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ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη 
αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. 
Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο λα ηνπο μεράζνπκε θαη 
λα πξνρσξήζνπκε πξνο ηα κπξνο. Κάζε ρξόλν δαπαλώληαη δηζεθαηνκκύξηα 
δνιάξηα από κεγάιεο εηαηξείεο γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Δάλ ηα ρξή-
καηα πνπ μνδεύνληαη γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηνύληαλ 
πξνο όθεινο εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θαη όρη εθείλσλ πνπ πινπηίδνπλ, ηόηε ζα 
κπνξνύζαλ λα αλαθνπθίζνπλ εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο από ηα δεηλά. 

Άννα 

Η πξόθιεζε ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη γηα πνιινύο αλζξώπνπο 
πεγή έκπλεπζεο. Δδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα θνηηάδνπκε ηνλ νπξαλό θαη 
νλεηξεπόκαζηε, κε ηε ιαρηάξα λα θηάζνπκε ζη’ αζηέξηα θαη λα ηα αγγίμνπκε, κε 
ηε ιαρηάξα λα επηθνηλσλήζνπκε κε θάηη πνπ κόλν ζηε θαληαζία καο κπνξεί λα 
ππάξρεη, κε ηε ιαρηάξα λα κάζνπκε... Δίκαζηε κόλνη ζην Σύκπαλ; 

Μεηαθνξηθά, ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη αλάγθε γηα γλώζε θαη είλαη ε 
αλάγθε γηα γλώζε εθείλε πνπ θάλεη ηνλ θόζκν λα πξνρσξεί. Δλώ νη ξεαιηζηέο 
κάο ζπκίδνπλ αδηάθνπα ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξόληνο, νη νλεηξνπόινη κάο 
δηεπξύλνπλ ην πλεύκα. Δίλαη ηα νξάκαηα, νη ειπίδεο θαη νη επηζπκίεο ησλ 
νλεηξνπόισλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην κέιινλ. 

Βεαηπίκη 

Καηαζηξέθνπκε ηα ηξνπηθά δάζε, γηαηί ζην ππέδαθνο ππάξρεη πεηξέιαην, 
ζθάβνπκε νξπρεία ζε ηεξέο πεξηνρέο γηα λα βξνύκε νπξάλην. Θα ήκαζηαλ έηνηκνη 
λα αθαλίζνπκε έλαλ αθόκε πιαλήηε, γηα λα ιύζνπκε πξνβιήκαηα πνπ νη ίδηνη 
δεκηνπξγήζακε; Αζθαιώο! 

Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο εληζρύεη ηελ επηθίλδπλε πεπνίζεζε όηη ε 
αλζξσπόηεηα κπνξεί λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο απιώλνληαο όιν θαη 
πεξηζζόηεξν ηελ θπξηαξρία ηεο ζην πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη ζα ζπλερίζνπλ λα αη-
ζζάλνληαη όηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαηαρξώληαη ηηο θπζηθέο πεγέο – γηα 
παξάδεηγκα πνηάκηα ή ηξνπηθά δάζε – εάλ μέξνπκε όηη ππάξρεη πάληα έλαο άιινο 
θνληηλόο πιαλήηεο πνπ κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε. 

Έρνπκε ήδε πξνμελήζεη αξθεηέο θαηαζηξνθέο ζηε Γε. Θα έπξεπε λα αθήζνπκε 
ην δηάζηεκα ζηελ εζπρία ηνπ. 

Νηίηεπ 
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Οη πόξνη ηεο γεο εμαληινύληαη πνιύ γξήγνξα. Ο πιεζπζκόο ηεο γεο απμάλεηαη κε 
ηξνκαρηηθή ηαρύηεηα. Η δσή δελ ζα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί, εάλ ζπλερίζνπκε λα δνύκε κ’ 
απηόλ ηνλ ηξόπν. Η ξύπαλζε δεκηνύξγεζε ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο. Τα γόληκα εδάθε 
αξρίδνπλ λα ράλνληαη θαη ζε ζύληνκν δηάζηεκα νη δηαηξνθηθνί πόξνη ζα ειαηησζνύλ. Ο 
ππεξπιεζπζκόο έρεη ήδε πξνθαιέζεη ιηκνύο θαη αζζέλεηεο. 

Τν δηάζηεκα είλαη κηα απέξαληε θελή πεξηνρή πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
πξνο όθειόο καο. Δλζαξξύλνληαο ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ίζσο θάπνηα κέξα 
βξνύκε έλαλ πιαλήηε, όπνπ ζα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε. Δπί ηνπ παξόληνο απηό 
θαίλεηαη αδηαλόεην, αιιά θαη κόλν ε ηδέα ηεο δπλαηόηεηαο ελόο αλζξώπνπ λα ηαμηδέςεη 
ζην δηάζηεκα, είρε ζεσξεζεί άιινηε απίζαλε. Η δηαθνπή ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ 
δηαζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ άκεζα πξνβιήκαηα, ζα θαλέξσλε ζηελόκπαιε 
θαη θνληόζσξε άπνςε. Οθείινπκε λα κάζνπκε λα λνηαδόκαζηε όρη κόλν γη’ απηή ηε γεληά, 
αιιά θαη γηα ηηο γεληέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Φελίξ 

Τν λα αγλνήζνπκε ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ζα ήηαλ 
κεγάιε απώιεηα γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Η δπλαηόηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πιεξέζηεξε 
θαηαλόεζε ηνπ Σύκπαληνο θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιύηηκε θαη δελ 
πξέπεη λα παξακειεζεί. Η κειέηε άιισλ νπξαλίσλ ζσκάησλ κάο έρεη ήδε θάλεη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απεηιήζνπλ 
ηε Γε, εάλ δελ κάζνπκε λα ξπζκίδνπκε ζσζηά ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο. 

Αο ζθεθηνύκε ηηο έκκεζεο επηπηώζεηο ηεο έξεπλαο ησλ δηαζηεκηθώλ ηαμηδηώλ. Η 
ηειεηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ αθηίλσλ ιέηδεξ ή κίαο ζεηξάο άιισλ ηαηξηθώλ 
ζεξαπεηώλ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα. Ύιεο όπσο ην ηεθιόλ είλαη 
θαξπόο ηεο θαηάθηεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο από ηελ αλζξσπόηεηα. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα κπνξνύλ ζπλεπώο λα έρνπλ άκεζα νθέιε γηα 
όινπο. 

Κάθι 
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Τα θείκελα ζηηο πξνεγνύκελεο δύν ζειίδεο γξάθηεθαλ από καζεηέο πνπ ηειεηώλνπλ ην 
ζρνιείν. Να αλαηξέμεηο ζηα θείκελα απηά γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Δπώτηση 1: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Σε πνηα από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο; Κπθιώζηε ηε 
ζσζηή απάληεζε. 

Α Πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θόζκνο ζηηο κέξεο καο; 
Β Δίζηε ππέξ ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο; 
Γ Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη δσή ζε άιινπο πιαλήηεο εθηόο από ηνλ δηθό καο; 
Γ Πνηεο είλαη νη πξόζθαηεο πξόνδνη ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο; 

Δπώτηση 2: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Πνηνο από ηνπο ζπληάθηεο απηώλ ησλ θεηκέλσλ αληηηίζεηαη αμεσότεπα ζην επηρείξεκα ηνπ 
Φειίμ; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Α Νηίηεξ. 
Β Άλλα. 
Γ Κάζη. 
Γ Βεαηξίθε. 

Δπώτηση 3: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Σθεθηείηε ηηο θύξηεο ηδέεο πνπ πξνβάιινπλ νη 5 καζεηέο. Με πνηνλ καζεηή ζπκθσλείηε 
πεξηζζόηεξν; 

Τν όλνκα ηνπ καζεηή: ............................  

Γηθαηνινγήζηε κε δηθά ζαο ιόγηα ηελ επηινγή ζαο αλαθεξόκελνη ζηελ πξνζσπηθή ζαο 
άπνςε και ζηηο θύξηεο ηδέεο πνπ πξνβάιιεη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Δπώτηση 4: ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Μεξηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπ γξάθνληνο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο 
αμίεο θαη ζηηο ηδέεο ηνπ, ελώ άιια αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλόηα, ηα νπνία κπνξνύλ 
λα ειεγρζνύλ αληηθεηκεληθά θαη είλαη είηε ζσζηά είηε ιαλζαζκέλα. 

Να βάιεηε ζε θύθιν ηελ «άπνςε ηνπ γξάθνληνο» ή ην «πξαγκαηηθό γεγνλόο» πνπ αληηζηνηρεί 
ζηηο θξάζεηο από ηα γξαπηά ησλ καζεηώλ, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα. 

Φπάσειρ από τα γπαπτά 
των μαθητών 

Άποψη τος γπάυοντορ ή  
ππαγματικό γεγονόρ;  

«Η κόιπλζε δεκηνύξγεζε ηελ ηξύπα ηνπ 
όδνληνο». (Φειίμ) 

Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό 
γεγνλόο 

«Κάζε ρξόλν δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα 
μνδεύ-νληαη γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα από 
ηηο κεγάιεο εηαηξείεο». (Άλλα) 

Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό 
γεγνλόο 

«Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο εληζρύεη ηελ 
επηθίλδπλε πεπνίζεζε όηη ηα αλζξώπηλα 
πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηε 
δηαξθώο απμαλόκελε θπξηαξρία καο ζην πε-
ξηβάιινλ». (Νηίηεξ) 

Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό 
γεγνλόο 

«Η δηαθνπή ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο, 
κε ζθνπό ηελ επίιπζε άκεζσλ 
πξνβιεκάησλ, ζα θαλέξσλε ζηελόκπαιε 
θαη θνληόζσξε άπνςε». (Φειίμ) 

Άπνςε ηνπ γξάθνληνο / πξαγκαηηθό 
γεγνλόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and Science 
(ζει. 187-193) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 
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ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Δπώτηση 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Δίζηε ππέξ ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο; 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. 
 
 
Δπώτηση 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Α. Νηίηεξ 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Οπνηαδήπνηε άιιε απάληεζε. 
 
 
Δπώτηση 3 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Η απάληεζε θαλεξώλεη ζσζηή θαηαλόεζε ηεο άπνςεο ηνπ καζεηή πνπ επέιεμε 
ν εμεηαδόκελνο καζεηήο όζνλ αθνξά ηελ εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, ΚΑΙ 
εμεγεί ηνπο ιόγνπο ηεο επηινγήο ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξεη έλα επηρείξεκα ή έλα 
ζύλνιν επηρεηξεκάησλ πνπ πξνηείλεηαη εηδηθά από ηνλ καζεηή πνπ επέιεμε ν 
εμεηαδόκελνο καζεηήο (π.ρ. ε απάληεζε δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζην λα 
δείρλεη όηη ν καζεηήο είλαη ππέξ ή θαηά ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο. Πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζε έλα από ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ 
επέιεμε ν εμεηαδόκελνο καζεηήο:  
(1) εηζάγνληαο έλα επηρείξεκα πνπ εληζρύεη απηή ηελ άπνςε (ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε ε απάληεζε κπνξεί επίζεο λα πεξηέρεη παξάζεζε ηκήκαηνο ηνπ 
θεηκέλνπ ή παξάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ) ΚΑΙ / Ή  

(2) ρξεζηκνπνηώληαο δηθέο ηνπ ιέμεηο (κε δηθά ηνπ ιόγηα), γηα λα εξκελεύζεη ή λα 
ζπλνςίζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ επηιεγέληνο καζεηή.  

Αθνινπζνύλ πεξηιήςεηο ησλ θπξηνηέξσλ επηρεηξεκάησλ θάζε καζεηή:  

Άννα: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ε Άλλα είλαη θαηά ηεο 
εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην 
επηρείξεκα πνπ ε Άλλα αλαπηύζζεη, όηη δειαδή ζα έπξεπε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο πεγέο καο γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο 
αλζξώπνπο (πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε) παξά γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα.  
 Δίλαη πην ζεκαληηθό λα βνεζάκε ηνπο αλζξώπνπο ζηε γε παξά λα ζπαηαιάκε ρξήκαηα 

ζηε δηαζηεκηθή ηερλνινγία. [Με δηθά ηνπ ιόγηα αλαζρεκαηίδεη ηελ άπνςε ηεο Άλλαο.] 

 Άλλα – Μνπ θαίλεηαη όηη ζα θάλακε θαιύηεξα λα απαζρνινύκεζα κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζηνλ 
θόζκν καο, παξά λα δαπαλνύκε όια ηα ρξήκαηά καο ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ 
δηαζηήκαηνο. Καηαλνώ ηε ζπνπδαηόηεηα νξηζκέλσλ εξεπλώλ, αιιά λνκίδσ όηη πξηλ απ’ 
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όια, πξέπεη λα ληθήζνπκε ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ ιηκό.  [Σπλνςίδεη ηελ άπνςε ηεο Άλλαο 
κε δηθά ηνπ ιόγηα θαη πξνζζέηεη δηθό ηνπ ζρόιην.] 
 

Βεατπίκη: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ε Βεαηξίθε είλαη 
ππέξ ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή 
ζπκπεξαζκαηηθά ζην επηρείξεκα πνπ αλαπηύζζεη όηη ε δηαζηεκηθή έξεπλα 
εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηεο αλζξσπόηεηαο γηα ηειεηνπνίεζε. Μπνξεί λα 
αλαθεξζεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Βεαηξίθεο λα δώζεη έλα καθξνπξόζεζκν 
όξακα, αιιά πξέπεη λα δηαρσξίζεη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ηελ ηνπνζέηεζή 
ηεο από απηήλ ηνπ Φειίμ.  
 Βεαηξίθε – «Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ε ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ γηα γλώζε». 

Σθέπηνκαη όηη δελ είλαη θαθό λα δηεπξύλνπκε ηνλ νξίδνληά καο.  [Αλαθέξεη ην θείκελν 
θαη πξνζζέηεη έλα πξνζσπηθό επηρείξεκα ζηε δεύηεξε πξόηαζε.] 
 

Ντίτεπ: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ν Νηίηεξ είλαη θαηά 
ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν 
ζην επηρείξεκά ηνπ όηη ε δηαζηεκηθή έξεπλα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο Ή όηη νη άλζξσπνη ζα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζην 
δηάζηεκα αλ ηνπο δνζεί επθαηξία Ή όηη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο κάο 
ελζαξξύλεη λα θαηαζηξέςνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ηε Γε. Να γίλνπλ δεθηέο νη 
απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ όηη ε πξνηεξαηόηεηα ηνπ Νηίηεξ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηε Γε Ή όηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ηνπο εαπηνύο καο ή ηελ 
λννηξνπία καο. 
 Νηίηεξ – Σπκθσλώ καδί ηνπ, γηαηί αλεζπρεί γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζθέπηεηαη όηη πξέπεη 

λα αθήζνπκε ην δηάζηεκα “ελ εηξήλε”.  [Χξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ ιόγηα, γηα λα ζπλνςίζεη 
ην νπζηώδεο ηεο άπνςεο ηνπ Νηίηεξ.] 

 Νηίηεξ: Ο Νηίηεξ ιέεη όηη πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα θαηαζηξέθνπκε ην πεξηβάιινλ καο. 
Σθέπηνκαη όηη είλαη ην πην ζεκαληηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε καο.  [Σπλνςίδεη κηα από 
ηηο θπξηόηεξεο ηδέεο ηνπ Νηίηεξ θαη πξνζζέηεη κηα παξαηήξεζε πνπ εληζρύεη απηή ηελ 
ηδέα. Η απάληεζε θαλεξώλεη έκκεζε θαηαλόεζε ηεο άπνςεο ηνπ Νηίηεξ γηα ηε 
δηαζηεκηθή έξεπλα.] 

Φελίξ: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη ή λα ζπκπεξαίλεη όηη ν Φειίμ είλαη ππέξ 
ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην 
επηρείξεκά ηνπ όηη ε αλζξσπόηεηα έρεη αλάγθε λα βξεη έλαλ άιιν πιαλήηε γηα 
λα δήζεη εθεί ΚΑΙ / Ή όηη ε δσή δελ κπνξεί πιένλ λα ζπληεξεζεί ζηε γε. Μπνξεί 
λα αλαθεξζεί ζηε κέξηκλα ηνπ Φειίμ γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά 
πξέπεη λα δηαθξίλεη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ από απηή ηνπ 
Νηίηεξ. Μπνξεί λα αλαθεξζεί ζην ελδηαθέξνλ ηνπ λα δώζεη γηα έλα 
καθξνπξόζεζκν όξακα, αιιά πξέπεη λα δηαθξίλεη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ηελ 
δηαθνξεηηθή ηνπ άπνςε από ηεο Βεαηξίθεο. 
 Φειίμ: Σπκθσλώ κε ηνλ Φειίμ, δηόηη ηνπιάρηζηνλ όζν δερόκαζηε ηελ εμαθάληζε ηεο 

αλζξσπόηεηαο, δελ ππάξρεη άιιν κέξνο λα πάκε, όηαλ ζα έρνπκε θαηαζηξέςεη ην 
πεξηβάιινλ ζηε Γε.  [Αλαζρεκαηίδεη κηα από ηηο θπξηόηεξεο ηδέεο ηνπ Φειίμ.] 
 

Κάθι: Η απάληεζε πξέπεη λα δείρλεη άκεζα ή έκκεζα όηη ε Κάζη είλαη ππέξ ηεο 
εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη λα αλαθέξεηαη κε ηξόπν ζαθή ή έκκεζν ζην 
επηρείξεκα πνπ αλαπηύζζεη όηη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο πξνσζεί ηηο 
γλώζεηο ΚΑΙ / Ή ό,ηη καζαίλνπκε ράξηο ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα, κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί ζε άιινπο ηνκείο.  
 Κάζη: Οη γλώζεηο καο επεθηείλνληαη θάζε κέξα ράξηο ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα.  [Σπλνςίδεη 

ηε θεληξηθή ηδέα ηεο Κάζη.] 
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 Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο, ή πνπ εζηηάδεηαη ζε ήζζνλνο ζεκαζίαο 
ιεπηνκέξεηα ηνπ επηιεγέληνο επηρεηξήκαηνο. 
 Άλλα: Γελ ζα έπξεπε λα αθήλνπκε ηνπο αλζξώπνπο ζην πεξηζώξην πξνζπαζώληαο λα 

μεράζνπκε θαη λα πξνζπεξάζνπκε. [Απιή παξάθξαζε.] 

 Άλλα: Σπκθσλώ κε ηελ Άλλα, δηόηη ηα ρξήκαηα πνπ μνδεύνληαη γηα ηε δηαζηεκηθή 
έξεπλα, ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
βξίζθνληαη ζε αλάγθε. [Απιή παξάθξαζε.] 

 Κάζη: Γηαηί δίλεη ηα θαιύηεξα επηρεηξήκαηα. [Αόξηζηε] 

 Φειίμ: Ο Φειίμ ιέεη όηη δελ κπνξνύκε λα ζπληεξήζνπκε επ’ άπεηξνλ ηε δσή ζηε Γε, 
ζπλεπώο πξέπεη λα βξνύκε έλαλ άιιν πιαλήηε, γηα λα δήζνπκε εθεί. [Απιή 
παξάθξαζε.] 

 Φειίμ – Ο πιένλ ζπκπαζήο.  [Αόξηζηε απάληεζε.] 

 Άλλα – ην άξζξν ηεο είλαη αθξηβέο θαη έρεη δίθην.  [Γελ ιακβάλεη ππόςε ηηο θπξηόηεξεο 
ηδέεο ηνπ επηρεηξήκαηνο.] 

 Φειίμ, δηόηη ε ηξύπα ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο είλαη ζνβαξό πξόβιεκα.  [Δζηηάδεηαη ζε 
κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο.] 

 Φειίμ – αλεζπρεί αιεζηλά γηα ην πεξηβάιινλ. Καη είλαη έλαο σξαίνο ηύπνο πνπ ζέβεηαη 
ηε θύζε.  [Γελ μερσξίδεη ηε ζέζε ηνπ Φειίμ από απηή ηνπ Νηίηεξ: θαη νη δπν έρνπλ ηελ 
κέξηκλα λα πξνζηαηεύζνπλ ην πεξηβάιινλ.] 

 Βεαηξίθε, δηόηη ζπκθσλώ όηη ε εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ην 
κέιινλ καο.  [Γελ δηαθξίλεη ηε ζέζε ηεο Βεαηξίθεο από απηή ηνπ Φειίμ: θαη νη δύν είλαη 
ππέξ ηεο δηαζηεκηθήο έξεπλαο θαη νη δύν αλαθέξνληαη ζε έλα καθξνπξόζεζκν όξακα.] 

Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη κηα ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή 
απάληεζε απίζαλε ή άζρεηε. 
 Βεαηξίθε: Τν αλζξώπηλν είδνο δελ ζα κπνξέζεη πιένλ λα δήζεη γηα πνιύ ρξόλν ζηνλ 

πιαλήηε καο, ζπλεπώο πξέπεη λα πάκε αιινύ.  [Σπλνςίδεη κε αλαθξίβεηα ην επηρείξεκα 
ηεο Βεαηξίθεο.] 

 Κάζη – έρεη δίθην, δηόηη ζύληνκα ν πιαλήηεο ηεο Γεο ζα ζηεξεύζεη θαη ηη ζα θάλνπκε ηόηε; 
[Σπλνςίδεη κε αλαθξίβεηα ην επηρείξεκα ηεο Κάζη (θαίλεηαη λα ην ζπγρέεη κε ηνπ Φειίμ).] 

 Πξόθιεζε – Μνπ αξέζνπλ νη πξνθιήζεηο πεξηζζόηεξν από όια.  [Απάληεζε άζρεηε.] 

 
 
Δπώτηση 4 

 
Αποδεκηή απάνηηζη 

3 απαληήζεηο ζσζηέο 

 
Φπάσειρ από τα γπαπτά 

των μαθητών 
Άποψη τος γπάυοντορ ή  

ππαγματικό γεγονόρ;  

«Η κόιπλζε δεκηνύξγεζε ηελ ηξύπα ηνπ 
όδνληνο». (Φειίμ) 

πξαγκαηηθό γεγνλόο 

«Κάζε ρξόλν δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα 
μνδεύνληαη γηα ηε δηαζηεκηθή έξεπλα από ηηο 
κεγάιεο εηαηξείεο». (Άλλα) 

πξαγκαηηθό γεγνλόο 

«Η εμεξεύλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο εληζρύεη 
ηελ επηθίλδπλε πεπνίζεζε όηη ηα αλζξώπηλα 
πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηε 
δηαξθώο απμαλόκελε θπξηαξρία καο ζην πε-
ξηβάιινλ». (Νηίηεξ) 

Άπνςε ηνπ γξάθνληνο  

«Η δηαθνπή ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο, 
κε ζθνπό ηελ επίιπζε άκεζσλ 
πξνβιεκάησλ, ζα θαλέξσλε ζηελόκπαιε 
θαη θνληόζσξε άπνςε». (Φειίμ) 

Άπνςε ηνπ γξάθνληνο 
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2 ή ιηγόηεξεο απαληήζεηο ζσζηέο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and Science 

(ζει. 187-193) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


