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Κείμενο
Τρίτη Ηλικία και νέες τεχνολογίες
Η Αγγελική Κεφαλά εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία το 2018 με θέμα «Μάθηση και Τρίτη
Ηλικία: Η χρήση των νέων τεχνολογιών».

Το άτομο, με τη συμμετοχή του σε μια διαδικασία μάθησης, ενδέχεται να έρθει
αντιμέτωπο με μια σειρά από δυσκολίες ή εμπόδια. Οι ηλικιωμένοι σε ορισμένες
περιπτώσεις αντιμετωπίζουν τη τεχνολογία με επιφυλακτικό ή ακόμη και αρνητικό τρόπο.
Αυτό δεν οφείλεται στο γήρας, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά
στο γεγονός ότι δεν είχαν καμία εμπειρία με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Η τεχνολογία εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή των ηλικιωμένων, εξελίσσεται ραγδαία
και η απουσία εξοικείωσης με το εν λόγω πεδίο μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα
αδιαφορίας, απαξίωσης ή άγχους απέναντι σε κάτι άγνωστο, με την επίτευξη της
εκμάθησης να φαντάζει δύσκολη ή ακόμη και ακατόρθωτη. Βέβαια, η συγκεκριμένη στάση
απέναντι στην τεχνολογία οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα στις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη τρίτη ηλικία, στη στάση ζωής ή στην έλλειψη
αυτοπεποίθησης.
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι κατά
την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες δεν περιορίζονται στους σωματικούς και
γνωστικούς παράγοντες, αλλά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις στάσεις των ηλικιωμένων
ως προς αυτές, το άγχος, την εκτιμώμενη χρησιμότητά τους. Η πιο πιθανή δυσκολία
φαίνεται να σχετίζεται με τις αλλαγές που συντελούνται στις βασικές γνωστικές δεξιότητες,
ως αποτέλεσμα του γήρατος. Ορισμένες από αυτές αποτελούν η μειωμένη ταχύτητα στην

επεξεργασία πληροφοριών, η εξασθένηση της μνήμης και οι διαδικασίες αντίληψης και
προσοχής. Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι δε χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες,
καθώς θεωρούν ότι δεν τους παρέχουν κάποιο όφελος ή δε βρίσκουν στη χρήση τους κάτι
ενδιαφέρον.
Για να γίνει λοιπόν η χρήση των νέων τεχνολογιών μια ελκυστική επιλογή για τους
ηλικιωμένους, θα πρέπει οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να
προσαρμοστούν στις ανάγκες τους. Ωστόσο, για να είναι η χρήση τους αποτελεσματική, θα
πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη.
Η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα
στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Αρχικά, η ενημέρωση, το διάβασμα, οι οικονομικές
συναλλαγές, η επικοινωνία, τα παιχνίδια δημιουργούν συναισθήματα αυτοεκτίμησης,
δημιουργικότητας, ενδυνάμωσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως αντισταθμιστικοί
παράγοντες στη μείωση του άγχους και της κοινωνικής απομόνωσης. Επιπλέον, η
δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες διευκολύνει την πρόσβασή τους
σε υπηρεσίες και αγαθά, περιορίζοντας έτσι τυχόν διακρίσεις, μειώνει το ψηφιακό χάσμα
και ενισχύει την ισότητα. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν
πηγή κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής των ηλικιωμένων, αλλά και μέσο
πρόσβασης στη μάθηση, στην πληροφόρηση σε θέματα υγείας, στην επικοινωνία με
οικογένεια και φίλους και γενικότερα στην ένταξή τους στην κοινότητα.

ΘΕΜΑ 2β
Η συγγραφέας χρησιμοποιεί κυρίως Οριστική έγκλιση στα ρήματα, πετυχαίνοντας υψηλό
βαθμό βεβαιότητας για όσα υποστηρίζει μέσα στο κείμενο. Στις περιόδους λόγου που
ακολουθούν να μετασχηματίσεις την έγκλιση των ρημάτων και να κάνεις όλες τις
απαιτούμενες αλλαγές (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση επιρρημάτων), ώστε οι περίοδοι λόγου
να εκφράζουν τη ζητούμενη κάθε φορά τροπικότητα.
Παράδειγμα: Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία (αναγκαιότητα, υποχρέωση)  Είναι
αναγκαίο να εξελιχθεί ραγδαία η τεχνολογία

-

Η δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες διευκολύνει την
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά. (ευχή)

-

Οι ΤΠΕ αποτελούν πηγή κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής των
ηλικιωμένων. (επιθυμία)

-

Βέβαια, η συγκεκριμένη στάση απέναντι στην τεχνολογία, οφείλεται και σε άλλους
παράγοντες, όπως για παράδειγμα στις στερεοτυπικές αντιλήψεις. (πιθανότητα)

-

Η τεχνολογία εισέρχεται ξαφνικά στη ζωή των ηλικιωμένων. (απαγόρευση)

-

Τα εμπόδια των ηλικιωμένων κατά την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες δεν
περιορίζονται στους σωματικούς και γνωστικούς παράγοντες. (αναγκαιότητα,
υποχρέωση)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3

Διάβασες το απόσπασμα από την προηγούμενη μελέτη σε περιοδικό για την Τρίτη Ηλικία.
Αποφασίζεις να γράψεις επιστολή 250-300 λέξεων στο Διευθυντή του περιοδικού. Σε αυτήν
του προτείνεις τρόπους με τους οποίους οι έφηβοι μπορούν να βοηθήσουν τους
ηλικιωμένους συγγενείς τους στη χρήση των υπολογιστών.
Μονάδες 40

