ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΠΑΛ
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. Περίληψη
Η αρθρογράφος αναφέρεται στην επιρροή που ασκεί η τεχνολογία στις υγιείς
διαπροσωπικές σχέσεις. Το φαινόµενο αυτό δεν περιορίζεται µόνο στα νεαρά άτοµα
αλλά εντοπίζεται και σε κάθε ηλικία, αφού οι άνθρωποι δε διστάζουν να
δηµοσιοποιήσουν προσωπικά δεδοµένα. Παρά την τεχνολογική έκρηξη, η
επικοινωνία καθίσταται όλο και πιο επιφανειακή. Ακόµα και οι φαινοµενικά σοβαρές
συζητήσεις που διεξάγονται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας κάθε άλλο παρά
πηγαίες είναι. Κλείνοντας διαπιστώνεται πως η αµετροέπεια και η αλλαγή στην
ψυχοσύνθεση των ανθρώπων δεν προωθούν τον ουσιώδη διάλογο.
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Β2. Θεµατική περίοδος: « Υπάρχει …διαλόγων;»
Λεπτοµέρειες- Σχόλια: «Το γεγονός …επιπλέουν»
∆εν έχει περίοδο κατακλείδα.

Β3α. προστατεύσουν: διαφυλάξουν
προσωπικό: ατοµικό
αφέλεια: απερισκεψία
επικοινωνούν: συνδιαλέγονται
ιδέες: απόψεις

Β3β. σύγχρονη # απαρχαιωµένη
µεγαλόφωνα # χαµηλόφωνα
αντίθετο # όµοιο
επιπλέουν # βυθίζονται
σοβαρά # επιφανειακά

Β4α. « το βαγόνι βυθίζεται σ’ αυτή την παράδοξη επικοινωνία»
«χάνονται σ’ ένα προσωπικό σύµπαν»
«ανάψω την τηλεόραση»

Β4β. Σ’ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα δίνεται η δυνατότητα στα άτοµα να
ανταλλάσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

Η αυθόρµητη έκφραση συναισθηµάτων απουσιάζει από τη σύγχρονη υλιστική
κοινωνία.
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο
Τίτλος: Νέοι και τεχνολογία
Α΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Λόγοι που οι νέοι επιλέγουν τη χρήση νέων τεχνολογιών για την
επικοινωνία τους
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Αποτελεί τάση μιμητισμού και ξενομανίας.
Είναι στοιχείο επιδειξιομανίας μεταξύ της παρέας των συνομήλικων.
Παρασύρονται από τη διαφήμιση και τα προβαλλόμενα πρότυπα.
Είναι απόρροια της τεχνολογικής εξέλιξης και επιστημονικής έκρηξης.
Είναι αποτέλεσμα της ανόδου του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου.
Καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση και η επικοινωνία των νέων λόγω της έλλειψης
ελεύθερου χρόνου.
Καταργεί το εμπόδιο των γεωγραφικών αποστάσεων στην επίτευξη της άμεσης
επικοινωνίας.
Αναβαθμίζει τις πληροφοριακές δυνατότητες του σύγχρονου νέου, αφού παρέχει
μεγάλο εύρος λειτουργιών και εξυπηρετήσεων (ενημέρωση, ψυχαγωγικές
επιλογές).
Καθιστά το περιεχόμενο της επικοινωνίας απόλυτα ιδιωτικό και καλύπτει, έτσι, τις
προσωπικές ανάγκες του ατόμου.

Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση τους
•

•

•

•

•

•

•

Διαστρεβλώνουν και εκφυλίζουν στη συνείδηση του παιδιού την έννοια της
πραγματικής επικοινωνίας που, για να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο ,
προϋποθέτει την άμεση επαφή, η οποία πραγματοποιείται με την διαπροσωπική
επαφή.
Καλλιεργούν τη ματαιόδοξη αντίληψη, γιατί σε μικρές ηλικίες το κινητό, όταν
μάλιστα είναι αντικείμενο μεγάλης οικονομικής αξίας, μπορεί να αποτελέσει μέσο
επίδειξης στους συνομηλίκους.
Η πολύωρη χρήση του κινητού ως ελκυστικού, ηλεκτρονικού μέσου, που παρέχει
νέες και πολυποίκιλες μορφές ψυχαγωγίας, καλλιεργεί την εσωστρέφεια, αφού το
απομονώνει από τους άλλους σε βάρος της κοινωνικότητάς του.
Η αίσθηση της απελευθέρωσης από την υπερπροστασία των γονέων, δεν του
επιτρέπει να αναπτύξει μια σωστή συναισθηματική σχέση με το οικογενειακό
περιβάλλον.
Η κατάχρηση της λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου κυρίως με την αποστολή
μηνυμάτων, επηρεάζει αρνητικά την καλλιέργεια της άρτιας γλωσσικής έκφρασης,
γιατί εθίζει τα παιδιά στη συνθηματολογική χρήση της γλώσσας.
Η αίσθηση της ανεξαρτητοποίησης από την ασφυκτική γονική κηδεμονία, μπορεί
να παρασύρει τα παιδιά- απαλλαγμένα από την αίσθηση του άμεσου ελέγχου από
τον γονέα- να αναπτύξουν δραστηριότητες ή συναναστροφές με πρόσωπα που
μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη ζωή τους.
Οι επιβαρύνσεις στη σωματική υγεία δεν μπορεί να θεωρηθούν αμελητέες. Οι
ειδικοί υποστηρίζουν πως: η διαρκής πληκτρολόγηση από την παιδική ηλικία,
ιδιαίτερα σε μικρού μεγέθους συσκευές, μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον μυϊκές
βλάβες. Τα κινητά λειτουργούν σα μικροσκοπικοί φούρνοι μικροκυμάτων και
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε ένα φάσμα συχνοτήτων που
επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία.

