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B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A) ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο συγκεκριµένο κείµενο ο συγγραφέας αναφέρεται στην αλληλεπίδραση
του τύπου και της εκπαίδευσης. Αφορµή γι’ αυτό αποτέλεσε η διοργάνωση από το
γαλλικό υπουργείο Παιδείας ενός προγράµµατος στο οποίο συµµετείχε µεγάλος
αριθµός µαθητών και εκπαιδευτικών, απ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, καθώς και
εκδότες εφηµερίδων. Τα στοιχεία κυκλοφοριών των εφηµερίδων αποδεικνύουν ότι οι
νεαρές ηλικίες δεν διαβάζουν εφηµερίδες. Αυτό το γεγονός θεωρείται επικίνδυνο όχι
µόνο, διότι πλήττει το γραπτό Τύπο αλλά και διότι συντελεί στην άκριτη και
απολιτική σκέψη. Είναι λοιπόν σηµαντικό το σχολείο να συµπεριλάβει τον Τύπο στην
εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των µαθητών, να
τους πολιτικοποιήσει και να τους καταστήσει δηµιουργικούς δέκτες των Μέσων
Ενηµέρωσης, ικανούς να ελέγχουν τις πληροφορίες που καθηµερινά τους παρέχονται.
(118 λέξεις)
Β1.
- Η µεθοδική µελέτη του µαθητή είναι ένας από τους παράγοντες που συµβάλλουν
στην επιτυχία του στις εξετάσεις.
- Στη σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα έντονη η πολιτιστική διείσδυση των ισχυρών
χωρών στις οικονοµικά ασθενείς χώρες.
- Η πολυφωνία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
τη στήριξη της δηµοκρατίας.
- Η αξιοπιστία ενός ατόµου κρίνεται από τη συµφωνία λόγων και πράξεων.
- Τα φλέγοντα θέµατα της επικαιρότητας κυριαρχούν σ’ ένα δελτίο ειδήσεων.
Β2.
Να γίνει αναφορά στην ανάγκη για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και προσαρµογή της
εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Να τονιστεί η ανάγκη της συµβολής
του σχολείου στην αποκωδικοποίηση και στη διαχείριση της πληροφορίας αφού
σήµερα ζούµε στην κοινωνία της πληροφορίας.
Β3.
Οι αρµόδιοι φορείς θα µπορούσαν µε κατάλληλες προσαρµογές να εφαρµόσουν και
στην Ελλάδα τα µέτρα αυτά, που είναι κυρίως ολοκληρωµένα projects, πολύ
περισσότερο που η οργάνωσή τους και η εξάπλωσή τους απαιτεί τη στενή
συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και των ενώσεων του Τύπου.
(Παρατήρηση: για την πρώτη πρόταση πρέπει οι µαθητές να εννοήσουν υποκείµενο)
Β4.
∆οµή: Θεµατική περίοδος: «Στην Εβδοµάδα … σχολεία».
Λεπτοµέρειες: «Το πρόγραµµα ….. πρόγραµµα»
Περίοδος κατακλείδα: «Καθώς ζούµε … µέλλον»
Τρόποι ανάπτυξης: µε παραδείγµατα.
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Γ.
* Είναι εισήγηση άρα πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις του αντίστοιχου
επικοινωνιακού πλαισίου (προσφώνηση – πρόλογος µε αναφορά στην εκδήλωση –
κλείσιµο ευχαριστήριο προς το ακροατήριο).
* Κύριο µέρος: θετικές συνέπειες της ανάγνωσης εφηµερίδων από τις νεαρές ηλικίες.
- επαφή µε γραπτό λόγο
- γλωσσική δεξιότητα
→ κατανόηση κειµένου
→ ευρύτητα λεξιλογίου
- πνευµατική εγρήγορση – διεύρυνση πνευµατικών οριζόντων
- κριτική ικανότητα
- ενηµέρωση – πληροφόρηση
- επαφή µε επικαιρότητα
- έλεγχος εξουσίας
- κοινωνικοποίηση
- πολιτικοποίηση
- εκδηµοκρατισµός – καλλιέργεια δηµοκρατικής συνείδησης
* Ανάγκη για ανάγνωση εφηµερίδων ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που
• κυριαρχεί η εικόνα
• ασκείται προπαγάνδα
• πλήττεται ο πλουραλισµός
• επιβάλλεται ως κυρίαρχη η άποψη των ισχυρών
• υπάρχει υπερπληροφόρηση ⇒ αποπληροφόρηση
* Ανάγκη για ανάγνωση εφηµερίδων ιδιαίτερα από τις νεαρές ηλικίες γιατί
• υπάρχει ο κίνδυνος της πολιτικής αποξένωσης
• διαµορφώνεται «εικονική πραγµατικότητα»
• προβάλλονται πρότυπα από τη µόδα και τη διαφήµιση
• κινδυνεύει η µητρική γλώσσα
• απουσιάζει η επαφή µε το γραπτό λόγο (τηλεόραση –
διαδίκτυο)
* Βεβαίως τα παραπάνω είναι πιθανές προσεγγίσεις και µπορούν να διευρυνθούν.
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