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Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

Κείμενο 1

Τρίτη Ηλικία και νέες τεχνολογίες 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από τη διπλωματική εργασία της Αγγελικής Κεφαλά με θέμα «Μάθηση 

και Τρίτη Ηλικία: Η χρήση των νέων τεχνολογιών».

Το άτομο, με τη συμμετοχή του σε μια διαδικασία μάθησης, ενδέχεται να έρθει

αντιμέτωπο  με  μια  σειρά  από  δυσκολίες  ή  εμπόδια.  Οι  ηλικιωμένοι  σε  ορισμένες

περιπτώσεις αντιμετωπίζουν την τεχνολογία με επιφυλακτικό ή ακόμη και αρνητικό τρόπο.

Αυτό δεν οφείλεται στο γήρας, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά στο

γεγονός  ότι  δεν  είχαν  καμία  εμπειρία  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και  ειδικότερα  με  τον

ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η τεχνολογία εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή των ηλικιωμένων, εξελίσσεται ραγδαία

και  η  απουσία  εξοικείωσης  με  το  εν  λόγω  πεδίο  μπορεί  να  δημιουργήσει  αισθήματα

αδιαφορίας,  απαξίωσης  ή  άγχους  απέναντι  σε  κάτι  άγνωστο,  με  την  επίτευξη  της

εκμάθησης να φαντάζει δύσκολη ή ακόμη και ακατόρθωτη. Βέβαια, η συγκεκριμένη στάση

απέναντι στην τεχνολογία οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα στις

στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  την  τρίτη  ηλικία,  στη  στάση  ζωής  ή  στην  έλλειψη

αυτοπεποίθησης.

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι κατά

την  εκπαίδευσή  τους  στις  νέες  τεχνολογίες  δεν  περιορίζονται  στους  σωματικούς  και

γνωστικούς παράγοντες, αλλά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις στάσεις των ηλικιωμένων

ως  προς  αυτές,  το  άγχος,  την  εκτιμώμενη  χρησιμότητά  τους.  Η  πιο  πιθανή  δυσκολία

φαίνεται να σχετίζεται με τις αλλαγές που συντελούνται στις βασικές γνωστικές δεξιότητες,

ως αποτέλεσμα του γήρατος. Ορισμένες από αυτές αποτελούν η μειωμένη ταχύτητα στην

επεξεργασία πληροφοριών, η εξασθένηση της μνήμης και  οι  διαδικασίες αντίληψης και

προσοχής. Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι δεν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες,

καθώς θεωρούν ότι δεν τους παρέχουν κάποιο όφελος ή δε βρίσκουν στη χρήση τους κάτι

ενδιαφέρον.

Για να γίνει λοιπόν η χρήση των νέων τεχνολογιών μια ελκυστική επιλογή για τους

ηλικιωμένους,  θα  πρέπει  οι  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  να

προσαρμοστούν στις ανάγκες τους. Ωστόσο, για να είναι η χρήση τους αποτελεσματική, θα



πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη.

Η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα

στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Αρχικά, η ενημέρωση, το διάβασμα, οι οικονομικές

συναλλαγές,  η  επικοινωνία,  τα  παιχνίδια  δημιουργούν  συναισθήματα  αυτοεκτίμησης,

δημιουργικότητας,  ενδυνάμωσης  και  μπορούν  να  λειτουργήσουν  ως  αντισταθμιστικοί

παράγοντες  στη  μείωση  του  άγχους  και  της  κοινωνικής  απομόνωσης.  Επιπλέον,  η

δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες διευκολύνει την πρόσβασή τους

σε υπηρεσίες και αγαθά, περιορίζοντας έτσι τυχόν διακρίσεις, μειώνει το ψηφιακό χάσμα

και ενισχύει την ισότητα. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν

πηγή κοινωνικής υποστήριξης  και  βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων, αλλά και μέσο

πρόσβασης  στη  μάθηση,  στην  πληροφόρηση  σε  θέματα  υγείας,  στην  επικοινωνία  με

οικογένεια και φίλους και γενικότερα στην ένταξή τους στην κοινότητα.

Κείμενο 2

Γράμμα

Το ποίημα είναι της Κικής Δημουλά και ανήκει στη συλλογή «Έρεβος» (1956).

Ο ταχυδρόμος,

σέρνοντας στα βήματά του την ελπίδα μου

μου ’φερε και σήμερα ένα φάκελο

με τη σιωπή σου.

Το όνομά μου γραμμένο απ᾿ έξω με λήθη1.

Η διεύθυνσή μου ένας ανύπαρκτος δρόμος.

Όμως ο ταχυδρόμος

τον βρήκε αποσυρμένο στη μορφή μου,

κοιτώντας τα παράθυρα που έσκυβαν μαζί μου,

διαβάζοντας τα χέρια μου

που έπλαθαν κιόλας μια απάντηση.

Θα τον ανοίξω με την καρτερία μου

και θα ξεσηκώσω με τη μελαγχολία μου

τ᾿ άγραφά σου.

Κι αύριο θα σου απαντήσω

στέλνοντάς σου μια φωτογραφία μου

1 Λήθη : λησμονιά



Στο πέτο θα έχω σπασμένα τριφύλλια,

στο στήθος σκαμμένο

το μενταγιόν της συντριβής.

Και στ᾿ αυτιά μου θα κρεμάσω-συλλογίσου

τη σιωπή σου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

Υποερώτημα 1 (μονάδες 10)

Ποια είναι,  κατά τη συγγραφέα του Κειμένου1, τα οφέλη για τους ηλικιωμένους από τη

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής; (50 λέξεις)

Μονάδες 10

Υποερώτημα 2 (μονάδες 10)

Να  περιγράψεις  με  συντομία  τη  λογική  πορεία  με  την  οποία  από  τις  προηγούμενες

παραγράφους η συντάκτρια του Κειμένου 1 καταλήγει στο συμπέρασμα που διατυπώνει

στην αρχή της τέταρτης παραγράφου, όπως φαίνεται με τη χρήση του συμπερασματικού

συνδέσμου «λοιπόν».

Μονάδες 10

Υποερώτημα 3 (μονάδες 15)

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί κυρίως Οριστική έγκλιση στα ρήματα, πετυχαίνοντας υψηλό

βαθμό  βεβαιότητας  για  όσα υποστηρίζει  μέσα στο  κείμενο.  Στις  περιόδους  λόγου  που

ακολουθούν  να  μετασχηματίσεις  την  έγκλιση  των  ρημάτων  και  να  κάνεις  όλες  τις

απαιτούμενες αλλαγές (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση επιρρημάτων και άλλων λέξεων), ώστε οι

περίοδοι λόγου να εκφράζουν τον ζητούμενο κάθε φορά τρόπο απόδοσης του νοήματος.

Παράδειγμα: Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. (αναγκαιότητα, υποχρέωση)

→ Είναι αναγκαίο να εξελιχθεί ραγδαία η τεχνολογία.

 Η  δραστηριοποίηση  των  ηλικιωμένων  στις  νέες  τεχνολογίες  διευκολύνει  την

πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά. (ευχή)

 Οι  ΤΠΕ  αποτελούν  πηγή  κοινωνικής  υποστήριξης  και  βελτίωσης  της  ζωής  των

ηλικιωμένων. (επιθυμία)

 Βέβαια, η συγκεκριμένη στάση απέναντι στην τεχνολογία, οφείλεται και σε άλλους

παράγοντες, όπως για παράδειγμα στις στερεοτυπικές αντιλήψεις. (πιθανότητα)



 Η τεχνολογία εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή των ηλικιωμένων. (απαγόρευση)

 Τα εμπόδια των ηλικιωμένων κατά την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες δεν

περιορίζονται  στους  σωματικούς  και  γνωστικούς  παράγοντες.  (αναγκαιότητα,

υποχρέωση)

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ποιο  είναι  το  συναισθηματικό  κλίμα,  όπως  το  βιώνει  το  ποιητικό  υποκείμενο,  και  πώς

ανιχνεύεται  στο Κείμενο  2;  Ποια συναισθήματα  και  σκέψεις  σού προκαλεί  ο  τόνος της

ποιητικής φωνής; (100-150 λέξεις)

Μονάδες 15


