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Κείμενο μη λογοτεχνικό: 

 

Umberto Eco, Σε τι χρησιμεύει ο καθηγητής; 

 

(Ο Ουμπέρτο Έκο ήταν Ιταλός σημειολόγος, δοκιμιογράφος, φιλόσοφος, κριτικός λογοτεχνίας και 

μυθιστοριογράφος. Σημαντικό μέρος της αρθρογραφίας του αφορά θέματα σχετικά με τον κόσμο των 

μέσων ενημέρωσης και τις συνέπειες των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης στη ζωή του ανθρώπου.) 

    

   Μέσα στον κατακλυσμό από άρθρα για τη βία στα σχολείο διάβασα για ένα επεισόδιο που δεν θα 

το χαρακτήριζα ενδοσχολική βία, αλλά το πολύ-πολύ αναίδεια –κι όμως, πρόκειται για μια αναίδεια 

με ιδιαίτερο νόημα. Λοιπόν, έλεγε ότι ένας μαθητής, για να προκαλέσει τον καθηγητή του, τον 

ρώτησε, «Συγγνώμη, αλλά στην εποχή του Ίντερνετ, τι κάνετε εσείς εδώ;» 

   Ο μαθητής είπε τη μισή αλήθεια, που μεταξύ άλλων και οι ίδιοι οι καθηγητές λένε εδώ και 

τουλάχιστον είκοσι χρόνια, δηλαδή ότι κάποτε το σχολείο έδινε βεβαίως εκπαίδευση, αλλά πάνω απ’ 

όλα έννοιες, από τους πίνακες του πολλαπλασιασμού στο δημοτικό, τις πληροφορίες για την 

πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης στο γυμνάσιο και τη χρονολογία του Τριακονταετούς Πολέμου στο 

λύκειο. Με την έλευση, δεν λέω του Ίντερνετ, αλλά της τηλεόρασης, ακόμα και του ραδιοφώνου, 

μεγάλο μέρος απ’ αυτές τις έννοιες αφομοιώνονταν από τα παιδιά στην εξωσχολική ζωή τους. Οπότε, 

τι ακριβώς δουλειά κάνουν οι διδάσκοντες; 

   Είπα πως τα λόγια του μαθητή για τον οποίο μιλούσα, ήταν η μισή αλήθεια, διότι κατ’ αρχάς, ο 

διδάσκων, πέρα από το να πληροφορεί, πρέπει και να μορφώνει. Αυτό που κάνει ένα μάθημα καλό 

δεν είναι ότι μαθαίνονται στοιχεία και χρονολογίες, αλλά ότι θεσπίζεται ένας συνεχής διάλογος, μια 

σύγκρουση απόψεων, μια συζήτηση πάνω στα όσα μαθαίνουν στο σχολείο και συμβαίνουν 

έξω. Ασφαλώς, τα όσα συμβαίνουν στο Ιράκ μάς τα λέει η τηλεόραση, γιατί τα πάντα συμβαίνουν 

εκεί, από την εποχή των πολιτισμών της Μεσοποταμίας, και όχι στη Γροιλανδία κι αυτό μπορεί να 

μας το πει μόνο το σχολείο.  

   Και αν κάποιος αντιτείνει ότι μας το λένε μερικές φορές πιθανόν αξιόπιστα πρόσωπα στις 

τηλεοπτικές εκπομπές, είναι το σχολείο που πρέπει να συζητήσει σχετικά με τις τηλεοπτικές 

εκπομπές. Τα ΜΜΕ μάς λένε πολλά πράγματα και ένας μεταφέρουν και αξίες, αλλά το σχολείο 

πρέπει να συζητάει τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται και να αξιολογεί τον τόνο και τη δύναμη 

των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στον Τύπο και στην τηλεόραση. Κι έπειτα, υπάρχει η 

επαλήθευση των πληροφοριών που μεταδίδονται από τα ΜΜΕ: λόγου χάρη, ποιος αν όχι ένας 
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καθηγητής, μπορεί να διορθώσει τη λάθος προφορά εκείνων των αγγλικών που όλοι νομίζουν ότι 

μαθαίνουν από την τηλεόραση; 

   Ο μαθητής έλεγε ότι σήμερα υπάρχει το ίντερνετ, η μεγάλη μητέρα όλων των εγκυκλοπαιδειών. 

Του έλεγε ότι οι πληροφορίες που έβαζε το Ίντερνετ στη διάθεσή του ήταν απροσμέτρητα πιο ευρείες 

και συχνά με μεγαλύτερο βάθος απ’ αυτές που διέθετε ο καθηγητής. Και παρέβλεπε ένα σημαντικό 

σημείο: ότι το Ίντερνετ τού έλεγε σχεδόν τα πάντα, εκτός από το πώς να ψάξει, να φιλτράρει, να 

επιλέξει, να δεχτεί ή να απορρίψει αυτές τις πληροφορίες. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να αποθηκεύσει 

νέες πληροφορίες, αν έχει καλή μνήμη. Αλλά το να αποφασίσει ποιες πρέπει να θυμάται και ποιες 

όχι είναι μια λεπτή τέχνη. 

   Το δραματικό πρόβλημα ασφαλώς είναι πως ίσως ούτε ο καθηγητής ξέρει να διδάξει την τέχνη της 

επιλογής, όχι τουλάχιστον επί παντός επιστητού. Τουλάχιστον όμως ξέρει ότι θα έπρεπε να το 

ξέρει∙ και αν δεν μπορεί να δώσει ακριβείς οδηγίες πάνω στο πώς να επιλέγουν, μπορεί να δώσει το 

παράδειγμα, πασχίζοντας κάθε φορά να συγκρίνει και να κρίνει αυτό που το Ίντερνετ βάζει στη 

διάθεσή του. Και τέλος, μπορεί να καταβάλλει καθημερινά την προσπάθεια να αναδιοργανώσει σε 

σύστημα αυτό που του μεταδίδει το ίντερνετ , αποκαλύπτοντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις 

έννοιες. Το νόημα αυτών των σχέσεων μπορεί να το δώσει μόνον το σχολείο και, αν δεν μπορεί να 

το κάνει, πρέπει να εξοπλιστεί για να το κάνει. 

Ουμπέρτο Έκο, Χρονικό μιας ρευστής κοινωνίας, εκδ. Ψυχογιός, 2016, σελ.102-105. (διασκευή) 

 

1η Δραστηριότητα 

i) Να παρουσιάσετε περιληπτικά σε ένα κείμενο 50-60 λέξεων τις απόψεις του Ουμπέρτο Έκο για το 

ρόλο του σχολείου στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης.  

 (Μονάδες 10) 

ii) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με το νόημα του 

κειμένου: 

• Το ίντερνετ δεν αντικαθιστά τον ρόλο του εκπαιδευτικού. 

• Το κριτήριο ενός καλού μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τον μαθητή. 

• Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποτελεί πρότυπο σωστής χρήσης του ίντερνετ. 

• Ο διάλογος στο σχολείο ενισχύει τις γνώσεις των μαθητών. 

(Μονάδες 8) 

2η Δραστηριότητα  

i) «Είπα πως τα λόγια του μαθητή …. να μας το πει μόνο το σχολείο». Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης 

σε αυτή την παράγραφο; Να τεκμηριώσετε την απάντηση σας. 

(Μονάδες 5) 

ii) Στο κείμενο γίνεται συχνή χρήση ερωτηματικών, εξετάζοντας συνολικά το νόημα του κειμένου 

να εντοπίσετε τι ακριβώς δηλώνουν τα ερωτηματικά στις παρακάτω φράσεις: 

«Συγγνώμη, αλλά στην εποχή του Ίντερνετ, τι κάνετε εσείς εδώ;»  

«Οπότε, τι ακριβώς δουλειά κάνουν οι διδάσκοντες;» 

«…..ποιος αν όχι ένας καθηγητής, μπορεί να διορθώσει τη λάθος προφορά εκείνων των αγγλικών 

που όλοι νομίζουν ότι μαθαίνουν από την τηλεόραση;» 

(Μονάδες 6) 
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3η Δραστηριότητα 

Πολλοί μαθητές φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη του μαθητή που παρουσιάζεται στο κείμενο, 

με αφορμή αυτές τις απόψεις να συντάξετε ένα άρθρο για την σχολική εφημερίδα (300 λέξεις) στο 

οποίο θα παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους καθίσταται ανάγκη η χρήση των νέων 

τεχνολογιών (βλ. ίντερνετ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και τρόπους με τους οποίους αυτές οι 

τεχνολογίες θα μπορούσαν να την ενισχύσουν. 

(Μονάδες 20) 

Κείμενο λογοτεχνικό: 

Χάρης Βλαβιανός, «Η φύση των πραγμάτων» 

Το δείπνο κύλησε ήσυχα, χωρίς απρόοπτα. 

Όπως ήταν φυσικό 

αντάλλαξαν μεταξύ τους ελάχιστες κουβέντες. 

Σήκωναν τα κεφάλια τους, 

αραιά και που, 

μόνο για να δοκιμάσουν 

το σούσι που είχαν παραγγείλει 

και για να πιούν λίγο λευκό κρασί. 

Αντί να μιλάνε, 

προτιμούσαν να κοιτάζουν φωτογραφίες, 

δικές τους ή άλλων, στο Instagram. 

H πραγματικότητα είναι προφανώς πολύ πληκτική 

-προβλέψιμη θα διόρθωνε 

ο «διανοούμενος» της παρέας- 

όταν γίνεται υπερβολικά απτή. 

Καλύτερα να κρατάς κάποιες αποστάσεις 

(Αποτρέπουν ως γνωστόν τις ματαιώσεις.) 

Χάρης Βλαβιανός,  

Αυτοπροσωπογραφία του λευκού, εκδ. Πατάκη, 2018. 

1η Δραστηριότητα  

Ποιο θεωρείτε πως είναι το βασικό θέμα του ποιήματος; Διαλέξτε μια σκηνή από αυτές που 

παρουσιάζονται στο ποίημα, η οποία πιστεύετε πως θα μπορούσε να σας μείνει στο μυαλό για αρκετό 

καιρό, αναλύστε την και μιλήστε για τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργεί η 

σκηνή αυτή. 

(Μονάδες 10) 

2η Δραστηριότητα  

i)Να χαρακτηρίσετε το ύφος και τη γλώσσα του αποσπάσματος τεκμηριώνοντας την απάντηση σας. 
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(Μονάδες 10) 

ii)Να βρείτε έναν αφηγηματικό τρόπο που αξιοποιείται στο κείμενο και να σχολιάσετε την 

λειτουργία του. 

(Μονάδες 5) 

ii)Να βρείτε ένα σχήμα λόγου και να το αναλύσετε ως προς την σημασία και το νόημα του. (Πώς 

αναλύεται και πώς εμπλουτίζει το κείμενο;) 

(Μονάδες 5) 

3η Δραστηριότητα 

Σύμφωνα και με τα όσα διαβάσατε από το ποίημα μπορείτε να σκεφτείτε πως το βασικό του θέμα 

μπορεί να σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία και ζωή; Αναπτύξτε τις απόψεις σας σε ένα 

κείμενο 200 λέξεων περίπου. 

(Μονάδες 20) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

«CAM SCANNER») 

 

 

E-MAIL: 

giannopoyloyp@gmail.com : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


