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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΜΑ 11630 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2β 

Να μετασχηματίσεις τα υπογραμμισμένα τμήματα από τα παρακάτω αποσπάσματα 

του κειμένου, σύμφωνα με το παράδειγμα:  

α) … να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τις ιδέες από το κείμενο ως βάση, για να/ ώστε να 

λαμβάνει αποφάσεις και να σκέφτεται δημιουργικά…  

β) Επειδή υπάρχουν ανισότητες πρόσβασης στα διάφορα τεχνολογικά μέσα…  

γ) … αρχίζουν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων στον βαθμό που γνωρίζουν να 

χειρίζονται τα νέα εργαλεία… 

δ) Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του φαινομένου είναι ότι δημιουργούνται ανισότητες 

στον χώρο της εύρεσης εργασίας …  

ε) Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν/ εφόσον εφαρμοστούν κάποια εκπαιδευτικά 

προγράμματα… 

ΘΕΜΑ 3 

Στο κείμενο προτείνονται ως λύση στο πρόβλημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού «οι 

ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό». Σε μια επιστολή που θα 

απευθύνεις στους υπευθύνους της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου σου, να διατυπώσεις 

τις δικές σου προτάσεις, προκειμένου το αίτημα αυτό να γίνει πραγματικότητα για 

όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της περιοχής σου. (250-300 λέξεις) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Επίσημη επιστολή 

Ύφος: επίσημο, φροντισμένο, τυπικό, σοβαρό 

Γλώσσα: επίσημη, σοβαρή 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1. Τόπος και ημ/νία: Αθήνα, 16/03/21 

2. Προσφώνηση: Αξιότιμα μέλη της (Σχολικής) Επιτροπής, 

3. Χαιρετισμός - εισαγωγική παράγραφος - Λόγος σύνταξης της επιστολής  

π.χ Σας αποστέλλω αυτή την επιστολή, προκειμένου/ με την πρόθεση να σας ενημερώσω και, 

αν είναι δυνατόν, να σας εγείρω κάποιους προβληματισμούς αναφορικά με το ακανθώδες 

ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των σχολείων στη νέα ψηφιακή εποχή...  

4. Πρόλογος: Παρουσίαση έντασης και έκτασης προβλήματος - διατύπωση θέσης 

π.χ Τόσο η νέα ψηφιακή πραγματικότητα όσο και η εμφάνιση της πανδημίας κατέστησαν 

απαραίτητο τον άμεσο εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων με την ψηφιοποίηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής μας - όπως 

ομολογείται από όλη ανεξαιρέτως τη μαθητική κοινότητα – φαίνεται να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. Προτάσεις έχουν τεθεί αρκετές κατά 

καιρούς, όμως, θα επιθυμούσα να κοινοποιήσω κι εγώ με τη σειρά μου ως μαθήτρια/-ης τις 

δικές μου σκέψεις πάνω στο ζήτημα, προκειμένου να μπορέσουν τα σχολεία του δήμου μας 

να σταθούν επάξια στο ύψος των νέων περιστάσεων.  

 5. Κυρίως θέμα: Προτάσεις για ίση πρόσβαση μαθητών σε ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό 

Ενδεικτικά: 

- Κατάλληλες υποδομές εντός των σχολικών κτιρίων για τη δημιουργία επαρκώς 

εξοπλισμένων αιθουσών πληροφορικής, οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όχι μόνο 

για το ομώνυμο μάθημα αλλά και για οποιαδήποτε εργασία, έρευνα ή ακόμη και μελέτη 

εκτός του σχολικού ωραρίου.  

- Κρατική χρηματοδότηση στα σχολεία για αγορά σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

- Δωρεάν παροχή εξοπλισμού σε όλους τους μαθητές (tablets/ laptops), ώστε να μπορούν 

απρόσκοπτα να εντάσσονται χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

- Διδασκαλία με τη συνοδεία Η/Υ αλλά και διαδραστικού πίνακα εντός τάξης για 

επεξεργασία κειμένων, προσομοιώσεις πειραμάτων, εικονικές περιηγήσεις - έμφαση στην 

οπτικοποίηση πληροφοριών - όχι βιβλιοκεντρικό μάθημα.  

- Εκτεταμένη χρήση διαδικτύου και εντός μαθήματος, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και ποικιλία απόψεων. Ο καθηγητής από τη μεριά του 

να κατευθύνει την ερεύνα και τη σκέψη τους σε γενικότερα/ αντικειμενικότερα 

συμπεράσματα από την ενδεχόμενη μία οπτική που ένα σχολικό εγχειρίδιο θα παρουσιάζει.  
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- Ψηφιοποίηση των μαθημάτων – αποθήκευση διαφανειών και θεωρίας σε μια βάση 

δεδομένων/ σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο δραστηριοτήτων, όπου τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση 

ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να κατανοήσουν πληρεστέρα όσα διδάχθηκαν. 

- Το σχολείο θα πρέπει να στοχεύει στην άρτια τεχνολογική κατάρτιση των μαθητών  

ξεφεύγοντας από τα όρια της απλής – καθημερινής χρήσης του διαδικτύου και του Η/Υ, που 

οι περισσότεροι ξέρουν ήδη να χειρίζονται. Αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι 

εξειδίκευση και πρακτική πάνω σε πιο απαιτητικά αντικείμενα (π.χ εξοικείωση με γλώσσες 

προγραμματισμού, χειρισμός προγραμμάτων για παρουσιάσεις ερευνών – εργασιών, 

στατιστικές αναλύσεις κ.λπ), ώστε να έχουν επαρκείς βάσεις και να μπορέσουν μελλοντικά 

να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας που θα απαιτούν τέτοιου είδους γνώσεις.  

- Τεχνολογική επιμόρφωση καθηγητών μέσω σεμιναρίων, ώστε να μπορούν να 

μεταλαμπαδεύσουν πιο εξειδικευμένες γνώσεις στους μαθητές. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων μας φαίνεται να έχουν ανεπαρκείς τεχνολογικές – τεχνικές 

γνώσεις, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τη χρήση Η/Υ και να περιορίζονται στις κλασικές 

μεθόδους διδασκαλίας.   

6. Επίλογος: Σχολιασμός σοβαρότητας προβλήματος και αναγκαιότητας επίλυσής του - 

Ελπίδα εφαρμογής προτάσεων 

π.χ Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί από όσα προαναφέρθηκαν, η πιθανότητα να 

αποφοιτήσουμε από το σχολείο ψηφιακά αναλφάβητοι είναι κάτι περισσότερο από υπαρκτή. 

Η αδυναμία πρόσβασης των μαθητών του Δήμου μας σε ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό 

αποτελεί ένα πρόβλημα βαρύνουσας σημασίας και γι' αυτό ευελπιστώ πως οι προτάσεις μου 

θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην προσπάθεια επίλυσής του.  

7. Αποφώνηση: Με εκτίμηση 

 

 


