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ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ 
 

 
 

 

Αθνύ δηαβάζεηε ην θείκελν, λα απαληήζεηε ζηηο εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Γλσξίδεηε όηη ην 1996 μνδέςακε γηα ζνθνιάηεο ζρεδόλ ην ίδην πνζό πνπ μόδεςε ε 
Κπβέξλεζή καο γηα δηεζλή βνήζεηα ζε θησρέο ρώξεο; 

Μήπσο ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηεο πξνηεξαηόηεηέο καο; 

Ση ζα θάλεηε εζείο γηα απηό; 

Ναη, εζείο; 

Άξλνιλη Σδάγθν, 

Μηιληνύξα 

 

Πηγή: The Age Σξίηε 1 Απξηιίνπ 1997 

Δρώτηση 1: ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ 

Ο ζθνπόο ηνπ Άξλνιλη Σδάγθν ζ’ απηό ην γξάκκα είλαη λα πξνθαιέζεη: 

Α. ελνρή. 
Β. δηαζθέδαζε. 
Γ. θόβν. 
Γ. ηθαλνπνίεζε. 
 
 
 
 

Δρώτηση 2: ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ 
 
Καηά ηε γλώκε ζαο, ηη είδνπο αληηδξάζεηο ή ελέξγεηεο ήζειε λα πξνθαιέζεη κε ηελ 
επηζηνιή ηνπ ν Άξλνιλη Σδάγθν; 

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

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

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

 
 
 
Σεκείωζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηωλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.75), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 
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ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
 
ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Α. ελνρή. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
ΔΡΩΣΗΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Η Κπβέξλεζε / ν θόζκνο ζα έπξεπε λα μνδεύεη πεξηζζόηεξα γηα ηε 
δηεζλή βνήζεηα. 
 Οη άλζξωπνη λα πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηε δηεζλή βνήζεηα. 

 Να πξνζθέξνπλ ρξήκαηα γηα θηιαλζξωπίεο. 

 Οη άλζξωπνη ζα έπξεπε λα μνδεύνπλ ιηγόηεξα γηα ζνθνιάηεο θαη πεξηζζόηεξα 
γηα ηνπο θηωρνύο. 

 Η Κπβέξλεζε / ν θόζκνο ζα έπξεπε λα αιιάμεη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ 
ή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο πξαγκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο. 
 Αιιάδνπκε ηηο πξνηεξαηόηεηέο καο. 

 Θα ήζειε νη άλζξωπνη λα είλαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζην πώο λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο πόξνπο πνπ δηαζέηνπλ. 

 Αλαγλσξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπγγξαθέα, λα θάλεη ηνλ αλαγλώζηε λα 
αηζζαλζεί έλνρνο.  
 Νηώζω ελνρή / ληξνπή. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Να μνδεύεηε ιηγόηεξα γηα ζνθνιάηεο / λα γίλεηε ιηγόηεξν ιαίκαξγνη. 
 Μελ αγνξάδεηε πηα ζνθνιάηεο. 

 Σηακαηήζηε λα αγνξάδεηε άρξεζην θαγεηό. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο αόξηζηεο ή εθηόο ζέκαηνο. 
 Θα ήζειε λα πέζεη ε Κπβέξλεζε. 

 Θα ήζειε λα πνπλ νη άλζξωπνη: «Θα δώζω όια κνπ ηα ρξήκαηα ζε 
θηιαλζξωπίεο». 

 Τίπνηα. 

 Δελ ζπκθωλώ κε ηνλ Άξλνιλη Τδάγθν. 

 Σπκθωλώ καδί ηνπ. 

 
 
 
 

Σεκείωζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηωλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.149-150), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 


