
1ο ∆ιαγώνισµα στην Έκθεση

KEIMENO

ΜΑΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Το σηµαντικό γεγονός της Ηµέρας ενάντια στον Αναλφαβητισµό είναι η έναρξη
εφαρµογής της «δεκαετίας του αλφαβητισµού» (2003-2012) από τον OHE.
Το ερώτηµα είναι: γιατί ο ΟΗΕ αναλαµβάνει την πρωτοβουλία σ’ αυτό το θέµα; Το

θέµα του αναλφαβητισµού δεν είναι νέο και η έκταση του προβλήµατος ήταν πολύ
µεγαλύτερη σε παλαιότερες περιόδους. Γιατί λοιπόν η ιεράρχηση του προβλήµατος του
αναλφαβητισµού ως πρωτεύοντος αυτή την περίοδο;
Η συνήθης απάντηση στο ερώτηµα είναι ότι το έλλειµµα βασικής εκπαίδευσης

συντείνει σε µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία του «χάσµατος πρόσβασης στην
πληροφορία», το οποίο χαρακτηρίζει καθοριστικά την ένταξη στις σηµερινές
κοινωνίες.
Η ανισότητα στην πρόσβαση στην πληροφορία χαρακτήριζε πάντα τις

ανθρώπινες κοινωνίες, από την ανακάλυψη ήδη της τυπογραφίας, και έκτοτε
συνεχίζεται µε τις διαδοχικές εξελίξεις στις τεχνολογίες της επικοινωνίας. Το νέο
στοιχείο στη σηµερινή εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ότι αυτή «δεν προσθέτει απλώς
κάτι καινούργιο, αλλά τα αλλάζει όλα» (Ν. Πόστερ). ∆εν είναι µόνο ένα τεχνολογικό
εργαλείο, διαµορφώνει και ένα διαφορετικό περιβάλλον, που αλλάζει τον τρόπο µε
τον οποίο δρούµε, σκεφτόµαστε και διαµορφώνουµε τις ταυτότητες µας. Σύµφωνα µε
την προσέγγιση αυτή, οι νέες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα το ∆ιαδίκτυο, δεν είναι
µόνο ένα τεχνολογικό µέσο, αλλά και ένα διαφορετικό κοινωνικό-
πολιτισµικό περιβάλλον.
Στο περιβάλλον αυτό η ανισότητα στην πρόσβαση προέρχεται κυρίως από τις

ανισότητες στην κοινωνία: κοινωνικά στρώµατα όπως οι υποεκπαιδευµένοι, οι
άνεργοι, οι νεόπτωχοι, πλήττονται ιδιαίτερα, λόγω και του αυξηµένου κόστους
πρόσβασης στις νέες πληροφορίες.
Ακόµα όµως και αν υποθέσουµε ότι το πρόβληµα της πρόσβασης περιορίζεται

σταδιακά, εντούτοις το πρόβληµα της χρήσης των πληροφοριών παραµένει. Λόγω της
πολυλειτουργικότητάς του το Ίντερνετ επιδέχεται πολλές χρήσεις: από την απλή
συλλογή πληροφοριών, τις εµπορικές συναλλαγές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, µέχρι
σύνθετες λειτουργίες ταξινόµησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριών
στους κοινωνικοτεχνικούς σχεδιασµούς στο χώρο εργασίας και την καθηµερινή ζωή.
Έτσι, αναδύεται µια νέα ανισότητα, η ανισότητα στη χρήση της πληροφορίας. Η
ανισότητα αυτή είναι δυσκολότερο να αντιµετωπιστεί. Και αυτό γιατί συνδέεται µε την
απόκτηση κατάλληλων ικανοτήτων.
Το «ψηφιακό χάσµα» δεν είναι τεχνικό θέµα διάθεσης µιας διεύθυνσης στο Ίντερνετ

και ενός κωδικού στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η ψηφιακή τεχνολογία δηµιουργεί
τη σύγκλιση έντυπων, προφορικών, εικονικών και δικτυακών κειµένων, για τα οποία
δεν αρκεί µόνο ο παραδοσιακός αλφαβητισµός των έντυπων κειµένων. Χρειάζεται και
η διεύρυνση των ικανοτήτων µάθησης, στις οποίες περιλαµβάνονται η γραφή και
ανάγνωση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά και η αναζήτηση, η ταξινόµηση, η
κριτική σκέψη, ο σχεδιασµός κοινωνικοοικονοµικών και πολιτισµικών δράσεων. Ο
κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισµού βρίσκεται στην έλλειψη των ικανοτήτων
αυτών. Η ανάπτυξή τους σε µια διά βίου προοπτική αποτελεί απάντηση στο κοινωνικό
µέλλον της µάθησης. Προγράµµατα όπως τα Σχoλεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και τα
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (γραµµατισµοί στην εργασία, την κοινωνία, την
οικογένεια), ενισχύουν τη συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και στις δικτυακές
µορφές οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών.



  Από τον Κόσµο του Επενδυτή, Σεπτέµβριος 2003, ελαφρώς
διασκευασµένο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να γράψεις την περίληψη του κειµένου (έως 150 λέξεις).
Μονάδες 25

2. Βασισµένος/η στο κείµενο να επιβεβαιώσεις ή να απορρίψεις το περιεχόµενο των
παρακάτω προτάσεων κυκλώνοντας αντίστοιχα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος:
α) Η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία επηρεάζει το βαθµό ένταξης των
πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία.

Σ Λ
β) Η ανισότητα στην πρόσβαση στην πληροφορία είναι σύγχρονο φαινόµενο.

Σ Λ
γ) Η ισότητα στη χρήση της πληροφορίας θα επιτευχθεί εφόσον επιλυθεί το
πρόβληµα της πρόσβασης στην πληροφορία όλων των κοινωνικών στρωµάτων.

Σ Λ

Μονάδες 3
3. «Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το ∆ιαδίκτυο, δεν είναι µόνο ένα τεχνολογικό
µέσο, αλλά και ένα διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον.» Πώς
αντιλαµβάνεσαι το νόηµα της παραπάνω φράσης; Ανάπτυξε την απάντησή σου
(µέχρι 100 λέξεις), χρησιµοποιώντας κατάλληλα παραδείγµατα.

Μονάδες 10
4. «κι αυτό γιατί», «δεν είναι µόνο… αλλά και»
Ποια νοηµατική σχέση δηλώνει κάθε µια από τις προηγούµενες διαρθρωτικές
φράσεις;

Μονάδες 2
5. α) Να γράψεις από ένα αντώνυµο για τις λέξεις: αναλαµβάνει, έλλειµµα,
παραδοσιακός και από ένα συνώνυµο για τις λέξεις: ιεράρχηση, αντιµετωπίζω,
διεύρυνση.
     β) ταξινόµηση – πρωτοβουλία
Να σχηµατίσεις 4 νέες σύνθετες λέξεις χρησιµοποιώντας για κάθε µια από ένα
(διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων.

Μονάδες 10

ΕΚΘΕΣΗ
Σε ηµερίδα που διοργάνωσαν οι δήµοι της περιφέρειάς σου µε τίτλο: «Αξία και
στόχοι της διά βίου εκπαίδευσης», ανέλαβες να εισηγηθείς τη σηµασία της
δυνατότητας στην πρόσβαση και χρήση του ίντερνετ από κάθε πολίτη στη σύγχρονη
κοινωνία της πληροφορίας (500 περίπου λέξεις).

Μονάδες 50

Ουρανία Καϊάφα - Φιλόλογος


