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Αντιγράφω την απάντηςή μου  

Συγκεντρϊνω το υλικό μου 

Κάνω διάγραμμα 
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Περιεχόμενο του κειμϋνου που καλούνται να ςυντϊξουν οι μαθητϋσ 

 

 Το Θϋμα Δ ςχετύζεται με τα μη λογοτεχνικϊ κεύμενα και αφορϊ τη γραπτό παραγωγό 

κριτικού λόγου 300 ϋωσ 400 λϋξεων (ανϊλογα με τη βαρύτητα του θϋματοσ). 

Σε αυτό ζητείται από τουσ/τισ μαθητέσ/-ήτριεσ η ανϊπτυξη τεκμηριωμϋνησ 

προςωπικόσ γνώμησ ωσ προσ τη ςυμφωνύα ό τη διαφωνύα τουσ με προβλόματα, 

θϋςεισ, ςτϊςεισ, ςτερεότυπα, προκαταλόψεισ κ.ϊ. που θϋτει το κεύμενο / θϋτουν 

τα κεύμενα αναφορϊσ 

Οι απαντήςεισ ςε αυτζσ τισ περιπτώςεισ μπορεί να είναι οι εξήσ: 

1. Σςμθωνώ (άπα ππέπει να αποδείξω γιαηί;) 

2. Διαθωνώ (άπα ππέπει να αποδείξω γιαηί;) 

3. Ναι και γιαηί; (ςπό πποϋποθέζειρ) και όσι και γιαηί; (ςπό πποϋποθέζειρ) 
 

Α. Εργϊζομαι ςτο πρόχειρο: Πώσ ςκϋφτομαι για να διατυπώςω την ϊποψό μου 

 

*Επιςόμανςη 

Απαραύτητεσ προώποθϋςεισ  για να διατυπώνω τεκμηριωμϋνεσ απόψεισ εύναι  

1. λα γλσξίδσ ηα ζέκαηα/έλλνηεο γηα ηα νπνία  νη ζπγγξαθείο δηαηππώλνπλ απόςεηο 

ώζηε λα κπνξώ λα δηαηππώζσ θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ ηεθκεξησκέλεο 

απαληήζεηο. 

2. Να ζθέθηνκαη όιεο ηηο νπηηθέο  θαη ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ώζηε λα 

είλαη απνδεθηέο νη ηδέεο/απόςεηο κνπ. 

1. 
•Αντιγρϊφω   το ζητούμενο (ςυμφωνύα ό διαφωνύα)    

2. 

•Αναλύω την/τισ ϋννοια/ϋννοιεσ (αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ μου*)  
•Αν παραλεύψω αυτό την ενϋργεια δεν θα μπορϋςω να διατυπώςω 
τεκμηριωμϋνη ϊποψη 

3. 

•Εντοπύζω και καταγρϊφω πληροφορύεσ από τα κεύμενα αναφορϊσ που 
ςχετύζονται με το ζητούμενο. 

•Καταγρϊφω επιχειρόματα, ιδϋεσ, τεκμόρια από τισ γνώςεισ και την 
εμπειρύα μου 

•Σκέφτομαι πάντα και τα θετικά και τα αρνητικά για να αντιμετωπίςω 
ςφαιρικά το θέμα  ή για να χρηςιμοποιήςω και τον αντίλογο 

4. 
•Αφού καταλόξω ποια εύναι η ςτϊςη μου,διατυπώνω την ϊποψό μου 
•Κϊνω το διϊγραμμα, δηλαδό, οργανώνω/ταξινομώ τισ ιδϋεσ και τα 
επιχειρόματϊ μου ςε κϊθε παρϊγραφο του κειμϋνου 

https://mariakappou.gr/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
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Παρϊδειγμα-εφαρμογό 

Σε ϋνα ϊρθρο ςου για τη ςχολικό εφημερύδα να εκφρϊςεισ την ςυμφωνύα ό 

διαφωνύα ςου με τισ απόψεισ που διατυπώνονται ςτα κεύμενα αναφορϊσ .  

(350-400 λ.) 

 

Κεύμενο Ι: Γιατύ δεν εύμαι ςτο instagram; 

27-8-2018 Καθημερινό, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

1η Ενϋργεια: Διαβϊζω τα κεύμενα αναφορϊσ και εντοπύζω τα ςτοιχεύα που ςχετύζονται  

με το ζητούμενο. 

Για να εξηγόςω γιατύ αποςτρϋφομαι το instagram, θα πρϋπει πρώτα να μιλόςω για το 

facebook. Προ ημερών, το facebook με ενημϋρωςε ότι ϋκλειςαν δϋκα χρόνια από τότε 

που ϋφτιαξα το προφύλ μου. Προτού παραφρονόςω ςκεπτόμενοσ τισ χιλιϊδεσ ώρεσ που 

ϋχω χϊςει ςτον υπολογιςτό και ςτο κινητό μου μπροςτϊ ςτο ςυγκεκριμϋνο αυτό μϋςο 

κοινωνικόσ δικτύωςησ, προςπϊθηςα να θυμηθώ τισ ημϋρεσ του 2008 που μπόκα ςτο 

facebook, πιςτεύοντασ ότι χϊρη ςτην επαναςτατικό αυτό τεχνολογύα θα 

πολλαπλαςιϊςω τισ πιθανότητεσ για μοιραύεσ γνωριμύεσ. Ενθουςιώδησ 

τριανταπεντϊρησ καθώσ όμουν, ςκεφτόμουν ότι, για να κϊνεισ 100 ςπουδαύεσ 

γνωριμύεσ (!) μϋςα από παρϋεσ, χρειϊζονται πϊνω από πενόντα χρόνια καθημερινών 

εξόδων –κϊτι πρακτικϊ αδύνατον!– ενώ με τη ςτοχευμϋνη δρϊςη που εξαςφαλύζει το 

θαυματουργό facebook γλιτώνεισ εκατομμύρια ώρεσ πλόξησ ςτα υπερεκτιμημϋνα 

μπαρϊκια τησ πρωτεύουςασ, προτού απορρύψεισ το 99,99% τησ ανθρωπότητασ 

Γρόγορα προςγειώθηκα ςτη ςυνειδητοπούηςη ότι αυτϋσ οι «μοιραύεσ» επαφϋσ 

αποδεικνύονται ακόμα περιςςότερο ανώφελεσ από τισ λύγεσ ταπεινϋσ γνωριμύεσ τησ 

πραγματικόσ ζωόσ. Άλλωςτε, ςτην Αθόνα τησ τελευταύασ δεκαετύασ ϋχουν αυξηθεύ ςε 

ενοχλητικό βαθμό οι ϊνθρωποι των οπούων η ςχϋςη με την πραγματικότητα 

ςφραγύζεται από κϊθε λογόσ διαταραχϋσ. Η δεύτερη ςυνειδητοπούηςη εύναι ότι η 

εναςχόληςη με το facebook ιςοδυναμεύ με την εθιςτικό αναζότηςη τησ ςτιγμιαύασ 

επιβεβαύωςησ. Αντύ να πϊρεισ επιβεβαύωςη (δηλαδό ϋκκριςη ντοπαμύνησ ςτον 

εγκϋφαλο) χτύζοντασ πραγματικϋσ ςχϋςεισ ό δημιουργώντασ κϊτι δύςκολο και ςτϋρεο 

με τη δουλειϊ ςου, μπαύνεισ ςτο facebook, πετϊσ μια χαζομϊρα και ϋρχεται αμϋςωσ η 

επιβεβαύωςη (like) και η διϊδραςη (comments). Μετϊ από λύγο καιρό, όχι μόνο 

ςτομώνει το μυαλό από την τόςη χαζομϊρα, αλλϊ φλομώνεισ και από τη ςτοχευμϋνη 

διαφόμιςη, αφού το facebook ϋχει όδη πουλόςει το προφύλ ςου ςε κϊθε λογόσ 

διαφημιζομϋνουσ. «Όταν κϊτι εύναι δωρεϊν, τότε το εμπόρευμα εύςαι εςύ», λϋνε οι 

αναλυτϋσ του internet και ϋχουν απόλυτο δύκιο. 

Η εμπειρύα του facebook, από το οπούο ομολογώ ότι δεν ϋχω καταφϋρει να ξεκολλόςω 

εντελώσ, με ϋκανε να αποφύγω ςυςτηματικϊ οποιαδόποτε ςχϋςη με το instagram. Τι 

εύναι το instagram; Όπωσ ϋχω καταλϊβει, εύναι ϋνα facebook χωρύσ κουβεντολόι, μόνο 

με φωτογραφύεσ, μόνο με φρϋςκο μικροαςτικό ναρκιςςιςμό. Μια καλύτερα καλυμμϋνη 

ιςτοςελύδα γνωριμιών (μου λϋνε ότι γύνεται χαμόσ ςτα μηνύματα...), που ςε ςυνδυαςμό 

με το facebook και το twitter καταλόγει να υποκαθιςτϊ την πραγματικό ζωό. Ζεισ 

https://www.kathimerini.gr/authors/paylos-papadopoylos
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εγκλωβιςμϋνοσ μϋςα ςτα ςκουπύδια τησ Σύλικον Βϊλεώ, μϋςα ςε ςυςτόματα βιολογικού 

και ψυχολογικού εθιςμού που ςυγκρύνονται από τουσ ειδικούσ με το κϊπνιςμα και τα 

ναρκωτικϊ (!), μϋςα ςε μηχανιςμούσ που παρακολουθούν τη ζωό μασ (βϊλε μϋςα και το 

Google) και τη μοςχοπουλϊνε ςε διαφημιςτϋσ και ςε πολιτικούσ απατεώνεσ όπωσ ο 

Τραμπ, οι Άγγλοι του Brexit και ϊλλοι πιο κοντϊ ς’ εμϊσ... Στη ςυνϋχεια μασ 

περιλαβαύνουν κϊθε λογόσ τρολ και μασ παγιδεύουν με ςτοχευμϋνα ψυχολογικϊ 

δόκανα, προκειμϋνου να κατευθύνουν όχι μόνο την καταναλωτικό μασ δυναμικό, αλλϊ 

και τισ πολιτικϋσ μασ επιλογϋσ. 

Όςο για τισ «μοιραύεσ γνωριμύεσ», ςύντομα καταλαβαύνεισ ότι ιςχύει το εξόσ: Η 

γνωριμύα, φιλικό ό ερωτικό, ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ προώποθϋτει ότι τα 

πρόςωπα που θα γνωριςτούν αφιερώνουν αρκετό χρόνο ςτα μϋςα κοινωνικόσ 

δικτύωςησ (γιατύ, αλλιώσ, πώσ θα γνωριςτούν;). Όμωσ, η αφιϋρωςη χρόνου ςτα social 

media ςυνόθωσ εύναι ςύμπτωμα ότι κϊτι δεν πϊει καλϊ. Μόλισ γνωρύςεισ δηλαδό το 

«αςτϋρι του instagram», θα αρχύςεισ να υποψιϊζεςαι τισ διαταραχϋσ που κουβαλϊει. Εν 

ολύγοισ, μϋςα από το instagram και τα ϊλλα sites θα κϊνεισ κϊμποςεσ γνωριμύεσ, που θα 

εύναι ςτην καλύτερη περύπτωςη κωμικοτραγικϋσ και ςτη χειρότερη πραγματικϊ 

μοιραύεσ, ενώ θα ϋχεισ ςπαταλόςει πϊνω από δύο ώρεσ την ημϋρα, δηλαδό πϊνω από 

ϋναν μόνα τον χρόνο. 

Κεύμενο ΙΙ: Τςιτςιπϊσ: Γι’ αυτό ϋφυγα από τα social media 

ΤοΒΗΜΑ Team, 08.09.2019, 19:35 

Στϋφανοσ Τςιτςιπϊσ αποφϊςιςε να προχωρόςει ςε μύα ανατρεπτικό κύνηςη, βϊζοντασ 

ςτον… πϊγο όλουσ τουσ λογαριαςμούσ που διατηρεύ ςτα social media.  Μια κύνηςη, που 

θα τον βοηθόςει να… απεμπλακεύ από τον πλαςματικό κόςμο των social media και θα 

τον βοηθόςει να «καθαρύςει» το μυαλό του και να επιςτρϋψει ςύντομα ςε υψηλϋσ 

πτόςεισ και ςπουδαύεσ επιτυχύεσ. 

       Λύγεσ ώρεσ μετϊ τα βύντεο που κυκλόφορηςαν ςτο διαδύκτυο και τον ϋδειχναν να 
ςβόνει τισ εφαρμογϋσ του ςε Facebook, Twitter, Instagram και Messenger, ο Στϋφανοσ 
Τςιτςιπϊσ μύληςε για την απόφαςό του, αποκαλύπτοντασ τουσ λόγουσ που τον 
οδόγηςαν ςε αυτό την πρϊξη. 
     «Ο λόγοσ που αποφϊςιςα να το κϊνω αυτό εύναι για να ανανεωθώ, να ϋρθω πιο 
κοντϊ με ανθρώπουσ που μετρϊνε για μϋνα και όχι να εύμαι ςυγκεντρωμϋνοσ ςε 
ανθρώπουσ που δε γνωρύζω, ςε ανθρώπουσ που δεν ϋχουμε κϊποια ςχϋςη. 
Κϊνοντϊσ το αυτό θα ϋχω περιςςότερο χρόνο για τουσ αγαπημϋνουσ μου ανθρώπουσ, 

τουσ ανθρώπουσ για τουσ οπούουσ νοιϊζομαι περιςςότερο. Δε νομύζω να το μετανιώςω, 

γιατύ εύναι ςαν απεξϊρτηςη… εύναι απεξϊρτηςη. 

     Εύμαι ςύγουροσ πωσ θα με κϊνει να αιςθανθώ καλύτερα, θα μεύνω ϋκπληκτοσ αν δεν 

ςυμβεύ αυτό. Δε ζούμε τισ ςτιγμϋσ και αυτό εύναι που με τρομϊζει – θϋλω να εύμαι 

παρών». 

Δεύτε τη ςχετικό ανϊρτηςη του Στϋφανου ςτο twitter για τον αυτοαποκλειςμό του: 

«Εύμαι εκτόσ, ύςωσ τα πούμε ξανϊ ςε ϋναν μόνα ό ςε ϋνα χρόνο. Αντύο παιδιϊ», ϋγραψε 

χαρακτηριςτικϊ ο 21χρονοσ.  
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2η Ενϋργεια: Εργϊζομαι ςτο πρόχειρο 

1.Αντιγρϊφω την ερώτηςη  

Η Συμμετοχό ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ ϋχει θετικϊ ό αρνητικϊ 

αποτελϋςματα; 

2.Αναλφω την έννοια 

Facebook (κοινοποιόςεισ και ςχόλια, διϊδραςη, πληροφορύεσ, Φωτογραφύεσ, νϋα, 

ειδόςεισ κ.λπ.) Twitter, instagram  (φωτογραφύεσ, ιςτοςελύδα γνωριμιών), Messenger 

(προςωπικϊ μηνύματα, ανταλλαγό φωτογραφιών, εικόνων, κοινοποιόςεισ)  

 

Συγκεντρώνω το υλικό μου  

α. Καταγράυω τα στοιχεία από τα  

   κείμενα 

Κείμενο Ι 
• Χάζηκν ρηιηάδσλ σξώλ 

• Αλώθειεο επαθέο 

• Σηηγκηαία επηβεβαίσζε κε 

δεκνζηεύζεηο αλνύζηεο 

• Θνιώλεη ην κπαιό 

• Από δηαθεκίζεηο 

• Εζηζκόο 

• Εθκεηάιιεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

γηα εκπνξηθνύο θαη πνιηηηθνύο ζθνπνύο 

• Καηεπζύλνπλ θαηαλαισηηθέο θαη 

πνιηηηθέο επηινγέο 

• Υπνθαζηζηά ηελ πξαγκαηηθή δσή 

• Κσκηθνηξαγηθέο γλσξηκίεο 

 

Κείμενο ΙΙ 
• Πιαζκαηηθόο ν θόζκνο ησλ media 

• όρη αξθεηή επαθή κε θνληηλνύο 

αλζξώπνπο 

• Δελ δνύκε ηηο ζηηγκέο 

β. Σκέυτομαι και καταγράυω  άλλες  

   απόψεις 

 

• Απηνπεξηνξηζκόο 

• Σρέζεηο κε νκάδεο θαη άηνκα πνπ έρνπκε 

θνηλά ελδηαθέξνληα 

• Δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε θίινπο πνπ 

βξίζθνληαη καθξηά ή ζην εμσηεξηθό 

 
 
• Ενημϋρωςη για κινδύνουσ 

 
 
 

 Δεν ςυγκρύνεται με την πραγματικό ζωό 
 
 
 
• Λίγνο ρξόλνο κε νηθνγέλεηα θαη 

αγαπεκέλα πξόζσπα 

• ΄Αιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

 
Καταλόγω: Θεωρώ ότι   η ςυμμετοχή ςτα μέςα κοινωνικήσ δικτύωςησ προςφέρει πολλά 
θετικά ςτον χρήςτη, όταν γίνεται με λελογιςμένη χρήςη και όχι κατάχρηςη 

 

Οργανώνω το διϊγραμμα-ταξινομώ τισ απαντόςεισ μου ςε κϊθε παρϊγραφο 

Πξόινγνο 

Αλαθνξά ζηα Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο-ηληεξλεη θαη ηε γεληά Ζ 

Αλαθνξά ζηηο επηθπιάμεηο θαη ζε δεκνζηεύκαηα κε αξλεηηθή ζηάζε. 

1
ε
 παξάγξαθνο 

Επηθνηλσλία-δεκηνπξγία ζρέζεσλ  

2ε παξάγξαθνο 

Εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ, ςπραγσγία 

3ε παξάγξαθνο  

Αληίινγνο-θίλδπλνη επηθπιάμεηο 

Επίινγνο 

Ανακεφαλαύωςη-θϋςη 

1 

2 

3 

4 
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Β. Γράφω ςτο τετράδιο:-Κειμενοποιώ τισ ςημειώςεισ μου

 

 

1.Πρόλογοσ 
Αναφορά ςτο θζμα 

Ιςχυριςμόσ/διατφπωςη άποψησ 

 

          
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 

 
          
 
 
 

5 Σ/Επίλογοσ 
Ανακεφαλαίωςη επιχειρημάτων και 
ςυμπεράςματοσ 
Αναςκευή  και κριτική αντιλόγου 

 

1. 
•Φροντίζω τα εξωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ του κειμένου ανάλογα με το είδοσ 

(δοκύμιο, ϊρθρο, ομιλύα, επιςτολό) 

2 

 

•Ανάπτυξη παραγράφων 

•Συνθϋτω τον πρόλογο με γλωςςικέσ επιλογέσ ανϊλογα με το κειμενικό εύδοσ και 
τον δϋκτη 

•Αναπτύςςω ςε  κϊθε παρϊγραφο τουσ ιςχυριςμούσ , τα επιχειρόματα, τα 
τεκμόρια επιλϋγοντασ τουσ κατϊλληλουσ δεύκτεσ ςυνοχόσ. 

•Ενςωματώνω μεταςχηματύζοντασ γλωςςικϊ τα ςτοιχεύα των κειμϋνων 
αναφορϊσ 
 

3 

 
•Γλώςςα-φφοσ-επικοινωνιακόσ ςκοπόσ 

•Αξιοποιώ όςα διδάςκομαι για την γλώςςα τησ επιχειρηματολογίασ 

•Προςαρμόζω τισ γλωςςικέσ επιλογέσ ανάλογα με το θέμα και τον δέκτη. 

 

Ανάπτυξη επιχειρημάτων 
 

1. Αιήζεηεο  

2. επηρεηξήκαηα 

3. ηεθκήξηα (δεδνκέλα) 

 παξαδείγκαηα 

 αιήζεηεο 

 επνπηείεο ησλ αηζζήζεσλ 

 ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 απνηειέζκαηα εξεπλώλ 

 απζεληίεο 

Σ= ζςνοσή 

Πρόλογοσ 

Αναφορά ςτο θζμα 

Ιςχυριςμόσ/θζςη 

Επίλογοσ 

-Ανακεφαλαίωςη επιχειρημάτων 

και ςυμπεράςματοσ 

-Αναςκευή  και κριτική αντιλόγου 

Διάγραμμα 

Ιδζα 

προλόγου 

 

1η 

παράγραφος 

Επιχειρήματα 

Τεκμήρια 

 

2η 

παράγραφος 

Επιχειρήματα 

Τεκμήρια 

 

3η  

Παράγραφος 

Επιχειρήματα 

Τεκμήρια 

Ιδζα 
επιλόγου 

 

 

Ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίασ 

Ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίασ 

Ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίασ 

Σ

Σ
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Εφαρμόζω ςτην πρϊξη όςα παρατόρηςα ςτο φυλλϊδιο «Πώσ ςυντϊςςω 

επιχειρηματολογικϊ κεύμενα» 

 

Social media και γενιά Ζ 

 
 

Διάγπαμμα 

 

 

 

Μέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο  θαη 

γεληά Ζ 
δημοςιεφματα με 
αρνητική ςτάςη 

 
Κειμενοποιώ τισ ςημειώςεισ 

 
 
1. Τα τελευταύα χρόνια το θϋμα που απαςχολεύ ϋντονα την κοινό 
γνώμη εύναι η ςχϋςη των νϋων με τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ. 
Οι περιςςότερεσ απόψεισ που διατυπώνονται-κυρύωσ από τουσ 
μεγαλύτερουσ ςε ηλικύα-εύναι αρνητικϋσ. Τι ϋχει να πει, όμωσ, 
γι΄αυτϊ, η γενιϊ Ζ η πρώτη γενιϊ  χωρύσ προώντερνετικό ζωό, η 
οπούα γεννόθηκε και µεγϊλωςε µε τα «ϋξυπνα» τηλϋφωνα και δεν 
γνωρύζει πώσ εύναι να ζεισ χωρύσ social media; (66) 
 

 

 

Επηθνηλσλία 

κε θίινπο 

 

 

Απνηειέζκαηα 

 

      2.Ειδικϊ, εμεύσ οι μαθητϋσ, που ϋχουμε ελϊχιςτο χρόνο να 
διαθϋςουμε ςε ςυναντόςεισ με φύλουσ και αγαπημϋνα πρόςωπα, 
δεν μπορούμε να διανοηθούμε τη ζωό μασ χωρύσ τα Μϋςα 

Κοινωνικόσ Δικτύωςησ. Το facebook, το  messenger,το  
instagram εύναι κυριολεκτικϊ « ο αγαπημϋνοσ τόποσ 
ςυνϊντηςησ» εύναι η μοναδικό διϋξοδοσ από την καθημερινό 
ρουτύνα και «εξοδοσ» ςτον πραγματικό κόςμο. Με τουσ 
πραγματικούσ αλλϊ  και με τουσ διαδικτυακούσ μασ φύλουσ 
μοιραζόμαςτε  τα νϋα μασ, φωτογραφύεσ από  ταξύδια ςε 
μαγευτικούσ προοριςμούσ, μουςικό, ενδιαφϋροντα βιβλύα, 
προβληματιςμούσ για την πολιτικό επικαιρότητα, 
ανταλλϊςςουμε ιδϋεσ και πολλϋσ φορϋσ δημιουργούμε ιςχυρούσ 

δεςμούσ φιλύασ με αξιόλογα ϊτομα που δεν μπορούμε να βρούμε 
ςτον περιοριςμϋνο προςωπικό μασ κύκλο.   (104) 
 

 

 

 

Εμνηθνλόκεζε 

ρξόλνπ 

θαη ρξεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

    3. Οπωςδόποτε, αυτό η επικοινωνύα δεν μπορεύ να ςυγκριθεύ με 
τη ζεςταςιϊ και  την αλληλεπύδραςη μιασ οικογενειακόσ 
ςυγκϋντρωςησ ό τησ φιλικόσ παρϋασ. Η ψυχαγωγύα που 
προςφϋρει  δεν μπορεύ να ςυγκριθεύ με την βιωματικό ςυμμετοχό 
ςε δραςτηριότητεσ αθλητικϋσ, καλλιτεχνικϋσ κ.α. Ωςτόςο, ςτη 
ςημερινό εποχό που λόγω πολλαπλών υποχρεώςεων ο ελεύθεροσ 
χρόνοσ εύναι «εύδοσ προσ εξαφϊνιςη» και λόγω οικονομικόσ 
δυςχϋρειασ οι ευκαιρύεσ για διαςκϋδαςη και ταξύδια ϋχουν 
περιοριςτεύ απελπιςτικϊ, τα Μϋςα Κοινωνικόσ Δικτύωςησ 
προςφϋρουν πολλϋσ εναλλακτικϋσ και καλύπτουν αυτϋσ τισ 
ανϊγκεσ του ανθρώπου. Σκεφθεύτε:  τι ευκαιρύεσ ϋχουν όςοι 
κατοικούν ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ, όςοι εύναι για κϊποιο 
λόγο καθηλωμϋνοι ςτο ςπύτι ό ςτο κρεβϊτι; (100) 
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Κίλδπλνη 

Επηθπιάμεηο 

αληίινγνο 

   4.Δεν μπορούμε, όμωσ, να αγνοόςουμε τισ προειδοποιόςεισ των 
ειδικών για τον κύνδυνο του εθιςμού ςτο διαδύκτυο που 
θεωρεύται  ιςχυρότεροσ από τον εθιςμό ςτα ναρκωτικϊ και 
προκαλεύ ψυχοςωματικϋσ βλϊβεσ .  Δεν μπορούμε να αγνοόςουμε 
τον κύνδυνο εκμετϊλλευςησ των προςωπικών μασ δεδομϋνων για 
οικονομικούσ και πολιτικούσ ςκοπούσ. Τϋλοσ, δεν μπορούμε να 
αγνοόςουμε την  τϊςη πολλών χρηςτών (όλων των ηλικιών)  να  
αναζητούν την επιβεβαύωςη  ςτα  θετικϊ ςχόλια και τα ανούςια  
likes  αντύ να προςπαθούν να αντλούν ικανοπούηςη από 
ουςιαςτικϋσ προςωπικϋσ ςχϋςεισ , την αυτοβελτύωςό τουσ και 
ϊλλεσ δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ. 86 
 

 

Αλαθεθαιαίσζε 

 

 

 

Θέζε 

5.    Όπωσ κϊθε νόμιςμα ϋχει δύο όψεισ ϋτςι και η εναςχόληςη με 
τα Μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ ϋχει τη θετικό και τη ςκοτεινό 
τησ πλευρϊ. Η γενιϊ Ζ, μπορεύ να υποκύπτει  ςτη γοητεύα των 
«ϋξυπνων κινητών» που ϋχουν γύνει προϋκταςη του χεριού τουσ, 
αλλϊ πολλού νϋοι-όπωσ προκύπτει από ϋρευνεσ- εύναι 
υποψιαςμϋνοι πλϋον για τουσ κινδύνουσ.  « Εύναι ςτο χϋρι μασ» 
λοιπόν (κυριολεκτικϊ και μεταφορικϊ) να λαμβϊνουμε τα 
απαραύτητα μϋτρα για να μη γινόμαςτε θύματα εκμετϊλλευςησ 
τησ εμπορικόσ και πολιτικόσ προπαγϊνδασ. Εύναι ςτο χϋρι μασ η 
επιλογό του τρόπου με τον οπούο  θα διαθϋτουμε τον ελεύθερο 
χρόνο μασ. Και, ςύγουρα γνωρύζουμε ότι κανϋνασ εικονικόσ 
κόςμοσ δεν ςυγκρύνεται με την φυςικό και κοινωνικό 
πραγματικότητα. 110 

 

 
 

 

Ποια είναι η Γενιά Ζ και γιατί δεν µοιάζει καθόλου µε τους millennials 

  

https://www.carierista.com/el/blog/16/-GenZ
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Εναλλακτικϋσ επιλογϋσ 

 
Πρόλογοσ 
Τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ 
προκαλούν αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ ςτη 
ζωό των ανθρώπων 

 
Πρόλογοσ 
Οι επιπτώςεισ των μϋςων κοινωνικόσ 
δικτύωςησ ςτη ζωό μασ ποικύλουν 
ανϊλογα με τον τρόπο χρόςησ τουσ 

Επιχειρόματα-τεκμόρια Θετικϊ αποτελϋςματα-προώποθϋςεισ 

 

Επιχειρόματα-τεκμόρια Θετικϊ αποτελϋςματα-προώποθϋςεισ 

 

Επιχειρόματα-τεκμόρια Αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ-προώποθϋςεισ 

 

Επίλογος Αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ-προώποθϋςεισ 

 

 Επίλογος 

 

 

Σημεύωςη 

Ο αριθμόσ των παραγρϊφων εύναι ενδεικτικόσ.  Θεωρούμε ότι βαςικό κριτόριο για την 

τελικό επιλογό εύναι 

Α. το όριο των λϋξεων 

Β.η ποςότητα των επιχειρημϊτων 

Γ. ο αριθμόσ των ζητουμϋνων 
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Για τη βαθμολόγηςη του Δ΄ θϋματοσ πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη ότι  
 
ωσ προσ το περιεχόμενο  

1. δεν υπϊρχουν αυςτηρϊ προδιαγεγραμμϋνεσ, προτιμώμενεσ απαντόςεισ. Ο 
περιοριςμόσ των λϋξεων δεν επιτρϋπει ςτον μαθητό ό τη μαθότρια την 
αναπαραγωγό όλων όςα γνωρύζει. Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ οφεύλουν να 
αξιολογόςουν τι από αυτϊ που γνωρύζουν αποτελεύ κατϊλληλο ςχετικό 
περιεχόμενο για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 
 

2. Βαςικό κριτόριο για την επϊρκεια του περιεχομϋνου εύναι η ποςότητα των 
δεδομϋνων που αξιοποιεύ ο μαθητόσ και η μαθότρια. Αναφϋρει, δηλαδό, ικανό 
αριθμό ςτοιχεύων ώςτε να γύνεται πειςτικόσ/ό ςε όςα ιςχυρύζεται; Δεν 
απαιτούμε οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ να αναπαρϊγουν ςτερεότυπα 
ςχεδιαγρϊμματα, αλλϊ κατϊ την κρύςη τουσ να επικαλούνται τόςεσ 
πληροφορύεσ όςεσ χρειϊζονται, για να ςτηρύξουν τη θϋςη που 
υποςτηρύζουν. 
 

3. Άλλο βαςικό κριτόριο για την αποτύμηςη του περιεχομϋνου εύναι η ποιότητα 
του περιεχομϋνου. Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ αναπαρϊγουν μηχανιςτικϊ 
απόψεισ και νοόματα που ϋχουν «αποςτηθύςει» ό όποιεσ ιδϋεσ και απόψεισ 
που ϋχουν αξιοποιόςει ςτα κεύμενϊ τουσ εύναι προώόντα τησ δικόσ τουσ 
κρύςησ, προκειμϋνου να πετύχουν τον επικοινωνιακό τουσ ςτόχο; Στο ςημεύο 
αυτό να τονιςθεύ ότι το κριτόριο τησ επύτευξησ του επικοινωνιακού ςτόχου 
ςυνδϋεται ϊμεςα με την ποιοτικό και ποςοτικό όψη του περιεχομϋνου και δεν 
αποτελεύ μια προςχηματικό επύκληςη των τυπικών χαρακτηριςτικών του 
εύδουσ κειμϋνου που ζητεύται. 
 

ωσ προσ την οργϊνωςη 

1. Στα κριτόρια που αφορούν ςτην οργϊνωςη υπολογύζονται: η ςυνϊφεια του 
περιεχομϋνου με τα δεδομϋνα και τα ζητούμενα του θϋματοσ που καλούνται 
οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ να αναπτύξουν, καθώσ και η αξιοπούηςη του 
κειμϋνου αναφορϊσ. Τα θϋματα παραγωγόσ λόγου, ςύμφωνα με όςα ορύζει ο 
νϋοσ τρόποσ αξιολόγηςησ, ϋχουν ςτενότερη ςχϋςη με το κεύμενο αναφορϊσ. Η 
δημιουργικό αξιοπούηςη και ο μεταςχηματιςμόσ ςημεύων του κειμϋνου 
αναφορϊσ αποτελούν κριτόριο για την καλό οργϊνωςη του θϋματοσ, 
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ. 
 

2. Στα κριτόρια που αφορούν ςτην οργϊνωςη προςτύθενται η ςυνοχό και η 
νοηματικό αλληλουχύα του κειμϋνου. 

 
Σύμφωνα με τισ οδηγύεσ του ΙΕΠ από διόρθωςη δοκιμαςτικού διαγωνύςματοσ 

https://palaiapoli.wordpress.com/2020/02/03/%ce%b9%ce%b5%cf%80-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%81%ce%b8/?fbclid=IwAR0kKVaqUh7NK1iH5gU_AnJIVJOfizOwg9ZcESJrpNYuQqzKUPDFN2i2aMI

