
                                                                        

 

ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ Γ΄ ΖΜΔΡΖΗΩΝ 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

HMEΡΖΗΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ  

ΣΡΗΣΖ 17 ΜΑΪΟΤ 2016  

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Α) 

      Τν ζπγθεθξηκέλν θείκελν πξαγκαηεύεηαη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ 

ζην δηαδίθηπν. Αξρηθά,  παξαηεξείηαη πσο ηα παηδηά δηθαηνύληαη 

ηδηαίηεξε κέξηκλα,γεγνλόο πνπ δελ ίζρπε ζην παξειζόλ θαη 

δηαζθαιίζηεθε ύζηεξα από αγώλεο. Καηόπηλ, ζεκεηώλεηαη όηη ε Unicef  

απνηειεί ζεκαηνθύιαθα  ηεο Σύκβαζεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ. 

Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ην πςειό πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ  

πξνθίι θνηλσληθήο δηθηύσζεο  θαη πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Αθνύ 

πξνζηεζνύλ νη επθαηξίεο θαη νη θίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ από απηό, 

πξνηείλνληαη κέηξα ηόζν γηα ηελ πξόιεςε όζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Καηαιεθηηθά, ππνζηεξίδεηαη ε εκπινθή 

ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ, θαζώο  θαη ε ππνζηήξημε γνλέσλ θαη 

ελειίθσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ζηξαηεγηθήο  πξνζηαζίαο. 

 

Β1) 

      α)Λ 

      β)Σ 

      γ)Λ 

      δ)Σ 

      ε)Λ 

 

 



                                                                        

 

Β2) α 

Η δνκή ηεο πέκπηεο παξαγξάθνπ είλαη ε εμήο : 

 Θεκαηηθή πεξίνδνο: <<Μπνξνύκε λα....θπβεξλνρώξν>> 

 Σρόιηα ιεπηνκέξεηεο: <<Σπγθεθξηκέλα...πεξηβάιινλ>> 

 Πξόηαζε θαηαθιείδα παξαιείπεηαη. 

 

Β2) β  

Οη ηξόπνη πεηζνύο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ είλαη νη εμήο: 

-Επίθιεζε ζηελ απζεληία κε ηελ αλαθνξά ζηελ Unicef θαη ην 

Εξγαζηήξην  Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ  ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Η απζεληία πξνζδίδεη θπξνο θαη 

αμηνπηζηία ζην θείκελν. 

-Επίθιεζε ζηε ινγηθή κε κέζα πεηζνύο.Τα ηεθκήξηα θαη 

εηδηθόηεξα: 

 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη 

απνηέιεζκα έξεπλαο (59%,78%,3937,880,έξεπλα...) 

 

 

Β3) 

ζπκθσλνύλ≠δηαθσλνύλ 

δηθαίσκα≠ππνρξέσζε 

ρξήζηκν ≠άρξεζην 

απζηεξή≠ επηεηθή 

απνηειεζκαηηθή ≠αλαπνηειεζκαηηθή 

Β4 α) Εθθξάζεηο κε κεηαθνξηθή ζεκαζία : 

-«Η ζύκβαζε απηή απνηειεί ρξήζηκν θαη βαζηθό εξγαιείν γηα 

όζνπο αζρνινύληαη κε ηα παηδηά» 

-Μπνξνύκε λα «ζσξαθίζνπκε» ηα παηδηά κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο 



                                                                        

 

      β)Μεηαηξνπή ελεξγεηηθήο ζύληαμεο ζε παζεηηθή : 

         Τα παηδηά κπνξνύλ λα ζσξαθίζηνπλ  (από εκάο)  κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξόιεςε.Με ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε δίλεηαη 

έκθαζε ζην πξόζσπν πνπ ελεξγεί, ελώ κε ηελ παζηηηθή ηνλίδεηαη ε 

πξάμε. 

         Γ) Ζεηείηαη επηθνηλσληαθό πιαίζην: νκηιία 

Πξνζθώλεζε: Κπξίεο θαη θύξηνη, Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο θαη 

ζπκκαζήηξηεο. 

Απνθώλεζε: Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 

Σηνηρεία πξνιόγνπ: 

 Σπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδσ κε αθνξκή ηε ζρνιηθή εθδήισζε  

γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ ζρέζε ησλ λέσλ κε ην δηαδίθηπν. Ωο 

εθπξόζσπνο ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ πξόθεηηαη λα εθζέζσ ηηο άπνςεηο  

καο αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηώλ ζην δηαδίθηπν θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο πξνζηαζίαο απν απηνύο. 

Α΄δεηούμενο 

Κίνδσνοι ποσ απειλούν ηεν αζθάλεια ηων παιδιών ζηο διαδίκησο: 

-Αθαηάιιειεο πεγέο όπσο ηζηνζειίδεο κε πεξηερόκελα γηα όπια ή 

λαξθσηηθά, κε ηπρεξά παηρλίδηα πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ηα παηδηά ζε 

πξαγκαηηθό θίλδπλν. 

-Αλάπηπμε λέσλ κνξθώλ εγθιεκαηηθόηεηαο, ζνβαξέο απάηεο από 

ςεθηαθνύο απαηεώλεο. 

-Πνξλνγξαθηθό πιηθό. 

-Πεξηνξίδεη ηελ γισζζηθή έθθξαζε (ζπληνκνγξαθίεο, μέλε 

νξνινγία,ηξνπνπνίεζε). 

-Δηεπθνιύλεη ηελ επόπηεπζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ζε βάξνο ηεο 

αζθάιεηαο,ηεο αμηνπξέπεηαο. 



                                                                        

 

-Εζσζηξέθεηα,απνμέλσζε από ην πεξηβάιινλ, πξνζθόιεζε ζηνλ θόζκν 

ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

-Σύγρπζε ιόγσ ηεο ππεξπιεξνθόξεζεο, απνπξνζαλαηνιηζκόο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. 

 

Β’ Εεηούμενο:  

Τρόποι προζηαζίας ηων παιδιών από ηο διαδίκησο : 

-Σπλεηή αληηκεηώπηζε ηεο ηερλνινγίαο κε κέηξν. 

-Ελζάξξπλζε ησλ παηδηώλ γηα ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν ρσξίο 

ππεξβνιέο, θξνληίδα γηα ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αηόκνπ θαη δηεύξπλζε 

ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ. 

-Έιεγρνο  ηεο πξόζβαζεο ησλ αλειίθσλ ζην δηαδίθηπν θαη πξνζηαζία 

από ηζηνζειίδεο κε επηθίλδπλν πεξηερόκελν. 

-Καιιηέξγεηα από ην ζρνιείν ηεο θηινζνθίαο κε ηελ παξνρή παηδείαο πνπ 

ζέηεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνλ άλζξσπν, αλάπηπμε ηεο 

ηθαλόηεηαο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. 

-Πξνζεθηηθή κειέηε θαη πξνγξακκαηηζκόο  γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

πιεξνθνξηθήο  ζηε δηδαζθαιία κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, απαξαίηεηε 

ε επηκόξθσζε ησλ θαζεγεηώλ. 

-Υηνζέηεζε θαηάιιειεο λνκνζεζίαο  ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζην δηαδίθηπν θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ. 

-Σπλεξγαζία ησλ θξαηώλ θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ ππεξεζηώλ 

αζηπλόκεπζεο. 

-Επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ θόζκνπ ηεο πιεξνθνξηθήο γηα 

ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 



                                                                        

 

-Δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε. 

 

ηοιτεία επιλόγοσ: 

         

       Σπκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη θαηαλνεηό  πσο νη λέεο ηερλνινγίεο παξόηη 

πξνζθέξνπλ απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο  ζηνπο λένπο , εκπεξηέρνπλ θαη 

θηλδύλνπο. Κξίλεηαη, επνκέλσο, αλαγθαία ε θαζνδήγεζή ηνπο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο ώζηε λα κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ κε αζθάιεηα ζην 

δηαδίθηπν ρσξίο λα απνπξνζαλαηνιίδνληαη.  

 

 


