
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ     

     Ο  αρθρογράφος  πραγματεύεται  την  επίδραση  της  διαδικτυακής 
επανάστασης  στη  ζωή  μας  υποστηρίζοντας  ότι  έδωσε  σε  όλους  τη 
δυνατότητα συμμετοχής στη γνώση και την πληροφορία. Απορρίπτει ως 
αβάσιμες  τις  απόψεις  για  πιθανούς  κινδύνους  που ενέχει  το  διαδίκτυο 
καθώς μαρτυρούν άγνοια και δαιμονοποίηση της τεχνολογίας αλλά και 
το επιχείρημα για δημιουργία ψηφιακού χάσματος και αποκλεισμό των 
υπανάπτυκτων  χωρών.  Δέχεται,  αντίθετα,  ως  σημαντική  εξέλιξη  την 
ανάπτυξη ισηγορίας και ισοτιμίας ανάμεσα στους χρήστες. Από την άλλη, 
επισημαίνει  ότι  ο  κατακερματισμός  της  γνώσης  και  της  πληροφορίας 
οδηγεί στην έλλειψη συλλογικής εμπειρίας ενώ η απεριόριστη πρόσβαση 
σε  πληροφορίες  δημιουργεί  στο  σύγχρονο  άνθρωπο  συνεχές  άγχος.  Η 
σύγχυση που προκαλείται, καταλήγει, είναι αναπόφευκτη και απόρροια 
της μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα.

Β1.

     Απαραίτητη  προϋπόθεση για  την ύπαρξη μιας  κοινότητας  είναι  η 
παρουσία κοινών στοιχείων που συνδέουν τα μέλη της όπως ιδέες, αξίες, 
τρόποι συμπεριφοράς κτλ. Όλα αυτά διαμορφώνονται μέσα από τις κοινές 
δραστηριότητες και εμπειρίες και παίρνουν τη μορφή ενός συγκεκριμένου 
κώδικα επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν υιοθετείται κοινή νοοτροπία και στάση 
ζωής και εξασφαλίζεται η επικοινωνία των μελών. Αντιθέτως η έλλειψη 
κοινών εμπειριών εμποδίζει τη συλλογικότητα και υπονομεύει τη συνοχή 
της κοινότητας.



Β2

α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με: διαίρεση, παραδείγματα.

β)  Δομή παραγράφου:

Θεματική  περίοδος:  <<  Σ’  αυτόν  τον  υπαρκτό  εκδημοκρατισμό  της 
γνώσης ορθώνονται τρεις γκρίνιες.>>
Σχόλια/λεπτομέρειες: <<Η μία είναι άρνηση… του δυτικού κόσμου με την 
Αφρική.>>
Περίοδος κατακλείδα: δεν υπάρχει.

Β3.

α) <<Πληροφορική βόμβα>>: τίτλος βιβλίου
     <<Τι να το κάνω εγώ το εμβόλιο για το Αλτσχάιμερ, όταν τα παιδιά της 
Αφρικής  δεν  έχουν  ούτε  ασπιρίνη  για  τον  πυρετό;  >>:  παράθεση 
αυτούσιων λόγων κάποιου
     <<Πληροφοριακό  άγχος>>:  ειδική  ορολογία  (απ’  τον  χώρο  της 
επιστήμης της ψυχολογίας).

β)  Πέντε παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας: 

1. ζούμε ένα κύμα εκδημοκρατισμού
2. ορθώνονται τρεις γκρίνιες
3. έναν κατακερματισμό της εμπειρίας
4. πλημμύρα των αιρετικών κειμένων
5. το παλιό δεν έχει πεθάνει

Β4.

α) πιθανών: ενδεχόμενων
     ξεχνάς: λησμονείς
     κατακερματισμό: κατατεμαχισμό, κομμάτιασμα
     μετατρέπεται: μεταβάλλεται
     διασπείρει: σκορπίζει

β)  υπαρκτό: ανύπαρκτο
     άρνηση: αποδοχή
     σίγουρος: αβέβαιος
     προσβάσιμο: απροσπέλαστο, απρόσιτο
     λογικό: παράλογο, άλογο



Γ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Προσφώνηση

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί συμμαθητές…

     Δυνατότητα  αναφοράς  στη  διάδοση  της  χρήσης  του  διαδικτύου, 
ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους,  και στη διχογνωμία που έχει αναπτυχθεί 
σχετικά  με  το  ρόλο  και  την  επικινδυνότητα  των  νέων  τεχνολογιών. 
Ωστόσο, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο γνώσης 
καθώς και να αξιοποιηθεί από το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Α’ Ερώτημα.

Το διαδίκτυο μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για την ευκολότερη κατάκτηση 
της γνώσης εφόσον: 

• δίνει δυνατότητα ενημέρωσης πάνω σε θέματα της επικαιρότητας, 
κοινωνικά προβλήματα κτλ.

• παρέχει  πρόσβαση  σε  μουσεία,  βιβλιοθήκες  και  κάθε  φύσεως 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

• δημιουργεί  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  που  αφορούν  νέες 
ανακαλύψεις και εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας αλλά και σε 
ανθρωπιστικές  επιστήμες  όπως  η  ιστορία,  η  ψυχολογία,  η 
κοινωνιολογία κτλ. πλαταίνοντας το γνωστικό πεδίο του ανθρώπου 
και δημιουργώντας προϋποθέσεις για την εξέλιξη των επιστημών.

• δίνει  δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων,  γνώσεων,  πληροφοριών, 
ιδεών  συμβάλλοντας  στη  δημιουργία  ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων.

• Διευκολύνει  τη  διαβίου  μάθηση,  δίνει  τη  δυνατότητα  τηλε-
εκπαίδευσης σε άτομα με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο.



Β’ Ερώτημα.

Τρόποι  δημιουργικής  αξιοποίησης  του  διαδικτύου  στο  πλαίσιο  του 
σχολείου: 

• συμπλήρωση  των  γνώσεων  που  διαδίδονται  μέσω  του  σχολικού 
εγχειριδίου, ανανέωση του παραδοσιακού τρόπου παράδοσης ώστε 
η απόκτηση της γνώσης να γίνει πιο ευχάριστη και ουσιαστική.

• χρησιμοποίηση του διαδικτύου ώστε η κατάκτηση της γνώσης να 
μην  αποτελεί  μια  παθητική  διαδικασία  αλλά  αφορμή  για 
κινητοποίηση,  ενεργοποίηση  του  μαθητή,  ανάπτυξη  του 
ερευνητικού και κριτικού πνεύματος, της πρωτοβουλίας.

• εφαρμογή  του  στην  τέλεση  εργασιών  που  θα  ενισχύει  τη 
συλλογικότητα, την συνεργατικότητα, την κοινωνικότητα.

• αξιοποίησή του ώστε να αναδειχτεί ο νέος ρόλος του Δασκάλου που 
θα  είναι  συμβουλευτικός  και  καθοδηγητικός  /  δυνατότητα 
αμφίδρομης  επικοινωνίας  ,  αμφισβήτηση  της  αυθεντίας  του 
δασκάλου  με  τη  δυνατότητα  χρήσης  πολλαπλών  μαθησιακών 
πηγών.

• δυνατότητα  χρήσης  του  για  ενισχυτική  διδασκαλία  και  παροχή 
βοήθειας σε μαθητές με ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα.

• Χρησιμοποίησή του για την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση 
των μαθητών σε θέματα της σχολικής ζωής.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

     Αναγκαιότητα επιμόρφωσης των καθηγητών αλλά και βελτίωσης των 
υλικοτεχνικών υποδομών στα σχολεία, κατάρτισης νέων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ώστε το διαδίκτυο να συμβάλει ουσιαστικά στην παροχή 
σύγχρονης και ποιοτικής εκπαίδευσης.

Επιμέλεια
Βίκυ Πουπνάρα


