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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κείμενο 1ο 

 

Τα θλιμμένα παιδιά της τηλεκπαίδευσης 

   

H τηλεκπαίδευση, αναγκαία την περίοδο της πανδημίας, έχει, όπως όλα, 

ένθερμους οπαδούς και ορκισμένους εχθρούς. Κάποια παιδιά λατρεύουν τη 

δυνατότητα που τους δίνεται να μαθαίνουν από το σπίτι και την προτιμούν από 

τη φυσική παρουσία στη σχολική αίθουσα. Για άλλα, η τηλεκπαίδευση αποτελεί 

ολοκληρωτική καταστροφή. Η μοναχική παραμονή τους, επί ώρες, μπροστά στην 

οθόνη, τους προκαλεί ψυχικό, διανοητικό, ακόμα και σωματικό πόνο. 

 

Πολλά παιδιά σχολικής ηλικίας, εξαιτίας των εξελίξεων, χάνουν την όρεξή τους 

για φαγητό, παραπονιούνται για πόνους στη μέση και ερεθισμό στα μάτια και 

σταδιακά εμφανίζουν συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι 

αυτό δεν είναι διόλου απροσδόκητο, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση θα 

επιδεινώνεται όσο τα σχολικά συγκροτήματα παραμένουν κλειστά. 

 

«Η πίεση στα παιδιά είναι τεράστια», εξηγεί ο Μάθιου Μπίελ, επικεφαλής του 

τμήματος παιδικής και εφηβικής ψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του 

Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν. «Τα επτάχρονα θέλουν αναγνώριση όταν 

σηκώνουν το χέρι στην τάξη, κάτι που δεν είναι εφικτό μέσω Ζοοm. Θέλουν να 

μπορούν να σχολιάσουν, να αστειευθούν με τους συμμαθητές τους και τίποτα 

από αυτά δεν επιτρέπεται. Το παιδί θέλει να σηκωθεί και να κινηθεί στον χώρο, 

όμως και αυτό είναι αδύνατο, επειδή πρέπει να βλέπουμε στην οθόνη το πρόσωπό 

τους». 

 

Αυτή η κατάσταση είναι απείρως δυσκολότερη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

αναπτυξιακή καθυστέρηση ή κοινωνικές δυσκολίες. Εξίσου δύσκολη είναι για τα 

παιδιά που απλά αποζητούν τη φιλία και την ηρεμία που τους προσδίδουν όλες οι 

«μικρές σχολικές τελετουργίες». Τα πιο μικρά παιδιά εκφράζουν τη δυσαρέσκεια 

και τη λύπη τους, με βίαια ξεσπάσματα και εκρήξεις θυμού. Οι γονείς κάνουν ό,τι 

μπορούν για να τα καθησυχάσουν, αλλά αδυνατούν να τους δώσουν τη μοναδική 

απάντηση που αποζητούν: πότε, επιτέλους θα τελειώσει η πανδημία. 

 

«Έτσι είναι η ζωή σήμερα», υπογραμμίζει ο δρ Μπίελ. «Κανείς δεν μπορεί να πει 

στα παιδιά πότε θα τελειώσει αυτή η πλήρης ανατροπή της καθημερινότητάς 

τους. Κανείς, άλλωστε, δεν το γνωρίζει». 
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Χαρακτηριστικό για τα παιδιά που ζουν την τηλεκπαίδευση είναι το παράδειγμα 

της Κάρεν Τζέιμς και της επτάχρονης κόρης της, Ολίβια. Στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει τα πράγματα 

φυσιολογικά, όπως δηλαδή θα συνέβαιναν κάθε προηγούμενη χρονιά. Την πρώτη 

ημέρα του τηλε-σχολείου την έντυσε με όμορφα ρούχα και τράβηξε την 

«παραδοσιακή» φωτογραφία. Η Ολίβια, πάντα, την προκαθορισμένη ώρα, 

βρισκόταν στο «θρανίο» της, στην τραπεζαρία του οικογενειακού σπιτιού, στην 

Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια. Οσο περνούσε ο χρόνος, όμως, η Κάρεν ανακάλυπτε 

ότι υπήρχαν κενά που δεν μπορούσε να καλύψει, και συχνά ένιωθε τελείως 

αβοήθητη, καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει την κόρη της και ταυτόχρονα να 

εκπληρώσει τα δικά της εργασιακά καθήκοντα, επίσης, από το σπίτι. 

 

Τα παράπονα της Ολίβια ήταν πολλά και καθημερινά. Δεν αγαπούσε την 

τεχνολογία και δεν έβλεπε την ώρα να ξαναβρεθεί στον ίδιο χώρο με τις φίλες της. 

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ, θύματος αστυνομικής βίας, ενέτεινε τη στενοχώρια 

της, καθώς είναι και η ίδια Αφροαμερικανίδα. Καθώς η μικρή παρακολουθούσε 

τις ειδήσεις, η μητέρα της αναγκάστηκε να της μιλήσει για τις αδικίες της ζωής, 

πολύ νωρίτερα από ό,τι επιθυμούσε. Όμως το πιο σκληρό πλήγμα ήταν ότι 

αναγκάστηκε να πει στη μικρή ότι ο παππούς της δεν θα ερχόταν για να γιορτάζει 

μαζί της τα γενέθλιά της. Η Ολίβια ξέσπασε σε λυγμούς. «Προσπαθώ να στηρίζω 

και να αγκαλιάζω το παιδί μου όσο πιο συχνά και όσο πιο σφιχτά μπορώ», λέει η 

Κάρεν. 

 

«Είμαι βέβαιη ότι μακροπρόθεσμα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα την επηρεάσει 

όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και ακαδημαϊκά. Κάθε μέρα της επαναλαμβάνω 

ότι εμείς, όπως και όλοι οι Αμερικανοί, πρέπει να κάνουμε πλέον έτσι τα 

πράγματα. Δεν είμαι, βέβαια, εντελώς σίγουρη ότι με καταλαβαίνει. Έτσι, το 

μοναδικό όπλο που μου έχει μείνει είναι να της δείχνω πόσο την αγαπώ». 

Εφημερίδα «Η Καθημερινή»  
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Κείμενο 2ο

 
 

 

 

 

 

Κείμενο 3ο 

 

Βγαίνοντας από το σχολειό 

 

         Το ποίημα του Πρεβέρ μάς ταξιδεύει σε έναν φανταστικό γύρο του κόσμου, 

με όχημα τη νεανική πνοή, την εφευρετικότητα του νου και την ψυχική ανάγκη 

των παιδιών για επικοινωνία. Προέρχεται από τη δεύτερη ποιητική συλλογή 

του Πρεβέρ Ιστορίες (1946). 

Βγαίνοντας από το σχολειό μας 

Συναντήσαμε 

Ένα μεγάλο σιδηρόδρομο 

Μας έφερε μια βόλτα 

Γύρω τριγύρω από τη γη 

Σ' ένα χρυσό βαγόνι 

Και γύρω γύρω από τη γη μας 

Συναντήσαμε 

Τη θάλασσα να κάνει τον περίπατό της 

Μαζί με τα κοχύλια της 

Με τ' αρωματισμένα της νησιά 

Με τα ωραία της ναυάγια 

Και με τους καπνιστούς της σολομούς 

Και συναντήσαμε 

Πάνω απ' τη θάλασσα 

Τ' αστέρια που μαζί με το φεγγάρι 
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Με ιστιοφόρο ταξιδεύανε 

Για Ιαπωνία 

Κι ακόμα συναντήσαμε τους τρεις σωματοφύλακες 

Που με τα χέρια γύριζαν 

Τη μανιβέλα ενός μικρού υποβρύχιου 

Κι εκείνο βυθιζότανε 

Ψάχνοντας αχινούς 

Κι όταν γυρίσαμε στη γη μας 

Συναντήσαμε 

Πάνω σ' εκείνη τη γραμμή του σιδηροδρόμου 

Ένα σπίτι 

Που γύρω από τη γη όλο γύριζε 

Και γύρω από τη θάλασσα 

Και προσπαθούσε να ξεφύγει απ' το χειμώνα 

Που το κυνηγούσε 

Αλλά κι εμείς πάνω στο σιδηρόδρομο 

Αρχίσαμε να τρέχουμε να τρέχουμε 

Πίσω από το χειμώνα 

Ώσπου στο τέλος τον πατήσαμε 

Κι έτσι το σπίτι πια σταμάτησε να τρέχει 

Κι η άνοιξη που ήταν σταθμάρχης 

Βγήκε και μας χαιρέτησε 

Μας ευχαρίστησε 

Και τότε τα λουλούδια όλης της γης 

Βαλθήκανε να σπρώχνουν 

Από παντού το σιδηρόδρομο 

Κι εκείνος πια δεν ήθελε να προχωρήσει 

Από το φόβο μήπως τα πατήσει 

Κι έτσι κι εμείς 

Γυρίσαμε πια πίσω με τα πόδια 

Γύρω τριγύρω από τη γη 

Γύρω τριγύρω από τη θάλασσα 

Και γύρω από τον ήλιο 

Το φεγγάρι και τ' αστέρια 

Με τα πόδια 

Και με τα πόδια και με τ' άλογα και μ' αυτοκίνητα 

Και τέλος με ιστιοφόρα. 

Ζ. Πρεβέρ, Θέαμα και ιστορίες, 

μτφρ. Γιάννης Βαρβέρης, Νεφέλη 

 

 

Ερωτήσεις 

Θέμα Α 

Α1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά, σε 60 έως 80 λέξεις, τις επιπτώσεις της 

τηλεκπαίδευσης  στον μέσο όρο των μαθητών. 

Μονάδες 15 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexg_1.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexg_1.html
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Θέμα Β 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο 1, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη 

λέξη Σωστό ή Λάθος.   Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας παραθέτοντας 

σχετικά αποσπάσματα από το κείμενο. 

α. Τα παιδιά προτιμούν τη διά ζώσης διδασκαλία από την τηλεκπαίδευση. 

β. Η εικονική επικοινωνία δεν καλύπτει την ανάγκη του παιδιού για 

διαπροσωπική επαφή. 

γ. Η τηλεκπαίδευση συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου τόσο του μαθητή όσο 

και του γονιού. 

δ. Η ψηφιακή περιήγηση ωφελεί πολλαπλά το παιδί, διότι του παρέχει άμεση 

ενημέρωση για τα γεγονότα της επικαιρότητας.  

ε.  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιείται πλέον ευρύτερα σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Μονάδες 15 

 

 

Β2. Ποιο είναι το κεντρικό θέμα/μήνυμα της γελοιογραφίας; Να αξιολογήσετε την 

αποτελεσματικότητά της, με κριτήρια τη μορφή της(πολυτροπικότητα) και το 

λεκτικό μήνυμα(γλωσσικές επιλογές, εκφραστικά μέσα). 

(εναλλακτικά) Τα δύο πρώτα κείμενα σχολιάζουν  την εισβολή των νέων 

τεχνολογιών σε διάφορους τομείς της ζωής μας(εκπαίδευση, εργασία κλπ).Να τα 

συγκρίνετε ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Ποιο από τα δύο θα έχει κατά 

τη γνώμη σας τη μεγαλύτερη απήχηση και γιατί; Για την απάντηση σας να 

επικαλεστείτε τρεις κειμενικούς δείκτες της επιλογής σας(μορφή, εκφραστικά 

μέσα, ύφος, επιχειρηματολογία κλπ). 

Μονάδες 15 

 

Β3. «μικρές σχολικές τελετουργίες», «παραδοσιακή» φωτογραφία, «θρανίο»: 

Να σχολιάσετε τη χρήση των εισαγωγικών στα παραπάνω χωρία του δεύτερου 

κειμένου. Να αντικαταστήσετε τις δεδομένες φράσεις από άλλες συνώνυμες, με 

κυριολεκτική σημασία. Τι αλλάζει ως προς το ύφος; 

Μονάδες 10 

 

Θέμα Γ 

Γ1. Στο ποίημα οι μαθητές επιχειρούν ένα φανταστικό ταξίδι προς τη γνώση. 

Ποιες επιθυμίες, όνειρα και ανάγκες αποκαλύπτει η φυγή τους από την 

πραγματικότητα; Να απαντήσετε σχολιάζοντας δύο χαρακτηριστικές, κατά τη 

γνώμη σας, εικόνες, και τις αντίστοιχες λέξεις-σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε 

αυτές. Τέλος, να διατυπώσετε συνοπτικά την προσωπική σας άποψη-θέση, κατά 

πόσο η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε αυτές τις 

προσδοκίες των μαθητών.  

Μονάδες 15 
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Θέμα Δ 

Δ1. Στις μέρες μας η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται ολοένα και 

περισσότερο από τα νέα, ψηφιακά μέσα, ωστόσο οι δομές του συστήματος 

παραμένουν συντηρητικές και ξεπερασμένες. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

εποικοδομητικά τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, ώστε να 

εκσυγχρονίσουμε την εκπαίδευση; Από την άλλη, πώς θα περιορίσουμε τους 

κινδύνους από την άκριτη χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών, έτσι ώστε να 

κάνουμε το σχολείο χώρο δημιουργικής μάθησης για τον μαθητή; 

Το κείμενό σας θα έχει τη μορφή προφορικής εισήγησης σε σχολικό συνέδριο με 

θέμα: «Η τεχνολογία στην εκπαίδευση: κίνδυνοι και προοπτικές…» 

Μονάδες 30 

 

 

 


