότερες δυνατότητες, όπως το να γίνουν επιχειρηματίες. 

(2 βαθμοί) 

e. Ναι/Όχι. Εξαρτάται από τις συνθήκες ζωής και την υποστήριξη που λαμβάνει κάποιος. (2 βαθμοί) 

(Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικές απαντήσεις. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να 

συμφωνήσουν/διαφωνήσουν και μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες). 

 

3. (6 βαθμοί) 

Διάταξη: (2 βαθμοί): 4-3-1-2 (2 βαθμοί) 

Αίσθηση του διαμοιρασμού, κοινοτικό πνεύμα, οι άνθρωποι είναι περισσότερο σε επαφή με τους 

φίλους και τις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να θεωρούν τα πράγματα δεδομένα, 

έχουν αρχίσει να νοιάζονται περισσότερο για τους άλλους και να δείχνουν μεγαλύτερη 

ενσυναίσθηση και ενδιαφέρον. (4 βαθμοί) 

(Η παραπάνω απάντηση είναι ενδεικτική. Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες). 

2.3. Έκθεση(20 βαθμοί) 

1. (7 βαθμοί) 

Κύρια χαρακτηριστικά της ομιλίας:  

-Χαιρετισμός 

-άτυπο άγγιγμα  
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-λαμβάνουν υπόψη το ακροατήριο  

-έμφαση στα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής προόδου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

2. (6 βαθμοί) 

Κύρια χαρακτηριστικά του άρθρου:  

-τίτλος  

-τρίτο πρόσωπο  

α. επιδίωξη κατανόησης του άλλου, σεβασμός του διαφορετικού βαθμός άποψης, ενεργητική 

ακρόαση, επίδειξη εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας  

β. αντιπαραθέσεις, ανοικτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια που ενισχύουν τον προβληματισμό 

 

3. (7 βαθμοί) 

Κύρια χαρακτηριστικά της επιστολής:  

-πρώτο και δεύτερο πρόσωπο  

-Μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εργασίας (απομόνωση, έλλειψη σχέσεων μεταξύ των 

εργαζομένων, μειωμένη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής) 

-είναι ευκολότερο για τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της ευρύτερης 

εικόνας μιας εταιρείας όταν βρίσκονται στο γραφείο  

-ο καταιγισμός ιδεών με τους συναδέλφους κ.λπ. 

(Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικές απαντήσεις. Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους 

ιδέες). 

2.4. Επιχειρηματολογία/Αιτιολόγηση(20 βαθμοί) 

1. (10 βαθμοί) 

a. Ναι. Νομικά, οι εργοδότες μπορούν να απολύουν τους υπαλλήλους για οποιονδήποτε λόγο 

θέλουν. Η πρώτη τροπολογία προστατεύει μόνο τα προσωπικά δικαιώματα έναντι της κυβέρνησης. 

Επίσης, ένας διευθυντής μπορεί να επιλέξει το είδος των ανθρώπων που θέλει στον εργασιακό χώρο. 

Αν δεν θέλει ένα άτομο που πίνει, τότε μια ανάρτηση ενός εργαζόμενου που πίνει θα μπορούσε να 

τον απολύσει. (5 βαθμοί) 

 

Όχι. Οι αναρτήσεις των ανθρώπων στο Facebook είναι δική τους επιλογή. Αν θέλουν να μοιράζονται 

τι κάνουν κάθε μέρα, τότε θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν. Δεν θα πρέπει να κρίνονται ή να 
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απολύονται μόνο και μόνο επειδή αναρτούν κάτι που δεν αρέσει ή δεν συμφωνεί με το αφεντικό 

τους. Ίσως είναι μια φωτογραφία όπου βρίσκονται σε ένα πάρτι ή διασκεδάζουν. Όπως και να έχει, 

δεν θα πρέπει να κριθούν ή να απολυθούν επειδή κάποιος δεν συμφωνεί με τις δραστηριότητές τους. 

(5 βαθμοί) 

 

b. Ναι. Η τηλεόραση αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πηγή διασκέδασης, 

πληροφόρησης και διαφήμισης. Τα τηλέφωνα δεν είχαν αναπτυχθεί, δεν υπήρχε το Διαδίκτυο, οπότε 

η τηλεόραση ήταν κάτι που μια ολόκληρη οικογένεια απολάμβανε καθημερινά. (5 βαθμοί) 

 

Όχι. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας των κινητών τηλεφώνων και του Διαδικτύου, η 

τηλεόραση φαίνεται να μην μπορεί να τα ακολουθήσει. Όχι λόγω του τεχνικού επιπέδου, καθώς οι 

τηλεοράσεις έχουν γίνει καλύτερες από ποτέ, αλλά λόγω της πρακτικότητας και του πόσο γρήγορα 

φτάνουμε στις πληροφορίες. (5 βαθμοί) 

 

c. Οι γυναίκες είναι μορφωμένες, ταλαντούχες και εξίσου εργατικές με τους άνδρες συναδέλφους 

τους. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα; Οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα σημαντικά 

εμπόδια για να εισέλθουν στον εργασιακό χώρο, αλλά αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια όσον 

αφορά την ανέλιξή τους. Οι γυναίκες συναντούν περισσότερη αντίσταση -και περισσότερη 

απομόνωση- καθώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία. Πρόκειται για συνέπεια των σιωπηρών 

προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. (10 βαθμοί) 

 

d. Περιβαλλοντικά ζητήματα, έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ. (10 βαθμοί) 

 

e. Ψηφιακές δεξιότητες, αύξηση της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης, κοινωνικές δεξιότητες 

(10 βαθμοί) 

(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν τα δικά τους 

επιχειρήματα). 

6. (10 βαθμοί/5 βαθμοί το κάθε ένα) 

Κάποιοι άνθρωποι έχουν την άποψη ότι οι συνέπειες των δραστηριοτήτων μας στην άγρια ζωή δεν 

μπορούν να αντιστραφούν. Για παράδειγμα, πολλά είδη φυτών και ζώων έχουν ήδη εξαφανιστεί και 

είναι αδύνατο να επανέλθουν. Η αποψίλωση των δασών, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση 

του νερού και του αέρα ως αποτέλεσμα της εκβιομηχάνισης, είναι πολύπλοκα ζητήματα που δεν 
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μπορούν να επιλυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, αν κλείσουν οι βιομηχανίες τότε η 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών θα μειωθεί. (5 βαθμοί) 

 

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να γίνουν πολλά για την αντιμετώπιση των 

προαναφερθέντων ζητημάτων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να θεσπιστούν περιβαλλοντικοί 

νόμοι για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να επιβληθούν πράσινοι φόροι 

προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων. Επιπλέον, τα άτομα μπορούν επίσης να μειώσουν το 

περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας και υιοθετώντας 

φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες (όπως η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού κ.λπ.). (5 βαθμοί) 

2.5. Κριτική σκέψη (20 βαθμοί) 

1. (7 βαθμοί) 

 Αιτίες: 

- διαφήμιση 

- η κουλτούρα της κοινωνικής πίεσης 

- περισσότερη ρύπανση (3 βαθμοί) 

 

Συνέπειες στις σχέσεις και τις κοινωνίες:  

-Ο υλικός πλούτος είναι καθοριστικός παράγοντας για το αν μια κοινωνία είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη ή όχι. Οι πνευματικές αξίες υποβαθμίζονται. Αυτό μπορεί να μην ισχύει για ανθρώπους 

από ανατολικούς πολιτισμούς, οι οποίοι γενικά εκτιμούν περισσότερο τις πνευματικές αξίες. 

-Ο καταναλωτισμός έχει επίσης οδηγήσει σε οικολογικές ανισορροπίες, όπως η υπερθέρμανση του 

πλανήτη και η βιομηχανική ρύπανση.  

-Οι προσωπικές σχέσεις επηρεάζονται επίσης, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν 

περισσότερα για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο (4 βαθμοί) 

 

2. (6 βαθμοί) 

Τα υλικά αγαθά συχνά αντισταθμίζουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όπως το αίσθημα μοναξιάς, τα ψυχολογικά προβλήματα και η έλλειψη 

αυτοεκτίμησης. 

 

3. (7 βαθμοί) 
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a. σημασία της εστίασης στις ομοιότητες που έχουν οι άνθρωποι και όχι στις διαφορές (2 βαθμοί) 

b. Όλοι μας είμαστε πολίτες του κόσμου. Πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (1 

βαθμός) 

c. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά μας (1 βαθμός) 

d. Προτάσεις: 

- Μιλήστε με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο από εσάς 

- Προσπαθήστε να καταλάβετε και να μην κάνετε υποθέσεις 

- Διατηρήστε ανοιχτό μυαλό 

- Δείξτε ενσυναίσθηση και ανοχή (3 βαθμοί) 

(Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες). 

3. Ψηφιακή Ικανότητα  

(100 βαθμοί) 

3.1. Πολυμέσα (25 βαθμοί) 

1. (25 βαθμοί) 

Οι βαθμοί των μαθητών εξαρτώνται από το αν κατάφεραν να δημιουργήσουν με επιτυχία μια ταινία με 

βάση το μαθησιακό υλικό. 

 

3.2.  Παρουσιάσεις και εργαλεία (25 βαθμοί) 

1. (25 βαθμοί) 

Οι βαθμοί των μαθητών εξαρτώνται από το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα βήματα 

της άσκησης. 

 

3.3. Λογιστικά φύλλα (25 βαθμοί) 

1. (25 βαθμοί) 

Οι βαθμοί των μαθητών εξαρτώνται από το αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την άσκηση. 

 

3.4. Δίκτυα και ασφάλεια (25 βαθμοί) 

1. (10 βαθμοί/2 βαθμοί το κάθε ένα) 
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α. Η δικτύωση είναι μια εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών για την επικοινωνία δεδομένων. Το 

Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές παράδειγμα δικτύωσης υπολογιστών. (2 βαθμοί) 

 

β. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικού υλικού, όπως 

διανομέας, μεταγωγέας, δρομολογητής που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο υπολογιστών, είναι 

γνωστές ως συσκευές δικτύου. (2 βαθμοί) 

 

γ. LAN (Local Area Network)-είναι ένα δίκτυο δύο ή περισσότερων υπολογιστών και περιφερειακών 

συσκευών μέσα σε μια μικρή περιοχή, όπως ένα δωμάτιο, ένα γραφείο και μια ομάδα κτιρίων, 

σχολεία ή μια πανεπιστημιούπολη. Τα τοπικά δίκτυα επιτρέπουν την επικοινωνία σε ακτίνα 1 Km. 

WAN (Wide Area Network)-είναι ένας τύπος δικτύου που καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, συχνά 

μια χώρα ή μια ήπειρο. Συνήθως χρησιμοποιείται από τους μεγάλους οργανισμούς, των οποίων τα 

γραφεία είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα ή σε διαφορετικές χώρες. (2 βαθμοί) 

 

δ. Σε μια αρχιτεκτονική ομότιμου δικτύου, όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους για να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες. Δεν υπάρχει διακομιστής στο ομότιμο δίκτυο. (2 βαθμοί) 

 

ε. Ένα μέσο επικοινωνίας είναι ένα κανάλι που απαιτείται για τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ 

υπολογιστών. (2 βαθμοί) 

 

2. (15 βαθμοί) 

α. Ο/Η μαθητής/ρια δημιουργεί έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης (7 βαθμοί) 

β. Κατάλογος τρόπων για τον περιορισμό των κινδύνων: (8 βαθμοί/1 βαθμός ο καθένας) 

• Αλλαγή προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης (1 βαθμός) 

• Περιορισμός πρόσβασης (1 βαθμός) 

• Κρυπτογράφηση των δεδομένων στο δίκτυό σας (1 βαθμός) 

• Προστασία του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών (SSID) (1 βαθμός) 

• Εγκαταστήστε τείχος προστασίας (1 βαθμός) 

• Διατηρήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (1 βαθμός) 

• Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων με προσοχή (1 βαθμός) 

• Διατηρείτε το λογισμικό βαθμού πρόσβασης ενημερωμένο και επικαιροποιημένο (1 βαθμός) 
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Αναστοχασμοί Εκπαιδευτικών 

Εδώ υπάρχει χώρος για προσωπικό προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο των ασκήσεων, το 

χρονοδιάγραμμα και τη βαθμολόγηση. 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 Γλωσσικού Γραμματισμού 

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

 Ψηφιακή Ικανότητα 

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

2. Ποια είναι η γνώμη σας για το χρονοδιάγραμμα των ασκήσεων; (επάρκεια, κατανομή χρόνου κ.λπ.) 

 Αριθμητική Ικανότητα 

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

 Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 

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

 Ψηφιακή Ικανότητα 

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

3. Ποια είναι η γνώμη σας για τη βαθμολογία των ασκήσεων; (καταλληλότητα, κατανομή βαθμών κ.λπ.) 

 Αριθμητική Ικανότητα 

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

 Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 

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

 Ψηφιακή Ικανότητα 

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

4. Ποιες ασκήσεις ήταν πιο εύκολες για τους μαθητές; 
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 Αριθμητική Ικανότητα 

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

 Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 

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

 Ψηφιακή Ικανότητα 

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

5. Με ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές; 

 Αριθμητική Ικανότητα 

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

 Ικανότητα Γλωσσικού Γραμματισμού 

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

 Ψηφιακή Ικανότητα 

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

6. Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω οι ασκήσεις και το υλικό; 

 Αριθμητική Ικανότητα 

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

 Ικανότητα Γλώσσικού Γραμματισμού 

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

 Ψηφιακή Ικανότητα 

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