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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

A1. Το κείμενο πραγματεύεται  τη σχέση των όρων παιδεία και  εκπαίδευση. Αρχικά, 

επισημαίνεται ότι η παιδεία είναι έννοια πολυδιάστατη και χρονικά μεταβαλλόμενη. 

Κατά  τους  αρχαίους  Έλληνες,  συνδέεται  με  τις  φυσικές  και  ηθικοπνευματικές 

ανάγκες του ανθρώπου καθώς και με την ανωριμότητα της παιδικής ηλικίας. Σχετική 

με  την παιδεία  είναι η  έννοια της  εκπαίδευσης που κατά την πλατωνική φιλοσοφία 

συνυφαίνεται  αποκλειστικά  με  τη  διδασκαλία  και  την  άσκηση.  Επειδή  είναι  όροι 

συγγενείς, αλλά όχι ταυτόσημοι, αίτημα αποτελεί η διεξοδική τους διεύρυνση για την 

ανάδειξη των ομοιοτήτων και των διαφορών τους. Βασικό κοινό τους σημείο συνιστά η 

απόκτηση γνώσης σε δημόσιο   και  ιδιωτικό επίπεδο. Καταληκτικά διαπιστώνεται ότι 

οι  διαφορές  τους  εντοπίζονται  στα  μέσα  άσκησης,  στο  βαθμό  απρόσκοπτης 

λειτουργίας και ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου.  

 

Β1.   α. Λάθος 

  β. Λάθος 

  γ. Σωστό 

  δ. Λάθος 

  ε. Σωστό 

 

Β2.  α)  Η  παράγραφος  αυτή  αναπτύσσεται  με  σύγκριση  –  αντίθεση,  καθώς 

αποτυπώνονται  οι  διαφορές  εκπαίδευσης  –  παιδείας.  Επίσης,  αξιοποιείται  και  η 

διαθρωτική λέξη “αντίθετα” που υποδηλώνει τον παραπάνω τρόπο ανάπτυξης.  

“Η παιδεία είναι περισσότερο μέθοδος η εκπαίδευση κυρίως πράξη” 

“Η παιδεία... ελεύθερη. Αντίθετα... η εκπαίδευση... εντεταλμένη” 

“Η παιδεία... προαιρετική η εκπαίδευση... υποχρεωτική” 

 

β)  

Ωστόσο      αντίθεση 

επομένως      συμπέρασμα / αποτέλεσμα 

προκειμένου    σκοπός 

Που πάει να πει ότι  επεξήγηση 

κυρίως      έμφαση 

 

Β3. α)  

� Οι αρχές της εντοπίζονται, βρίσκονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή.  

� Η ίδια λέξη [...] σκοπίμως συνδέεται, συνυφαίνεται, σχετίζεται κάποτε τόσο με την 

παιδία όσο και με την παιδιά.  

� [...] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, παρουσιάζεται, απαντάται πρώτη φορά στον 

πλατωνικό Κρίτωνα.  

�  [...]  δημιουργεί  σύγχυση  εις  βάρος  και  των  δύο παραγόντων  της  κρίσιμης  αυτής 

συζυγίας.  
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� Από εκεί και πέρα αρχίζουν έκδηλες, ολοφάνερες και λανθάνουσες διαφορές [...].  

 

β)  
� αναβαθμίζεται      υποβαθμίζεται 

� μεταγενέστερη      προγενέστερη 

� επιτρέπουν      απαγορεύουν, αποτρέπουν 

� ιδιωτική        δημόσια 

� διαφορές       ομοιότητες 
 
Β4. α) θεωρείται, ανιχνεύονται 

 

β) Η παθητική φωνή  κάνει  το  ύφος  τυπικό,  επίσημο,  απρόσωπο,  ουδέτερο,  σοβαρό, 

πυκνό. Επίσης, προσδίδει στο λόγο υφολογική ποικιλία.  

 

Γ1.  Το  κείμενο  εντάσσεται  στο  επικοινωνιακό  πλαίσιο  του  άρθρου.  Συνεπώς 

απαιτείται η πρόταξη τίτλου. 

 

Στον  πρόλογο  είναι  σημαντική  η  αφόρμηση  από  την  επικαιρότητα,  για  να 

διασφαλιστεί ο επικαιρικός χαρακτήρας του άρθρου.  

 

Κύριο θέμα 

Α’ ζητούμενο 

Η εκπαίδευση γενικά πρέπει  να αποβλέπει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας 

και στην κοινωνικοποίηση  του ανθρώπου. Συγκεκριμένα : 

 Στην  καλλιέργεια    των  νοητικών  λειτουργιών,  στην  όξυνση  της  κρίσης,  της 
φαντασίας,  της  παρατηρητικότητας  και  της  αντίληψης.  Τα  άτομα    δε  γίνονται  

θύματα  χειραγώγησης  ή  προπαγάνδας  των  πολιτικών  ή  των ΜΜΕ  και  γενικότερα 

όσων  προσπαθούν  να  τους  κατευθύνουν,  προκειμένου  να  εξυπηρετήσουν 

προσωπικά τους συμφέροντα. 

 Στη  μετάδοση  ηθικών  αξιών,  σωστών  ιδανικών  και  προτύπων  που  να  δίνουν 
ποιότητα  ζωής  στον άνθρωπο.  Στόχος    πρέπει  να  είναι  η  διαμόρφωση ατόμων    με 

εσωτερική  συγκρότηση  που  διαπνέονται  από  την  αίσθηση  του  μέτρου  και    του 

καθήκοντος, του αισθήματος της ευθύνης και του ανθρωπισμού. Διάπλαση ατόμων 

με κοινωνική ευαισθησία ώστε να διεκδικούν   καλύτερους όρους διαβίωσης. Σωστή  

ιεράρχηση των αξιών και σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

 Στην ανάπτυξη των συναισθηματικών στοιχείων. 
 Στην αισθητική  καλλιέργεια του ατόμου. Η πολιτιστική άνθηση προωθείται από 
τη δημιουργικότητα της νεολαίας, ώστε να συμβάλλει  στην πρόοδο  των γραμμάτων, 

των  τεχνών    και  των  επιστημών.  Έτσι  το  σχολείο  πρέπει  να  δίνει  τα  κατάλληλα 

εναύσματα ώστε να στρέφει τους νέους  στη γνήσια καλλιτεχνική δημιουργία και να 

αποφεύγουν μορφές μαζικής υποκουλτούρας. 

 Αν η παιδεία μεταλαμπαδεύει στους νέους ουσιαστικά ανθρωπιστικά ιδεώδη, τότε   
οι αυριανοί επιστήμονες που δημιουργούνται θα συνειδητοποιούν την ευθύνη και τον 

κοινωνικό ρόλο της επιστήμης. 
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 Πρέπει  ακόμα  να  αποβλέπει  στην  απόκτηση  πολιτικής  συνείδησης  και  στη 
διάπλαση μιας δημοκρατικής και υπεύθυνης προσωπικότητας, ικανής να συμμετέχει 

ενεργά  και  ώριμα  στις  πολιτικές  διαδικασίες  της  κοινωνικής  πραγματικότητας.  Το 

σχολείο εθίζει τα άτομα να δρουν με πνεύμα αγωνιστικότητας και συλλογικότητας, 

προκειμένου  να  εδραιωθεί  η  δικαιοσύνη,  η  αξιοκρατία  και  τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

 Οφείλει  να  βοηθήσει  το  άτομο  να  γνωρίσει  τον  εαυτό  του  (αυτοκριτική  – 
αυτογνωσία), να εντοπίσει τις δυνατότητές του και να τις μετατρέψει σε ικανότητες. 

 Είναι αναγκαίο να  τον προσανατολίσει    σε σωστή  επαγγελματική  επιλογή,  στη 
μετάδοση  των  απαραίτητων  γνώσεων,    που  ανταποκρίνονται  στις  σύγχρονες 

ανάγκες και στη μεταβίβαση  των παραδοσιακών, πολιτισμικών στοιχείων, ώστε  το 

άτομο να γνωρίζει τις ρίζες του, την ιστορία του και να αποκτά εθνική συνείδηση. 

 Επιβάλλεται η προώθηση  της ειρήνης και του πνεύματος ανάμεσα στους λαούς, 
κυρίως  στην  εποχή  μας,  που  κυριαρχεί  ένα  πνεύμα  οικουμενικότητας  και 

παγκοσμιοποίησης  των  λαών,  χωρίς    αυτό  να  σημαίνει  και  άρνηση  της  εθνικής  

ταυτότητας. 

 Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης. 
 

Μεταβατική παράγραφος 

 

Β’ ζητούμενο 

Ρόλος εκπαιδευτικού 

Το  σχολείο  είναι  μια  κοινότητα  που  παράγει  γνώση.  Σ’  αυτό  το  μαθησιακό 

περιβάλλον  ο  εκπαιδευτικός  είναι  αναγκαίο  να  διαθέτει  τα  ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 Ελέγχει  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  την  επαγγελματική  του  ζωή,  σχεδιάζοντας  τις 
εμπειρίες  μάθησης  για  τους μαθητές με  βάση  τους  γενικούς  στόχους μάθησης  και 

πρότυπα – προδιαγραφές των προγραμμάτων σπουδών.  

 Είναι  ένας  συγκροτημένος  σχεδιαστής  μάθησης,  και  όχι  (μόνο)  ένας  απλός 
διεκπεραιωτής προγραμμάτων σπουδών.  

 Είναι  σε  θέση  να  δίνει  βαθμούς  ελευθερίας  επιτρέποντας  στους  μαθητές  να 
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους μάθηση.  

 Ξέρει  ότι  το  να  είναι  έγκυρος  και  έγκριτος  επαγγελματίας  δεν  σημαίνει  ότι  θα 
πρέπει να είναι αυταρχικός.  

 Συνεργάζεται  και  με  συλλογικό  τρόπο  μοιράζεται  μαθησιακούς  σχεδιασμούς 
ηλεκτρονικά,  με  την  επαναχρησιμοποίηση  και  την  προσαρμογή  των  σχεδίων 

μάθησης άλλων συναδέλφων του. Συντάσσει από κοινού σχέδια μάθησης σε ομάδες, 

αξιολογεί  ομαδικά  σχέδια  μάθησης  άλλων,  αξιοποιεί  την  ομαδική  διδασκαλία  σε 

τάξεις  που  μπορεί  μερικές  φορές  να  είναι  μικρότερες  από  το  κανονικό  –με  άλλα 

λόγια,  αναπτύσσει  μια  επαγγελματική  κουλτούρα  αμοιβαίας  υποστήριξης  και 

ανταλλαγής.  

 Λαμβάνει υπόψη την ταυτότητα των εκπαιδευόμενων και αξιοποιεί τις δυναμικές 
συνέργειες  και  διαδικασίες  μεταξύ  των  μαθητών  που  προωθούν  την  αποκλίνουσα 

γνώση. 
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 Διαφοροποιεί  την  παιδαγωγική  του,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στην μαθησιακή πολυμορφία / διαφορετικότητα των μαθητών.  

 Δημιουργεί και υλοποιεί διαρκή διαμορφωτική αξιολόγηση «για τη μάθηση»  και 
όχι μόνο τελική αξιολόγηση «της μάθησης» στο τέλος ενός προγράμματος.  

 

Ρόλος μαθητών / μαθητριών 

 Αποβολή προκατάληψης προς τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να είναι ουσιαστική 
και απρόσκοπτη η μαθησιακή διαδικασία.  

 Δημιουργική συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και μεταξύ τους για όλα τα θέματα 
που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.  

 Ενεργοποίηση  –  ουσιαστική  λειτουργία  των  μαθητικών  κοινοτήτων    ‐  ανάληψη 
πρωτοβουλιών για τη διαχείριση όλων όσων αναφύονται.  

 Διοργάνωση  εκδηλώσεων  –  ημερίδων  και  επικοινωνία  με  άλλα  σχολικά 

περιβάλλοντα, κοινωνικά, οικολογικά.  

 Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και όχι εσωστρεφές.  
 Προαγωγή  της  αρθρογραφίας  των  μαθητών  σε  έντυπα  μέσα,  σχολικές 
εφημερίδες, περιοδικά,  έτσι ώστε να κοινοποιούν τα προβλήματα,  τις σκέψεις,  τους 

προβληματισμούς  τους  καλλιεργώντας  την  κοινωνική  –  πολιτική  συνείδηση, 

οξύνοντας την κριτική σκέψη.  

 Αξιοποίηση  της  ηλεκτρονικής  τεχνολογίας,  των  εποπτικών  μέσων,  των 
βιβλιοθηκών,  των  εργαστηρίων  και  όλων  των  δυνατοτήτων  που  παρέχει  ένα 

σύγχρονο σχολείο για την αφομοίωση της γνώσης.  

 

Επίλογος 
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