
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
A1. Περίληψη 
 
Ο συγγραφέας αναφέρεται στη διαφοροποίηση της παιδείας και της 
εκπαίδευσης. Αρχικά, υποστηρίζει πως οι απαρχές της παιδείας εντοπίζονται 
στους μεγάλους τραγικούς ενώ ο Πλάτων την προάγει σε κριτήριο «γνώσης 
και αρετής». Ο αρχαίος μάλιστα κόσμος την ταυτίζει με τα χαρακτηριστικά της 
νεότητας και το παιχνίδι. Ο μεταγενέστερος όρος εκπαίδευση σχετίζεται με την 
πράξη της διδασκαλίας. Λόγω της ουσιαστικής διαφοροποίησης τους 
επιβάλλεται η αναζήτηση των ομοιοτήτων και διαφορών, προκειμένου οι 
έννοιες  αυτές να οριοθετηθούν επιτυχώς. Έτσι, κοινό στοιχείο αποτελεί η 
παροχή γνώσης μέσω ποικίλων φορέων ενώ η διαφορά τους έγκειται στη 
«φύση» και στον επιδιωκόμενο στόχο. Τελικά, η παιδεία ως «μέθοδος» 
αποτελεί ελεύθερη επιλογή ενώ η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται δεσμευτική. 
 
Β1. α: Λάθος 
       β: Λάθος   
       γ: Σωστό 
       δ: Λάθος 
       ε: Σωστό  
 
Β2   α) Σύγκριση - αντίθεση 
 
       β) ωστόσο: αντίθεση 
            επομένως: συμπέρασμα 
            προκειμένου: σκοπός – αποτέλεσμα 
            που πάει να πει ότι: επεξήγηση 
            κυρίως: έμφαση. 
 
Β3 α)  ανιχνεύονται: εντοπίζονται 
           συνάπτεται: συσχετίζεται – συνδέεται 
           εμφανίζεται: φανερώνεται – παρουσιάζεται 
           συντελεστών: παραγόντων 
           προφανείς: ολοφάνερες- εμφανείς- ευδιάκριτες   
     
     β)   αναβαθμίζεται # υποβαθμίζεται 
            μεταγενέστερη # προγενέστερη 
            επιτρέπουν # απαγορεύουν – αποτρέπουν 
            ιδιωτική # δημόσια 
            διαφορές # ομοιότητες 
 
Β4 α) αναβαθμίζεται, θεωρείται, συνάπτεται 
  
     β) επιτονισμός πράξης 
         απρόσωπο, σοβαρό, τυπικό ύφος 
         αντικειμενικότητα. 
  
 



 

 

 
Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο. 
 
Τίτλος. Σκοπός η πειθώ και η πληροφόρηση. Ο μαθητής μπορεί να σταθεί 
στην επικαιρότητα. Κατάλληλος τρόπος πειθούς η επίκληση στη λογική, μέσα: 
επιχειρήματα – τεκμήρια, ύφος σοβαρό, αναφορική λειτουργία της γλώσσας. 
Στον πρόλογο εκτίθεται το θέμα ή  η προβληματική του ενώ στο κυρίως μέρος 
παρατίθεται επαρκές αποδεικτικό υλικό για να διασαφηνιστεί η κυρίαρχη ιδέα 
και να τεκμηριωθεί η θέση που διατυπώθηκε στην εισαγωγική παράγραφο. 
   
                        « Το νέο πρόσωπο του σχολείου» 
 
Α΄   ζητούμενο  -παιδευτική λειτουργία σχολείου. 
 
Το σύγχρονο σχολείο οφείλει εκτός από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 
να παρέχει στο νέο άτομο και αξίες στοχεύοντας έτσι όχι μόνο στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και στην ηθικοπνευματική και κοινωνική 
του ολοκλήρωση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με: 
 
-την πνευματική καλλιέργεια που έχει χρέος να παρέχει και η οποία συνίσταται 
στην κατάρτιση του νέοι από πλευράς γνώσεων, στην καλλιέργεια της 
λογικής, της κριτικής ικανότητας και του προβληματισμού. Με τη διαδικασία 
αυτή το άτομο θα καταστεί μια αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη μονάδα, με άμεση 
αντίληψη των πραγμάτων και των καταστάσεων. 
 
-την ευαισθητοποίηση του ατόμου με τη διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων 
που θα προλειάνει το έδαφος για την επαφή του με αιώνιες αισθητικές αξίες 
και θα εξανθρωπίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι, θα αποφύγει τον κίνδυνο 
της μονομέρειας και του παρωπιδισμού. 
 
-την κοινωνικοποίηση του μαθητή. 
Η ομαλή ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μπορεί να επιτευχθεί με την 
αντικειμενική ενημέρωση πάνω στις πολιτικές δομές και διαδικασίες, με την 
καλλιέργεια του δημοκρατικού ήθους, τη χρήση του διαλόγου και της πειθούς. 
 
Παράλληλα, το σχολείο οφείλει να βοηθήσει τον μαθητή να ανιχνεύσει 
δεξιότητες και ταλέντα, φέροντάς τον σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης και 
με τον αθλητισμό. Επιτακτική κρίνεται και η εξοικείωση του μαθητή με τα 
αγαθά της φύσης για τη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής σχέσης με το 
περιβάλλον και η επαφή του με τα  σύγχρονα προβλήματα προκειμένου να 
καλλιεργηθεί και το πνεύμα του  εθελοντισμού. 
 
 
Β΄ ζητούμενο. Τρόποι με τους οποίους εκπαιδευτικοί και 
εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τον παιδευτικό ρόλο του σχολείου. 
 
Η διαπίστωση ύπαρξης τρωτών σημείων του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήματος θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση του 
παιδευτικού ρόλου του σχολείου και την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από 



 

 

την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευόμενων. Πιο 
συγκεκριμένα: 
- Ο εκπαιδευτικός ως κινητήρια δύναμη της εκπαίδευσης, κρίνεται αναγκαίο να 
αναβαθμιστεί, καθώς δεν είναι πλέον ο «φωτεινός παντογνώστης», η 
αυθεντία, ο μοναδικός αναμεταδότης της γνώσης. Ο ρόλος του πρέπει να γίνει 
βοηθητικός, συμβουλευτικός, καθοδηγητικός. Οφείλει να εκφράζει τη δική του 
πείρα σ’ ένα πρόβλημα χωρίς να παρέχει στον μαθητή έτοιμη γνώση με 
τρόπο δογματικό. Έχει χρέος να είναι συνεργατικός και να επιδιώκει τον 
διάλογο. Να στοχεύει στην όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών, ώστε 
αυτοί να μπορούν να αντιμετωπίζουν με πνεύμα αμφισβήτησης τις 
πληροφορίες που τους παρέχονται και να εξάγουν τα δικά τους 
συμπεράσματα χωρίς να γίνονται θύματα των κέντρων εξουσίας και των 
μηχανισμών παραπληροφόρησης η προπαγάνδας. 
 
- Οι εκπαιδευόμενοι είναι αναγκαίο να αλλάξουν τη νοοτροπία που έχουν 
υιοθετήσει και να επανατοποθετηθούν απέναντι στον τρόπο λειτουργίας και 
στους στόχους του σχολείου. Οφείλουν να εκδηλώνουν συνεργατική διάθεση, 
να είναι ανοικτοί στις θέσεις και τις απόψεις που διατυπώνονται από τους 
εκπαιδευτικούς, να αναζητούν τον διάλογο, να  δείχνουν διαλλακτικότητα και 
σεβασμό απέναντι στο διαφορετικό. Παράλληλα, να συμμετέχουν ενεργά σε 
δράσεις που διοργανώνει η σχολική κοινότητα διαμορφώνοντας έτσι 
ανθρωπιστική συνείδηση. 
 
Επίλογος  
   
Καθίσταται λοιπόν  σαφές πως οι αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης δεν 
πρέπει να περιμένουν και στις αλλαγές αυτές πρέπει να πρωτοστατήσουν 
τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι. Συνισταμένη των στόχων της 
εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι η ψυχοσυναισθηματική ολοκλήρωση 
κυρίως του νέου ατόμου και η ουσιαστική προετοιμασία του για την ένταξή του 
στον κοινωνικό ιστό. 
                                                                          
 
Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. 
 
 


