Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέµατα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Ηµερήσιων Επαγγελµατικών Λυκείων ( Νέο Σύστηµα)

Α1. Στο απόσπασµα από την οµιλία του Ηλία Λυµπέρη θίγεται το θέµα της
διασφάλισης των δικαιωµάτων των παιδιών στην εποχή µας και ειδικά σε σχέση µε
την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Προλογίζοντας αναφέρεται
στη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού ως µέσο κατοχύρωσης των δικαιωµάτων
του και στο ρόλο της Unicef ως προασπιστή και εγγυητή των δικαιωµάτων που
σχετίζονται µε την πνευµατική εξέλιξη των νέων. Άλλωστε, όπως τεκµηριώνεται από
έρευνες της Unicef και του Πανεπιστηµίου Αθηνών τα πιο πολλά παιδιά είναι
χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προβληµατισµός όµως προκαλείται για
την αντιφατική διάσταση του διαδικτύου και για τους ενδεχόµενους κινδύνους που
ελλοχεύουν από τη χρήση του. Καταλήγοντας, επισηµαίνονται από το συγγραφέα
µέθοδοι προστασίας των παιδιών οι οποίες στηρίζονται αφενός µεν στην αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της οικογένειας και των ίδιων των παιδιών για την αποφυγή του
κινδύνου και αφετέρου στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών που θα κατευθύνουν
σωστά τους µαθητές.
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Β2 α) Θεµατική πρόταση : ‘’ Μπορούµε… κυβερνοχώρο.’’
Σχόλια / Λεπτοµέρειες : ‘’ Συγκεκριµένα….περιβάλλον.’’
Κατακλείδα : δεν έχει

β) Επίκληση στην αυθεντία : ‘’ Σε έκθεση … δικτύωσης.’’
Επίκληση στη λογική µε τεκµήρια ( στατιστικά στοιχεία και πορίσµατα
έρευνας):’’το 59% των παιδιών ..στο ίντερνετ.’’

Β3. συµφωνούν # διαφωνούν
δικαίωµα # υποχρέωση

χρήσιµο # άχρηστο
αυστηρή # επιεικής
αποτελεσµατική # αναποτελεσµατική , ανώφελη

Β4. α) « να θωρακίσουµε τα παιδιά»
«έκθεση του παιδιού στην Τεχνολογία»

β) Τα παιδιά µπορούν να «θωρακιστούν» µε συγκεκριµένες στρατηγικές για την
πρόληψη.
Γ. Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Οµιλία
Προσφώνηση: Αγαπητοί καθηγητές, γονείς, συµµαθητές και συµµαθήτριες
Οι κίνδυνοι
Παθητικοποίηση των νέων - µαθαίνουν στις εύκολες λύσεις - αντικατάσταση
του ανθρώπινου εγκεφάλου από µηχανές. Η µυθοποίηση της τεχνολογίας
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει την εντύπωση πως, όπως κάθε τεχνολογικό
επίτευγµα, και ο υπολογιστής ισοδυναµεί µε την ανάπαυση και την
ξεκούραση. Εποµένως, δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόµαστε, αφού σκέφτονται
αυτοί για λογαριασµό µας.
Αποµάκρυνση απ' το βιβλίο.
Προσκόλληση στο τεχνοκρατικό µοντέλο ζωής, αδιαφορία για γενικότερη
πνευµατική καλλιέργεια και ηθικές αξίες- υιοθέτηση χρησιµοθηρικής
αντίληψης για τη ζωή. Άγχος από τους γρήγορους ρυθµούς της εξέλιξης των
υπολογιστών και από την προσπάθεια των ανθρώπων να προλάβουν τις
εξελίξεις αυτές και να τις αφοµοιώσουν
Αποξένωση σε διαπροσωπικό επίπεδο στο πλαίσιο µικρών θεµελιωδών
οµάδων, π.χ. οικογένεια. Οι σχέσεις γίνονται πιο ψυχρές - τυποποιούνται.
Προοδοπληξία του ανθρώπου - αποµάκρυνση από παράδοση κι άλλες υψηλές
πνευµατικές αξίες.
Κωδικοποίηση της γλώσσας, άρα και αλλοίωση της.
επιχειρείται και επιτυγχάνεται ευκολότερα η πολιτιστική διείσδυση κι επιβολή
των αναπτυγµένων χωρών στις αναπτυσσόµενες.
Κίνδυνος µαζοποίησης χειραγώγησης - ιδιαίτερα για τους αναπτυσσόµενους
λαούς, γιατί οι Η/Υ χρησιµοποιούν τεχνολογία υψηλής στάθµης και
ελέγχονται ως επί το πλείστον από τις αναπτυγµένες χώρες.
Προώθηση κυκλωµάτων παιδεραστίας, πορνείας, ναρκωτικών και γενικότερα
φαινοµένων, κοινωνικής νοσηρότητας.
Η διείσδυση της πληροφορικής σ' όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έκανε εύκολη την πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών που
αφορούν την ιδιωτική ζωή του ατόµου. Ακόµη και συστήµατα υψηλής

ασφάλειας είναι δυνατό να απασφαλιστούν και να διαρρεύσουν πληροφορίες
προσωπικής φύσης.
Περιστέλλεται η κοινωνικότητα του ατόµου από τη δυνατότητα που παρέχουν
οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και η τηλεµατική για τηλεργασία,
τηλεκπαίδευση, τηλεξυπηρέτηση. Εγκλωβισµός σε µία εικονική πραγµατικότητα.
Εθισµός του ατόµου στην ευκολία, στην άνεση, στη µείωση της ενεργητικότητας και της προσωπικής έρευνας.
Οι υλιστικές προτεραιότητες του µονοδιάστατου ανθρώπου οδηγούν. - στην
αδιαφορία για πνευµατική καλλιέργεια, στην αποµάκρυνση από υψηλές αξίες,
ιδανικά, στην αποστασιοποίηση από συλλογικές δραστηριότητες, στο άγχος,
την υπερένταση.
Η προπαγάνδα ακροδεξιών και ναζιστικών ιδεών.
Η πορνογραφία και το οργανωµένο έγκληµα σε βάρος ανήλικων κυρίως
χρηστών.
Οι ολέθριες οικονοµικές και ψυχικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τυχερών
παιχνιδιών µέσω του Ίντερνετ.
Η δυνατότητα να καταγράφονται και να αποθηκεύονται προσωπικά δεδοµένα,
που αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο για την ελευθερία του ατόµου.
Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας διεθνώς, η συρρίκνωση και η αλλοίωση
των άλλων γλωσσών. Ιδιαίτερη κακοποίηση υφίσταται η ελληνική γλώσσα µε
το γλωσσικό µόρφωµα που χρησιµοποιούν χρήστες του ∆ιαδικτύου, το
γνωστό ως «GREEKLISH».
Προτάσεις για την προστασία των παιδιών
Επιβλέποντας τα κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης τους µε το ∆ιαδίκτυο.
Με προγράµµατα µε τα οποία ελέγχεται η πρόσβαση τους στο ∆ιαδίκτυο.
Συµβουλεύοντας τα να αποκρύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Ελέγχοντας το ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο.
Κινώντας το ενδιαφέρον τους και για άλλες σηµαντικές για την ανάπτυξη τους
και τη µόρφωση τους ασχολίες, π.χ. αθλητισµός, µελέτη βιβλίων,
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κ.λπ.
0 νέος δεν πρέπει να προσκολλάται τυφλά και να αποχαυνώνεται µπροστά
στην οθόνη του υπολογιστή τις περισσότερες ώρες της ηµέρας του, γιατί αυτό
τον οδηγεί γενικά σε µια χρησιµοθηρική και στείρα τεχνοκρατική αντίληψη
για ηθικές αξίες. Χρειάζεται λοιπόν µέτρο, σωστή καθοδήγηση από τους
φορείς αγωγής, υπεύθυνη και συνετή χρήση των Η/Υ και στροφή και σε άλλα
ενδιαφέροντα, ποικίλες µορφές ψυχαγωγίας, ώστε ο νέος να µην είναι
µονοδιάστατος αλλά να βρίσκει τις απαραίτητες ισορροπίες.
Επίσης, είναι απαραίτητο το παιδί να έρχεται και σ' επαφή µε την παράδοση
για ν' αποφύγει τον κίνδυνο να γίνει προοδόπληκτος. Κι εδώ πάλι είναι
καθοριστική η συµβολή των φορέων αγωγής.
Ο ρόλος του δασκάλου της τάξης είναι σύνθετος και καθοριστικός. Ασφαλώς
εκείνος εποπτεύει τη µαθησιακή διαδικασία, αφού χρησιµοποιεί τον Η/Υ ως
µέσο για να διδάξει κάτι στους µαθητές. Είναι εκείνος ο οποίος µπορεί να

αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος µε τον έλεγχο του
επίπεδου των γνώσεων των µαθητών του. Οφείλει, λοιπόν, να παρακολουθεί
στενά την πορεία και πρόοδο του κάθε µαθητή, είτε δουλεύει µόνος του µε
τον Η/Υ είτε µέσα σε οµάδα, ώστε να επεµβαίνει εξισορροπητικά διορθωτικά, όταν και όπου υπάρχει ανάγκη, για να καλυφθούν κενά,
αδυναµίες ή παραλείψεις στη µαθησιακή διαδικασία.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το µορφωτικό - οικονοµικό - πολιτισµικοί
υπόβαθρο των παιδιών και ουσιαστικά των οικογενειών τους. Αυτό τους
µειώνει ή τους αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας. Είναι, εποµένως, αποφασιστικής σηµασίας η
συµβολή της οικογένειας και των γονέων. Αν υπάρχει Η/Υ στο σχολείο,
πρέπει να υπάρχει και στο σπίτι για κατ' οίκον εργασία. Οι γονείς πρέπει να
είναι ικανοί και πρόθυµοι να βοηθήσουν το παιδί, έστω και µόνο ψυχολογικά,
µέσω του γόνιµου διαλόγου, να του καλλιεργούν το ενδιαφέρον για τις νέες
τεχνολογίες, βοηθώντας το να συνειδητοποιήσει ότι οι αδαείς σχετικά µε την
πληροφορική και τη χρήση Η/Υ θα είναι οι λειτουργικά αναλφάβητοι του
καιρού τους.
Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα η τηλεόραση µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων
έχουν χρέος να ενηµερώνουν και να ευαισθητοποιούν τα άτοµα από πολύ
νεαρή ηλικία, βοηθώντας τα να µυηθούν στον κόσµο των Η/Υ . Την ίδια
στιγµή, βέβαια, οφείλουν να τους ανοίγουν και άλλους ορίζοντες, δίνοντας
ερεθίσµατα και για άλλες δηµιουργικές ενασχολήσεις, ώστε ν' αποφευχθούν η
µηχανοποίηση και η τυποποίηση.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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