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Απαντήσεις  

 

Α1. Οι αναλφάβητοι αντιμετωπίζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο υποτιμητικά: 

- Ο κοινωνικός περίγυρος επικυρώνει τη ντροπή που αισθάνεται ο αναλφάβητος. 

- Το εγγράμματο περιβάλλον κάνει τους αναλφάβητους να αισθάνονται «κοινωνικά απόβλητοι». 

- Ο κοινωνικός περίγυρος δεν εκτιμά τους αναλφάβητους. 

- Η οικογένεια ,επίσης, δεν εκτιμά τους αναλφάβητους. Τα παιδιά κάποιες φορές περιφρονούν και 

δεν υπακούουν στους αναλφάβητους γονείς. 

 

 

Α2. Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί: 

 

- Τα ΜΜΕ οφείλουν να αναλάβουν μία εκστρατεία που θα έχει το χαρακτήρα της «πλύσης 

εγκεφάλου» και θα συντελέσει στην πολιτιστική και οικονομική μας ανάπτυξη 

- Οι αναλφάβητοι πρέπει να βοηθηθούν ψυχολογικά, να τονωθούν κοινωνικά ώστε να πάψουν να 

αισθάνονται αγράμματοι. 

- Οι αναλφάβητοι πρέπει να αποενοχοποιηθούν από το κοινωνικό στίγμα. 

 
 

Β1. 

 

Θεματική περίοδος: «Όσο λοιπόν … αναλφαβητισμού» 

Λεπτομέρειες: «Οι υποεκπαιδευμένοι και … κοινωνικοοικονομικού συστήματος» 

Κατακλείδα: Δεν υπάρχει 

 

Τρόποι ανάπτυξης: α) αίτιο (αναλφαβητισμός) - αποτέλεσμα (επιπτώσεις αναλφαβητισμού) και β) 

παραδείγματα (σύγχρονες πηγές γνώσης). 

 
 

Β2. 

 

α) Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες διαβρώνουν ακόμη περισσότερο τη σημασία του προφορικού λόγου. 

(Ενεργητική σύνταξη ) . Έμφαση στο υποκείμενο της ενέργειας του ρήματος. 

 

Μετατροπή: Ιδιαίτερα η σημασία του προφορικού λόγου διαβρώνεται ακόμα περισσότερο από τις 

νέες τεχνολογίες. 

 

β) να αναληφθεί από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μια εκστρατεία που θα έχει το χαρακτήρα 

της «πλύσης εγκεφάλου». (Παθητική σύνταξη). Έμφαση στο γεγονός, στην πράξη, στο αποτέλεσμα 

της ενέργειας του ρήματος. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2020 
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Μετατροπή: Όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να αναλάβουν μία εκστρατεία που θα έχει το 

χαρακτήρα της «πλύσης εγκεφάλου». 

 
 

Β3 α.  
ο αναλφαβητισμός είναι νόσος /  σαν να ήταν κοινωνικά απόβλητοι / η ντροπή τους παραλύει / τόσες 

«πλύσεις» δεχόμαστε  

 

 

Β3 β. 

ιδιαίτερα = κυρίως 

κατανοήσουν = καταλάβουν 

περιφρονούν = υποτιμούν 

νόσος = αρρώστια, ασθένεια 

συντελέσει = ( θα) συμβάλει 

 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 

 

 Προσφώνηση, αποφώνηση ανάλογες του ακροατηρίου  

 Επίσημο ύφος, αναφορική λειτουργία της γλώσσας  

 χρήση α΄- β΄ ρηματικού προσώπου (Πρόλογος – Επίλογος) / κυριαρχία γ΄ ρηματικού 

προσώπου (Κύριο Μέρος) 

 

Πρόλογος: αναφορά στην αφορμή εκφώνησης της ομιλίας, στην ιδιότητα σας και στον σκοπό της 

ομιλίας. 

              

Κύριο μέρος  

Επιπτώσεις του αναλφαβητισμού 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 

Ο αναλφαβητισμός πλήττει το άτομο σε οικονομικό επίπεδο. 

 Δυσκολεύεται ως προς την εύρεση εργασίας. 

 Δυσκολία στη κάλυψη αναγκών 
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 Χαμηλό βιοτικό επίπεδο. 

 Δυσκολία διαχείρισης των οικονομικών του. 

 

Ο αναλφαβητισμός επιδρά αρνητικά και σε πνευματικό επίπεδο. 

 Καθιστά το άτομο πνευματικά ανελεύθερο. 

 Περιορισμένη κριτική ικανότητα. 

 Κάνει το άτομο δέσμιο των προλήψεων και οδηγεί στο φανατισμό. 

 Αδυνατεί να συμμετέχει στη δημιουργία νέων πολιτιστικών αγαθών. 

 

 

Ο αναλφαβητισμός επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την κοινωνικοποίηση του ατόμου.   

 Δυσκολία έκφρασης και κατανόησης σύνθετων  διανοημάτων με άτομα ανώτερης 

πνευματικής στάθμης. 

 Απομάκρυνση από συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιθωριοποίηση. 

 Φόβος αποδοκιμαστικών σχολίων. 

 

 

Ο αναλφαβητισμός επιδρά αρνητικά και στην ψυχολογία του ατόμου. 

 Ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης. 

 Δημιουργία συναισθημάτων μειονεξίας. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ο αναλφαβητισμός επιδρά αρνητικά στον πολιτισμικό τομέα μιας κοινωνίας. 

 Το άτομο έχει άγνοια των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών και αδυνατεί να 

αντισταθεί στον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό. 

 Ενισχύονται τα φαινόμενα της ξενομανίας. 

 Τα άτομα δεν συμμετέχουν στη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών και έτσι υπάρχει 

στασιμότητα πολιτιστική. 

 Αδυναμία μελέτης ξένων πολιτισμών.  

Το αυξημένο ποσοστό των αναλφάβητων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικονομικό τομέα.  

 Έλλειψη πολιτών – ατόμων με εξειδίκευση και κατάλληλη τεχνογνωσία για να 

στελεχώσουν τους τομείς της κοινωνίας. 

 Σε διεθνή επίπεδο η οικονομία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις απαιτήσεις τις διεθνούς 

αγοράς. 

 Κίνδυνος χρεοκοπίας. 

 Ανεργία. 

 Οικονομική εξάρτηση από τις ισχυρές χώρες. 
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Το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού διαταράσσει την κοινωνική ευρυθμία. 

 Έξαρση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληματικότητα). 

 Όξυνση κοινωνικών ανισοτήτων. 

 Ύπαρξη κοινωνικών εντάσεων. 

 Διάσπαση κοινωνικού ιστού 

Επίλογος: ανακεφαλαίωση και επισήμανση της σπουδαιότητας του θέματος 

                


