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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

Η ενότητα αυτή παρέχει πρακτικές εισηγήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
κατανόησης. Η κατανόηση είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε το νόημα του προφορικού
και του γραπτού λόγου. Για να κατανοήσει αυτό που ακούει ή διαβάζει, ένας αναγνώστης (ή
ακροατής) πρέπει να έχει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες
περιλαμβάνουν: δεξιότητες περίληψης, αλληλουχίας, εξαγωγής συμπερασμάτων, σύγκρισης
και αντίθεσης, αναστοχασμού, επίλυσης προβλημάτων, συσχετισμού με την υπάρχουσα
γνώση, διάκρισης μεταξύ γεγονότων και απόψεων, εύρεσης της βασικής ιδέας, των
σημαντικών γεγονότων και των λεπτομερειών, και γνώσης συγκεκριμένων τεχνικών
κατανόησης.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαβάζουν και δε θυμούνται
Αποκοιμούνται καθώς διαβάζουν
Μπερδεύονται όταν διαβάσουν πολλές σελίδες
Δυσκολεύονται να εξηγήσουν πράγματα
Δε θυμούνται τι τους έχουν πει
Απαντούν λανθασμένα σε τεστ
Μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν σχέσεις, επειδή δε θυμούνται ή δεν
επικοινωνούν καλά
Δεν μπορούν να περάσουν από προαγωγικά τεστ εξαιτίας της αποτυχίας στην
κατανόηση γραπτού λόγου, ενώ μπορεί να τα πάνε αρκετά καλά στα μαθηματικά, την
επιστήμη ή τα οικονομικά
Δυσκολεύονται να κάνουν παρουσιάσεις στη δουλειά
Δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τα αναγνώσματα για τη βιομηχανία τους
Δεν παίρνουν προαγωγή εξαιτίας φτωχής μνήμης ή επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Νιώθουν άβολα σε συζητήσεις που προχωρούν πολύ γρήγορα
Δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε χαλαρές συζητήσεις, επειδή δεν μπορούν να
διαβάσουν και να θυμηθούν άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά εύκολα
Δυσκολεύονται να πάρουν ανώτερα πτυχία λόγω του μεγάλου όγκου ανάγνωσης
Δυσκολεύονται να γράψουν σαφείς αναφορές/εκθέσεις
Δυσκολεύονται να κάνουν παρουσιάσεις πολύπλοκου υλικού
Νιώθουν συχνά εκνευρισμό, επειδή πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα ‘βγάλουν πέρα’
όσα πράγματα και αν δοκιμάσουν.
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Οι ενήλικες που θα ωφεληθούν από την Ενότητα αυτή, ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν
κάποια από αυτά τα προβλήματα:

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωπική ανάπτυξη είναι η διαρκής διαδικασία της
ανάπτυξης των δεξιοτήτων ενός ατόμου ώστε να πετύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, η
Ενότητα θα καταπιαστεί και με αυτό το θέμα. Η προσωπική ανάπτυξη είναι ένα ζωτικό
κομμάτι στην εξέλιξη, ωριμότητα, επιτυχία και ευτυχία ενός ατόμου. Είναι η βάση της
συναισθηματικής, σωματικής, διανοητικής και πνευματικής υγείας.

1.2.

Ανάλυση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Δίνεται ένα αρχικό τεστ στους εκπαιδευόμενους, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο της
ομάδας. Σαράντα πέντε λεπτά είναι αρκετά για να ολοκληρώσουν το τεστ οι εκπαιδευόμενοι.
Το τεστ και οι απαντήσεις δίνονται στην «Ενότητα 2 – Κεφάλαιο 1.Αρχικό τεστ».

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος της Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

Σελίδα
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1. Να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης της δεξιότητας κατανόησης
2. Να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1.

Θεωρητικές πληροφορίες

Η κατανόηση είναι ένα από τα πέντε κύρια συστατικά στοιχεία της βασικής διδασκαλίας
ανάγνωσης (Πηγή: http://www.readingrockets.org/article):

•

•

•

Η κατανόηση δεν αφορά μόνο τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι καλοί αναγνώστες για
να καταλάβουν (κατανοήσουν) αυτό που διαβάζουν, αλλά κάτι πέρα από αυτό. Η κατανόηση
περιλαμβάνει την οικοδόμηση νοήματος:
•

από την ανάγνωση παραδοσιακού κειμένου σε έντυπη μορφή (βιβλία, εφημερίδες,
περιοδικά)
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•

Κατανόηση των φθόγγων – Τα φωνήματα είναι οι ελάχιστες μονάδες ήχου που
φτιάχνουν μια γλώσσα. Τα φωνήματα συνδυάζονται και σχηματίζουν συλλαβές και
λέξεις.
Φωνολογική κατανόηση – Η φωνολογική κατανόηση είναι η κατανόηση του ότι
υπάρχει μια προβλέψιμη σχέση μεταξύ των φθόγγων (των ήχων μιας γλώσσας) και
των γραφημάτων (τα γράμματα και τα σύμβολα που αναπαριστούν αυτούς τους
ήχους στη γραπτή γλώσσα). Οι αναγνώστες χρησιμοποιούν αυτές τις σχέσεις για να
αναγνωρίσουν γνωστές λέξεις και να αποκωδικοποιήσουν άγνωστες λέξεις.
Ανάπτυξη λεξιλογίου – Η ανάπτυξη του λεξιλογίου αναφέρεται στη γνώση
αποθηκευμένων πληροφοριών για τη σημασία και την προφορά λέξεων απαραίτητων
για την επικοινωνία. Η ανάπτυξη λεξιλογίου είναι επίσης ένα βασικός συντελεστής της
κατανόησης λόγου. Οι αναγνώστες δεν μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού
που διαβάζουν αν δεν κατανοούν τη σημασία της πλειοψηφίας των λέξεων σε ένα
κείμενο.
Ευχέρεια ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων προφορικής ανάγνωσης
– Η ευχέρεια ανάγνωσης είναι η ικανότητα να διαβάζουμε λέξεις με ακρίβεια και
γρήγορα. Οι αναγνώστες που διαβάζουν με ευχέρεια αναγνωρίζουν λέξεις και
ταυτόχρονα τις κατανοούν. Η ευχέρεια στην ανάγνωση είναι ένας σημαντικός
παράγοντας στην κατανόηση κειμένου.
Στρατηγικές κατανόησης κειμένου – Η κατανόηση κειμένου είναι το αποκορύφωμα
όλων των δεξιοτήτων ανάγνωσης και ο απώτερος στόχος της ικανότητας ανάγνωσης.
Ο σκοπός της απόκτησης των τεσσάρων προηγούμενων δεξιοτήτων είναι η απόκτηση
της δυνατότητας κατανόησης κειμένου. Παρόμοια, η κατανόηση κειμένου διευκολύνει
την απόκτηση των άλλων τεσσάρων δεξιοτήτων. Η κατανόηση είναι μια ενεργή
διαδικασία που απαιτεί μια εμπρόθετη και προσεκτική διάδραση μεταξύ του
αναγνώστη και του κειμένου, η οποία μπορεί να διδαχθεί ρητά με διδασκαλία
κατανόησης κειμένου.
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•

•
•

από το να ακούμε κάποιον να διαβάζει
από την ανάγνωση κειμένου σε ένα από τα πολλά μέσα που είναι διαθέσιμα στον
κόσμο σήμερα.

Η κατανόηση είναι ένα βασικό κομμάτι της επιτυχούς ανάπτυξης του γραμματισμού του 21ου
αιώνα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για ανάγνωση στη σύγχρονη εποχή, ένα όχημα μέσω
του οποίου:
•
•
•
•
•

καταλαβαίνουμε το νόημα από το κείμενο που έχει συντάξει κάποιος άλλος
μαθαίνουμε κάτι καινούριο, ώστε να επιβεβαιώσουμε (ή όχι) κάτι που πιστεύουμε
καταλαβαίνουμε την οπτική των άλλων
χαλαρώνουμε και
δραπετεύουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η ανάγνωση έχει πολλούς σκοπούς, αλλά όλοι καταλήγουν στις γνωστικές λειτουργίες, στη
σκέψη. Χωρίς «τη σκέψη, τη διερώτηση και τον προβληματισμό», η ανάγνωση γίνεται απλά
προφορά λέξεων. Αυτού του είδους η ‘ανάγνωση’ έχει λίγο ή καθόλου όφελος για τον
αναγνώστη ή για αυτούς που τον ακούνε.
Το να διαβάζουμε τις λέξεις δυνατά, να τις προφέρουμε κατάλληλα, δεν είναι η ουσία της
ανάγνωσης. Ούτε η ανάγνωση σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό ή ταχύτητα, παρόλο που όλες
αυτές οι δεξιότητες συνεισφέρουν. Κάποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και να μην
καταλαβαίνει τι σημαίνουν οι λέξεις.

Οι δυσκολίες στην ανάγνωση μπορούν να εμφανιστούν με διαφορετικές μορφές και
εκτείνονται από ανεπαρκή ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι
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Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συμπεριφορών σκέψης τα οποία είναι
σημαντικά για τη μάθηση, οι Bloom, Englehart, Furst, Hill και Krathwohl (1956) ανέπτυξαν
μια ταξινόμηση/κατάταξη (ταξινομία) διανοητικών συμπεριφορών, γνωστή ως η Ταξινομία
του Bloom. Αυτή η ταξινομία περιλαμβάνει τρεις τομείς: τον γνωστικό, τον ψυχοκοινωνικό
και τον συναισθηματικό. Ο γνωστικός τομέας έχει έξι επίπεδα: γνώση (ανακαλύπτοντας),
κατανόηση (καταλαβαίνοντας), εφαρμογή (αξιοποιώντας τη γνώση), ανάλυση (αναλύοντας
στα επιμέρους συστατικά), σύνθεση (συνδυάζοντας τα πράγματα διαφορετικά) και
αξιολόγηση (ασκώντας κριτική). Η «Ενότητα 2 – Κεφάλαιο 2. Η Ταξινομία του Bloom»
παρουσιάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά της κατανόησης.
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Η κατανόηση είναι ο απώτερος σκοπός της ανάγνωσης. Η κατανόηση είναι η διαδικασία της
ταυτόχρονης εξαγωγής και δημιουργίας νοήματος μέσα από την αλληλεπίδραση και επαφή
με τη γραπτή γλώσσα. Οι λέξεις εξαγωγή και δημιουργία είναι σημαντικές. Εξάγοντας νόημα,
ο αναγνώστης προσπαθεί να αντιληφθεί το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο συγγραφέας.
Δημιουργώντας νόημα, ο αναγνώστης δημιουργεί μια νοητική αναπαράσταση με βάση την
προηγούμενη γνώση και εμπειρία του. Το εποικοδομητικό στοιχείο της κατανόησης
διασφαλίζει ότι ο κάθε αναγνώστης θα αποκομίσει μια μοναδική ιδέα του τι μεταφέρει ένα
κείμενο.

η δυσλεξία και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
(Πηγή: https://www.universalclass.com/articles)

Η Δυσλεξία, με την ευρεία έννοια του όρου, είναι η ανικανότητα ή η δυσκολία εκμάθησης
ανάγνωσης και γραφής από, κατά τα άλλα, ευφυή παιδιά και ενήλικες που λαμβάνουν ή
έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση. Δεν είναι γνωστή η αιτία ή οι αιτίες που προκαλούν τη
δυσλεξία, αλλά είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συμπτώματα της
δυσλεξίας φαίνεται να είναι η αντιστροφή λέξεων ή αριθμών. Επιπλέον, η δυσλεξία κάνει το
άτομο να μην μπορεί να αναλύσει τις λέξεις σε μεμονωμένους ήχους ή να μη θυμάται πώς
ακούγονται οι λέξεις.
Σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, η δυσλεξία δεν είναι ένα οπτικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα
συμπτώματα που συχνά συνοδεύουν τη δυσλεξία είναι οι φτωχές δεξιότητες
βραχυπρόθεσμης μνήμης ή προβλήματα στην επεξεργασία της προφορικής γλώσσας.
Θεωρούμενη γενικά ως μια δυσκολία στην ανάγνωση, η δυσλεξία είναι μια κατάσταση που
δεν μπορεί να αντιστραφεί. Ωστόσο, πολλά άτομα αναπτύσσουν με επιτυχία στρατηγικές που
τα βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ανάγνωσης μέσα από αντισταθμιστική
εκπαίδευση.
Δυστυχώς, πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς πιστεύουν ότι όποιος μαθητής είναι αργός στην
ανάγνωση ή που δε φαίνεται να προχωρά με το ρυθμό των συμμαθητών του είναι
δυσλεξικός, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Όπως με οποιαδήποτε δυσκολία στην
ανάγνωση, ο πειραματισμός με διάφορες μεθόδους ανάγνωσης μπορεί να βοηθήσει στη
βελτίωση τόσο της ταχύτητας όσο και της ευχέρειας. Η «Ενότητα 2 – Κεφάλαιο 2.
Πετυχημένοι Δυσλεξικοί» παρουσιάζει μερικά συναρπαστικά παραδείγματα διάσημων και
πετυχημένων δυσλεκτικών ατόμων. Αλλά να θυμάστε – για κάθε διάσημο ή γνωστό
δυσλεκτικό άτομο, υπάρχουν χιλιάδες ακόμη που έχουν πετύχει, παρά τη διαταραχή τους.
Δυστυχώς, υπάρχουν εκατομμύρια που δεν τα έχουν καταφέρει – που όμως θα μπορούσαν!

Το ΔΕΠΥ, γνωστό και ως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, είναι
ένας πολύ γνωστός όρος μεταξύ των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Το ΔΕΠΥ είναι πιο
συχνό στα αγόρια παρά στα κορίτσια και θεωρείται η αιτία για την κακή συμπεριφορά των
παιδιών ή τους χαμηλούς βαθμούς στο σχολείο.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι οποιαδήποτε μαθησιακή διαταραχή ή δυσκολία πρέπει να
εξετάζεται και να αξιολογείται κατάλληλα από έναν ειδικό! Απλά και μόνο επειδή ένας
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Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής είναι παρόμοια με το ΔΕΠΥ, χωρίς όμως τα
προβλήματα υπερκινητικότητας. Σε κάποια άτομα, μπορεί να υπάρχει η υπερκινητικότητα
χωρίς οποιαδήποτε ελλείμματα στα επίπεδα προσοχής.
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Τα παιδιά, καθώς και οι ενήλικες που διαγιγνώσκονται με ΔΕΠΥ, συχνά δυσκολεύονται να
καταλάβουν οδηγίες που τους δίνονται στο σχολείο ή τον χώρο εργασίας. Η δυσκολία
συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες
είναι μια μεγάλη πρόκληση και η αποτυχία ολοκλήρωσης των εργασιών ή δραστηριοτήτων
είναι πολύ συνήθης.

μαθητής έχει δυσκολίες στο να απομνημονεύει λεξιλόγιο ή να κατανοεί έννοιες όσον αφορά
την ανάγνωση ή τη γραφή, δε σημαίνει ότι έχει μια διαταραχή στην ανάγνωση ή τη μάθηση.

Οι ενήλικες θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής
και αριθμητικής τους, καθώς και τις γενικότερες διανοητικές τους δεξιότητες, ώστε να
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους
και να αναλαμβάνουν δράση για επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία μελλοντικών
ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη. Η επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ενήλικες όσον
αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη, τους δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τους
ρόλους τους στην κοινωνία ως εργαζόμενοι και ως μέλη της οικογένειας και της κοινότητας
τους.

2.2.

Γενικές στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου

Η διαδικασία της κατανόησης κειμένου αρχίζει πριν ακόμη τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν,
όταν κάποιος τους διαβάζει μια εικονογραφημένη ιστορία. Ακούνε τις λέξεις, βλέπουν τις
εικόνες στο βιβλίο και συσχετίζουν τις λέξεις στη σελίδα με τις λέξεις που ακούνε και τις
έννοιες που αναπαριστούν.
Για να μάθουν στρατηγικές κατανόησης, οι ενήλικες χρειάζονται συγκεκριμένες στρατηγικές,
εξάσκηση και ανατροφοδότηση. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτές για να βοηθήσουν τους ενήλικες να καταλάβουν καλύτερα το κείμενο που
ακούνε ή διαβάζουν. Κάποιες από αυτές τις στρατηγικές περιγράφονται πιο κάτω
(Πηγή: https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs).
•

Πρόβλεψη

Όταν οι ενήλικες κάνουν προβλέψεις για το κείμενο που πρόκειται να διαβάσουν, αυτό
δημιουργεί κάποιες προσδοκίες με βάση τις προηγούμενές τους γνώσεις για παρόμοια
θέματα. Καθώς διαβάζουν και αποκτούν περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να αναθεωρούν
τις προβλέψεις τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη στήλη του Πίνακα «Κ-W-L»,
που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 2.4, για να εξηγήσετε αυτή τη στρατηγική.
•

Νοητική απεικόνιση

Σελίδα

Κατανόηση σημαίνει να καταλαβαίνουμε αυτό που διαβάζουμε. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν
να διαβάσουν εικόνες γρηγορότερα από ότι μπορούν να κατασκευάσουν νόημα. Η κατανόηση
προκύπτει από τις λέξεις που διαβάζονται και από τις νοερές εικόνες που δημιουργούνται ή
προκαλούνται από τις λέξεις. Οι φτωχές νοητικές εικόνες συνδέονται με φτωχή κατανόηση,
φτωχό λεξιλόγιο, φτωχές δεξιότητες αλληλουχίας, αδυναμία εντοπισμού της βασικής ιδέας,
φτωχή ικανότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων και φτωχές δεξιότητες σκέψης.
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Έρευνες έδειξαν ότι οι ενήλικες που κάνουν νοερές απεικονίσεις καθώς διαβάζουν, θυμούνται
καλύτερα από αυτούς που δεν το κάνουν (Pressley, 1977). Οι αναγνώστες μπορούν να
εκμεταλλευτούν τις εικόνες που έχει το κείμενο ή να δημιουργήσουν τις δικές τους νοητικές
εικόνες καθώς διαβάζουν ένα κείμενο που δεν είναι εικονογραφημένο.

Μπορούμε να ακούσουμε ξεκάθαρα όταν κάποιος δε διαβάζει σωστά. Δυστυχώς, δεν
μπορούμε να ακούσουμε και να δούμε τίποτα, όταν ένα άτομο δυσκολεύεται να δημιουργήσει
νοητικές εικόνες που θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει νόημα καθώς διαβάζει. Παρακαλώ
δείτε την «Ενότητα 2-Κεφάλαιο 4-Νοητική απεικόνιση» για μια απλή άσκηση την οποία
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μια εισαγωγή στη νοητική απεικόνιση.

Οι νοητικές εικόνες δομούν νόημα και οργανώνουν τη σκέψη. Σκεφτείτε τι σημαίνουν οι
έννοιες «έκπληξη», «θυμός», ή «χαρά». Ναι, μπορείτε να ορίσετε τις έννοιες αυτές με λέξεις,
ταυτόχρονα όμως ΒΛΕΠΕΤΕ εκφράσεις και γλώσσα του σώματος, τα οποία είναι βασικά
στοιχεία της κατανόησής σας για αυτές τις έννοιες. Παρακαλώ δείτε την «Ενότητα 2Κεφάλαιο 4-Νοητική απεικόνιση» για μια απλή άσκηση την οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όταν συζητάτε την έκφραση συναισθημάτων.
•

Σύνδεση

Μια γνωστική προσέγγιση η οποία είναι γνωστή και ως «διαβάζω πίσω από τις γραμμές»,
που έχει να κάνει με το να βρίσκουμε μια προσωπική σύνδεση με αυτό που διαβάζουμε, όπως
είναι μια προσωπική εμπειρία, άλλα κείμενα που έχουμε διαβάσει, κ.λπ., ώστε να
αναπτύξουμε μια βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου του κειμένου.
•

Ερωτήσεις

Το να κάνουν και να απαντούν ερωτήσεις για το κείμενο, είναι μια άλλη στρατηγική που
βοηθά τους ενήλικες να εστιάσουν στο νόημα του κειμένου. Οι εκπαιδευτές μπορούν να
βοηθήσουν μαθαίνοντας τους εκπαιδευόμενους τη διαδικασία του πώς να κάνουν τις σωστές
ερωτήσεις και τις στρατηγικές για να βρίσκουν τις απαντήσεις μέσα στο κείμενο.
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να θυμούνται ότι οι καλοί αναγνώστες σκέφτονται και
αναρωτιούνται ΣΥΝΕΧΩΣ. Διαβάζοντας ενεργά, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν μια
καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Πρέπει να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των ‘απλών’
ερωτήσεων και των ερωτήσεων ‘κρίσεως’. Οι απαντήσεις των απλών ερωτήσεων βρίσκονται
μέσα στο κείμενο (μπορούμε να τις βρούμε αυτούσιες μέσα στο κείμενο). Ένα παράδειγμα
αυτής της ερώτησης είναι «Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής;». Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
‘κρίσεως’ υποστηρίζονται από το κείμενο, αλλά δε βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ένα παράδειγμα
είναι: «Ποιο είναι το πιθανό δίδαγμα της ιστορίας;»
Ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, καθώς διαβάζουν ενεργά ένα κείμενο:
Ποιος; Τι; Πού; Πότε; Γιατί; Πώς;

Η επισήμανση της κεντρικής ιδέας και η σύνοψη του κειμένου απαιτεί οι εκπαιδευόμενοι να
καθορίσουν τι είναι σημαντικό και μετά να το διατυπώσουν με δικά τους λόγια. Μέρος αυτής
της διαδικασίας είναι να προσπαθήσουν να καταλάβουν ποιος είναι ο σκοπός του
συγγραφέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τρίτη στήλη του «Πίνακα Κ-W-L», που
περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 2.4, για να εξηγήσετε αυτή τη στρατηγική.
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Αποσαφήνιση

Σελίδα

•

•

Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τον τρόπο που γράφει ο συγγραφέας. Με το να δηλώσουν
συγκεκριμένα τι τους άρεσε και τι όχι στο κείμενο, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να
σκεφτούν κριτικά και να αναλύσουν τις τεχνικές γραφής του συγγραφέα.
Ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, για να αξιολογήσουν τον τρόπο που
γράφει ο συγγραφέας:
•
•
•

2.3.

Ποιο κομμάτι του κειμένου σας άρεσε περισσότερο; Λιγότερο;
Χρησιμοποίησε ο/η συγγραφέας μεταφορική γλώσσα, χιούμορ ή αγωνία;
Θα διαβάζατε περισσότερα βιβλία από αυτό τον/τη συγγραφέα;

Στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου: Αφηγηματικό κείμενο

Σελίδα
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Τα αφηγηματικά κείμενα λένε μια ιστορία, είτε αληθινή είτε φανταστική. Υπάρχουν πολλές
στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν
ένα αφηγηματικό κείμενο.

•

Χάρτης Ιστορίας

Χάρτης Ιστορίας
Τίτλος:
________________________________
Πλαίσιο
Πού και πότε λαμβάνει χώρα η
ιστορία (μπορεί να αλλάξει
στην πορεία)

Χαρακτήρες
Οι χαρακτήρες της ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένου του
πρωταγωνιστή, των οποίων τα
κίνητρα και πράξεις κινούν την
πλοκή της ιστορίας

Πρόβλημα
Τι θέτει τα γεγονότα σε κίνηση; Ποιο πρόβλημα
προέκυψε ή ποια ήταν τα βασικά πρόσωπα μετά;

Σημαντικά γεγονότα

Τα βασικά επεισόδια ή βήματα που δείχνουν
την εξέλιξη της κατάστασης
Αποτέλεσμα

Πώς λύθηκε το πρόβλημα; Επιτεύχθηκε ο στόχος;

Δίδαγμα
Το νόημα ή η σημασία της ιστορίας, το ηθικό δίδαγμα

Σελίδα

o Πλαίσιο: Πότε και πού λαμβάνει χώρα η ιστορία (που μπορεί να αλλάξει στην
πορεία)
o Χαρακτήρες: Οι άνθρωποι ή τα ζώα της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένου του
πρωταγωνιστή, των οποίων τα κίνητρα και οι πράξεις κινούν την ιστορία.
o Πλοκή: Η υπόθεση της ιστορίας, που συνήθως περιλαμβάνει ένα ή
περισσότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και τελικά να λύσει ο
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Ο εκπαιδευτής μπορεί να εξηγήσει τον «χάρτη ιστορίας», ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να
καταλάβουν τα συστατικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να φτιάξει την
ιστορία. Ο «χάρτης ιστορίας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

πρωταγωνιστής. Μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη: Πρόβλημα, σημαντικά
γεγονότα, αποτέλεσμα.
o Δίδαγμα: Το ηθικό δίδαγμα, το μάθημα ή η βασική ιδέα που ο συγγραφέας
θέλει οι αναγνώστες του να αποκομίσουν από την ιστορία. Ο συγγραφέας
μπορεί να το δηλώσει ρητά, όπως στα παραμύθια του Αισώπου, ή να αφήσει
τους αναγνώστες να το συμπεράνουν μόνοι τους (πιο συχνό).

Δείτε την «Ενότητα 2-Κεφάλαιο 4-Παράδειγμα Χάρτη Ιστορίας» όπου δίνεται ένα πολύ απλό
παράδειγμα Χάρτη Ιστορίας, ένα γενικό διάγραμμα και για ένα κενό διάγραμμα για
συμπλήρωση από τους εκπαιδευόμενους.
•

Αναδιήγηση

Όταν ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να αναδιηγηθούν μια ιστορία με δικά τους λόγια,
αυτό τους αναγκάζει να αναλύσουν το περιεχόμενο και να καθορίσουν τι είναι σημαντικό. Οι
εκπαιδευτές μπορούν να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να μη διηγηθούν απλώς την
ιστορία, αλλά και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα από αυτή.
•

Πρόβλεψη

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν μια πρόβλεψη
για μια ιστορία με βάση τον τίτλο και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, όπως εικόνες. Στη
συνέχεια, ζητούν από τους εκπαιδευόμενους να βρουν τμήματα του κειμένου που στηρίζουν
ή έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις τους.
•

Απάντηση ερωτήσεων κατανόησης

Οι διαφόρων ειδών ερωτήσεις που γίνονται στους εκπαιδευόμενους, τους ωθούν να βρουν
τις απαντήσεις με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα βρίσκοντας τες μέσα στο κείμενο ή
αξιοποιώντας προηγούμενες γνώσεις και συμπεραίνοντας απαντήσεις με βάση στοιχεία του
κειμένου.

2.4.

Στρατηγικές για κατανόηση γραπτού λόγου: Πληροφοριακό κείμενο

Το πληροφοριακό κείμενο εξηγεί δεδομένα και έννοιες, προκειμένου να ενημερώσει, να πείσει
ή να εξηγήσει.
•

Η Δομή του Πληροφοριακού Κειμένου

o Αίτιο και αποτέλεσμα – δείτε “Ενότητα 2-Κεφάλαιο 5. Παραδείγματα ΑίτιουΑποτελέσματος”.

Σελίδα

Επίσης, το πληροφοριακό κείμενο χρησιμοποιεί, συνήθως, μια από τις πέντε πιο συχνές
κειμενικές δομές, ως αρχή οργάνωσης:
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Ένα πληροφοριακό κείμενο περιλαμβάνει συνήθως οπτικά στοιχεία όπως τίτλους και
υποτίτλους οι οποίοι παρέχουν ξεκάθαρες ενδείξεις όσον αφορά τη δομή των πληροφοριών.
Επίσης, η πρώτη πρόταση κάθε παραγράφου είναι η θεματική πρόταση η οποία δηλώνει
σαφώς ποιο θα είναι το θέμα της παραγράφου.

o
o
o
o

Πρόβλημα και λύση
Σύγκριση και αντίθεση
Περιγραφή
Χρονική σειρά (χρονική ακολουθία γεγονότων, πράξεις ή βήματα)

Η διδασκαλία αυτών των δομών μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να
αναγνωρίσουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδεών και του σκοπού του κειμένου.
•

Κύρια ιδέα/Περίληψη

Μια περίληψη αποτυπώνει με συντομία την κύρια ιδέα του κειμένου και τις βασικές
λεπτομέρειες που την υποστηρίζουν. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καταλάβουν το κείμενο,
ώστε να γράψουν μια καλή περίληψη που δεν αποτελεί απλώς επανάληψη του κειμένου.
Διάγραμμα K-W-L
K
Γνωρίζω
(What I Know)

Το Στόουνχεντζ είναι
μεγάλο.
Είναι ένα μνημείο από
πέτρα.
Οι πέτρες είναι
τοποθετημένες σε σειρά.
Οι πέτρες
ευθυγραμμίζονται με
κάτι

Τίτλος: Στόουνχεντζ

W
Θέλω να μάθω
(What I Want to Know)

Πού είναι το Στόουνχεντζ;
Πότε κτίστηκε το
Στόουνχεντζ;
Γιατί κτίστηκε το
Στόουνχεντζ
Με τι ευθυγραμμίζονται
οι πέτρες;

Κατηγορίες πληροφοριών που περιμένω να χρησιμοποιήσω

Ο σκοπός του Στόουνχεντζ
Η ιστορία του Στόουνχεντζ
Η δομή του Στόουνχεντζ

L
Έχω μάθει
(What I Learned)

Το Στόουνχεντζ βρίσκεται
στη Νότι Αγγλία
Κανένας δεν είναι
σίγουρος ποιος έκτισε το
Στόουνχεντζ
Το Στόουνχεντζ κτίστηκε
χιλιάδες χρόνια πριν
Το Στόουνχεντζ ίσως να
ήταν ένας τόπος θεραπείας
των αρρώστων και των
τραυματισμένων ή ένα ιερό
για τους νεκρούς
Το Στόουνχεντζ
ευθυγραμμίζεται με την
πορεία του ήλιου κατά τις
μεγαλύτερες και τις
μικρότερες μέρες του
χρόνου.

Σελίδα

1. Γνωρίζω (What I Know): Πριν οι εκπαιδευόμενοι διαβάσουν το κείμενο, ζητήστε τους
να αναφέρουν τι γνωρίζουν ήδη για το θέμα. Γράφουν τις απαντήσεις τους στη στήλη
«Κ» του πίνακα «Κ-W-L» που θα τους δώσετε.
2. Θέλω να μάθω (What I Want to Know): Πείτε στους εκπαιδευόμενους να γράψουν
ερωτήσεις στη στήλη «W» για το τι θέλουν να μάθουν διαβάζοντας το κείμενο. Για

13

Υπάρχουν τρία βήματα στη διαδικασία K-W-L (Ogle, 1986):

παράδειγμα, μπορεί να αναρωτιούνται αν κάποια από τα «γεγονότα» που αναφέρουν
στη στήλη «Κ» είναι αλήθεια.
3. Έχω μάθει (What I Learned): Καθώς διαβάζουν το κείμενο, οι μαθητές θα πρέπει να
αναζητήσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν σημειώσει στη στήλη «W» και
να τις γράψουν στη στήλη «L», μαζί με ό,τι καινούριο έχουν μάθει.

Αφού έχουν διαβάσει το κείμενο όλοι οι εκπαιδευόμενοι, ο εκπαιδευτής κάνει μια συζήτηση
με τις ερωτήσεις και απαντήσεις.
•

Γραφικά διαγράμματα

Τα γραφικά διαγράμματα παρέχουν οπτικές αναπαραστάσεις των εννοιών σε ένα
πληροφοριακό κείμενο. Η αναπαράσταση ιδεών και σχέσεων γραφικά μπορεί να βοηθήσει
τους εκπαιδευόμενους να τις καταλάβουν και να τις θυμούνται. Παραδείγματα γραφικών
διαγραμμάτων:
o Διαγράμματα που αναπαριστούν κατηγορίες και ιεραρχίες
Εκτελεστικός διευθυντής

Ομάδα
ανθρώπινου
δυναμικού

Οικονομικός
διευθυντής

Τεχνικός
διευθυντής

Διευθυντής
ανθρώπινου
δυναμικού

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό
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o

Ομάδα τεχνικών

Σελίδα

Ομάδα
οικονομικών

o Πίνακες που συγκρίνουν δεδομένα
Κατηγορία
πλάνου

Τι πληρώνει η
ασφαλιστική
εταιρεία

Τι πληρώνετε
εσείς

Χάλκινο

60%

40%

Χρυσό

80%

20%

Ασημένιο

70%

Πλατινένιο

30%

90%

10%

o Χρονικά διαγράμματα που αναπαριστούν τη σειρά γεγονότων
Ενήλικας
βάτραχος

Αυγά

Κύκλος
ζωής του
βατράχου
Βατραχάκι

Πεινάω
πολύ;

Ναι

Παραγγέλλω
ορεκτικό

Όχι

Συμπεριλα
μβάνεται η
σαλάτα;

Όχι

Παραγγέλλω
ορεκτικό

Ναι

Επιλέγω σάλτσα
για τη σαλάτα

Η εκπαίδευση των ενήλικων μαθητών για το πώς να κατασκευάζουν γραφικά διαγράμματα
χρειάζεται καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει πρώτα να δείξουν τη
διαδικασία με παραδείγματα, στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κάνουν εξάσκηση
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και, τέλος, να δουλέψουν αυτόνομα.
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Κοιτάζω το
μενού

Διαγράμματα που αναπαριστούν τα βήματα μιας διαδικασίας

Σελίδα

o

Γυρίνος

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
Η «Ενότητα 2-Κεφάλαιο 5-Επιπρόσθετα τεστ» παρέχει τρία επιπλέον τεστ που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάπτυξης της ικανότητας
κατανόησης των εκπαιδευόμενων.
Ως άσκηση για σπάσιμο του πάγου στην αρχή του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτής μπορεί να
χρησιμοποιήσει την ακόλουθη δραστηριότητα (ή όποια άλλη δραστηριότητα γνωρίζει)
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Ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τα ονόματα ο ένας του
άλλου, ιδανικός για τα άτομα μιας ομάδας που γνωρίζονται για πρώτη φορά μεταξύ
τους, αλλά και μια καλή νοητική προθέρμανση, αφού απαιτεί συγκέντρωση και
εξάσκηση της μνήμης: οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής στέκονται σε κύκλο
βλέποντας ο ένας τον άλλο. Ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να αρχίσει λέγοντας
δυνατά το όνομα του/της, συνδέοντάς το με μια απλή χειρονομία (π.χ. σήκωμα του
χεριού, μετακίνηση του ποδιού, κούνημα του κεφαλιού, κ.λπ.). Στη συνέχεια, με τη
φορά των δεικτών του ρολογιού, όλα τα μέλη του κύκλου θα πρέπει να
προσπαθήσουν να επαναλάβουν τα ονόματα και τις χειρονομίες των ατόμων που
προηγήθηκαν, μαζί με το δικό τους όνομα και χειρονομία. Αυτό γίνεται μέχρι να
τελειώσει ο κύκλος, οπότε οι μαθητές πηγαίνουν στις θέσεις τους.

Σελίδα

•

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

45 λεπτά

30 λεπτά

• Αρχικό τεστ

• Σημασία της κατανόησης κειμένου

Υλικά

Πηγές

Χαρτοπίνακας Σπάσιμο του
πάγου (όπως
Μαρκαδόροι
περιγράφεται
στο κεφάλαιο
3 πιο πάνω)

Αντίγραφα
του αρχικού
τεστ για
όλους τους
μαθητές
(χωρίς τις
Απαντήσεις)
Βιντεοπροβολέας

Ενότητα 2Κεφάλαιο 1Αρχικό τεστ
Ενότητα 2Κεφάλαιο 9Παρουσίαση
Power Point
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45 λεπτά.

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
• Καλωσόρισμα των εκπαιδευόμενων
• Άσκηση για σπάσιμο του πάγου
• Οι κανόνες της εργαστηρίου –
Συμφωνήστε για τους κανόνες που θα
πρέπει να ακολουθούν όλοι κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου (αθόρυβα
τηλέφωνα, να γίνονται ερωτήσεις,
καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη, να
είστε εποικοδομητικοί, είναι εντάξει να
διαφωνείτε, οι διαφωνίες δεν πρέπει να
λαμβάνονται ως προσωπική επίθεση,
διασκεδάστε, απολαύστε το, κ.λπ.).
Γράψτε τους σε έναν χαρτοπίνακα και
ζητήστε από όλους να υπογράψουν.

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

60 λεπτά

120 λεπτά

• Πίνακας «K-W-L»:
o Κάντε μια εισαγωγή για την αρχή
του αιτίου αποτελέσματος
o Ανάλογα με το επίπεδο της
ομάδας, ο εκπαιδευτής φέρνει το
κατάλληλο κείμενο για τους
εκπαιδευόμενους. Οι
εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε
μικρές ομάδες των 2-3 και
αναπτύσσουν έναν πίνακα «K-WL». Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής
αναρτά τους πίνακες στον τοίχο
και γίνεται μια συζήτηση με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

Υλικά
Αντίγραφα
της Ενότητας
2-Κεφάλαιο 6,
για όλους
τους
εκπαιδευόμεν
ους

Πηγές
Ενότητα 2Κεφάλαιο 6Παράδειγμα
Χάρτη
Ιστορίας

Μεγάλα
φύλλα
χαρτιού

Μαρκαδόροι

Αντίγραφα
της Ενότητας
2-Κεφαλαίου
5, για όλους
τους
εκπαιδευόμενους
(χωρίς τις
απαντήσεις)
Αντίγραφα
του κειμένου
που
επιλέγηκε, για
όλους τους
εκπαιδευόμενους

Ενότητα 2Κεφάλαιο 5Παραδείγματα ΑιτίουΑποτελέσματος
Παράδειγμα
πίνακα
«K-W-L» στο
κεφάλαιο 2.4.
Κατάλληλο
κείμενο για
δημιουργία
πίνακα
«K-W-L»
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240 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
• Στρατηγικές κατανόησης κειμένου
Χάρτης ιστορίας
o Εισαγωγή στον Χάρτη Ιστορίας,
μέσα από ένα απλό παράδειγμα
ιστορίας
o Περιλαμβάνεται ένα πρότυπο
χάρτη και ένας κενός χάρτης
(δείτε κεφάλαιο 2.3)
o Οι εκπαιδευόμενοι φτιάχνουν τον
δικό τους Χάρτη Ιστορίας:
χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες
των τριών. Ο εκπαιδευτής
διηγείται μια γνωστή ιστορία και
οι εκπαιδευόμενοι φτιάχνουν τον
δικό τους χάρτη ιστορίας. Στη
συνέχεια γίνεται συζήτηση.
o Ανάλογα με το επίπεδο της
ομάδας, οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να επιλέξουν τη δική
τους ιστορία για να φτιάξουν τον
χάρτη.
• Αρχή Αιτίου-Αποτελέσματος:
o Κάντε μια εισαγωγή για την αρχή
του αιτίου-αποτελέσματος
o Κάντε τις ασκήσεις στην Ενότητα
2-Κεφάλαιο 5

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Υλικά

Πηγές

Αντίγραφα
των κειμένων
που θα
χρησιμοποιηθ
ούν κατά τη
διάρκεια της
άσκησης σε
ομάδες.

Γραφικά
διαγράμματα
στο κεφάλαιο
2.4.

Παραδείγματ
α που θα
χρησιμοποιηθ
ούν κατά τη
διάρκεια της
άσκησης σε
ομάδες.
Ενότητα 2Κεφάλαιο 4Νοητική
απεικόνιση

Αντίγραφα
• Νοητική απεικόνιση:
των κειμένων
o Συζητήστε για τη σημασία της
που θα
νοητικής απεικόνισης
o Κάντε την άσκηση του Κεφαλαίου χρησιμοποιηθούν κατά τη
4
διάρκεια της
Κείμενα για
o Ανάλογα με το επίπεδο της
άσκησης
την άσκηση
ομάδας, ο εκπαιδευτής επιλέγει
νοητικής
της νοητικής
ένα κείμενο που θα
απεικόνισης,
απεικόνισης
χρησιμοποιηθεί για μια
για όλους
προσωπική άσκηση νοητικής
τους
απεικόνισης. Κάθε
εκπαιδευόμεεκπαιδευόμενος παίρνει ένα
νους
κείμενο και το διαβάζει, και στη
συνέχεια περιγράφει (σε σημεία)
τον τρόπο που το έχει απεικονίσει
νοητικά. Γίνονται ζευγάρια και οι
εκπαιδευόμενοι μοιράζονται την
περιγραφή τους με τον παρτενέρ
τους. Στο τέλος, γίνεται μια
συζήτηση με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτή.
60 λεπτά
Παρουσίαση
• Γενικές στρατηγικές για την κατανόηση Αντίγραφα
των
με τις γενικές
κειμένου:
παρουσιάστρατηγικές
o Παρουσιάστε διάφορες
για την
στρατηγικές από το Κεφάλαιο 2.2 σεων για
όλους τους
κατανόηση
και κάντε μια σύνοψη όλων των
εκπαιδευόμε- κειμένου
θεμάτων που συζητήθηκαν κατά
νους
τη διάρκεια των μαθημάτων
Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση
Κάντε ένα τεστ αξιολόγησης χρησιμοποιώντας την
της ανάπτυξης γνώσεων)
“Ενότητα 2-Κεφάλαιο 8-Ενότητα Τεστ Αξιολόγησης”
120 λεπτά
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120 λεπτά

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
εκπαιδευτή
• Γραφικά διαγράμματα:
o Εισαγωγή στα γραφικά
διαγράμματα
o Ανάλογα με το επίπεδο της
ομάδας, ο εκπαιδευτής παρέχει
κατάλληλα κείμενα σε κάθε ομάδα
για τη δημιουργία γραφικών
διαγραμμάτων. Κάθε ομάδα
παρουσιάζει τα αποτελέσματά
της.

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον
Υλικά
Πηγές
εκπαιδευτή
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το
Ανατροφοδότηση από τους
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης
εκπαιδευόμενους

Σελίδα
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Προτεινόμενη
διάρκεια

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•
•
•
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•

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό (πλήρης έκδοση στα
αγγλικά) - http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό (σύντομη έκδοση στα
αγγλικά) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό (σύντομη έκδοση στις
γλώσσες των χωρών της ΕΕ) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-englishlanguage-learners

Σελίδα

•

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Ενότητα 2-Κεφάλαιο 1-Αρχικό τεστ
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 2-Ταξινομία του Bloom
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 3-Πετυχημένοι Δυσλεξικοί
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 4-Νοητική απεικόνιση
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 5-Παραδείγματα αιτίου-αποτελέσματος
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 6-Παράδειγμα Χάρτη Ιστορίας
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 7-Επιπρόσθετα τεστ
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 8-Τεστ αξιολόγησης ενότητας
Ενότητα 2-Κεφάλαιο 9-Παρουσίαση Power Point

Σελίδα

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ENOTHTA 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και λύστε τις ασκήσεις.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ,

ΗΛΙΑΚΗ,

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

ΚΑΙ

Πηγή: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές
πηγές ενέργειας. Ένας λόγος είναι για να μειώσουμε τους ρύπους
και τα αέρια του θερμοκηπίου. Οι εναλλακτικές (ή ανανεώσιμες)
πηγές ενέργειας βοηθούν στη μείωση των τοξικών ρύπων που
παράγονται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Οι
εναλλακτικές πηγές ενέργειας συμβάλλουν στην προστασία
απέναντι στις βλαβερές παρενέργειες που έχουν οι μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βοηθούν στη διατήρηση πολλών
από τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούμε σήμερα ως ενεργειακές πηγές.

Σελίδα

Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που
παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Ο άνεμος περιστρέφει
τα πτερύγια ανεμογεννητριών και αυτή η κίνηση μετατρέπεται, με τη
βοήθεια μιας ηλεκτρικής γεννήτριας, σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στους
παλαιότερους ανεμόμυλους, η ενέργεια του ανέμου γυρνούσε
μηχανισμούς οι οποίοι με την κίνησή τους έκαναν δουλειές όπως το
άλεσμα σπόρων, για να φτιαχτεί ψωμί, ή την άντληση νερού. Οι
ανεμογεννήτριες κτίζονται συνήθως σε αιολικά πάρκα, όπου
υπάρχουν πολλές ανεμογεννήτριες μαζί. Το 2005, μόνο το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώθηκε στον κόσμο προήλθε από την αιολική ενέργεια. Υπάρχουν πολλά
πλεονεκτήματα από τη χρήση της συγκεκριμένης πηγής ενέργειας: προκαλεί μηδενική
ρύπανση, είναι ανεξάντλητη, επιτρέπει την καλλιέργεια και τη βόσκηση στο ίδιο έδαφος όπου
βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες και, τέλος, τα αιολικά πάρκα μπορούν να δημιουργηθούν
οπουδήποτε. Ένα μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται συνεχής
άνεμος για να δημιουργηθεί αρκετή ενέργεια. Αν η ταχύτητα
του ανέμου μειωθεί, τότε παράγεται λιγότερη ενέργεια.
Επίσης, τα μεγάλα αιολικά πάρκα χαλούν την ομορφιά του
τοπίου, ειδικά για όσους μένουν κοντά σε αυτά.
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Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές πηγές ενέργειας: αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και
υδροηλεκτρική ενέργεια, είναι μερικά παραδείγματα.

Ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή
ηλεκτρισμού – ακόμη και για αφαίρεση του αλατιού από το νερό της θάλασσας ώστε να γίνει
το νερό πόσιμο ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις. Η ηλιακή ενέργεια
χρησιμοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μέσω ηλιοθερμικών πλακών θερμαίνει το νερό
ή τον αέρα. Άλλες μέθοδοι με τις οποίες αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια είναι, απλά, με το να
ανοίγουμε τις κουρτίνες ή τα παραθυρόφυλλα και να αφήνουμε τον ήλιο να μπει στο
δωμάτιο ή να χρησιμοποιούμε ένα είδος καθρέφτη ώστε να ζεσταίνουμε νερό και να
παράγουμε ατμό. Ένα βασικό πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι είναι ανανεώσιμη.
Όσο υπάρχει ηλιακό φως, θα μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από αυτό. Επίσης, δεν προκαλεί
καθόλου ρύπανση, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για θέρμανση κα
φωτισμό. Τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας είναι φανερά στη θέρμανση των πισινών,
στα σπα και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Γεωθερμική ενέργεια. Γεωθερμία είναι η
θερμότητα που υπάρχει στο εσωτερικό της γης.
Γεωθερμική είναι η ενέργεια που εκμεταλλεύεται
αυτή τη θερμότητα. Καυτά πετρώματα κάτω από
το έδαφος ζεσταίνουν το νερό και παράγεται
ατμός. Μετά από γεώτρηση ο ατμός ανεβαίνει με
πίεση προς τα πάνω τροφοδοτώντας τουρμπίνες,
οι οποίες στη συνέχεια δίνουν ενέργεια σε
ηλεκτρικές γεννήτριες. Ένα πλεονέκτημα αυτού του είδους της ενέργειας είναι ότι δεν
παράγει βλαβερούς ρύπους. Επίσης, μετά την τοποθέτηση της γεωθερμικής αντλίας
θερμότητας η ενέργεια είναι αυτοσυντηρούμενη και, τέλος, οι αντλίες συνήθως είναι μικρές,
οπότε αυτό δεν επηρεάζει την εμφάνιση του χώρου.

Σελίδα

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται
στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού και της
μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια στροβίλων
και ηλεκτρογεννητριών. Για να παραχθεί ενέργεια, αποταμιεύεται
νερό μέσα σε υδροηλεκτρικά έργα, όπως είναι τα φράγματα. Ένα
πλεονέκτημα αυτής της μορφής ενέργειας είναι ότι μπορούμε να παράγουμε ενέργεια ανά
πάσα στιγμή, αφού δεν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που να το εμποδίζουν. Επίσης, δεν
παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ακόμη, μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το νερό για
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα μειονεκτήματα είναι ότι τα φράγματα έχουν
μεγάλο κόστος δημιουργίας και συντήρησης. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες
νερού στην περιοχή, ώστε να παραχθεί ενέργεια.
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Υδροηλεκτρική ενέργεια.

Συμπέρασμα. Στη διάρκεια της ζωής σας, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις στον τομέα της
ενέργειας. Η γενιά σας πρέπει να προστατεύσει τους φυσικούς πόρους, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την επιβίωσή μας. Θα πρέπει να γίνετε υποστηρικτές της χρήσης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και να τις χρησιμοποιείτε όσο μπορείτε, ώστε να
προστατεύσουμε τον πλανήτη και να εξοικονομήσουμε τους φυσικούς μας πόρους.

Πηγή:
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources101/

Άσκηση 1. Χρησιμοποιήστε την κάθε λέξη σε μια πρόταση. Υπογραμμίστε τη λέξη που
χρησιμοποιήσατε.

ανανεώσιμες ____________________________________________________________________________________________

περιστρέφει _____________________________________________________________________________________________
συνεχή ___________________________________________________________________________________________________

Σελίδα
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αποτελεσματικά ________________________________________________________________________________________

Άσκηση 2. Κρυπτόλεξο. Βρείτε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας στο κρυπτόλεξο: αιολική,

ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική.
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Άσκηση 3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Βάλτε X μπροστά από τη σωστή απάντηση)
1. Ποια είναι παραδείγματα εναλλακτικών πηγών ενέργειας;
 Αιολική
 Ηλιακή

 Γεωθερμική

 Υδροηλεκτρική

 Όλα τα πιο πάνω
2. Ποια μορφή ενέργειας προέρχεται από τη θερμότητα στο εσωτερικό της γης;
 Άνθρακας
 Ορυκτά

Άσκηση 4. Ορισμοί (Γράψτε τον ορισμό κάθε λέξης, έτσι όπως χρησιμοποιείται στο κείμενο)
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 Γεωθερμική

1. ρύποι

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
2. περιστρέφει

_________________ __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. μετατρέπεται
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Άσκηση 5. Λεπτομερείς απαντήσεις (Απαντήστε με ολοκληρωμένες προτάσεις)

1. Ποιος είναι ένας λόγος για να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με
το κείμενο;
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Διαβάστε ξανά την τελευταία παράγραφο του κειμένου. Τι ενθαρρύνει τους αναγνώστες να
κάνουν ο συγγραφέας του κειμένου, ώστε να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να
εξοικονομήσουμε τους πόρους μας;
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Σελίδα

3. Συμπληρώστε τον πίνακα με τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα των
εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
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____________________________________________________________________________________________________________

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Αιολική

Ηλιακή

Γεωθερμική

Σελίδα
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Υδροηλεκτρική

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άσκηση 3.
1. ε

2. γ

Άσκηση 5. Λεπτομερείς απαντήσεις

1. Η χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας βοηθά στη μείωση των ρύπων και των
αερίων του θερμοκηπίου (αναφορά τουλάχιστον ενός λόγου)

2. Ο συγγραφέας λέει στους αναγνώστες ότι πρέπει να εξοικονομήσουν τους φυσικούς
πόρους που είναι απαραίτητοι για την επιβίωσή μας. Πρέπει να χρησιμοποιούν εναλλακτικές
πηγές ενέργειας, ώστε να εξοικονομήσουμε τους πόρους της Γης και να προστατεύσουμε τον
πλανήτη μας.

Σελίδα
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3. Δείτε το κείμενο για πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μορφής ενέργειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΤΟΥ BLOOM
Σύμφωνα με τον Chaffee (2003), η κριτική σκέψη είναι το «να κατανοούμε τον κόσμο
εξετάζοντας προσεκτικά τη διαδικασία σκέψης, αλλά και το να διασαφηνίζουμε και να
βελτιώνουμε την κατανόησή μας». Η κριτική σκέψη επεκτείνεται πέρα από την αποστήθιση
και τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ενθαρρύνει τις μορφές σκέψης που εστιάζουν στο
πώς αλλά και στο γιατί.

Η Ταξινομία του Bloom δημιουργήθηκε το 1956 υπό την προεδρία του εκπαιδευτικού
ψυχολόγου Δρ. Benjamin Bloom, προκειμένου να προάγει ανώτερες μορφές σκέψης στην
εκπαίδευση, όπως είναι η ανάλυση και αξιολόγηση εννοιών, διαδικασιών, λειτουργιών και
αρχών, σε αντίθεση με τη μηχανική απομνημόνευση γεγονότων (αποστήθιση).

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συμπεριφορών σκέψης τα οποία είναι
σημαντικά για τη μάθηση, οι Bloom, Englehart, Furst, Hill και Krathwohl (1956) ανέπτυξαν
μια ταξινόμηση/κατάταξη (ταξινομία) διανοητικών συμπεριφορών. Αυτή η ταξινομία
περιλαμβάνει τρεις τομείς: τον γνωστικό, τον ψυχοκοινωνικό και τον συναισθηματικό. Ο
γνωστικός τομέας έχει έξι επίπεδα: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και
αξιολόγηση.

Τα αρχικά επίπεδα του γνωστικού τομέα (τα οποία έχουν ως τίτλο τους ουσιαστικά)
παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Τη δεκαετία του 1990, μια ομάδα γνωσιακών ψυχολόγων με
επικεφαλής τους Anderson and Sosniak (1994), πρότειναν μια αναθεωρημένη έκδοση του
μοντέλου, ώστε να συμβαδίζει με τον 21ο αιώνα. Η βασική αλλαγή που έκαναν (Εικόνα 2)
ήταν ότι άλλαξαν τα ονόματα των επιπέδων μετατρέποντάς τα από ουσιαστικά σε ρήματα.
Δημιουργώ

Σύνθεση

Αξιολογώ

Ανάλυση

Αναλύω

Εφαρμογή

Εφαρμόζω

Κατανόηση

Κατανοώ

Γνώση

Θυμάμαι

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Σελίδα
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Αξιολόγηση

Το δέυτερο επίπεδο είναι η Κατανόηση. Το επίπεδο αυτό έχει να κάνει με την κατανόηση του
μηνύματος της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ του καθενός από τα στοιχεία του
θέματος που διδάσκεται ο μαθητής. Τα συστατικά στοιχεία της κατανόησης περιλαμβάνουν
την απόδοση/μετάφραση, την ερμηνεία και την προέκταση. Ο μαθητής είναι σε θέση να
αναδιατυπώνει το πρόβλημα με δικά του λόγια, να ερμηνεύει γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο
και να οδηγείται σε συμπεράσματα.
Ο Gluck έχει πει ότι ο μαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να αναπτύξει νέες δεξιότητες και ότι οι
τρεις βασικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, αριθμητική – δεν είναι πλέον αρκετές. Πρέπει
να προσθέσουμε τις ικανότητες της πληροφορικής, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας
για αλλαγή (Gluck 1992 από Peters 1994 σελ. 259).
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Πιο κάτω θα δείτε μια επισκόπηση της Ταξινομίας του Bloom:

Ορισμός του
Bloom

Ανάκληση
πληροφοριών που
αποκτήθηκαν
προηγουμένως

Κατανόηση
γεγονότων

Εφαρμογή
γνώσης σε
πραγματικές
καταστάσεις

Δεξιότητες
που
παρατηρούνται και
επιδεικνύονται

Παρατήρηση &
ανάκληση
δεδομένων και
πληροφοριών.
Γνώση ημερομηνιών,
τοποθεσιών,
γεγονότων, βασικών
ιδεών, εννοιών,
όρων, αρχών.
Πλήρης κατανόηση
του περιεχομένου
του θέματος, των
μεθόδων και των
διαδικασιών

Χρήσιμα
ρήματα

Κατονομάζω,
απαριθμώ, λέω, ,
αναπαράγω,
επιλέγω,
αναγνωρίζω, δείχνω,

Κατανόηση
πληροφοριών και
αρχών.
Σύλληψη νοήματος.
Παράφραση της
γνώσης σε νέο
πλαίσιο.
Ερμηνεία πινάκων,
γεγονότων.
Σύγκριση, αντίθεση.
Διάταξη,
ομαδοποίηση,
συμπέρασμα.
Πρόβλεψη
συνεπειών

Αξιοποίηση/εφαρ
μογή
πληροφοριών.
Χρήση μεθόδων,
εννοιών και
θεωριών σε νέες
καταστάσεις.
Επίλυση
προβλημάτων με
τη χρήση των
αποκτηθέντων
δεξιοτήτων ή
γνώσεων
Κατασκευή
πινάκων και
διαγραμμάτων
Κατασκευάζω,
συμπληρώνω,
ταξινομώ,
λύνω, προβάλλω,
χρησιμοποιώ,

Παραφράζω, εξηγώ,
δίνω
παραδείγματα,
προβλέπω,
ξαναγράφω,

Εφαρμογή
(αξιοποιώντας
τη γνώση)

Ανάλυση
(αναλύοντας στα
επιμέρους
συστατικά)

Σύνθεση
(συνδυάζοντας
τα πράγματα
διαφορετικά)

Αξιολόγηση
(ασκώντας
κριτική)

Ανάλυση
αντικειμένων ή
ιδεών σε
απλούστερα
κομμάτια και
εύρεση στοιχείων
για υποστήριξη
γενικεύσεων
Εντοπισμός
μοτίβων.
Οργάνωση &
επισήμανση των
συστατικών
στοιχείων και
μερών.
Αναγνώριση
κρυμμένου
νοήματος.
Διάκριση μεταξύ
γεγονότων και
συμπερασμάτων.
Αξιολόγηση
σημασίας.
Ανάλυση δομής
Συγκρίνω,
συγκεντρώνω,
επιλέγω, επεξηγώ,
συμπαιρένω,
αναλύω,

Σύνθεση σχετικών
ιδεών σε νέες
ολότητες ή
πρόταση
εναλλακτικών
λύσεων

Πρόταση και
υπεράσπιση
ισχυρισμών
βασισμένων σε
εσωτερικά στοιχεία
ή εξωτερικά
κριτήρια

Δημιουργία νέων
ιδεών
Συσχετισμός/σύνδε
ση γνώσης από
διάφορους τομείς.
Πρόβλεψη,
δημιουργία,
συμπεράσματα,
προτάσεις,
παραγωγή
αυθεντικού έργου

Σχεδιάζω,
φαντάζομαι,
βελτιώνω,
δημιουργώ,
προγραμματίζω,

Σύγκριση και
διάκριση μεταξύ
ιδεών.
Αξιολόγηση της
αξίας θεωριών,
παρουσιάσεων.
Λήψη αποφάσεων
στη βάση λογικών
επιχειρημάτων.
Επαλήθευση/εξακρ
ίβωση της αξίας
επιχειρημάτων/έργ
ου.
Αναγνώριση της
υποκειμενικότητας
Κρίνω, ερμηνεύω,
βαθμολογώ,
αξιολογώ,
συμπεραίνω,
εκτιμώ, αιτιολογώ,
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Κατανόηση
(καταλαβαίνοντας)
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Γνώση
(ανακαλύπτοντας)

αναγνωρίζω,
βρίσκω, γράφω,
κατηγοριοποιώ,
δηλώνω, ορίζω,
επαναλαμβάνω

Συμπλήρωση
χρονολογικού
πίνακα,
επαναδιήγηση
ιστορίας,
συμπλήρωση
ακροστιχίδας,
λίστα πληροφοριών,
διάγραμμα
γεγονότων.

Βιβλία,
διαγράμματα,
ταινίες, CD,
εκδηλώσεις, μέσα
ενημέρωσης

Εφαρμογή
(αξιοποιώντας
τη γνώση)

Ανάλυση
(αναλύοντας στα
επιμέρους
συστατικά)

Σύνθεση
(συνδυάζοντας
τα πράγματα
διαφορετικά)

Αξιολόγηση
(ασκώντας
κριτική)

περιγράφω,
επισκοπώ ,
μετατρέπω,
συνοψίζω,
μεταφράζω,
συζητώ, προβλέπω,
διακρίνω,
επαναδιατυπώνω,
συνδέω, επεκτείνω,
υπολογίζω,
διαφοροποιώ

επιδεικνύω,
εφαρμόζω
υπολογίζω,
εξετάζω,
παρουσιάζω,
τροποποιώ,
συσχετίζω,
αλλάζω,
προβλέπω,
παράγω,
ανακαλύπτω,
εξασκώ
Δημιουργία
λευκώματος,
Δημιουργία
παιχνιδιού
επανάληψης,
Κατασκευή ενός
μοντέλου, χάρτης,
οδηγίες, παζλ

ξεχωρίζω,
διερευνώ,
αντιπαραβάλλω,
διευθετώ,
κατηγοριοποιώ,
κρίνω, υποδιαιρώ,
κάνω διάγραμμα

αναθεωρώ,
ανακατασκευάζω,
παράγω,
τροποποιώ,
επινοώ, συνδυάζω,
ενώνω,
αναδιοργανώνω,
ενσωματώνω,
αντικαθιστώ

συζητώ,
επιχειρηματολογώ,
επιβεβαιώνω,
προτείνω,
υποστηρίζω,
ιεραρχώ,
τεκμηριώνω,
ισχυρίζομαι,
επικροτώ,
διαχωρίζω, κρίνω

Σχεδιασμός
ερωτηματολογίου,
δημιουργία
θεατρικής
παράστασης, παζλ,
έκθεση

Ανάπτυξη
κριτηρίων,
υποστήριξη μιας
υπόθεσης, πρόταση
για αλλαγή,
συζήτηση, κριτική
επισκόπηση,
εισήγηση

Κινούμενα σχέδια,
τάσεις,
πίνακες,
συνέπειες, γραφικές
παραστάσεις

Εικόνες,
κατασκευές,
μοντέλα,
ημερολόγιο,
φωτογραφίες,
συλλογή

Έκθεση, έρευνα,
Γραφικές
παραστάσεις,
διαγράμματα,
πίνακες,
ερωτηματολόγιο

Δημιουργία ενός
καινούριου
προϊόντος,
προώθηση μιας
ιδέας/έννοιας,
κατασκευή ενός
καλύτερου …,
έκθεση, τηλεόραση,
διαφήμιση, μια
πρωτότυπη ιδέα

Επαναδιατύπωση
με άλλα λόγια,
παρουσίαση της
κύριας ιδέας,
περίληψη,
κολάζ,
διάγραμμα/χάρτης
ιδεών, δημιουργία
κόμικς

Διήγημα, ποίηση,
εφευρέσεις,
κουκλοθέατρο,
άρθρο,
ραδιοφωνικό/τηλε
οπτικό πρόγραμμα

Αυτοαξιολόγηση,
επιστολές, έρευνες,
προσομοίωση
δίκης, συζητήσεις

Προσαρμογή από: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia.
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green.
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Χρήση

Κατανόηση
(καταλαβαίνοντας)
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Πιθανές
δραστηριότητες
&
αποτελέσματα

Γνώση
(ανακαλύπτοντας)

Πιο κάτω παρέχονται δείγματα ερωτήσεων για το κάθε ένα από τα επίπεδα. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις ερωτήσεις στην εκπαίδευσή τους, ώστε να ενισχύσουν
την γνωστική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη των μαθητών τους.
Τομέας «Γνωρίζω»

Δώστε τον ορισμό του______________ , Ποιες πληροφορίες δίνονται; Τι πρέπει να βρείτε; Πείτε
πού βρίσκεται το ______________ , Πότε πραγματοποιήθηκε το γεγονός; Απαριθμήστε τα
______________ , Κατονομάστε τα ______________.
Τομέας «Κατανοώ»

Eξηγήστε την έννοια του/της ______________ , Δώστε ένα παράδειγμα του/της ______________ ,
Πείτε ένα παράδειγα για ______________ , Περιγράψτε με δικά σας λόγια τι σημαίνει το
______________ , Τι οδήγησε στο ______________ .
Τομέας «Εφαρμόζω»

Τι θα συνέβαινε αν ______________ ; Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ ______________ , και
______________; Τι θα κάνατε, αν συνέβαινε ______________ ; Τι θα κάνατε, αν ήσαστε εκεί όταν
______________ ;
Τομέας «Αναλύω»

Συγκρίνετε το ______________ με το ______________ , Γιατί είναι σημαντικό το ______________ ; Ποιες
πληροφορίες στηρίζουν την άποψή σας; Με ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαμε να
ερμηνεύσουμε το ______________ ;
Τομέας «Αξιολογώ»

Τι αλλαγές θα κάνατε, για να βελτιώσετε το ______________ ; Μπορείτε να επεκταθείτε στο θέμα
______________ ; Μπορείτε να δώσετε κάποιες εναλλακτικές στο ______________ ;
Τομέας «Δημιουργώ»

Σελίδα

5

Συμφωνείτε με ______________ ; Ποια είναι η άποψή σας για ______________ ; Πώς θα αποδεικνύατε
ή θα καταρρίπτατε το ______________ ; Σε ποια δεδομένα στηρίξατε τα συμπεράσματά σας;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πετυχημένοι Δυσλεξικοί
Δεδομένου ότι η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που μπορεί συνήθως να ξεπεραστεί με την
πάροδο του χρόνου, με προσπάθεια και, κυρίως, με θεραπεία, είναι κρίσιμης σημασίας να
μιλήσουμε στα δυσλεξικά άτομα για γνωστούς ανθρώπους που ήταν δυσλεξικοί και όμως
κατάφεραν να πετύχουν στη ζωή τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να τα βοηθήσουμε να
μην τα παρατήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δυσλεξικών ανθρώπων που έχουν
συνεισφέρει πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Ανάμεσά τους είναι διάσημοι ηθοποιοί,
σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, αθλητές, δικηγόροι, γιατροί, επιστήμονες, πολιτικοί και
επιχειρηματίες.

Αυτοί οι επιτυχημένοι δυσλεξικοί έμαθαν να αντιμετωπίζουν ή να παρακάμπτουν τις
δυσκολίες τους, καταφέρνοντας έτσι να πετύχουν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Μάλιστα,
η διαταραχή τους υπήρξε συχνά καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία τους, αφού τους
ανάγκασε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν κρυμμένα ταλέντα. Συχνά, τα πιο σημαντικά
‘σωτήρια’ γνωρίσματά τους ήταν η αποφασιστικότητα και η επιμονή, παράλληλα με μια
απεγνωσμένη ανάγκη να αποδείξουν ότι δεν ήταν τόσο ανόητοι όσο πίστευαν. Ως
αποτέλεσμα, δεν τα παρατούσαν ποτέ, όσο δύσκολο και να έμοιαζε αυτό που είχαν να
κάνουν. Η επιτυχία τους, παρά τη δυσλεξία, είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να συμβούν
«θαύματα», αν τα δυσλεξικά άτομα ενθαρρύνονται από γονείς που τους αγαπούν, δασκάλους
που τους νοιάζονται και ‘θεραπευτές’ που τους βοηθούν να πιστέψουν στον εαυτό τους.
Ακολουθεί ένα συναρπαστικό δείγμα διάσημων και επιτυχημένων δυσλεξικών ατόμων:

Άλμπερτ Αϊνστάιν - Γερμανός θεωρητικός φυσικός. Ανέπτυξε τη γενική θεωρία της
σχετικότητας, τον ένα από τους δύο πυλώνες της σύγχρονης φυσικής (μαζί με την κβαντική
μηχανική). Η δουλειά του Αϊνστάιν είναι επίσης γνωστή για την επιρροή της στη φιλοσοφία
της επιστήμης. Ο Αϊνστάιν είναι περισσότερο γνωστός στην ποπ κουλτούρα για την εξίσωσή
του για την ισοδυναμία μάζας-ενέργειας E = mc2 (η οποία έχει ονομαστεί ως «η πιο γνωστή
εξίσωση του κόσμου»). Παρέλαβε το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις «υπηρεσίες του στη
θεωρητική φυσική»).
Λεονάρντο Ντα Βίντσι – Κυρίως ζωγράφος, δημιουργός της διάσημης Μόνα Λίζα· ωστόσο ο
Λεονάρντο Ντα Βίντσι ήταν ικανός σε πολλούς άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
μαθηματικών, της γλυπτικής και των εφευρέσεων.

Πάμπλο Πικάσο – Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, με
την ικανότητα να ζωγραφίζει ασυνήθιστη αφηρημένη τέχνη. Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν η
δυσλεξία που ενέπνευσε τις εξωπραγματικές ιδέες για τους πίνακές του.
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Ορλάντο Μπλουμ – Ηθοποιός του Χόλυγουντ, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του
ρόλους στους «Πειρατές της Καραϊβικής» και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Όταν
διαγνώστηκε ως δυσλεξικός στο σχολείο, η μητέρα του τον ενθάρρυνε να αρχίσει μαθήματα
ζωγραφικής και θεάτρου.
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Τζον Φ. Κέννεντυ, Τζορτζ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Ο. Μπους – Οι τρεις αυτοί Πρόεδροι
των ΗΠΑ πιστεύεται ότι ήταν δυσλεξικοί.

Τομ Κρουζ – Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Κρουζ, πρωταγωνιστής μπλοκμπάστερ ταινιών
δράσης, διαγνώστηκε με δυσλεξία στα επτά του χρόνια, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε.
«Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ σε αυτό που διάβαζα, μετά έφτανα στο τέλος της σελίδας
και δε θυμόμουν σχεδόν τίποτα από όσα είχα διαβάσει». Ο Τομ Κρουζ μεγάλωσε και πέτυχε,
παρά τη φτώχεια, τις συχνές μετακομίσεις, την ελλιπή εκπαίδευση και τη δυσλεξία. Χωρίς
αμφιβολία τον έσωσε το ταλέντο του στην υποκριτική, καθώς και η ακλόνητη επιμονή του να
υπερνικήσει τα προβλήματά του και να πετύχει. Τελικά, υιοθέτησε ιδιαίτερες τεχνικές ώστε
να μαθαίνει τις ατάκες του, καταλήγοντας ένας πολυβραβευμένος χολιγουντιανός σταρ!

Τζιμ Κάρεϊ – Ο δύο φορές βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός έγινε διάσημος μέσα από
πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Ντετέκτιβ Ζώων», «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος» και
«Η Μάσκα», οι οποίοι τον καθιέρωσαν ως ένα κορυφαίο κωμικό ηθοποιό.

Γούπι Γκόλντμπεργκ – Κωμικός, πολιτική ακτιβίστρια και, πρόσφατα, παρουσιάστρια
εκπομπής στην τηλεόραση. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους
που έχουν κερδίσει βραβείο Όσκαρ, Γκράμι, Τόνυ και Έμμυ.
Στίβεν Σπίλμπεργκ – Μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία του
κινηματογράφου, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, είναι ίσως ο πιο γνωστός σκηνοθέτης του Χόλυγουντ
και ένας από τους πλουσιότερους δημιουργούς ταινιών στον κόσμο. Είναι νικητής τριών
βραβείων Όσκαρ, τριών Χρυσών Σφαιρών, τεσσάρων βραβείων Έμμυ και η λίστα
συνεχίζεται!
Γουώλτ Ντίσνεϋ – Έκτισε την αυτοκρατορία Disney με τον αδελφό του και είναι υπεύθυνος
για την ανάπτυξη των κινουμένων σχεδίων.
Τζον Λένον – Τραγουδιστής των Beatles τη δεκαετία του 1960 και τραγουδοποιός

Τζέιμι Όλιβερ – Επαγγελματίας σεφ, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και τηλεοπτική
προσωπικότητα. Άφησε το σχολείο στα 16 και γρήγορα κατάφερε να ανελιχθεί σε επικεφαλή
σεφ.

Ρίτσαρντ Μπράνσον – Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Virgin, δεν πέρασε
εύκολα σχολικά χρόνια. Στην πραγματικότητα, το σχολείο ήταν κάτι σαν εφιάλτης για αυτόν.
Οι βαθμοί του στα διαγωνίσματα ήταν εξαιρετικά χαμηλοί και το μέλλον του δεν
προμηνυόταν σπουδαίο. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που του προκαλούσε η
διαγνωσμένη του δυσλεξία, η χαρισματική του προσωπικότητα και το επιχειρηματικό του
ταλέντο τον οδήγησε στην επιτυχία.

•
•
•

Αθλητές: Μοχάμεντ Άλι, Μάτζικ Τζόνσον
Σχεδιαστές: Τόμι Χίλφιγκερ
Εφευρέτες: Τόμας Έντισον
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Υπάρχουν πολλές άλλες προσωπικότητες που δεν άφησαν τη δυσλεξία να σταθεί εμπόδιο
στην επιτυχία τους, μεταξύ των οποίων:
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Πολλοί άλλοι εκτελεστικοί διευθυντές έχουν αναγνωρίσει τη δυσλεξία τους,
συμπεριλαμβανομένου του Μπιλ Γκέιτς, του Τσαρλς Σουάμπ, του Τεντ Τέρνε, του Χένρυ
Φορντ, κ.ά.

•
•
•
•

Πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες: Τζωρτζ Σμιθ Πάττον, Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος
Ηθοποιοί και τραγουδιστές: Κιάνου Ριβς, Κίρα Νάιτλι, Βινς Βον, Σερ, Χάρι
Μπελαφόντε, Νάιτζελ Κέννεντι
Επιστήμονες: Μάικλ Φαραντέι, Πιερ Κιουρί
Συγγραφείς: Αγκάθα Κρίστι, Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, Γκυστάβ Φλωμπέρ, Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν, Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς
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Πηγές:
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/
• http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Νοητική Απεικόνιση
Παρακαλώ διαβάστε τη λέξη που βρίσκεται μέσα στο κουτί:
Τώρα, αν παρατηρήσετε το μυαλό σας, θα δείτε ότι έχετε μια νοητική εικόνα ενός
«βατράχου». Πώς μοιάζει ο «βάτραχός» σας; Περιγράψτε τον στον εαυτό σας.
Μπορεί να έχετε μια νοητική εικόνα ενός πράσινου βατράχου
πάνω σε ένα νούφαρο...
…ή ενός καφέ βατράχου μέσα στο γρασίδι,
…ή ενός λούτρινου βατράχου,

…ή του βατράχου από το Sesame Street …
Τώρα, ας δούμε πώς χρησιμοποιείτε τις νοητικές σας εικόνες, για να κατανοήσετε έννοιες…
Παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη ερώτηση όπως παρουσιάζεται:

Σελίδα
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Είδατε τον βάτραχο να πηδάει, μόλις διαβάσατε τη λέξη «πήδηξε»;
Άλλαξε η εικόνα, όταν διαβάσατε τη λέξη κτίριο;
Είδατε την πόρτα;

Παρακαλώ δώστε ένα όνομα στα συναισθήματα που εκφράζουν οι πιο κάτω εικόνες:

1.

2.

3.

4.

5.

Σελίδα
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6.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Θυμός
Αηδία
Φόβος
Χαρά
Λύπη
Έκπληξη

Σελίδα

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENOTHTA 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Παράδειγμα
Αίτιο:
Το παράθυρο
ήταν ανοικτό

Αποτέλεσμα:
Μπήκε κρύος
αέρας μέσα
στο σπίτι

Άσκηση 1. Αντιστοιχήστε το αίτιο με το αποτέλεσμα.
Αίτιο

Αποτέλεσμα

1. Το αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο. _______

A. Τα άλογα διψούσαν.

3. Οι μαθητές ήταν ήσυχοι στην τάξη. _______

Γ. Πεινούσε πολύ το μεσημέρι.

2. Ο Μανώλης έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά. _______
4. Έβρεξε. _______

5. Η Λυδία δεν έφαγε πρωινό. _______
6. Έκανε πολλή ζέστη έξω. _______

7. Τα κορδόνια της Άννας δεν ήταν δεμένα. ______
8. Η βάρκα είχε μια διαρροή. _______

9. Το κουτάβι κυνηγούσε την ουρά του. _______

10. Υπήρχε πολύ νερό στην κατσαρόλα. _______

B. Έπεσε κάτω.

Δ. Νύσταζε την επόμενη μέρα.
E. Ξεχείλισε.

Στ. Όλοι γελούσαν.
Ζ. Βυθίστηκε.

H. Ο Χρίστος βράχηκε.

Θ. Ο δάσκαλος τους έδωσε βραβείο.

Ι. Ένα άλλο αυτοκίνητο το χτύπησε.

Σελίδα

Έχετε ποτέ σκεφτεί τι κάνει ένα ηφαίστειο να εκραγεί ή τι συμβαίνει
μετά; Το βιβλίο «Κίνδυνος! Ηφαίστεια» του Σέιμουρ Σιμόν περιγράφει
πολλές σχέσεις αίτιου και αποτελέσματος για την έκρηξη ηφαιστείων.
Όταν η θερμοκρασία κάτω από τον φλοιό της Γης ανεβαίνει,
δημιουργείται τόση θερμοκρασία που είναι αρκετή να λιώσει τα
πετρώματα και να τα μετατρέψει σε μάγμα. Κάποιες φορές αυτά τα
λιωμένα πετρώματα εκρήγνυνται μέσα από την επιφάνεια της γης, κάτι που προκαλεί την
εκτίναξη πετρών, στάχτης και τοξικών αερίων στην ατμόσφαιρα. Η λάβα που ρέει από το
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Άσκηση 2. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και λύστε την άσκηση.

ηφαίστειο μπορεί να ρίξει δέντρα, να καταστρέψει σπίτια, ακόμη και ολόκληρες πόλεις.
Παρόλο που τα ηφαίστεια μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, η έκρηξη ενός
ηφαιστείου μπορεί να δημιουργήσει καινούρια γη. Πολλές φορές αυτή η καινούρια γη έχει τη
μορφή ενός νησιού μέσα στον ωκεανό. Ίσως και να ζείτε σε έδαφος που έχει δημιουργηθεί
από ένα ηφαίστειο.
Συμπληρώστε και άλλα αποτελέσματα της ηφαιστειακής έκρηξης.
Αίτιο

Αποτελέσματα
Έκρηξη πέτρας και στάχτης
Εκτίναξη καυτής λάβας

Έκρηξη ηφαιστείου

Άσκηση 3. Διαβάστε τις πιο κάτω προτάσεις. Γράψτε ποιο πιστεύετε μπορεί να είναι το αίτιο
του κάθε αποτελέσματος.
1. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η Ιωάννα έπεσε από τις σκάλες.

2. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η οικογένεια αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο.

3. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η γάτα γρατζούνισε τον Μιχάλη.

4. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Τα φώτα έσβησαν.

6. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Ο Γιάννης κέρδισε τον διαγωνισμό ορθογραφίας.

Σελίδα

Αποτέλεσμα: Το τρένο άργησε να φτάσει.
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5. Αίτιο: ____________________________________________________________________________

7. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η καρέκλα έπεσε.

8. Αίτιο: ____________________________________________________________________________
Αποτέλεσμα: Η Κατερίνα γέλασε δυνατά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άσκηση 1.

Αίτιο

Αποτέλεσμα

1. Το αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο. ___Ι____

A. Τα άλογα διψούσαν.

3. Οι μαθητές ήταν ήσυχοι στην τάξη. ___Θ____

Γ. Πεινούσε πολύ το μεσημέρι.

2. Ο Μανώλης έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά. ___Δ____
4. Έβρεξε. ___Η____

5. Η Λυδία δεν έφαγε πρωινό. ___Γ____

B. Έπεσε κάτω.

Δ. Νύσταζε την επόμενη μέρα.
E. Ξεχείλισε.

6. Έκανε πολλή ζέστη έξω. ___Α____

7. Τα κορδόνια της Άννας δεν ήταν δεμένα. ___Β____
8. Η βάρκα είχε μια διαρροή. ___Ζ____

9. Το κουτάβι κυνηγούσε την ουρά του. ___Στ____
10. Υπήρχε πολύ νερό στην κατσαρόλα. ___Ε____

Στ. Όλοι γελούσαν.
Ζ. Βυθίστηκε.

H. Ο Χρίστος βράχηκε.

Θ. Ο δάσκαλος τους έδωσε βραβείο.

Ι. Ένα άλλο αυτοκίνητο το χτύπησε.

Άσκηση 2.
Αίτιο

Αποτελέσματα
Έκρηξη πέτρας και στάχτης

Μπορεί να καταστραφούν πόλεις
Ρίχνονται κάτω δέντρα
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Καταστρέφονται σπίτια

Σελίδα

Έκρηξη ηφαιστείου

Εκτίναξη καυτής λάβας

Δημιουργείται νέα γη
Άσκηση 3.
Οι απαντήσεις των μαθητών θα διαφέρουν. Παραδείγματα σωστών απαντήσεων.
1. Αίτιο: ____________Η αδελφή της Ιωάννας άφησε μια μπάλα στις σκάλες_________________

Αποτέλεσμα: Η Ιωάννα έπεσε από τις σκάλες.

2. Αίτιο: ____________Ο κύριος Γιάννης είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο_________________
Αποτέλεσμα: Η οικογένεια αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο.
3. Αίτιο: ____________Ο Μιχάλης πείραζε τη γάτα._________________
Αποτέλεσμα: Η γάτα γρατζούνισε τον Μιχάλη.

4. Αίτιο: ____________Έγινε μια καταιγίδα χθες το βράδυ._________________
Αποτέλεσμα: Τα φώτα έσβησαν.

5. Αίτιο: ____________Το χιόνι μπλόκαρε τον σιδηρόδρομο._________________
Αποτέλεσμα: Το τρένο άργησε να φτάσει.

6. Αίτιο: ____________Ο Γιώργος διάβασε προσεκτικά την ορθογραφία του._________________

Αποτέλεσμα: Ο Γιάννης κέρδισε τον διαγωνισμό ορθογραφίας.
7. Αίτιο: ____________Πήδηξε από το τραπέζι._________________
Αποτέλεσμα: Η καρέκλα έπεσε.

8. Αίτιο: ____________Η αδερφή της Κατερίνας είπε ένα ανέκδοτο._________________

Σελίδα
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Αποτέλεσμα: Η Κατερίνα γέλασε δυνατά.

ENOTHTA 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Χάρτης Ιστορίας

Τίτλος: Η Χρυσομαλλούσα και τα τρία αρκουδάκια
Χαρακτήρες

Πλαίσιο

Χρυσομαλλούσα
Μπαμπάς Αρκούδος
Μαμά αρκούδα
Μικρό Αρκουδάκι

Μια φορά και έναν καιρό
Σπίτι στο δάσος

Πρόβλημα
Ενώ έλειπαν οι τρεις αρκούδες, η Χρυσομαλλούσα
μπήκε στο σπίτι τους
Σημαντικά γεγονότα
1. Η Χρυσομαλλούσα έφαγε ένα πιάτο σούπα
2. Η Χρυσομαλλούσα κάθισε σε μια καρέκλα και την έσπασε
3. Η Χρυσομαλλούσα ξάπλωσε πάνω σε ένα κρεβάτι και αποκοιμήθηκε
4. Οι αρκούδες επέστρεψαν σπίτι και βρήκαν το άδειο πιάτο, τη σπασμένη
καρέκλα και τη Χρυσομαλλούσα στο κερβάτι.
Αποτέλεσμα
Η Χρυσομαλλούσα άρχισε να τρέχει και δε γύρισε ποτέ πίσω

Δίδαγμα

Σελίδα
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Πρέπει να σεβόμαστε την περιουσία των άλλων

Χάρτης Ιστορίας

Τίτλος: ________________________________

Πλαίσιο
Πού και πότε λαμβάνει χώρα η
ιστορία (μπορεί να αλλάξει στην
πορεία)

Χαρακτήρες
Οι χαρακτήρες της ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένου του
πρωταγωνιστή, των οποίων τα
κίνητρα και πράξεις
κινητοποιούν την ιστορία

Πρόβλημα
Τι θέτει τα γεγονότα σε κίνηση; Ποιο πρόβλημα προέκυψε
ή ποια ήταν τα βασικά πρόσωπα στη συνέχεια;

Σημαντικά γεγονότα

Τα βασικά επεισόδια ή βήματα που δείχνουν την
εξέλιξη της κατάστασης

Αποτέλεσμα
Πώς λύθηκε το πρόβλημα; Επιτεύχθηκε ο στόχος;

Σελίδα
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Δίδαγμα
Το νόημα ή η σημασία της ιστορίας, το ηθικό δίδαγμα

Τίτλος: ________________________________
Χαρακτήρες

Πλαίσιο

Πρόβλημα

Σημαντικά γεγονότα

Αποτέλεσμα

3

Δίδαγμα

Σελίδα

Χάρτης ιστορίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΣΤ

1. ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ – ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πηγή: https://www.k12reader.com/

Ο Λούις Κάρολ έγραψε την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» το 1865. Είναι η ιστορία ενός
κοριτσιού που ακολούθησε έναν λαγό και πέρασε κάποιες απίστευτες περιπέτειες. Πιο κάτω
είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Η Αλίκη κάθεται με την αδερφή της κοντά σε ένα ποτάμι.

«Έτσι λοιπόν αναλογιζόταν (όσο της ήταν δυνατόν να σκεφτεί, γιατί η ζεστή μέρα την έκανε
να νιώθει νυσταγμένη και αποχαυνωμένη), αν η ευχαρίστηση να πλέξει κανείς μια γιρλάντα
από μαργαρίτες άξιζε τον κόπο να την κάνει να σηκωθεί και να πάει να τις μαζέψει, όταν
ξαφνικά ένας Άσπρος Λαγός με ροζ μάτια πέρασε δίπλα της τρέχοντας.

Αυτό δεν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο, κι η Αλίκη ούτε που παραξενεύτηκε όταν άκουσε τον
Λαγό να μονολογεί, «Ω θεέ μου! Ω θεέ μου! Έχω καθυστερήσει πολύ!» Όμως όταν ο Λαγός
έβγαλε κι ένα ρολόι μέσα από την τσέπη του γιλέκου του, κοίταζε την ώρα και ξανάρχισε να
τρέχει, η Αλίκη πετάχτηκε πάνω, γιατί σκέφτηκε αστραπιαία πως δεν είχε δει ποτέ λαγό με
τσέπη γιλέκου, και μάλιστα να βγαίνει από κει μέσα ένα ρολόι, και ξαναμμένη από περιέργεια,
πέρασε το λιβάδι τρέχοντας πίσω του, και μόλις που πρόλαβε να το δει να χώνεται σε μια
τεράστια τρύπα, κάτω από τον φράχτη. Χωρίς να χάσει λεπτό, η Αλίκη τον ακολούθησε!»

1. Αναφέρετε το αίτιο: Η Αλίκη δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να σηκωθεί για να μαζέψει

μαργαρίτες. Γιατί ένιωθε έτσι;
____________________________________________________________________________________________________________

2. Αναφέρετε το αποτέλεσμα: Ο Άσπρος Λαγός είχε ένα ρολόι και φορούσε ένα γιλέκο. Τι

αποτέλεσμα είχε αυτό στην Αλίκη;
____________________________________________________________________________________________________________

3. Αναφέρετε το αίτιο: Η Αλίκη ακολούθησε τον Άσπρο Λαγό. Τι ένιωθε που την έκανε να

ακολουθήσει τον Λαγό;
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1. Αναφέρετε το αίτιο: Η Αλίκη νύσταζε.
2. Αναφέρετε το αποτέλεσμα: Άρχισε να σηκώνεται.
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3. Αναφέρετε το αίτιο: Ήταν «ξαναμμένη από περιέργεια».

2. ΑΜΠΙΓΚΕΪΛ ΑΝΤΑΜΣ: ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ
Πηγή: https://www.k12reader.com/

Η Άμπιγκεϊλ Άνταμς (1744-1818) ήταν η γυναίκα ενός από τους Ιδρυτές των ΗΠΑ, του Τζον
Άνταμς. Καθώς συμμετείχε στο Κογκρέσο της Φιλαδέλφειας το 1776, η Άμπιγκεϊλ έγραφε στον
άνδρα της συχνά. Πιο κάτω είναι ένα μέρος του γράμματός της από τις 31 Μαρτίου 1776.
«Έχω ακούσει με χαρά ότι έχετε κηρύξει ανεξαρτησία. Και, παρεμπιπτόντως, στους
καινούριους νόμους που υποθέτω είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε, θέλω να θυμηθείτε
τις γυναίκες και να είστε πιο γενναιόδωροι και ευνοϊκοί απέναντί τους από τους προγόνους
σας. Μη βάλετε τόσο ανεξέλεγκτη δύναμη στα χέρια των συζύγων. Θυμηθείτε, όλοι οι άνδρες
θα ήταν τύραννοι, αν μπορούσαν. Αν δε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στις γυναίκες,
είμαστε αποφασισμένες να υποκινήσουμε επανάσταση, και δε θα κρατηθούμε δέσμιες από
οποιουσδήποτε νόμους στους οποίους δεν έχουμε φωνή ή εκπροσώπηση.
Ότι οι άνδρες είναι από τη φύση τους τυραννικοί είναι μια αλήθεια τόσο καθιερωμένη που
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης· όσοι από εσάς θέλετε να είστε ευτυχισμένοι, πρόθυμα
παραδώστε τον σκληρό τίτλο του αφέντη για τον πιο τρυφερό ρόλο του φίλου. Γιατί, τότε,
δεν αφαιρείτε από τα χέρια των μοχθηρών και των άνομων την εξουσία να μας
συμπεριφέρονται ταπεινωτικά και προσβλητικά χωρίς να τιμωρούνται; Οι άνδρες όλων των
ηλικιών με κοινή λογική αποστρέφονται αυτά τα έθιμα που μας αντιμετωπίζουν μόνο ως
υπηρέτριες του φύλου σας· αντιμετωπίστε μας λοιπόν ως πλάσματα που έχει θέσει η Θεία
Πρόνοια υπό την προστασία σας, και μιμούμενοι τον Παντοδύναμο χρησιμοποιήστε αυτή τη
δύναμη μόνο για την ευτυχία μας».
Τι προσπαθεί να πείσει τον άντρα της να κάνει η Άμπιγκεϊλ; Δώστε δύο παραδείγματα για το
πώς προσπαθεί να τον πείσει.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Η Άμπιγκεϊλ Άνταμς θέλει να πείσει τον άντρα της να συμπεριλάβει την καλύτερη
μεταχείριση των γυναικών στους νόμους της νέας χώρας. Προσπαθεί να τον προειδοποιήσει
για τις συνέπειες αν «δε δοθεί η απαραίτητη προσοχή και σημασία στις γυναίκες». Οι
γυναίκες θα αρχίσουν τη δική τους επανάσταση. Επίσης, επικαλείται την κοινή λογική του,
λέγοντας ότι «οι άνδρες όλων των ηλικιών με κοινή λογική αποστρέφονται αυτά τα έθιμα…».

3. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Πηγή: https://www.k12reader.com/

O Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ουίνστον Τσώρτσιλ παρέδωσε μια ομιλία στη Βουλή
των Κοινοτήτων στις 4 Ιουνίου, 1940. Ο Τσώρτσιλ εξήγησε ότι η προσπάθεια της Βρετανίας
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν πήγαινε καλά και ότι ήταν πιθανή μια γερμανική εισβολή στη
Βρετανία. Χαρισματικός ομιλητής, ο Τσώρτσιλ ήξερε ότι πρέπει να πείσει τον βρετανικό λαό ότι
η νίκη θα ερχόταν μια μέρα. Όταν ο Τσώρτσιλ έκανε την ομιλία του, οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη
μπει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλά για την ελπίδα του ότι ο «Νέος Κόσμος», δηλαδή οι ΗΠΑ,
θα έμπαιναν στον πόλεμο. Πιο κάτω είναι το τέλος της ομιλίας του.
«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι, αν όλοι πράξουν το καθήκον τους, αν τίποτε δεν
παραμεληθεί και αν γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις, όπως γίνονται, θα αποδειχθούμε και πάλι
ικανοί να υπερασπιστούμε τη νησιωτική πατρίδα μας, να εκδιώξουμε τη θύελλα του πολέμου
και να επιβιώσουμε μπροστά στην απειλή της τυραννίας, για χρόνια αν είναι απαραίτητο,
μόνοι μας αν είναι απαραίτητο.
Σε κάθε περίπτωση αυτό θα προσπαθήσουμε να πράξουμε. Αυτή είναι η απόφαση της
κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητος – όλων τους, μέχρις ενός. Αυτή είναι η θέληση της
Βουλής και του έθνους.

Η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλική Δημοκρατία, αλληλένδετες στον αγώνα και στην
ανάγκη τους, θα υπερασπιστούν μέχρι θανάτου το πάτριο έδαφός τους, συντρέχοντας ο ένας
τον άλλον σαν καλοί σύντροφοι, ως το τέλος της δύναμής τους.

Μολονότι μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης και πολλά παλαιά και φημισμένα κράτη έχουν πέσει
ή μπορεί να πέσουν στη λαβή της Γκεστάπο και όλου του μισητού μηχανισμού της ναζιστικής
κυριαρχίας, δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα αποτύχουμε.

Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι τέλους, πρέπει να πολεμήσουμε στη Γαλλία, πρέπει να
πολεμήσουμε σε θάλασσες και ωκεανούς, πρέπει να πολεμήσουμε με ενισχυμένη
αυτοπεποίθηση και δύναμη στους αιθέρες, πρέπει να υπερασπιστούμε το Νησί μας, όποιο κι
αν είναι το κόστος. Πρέπει να πολεμήσουμε στις παραλίες, πρέπει να πολεμήσουμε στους
αγρούς και τους δρόμους, πρέπει να πολεμήσουμε στους λόφους. Δεν πρέπει ποτέ να
παραδοθούμε κι ακόμη κι αν-παρότι δεν το πιστεύω ούτε στιγμή- αυτό το Νησί ή ένα μεγάλο
μέρος του υποταχθεί και πεινάσει, τότε η Αυτοκρατορία μας πέρα από τις θάλασσες,
οπλισμένη και φυλασσόμενη από το βρετανικό στόλο, θα συνεχίσει τη μάχη μέχρι, με το
θέλημα του Θεού, ο Νέος Κόσμος με όλη τη δύναμη και την ισχύ του, θα προχωρήσει στη
διάσωση και την απελευθέρωση του παλιού.

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/news/184717/oi-11-omilies-poy-allaxanton-kosmo-apo-ton-linkoln-os-ton-martin-loyther-kingk
Γιατί ο Τσώρτσιλ επαναλαμβάνει τη φράση «θα παλέψουμε» ξανά και ξανά; Πώς αυτό ενισχύει
τον βασικό σκοπό της ομιλίας του;

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Ο Τσώρτσιλ χρησιμοποιεί την επανάληψη της φράσεις «θα παλέψουμε» για να δώσει έμφαση
και να δείξει πίστη. Στη σκοτεινή περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσώρτσιλ πρέπει να
δηλώσει ξεκάθαρα ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κερδίσει τον πόλεμο
με οποιοδήποτε κόστος. Κάνοντας τη δέσμευση να παλέψει σε οποιοδήποτε πιθανό χώρο,
κάνει ξεκάθαρο ότι η Βρετανία δε θα παραδοθεί ποτέ.

ENOTHTA 2 – KΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το ακόλουθο κείμενο και λύστε τις ασκήσεις.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πηγή: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Τι καλούμε βιώσιμες πηγές ενέργειας; Βιώσιμες πηγές ενέργειας
θεωρούνται οι μορφές ενέργειας οι οποίες προέρχονται από
ανανεώσιμες πηγές (που αναπληρώνονται από τη φύση), όπως
είναι η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος, η βροχή και η γεωθερμία. Σε
αυτό τον ορισμό περιλαμβάνεται ο ηλεκτρισμός και η θερμότητα
που παράγεται από τον ήλιο, τον άνεμο, τον ωκεανό, το νερό, τη
βιομάζα (ενέργεια από τα φυτά), τη γεωθερμία (ενέργεια από το
εσωτερικό της γης) και τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο. Αυτές οι μορφές ενέργειας συνήθως
περιλαμβάνουν και τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
Τα ορυκτά καύσιμα δε θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, επειδή η ανθρώπινη
κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί μια μείωση σε αυτόν τον τύπο καυσίμου.

Ηλιακή ενέργεια. Η λατινική λέξη για τον ήλιο είναι «solar». Επομένως, η ηλιακή ενέργεια
είναι η ισχυρή πηγή ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο. Για δισεκατομμύρια χρόνια, ο
ήλιος παράγει ενέργεια. Υπολογίζεται ότι το ηλιακό φως που πέφτει στη Γη για μία ώρα, είναι
ικανό να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες όλων των ανθρώπων για έναν χρόνο! Το
φαντάζεστε;
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Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η διαδικασία της άμεσης χρήσης ηλιακής ενέργειας για
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση συγκεκριμένων συσκευών. Ηλεκτρισμός
μπορεί επίσης να παραχθεί έμμεσα από γεννήτριες ατμού, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλιακούς
θερμοσυλλέκτες για να ζεστάνουν ένα ρευστό λειτουργίας. Πώς ακριβώς λειτουργεί η ηλιακή
ενέργεια; Η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται από παθητικά ηλιακά συστήματα για τη
θέρμανση ή ψύξη κτιρίων, από παθητικούς ηλιακούς θερμοσυλλέκτες και από συστήματα

1

Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας, συνήθως θερμότητα και
ηλεκτρισμό. Ο Τζον Χέρσελ, ένας Βρετανός αστρονόμος στα 1830, χρησιμοποίησε έναν
ηλιακό συλλέκτη για να ψήσει το φαγητό του καθώς ήταν σε μια αποστολή εξερεύνησης
άγνωστου χερσαίου εδάφους στην Αφρική. Σήμερα, η χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για πολλούς
σκοπούς: από το ζέσταμα του νερού στο σπίτι τους μέχρι τη θέρμανση χώρων σε κτίρια, από
την αποξήρανση αγροτικών προϊόντων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και για
τη θέρμανση της πισίνας τους!

συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας. Η θερμότητα του ήλιου χρησιμοποιείται για να παραχθεί
ατμός, ο οποίος στη συνέχεια στρέφει μια γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρισμό.

Τα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας είναι η μεγάλη έκταση γης που απαιτείται για να
συλλεχθεί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση γης, καθώς και το υψηλό κόστος
κατασκευής.
Αιολική ενέργεια. Ο άνεμος ανήκει στις βιώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι
ανεξάντλητος και θα υπάρχει όσο φωτίζει ο ήλιος τη Γη που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από
αυτόν. Ο άνεμος προκαλείται από την άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης από τον ήλιο.
Σήμερα, η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται για να παράγει ηλεκτρισμό.

Η σύγχρονη χρήση των ανεμογεννητριών έχει τις απαρχές της στον 17ο αιώνα, όταν οι
Ολλανδοί χρησιμοποιούσαν την ενέργεια του ανέμου για να ανακτήσουν εκατοντάδες
χιλιάδες στρέμματα γης αποξηραίνοντας το δέλτα του ποταμού Ρήνου. Για τα επόμενα 300
χρόνια, η ενέργεια του ανέμου χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού, το άλεσμα σιτηρών
και για το πριόνισμα ξύλων. Σήμερα, μέσα από τις εξελίξεις στον τομέα της αεροδυναμικής
και των σύνθετων υλικών, έχουν εφευρεθεί γεννήτριες που παράγουν ηλεκτρισμό από τον
άνεμο. Αυτές οι μηχανές ποικίλουν σε μέγεθος, αρχίζοντας από ένα μέτρο και φτάνοντας τα
εκατόν μέτρα σε διάμετρο δρομέα, και από εκατόν μέχρι χίλια κιλοβάτ σε ισχύ εξόδου.
Το κόστος της αιολικής ενέργειας καθορίζεται από το κόστος εγκατάστασης της
ανεμογεννήτριας και του ποσού ενέργειας που παράγεται. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από τον άνεμο αυξάνεται σε όλο τον κόσμο.

Βιομάζα. Oργανικό υλικό που έχει αποθηκεύσει ηλιακή ενέργεια με τη μορφή χημικής
ενέργειας, θεωρείται βιομάζα. Αυτού του είδους το καύσιμο περιλαμβάνει ξύλο, υπολείμματα
ξυλείας, άχυρο, λίπασμα, ζαχαροκάλαμο και υποπροϊόντα από διάφορες γεωργικές
διαδικασίες.
Μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, η χλωροφύλλη στα φυτά, με τη βοήθεια της
ενέργειας του ήλιου, μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα από το νερό και τον αέρα σε
υδατάνθρακες (ενώσεις άνθρακα, υδρογόνου και οξυγόνου). Όταν καίγονται αυτοί οι
υδατάνθρακες, μετατρέπονται πάλι σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό και απελευθερώνουν
την ενέργεια του ήλιου.

Το ποσό της διαθέσιμης ενέργειας του νερού καθορίζεται από τη ροή του νερού και την
πτώση του νερού. Αυτός είναι ένας από τις πιο παλιούς τρόπους αξιοποίησης μιας πηγής
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Παράλληλα με την τυπική διαδικασία της καύσης, η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε υγρά
καύσιμα ή σε καύσιμα αέρια με μια διαδικασία που αποκαλείται «αεριοποίηση». Οι
επιστήμονες διερευνούν ποια φυτά προσφέρονται για καλύτερη παραγωγή ενέργειας.
Διερευνούνται επίσης πιο αποτελεσματικοί και καθαροί τρόποι για τη χρήση της βιομάζας.

ενέργειας από τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι νερόμυλοι άρχισαν να χρησιμοποιούνται
περισσότερο από 2000 πριν.
Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί από τους ωκεανούς από μετατροπή της
παλιρροϊκής ενέργειας, της ενέργειας των κυμάτων, της ωκεάνιας θερμικής ενέργειας, της
ενέργειας των ωκεάνιων ρευμάτων, των ωκεάνιων ανέμων και της ωσμωτικής ενέργειας.

Υπάρχουν ωστόσο και μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι τα φράγματα που
δημιουργούνται στις κοίτες των ποταμών διαταράσσουν τη φυσική άγρια ζωή της περιοχής.
Επίσης, οι παλιρροϊκές μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη θαλάσσια ζωή, αφού διαταράσσουν το χρονικό
διάστημα ανάμεσα στις υψηλές και χαμηλές παλίρροιες, ενώ τα πλοία μπορεί να μείνουν
καθηλωμένα σε χαμηλές παλίρροιες.

Γεωθερμική ενέργεια. Η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια που προέρχεται από τη
θερμότητα της γης, χρησιμοποιείται ως μια αποτελεσματική πηγή θερμότητας σε μικρής
κλίμακας εφαρμογές, όπως είναι τα θερμοκήπια. Αυτού του είδους η θερμότητα μπορεί να
βρεθεί σχεδόν οπουδήποτε, από το χώμα στις πίσω αυλές μας μέχρι σε απομακρυσμένα
πηγάδια σε χώρες όπως η Ινδονησία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μεταλλικό νερό ζεσταίνεται από τη γη. Η χρήση της
γεωθερμικής ενέργειας δεν κοστίζει, είναι βιώσιμη και δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Άσκηση 1. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις σε προτάσεις. Υπογραμμίστε τη λέξη που

χρησιμοποιήσατε.

έδαφος ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
τροχιά ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
σύγχρονη _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
απομακρυσμένα ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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προέρχεται ______________________________________________________________________________________________

Άσκηση 2. Τι σημαίνει στο κείμενο η λέξη «χερσαίος», που συναντούμαι και σε άλλες λέξεις
όπως «χερσόνησος» και «χερσότοπος»;

____________________________________________________________________________________________________________

Ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης είναι χερσαίοι πλανήτες, επειδή είναι οι πιο κοντινοί στη Γη
όσον αφορά την πυκνότητα και τη σύνθεση

Άσκηση 3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Βάλτε Χ μπροστά από τη σωστή απάντηση)
1. Τι προκαλεί τον άνεμο;

 α. Η ξαφνική αλλαγή στη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μέρας

 β. Τα σύννεφα που κινούνται κυκλικά στην ατμόσφαιρα

 γ. Η άνιση θέρμανση της επιφάνειας της Γης από τον ήλιο
 δ. Όλα τα πιο πάνω

2. Σύμφωνα με το κείμενο, η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για όλους αυτούς τους λόγους
εκτός από:
 α. Θέρμανση των σπιτιών

 β. Θέρμανση χώρων σε κτίρια

 γ. Αποξήρανση γεωργικών προϊόντων

 δ. Θέρμανση σάουνας
 ε. Θέρμανση πισινών

 β. άχυρο, ζαχαροκάλαμο και λίπασμα
 γ. λίμνη, ρεύμα και νερό ποταμού
 δ. Υποπροϊόντα γεωργίας

Σελίδα
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3. Σύμφωνα με το κείμενο, η βιομάζα περιλαμβάνει:

Άσκηση 4. Λεπτομερής απάντηση (απαντήστε με ολοκληρωμένες προτάσεις)

1. Διαλέξτε μια μορφή βιώσιμης ενέργειας που περιγράφεται στο κείμενο. Γράψτε μια
περίληψη για αυτόν τον τύπο ενέργειας. Συμπεριλάβετε έναν ορισμό και
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα.
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι βιώσιμες μορφές ενέργειας;

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Ψάξτε τη λέξη «βιώσιμος» στο λεξικό. Τι άλλου είδους πράγματα είναι βιώσιμα εκτός από
την ενέργεια; Εξηγήστε την απάντησή σας.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Σελίδα
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____________________________________________________________________________________________________________

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Άσκηση 2.
Σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην ξηρά.

Άσκηση 3.
1. δ

2. δ

3. α, β, δ

Άσκηση 4. Λεπτομερής απάντηση

Σελίδα
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1. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μια μορφή βιώσιμης ενέργειας και συνοψίζει αναφέροντας
έναν ορισμό, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
2. Οι βιώσιμες μορφές ενέργειας είναι σημαντικές, γιατί υπάρχει μια συνεχής πηγή ενέργειας
η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.
3. Ο εκπαιδευόμενος αναζητεί τη λέξη «βιώσιμος» και αναφέρει και άλλα πράγματα τα
οποία είναι βιώσιμα εκτός από τις μορφές ενέργειας.

ENOTHTA 2

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΑΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι ενήλικες θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναπτύξουν
τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής
τους, καθώς και τις γενικότερες διανοητικές τους
δεξιότητες, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες, να εκφράζουν τις απόψεις και τις ιδέες
τους και να αναλαμβάνουν δράση για επίλυση
προβλημάτων και για τη δημιουργία μελλοντικών
ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη.
Η επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ενήλικες όσον αφορά την
προσωπική τους ανάπτυξη, τους δίνει τη δυνατότητα να
εκπληρώσουν τους ρόλους τους στην κοινωνία ως εργαζόμενοι και
ως μέλη της οικογένειας και της κοινότητας.

Κατανόηση

• Η ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να
αντιλαμβανόμαστε το νόημα του γραπτού και του
προφορικού λόγου
περίληψη
αλληλουχία
εξαγωγή συμπερασμάτων
σύγκριση και αντίθεση
αναστοχασμός
συσχετισμός με την
υπάρχουσα γνώση
• επίλυση προβλημάτων
•
•
•
•
•
•

• διάκριση μεταξύ δεδομένων
και άποψης
• εύρεση της κύριας ιδέας,
των βασικών γεγονότων και
των λεπτομερειών
• γνώση συγκεκριμένων
στρατηγικών κατανόησης

Στρατηγικές ανάγνωσης
Πρόβλεψη

Νοερή απεικόνιση

Προσπαθήστε να βρείτε τι
μπορεί να συμβεί μετά

Φανταστείτε τους ανθρώπους,
τα μέρη και τα γεγονότα που
περιγράφονται

Ερωτήσεις

Αποσαφήνιση

Κάντε ερωτήσεις για
αυτά που διαβάζετε

Διερευνήστε. Εντοπίστε
τα κύρια σημεία
και κάντε περίληψη.

Σύνδεση

Συνδέστε αυτά που διαβάζετε με
άλλα κείμενα και με τον
πραγματικό κόσμο

Αξιολόγηση

Αξιολογήστε την ιστορία
και τις πράξεις
των χαρακτήρων.

Χάρτης Ιστορίας
Πλαίσιο

Χαρακτήρες

Πρόβλημα

Σημαντικά γεγονότα

Αποτέλεσμα

Δίδαγμα

Η αρχή του αιτίου-αποτελέσματος
Αίτιο:
Το παράθυρο
ήταν ανοικτό

Αποτέλεσμα:
Μπήκε κρύος
αέρας στο
σπίτι

Διάγραμμα K-W-L
K
Γνωρίζω
(What I
Know)

W
Θέλω να
μάθω
(What I
Want to
Know)

Κατηγορίες πληροφοριών
που περιμένω να
χρησιμοποιήσω

L
Έχω μάθει
(What I
Learned)

Γραφικά διαγράμματα
Κατηγορίες και Ιεραρχίες

Εκτελεστικός διευθυντής
Ομάδα
οικονομικών

Ομάδα τεχνικών

Ομάδα
ανθρώπινου
δυναμικού

Οικονομικός
διευθυντής

Τεχνικός
διευθυντής

Διευθυντής
ανθρώπινου
δυναμικού

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Βοηθός
διευθυντής

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Γραφικά διαγράμματα
Κατηγορία
πλάνου

Τι πληρώνετε
εσείς

Χάλκινο

Τι πληρώνει η
ασφαλιστική
εταιρεία
60%

Χρυσό

80%

20%

Ασημένιο
Πλατινένιο

40%

70%

30%

90%

10%

Διάγραμμα χρόνου

Σύγκριση δεδομένων

Ενήλικας
βάτραχος

Αυγά

Βατραχάκι

Γυρίνος

Γραφικά διαγράμματα
Κοιτάζω το
μενού

Πεινάω
πολύ;

Ναι
Παραγγέλνω
ορεκτικό

Όχι

Συμπεριλα
μβάνεται η
σαλάτα;

Όχι

Παραγγέλν
ω ορεκτικό

Ναι
Επιλέγω
σάλτσα για τη
σαλάτα

Διαγράμματα ροής- βήματα μιας διαδικασίας

Νοερή απεικόνιση
βάτραχος
Ο βάτραχος
πήδηξε
μέσα στο κτίριο
όταν άνοιξαν οι πόρτες.
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