
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 - ΕΠΑΛ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Α.  
Στη συγκεκριμένη ομιλία ο εισηγητής πραγματεύεται τους κινδύνους του Διαδικτύου 
για τα παιδιά και την ασφάλειά τους απέναντι σε αυτούς. Αρχικά, αναφέρεται στην 
εξέλιξη της θεσμοθέτησης των δικαιωμάτων και της προστασίας των παιδιών 
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη UNICEF και στο έργο της. Στη συνέχεια, μέσω 
στατιστικών στοιχείων δείχνει το μεγάλο ποσοστό κοινωνικής δικτύωσης των νέων 
και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει στην επικοινωνία και στην ενημέρωση των 
νέων. Ωστόσο, ελλοχεύουν κίνδυνοι στην έκθεση των νέων στο Διαδίκτυο όσον 
αφορά στην ασφάλεια και τη ψυχική τους υγεία. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη 
προστασίας των παιδιών μέσω της ενημέρωσης όλων, της αυστηρής τιμωρίας των 
παραβατών και της κατάλληλης κατάρτισης των γονέων και των καθηγητών. 
 
Β1.  
α) Λάθος 
β) Σωστό 
γ) Λάθος 
δ) Σωστό 
ε) Λάθος 
 
Β2.  
α) Θεματική περίοδος: «Μπορούμε να … κυβερνοχώρο» 

Σχόλια/λεπτομ.: «Συγκεκριμένα …. περιβάλλον» 
Κατακλείδα: Παραλείπεται 

 
β) Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου διακρίνουμε δύο τρόπους πειθούς:  

- Επίκληση στη Λογική με την χρήση τεκμηρίων (αριθμητικά και στατιστικά 
δεδομένα) 

- Επίκληση στην Αυθεντία (Unicef, Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
 
Β3.       
συμφωνούν: διαφωνούν 
δικαίωμα: υποχρέωση/ χρέος/ καθήκον 
χρήσιμο: άχρηστο/ ανώφελο 
αυστηρή: χαλαρή/ επιεική/ ελαστική 
αποτελεσματική: αναποτελεσματική/ ατελέσφορη/ άκαρπη 
        
Β4.   
α)  υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού 

(Η Unicef ) δίνει φωνή στα παιδιά  
ψηφιακού κόσμου 

             
β) να «θωρακίσουμε» τα παιδιά  

Παθητική σύνταξη: Τα παιδιά μπορούν να «θωρακιστούν» (από εμάς) με 
συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη. 

 
                



Γ. 
 
Αγαπητοί συμμαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Αναφορά στην αφορμή και το θέμα της εκδήλωσης και σύνδεση με δεδομένα και 
ζητούμενα 
 

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 
 
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 Ιστοσελίδες πορνογραφικού, ρατσιστικού ή γενικότερα ιδεοληπτικού 

περιεχομένου 
 Παραπληροφόρηση, χειραγώγηση, ιδεολογική σύγχυση εξαιτίας 

πολλαπλότητας πληροφόρησης  
 Cyber bullying 
 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αλόγιστη έκθεση ιδιωτικότητας  
 Προβολή ακατάλληλων προτύπων  
 Εθισμός στη βία 
 Παραπλάνηση, εξαπάτηση (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 
 Εξαπάτηση σε επίπεδο αγορών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
 

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  
 

    ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 Ενίσχυση φορέων ελεγκτικών του κυβερνοχώρου (έστω και προληπτικής 
δράσης, π.χ. δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος) 

 Γραμμές στήριξης και ενημέρωσης για την ασφαλή πλοήγηση 
 Μέριμνα ώστε τα ΜΜΕ να προβάλουν διαφημίσεις κοινωνικού περιεχομένου 

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο  
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
 Ημερίδες ενημερωτικές για γονείς και παιδιά 
 Χρήση διαδικτύου στο σχολείο ώστε ο μαθητής να αντιληφθεί την χρήσιμη 

πλευρά του και να αποφύγει την κατάχρηση και την έκθεση σε αυτό 
 

ΓΟΝΕΙΣ 
 Συστηματικός έλεγχος  
 Ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες  
 Χρήση λογισμικών προστασίας από τους γονείς για περιήγηση σε 

επικίνδυνους ιστοτόπους. 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Συμπέρασμα – ανακεφαλαίωση, προτροπή για χρήση του διαδικτύου με μέτρο 
 
                                                                   Ευχαριστώ για την αμέριστη προσοχή σας 
 
 


