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1. Πώς να χρησιμοποιήσετε τις διδακτικές ενότητες
Υπάρχουν συνολικά 5 διαθέσιμες διδακτικές ενότητες, εκ των οποίων οι 2 αποτελούν
διδακτικές ενότητες βασικού επιπέδου και οι 3 ανώτερου επιπέδου. Οι διδακτικές
ενότητες έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο
ευέλικτες, λαμβάνοντας υπόψη το ετερογενές κοινό-στόχος του έργου ENTELIS+.
Σε όλες τις διδακτικές ενότητες, θα συναντήσετε τα ακόλουθα εικονίδια που έχουν
συμπεριληφθεί για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε εικονίδιο
χρησιμοποιείται για ένα διαφορετικό σκοπό, ο οποίος εξηγείται παρακάτω.
1.1 Για όλους τους μαθητές:
Επιπλέον υλικό: Η χρήση του επιπλέον υλικού που είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση
για το θέμα που βρίσκεται υπό συζήτηση. Σε αυτό το υλικό παρέχονται πάντα
σύνδεσμοι, στους οποίους ο συμμετέχων μπορεί να έχει πρόσβαση και να διαβάσει
στον ελεύθερο χρόνο του.

Η προσβασιμότητα στη πράξη: Η χρήση παραδειγμάτων προσβασιμότητας που
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή βοηθάει τον αναγνώστη να συγκειμενοποιήσει
τις πληροφορίες που παρουσιάζονται.

Οι πρακτικές ασκήσεις και τις ερωτήσεις που τίθενται βοηθούν τον αναγνώστη να
ελέγξει τις γνώσεις του και να κατανοήσει το περιεχόμενο του μαθήματος. Υπάρχει ένα
σύνολο ασκήσεων για τις ενότητες 1-4.
1.2 Για τους εκπαιδευτικούς:
Συμβολές για εκπαιδευτικούς: Οι συμβουλές σηματοδοτούν την ύπαρξη διαθέσιμου
οδηγού για τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες,
επεξηγήσεις, ή συμβουλές σχετικά με το πώς θα παρουσιαστεί μια συγκεκριμένη ιδέα ή
πώς θα διατυπωθούν ερωτήσεις για να υποκινηθεί ένας διάλογος. Όλα τα παραπάνω
πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια
των εκπαιδευτικών συνεδριών.
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