
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Α.  

Η διάκριση των όρων «παιδεία» και «εκπαίδευση» αποτελεί τον θεματικό πυρήνα 
του κειμένου. Αρχικά, ο συγγραφέας αναζητά τη ρίζα του όρου «παιδεία» και την εντοπίζει 
στους αρχαίους Έλληνες τραγικούς συγγραφείς με την έννοια της «τροφής» και της 
«ανατροφής», ενώ στους αρχαίους φιλοσόφους εξελίσσεται σε αρετή. Παράλληλα, 
συνδέεται με την «παιδία», την ανόητη φλυαρία και ετυμολογικά συγγενεύει με την 
«εκπαίδευση», που συνδυάζει διδασκαλία και άσκηση. Στην πορεία προσθέτει τη 
συνεργατική τους σχέση, αφού και οι δύο αποσκοπούν στη μάθηση και στη θεσμοθετημένη 
γνώση. Αυτή ενίοτε προσφέρεται ιδιωτικά και συνδυάζεται από την οικονομική και 
κοινωνική δυνατότητα των αποδεκτών. Τέλος, διαπιστώνει ότι η διαφοροποίησή τους είναι 
υπολανθάνουσα, η «παιδεία» είναι μέθοδος με προαιρετική και ελεύθερη λειτουργία, ενώ 
η «εκπαίδευση» υποχρεωτική πράξη.  
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Β.2.α) 
Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης-αντίθεσης. Γίνεται σύγκριση 
ανάμεσα στο περιεχόμενο των όρων «παιδεία» και «εκπαίδευση». Χαρακτηριστική είναι η 
χρήση της λέξης «Αντίθετα». 
 
β) 

ωστόσο ➜ αντίθεση 

επομένως ➜ συμπέρασμα 

προκειμένου ➜ σκοπός 

που πάει να πει ότι ➜ επεξήγηση 

κυρίως ➜ έμφαση 
 
Β.3.α) 
ανιχνεύονται: εντοπίζονται, εμφανίζονται, βρίσκονται 
συνάπτεται: συνδέεται, σχετίζεται 
εμφανίζεται: φανερώνεται, παρουσιάζεται, προβάλλει 
συντελεστών: παραγόντων, μέσων 
προφανείς: ολοφάνερες, πρόδηλες 
 
β) αναβαθμίζεται # υποβαθμίζεται 
μεταγενέστερη # προγενέστερη 
επιτρέπουν  #  αποτρέπουν, απαγορεύουν 
ιδιωτική  # δημόσια 
διαφορές  # ομοιότητες 
 
Β.4.α) 
εναλλάσσονται / ανιχνεύονται / αναβαθμίζεται / αναδεικνύεται / θεωρείται / συνάπτεται. 
 
β) Η χρήση της παθητικής φωνής προσδίδει στο ύφος του κειμένου αντικειμενικότητα, 
επισημότητα, σοβαρότητα καθιστώντας το απρόσωπο. 
 



 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Ο εκ-(παιδευτικός) ρόλος του σχολείου 

Πρόλογος 

• Αφόρμηση από την επικαιρότητα: ο ανοιχτός διάλογος που διεξάγεται ανάμεσα σε 

φορείς της εκπαίδευσης για το μέλλον της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα.  

• Ανάγκη να τονιστεί ο πολυσύνθετος ρόλος του σχολείου όχι μόνο ως ένα μέσο 

μάθησης, αλλά και ως μέσο καλλιέργειας και διάπλασης προσωπικότητας, ώστε να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

Κυρίως Θέμα 

Α΄ Ζητούμενο  

• Το σχολείο έχει σαφώς εκπαιδευτικό ρόλο αφού: καλλιεργεί την αγάπη για τη 

μόρφωση,  μεταδίδει γνώσεις,  φέρνει σε επαφή το μαθητή με το χώρο των 

επιστημών.  

• Το σχολείο, όμως,  αποτελεί έναν από τους βασικότερους φορείς αγωγής και όχι 

μόνο μετάδοσης γνώσεων. 

• Στην αρχή του 21ου αιώνα οι απαιτήσεις και οι επιταγές είναι διευρυμένες  και 

αφορούν τόσο την ατομική καλλιέργεια όσο και την κοινωνική υπόσταση του 

ατόμου. 

• Οφείλει σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης, παγκοσμιοποίησης, ανόδου 

εθνικιστών κινημάτων και τεράστιων προβλημάτων που απαιτούν τη δράση όλων 

μας να: 

✓ Εξασφαλίζει την πνευματική καλλιέργεια και αυτονομία του ανθρώπου. 

✓ Διαμορφώνει την αισθητική και ενισχύει την ευαισθησία του 

ανθρώπου. 

✓ Ολοκληρώνει την ηθική υπόσταση του ατόμου. 

✓ Ενισχύει την κοινωνική φύση του ανθρώπου και την κοινωνική του 

συνείδηση. 

✓ Αναπτύσσει την πολιτική συνείδηση και τη δημοκρατική συμπεριφορά 

του ατόμου. 

✓ Φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με τα επιτεύγματα του εθνικού και του 

οικουμενικού πολιτισμού. 

✓ Ευαισθητοποιεί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας 

ειρήνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

        Β΄ Ζητούμενο 

Εκπαιδευτικοί 

• Να διεκδικήσουν ένα σχολείο ανθρωπιστικό, σύγχρονο και όχι βαθμοθηρικό, 

ώστε να νιώσουν οι μαθητές πως καλύπτονται οι αναζητήσεις και ανάγκες τους. 

• Να καλλιεργούν το διάλογο, ώστε τα παιδιά να οξύνουν την κριτική τους 

ικανότητα και να αποκτήσουν την αξία της ανεκτικότητας. 



 

 

• Να ευαισθητοποιούν τους νέους σχετικά με τα σύγχρονα κοινωνικά 

προβλήματα τονίζοντας το καθήκον όλων μας ως πολιτών. Έτσι θα 

καλλιεργήσουν τη δημοκρατική συνείδηση και τη ιδιότητα του πολίτη. 

• Να αποτελούν πρότυπο αξιών και ιδανικών οι ίδιοι με τη στάση τους, ώστε ο 

μαθητής σε μια εποχή επικράτησης της απαξίας να έχουν έναν « φάρο» να τους 

οδηγεί. 

• Να προκρίνουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία μέσα από εργασίες, αθλητικά 

και καλλιτεχνικά δρώμενα, ώστε ο μαθητής να ξεπεράσει το ατομικιστικό 

πνεύμα της εποχής.  

• Να διοργανώνουν φιλανθρωπικές και εθελοντικές δράσεις, ώστε να 

καλλιεργηθεί η ανιδιοτέλεια και η αξία της προσφοράς. 

Μαθητές 

• Γόνιμη αμφισβήτηση μέσω των πενταμελών και δεκαπενταμελών συμβουλίων, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται και 

στις ανάγκες τους. 

• Σεβασμός στο ρόλο και την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, ώστε να μην 

παρακωλύεται το έργο τους και να μην επηρεάζεται αρνητικά η σχέση 

δασκάλων και μαθητών.  

• Να μην απαξιώνουν με άσκοπη και άγονη κριτική και συχνά μέσω βίας το 

σχολείο, αφού τέτοιες πρακτικές δεν βοηθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα 

λάθη και κενά του εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές που 

διοργανώνει το σχολείο επιτρέποντάς του με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει 

και ως φορέας παιδείας. 

Επίλογος  

• Ανάγκη προώθησης και των δύο ρόλων του σύγχρονου σχολείου, τόσο του 

παιδευτικού όσο και του εκπαιδευτικού. 

• Ανάγκη συμβολής όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης (πολιτείας, καθηγητών, 

μαθητών και γονέων). 

 
 


