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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α1.
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (90-110 λέξεις).

Ο αρθρογράφος καταπιάνεται µε τις έννοιες της παιδείας και της εκπαίδευσης που συχνά
ταυτίζονται. Αρχικά, επιχειρεί να καταγράψει την σηµασιολογική διαφορά τους,
εντοπίζοντας την εξελισσόµενη προέλευση της λέξης "παιδεία" στην αρχαιοελληνική
γραµµατεία, δοσµένη µε τη σηµασία της εν γένει καλλιέργειας. Αντιπαραθέτει, ωστόσο, τον
όρο «εκπαίδευση»,  ορίζοντάς τον από την αρχαιότητα ως εν γένει διδασκαλία.  Τονίζει πως
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή της εννοιολογικής σύγχυσης κρίνεται η παράθεση
των κοινών και µη παρονοµαστών τους εντός και εκτός θεσµοθετηµένου πλαισίου.
Καταλήγει πως η παιδεία διακρίνεται για το θεωρητικό χαρακτήρα της και αποτελεί αρχή ενώ
η εκπαίδευση για τον πρακτικό και θεωρείται ενέργεια, γεγονός που καθιστά την πρώτη
προαιρετική και ανεξάρτητη, τη δεύτερη δε, ελεγχόµενη και υποχρεωτική.

ΘΕΜΑ Β1.
Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , µε βάση το κείµενο, τις παρακάτω προτάσεις,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη
λέξη Σωστό ή Λάθος:

α ® Λάθος
β ® Λάθος
γ ® Σωστό
δ ® Λάθος
ε ® Σωστό

ΘΕΜΑ Β2
α) Να βρείτε έναν τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειµένου «Από εκεί
… υποχρεωτική.» (µονάδες 2) και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αναφορές στο
κείµενο (µονάδες 3).

Ένας τρόπος ανάπτυξης που εµφαίνεται στην τελευταία παράγραφο είναι η σύγκριση –
αντίθεση. Στη θεµατική πρόταση αναφέρονται οι δύο συγκρινόµενες έννοιες «παιδεία» και
«εκπαίδευση» ("Η παιδεία είναι περισσότερο µέθοδος η εκπαίδευση κυρίως πράξη") και στις
λεπτοµέρειες παρουσιάζονται οι διαφορές τους («Η παιδεία είναι λειτουργία λίγο πολύ
ελεύθερη. Αντίθετα, η εκπαίδευση ελέγχεται εκ προθέσεως εντεταλµένη. Η παιδεία είναι
προαιρετική η εκπαίδευση θεωρείται και σωστά υποχρεωτική»). Στον εντοπισµό του τρόπου
ανάπτυξης υπήρχε ως βοηθητική η λέξη «αντίθετα» και οι λέξη «διαφορές».
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β) Να γράψετε ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή
φράσεις (µε έντονη γραφή στο κείµενο) στην τρίτη παράγραφο:

Ωστόσο ® αντίθεση
Εποµένως ® συµπέρασµα
Προκειµένου ® σκοπός
Που πάει να πει ότι ® επεξήγηση
Κυρίως ® έµφαση

B.3.
α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους λόγου του κειµένου ,
αντικαθιστώντας καθεµιά από τις υπογραµµισµένες λέξεις µε µία συνώνυµή της, χωρίς
να αλλάζει το νόηµα:

Οι αρχές της εντοπίζονται στον Αισχύλο και στο Σοφοκλή.
Η ίδια λέξη […] σκοπίµως συµφωνεί κάποτε τόσο µε την παιδί όσο και µε την παιδιά.
[…] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, παρουσιάζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα.
[…] δηµιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο παραγόντων της κρίσιµης αυτής συζυγίας.
Από εκεί και πέρα αρχίζουν φανερές και λανθάνουσες διαφορές.

β) Να αντικαταστήσετε καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις (υπογραµµισµένες στο
κείµενο) µε µία αντώνυµή της:

αναβαθµίζεται ¹ υποβαθµίζεται
µεταγενέστερη ¹ παλαιότερη
επιτρέπουν ¹ στερούν
ιδιωτική ¹ δηµόσια
διαφορές ¹ οµοιότητες

Β.4. Στην πρώτη παράγραφο του κειµένου «Παιδεία … αφετέρου» κυριαρχεί η παθητική
φωνή.

α) Να εντοπίσετε δύο ρήµατα παθητικής φωνής σε αυτή την παράγραφο (µονάδες 2).
«Οι αρχές της ανιχνεύονται στον Αισχύλο και στο Σοφοκλή …»

«…η λέξη σαφώς πλέον αναβαθµίζεται»

β) Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαµόρφωση του ύφους του
κειµένου στη συγκεκριµένη παράγραφο (µονάδες 3).

Η χρήση της παθητικής φωνής στο άρθρο βοηθά τον αρθρογράφο να δώσει έµφαση στην ίδια
την πράξη που προκύπτει µέσα από τα ρήµατα,  τονίζοντας τι έκανε το υποκείµενο και όχι
ποιο είναι το υποκείµενο. Με αυτόν τον τρόπο το κείµενο έχει πιο σοβαρό και τυπικό ύφος
καθώς και πιο αντικειµενική χροιά.
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Γ.1. Με αφορµή διάλογο που έχει ανοίξει στη σχολική κοινότητα σχετικά µε τον
µορφωτικό ρόλο του σχολείου στον 21Ο αιώνα, γράφετε ένα άρθρο (500- 600 λέξεις) στη
µαθητική εφηµερίδα στο οποίο: α) υποστηρίζετε την άποψη ότι το σχολείο οφείλει,
παράλληλα µε την εκπαιδευτική, να ασκεί και παιδευτική λειτουργία, και β) προτείνετε,
αιτιολογηµένα, τρόπους µε τους οποίους εκπαιδευτικοί και µαθητές/µαθήτριες µπορούν
να συµβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου.

Τίτλος (ενδεικτικός): Συν παιδεία για … σωστή εκπαίδευση
Αποτελεί κοινό τόπο πως το σύγχρονο σχολείο τελεί υπό το πρίσµα της παιδείας και της

εκπαίδευσης, οργανώνεται και λειτουργεί κάτω από την εννοιολογική σύγχυση δύο
εναλλασσόµενων όρων µε ίδια, τις περισσότερες φορές, στοχοθεσία και οπτική.

Παιδεία είναι ένα σύνολο ενεργειών και αρχών που συµβάλλουν στην σφαιρική και
ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, την κοινωνική, ηθική, ψυχική και πνευµατική
καλλιέργεια και πλήρωσή του.  Αποτελεί µια αρχή κληροδοτούµενη από γενιά σε γενιά που
µεταβιβάζει όλα εκείνα τα πνευµατικά και πολιτιστικά αγαθά των προπατόρων, ως εχέγγυο
για τη µεταγενέστερη γενιά. Περιλαµβάνει ως έννοια το περιεχόµενο των όρων «αγωγή» και
«µόρφωση» και µπορεί να ταυτιστεί µε το προσφερόµενο υλικό, µε τη διαδικασία της
εκπαίδευσης και µε το αποτέλεσµά της, την µόρφωση.

Αντιθετικά,  η εκπαίδευση είναι η ενέργεια,  ο θεσµοθετηµένος από την πολιτεία µηχανισµός
που στοχεύει στην παροχή παιδείας στον άνθρωπο. Έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό και καθορισµένο
αναφορικά µε το περιεχόµενο των σπουδών,  τη χρονική διάρκεια,  το ανθρώπινο δυναµικό,  την
υλικοτεχνική υποδοµή και το θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Παρέχεται από δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς που έχουν καθορισµένη αποστολή.

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού ρόλου του,  το σχολείο µέσω της προσφοράς γνώσεων,
θεωρητικών και πρακτικών,  της κοινωνικοποίησης του ατόµου και της ένταξής του σε µια -υπό
σµίκρυνση- κοινότητα, της προετοιµασίας του µαθητή ώστε να γίνει ενεργό µέλος της κοινωνίας
και της αγοράς εργασίας, οφείλει να ασκεί και τον παιδευτικό του ρόλο, καθώς αυτό συνεπάγεται
ένα ολοκληρωµένο σχολείο. Σε αυτόν περιλαµβάνονται τα κάτωθι (α’ ζητούµενο):

· Ηθικοποίηση των µαθητών
· Καλλιέργεια αξιών όπως η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια, η εντιµότητα.
· Σεβασµός στη διαφορετικότητα (διαπολιτισµική εκπαίδευση).
· Κατάκτηση ατοµικών αρχών όπως ο αυτοσεβασµός, η αυτοπεποίθηση, η εσωτερική

ελευθερία.
· Αξιοποίηση των πνευµατικών δυνάµεων του µαθητή µέσα από την κριτική σκέψη,  τον

προβληµατισµό, το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.
· Ενίσχυση της συµµετοχής, της αλληλεγγύης, της προσφοράς και του εθελοντισµού.

Ενίσχυση παιδευτικού ρόλου του σχολείου (β’ ζητούµενο)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (σχολείο εργασίας)

· Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ικανότητας κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.
· Προτεραιότητα στην άποψη του µαθητή, στην επίλυση των διαφορών και των

προβληµατικών καταστάσεων µέσα από το διάλογο.
· Συνεργασία και σύµπραξη µέσα από τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις εντός και εκτός

σχολικής αίθουσας (εργασίες, θεατρικές παραστάσεις, σχολικοί αγώνες, επισκέψεις σε
χώρους εθελοντισµού κ.α.)

· Ανθρωπιστική προσέγγιση των µαθητών (ψυχική και συναισθηµατική προσέγγιση και όχι
µόνο αξιολογική και εξεταστική).
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· Συνεργασία δασκάλου – µαθητή στην υλοποίηση προγραµµάτων.

ΜΑΘΗΤΕΣ
· Ενδιαφέρον για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, και συνειδητοποίηση της σηµασίας

του.
· Σεβασµός προς το περιβάλλον και τον εξοπλισµό του σχολείου.
· Δηµιουργία οµάδων εργασίας για την καλλιέργεια κοινωνικών αρετών (συνεργασία,

οµόνοια, αλληλοσεβασµός, αλληλεγγύη κ.λπ.)
· Απουσία ρατσιστικών συµπεριφορών – ισότιµη αντιµετώπιση όλων των µαθητών.
· Προτάσεις από τους ίδιους για την υλοποίηση προγραµµάτων και επισκέψεων που

άπτονται των ενδιαφερόντων και της ηλικίας τους.


