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Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από 
ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο 
γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο PLAN ζε κία από ηηο πεξηνρέο δξάζεο ηεο (Αλαηνιηθή θαη 
Νόηηα Αθξηθή). Αλαθεξζείηε ζηνλ πίλαθα, γηα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1  

ύκθσλα κε ηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα, ζε πνην επίπεδν θπκάλζεθαλ νη 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλέιαβε ε PLAN International ζηελ Αηζηνπία ην 1996, ζπγθξηηηθά 
κε άιιεο ρώξεο ηεο πεξηνρήο;  

Α. Σν επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αηζηνπία ήηαλ ζπγθξηηηθά πςειό. 
Β. Σν επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αηζηνπία ήηαλ ζπγθξηηηθά ρακειό. 
Γ. Ήηαλ πεξίπνπ ην ίδην κε ηηο άιιεο ρώξεο ηεο πεξηνρήο. 
Γ. Ήηαλ ζπγθξηηηθά πςειό ζηνλ ηνκέα «θαηνηθία» αιιά ρακειό ζηνπο ππόινηπνπο 

ηνκείο. 

Δρώτηση 2  

Σν 1996 ε Αηζηνπία ήηαλ κία από ηηο θησρόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ.  

Λακβάλνληαο ππόςε απηό ην γεγνλόο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα, θαηά ηελ 
άπνςή ζαο, πνηα ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε εμήγεζε γηα ην επίπεδν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN International ζηελ Αηζηνπία, ζε ζύγθξηζε κε ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ζε άιιεο ρώξεο; 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 26-27), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 
 

OΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Σεκείσζε:  Η ζσζηή απάληεζε είλαη ην Β: «Σν επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 
Αηζηνπία είλαη ζπγθξηηηθά ρακειό.» Απηή ε εξώηεζε έρεη κόλν 
πιεξνθνξηαθό ζθνπό θαη δελ ζα κεηξήζεη ζηε βαζκνινγία ηνπ καζεηή. 
Η πξνηεηλόκελε απάληεζε ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
απάληεζεο ζηελ εξώηεζε 2.  

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηελ εξώηεζε 1. Δμεγεί ην επίπεδν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN βαζηδόκελνο ζην ΤΝΟΛΟ ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη θαη θάλεη ζαθή ή ππνλννύκελε αλαθνξά 
ζηνλ ηύπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ 
Αηζηνπία. Η απάληεζε πξέπεη επίζεο λα ζπκθσλεί θαη κε ηα ΓΤΟ 
αθόινπζα ζηνηρεία ηεο πιεξνθνξίαο (ρσξίο απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη 
απηά): 
(1)  Σν ρακειό επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN ζηελ Αηζηνπία 

(πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα) ΚΑΙ 
(2)  Σν γεγνλόο όηη ε Αηζηνπία είλαη έλα θησρό θξάηνο (πιεξνθνξία πνπ 

δίλεηαη ζηελ εξώηεζε). 
 Οη αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο ζπρλά αξρίδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζε κία 

ρώξα εθπαηδεύνληαο εζληθνύο αληηπξνζώπνπο. Η PLAN ην 1996 κόιηο θαη 
κεηά βίαο είρε αξρίζεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ Αηζηνπία.   

  Η επηκόξθσζε ησλ εξγαηώλ ηεο θνηλόηεηαο ζα κπνξνύζε λα είλαη ην κόλν 
είδνο βνήζεηαο πνπ ζα κπνξνύζαλ απηνί λα πξνζθέξνπλ εθεί. Γελ ζα 
κπνξνύζαλ λα βαζίζνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα ζρνιεία. 

 Ίζσο επεηδή άιιεο μέλεο αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο αλαιακβάλνπλ λα 
πξνκεζεύζνπλ θάξκαθα θιπ., ε PLAN ζεσξεί όηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ πώο 
λα δηαρεηξίδνληαη ηε ρώξα. [Αλαθέξεηαη έκκεζα ζηελ επηκόξθσζε ησλ 
δηεπζπληώλ ησλ θνηλνηήησλ.] 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Ο καζεηήο απάληεζε  ζσζηά ζηελ εξώηεζε 1.  (Απάληεζε B). Δμεγεί ην 
επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN βαζηδόκελνο ζηηο ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ 
από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη. Η απάληεζε πξέπεη λα ζπκθσλεί 
θαη κε ηα ΓΤΟ αθόινπζα ζηνηρεία ηεο πιεξνθνξίαο (ρσξίο απαξαίηεηα 
λα αλαθέξνληαη ζ’ απηά): 
(1)  Σν ρακειό επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN ζηελ Αηζηνπία 

(πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη από ηνλ πίλαθα) ΚΑΙ 
(2)  Σν γεγνλόο όηη ε Αηζηνπία είλαη έλα θησρό θξάηνο (πιεξνθνξία πνπ 

δίλεηαη ζηελ εξώηεζε). 
 Δίλαη αλακθίβνια πνιύ δύζθνιν λα δνζεί βνήζεηα εθεί θάησ, γηαηί βαζηιεύεη ε 

αηαμία. 

 Πηζαλόλ ε ρώξα λα είλαη ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε θαη είλαη δύζθνιν λα θηάζεη 
βνήζεηα. 



 

4 

 Γελ μέξνπλ πσο λα βνεζήζνπλ απηή ηε ρώξα. 

 Δάλ θαη άιιεο νξγαλώζεηο βνεζνύλ ηελ Αηζηνπία, ηόηε ε PLAN έρεη πνιύ ιίγα  
λα πξνζθέξεη. 

 Φαληάδνκαη πσο νη άιιεο ρώξεο δέρηεθαλ πξώηεο βνήζεηα θαη ζα έξζεη θαη ε 
ζεηξά ηεο Αηζηνπίαο πνιύ ζύληνκα. 

 Πηζαλόλ νη πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο ησλ Αηζηνπηαλώλ (θαηνίθσλ ηεο Αηζηνπίαο) 
λα δπζθνιεύνπλ ηηο επαθέο κε ηνπο μέλνπο. 

 Ννκίδσ πσο πξνζθέξνπλ ιίγν πεξηζζόηεξν βνήζεηα, απ’ όηη ζα έπξεπε, ζηηο 
άιιεο ρώξεο θαη έηζη ε Αηζηνπία παξακεξίζηεθε. Πηζαλόλ ε PLAN 
International λα κελ έρεη αξθεηά απνζέκαηα (αξθεηνύο δηαζέζηκνπο πόξνπο) 
ώζηε λα ζπληξέρεη όιεο ηηο ρώξεο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Ο καζεηήο απάληεζε ιάζνο ζηελ εξώηεζε 1 (Όρη ην B). Η απάληεζε 
δελ ιακβάλεη ππόςε ηελ πιεξνθνξία ησλ θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 
θηώρεηα ηεο Αηζηνπίαο. 
 Η Αηζηνπία δελ ρξεηάδεηαη ηόζν ηε βνήζεηα ηεο PLAN όζν νη άιιεο ρώξεο.  

[Βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα, αιιά δελ ιακβάλεη 
ππόςε ηνπ ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηελ εξώηεζε όηη ε Αηζηνπία είλαη 
θησρό θξάηνο.] 

 Η Αηζηνπία είλαη κηα ρώξα ιηγόηεξν θησρή από ηηο άιιεο θαη έηζη δελ έρεη ηόζν 
αλάγθε ηε βνήζεηα ηεο PLAN.  [Βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνλ 
πίλαθα, αιιά ε απάληεζε δελ ζπκθσλεί κε ην επίπεδν θηώρεηαο ηεο 
Αηζηνπίαο πνπ ππάξρεη ζηελ εξώηεζε.] 

 Πηζαλόλ ε Αηζηνπία λα ρξεηάδεηαη απιά βνήζεηα πεξηζζόηεξν από ηηο άιιεο 
ρώξεο ζην επίπεδν ησλ δηεπζπληώλ (θαζνδεγεηώλ) ησλ θνηλνηήησλ. 
[Βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα, αιιά δελ ιακβάλεη ππ’ 
όςε ηνπ ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηελ εξώηεζε όηη ε Αηζηνπία είλαη 
θησρό θξάηνο.] 

 Ο καζεηήο απάληεζε ιαλζαζκέλα ζηελ εξώηεζε 1 (δελ θύθισζε ηελ 
απάληεζε B). Δμεγεί ην επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN 
βαζηδόκελνο ζε κέξνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη. Η απάληεζε 
πξέπεη λα ζπκθσλεί θαη κε ηα ΓΤΟ αθόινπζα ζηνηρεία ηεο πιεξνθνξίαο 
(ρσξίο απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη): 
(1)  Σν επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN ζηελ Αηζηνπία, έηζη όπσο ην 

επέιεμε ν καζεηήο ζηελ απάληεζε ηεο εξώηεζεο 1 (δελ είλαη 
απαξαίηεην απηή θαζαπηή ε εμήγεζε λα είλαη ζσζηή αξθεί λα 
ππνζηεξίμεη ηελ απάληεζε πνπ επέιεμε ζηελ πξνεγνύκελε 
εξώηεζε 1) ΚΑΙ 

(2)  Σν γεγνλόο όηη ε Αηζηνπία είλαη έλα θησρό θξάηνο (πιεξνθνξία πνπ 
ππάξρεη ζηελ εξώηεζε). Με δερηείηε απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ 
κόλν ηελ πιεξνθνξία ηεο εξώηεζεο. 

 [Απάληεζε ζηελ εξώηεζε 1: Τν ύςνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αηζηνπία είλαη 
ζρεηηθά πςειό.] Η Αηζηνπία είλαη πην θησρή ρώξα από ηηο άιιεο ρώξεο ηεο 
πεξηνρήο θαη ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε βνήζεηα. 

 [Απάληεζε ζηελ εξώηεζε 1: Τν ύςνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη πεξίπνπ ην 
ίδην θαη ζηηο άιιεο ρώξεο ηεο πεξηνρήο.] H βνήζεηα παξέρεηαη εμίζνπ γηα λα 
κελ ππάξρεη αληηπαιόηεηα κεηαμύ ησλ ρσξώλ. 

¨ Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηελ εξώηεζε 1 (Β), αιιά δίλεη αζαθή ή 
αλεπαξθή απάληεζε. Π.ρ. 
 Γελ δνπιεύνπλ ηόζν πνιύ ζηελ Αηζηνπία.  [Δπαλαιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζσζηή απάληεζε ηεο εξώηεζεο 4Α, ρσξίο λα επηρεηξεί λα 
ηελ εμεγήζεη.] 

 Η PLAN δελ θάλεη ηίπνηα ζηελ Αηζηνπία. 
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Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηελ εξώηεζε 1 (Β), αιιά ε απάληεζε 
καξηπξεί  ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή δελ ζηέθεη (άζρεηε ή 
εθηόο ζέκαηνο). Π.ρ. 
 Θα έπξεπε λα παξείραλ πεξηζζόηεξα ζηελ Αηζηνπία [Γίλεη κηα γλώκε, όρη κηα 

εμήγεζε.] 

 Αζρνινύληαη κόλν κε ην λα εθπαηδεύνπλ δηεπζύλνληεο θνηλνηήησλ. Γελ 
θαίλεηαη λα επεκβαίλνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ή ηεο παηδείαο ζ’ απηή ηε 
ρώξα.  [Γελ εμεγεί ην επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ.] 

 Τν επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ηεο PLAN International είλαη πην πςειό ζηελ 
Αηζηνπία ζπγθξηλόκελν κε ην αληίζηνηρν ησλ άιισλ ρσξώλ. [Δπαλαιακβάλεη 
ηελ πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο απαληήζεηο ηεο εξώηεζεο 1, 
ρσξίο λα επηρεηξεί λα ηελ εμεγήζεη.] 

 Η PLAN παξέρεη ηελ ίδηα βνήζεηα ζε θάζε ρώξα. [Δπαλαιακβάλεη ηελ 
πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο απαληήζεηο ηεο εξώηεζεο 1, ρσξίο 
λα πξνζπαζεί λα ηελ εμεγήζεη.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σεκείσζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει.69-71), από 
OECD, 2009, Paris: OECD.  
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


