
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ –Β’  

 

1.  

α. Λ, β. Λ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Λ 

2.  

 τρόπος ανάπτυξης η διαίρεση 

Διαιρετική έννοια: ο αναλφαβητισμός 

Διαιρετική βάση: οι χώρες (Δυτικός κόσμος, Τρίτος Κόσμος) 

Εκφράσεις: το ένα είδος, το άλλο… 

 

 

3. 

άλλωστε-προσθήκη 

βέβαια-βεβαίωση/έμφαση 

εξαιτίας-αίτιο 

έτσι-τρόπο/αποτέλεσμα 

καθώς-αίτιο 

 

4.  

διεθνούς= παγκόσμιου 

 στόχος= σκοπός 

αναπόσπαστο= απαραίτητο 

 ραγδαία = ξαφνική/έντονη 

άπταιστα= τέλεια  

 

5. 

                     Χρησιμοποιεί την ενεργητική σύνταξη για να δώσει έμφαση στο υποκείμενο 

που ενεργεί (η ραγδαία εισβολή) 

παθητική σύνταξη: «αρκετές παράμετροι διαβίωσης διαφοροποιήθηκαν από 

την ραγδαία εισβολή νέων τεχνολογιών»   

6. 

περιεχόμενο: ψηφιακός αναλφαβητισμός-ορισμός 



μέσα-τεχνικές: αναφορά στο χιουμοριστικό λεκτικό (περιεχόμενο), τη στίξη , 

την ηλικία της γυναίκας, τα παλιά παραδοσιακά μέσα (κλασική συσκευή 

τηλεφώνου), την κυριολεκτική χρήση στις έννοιες «ποντίκι, παράθυρο, έπιασα, 

άνοιξα» σε αντιπαραβολή με την έννοια που έχουν αποκτήσει μέσω της 

τεχνολογίας 

ο στόχος επιτυγχάνεται σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του προβλήματος που 

θίγεται 

7. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 

ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακό χάσμα, Νέα Γνώση 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αφόρμηση από τη στάση καχυποψίας που έχουν κάποιες κοινωνικές 

κατηγορίες π.χ ηλικιωμένοι, συντηρητικοί-παραδοσιακοί άνθρωποι απέναντι 

στις νέες τεχνολογίες 

επιβεβαίωση της αναγκαιότητας των νέων μέσων 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

 Ορισμός (μπορεί να δοθεί και στον πρόλογο) και διευκρίνιση των 

εννοιών: νέες τεχνολογίες, ψηφιακός αναλφαβητισμός 

 διατύπωση και περιγραφή του προβλήματος, σε ποιους τομείς 

εμφανίζεται: εκπαίδευση, οικογένεια, εργασία, φιλικό περιβάλλον 

 αναφορά στα αίτια του φαινομένου με αξιοποίηση των στοιχείων του 

κειμένου:4η και 5η παράγραφος: αναπόσπαστο κομμάτι 

καθημερινότητας, ραγδαία εισβολή, κοινωνικές κατηγορίες εμφάνισης, 

κοινωνικές ανισότητες… 

 αποτελέσματα του φαινομένου στην εκπαίδευση: παρωχημένες τακτικές, 

πιο αργή χρήση των δεδομένων, μη αξιοποίηση των πηγών κ.τ.λ  λόγω 

της ελλιπούς χρήσης των νέων τεχνολογιών 

 αποτελέσματα στην εργασία: άνισες ευκαιρίες εξέλιξης και πρόσβασης 

στις εφαρμογές και την εξειδίκευση 

 κοινωνικά: αποκλεισμός του ατόμου από μια μορφή κοινωνικοποίησης, 

απομόνωση, άνισες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση, υποδούλωση του 

ατόμου από τον χρήστη των νέων τεχνολογιών που λειτουργεί ως 

αυθεντία αλλά καθορίζει παράλληλα και τις κοινωνικές-πολιτικές 

εξελίξεις. 

 προτάσεις (συνοπτικά): ενημέρωση, εκπαίδευση, σωστή χρήση των 

μέσων, ανάγκη ορθολογικής αξιολόγησης της τεχνολογίας… 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 ευχή για μείωση του προβλήματος μέσα από μια συλλογική προσπάθεια 

ενημέρωσης κι επιμόρφωσης 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 



 

1. 

Βασικό θέμα:  

 η εσφαλμένη διαδικασία και πρακτική μιας συντηρητικής και παρωχημένης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που επικρατούσε τον περασμένο αιώνα. 

Διαφορετικοί κόσμοι:  

 ο συντηρητικός δάσκαλος, η βία που ασκεί σε αντιπαραβολή με τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές μεθόδους, η αδυναμία προσέγγισης της παιδικής ψυχοσύνθεσης. 

 Ο παιδικός κόσμος της ανεμελιάς, του αστεϊσμού αλλά και της φτώχειας μέσα σ’ 

ένα σκηνικό αγροτικής-κλειστής κοινωνίας και αμάθειας. 

 

 


