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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Περίληψη

Το κείµενο αναφέρεται στις συνέπειες των βιντεοπαιχνιδιών και τις αντίθετες απόψεις γύρω
από τη σηµασία τους. Έτσι, οι ενήλικοι υποστηρικτές αυτών θεωρούν τη βία που παρουσιάζουν
ακίνδυνη, τονίζοντας ότι κάνουν τους παίκτες πιο εύστροφους. Επιπλέον, επισηµαίνεται η
συµβολή τους στην αύξηση του «µη λεκτικού δείκτη νοηµοσύνης». Βέβαια, η πολύωρη χρήση
τους έχει επίπτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις, ένα κίνδυνο που πολλοί γονείς παραβλέπουν.
Κάποιοι άλλοι, ανησυχώντας, υποστηρίζουν την αναγκαιότητα απαγόρευσής τους. Σύµφωνα,
όµως, µε τους υποστηρικτές τους αυτό θα ήταν παράνοµο και υπερβολικό. Μια λύση θα ήταν η
ευθύνη της αγοράς τους να βαραίνει τους γονείς. Το βέβαιο είναι πάντως ότι οδηγούν στον
εθισµό µε µόνη ελπίδα τον κορεσµό.
Β1.

Είναι προφανές…το παιδί ευερέθιστο. Η οικογένεια ως ένας από τους φορείς παιδείας είναι
επιφορτισµένη µε τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι µέσα σ’
αυτή παρέχονται τα πρώτα πρότυπα και γαλουχούνται µε τις πρώτες αξίες τα παιδιά, καθιστά
ακόµη πιο σηµαντικό το έργο της. Στην περίπτωση µάλιστα των βιντεοπαιχνιδιών, η ουσιαστική
επικοινωνία µεταξύ γονέων και παιδιών είναι αυτή που θα καταδείξει αν η επίδρασή τους είναι
αρνητική και αναπτύσσει την επιθετικότητά τους. Έτσι, οι γονείς θα παρέµβουν έγκαιρα
προκειµένου να εξαλειφθούν τα πρότυπα βίας που διαταράσσουν την ψυχική ισορροπία των
παιδιών τους.
Β2.

Ο δηµοσιογράφος περιλαµβάνει στο άρθρο του απόψεις τρίτων για να παρουσιάσει
σφαιρικότερα και αντικειµενικότερα το θέµα, εκθέτοντας τις θέσεις και των δύο πλευρών.
Παράλληλα, αποφεύγει να εκφράσει την προσωπική του άποψη και να πάρει την ευθύνη. Τέλος,
παραθέτοντας τις γνώµες ειδικών προσδίδει κύρος στο κείµενό του και παρακινεί το ενδιαφέρον
του αναγνώστη.
Β3.

δεινά = συµφορές
προφανές = ολοφάνερο
ευερέθιστο = ευέξαπτο
αναπόφευκτος = αναγκαίος
κορεσµός = χορτασµός, υπερπλήρωση
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Β4.
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παγκόσµια < παν + κόσµος (κοσµικότητα)
επίλυση < επί + λύω (λύτης)
αλληλεπιδρούν < αλλήλων + επί + δρω (δραστικός)
εµµονή < εν + µένω (µόνιµος)
σύµµαχος < συν + µάχη (µάχιµος)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Φίλες και φίλοι,

Είναι γεγονός ότι η δική µας γενιά έχει την τύχη να απολαµβάνει τεχνολογικά αγαθά
άγνωστα και ασύλληπτα για τους νέους προηγούµενων δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή µας
προσφέρει πολλές δυνατότητες σε όλους τους τοµείς και κυρίως σε αυτόν της ψυχαγωγίας.
Ωστόσο, είναι εξίσου αληθές ότι οι σύγχρονες µορφές ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας και ιδιαίτερα η
κατάχρησή τους εγκυµονούν µία σειρά από κινδύνους για όλους εµάς. Αν θελήσουµε να
διερευνήσουµε τις επιπτώσεις του φαινοµένου, θα διαπιστώσουµε πως είναι ιδιαίτερα σύνθετες.

Αρνητικές συνέπειες για την προσωπικότητα των παιδιών από
ενασχόλησή τους µε τα βιντεοπαιχνίδια

την

• Πρόκειται για µία εξατοµικευµένη µορφή ψυχαγωγίας που δεν καλλιεργεί την
κοινωνικότητα των νέων. Αντίθετα, τους εγκλωβίζει σε µία "εικονική"
πραγµατικότητα που υποκαθιστά την αληθινή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

• Οι νέοι εξοικειώνονται µε τη βία, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό των παιχνιδιών

αυτών. Στη συνείδησή τους η βία παύει να είναι κάτι το αποκρουστικό και
µετατρέπεται σε πηγή διασκέδασης και µέσο για την επίλυση πολλών από τα
"προβλήµατα" που θέτει το σενάριο του παιχνιδιού. Η δικαίωση της βίας καταξιώνει
κατ' επέκταση στα µάτια τους και όλους εκείνους που την ενσαρκώνουν και την
αναπαράγουν στην καθηµερινότητα.

• Η συγκεκριµένη µορφή ψυχαγωγίας δεν καλλιεργεί τη φαντασία, γιατί προσφέρει

έτοιµες εικόνες. Ενεργοποιεί αποκλειστικά σχεδόν την αίσθηση της όρασης και της
ακοής. Παρά την ψευδαίσθηση ελευθερίας που δηµιουργεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι,
στην πραγµατικότητα το παιδί έχει οριοθετηµένο χώρο δράσης και συγκεκριµένες
επιλογές.

• Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στη γλωσσική ανάπτυξη των νέων. Ένα µέσο
σηµερινό παιδί αφιερώνει πολλές ώρες µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ή της
κονσόλας του, ασχολούµενο µε µία δραστηριότητα που δεν του παρέχει κανένα
γλωσσικό ή και γενικότερα µορφωσιογόνο ερέθισµα, σε µία µάλιστα τόσο κρίσιµη
µαθησιακά περίοδο.
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• Κάτω από τη συστηµατική επίδραση των εικόνων και της ταχύτατης εναλλαγής τους

ÊÏ
Ñ
ÊÁ Õ
Ö
ÂÁ Ç
ËÁ

διαµορφώνεται και παγιώνεται µία αρνητική στάση των νέων απέναντι στην
ανάγνωση βιβλίων. Τα βιντεοπαιχνίδια επιδείνωσαν την ήδη διαρρηγµένη σχέση των
µαθητών µε το βιβλίο, σχολικό και εξωσχολικό, µε αποτέλεσµα η µελέτη και η
κατανόηση κειµένων να αποτελεί πλέον µία οδυνηρή διαδικασία για την πλειοψηφία
τους. Ίσως στον τοµέα αυτό να πρέπει να αναζητηθεί µία ακόµη αιτία που ευθύνεται
για την έξαρση του λειτουργικού αναλφαβητισµού.
• Αποτελεί µία νόθη µορφή ψυχαγωγίας που, όχι µόνο δεν καλλιεργεί τα αισθητικά
κριτήρια των νέων, αλλά τους εθίζει στην ιδέα ότι η ψυχαγωγία είναι µία
δραστηριότητα που πρέπει να διακρίνεται από απουσία οποιουδήποτε
προβληµατισµού, γρήγορους ρυθµούς, χάρτινη αισθητική και µεγάλες "δόσεις" βίας.
Είναι επόµενο, λοιπόν, ως ενήλικες να "καταναλώνουν" διάφορα προϊόντα µαζικής
υποκουλτούρας, είτε πρόκειται για τραγούδια είτε για ταινίες είτε για βιβλία. Η
εξέλιξη αυτή είναι πολύ ανησυχητική, αν λάβει κανείς υπόψη του πως αυτού του
είδους η διασκέδαση αφοπλίζει ιδεολογικά τους πολίτες, τους αποπροσανατολίζει από
τα πραγµατικά τους προβλήµατα, τους παθητικοποιεί και τους κάνει "ακίνδυνους" για
την εκάστοτε εξουσία.

Εναλλακτικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µε τη
συµβολή του σχολείου προκειµένου να αξιοποιηθεί παραγωγικά ο ελεύθερος
χρόνος τους
•

Το σχολείο θα πρέπει να ανοίξει τις πύλες του στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει
δηλαδή να λειτουργήσει, όχι µόνο ως χώρος µάθησης αλλά και ως µία κοινότητα
πολιτισµού και αθλητισµού προσβάσιµη στη νεολαία, ακόµη και τα σαββατοκύριακα.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως είναι αναγκαία η δηµιουργία των ανάλογων υποδοµών
(αίθουσες διαλέξεων, εικαστικών εκθέσεων, γυµναστήρια για αθλητικές
συναντήσεις…).

•

Με πρωτοβουλία του υπουργείου παιδείας χρειάζεται να δηµιουργηθούν
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα και παιχνίδια για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Έτσι θα εξασφαλίσουµε ότι θα διαθέτουν µία παιδαγωγική διάσταση,
θα είναι πιστοποιηµένη η ποιότητα του περιεχοµένου τους και θα έχουν ευχάριστο
χαρακτήρα για τα παιδιά. Το λογισµικό αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο
του σχετικού µαθήµατος της πληροφορικής, όσο και κατά το διάστηµα που το
σχολείο θα λειτουργεί ως κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης.

•

Είναι αναγκαία η οργάνωση δανειστικών βιβλιοθηκών που θα είναι προσβάσιµες
τόσο στους µαθητές του εκάστοτε σχολείου, όσο και στους νέους της τοπικής
κοινωνίας. Χρειάζονται όµως βιβλιοθήκες ζωντανές, πραγµατικά κύτταρα πολιτισµού
και όχι µουντές αποθήκες βιβλίων. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν
από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει συστηµατικά να αναθέτουν εργασίες στα
παιδιά και γενικότερα να τα παρακινούν έµµεσα να τις χρησιµοποιούν. Στο πλαίσιο
αυτό, η διεύθυνση του σχολείου µπορεί να οργανώνει εκδηλώσεις, όπως σεµινάρια
δηµιουργικής γραφής υπό την επίβλεψη συγγραφέων ή συζητήσεις επιστηµόνων µε
νέους που θέλουν να θέσουν τα ερωτήµατά τους ή να καταθέσουν τις απόψεις τους.
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Απαραίτητη είναι η επανεξέταση του ρόλου και του περιεχοµένου των σχολικών
εκδροµών. ∆εν µπορεί να έχουν το χαρακτήρα µιας άσκοπης και αµήχανης
περιδιάβασης µε µόνο τους προτέρηµα την απόδραση από τη σχολική τάξη.
Χρειάζεται η ενσωµάτωσή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και η αναβάθµισή τους.
Η κατάλληλη προετοιµασία τους και η σωστή επιλογή του προορισµού θα έχουν ως
αποτέλεσµα επιτυχηµένες εκδροµές που θα αφήσουν αξέχαστες αναµνήσεις στους
νέους και θα τους καλλιεργήσουν την αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει πολλές κρυφές
φυσικές οµορφιές που αξίζει να τις ανακαλύψουν οι ίδιοι στον ελεύθερο χρόνο τους.
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•

4

•

Το σχολείο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει συνολικά το ρόλο του. Σήµερα έχει
αναγάγει την αξιολόγηση σε υπέρτατη εκπαιδευτική αξία, παραµελώντας το ρόλο του
ως θεσµού κοινωνικοποίησης. Εάν καλλιεργήσει τα αισθητικά κριτήρια των νέων και
τους φέρει σε επαφή µε καλλιτεχνικά έργα και δραστηριότητες που µέχρι τώρα δεν
είχε αναδείξει, θα διαµορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε τα παιδιά να αξιοποιούν
τον ελεύθερο χρόνο τους και να µη τον σπαταλούν, για παράδειγµα, µπροστά στην
οθόνη της τηλεόρασης, της κονσόλας ή του υπολογιστή.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μπορούµε, εποµένως, να συµπεράνουµε πόσο ευαίσθητο ζήτηµα είναι αυτό της
σηµερινής "ηλεκτρονικής" διασκέδασης µε την οποία οι νέοι τείνουν να αποκτήσουν σχέση
εθισµού . Είναι βέβαιο πάντως ότι, αν συνειδητοποιήσουµε τους κινδύνους που εγκυµονούνται
και ενεργοποιηθεί το σχολείο, διαδραµατίζοντας τον πραγµατικό του ρόλο, η τεχνολογία θα
πάρει τη θέση που της αξίζει. Θα γίνει δηλαδή συνεργάτης του ανθρώπου, µέσο ανακάλυψης
νέων γνώσεων, ευχάριστο και ωφέλιµο παιχνίδι κατά τον ελεύθερο χρόνο του.
Σας ευχαριστώ
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