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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α.
Στο κείμενο ο ομιλητής ασχολείται με τη σχέση παιδιών και διαδικτύου.
Αρχικά

επισημαίνει

τη

διαπιστωμένη

από

Σύμβαση

κατοχύρωση

των

δικαιωμάτων τους. Στη συνέχεια αναφέρεται στη Unicef ως φορέα διασφάλισής
τους απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης ενώ παρουσιάζει
συγκεκριμένα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά αξιοποιούν τα μέσα
αυτά. Αναρωτιέται για τον ρόλο τους, διαπιστώνει ωφέλειες και ενδεχόμενες
βλάβες, εκτιμώντας ότι είναι εφικτή η προσπάθεια προστασίας των παιδιών
μέσω της διαπαιδαγώγησης και της απόδοσης ποινών σε υπαίτιους. Τέλος,
θεωρεί καθοριστικό προς την κατεύθυνση αυτή τον ρόλο της οικογένειας και του
σχολείου.
Β1.

α. Λάθος
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Σωστό
ε. Λάθος

Β2. α)

Δομικά μέρη της πέμπτης παραγράφου

Θεματική περίοδος: «Μπορούμε να ‘’θωρακίσουμε’’… στον κυβερνοχώρο»
Λεπτομέρειες-Σχόλια: «Συγκεκριμένα … περιβάλλον.»
Κατακλείδα : Δεν υπάρχει

β) Παρατήρηση: Η ερώτηση έχει πρόβλημα διατύπωσης και δεν επιδέχεται
ολοκληρωμένη απάντηση, διότι στο απόσπασμα υπάρχουν δύο προφανή μέσα
πειθούς (τα τεκμήρια, ως αριθμητικά δεδομένα / στατιστικά στοιχεία και ως
πορίσματα ερευνών) που εντάσσονται στον ίδιο τρόπο πειθούς (την επίκληση
στη Λογική) και όχι δύο τρόποι πειθούς.
Προσαρμοζόμαστε ωστόσο κατ’ ανάγκη στη διατύπωση της ερώτησης και
επινοούμε δεύτερο τρόπο πειθούς, ως υπόθεση εργασίας, παρόλο που αυτό
επιστημονικά είναι αβάσιμο, θεωρώντας ως αυθεντία έναν φορέα και όχι ένα
πρόσωπο, όπως θα ήταν το σωστό.


Επίκληση στη Λογική, με μέσα πειθούς τεκμήρια και συγκεκριμένα:

-

αριθμητικά δεδομένα – στατιστικά στοιχεία (το 59% … από 9-16 ετών …
/… 3.937.880 … 78%)

-

πορίσματα ερευνών (σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου … έχει
πρόσβαση στο ίντερνετ)

Επικουρικά μπορούσε να αξιοποιηθεί ως τεκμήριο το παράδειγμα της
Ευρωπαϊκής ένωσης (αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση).


Επίκληση στην Αυθεντία, με μέσα πειθούς την αναφορά του ονόματος
και την παράθεση άποψης [αν εκλάβουμε ως αυθεντία τη Unicef]

Β3.

Αντώνυμα

συμφωνούν :
δικαίωμα :
χρήσιμο :
αυστηρή :
αποτελεσματική:

διαφωνούν, αρνούνται, απορρίπτουν
υποχρέωση, καθήκον
άχρηστο, αδιάφορο, ανώφελο
ελαστική, ήπια, ανεκτική, επιεική
αναποτελεσματική,
ατελέσφορη,
ανεπιτυχή

άκαρπη,

Β4. α) Επιλέγουμε ενδεικτικά εκφράσεις μεταφορικής σημασίας:




« υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το 1989»
«αποτελεί χρήσιμο και βασικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα
παιδιά»
«Η Unicef είναι θεματοφύλακας της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του
Παιδιού»



«Δίνει φωνή στα παιδιά και τους νέους»
κ.ά.

Η άσκηση ζητούσε δύο εκφράσεις .

β) Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική
«Μπορούν να ‘’θωρακιστούν’’ τα παιδιά (ενν. από εμάς) με συγκεκριμένες
στρατηγικές για την πρόληψη».

Γ1. Το κείμενο που ζητήθηκε ήταν Ομιλία .
Άρα χρειαζόταν προσφώνηση, αποφώνηση και ενδιάμεση αναφορά στο
κοινό καθώς και στοιχεία προφορικότητας στη γλώσσα.

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Kίνδυνοι για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο
Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Τρόποι προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους του
διαδικτύου

Προσφώνηση: Φίλες και Φίλοι

Πρόλογος: Θέμα: Νέοι, παιδιά και διαδίκτυο
Θέση: Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο απειλείται από
κινδύνους και είναι αναγκαίοι οι τρόποι προστασίας από
αυτούς

Κύριο μέρος:
Α’ Ζητούμενο: Kίνδυνοι που απειλούν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο
-

Κίνδυνος εξάρτησης των παιδιών από το διαδίκτυο, μέσω της συνεχούς
και χωρίς μέτρο χρήσης του, που προκαλεί εθισμό, με σημαντικές
επιπτώσεις τόσο στην υγεία, σωματική και ψυχική όσο και στην
κοινωνικότητα των παιδιών.

-

Ενδεχόμενο διαδικτυακού εκφοβισμού τους από συνομηλίκους αλλά και
από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

-

Πιθανότητα διασυρμού της προσωπικότητάς τους, δυσφήμισης ή
αποκάλυψης της ιδιωτικής ζωής.

-

Φόβος για κάθε είδους εκμετάλλευση των παιδιών και κυρίως αυτών των
παιδιών που δε ζουν σε προστατευτικές οικογένειες, τα οποία εκ των

πραγμάτων

αποτελούν

ιδιαίτερα

αδύναμη,

ευάλωτη

κοινωνική

κατηγορία.
-

Θυματοποίησή τους από κυκλώματα εμπορίας παιδιών και παιδικής
πορνογραφίας.

-

Κίνδυνος εξαπάτησης από άτομα που εκμεταλλεύονται την οικονομική
αδυναμία τους, προσφέροντάς τους το κίνητρο των οικονομικών παροχών
έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

-

Ενδεχόμενο ανάπτυξης μιμητικών τάσεων, υιοθέτηση συγκεκριμένων
αρνητικών προτύπων και ειδώλων που προβάλλονται συστηματικά.

Β’

Ζητούμενο: Τρόποι προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους του

διαδικτύου
 Εκστρατείες ενημέρωσης όλων των ανθρώπων, γονιών και δασκάλων, για
τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά ως χρήστες του διαδικτύου, αλλά
και συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ίδιων των παιδιών.
- Αξιοποίηση ανάλογων προγραμμάτων στο σχολείο με επισκέψεις και
ομιλίες ειδικών επιστημόνων πληροφορικής και τεχνολογίας, καθώς και
ειδικών ψυχολόγων
- Αξιοποίηση των μέσων ενημέρωσης, κυρίως της τηλεόρασης, με
κατάλληλες εκπομπές και ανάλογες συζητήσεις
- Διαμόρφωση και προβολή διαφωτιστικών διαφημιστικών μηνυμάτων που
προάγουν

την

αξία

της

αυτοπροστασίας

και

καλλιεργούν

την

επαγρύπνηση απέναντι σε απειλές
 Ευαισθητοποίηση και άμεση αντίδραση της πολιτείας
- Μελέτη των φαινομένων καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ειδικά των παιδιών, διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό
την αποκάλυψή του
- Διαμόρφωση και εφαρμογή αυστηρών νόμων που θα τιμωρούν τα
ηλεκτρονικά φαινόμενα παθογένειας
- Υποδειγματική τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται τα δικαιώματα των
παιδιών.

Επίλογος: Το διαδίκτυο αποτελεί μεγάλη δύναμη στα χέρια του ανθρώπου.
Όπως συμβαίνει με όλα τα αγαθά χρειάζεται

σωστή διαχείριση. Πολύ

περισσότερο όταν μιλάμε για παιδιά που ως κοινωνική ομάδα έχουν ανάγκη
από πρόσθετη προστασία.
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την προσοχή σας.

Φιλολογικός κλάδος
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