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ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Θεματική Ενότητα: Διάλογος Δύο Γενεών

• Θεωρία:

- Τρόπος & Μέσα Πειθούς

- Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφων

- Συνώνυμα & Αντίθετα

- Ονοματικές & Ρηματικές Φράσεις

- Σημεία Στίξης (εισαγωγικά, παρένθεση, ερωτηματικό, διπλή τελεία)

- Ξένες Λέξεις

- Μακροδομή άρθρου
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ψηφιακοί Μετανάστες & Ψηφιακοί Ιθαγενείς

 Ανέκαθεν οι παλαιότεροι αντιλαµβάνονταν ένα χάσµα µεταξύ αυτών και των νεότερων. Οι 

νεότερες γενιές πάντα φαίνονταν πιο αφυπνισµένες, µε περισσότερη κατανόηση του κόσµου που 

τους περιβάλλει, µε διαφορετική στάση ζωής, πιστεύω και συνήθειες, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούν να έχουν πραγµατική επαφή µε γονείς και γενικά µεγαλύτερα άτοµα όπως οι δάσκαλοι. Κι 

αν το χάσµα αυτό φαινόταν µεγάλο στο παρελθόν, µπορούµε να φανταστούµε πως φαίνεται στους 

σηµερινούς γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να ζουν σε έναν ψηφιακό κόσµο, να είναι συνεχώς 

δικτυωµένα µε τους φίλους τους µέσω κινητών, SMS, email, Facebook, Viber και άλλους τέτοιους 

ακατανόητους όρους. Να παίζουν βιντεοπαιχνίδια σε υπολογιστή, σε κονσόλα και σε κινητά, να 

χάνονται για ώρες σε «εικονικούς κόσµους» όπως το World of Warcraft, League Of Legends, Call 

of Duty. Να καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες video από το YouTube. Να καταγράφουν ανά πάσα 

στιγµή τις σκέψεις τους σε forum, blog και twitter. 

 Ο Marc Prensky στο πασίγνωστο πλέον δοκίµιό του «Digital Natives - Digital 

Immigrants» (2001) κάνει έναν ωραίο παραλληλισµό που χαρακτηρίζει απόλυτα την κατάσταση. 

Παροµοιάζει τους γονείς σαν τους µετανάστες που αναγκάζονται να προσαρµοστούν πρόχειρα σε 

µια νέα χώρα, να µάθουν κάπως να µιλούν τη γλώσσα, ώστε να µπορέσουν να δουλέψουν και να 

ζήσουν. Δε γίνονται σχεδόν ποτέ µέρος της κουλτούρας του τόπου, δεν τον κατανοούν και πάντα 

νοσταλγούν την πατρίδα και έχουν µια ωραία ανάµνηση γι’ αυτή. Και τη νεότερη γενιά την 

παροµοιάζει µε τα παιδιά των µεταναστών, που πηγαίνουν σχολείο στη νέα χώρα, µαθαίνουν τη 

γλώσσα άψογα και αφοµοιώνουν την κουλτούρα της (και αφοµοιώνονται από αυτήν) εντελώς. Γι’ 

αυτά η χώρα των γονιών τους και η µητρική τους γλώσσα δε σηµαίνει τίποτα. 

 Έτσι συµβαίνει και µε τη νέα ψηφιακή εποχή. Η γενιά της χιλιετίας (millennials), νέοι από 5 

µέχρι 25 ετών περίπου έχουν γεννηθεί στον ψηφιακό αυτό κόσµο. Κατανοούν το internet, ξέρουν να 

περιηγηθούν σε αυτό, ξέρουν να επικοινωνήσουν µέσω αυτού. Κρατάνε όλοι κινητό, είναι συνέχεια 

δικτυωµένοι. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν µε άνεση όλα τα αγαθά της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Είναι δηλαδή «ψηφιακοί ιθαγενείς». Από την άλλη οι γονείς τους µόνο δειλά βήµατα µπορούν να 

κάνουν στον κόσµο αυτό, να χρησιµοποιήσουν το κινητό, να προσπελάσουν µια σελίδα στο Web ή 

να στείλουν ένα email αν είναι πολύ τολµηροί. Είναι δηλαδή «ψηφιακοί µετανάστες», που δεν 
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µπορούν να προσαρµοστούν στον νέο αυτό κόσµο και πάντα νοσταλγούν παλιότερες, απλούστερες, 

εποχές. 

 Το πρόβληµα αυτό έχει απήχηση και στην εκπαίδευση. Ψηφιακά αναλφάβητοι δάσκαλοι, 

χωρίς ουσιαστική ψηφιακή µόρφωση (το να ανοίγεις τον υπολογιστή και να γράφεις στο Word δεν 

είναι πραγµατική γνώση του ψηφιακού κόσµου) αδυνατούν να προσεγγίσουν τους µαθητές. Η 

αντίσταση των δασκάλων στα νέα µέσα και η προσκόλληση σε ξεπερασµένες µεθόδους 

µονοµερούς αφήγησης και αποστήθισης γνώσης από βιβλία δε συγκινούν τα παιδιά σήµερα που 

βρίσκουν το σχολείο βαρετό και άσχετο µε τον γρήγορο και φανταχτερό δικό τους ψηφιακό κόσµο. 

Η δικαιολογία ότι ο τρόπος αυτός µάθησης δεν έχει τίποτα µεµπτό και ότι, αφού δούλεψε για 

εκατοντάδες γενιές µέχρι σήµερα, θα έπρεπε να δουλεύει και για τη νεότερη γενιά είναι 

λανθασµένη. Καµιά από τις εκατοντάδες προηγούµενες γενιές δεν ήταν σαν τη σηµερινή. Καµιά 

δεν είχε τόσο πολλά ερεθίσµατα, δεν είχε κάνει σε τέτοιο βαθµό την τεχνολογία µέρος της ζωής και 

της κουλτούρας της. Και καµιά δεν είχε τόσο διαφορετικό τρόπο να αντιλαµβάνεται τον κόσµο. 

Μέθοδοι που δούλευαν για παλιότερες γενιές, είναι ανεπαρκείς σήµερα. 

 Τι µπορεί να γίνει τότε; Αντί να τραβάµε τη νεότερη γενιά από τα µαλλιά στο παρελθόν θα 

ήταν καλύτερα να προσπαθήσουµε να έρθουµε εµείς πιο κοντά τους, στο µέλλον. Να µπούµε στον 

δικό τους κόσµο και να προσπαθήσουµε να τον κατανοήσουµε. Να χρησιµοποιήσουµε για τη 

µάθηση τα εργαλεία που χρησιµοποιούν ήδη: το internet, τη συνεργατικότητα, την αλληλεπίδραση 

και την άµεση ανάδραση και απόκριση. Αν θέλουµε οι ψηφιακοί ιθαγενείς να πάρουν και να 

διδαχθούν κάτι από τους ψηφιακούς µετανάστες πρέπει να µάθουµε να µιλάµε την γλώσσα τους. 

Άρνηση και συντηρητισµός αποµονώνει τη νεότερη γενιά και κάνει το ήδη µεγάλο χάσµα ακόµα 

µεγαλύτερο. 

(διασκευασµένο κείµενο από το διαδίκτυο) 
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B. ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

[α] Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

[β] Να γράψετε ένα σηµείωµα 100 έως 120 λέξεων µε το οποίο να ενηµερώνετε τους συµµαθητές 

σας για το περιεχόµενο του άρθρου που σας δόθηκε. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

[α] «Ανέκαθεν οι παλαιότεροι αντιλαµβάνονταν ένα χάσµα µεταξύ αυτών και των νεότερων»: Να 

αναλύσετε το περιεχόµενο της φράσης αυτής σε µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. 

[β] Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν, 

σηµειώνοντας δίπλα στον αριθµό της καθεµιάς τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» αντίστοιχα. 

1) Η γενιά των ενηλίκων δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα αγαθά της ψηφιακής τεχνολογίας. 

2) Την ευθύνη για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος των γενεών φέρουν οι ενήλικες. 

3) Η νέα γενιά θεωρεί ανεπαρκή την εκπαίδευση, διότι οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να 

ενσωµατώσουν νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους. 

4) Το ψηφιακό χάσµα των γενεών είναι διαχρονικό φαινόµενο. 

5) Οι νέοι δεν έχουν πλέον τίποτα να διδαχθούν από τους γονείς και τους δασκάλους τους. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

[α] Ποια είναι η άποψη για την οποία ο αρθρογράφος επιχειρεί να πείσει τους αναγνώστες του στην 

α’ παράγραφο («Ανέκαθεν … Twitter») του κειµένου του; Ποιον τρόπο χρησιµοποιεί για να 

επιτύχει τον στόχο του; 

[β] Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η β’ παράγραφος («Ο Marc Prensky … δε σηµαίνει τίποτα») του 

κειµένου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] 1) «χάσµα», «πρόχειρα», «νοσταλγούν», «δικαιολογία», «βαθµό»: Να αντικαταστήσετε 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία σηµασιολογικά ισοδύναµη. (µονάδες 5) 2) 

«καταναλώνουν», «απόλυτα», «άνεση», «µεµπτό», «Άρνηση»: Να αντικαταστήσετε καθεµία από 

τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία αντίθετή της. (µονάδες 5) 
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[β] 1) «πραγµατική επαφή»: Να αντικαταστήσετε το επίθετο «πραγµατική» µε πέντε άλλα επίθετα, 

φτιάχνοντας ονοµατικές φράσεις που να έχουν νόηµα. (µονάδες 5) 2) «στάση», «γεννηθεί», 

«βήµατα», «ερεθίσµατα», «γλώσσα»: Να προσδιορίσεις τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται 

οι λέξεις αυτές στο κείµενο (αναφορικά - ποιητικά) και µε καθεµία από αυτές να γράψεις µία 

πρόταση µε την αντίστροφη χρήση της. Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιονδήποτε 

τύπο, χωρίς ωστόσο να µεταβάλλεται η γραµµατική τους κατηγορία. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10)  

[α] 1) «εικονικούς κόσµους», «Digital Natives - Digital Immigrants», «ψηφιακοί ιθαγενείς»: Να 

δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις φράσεις αυτές του κειµένου. (µονάδες 3) 2) «Ο 

Marc Prensky στο πασίγνωστο πλέον δοκίµιό του “Digital Natives - Digital Immigrants” (2001)» - 

«Η γενιά της χιλιετίας (millennials)»: Να δικαιολογήσετε τη χρήση των παρενθέσεων στις φράσεις 

αυτές. (µονάδες 2) 3) «Τι µπορεί να γίνει τότε;» - «Να χρησιµοποιήσουµε για τη µάθηση τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούν ήδη:»: Να δικαιολογήσετε τη χρήση του ερωτηµατικού και της διπλής 

τελείας στις φράσεις αυτές. (µονάδες 5) 

[β] 1) Στο άρθρο που διαβάσατε χρησιµοποιούνται πολλοί ξένοι όροι. Για ποιον λόγο, κατά τη 

γνώµη σας, ο αρθρογράφος έκανε αυτή την επιλογή; (µονάδες 5) 2) Να αξιολογήσετε την 

αποτελεσµατικότητα του τίτλου του άρθρου που διαβάσατε. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

[α] Διάβασες το δοκίµιο του Marc Prensky «Ψηφιακοί Ιθαγενείς και Ψηφιακοί Μετανάστες» και 

αποφάσισες να δηµοσιεύσεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στην ιστοσελίδα του σχολείου, στο 

οποίο καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για την επίδραση που ασκεί η τεχνολογία στις 

σχέσεις νέων και µεγαλύτερων και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το ψηφιακό χάσµα θα 

µπορούσε να γεφυρωθεί. 

[β] Η είσοδος στην ψηφιακή εποχή προκαλεί µία νέα κοινωνική διαστρωµάτωση που σχετίζεται µε 

τη δυνατότητα των πολιτών να αξιοποιήσουν τα αγαθά της. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που 

δηµοσιεύεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου µε τα αποτελέσµατα της ερευνητικής εργασίας του 

τµήµατός σου αναδεικνύεις το πρόβληµα αυτό και προτείνεις δράσεις για την άµβλυνσή του. 
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α. 

[α] 

 Το άρθρο αναφέρεται στη διεύρυνση του διαχρονικού χάσµατος των γενεών εξαιτίας της 

αδυναµίας των ενηλίκων να προσαρµοστούν στα δεδοµένα της ψηφιακής εποχής. Ο συντάκτης, 

αναφερόµενος σε δοκίµιο του Marc Prensky, όπου παραλληλίζονται οι νέοι µε «ψηφιακούς 

ιθαγενείς» και τους ενήλικες µε «ψηφιακούς µετανάστες», επισηµαίνει πως οι σηµερινοί γονείς 

αδυνατούν να κατανοήσουν τα παιδιά τους, διότι αυτά έχουν απολύτως αφοµοιώσει τις νέες 

τεχνολογίες, ενώ εκείνοι δυσκολεύονται να προσαρµοστούν. Το ψηφιακό χάσµα εκτείνεται και 

στην εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να ενσωµατώσουν στη διδασκαλία τους νέες 

τεχνολογίες µε αποτέλεσµα οι µαθητές να βρίσκουν το σχολείο ανιαρό. Ο αρθρογράφος 

καταλήγοντας προτείνει για τη γεφύρωση του χάσµατος την προσπάθεια των ενηλίκων να 

προσαρµοστούν στην ψηφιακή προσεγγίσουν ώστε να προσεγγίσουν τους νέους. (117 λέξεις) 

[β] 

 Σε «ανώνυµο» άρθρο που δηµοσιεύτηκε στο διαδίκτυο µε τίτλο «Ψηφιακοί Μετανάστες & 

Ψηφιακοί Ιθαγενείς» ερµηνεύεται η διεύρυνση του διαχρονικού χάσµατος των γενεών ως 

αποτέλεσµα της αδυναµίας των ενηλίκων να προσαρµοστούν στα δεδοµένα της ψηφιακής εποχής. 

Ο συντάκτης, αναφερόµενος σε δοκίµιο του Marc Prensky, όπου παραλληλίζονται οι νέοι µε 

«ψηφιακούς ιθαγενείς» και τους ενήλικες µε «ψηφιακούς µετανάστες», επισηµαίνει πως οι 

σηµερινοί γονείς αδυνατούν να κατανοήσουν τα παιδιά τους, διότι αυτά έχουν απολύτως 

αφοµοιώσει τις νέες τεχνολογίες, ενώ εκείνοι δυσκολεύονται να προσαρµοστούν. Το ψηφιακό 

χάσµα εκτείνεται και στην εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να ενσωµατώσουν στη 

διδασκαλία τους νέες τεχνολογίες µε αποτέλεσµα οι µαθητές να βρίσκουν το σχολείο ανιαρό. Ο 

αρθρογράφος καταλήγοντας προτείνει για τη γεφύρωση του χάσµατος την προσπάθεια των 

ενηλίκων να προσαρµοστούν στην ψηφιακή προσεγγίσουν ώστε να προσεγγίσουν τους νέους. (129 

λέξεις) 
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ΘΕΜΑ Β1. 

[α] 

 Σε κάθε κοινωνία και σε κάθε εποχή οι ενήλικες αντιλαµβάνονται το χάσµα που τους 

χωρίζει από τις νεότερες γενιές. Αυτό συµβαίνει διότι οι νέοι είναι από τη φύση τους νεωτεριστές, 

ασυµβίβαστοι, παρορµητικοί, ιδεαλιστές, αισιόδοξοι κτλ., σε αντίθεση µε τους ενήλικες, τους 

οποίους οι δυσκολίες της ζωής οδήγησαν να αντιµετωπίζουν τα πράγµατα µε µεγαλύτερη 

διαλλακτικότητα. Τη «φυσική» αυτή διάσταση εντείνουν οι κοινωνικές αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται σε κάθε εποχή (π.χ. η είσοδος στην ψηφιακή εποχή) και τις οποίες η νέα γενιά 

θεωρεί δεδοµένες, ενώ οι µεγαλύτεροι τις αντιµετωπίζουν µε καχυποψία έως και άρνηση. Γι’ αυτό 

τον λόγο το χάσµα των γενεών γίνεται αντιληπτό κυρίως από τους ενήλικες, που γεννήθηκαν και 

µεγάλωσαν σε έναν κόσµο και καλούνται να ζήσουν σε έναν διαφορετικό, και λιγότερο από τη νέα 

γενιά. (126 λέξεις) 

[β] 1Λ - 2Σ - 3Σ - 4Λ - 5Λ 

ΘΕΜΑ Β2. 

[α] Ο αρθρογράφος στην α’ παράγραφο του κειµένου του επιχειρεί να πείσει τους αναγνώστες πως 

η «φυσική» διάσταση νέων και ωριµότερων εντείνεται στη σύγχρονη εποχή εξαιτίας της ραγδαίας 

ανάπτυξης της τεχνολογίας («Κι αν το χάσµα αυτό φαινόταν µεγάλο στο παρελθόν, µπορούµε να 

φανταστούµε πως φαίνεται στους σηµερινούς γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να ζουν σε έναν 

ψηφιακό κόσµο»). Για την επιτυχία του στόχου του επικαλείται τη λογική µε ένα επιχείρηµα 

(«Ανέκαθεν οι παλαιότεροι αντιλαµβάνονταν … και γενικά µεγαλύτερα άτοµα όπως οι δάσκαλοι»), 

µε το οποίο δικαιολογεί τη διαχρονικότητα του χάσµατος, και µια σειρά τεκµηρίων / 

παραδειγµάτων («να είναι συνεχώς δικτυωµένα µε τους φίλους τους … σε forum, blog και 

twitter»), τα οποία επιβεβαιώνουν την απόσταση που χωρίζει τις δύο γενιές στην ψηφιακή εποχή. 

[β] Η β’ παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της αναλογίας. Συγκεκριµένα, παροµοιάζονται οι 

γονείς µε «ψηφιακούς µετανάστες» («Παροµοιάζει τους γονείς … και έχουν µια ωραία ανάµνηση 

γι’ αυτή») και τους νέους µε «ψηφιακούς ιθαγενείς» («Και τη νεότερη γενιά … και η µητρική τους 

γλώσσα δε σηµαίνει τίποτα»). 
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ΘΕΜΑ Β3. 

[α]  

1) «χάσµα»: διάσταση | «πρόχειρα»: βιαστικά | «νοσταλγούν»: αναπολούν | «δικαιολογία»: 

πρόφαση | «βαθµό»: επίπεδο. 

2) «καταναλώνουν»: παράγουν | «απόλυτα»: µερικώς | «άνεση»: δυσκολία | «µεµπτό»: άµεµπτο 

| «Άρνηση»: Αποδοχή. 

[β]  

1) «πραγµατική επαφή»: ουσιαστική / απρόσωπη / στενή / άµεση / ψυχική επαφή». 

2) «στάση» (ποιητικά): Περιµένει περισσότερο από µία ώρα στη στάση, αλλά το λεωφορείο δεν 

έρχεται. | «γεννηθεί» (αναφορικά): Με τον εποικοδοµητικό διάλογο γεννιούνται νέες ιδέες. | 

«βήµατα» (ποιητικά) | Έχει µείνει στην ιστορία το πρώτο βήµα του ανθρώπου στη Σελήνη.  | 

«ερεθίσµατα» (ποιητικά): Είχε χάσει τις αισθήσεις του και δεν αντιδρούσε σε κανένα οπτικό ή 

ακουστικό ερέθισµα. | «γλώσσα» (ποιητικά): Η ελληνική γλώσσα είναι από τις αρχαιότερες 

στον κόσµο. 

ΘΕΜΑ Β4. 

[α]  

1) «εικονικούς κόσµους»: µεταφορική έκφραση | «Digital Natives - Digital Immigrants»: τίτλος 

δοκιµίου | «ψηφιακοί ιθαγενείς»: ειδικός όρος. 

2) (2001): έτος δηµοσίευσης του δοκιµίου | (millennials): διεθνής όρος της γενιάς της χιλιετίας. 

3) «Τι µπορεί να γίνει τότε;»: ρητορικό ερώτηµα → προβληµατισµός του αναγνώστη για τη 

δυνατότητα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσµατος - ζωντάνια και αµεσότητα στον λόγο | «Να 

χρησιµοποιήσουµε για τη µάθηση τα εργαλεία που χρησιµοποιούν ήδη:»: παρουσίαση 

καταλόγου εργαλείων µάθησης. 

[β]  

1) Η χρήση ξένων όρων στο κείµενο (π.χ. SMS, email, Facebook, Viber, World of Warcraft, 

League Of Legends, Call of Duty, YouTube, forum, blog, twitter κτλ.) γίνεται για να αναδείξει 

τη δυσκολία των ενηλίκων να κατανοήσουν τη «γλώσσα» των νέων, στην οποία υπάρχει 

πλήθος τεχνολογικών όρων. 
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2) Ο τίτλος του κειµένου είναι επιτυχηµένος, διότι αφενός παρουσιάζει µε γλαφυρό τρόπο το 

περιεχόµενο του κειµένου, αφετέρου παραπέµπει στο δοκίµιο του Marc Prensky, στο οποίο 

εξάλλου βασίζεται. 

ΘΕΜΑ Γ. 

[α]  

Τίτλος: «Ψηφιακό Χάσµα» 

§1 (πρόλογος): 

• Περίσταση επικοινωνίας (δοκίµιο Marc Prensky) 

• Δ1 (ψηφιακό χάσµα): χάσµα γενεών = υπαρκτό σε κάθε κοινωνία και εποχή | ραγδαία ανάπτυξη 

των µέσων επικοινωνίας → διεύρυνση. 

• Σκοπός (γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος) 

• Σύνδεση µε Ζ1 (οι νέες τεχνολογίες αποµακρύνουν τις γενιές) 

§2 (Ζ1Α): Οικογένεια 

1) Αµφισβήτηση του ρόλου των γονέων (πλήθος πηγών πληροφόρησης) 

2) Περιορισµός του χρόνου επικοινωνίας («εθισµός» στα ψηφιακά µέσα) 

§3 (Ζ1Β): Σχολείο 

1) Ανιαρό σχολείο (δυσκολία χρήσης νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς). 

2) Αποξένωση µαθητών - εκπαιδευτικών (οι ΤΠΕ περιορίζουν τη φυσική επαφή διδάσκοντος και 

διδασκοµένου). 

§4 (µεταβατική): 

• Συµπέρασµα Ζ1: η ψηφιακή τεχνολογία είναι το πεδίο σύγκρουσης των γενεών στον σύγχρονο 

κόσµο. 

• Δ2 (δυνατότητα γεφύρωσης): το χάσµα είναι «φυσικό» και δεν «κλείνει», µπορεί όµως η 

διάσταση να είναι περισσότερο ήπια. 

• Σύνδεση µε Ζ2: ευθύνη για τη γεφύρωση του χάσµατος φέρουν και οι δύο γενιές. 

§5 (Ζ2Α): Οικογένεια 

1) Νέοι: να εξοικειώσουν τους γονείς τους µε τις νέες τεχνολογίες. 

2) Γονείς: να γίνουν περισσότερο δεκτικοί. 

3) Κοινή ευθύνη: κατανόηση της άλλης γενιάς - κοινός ποιοτικός χρόνος. 
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§6 (Ζ2Β): Σχολείο 

1) Χρήση νέων τεχνολογιών στη µάθηση - επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

2) Εφοδιασµός των σχολείων µε τα κατάλληλα µέσα και προγράµµατα. 

§7 (επίλογος): 

• Συµπέρασµα Ζ2: η γεφύρωση του χάσµατος απαιτεί αµοιβαία εµπιστοσύνη και διάλογο. 

• Σκοπός - περίσταση επικοινωνίας: οι «ψηφιακοί ιθαγενείς» µπορούν να βοηθήσουν τους 

«ψηφιακούς µετανάστες» να προσαρµοστούν στον νέο κόσµο που έχει δηµιουργηθεί. 

[β]  

Τίτλος: Ψηφιακός (α)Γραµµατισµός… 

§1 (πρόλογος): 

• Περίσταση επικοινωνίας (ερευνητική εργασία τµήµατος) 

• Δ1 (ψηφιακός αναλφαβητισµός): έλλειψη γνώσης και ικανότητας χρήσης νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής (Η/Υ, διαδίκτυο) και τηλεπικοινωνιών («έξυπνα» τηλέφωνα, ηλεκτρονικό 

επιχειρείν κτλ.). 

• Σκοπός: κατανόηση ανάγκης για ίσες ευκαιρίες στον ψηφιακό γραµµατισµό. 

• Σύνδεση µε Ζ1: οι επιπτώσεις απλώνονται σε όλους τους τοµείς του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου. 

§2 (Ζ1Α): Ιδιωτικός βίος 

1) Υποβάθµιση των συνθηκών εργασίας (ανεργία, απαξιωµένες θέσεις εργασίας κτλ.). 

2) Αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης (αδυναµία πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες). 

§3 (Ζ1Β): Δηµόσιος βίος 

1) Διεύρυνση του χάσµατος των γενεών. 

2) Χειραγώγηση πολιτών (αδυναµία διαχείρισης / αξιολόγησης πληροφοριών). 

3) Περιθωριοποίηση ψηφιακά αναλφάβητων. 

§4 (µεταβατική): 

• Συµπέρασµα Ζ1: οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το κριτήριο κοινωνικής διαστρωµάτωσης 

του 21ου αιώνα. 

• Δ2 (άµβλυνση, όχι επίλυση): τα τεχνολογικά επιτεύγµατα (π.χ. το βιβλίο στο παρελθόν) 

διαδίδονται µε διαφορετικό ρυθµό σε κάθε χώρα και κοινωνική οµάδα. 

• Σύνδεση µε Ζ2: απαιτείται χάραξη εθνικής ψηφιακής πολιτικής. 

§5 (Ζ2Α): Εκπαίδευση 
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1) Ψηφιακός εξοπλισµός (Η/Υ, ίντερνετ, προγράµµατα κτλ.) στα σχολεία. 

2) Επιµόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 

§6 (Ζ2Β): Πολιτεία 

1) Ενίσχυση της καινοτοµίας (ψηφιακή απασχόληση, νεοφυείς επιχειρήσεις κτλ.) και 

απλούστευση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

2) Διά βίου µάθηση (αυτοµόρφωση, σεµινάρια εξοικείωσης µε νέες τεχνολογίες κτλ.). 

§7 (επίλογος): 

• Συµπέρασµα Ζ2: απαιτούνται ίσες ευκαιρίες για όλους στην εξοικείωση µε τις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών. 

• Σκοπός - περίσταση επικοινωνίας: η έρευνα του τµήµατος έδειξε πως ο ψηφιακός γραµµατισµός 

πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχη προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας 

στο σύνολό της. 
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