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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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Α. Ο αρθρογράφος αναγνωρίζει τη συµβολή του ∆ιαδικτύου στον εκδηµοκρατισµό της
γνώσης, ενώ, παράλληλα, απαντά στις ενστάσεις που διατυπώνονται. Αρχικά, επιβεβαιώνει
µε παραδείγµατα τη συµµετοχική δηµοκρατία στον Κυβερνοχώρο. Στη συνέχεια,
παρουσιάζει τα επιχειρήµατα όσων αντιδρούν στην τεχνολογική πρόοδο, τα οποία
απορρίπτει. Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο αφορά το φόβο για πιθανολογούµενους κινδύνους
που ενέχει η τεχνολογία. Το δεύτερο σχετίζεται µε όσους χλευάζουν την εξέλιξη της
τεχνολογίας στο όνοµα του ανθρωπισµού, αποσυνδέοντας τις δύο έννοιες. Το τρίτο τονίζει
την ανισότητα στην πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι θα ξεπεραστεί σταδιακά. Επιπλέον, η
ισότητα στο διαδίκτυο δηµιουργεί µια νέα κοινότητα πολιτών, αλλά µε επιπτώσεις, όπως η
πολυδιάσπαση της εµπειρίας και η αγωνία για την απορρόφηση της πληθώρας των
πληροφοριών. Ολοκληρώνοντας, αποδίδει τη σύγχυση που επικρατεί στη µεταβατική εποχή
που διανύουµε, εποχή ρευστότητας ανάµεσα στο παλιό και στο καινούριο.

Β2.

ÁÑ
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Β1. «Η κοινότητα χρειάζεται την κοινή εµπειρία για να είναι κοινότητα». Πράγµατι, ο
προαπαιτούµενος καταλύτης για τη σύσταση και ύπαρξη ουσιαστικής επαφής και κοινωνίας
µεταξύ των µελών µιας κοινότητας, οποιασδήποτε ταυτότητας, είναι οι όµοιες, για
παράδειγµα, πολιτισµικές εµπειρίες. Αυτό που αποκαλούµε παράδοση, οι λογής – λογής
κώδικες επικοινωνίας, η βιωµένη καθηµερινότητα, η µνήµη, η γλώσσα, η αίσθηση της κοινής
µοίρας οικοδοµούν µια κοινή συνείδηση και το αίσθηµα της συλλογικότητας.
α) Η παράγραφος αναπτύσσεται µε:
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1. Τη µέθοδο της διαίρεσης. Συγκεκριµένα, η διαιρετέα έννοια είναι η γκρίνια,
διαιρετική βάση είναι ο υπαρκτός εκδηµοκρατισµός της γνώσης και τα είδη /
µέρη της διαίρεσης είναι η άρνηση της τεχνολογίας, η δευτερεύουσα σηµασία του
εκδηµοκρατισµού της γνώσης και το ψηφιακό χάσµα.
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2. Τη µέθοδο των παραδειγµάτων. Συγκεκριµένα αναφέρεται στο βιβλίο του Πολ
Βιρίλιο, σε µια άποψη που αντλείται από την καθηµερινή εµπειρία και σχετίζεται
µε τα παιδιά της Αφρικής και στην εκτύπωση της πρώτης Βίβλου από τον
Γουτεµβέργιο.

ÌÅ

β) ∆οµή παραγράφου:

Β3.

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

α) « Πληροφοριακή 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.
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β) υπαρκτό: ανύπαρκτο
άρνηση: αποδοχή
σίγουρος: αβέβαιος
προσβάσιµο: απροσπέλαστο
λογικό: παράλογο
Γ.

ÏË
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α) πιθανών: ενδεχόµενων
ξεχνάς: λησµονείς, αδιαφορείς
κατακερµατισµό: κατατεµαχισµό, πολυδιάσπαση
µετατρέπεται: µεταβάλλεται
διασπείρει: σκορπίζει

ÃÕ

Β4.

ÕÐ

β) Πέντε παραδείγµατα µεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας:
1. κύµα εκδηµοκρατισµού
2. ορθώνονται τρεις γκρίνιες
3. πληµµύρα αιρετικών κειµένων
4. η επανάσταση…προχωρεί
5. το παλιό δεν έχει πεθάνει

Ç

«Πληροφοριακό άγχος»: ειδική ορολογία (απ’ τον χώρο της επιστήµης της
ψυχολογίας).

ÁÑ

Επικοινωνιακό πλαίσιο: οµιλία σε ηµερίδα που οργανώνει το σχολείο.
Ύφος: σχετικά επίσηµο, καθώς ο οµιλητής δεν απευθύνεται µόνο στους συµµαθητές του.
Ρηµατικά πρόσωπα: όλα, εκτός από το β΄ ενικό.
Πρόλογος:
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Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καθηγητές, συµµαθητές και συµµαθήτριες,…
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α) Σύντοµη αναφορά στην ιστορία του ∆ιαδικτύου. Μπορεί ο/η οµιλητής να αναφερθεί στην
προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης να οργανώσει το
Ψηφιακό Σχολείο.
β) (εναλλακτικά και πιο άµεσα – οικεία) Αναφορά στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(facebook, twitter), όπου οι µαθητές δαπανούν άφθονο χρόνο, αγνοώντας την προσφορά
του ∆ιαδικτύου στον τοµέα της Γνώσης.
γ) Αφορµή για την οµιλία τα γεγονότα στις χώρες του Αραβικού Κόσµου, όπου οι πολίτες
εξεγέρθηκαν, αφού χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και
επιχειρηµάτων και φορέα συνεννόησης.

ÌÅ

Α΄ ερώτηµα: οι υπηρεσίες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο στον τοµέα της Γνώσης.
Η Γνώση δεν µπορεί να περιοριστεί στο στενό κύκλο του Σχολείου. Προσεγγίζεται
γενικότερα και αφορά όλους τους τοµείς του επιστητού.
•

Σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες προσέγγισης της επιστηµονικής γνώσης. Οι µηχανές
αναζήτησης, µε τις οποίες οι µαθητές είµαστε εξοικειωµένοι, παρέχουν τη δυνατότητα
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Το ∆ιαδίκτυο, επιπλέον, µας ψυχαγωγεί, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο της Γνώσης.
Η επαφή µε τις πιο εκλεκτές µορφές Τέχνης, όπως το Θέατρο, ο Κινηµατογράφος, η
Μουσική, οι Εικαστικές Τέχνες, ακόµη και τα κόµικς, βαθαίνει και πλαταίνει το
γνωστικό πεδίο του ανθρώπου. Ας µην ξεχνάµε τις εκπληκτικές δυνατότητες που
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και δίνει την ευχέρεια στο χρήστη να περιηγηθεί
ανέξοδα και άκοπα σε Μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής, σε αρχαιολογικούς χώρους,
ακόµη και να περιηγηθεί σε πόλεις που απεικονίζονται στο ∆ιαδίκτυο µε τη βοήθεια
δορυφόρου.
Τέλος, ακόµη και οι ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συµβάλλουν στον
εµπλουτισµό των γνώσεων µας. Σκεφτείτε πως µε την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων,
πληροφοριών, ιδεών, επιχειρηµάτων, τη δηµιουργική σύγκρουση, αντιπαράθεση και
διαλεκτική, κατορθώνουµε να γινόµαστε σοφότεροι και ικανότεροι από πριν, άρα και
ολοκληρωµένες προσωπικότητες.
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στον καθένα να έρθει σε επαφή µε πληροφορίες που σχετίζονται µε τις τεχνοκρατικές
επιστήµες, τις νέες ανακαλύψεις στο χώρο της τεχνολογίας. Έτσι, οι µαθητές, και όχι
µόνο, αποκτούµε ένα «πολύ-βιβλίο», που ανανεώνεται καθηµερινά. Ταυτόχρονα, όµως,
ανοίγει ο δρόµους για την προσπέλαση σε τοµείς που σχετίζονται µε την ανθρωπιστική
παιδεία, και επιστήµες όπως η Ψυχολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η Φιλοσοφία
και, φυσικά, η Λογοτεχνία. Κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών αλλά και ηλεκτρονικών λεξικών και µεταφραστών,
στοιχεία που ενισχύουν άµεσα και σχετικά αξιόπιστα το πλήθος των γνώσεών µας.
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Μετάβαση: Όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι, αντιλαµβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά
χρήσιµα. Όµως, όπως συµβαίνει µε κάθε τεχνολογικό επίτευγµα, το ∆ιαδίκτυο, αν δε το
χειριστούµε ορθά, µπορεί να «φυτρώσει και άνθη κακίας». Οπότε, επιβάλλεται το Σχολείο,
ως κοινωνικός αλλά και ο µοναδικός θεσµοθετηµένος και αξιόπιστος φορέας να συνδράµει
στη δηµιουργική αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου.
Β΄ ερώτηµα: Τρόποι δηµιουργικής αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου στο πλαίσιο του Σχολείου.

•
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Αξιοποίησή του από το διδακτικό προσωπικό, ενηµέρωση, επιµόρφωση, δια βίου
εκπαίδευση. Ο καθηγητής οφείλει να αντιληφθεί ότι πλέον δεν είναι η πηγή της Γνώσης,
η αναµφισβήτητη αυθεντία, αλλά ο ρόλος του επιβάλλεται να είναι συµβουλευτικός και
καθοδηγητικός. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο εντός του σχολείου όσο και µέσω της
τηλεκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαιδευτικής υποστήριξης του µαθητή στο σπίτι.
Η ασύλληπτη ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία και, ειδικότερα, ο
Κυβερνοχώρος, δεν πρέπει να παραγκωνίσει την ανάπτυξη των ανθρωπιστικών
σπουδών. Μόνο έτσι το ∆ιαδίκτυο θα καταστεί πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των
ανθρώπων και, ειδικότερα, των µαθητών.
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•

Αναθεώρηση του µαθήµατος της Πληροφορικής και στενή διασύνδεσή του µε το
διαδικτυακό χώρο. Επαφή µε σελίδες επιστηµονικές και όχι µε υλικό επικίνδυνο για την
ψυχή και την υγεία του νέου. Ενσωµάτωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου στην Ψηφιακή
Τάξη και αξιοποίησή του στους ∆ιαδραστικούς Πίνακες.
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•

•

Επαφή µέσω ∆ιαδικτύου µε άλλα σχολεία τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας,
δηµιουργική συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαιδευτικών πρακτικών,
γνώσεων, εµπειρίας.

3

Ç

Επίλογος: Προτροπή να αφιερώσουν οι µαθητές λιγότερο χρόνο στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και στις συζητήσεις σε διάφορα αθλητικές και κουτσοµπολίστικες ιστοσελίδες,
και να αξιοποιήσουν το σύνολο των γνώσεων που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο.
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Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την υποµονή σας, ακόµη και αν έγινα δυσάρεστος µε την
τελευταία αναφορά µου …
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