
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 

Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στις θετικές συνέπειες που έχει η εξάπλωση του διαδικτύου στο 
σημερινό κόσμο. Αρχικά προβάλλει τις δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση που προσφέρει το 
διαδίκτυο. Θεωρεί πως όσοι το αμφισβητούν είτε δεν έχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα, είτε 
αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα στενόμυαλα, είτε λησμονούν το χρόνο που χρειάζεται για την 
εξάπλωση των ευεργεσιών του. Πιστεύει ότι το διαδίκτυο εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση 
όλων στον τομέα της ενημέρωσης και της έκφρασης της γνώμης, γεγονός που είναι σημαντικότερο 
από το άγχος το οποίο προκαλεί η διαχείριση του όγκου των πληροφοριών που περιέχει. 
Ολοκληρώνει τονίζοντας το μεταβατικό χαρακτήρα της εποχής μας, καθώς οι αλλαγές που 
επιφέρει το διαδίκτυο δεν έχουν, ακόμη, ολοκληρωθεί. 

Β1.  Μια κοινότητα ατόμων έχει ανάγκη από κοινά βιώματα, ώστε να διατηρεί τη συνοχή της. Τα 
κοινά βιώματα δημιουργούν σημεία αναφοράς και επικοινωνίας, καθώς τα μέλη του συνόλου 
μοιράζονται το ίδιο παρελθόν, παρόν αλλά και τις ίδιες προοπτικές για το μέλλον. Η μοναδικότητα 
των βιωμάτων διαμορφώνει και τους θεσμούς της κοινότητας αλλά και οικοδομεί σταδιακά μια 
κοινή πολιτιστική ταυτότητα που παράγει ανάλογα πρότυπα συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια η 
συνοχή ενός ανθρώπινου συνόλου εξαρτάται από την ισχύ και την αποδοχή των κοινών εμπειριών 
του.  

Β2.  
α) Διαίρεση: «Οι γκρίνιες» (διαιρετέα έννοια), «ορθώνονται στον υπαρκτό εκδημοκρατισμό της 
γνώσης» (διαιρετική βάση), «η μια… η δεύτερη… η τρίτη» (μέλη της διαίρεσης) 

Παράδειγμα: «Ο Πολ Βιριλιο, για παράδειγμα, έγραψε» 

β)  Θεματική περίοδος: «Σ’ αυτόν τον υπαρκτό… τρεις γκρίνιες» 
Λεπτομέρειες σχόλια: «Η μία… με την Αφρική» 
Προτ. Κατακλείδα: Δεν υπάρχει. 

Β3.  
α) «πληροφοριακή βόμβα» : δηλώνουν τίτλο βιβλίου 

«Τι να το κάνω…» : δηλώνουν κατά λέξη μεταφορά των λόγων κάποιου ή/και ειρωνεία. 
«πληροφοριακό άγχος» : επιστημονικό όρο 

β) κύμα εκδημοκρατισμού 
ορθώνονται τρεις γκρίνιες 
ψηφιακό χάσμα 
πλημμύρα αιρετικών κειμένων 
τα δίκτυα ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες 

Β4.  α) Συνώνυμα: 
πιθανών : ενδεχόμενων 
ξεχνάς: λησμονείς 
κατακερματισμό: τεμαχισμό, θρυμματισμό 
μετατρέπεται: μετασχηματίζεται 



διασπείρει: διασκορπίζει 

β) Αντώνυμα: 
υπαρκτό: ανύπαρκτο, φανταστικό 
άρνηση: κατάφαση, αποδοχή 
σίγουρος: αβέβαιος 
προσβάσιμο: απρόσιτο 
λογικό: παράλογο 

Γ.  

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί συμμαθητές 

[ΘΕΜΑ] Είναι σε όλους μας γνωστή η ραγδαία εισβολή του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας 
και οι θεαματικές αλλαγές που έχει επιφέρει στον τρόπο ζωής μας. Οι χρήσεις του είναι 
ανεξάντλητες και αγγίζουν όλες τις πλευρές της κοινωνικής και ιδιωτικής μας ζωής. [ΘΕΣΗ] Με 
την ομιλία μου αυτή θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το διαδίκτυο φαίνεται να αποτελεί ένα 
εργαλείο ειδικά προορισμένο για τη διάδοση της γνώσης και παράλληλα να καταδείξω πως 
υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα στο χώρο του 
σχολείου. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Α 

• Το διαδίκτυο είναι μέσο καθολικοποίησης και εκδημοκρατισμού της γνώσης
• Επιτρέπει την αυτομόρφωση, τη δια βίου εκπαίδευση. Αποτελεί τη δεξαμενή μιας γνώσης

μη θεσμικής, προσωπικής, ειδικής πρακτικής ή θεωρητικής, σε έναν ωκεανό στοιχείων και
δεδομένων, τον οποίο καθένας διαπλέει αναλόγως με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές
του.

• Εκμηδενίζει τις αποστάσεις παρέχοντας πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών.
Εξοικονομεί χρόνο

• Με πολύ χαμηλό κόστος αξιοποιεί την εικόνα, το λόγο και το κείμενο για λόγους
παιδαγωγικούς καθιστώντας τη μόρφωση προσιτή σε μεγαλύτερα πληθυσμιακά σύνολα.

• Εξατομικεύει τη γνώση. Ο χρήστης του είναι σε θέση να προσαρμόσει τα δεδομένα στις
προσωπικές του επιλογές.

• Λειτουργεί διαδραστικά. Η ανάδραση μεταξύ του πομπού και του δέκτη είναι άμεση. Η
διασταύρωση της πληροφορίας εφικτή. Η παρακολούθηση των αλλαγών και η ιχνηλασία
της εξέλιξης γίνεται εφικτή σε πραγματικό χρόνο. Ο πλουραλιστικός χαρακτήρας των
δεδομένων διασφαλίζει την πολυφωνία, άρα και τη διαλεκτικότητα.

• Σταδιακά μεταβάλλεται σε μια παγκόσμια «Κιβωτό της ανθρώπινης Γνώσης», η οποία θα
παραμένει ανοικτή και προσβάσιμη σε όποιον ενδιαφέρεται να την αξιοποιήσει.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Β 

• Ειδικά για την εκπαιδευτική διαδικασία ο παγκόσμιος ιστός διανοίγει νέους ορίζοντες
αναβαθμίζοντας την αποτελεσματικότητα και τη μεθοδολογία της.

• Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, ο οποίος ενημερώνεται,
ανανεώνει τις γνώσεις του, αξιοποιεί νέες παιδαγωγικές μεθόδους, κεντρίζει το ενδιαφέρον



 των μαθητών, εξατομικεύει το μάθημα, συνεργάζεται με συναδέλφους, ανταλλάσσει 
εμπειρίες και βρίσκει πρόσβαση σε νέα ακροατήρια. 

• Για το μαθητή το διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί δίαυλος μέσω του οποίου προσεγγίζει νέες
γνώσεις, μαθαίνει να αυτενεργεί, να επιδιώκει τον εμπλουτισμό του υλικού του, να
διασταυρώνει τα δεδομένα, να βρίσκεται σε επαφή με την ανθρώπινη εξέλιξη. Οι μαθητές
μπορούν να δημιουργούν διαδικτυακές κοινότητες, να επιμελούνται ενημερωτικούς
ιστότοπους, να έρχονται σε επαφή με σχολεία από άλλες χώρες ή άλλες περιοχές, να
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες σε επίπεδο παγκόσμιο, να παρεμβαίνουν σε
θέματα τοπικά ή και διεθνή, να πολλαπλασιάσουν τους δεσμούς τους με την κοινότητα.

• Η διδακτική ύλη εμπλουτίζεται με υλικό ενημερωμένο, διαλεκτικό, αξιόπιστο (π.χ.
ηλεκτρονικά βιβλία). Με τη βοήθεια του διαδικτύου γίνεται εφικτή η διαθεματικότητα της
διδακτικής ύλης, ο συνδυασμός των γνώσεων από πολλούς γνωστικούς τομείς. Παράλληλα
η παραστατικότητα του διαδικτύου και η εκτεταμένη χρήση της εικόνας συνάδουν με τους
κώδικες επικοινωνίας της νέας γενιάς που έχει μάθει να αξιοποιεί τους σύγχρονους,
καταιγιστικούς ρυθμούς ανταλλαγής πληροφοριών και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις
τους. Τέλος ο κυβερνοχώρος επιτρέπει τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων και συνεχόμενων
ασκήσεων με σκοπό την αυτοαξιολόγηση των μαθητών αλλά και της ίδιας τη
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο εθνικό ή τοπικό.

• Το σχολείο ως χώρος δε διαθέτει πλέον την αποκλειστικότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Με τη βοήθεια του διαδικτύου το σχολικό μάθημα μπορεί να
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως γεφυρώνοντας μεγάλες αποστάσεις και προσεγγίζοντας
απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα η γνωριμία με πολιτιστικούς θησαυρούς, ιστορικές
τοποθεσίες και νέους τόπους είναι δυνατή με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας,
αρκεί να είναι διαθέσιμα τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κυρίες και κύριοι, 
ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
μια νέα επαναστατική πραγματικότητα που αλλάζει τα δεδομένα της ζωής μας. Με οδηγό και 
ηγέτη την εκπαίδευση και τους συντελεστές της καλούμαστε να αποδεχτούμε την πρόκληση 
αυτή ή να παραμείνουμε παθητικοί θεατές των εξελίξεων, καθηλωμένοι στο παρελθόν.  

Σας ευχαριστώ  


