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Α1.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο αρκρογράφοσ αναγνωρίηει τθ ςυμβολι του Διαδικτφου ςτον εκδθμοκρατιςμό τθσ
γνϊςθσ ενϊ, παράλλθλα, απορρίπτει τισ ενςτάςεισ που διατυπϊνονται. Αρχικά,
επιβεβαιϊνει με παραδείγματα αυτιν τθν άποψθ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηει τα
επιχειριματα εναντίον αυτισ τθσ κζςθσ, τα οποία απορρίπτει. Πιο ςυγκεκριμζνα, το
πρϊτο αφορά ςτο φόβο για πικανολογοφμενουσ κινδφνουσ που ενζχει θ τεχνολογία. Το
δεφτερο ςχετίηεται με όςουσ χλευάηουν τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτο όνομα του
ανκρωπιςμοφ, αποςυνδζοντασ τισ δφο ζννοιεσ. Το τρίτο τονίηει τθν ανιςότθτα ςτθν
πρόςβαςθ, υποςτθρίηοντασ ότι κα ξεπεραςτεί ςταδιακά. Επιπλζον, θ ιςότθτα ςτο
διαδίκτυο δθμιουργεί μια νζα κοινότθτα πολιτϊν, αλλά με επιπτϊςεισ όπωσ θ
πολυδιάςπαςθ τθσ εμπειρίασ και θ αγωνιά για τθν απορρόφθςθ τθσ πλθκϊρασ των
πλθροφοριϊν. Ολοκλθρϊνοντασ, αποδίδει ςφγχυςθ που επικρατεί ςτθ μεταβατικι
εποχι που διανφουμε, εποχι ρευςτότθτασ ανάμεςα ςτο παλιό και ςτο καινοφριο.

Β1.
Μποροφν ν’ αναφερκοφν ςτθν παράγραφο τα εξισ ςτοιχεία:
 Συνδετικό κρίκο για μια κοινότθτα μπορεί να αποτελοφν: θ κοινι νοοτροπία, τα
κοινά βιϊματα, θ καταγωγι, θ ιδεολογία, οι κοινοί προβλθματιςμοί.
 Στουσ κόλπουσ τθσ αναπτφςςεται ο διάλογοσ και θ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ.
 Στόχοσ πολλϊν κοινοτιτων είναι διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τθσ.
 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ ςχολικι κοινότθτα ςτθν οποία οι νζοι
διεκδικοφν με πάκοσ τα δικαιϊματά τουσ και αναπτφςςουν ιςχυροφσ δεςμοφσ
(μπορεί να γίνει αναφορά και ςε άλλεσ κοινότθτεσ)
 Η πρόοδοσ πολλϊν κοινοτιτων εγγυάται τθν πρόοδο ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ

Β2.
α)
1οσ τρόποσ ανάπτυξθσ:
Με διαίρεςη
Η διαιρετζα ζννοια είναι θ γκρίνια, διαιρετικι βάςθ είναι ο υπαρκτόσ
εκδθμοκρατιςμόσ τθσ γνϊςθσ και τα είδθ τθσ διαίρεςθσ είναι θ άρνθςθ τθσ
τεχνολογίασ, θ δευτερεφουςα ςθμαςία του εκδθμοκρατιςμοφ τθσ γνϊςθσ και το
ψθφιακό χάςμα.
2οσ τρόποσ ανάπτυξθσ:
Με παραδείγματα
Ο ςυγγραφζασ παρακζτει παραδειγματικά το βιβλίο του Πολ Βιρίλιο
«Πλθροφοριακι βόμβα» και παράκεμα από το περιεχόμενό του: «Ο Πολ Βιρίλιο
[..] υπάρχουν»

β)
«Σ’ ασηόν […] γκρίνιες»
«Η μία […] Αθρική»
Καηακλείδα δεν σπάρτει

Θεμαηική πρόηαζη
Λεπηομέρειες
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Β3.
α)
«Πληροφοριακή Βόμβα»
Μεταφορικόσ τίτλοσ βιβλίου
«Σι να το κάνω εγώ το εμβόλιο για το Αλτςχάιμερ, όταν τα παιδιά τησ Αφρικήσ
δεν ζχουν οφτε αςπιρίνη για τον πυρετό;»
Άποψθ τρίτου ςε ευκφ λόγο
«Πληροφοριακό άγχοσ»
Επιςτθμονικι ορολογία

β)
1)
2)
3)
4)
5)
Σθμείωςθ:

Β4.
α)

Κφμα εκδθμοκρατιςμοφ
Ψθφιακό χάςμα
Κατακερματιςμό τθσ εμπειρίασ
Πλθμμφρα αιρετικϊν κειμζνων
Το παλιό δεν ζχει πεκάνει
Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα
μζςα ςτο κείμενο.

υνώνυμα
πικανών
ξεχνάσ
κατακερματιςμό
μετατρζπεται
διαςπείρει

β)

ενδεχόμενων
Λθςμονείσ
Διάςπαςθ, πολυδιάςπαςθ
Αλλάηει, μεταβάλλεται
Διαςκορπίηει

Αντώνυμα
υπαρκτό
άρνθςθ
ςίγουροσ
λογικό
προςβάςιμο

Ανφπαρκτο
κατάφαςθ, αποδοχι
Αβζβαιοσ
Παράλογο
Απροςπζλαςτο
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Γ1.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Επικοινωνιακό πλαίςιο:
Ημερίδα
Προςφώνηςη:
Κφριε Διευκυντά, αγαπθτοί κακθγθτζσ, ςυμμακθτζσ και ςυμμακιτριεσ,
Ο εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ µασ ςυςτιματοσ, ϊςτε αυτό να
ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ τεχνολογικά προθγμζνθσ εποχισ
µασ, δεν μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ να λθφκοφν υπόψθ οι εξελίξεισ ςτον τομζα
τθσ πλθροφορικισ και τθσ τεχνολογίασ των επικοινωνιϊν. Οι ευκαιρίεσ που
διανοίγονται για τθν παιδεία µασ από τθ ςωςτι αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν είναι δυνατό να οδθγιςουν ςε µια ριηικι ανανζωςθ τθσ
εκπαίδευςθσ.
Α’ Ζητοφμενο:
•
Αναηιτθςθ ποικίλων και μεγάλθσ κλίμακασ πλθροφοριϊν μζςα από τθν
πρόςβαςθ ςε διάφορεσ τράπεηεσ δεδομζνων και μεγάλεσ βιβλιοκικεσ, ξζνεσ και
ελλθνικζσ. Πρόςβαςθ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςε περιοδικά και δυςεφρετα με
άλλον τρόπο δθμοςιεφματα.
•
Επικοινωνία και ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία και διεκνείσ εκπαιδευτικοφσ
φορείσ. Χρθςιμοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με τθν τεχνολογία των
πολυμζςων (ςυνδυαςμόσ κειμζνου - εικόνασ - ιχου), τα οποία επιτρζπουν τθ
διδαςκαλία των μακθμάτων με ςφγχρονουσ, ελκυςτικοφσ και αποδοτικοφσ
τρόπουσ.
•
Παρακίνθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ ςυμμετοχισ των νζων ςτθν πορεία του
μακιματοσ, γεγονόσ που αποτελεί και το ηθτοφμενο του ςθμερινοφ ςχολείου.
•
Άμεςθ προςωπικι «ςυνεργαςία» του μακθτι (διαδραςτικι λειτουργία) με το
πρόγραμμα και ενκάρρυνςθ τθσ αυτενζργειάσ του, ςε αντίκεςθ με τθν πακθτικι
παρακολοφκθςθ τθσ «παραδοςιακισ» διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ.
•
Προϊκθςθ τθσ διακεματικότθτασ. Για παράδειγμα, θ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ
μπορεί να εμπλουτιςτεί με πλθροφορίεσ (με εικόνα, ιχο και κείμενο) από τθ
λογοτεχνία, τισ επιςτιμεσ, τισ τζχνεσ, τθν παράδοςθ, τθ κρθςκεία και τθ γλϊςςα
ενόσ λαοφ.
•
Αξιοποίθςθ προγραμμάτων/εφαρμογϊν τα οποία εξαςφαλίηουν τθν
αντικειμενικι αξιολόγθςθ, τον ζλεγχο του βακμοφ αφομοίωςθσ των γνϊςεων
και βοθκοφν τον εκπαιδευτικό και το μακθτι διευκολφνοντασ τον
προγραμματιςμό και τθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων. Ενίςχυςθ τθσ
ςυνεργαςίασ των μακθτϊν για τθν εκπόνθςθ μιασ μελζτθσ ι μιασ ομαδικισ
εργαςίασ.
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Δυνατότθτα διδαςκαλίασ – Αυτοδιδαςκαλίασ από απόςταςθ (π.χ. Ανοιχτό
Πανεπιςτιμιο) -> Διεφρυνςθ γνϊςεων – Επαφι με νζεσ εξελίξεισ ->
Επαγγελματικι πρόοδοσ

Β’ Ζητοφμενο:
•

•

•

•

•

•
•

Η αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων, που παρζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ για τθ
διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, προχποκζτει:
Δθμιουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κατάλλθλων από επιςτθμονικι και
παιδαγωγικι άποψθ.
Κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και ςτθν
αξιοποίθςι τουσ ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ με τρόπουσ οι οποίοι κα
προωκοφν ουςιαςτικά τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ.
Προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςτο νζο ρόλο του: παρακζτει διαδικτυακζσ
πθγζσ γνϊςθσ, ανακζτει εργαςίεσ, ςυντονίηει και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να
φτάνουν ςτθ γνϊςθ μζςα από τθν προςωπικι αναηιτθςθ.
Δθμιουργία θλεκτρονικϊν/δικτυακϊν τόπων για τθν εκπαίδευςθ, που κα
περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ και δθμιουργικζσ προτάςεισ προσ τον
εκπαιδευτικό, για τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία των
μακθμάτων.
Εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθν ικανότθτα να διακρίνουν ςθμαντικζσ και
χριςιμεσ πλθροφορίεσ από τον απζραντο όγκο γνϊςεων και πλθροφοριϊν που
χαρακτθρίηει τθν κοινωνία του Διαδικτφου, να τισ αναλφουν και να εξάγουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
Αυςτθρόσ προγραμματιςμόσ ςτθ χριςθ του Η/Υ ςτο ςχολείο, ϊςτε να
αποφεφγεται θ άςκοπθ περιιγθςθ του νζου και θ απϊλεια χρόνου.
Εξοικείωςθ των νζων με το πλικοσ των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν του Η/Υ και
του Διαδικτφου (θλεκτρονικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειεσ, παιχνίδια κ.ά.), ϊςτε να
μποροφν μόνοι τουσ να τισ αξιοποιοφν όχι μόνο ςτο ςχολείο, αλλά και ςτον
ελεφκερο χρόνο τουσ ωσ μζςο για τθ διά βίου παιδεία.
Οι νζεσ τεχνολογίεσ αποτελοφν τθν ευκαιρία για μια ςθμαντικι αναμόρφωςθ
τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ. Η υλοποίθςθ αυτοφ του ςτόχου κα κακοριςτεί
από τθν ωριμότθτα των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν, αλλά και τθ διάκεςθ
τθσ ελλθνικισ πολιτείασ να αναβακμίςει το ςθμερινό ςχολείο, προςκζτοντασ
ςτθ δυναμικι του ζνα ιςχυρό και αποτελεςματικό όπλο για τθ γνϊςθ.

Αποφώνηςη:
Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι που μου δϊςατε
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