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ΚΕΙΜΕΝΟ Ι Η Μάκθςθ ςτθ Νζα Κανονικότθτα 

1.Η πανδθμία του COVID-19 είναι μια ανατροπι τθσ κακθμερινότθτάσ μασ «βγαλμζνθ από τα 

βιβλία»: Αγγίηει όλεσ τισ χϊρεσ, όλεσ τισ οικονομίεσ, όλουσ τουσ κλάδουσ, όλουσ μασ 

ταυτόχρονα και (ςχεδόν) με τον ίδιο τρόπο. Ξεκίνθςε αναπάντεχα και απροςδόκθτα, εξελίχκθκε 

με απίςτευτα γριγορουσ ρυκμοφσ, επεκτάκθκε ταχφτατα μεταξφ των χωρϊν, διογκϊκθκε με 

εκκετικοφσ ρυκμοφσ και ανζτρεψε τα πάντα! Και διαπιςτϊςαμε αςτραπιαία ότι το ςιμερα είναι 

πολφ διαφορετικό από το χκεσ, και ότι το αφριο πολφ πικανόν να μθ μοιάηει με το ςιμερα. Πςο 

για το μεκαφριο… κανείσ δεν ξζρει! Και το μεκαφριο μπορεί να είναι ςε μερικοφσ μόνο μινεσ. 

2.Ταυτόχρονα, θ πανδθμία του COVID-19 ζφερε τθν «απόςταςθ» ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ ηωισ 

μασ και επιτάχυνε δραματικά τθν ψθφιοποίθςθ των δραςτθριοτιτων μασ και τον ψθφιακό 

μεταςχθματιςμό του κράτουσ, κακϊσ και των οργανιςμϊν και των εταιρειϊν. Μάκαμε να 

εργαηόμαςτε εξ αποςτάςεωσ, να προμθκευόμαςτε προϊόντα διαδικτυακά, να ςπουδάηουμε εξ 

αποςτάςεωσ, να ηοφμε με «κοινωνικι απόςταςθ». Και αυτό είναι μόνο θ αρχι. Μζχρι χκεσ, 

πολλζσ από τισ αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία ζμοιαηαν με ςενάρια επιςτθμονικισ φανταςίασ, 

ωςτόςο ςιμερα αυτζσ ορίηουν τθν πραγματικότθτα! Αυτόνομα αυτοκίνθτα, βοθκοί-ρομπότ, 

ψθφιακζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, προςωποποιθμζνεσ και εξ αποςτάςεωσ υπθρεςίεσ υγείασ, 

αποτελοφν κάποιεσ πτυχζσ τθσ νζασ πραγματικότθτασ Η πανδθμία του COVID-19 είναι μια 

ανατροπι τθσ κακθμερινότθτάσ μασ .Και θ πανδθμία του COVID-19 επιταχφνει τθν 

ψθφιοποίθςθ ακόμα περιςςότερο.   

*…+ 

3.Η απάντθςι μασ ςτθ νζα πραγματικότθτα: θ μάκθςθ και ο τρόποσ που αντιλαμβανόμαςτε τθ 

μάκθςθ! Πλοι μασ χρειαηόμαςτε εκείνεσ τισ  ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ που κα μασ 

επιτρζψουν να μακαίνουμε κάτι ςε μία περίςταςθ και να μποροφμε να το εφαρμόςουμε ςε 

τελείωσ διαφορετικζσ περιςτάςεισ. *…+Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ 

ανατροπισ που επιφζρει θ πανδθμία του COVID-19 ςτθν κακθμερινότθτά μασ εξαρτάται ςε 

μεγάλο βακμό από τθ ςυνεργαςία του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ, όπου οι νοοτροπίεσ μασ και οι 

δεξιότθτζσ μασ φαίνεται να είναι πιο ςθμαντικζσ από τθν πεπεραςμζνθ γνϊςθ. 

4.Η ικανότθτα λοιπόν να μακαίνουμε ςυνεχϊσ και να προςαρμόηουμε τον εαυτό μασ και τισ 

γνϊςεισ μασ είναι ςθμαντικι ςτθ ηωι μασ. Η δθμιουργία μίασ κουλτοφρασ ςυνεχοφσ μάκθςθσ 

είναι κομβικισ ςθμαςίασ για να ανταποκρινόμαςτε αποτελεςματικά ςτισ προκλιςεισ τθσ 

Ψθφιακισ Εποχισ, διατθρϊντασ παράλλθλα τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ και αρετζσ και αντλϊντασ 

αξία από τον άνκρωπο. 

5.Η μεγάλθ πρόκλθςθ τθσ Ψθφιακισ Εποχισ είναι να αποκτιςουμε τθ νοοτροπία για ςυνεχι 

μάκθςθ («δια βίου μάκθςθ»). Να προςεγγίηουμε τθ μάκθςθ και τθ γνϊςθ με ςυςτθματικό 

τρόπο, τόςο μζςα από τθν ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ, όςο και από νζεσ και καινοτόμεσ μορφζσ 

και διαδικαςίεσ μάκθςθσ (εκπαίδευςθ ςτελεχϊν, κφκλοι μάκθςθσ, ψθφιακι μάκθςθ κ.λπ.). 

Αυτι είναι πλζον θ νζα κανονικότθτα 

Δρ Κϊςτασ Αξαρλόγου 

https://www.kathimerini.gr/economy/561089029/i-mathisi-sti-nea-kanonikotita/?fbclid=IwAR3I5FGg2YZkhO-ongirA98akHQtseTx6OMuggWtn1BfITH62VeXI6DIyf4
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Α. Να αποδϊςετε περιλθπτικά το περιεχόμενο των τριϊν τελευταίων 

παραγράφων του κειμζνου Ι  (60-70 λ.) μονάδες 15 

Ακολουκϊ το διαδικαςτικό μοντζλο ςφνταξθσ περίλθψθσ βλ.  Περίληψη 

1ο βήμα. Εντοπίζω τις κύριες πληροφορίες                                                       

3.Η απάντησή μας στη νέα πραγματικότητα: η μάθηση και ο τρόπος που 

αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση! Όλοι μας χρειαζόμαστε εκείνες τις  ικανότητες 

και τις δεξιότητες που θα μας επιτρέψουν να μαθαίνουμε κάτι σε μία περίσταση 

και να μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε τελείως διαφορετικές περιστάσεις. 

[…]Ας μην ξεχνάμε ότι η αποτελεσματική διαχείριση της ανατροπής που 

επιφέρει η πανδημία του COVID-19 στην καθημερινότητά μας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία του συνόλου της κοινωνίας, όπου οι 

νοοτροπίες μας και οι δεξιότητές μας φαίνεται να είναι πιο σημαντικές από την 

πεπερασμένη γνώση. 

4.Η ικανότητα λοιπόν να μαθαίνουμε συνεχώς και να προσαρμόζουμε τον 

εαυτό μας και τις γνώσεις μας είναι σημαντική στη ζωή μας. Η δημιουργία μίας 

κουλτούρας συνεχούς μάθησης είναι κομβικής σημασίας για να 

ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής, 

διατηρώντας παράλληλα τις ανθρώπινες αξίες και αρετές και αντλώντας αξία 

από τον άνθρωπο. 

5.Η μεγάλη πρόκληση της Ψηφιακής Εποχής είναι να αποκτήσουμε τη 

νοοτροπία για συνεχή μάθηση («δια βίου μάθηση»). Να προσεγγίζουμε τη 

μάθηση και τη γνώση με συστηματικό τρόπο, τόσο μέσα από την ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση, όσο και από νέες και καινοτόμες μορφές και διαδικασίες μάθησης 

(εκπαίδευση στελεχών, κύκλοι μάθησης, ψηφιακή μάθηση κ.λπ.). Αυτή είναι 

πλέον η νέα κανονικότητα 

Οι λέξεις με κόκκινο δηλώνουν το είδος των πληροφοριών 
Οι λέξεις που βρίσκονται σε κίτρινο πλαίσιο είναι ενδεικτική παράφραση 

 

 

3ο  βήμα: Αξιοποιώ τεχνικές πύκνωσης και παράφρασης και γράφω την περίληψη 

Α.1. ύμφωνα με τον συγγραφέα, για να αντιμετωπιστούν  αποτελεσματικά τα 

προβλήματα της πανδημίας και οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής δεν αρκεί μόνο 

η απόκτηση γνώσεων αλλά-κυρίως- η ικανότητα της δια βίου μάθησης. Αν 

αξιοποιηθεί η ακαδημαϊκή εκπαίδευση και άλλες καινοτόμες πρακτικές 

εκπαίδευσης και διατηρηθούν οι ανθρώπινες αρετές θα προωθηθεί η συνεργασία  

του κοινωνικού συνόλου  ώστε να γίνει διαχειρίσιμη η ανατροπή της 

καθημερινότητας που προκάλεσε ο covid 19. 

(66 λ.) 

Οι υπογραμμισμένες λέξεις δηλώνουν  τη συνεκτικότητα (δηλαδή τις λογικές 
σχέσεις ανάμεσα στις πληροφορίες. 

Ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ  

Να μακαίνουμε κάτι και  

να το εφαρμόηουμε ςε 

διαφορετικζσ περιςτάςεισ 

ικανότθτα επεξεργαςίασ 

Ικανότθτα να μακαίνουμε 

ςυνεχϊσ (πϊσ) δια βίου 

μάκθςθ 

Ρροςαρμόηουμε τον εαυτό 

μασ και τισ γνϊςεισ μασ 

Ρροςαρμοςτικότθτα 

Σκοπόσ να ανταποκρικοφμε 

ςτισ προκλιςεισ τθσ 

ψθφιακισ εποχισ 

(πϊσ) Διατθρϊντασ τισ 

Ανκρϊπινεσ αξίεσ 

Ανκρωπιςτικά ιδανικά 
(Δθλαδι) Νοοτροπία για 

ςυνεχι μάκθςθ-επανάλθψθ 

(πϊσ) Μζςα από 

ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ 

και νζεσ καινοτόμεσ μορφζσ 

και διαδικαςίεσ μάκθςθσ, 

ψθφιακι μάκθςθ 

2ο βήμα: .Κρατάω σημειώσεις   

και αναγνωρίζω το είδος των 

πληροφοριών και τις μεταξύ 

τους λογικές σχέσεις                                                                             

 

https://mariakappou.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%cf%89-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7/
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/10/6.-%CE%93%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF.pdf
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Μαθητικό γραπτό 

 

 


