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Πανελλαδικές εξετάσεις 2018 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νεοελληνική γλώσσα Γ’ τάξης ΓΕΛ» 

 

A1.  

Το κείμενο αναφέρεται στη σχέση παιδείας και εκπαίδευσης. Η παιδεία, ως ελληνικός όρος, εντοπίζεται 

στους αρχαίους τραγικούς ως καλλιέργεια του παιδιού. Στον Πλάτωνα συνδέεται με τη γνώση και την αρετή.  

Στην αρχαιότητα δήλωνε και τη νεαρή ηλικία, τη φλυαρία και τη διασκέδαση. Η παιδεία, αργότερα, 

συσχετίστηκε με τον πλησιέστερο όρο της εκπαίδευσης που σήμαινε την διδασκαλία. Κατά το συγγραφέα,  

όμως, οι δύο όροι συνδέονται με συμμαχική αλλά και αντίπαλη σχέση και  γι’ αυτό η ταύτισή τους προκαλεί 

σύγχυση. Κοινό σημείο τους αποτελεί η παροχή διαβαθμισμένης γνώσης από πολ ιτειακούς και ιδιωτικούς 

φορείς. Οι διαφορές των δύο όρων προκύπτουν με βάση τη φύση και τον στόχο τους, καθώς η παιδεία είναι 

μέθοδος, ελεύθερη λειτουργία και προαιρετική, ενώ η εκπαίδευση είναι πράξη με καθορισμένη αποστολή και 

προαιρετικό χαρακτήρα.  

 

Β1.  

α. → Λάθος 

β. → Λάθος 

γ. → Σωστό 

δ. → Λάθος 

ε. → Σωστό 

 

Β2.  

α) 

Τρόπος ανάπτυξης: σύγκριση – αντίθεση 

Οι συγκρινόμενοι όροι είναι η παιδεία και η εκπαίδευση  

Χαρακτηριστικές λέξεις-φράσεις: «Από εκεί και πέρα αρχίζουν….. διαφορές» / «Οι διαφορές  προκύπτουν 

από τη διαφορετική τους φύση ή τον αποκλίνοντα προορισμό τους» / «Αντίθετα» 

 

β) 

Ωστόσο: αντίθεση 

επομένως: συμπέρασμα  

προκειμένου: σκοπός 

Που πάει να πει ότι: επεξήγηση 

κυρίως: έμφαση  
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Β3.  

α) 

 ανιχνεύονται = εντοπίζονται, εμφανίζονται, βρίσκονται 

 συνάπτεται = συνδέεται, σχετίζεται, συνδυάζεται 

 εμφανίζεται = παρατηρείται, παρουσιάζεται, εντοπίζεται  

 συντελεστών = παραγόντων, όρων, παραμέτρων, συνιστωσών 

 προφανείς = ολοφάνερες, έκδηλες, πρόδηλες  

 

β) 

 αναβαθμίζεται ≠ υποβαθμίζεται 

 μεταγενέστερη ≠ προγενέστερη 

 επιτρέπουν ≠ απαγορεύουν 

 ιδιωτική ≠ δημόσια  

 διαφορές ≠ ομοιότητες 

 

Β4.  

α) 

Ρήματα σε παθητική φωνή: εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, 

συνάπτεται 

 

β)  

Δίνεται έμφαση στην πράξη, ενέργεια του ρήματος.  

Το ύφος γίνεται τυπικό – σοβαρό – επίσημο – ουδέτερο – αντικειμενικό - απρόσωπο 

 

Γ1.  

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου  

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Στον 21
ο
 αιώνα ζούμε μια νέα πραγματικότητα που την χαρακτηρίζουν οι ταχύτατες αλλαγές, οι υπολογιστές,  

το διαδίκτυο και οι γενικότερες  αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Οι νέες συνθήκες,  

λοιπόν, δημιουργούν την αναγκαιότητα αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος για την οικοδόμηση 

του πολιτισμού του μέλλοντος. Το σχολείο ως θεσμοθετημένη έκφραση παιδείας με συγκεκριμένη δομή,  

μέσα και κατευθύνσεις στοχεύει όχι μόνο στην παροχή γνώσεων και εφοδίων αλλά κα ι στην διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Γι’ αυτό, άλλωστε, οφείλει να ασκεί παράλληλα με την εκπαιδευτική και 

παιδευτική λειτουργία. 
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 

 

1ο ερώτημα:  

Το σχολείο οφείλει να ασκεί εκπαιδευτική και παράλληλα παιδευτική λειτουργία: 

Παροχή γνώσης γενικής και ειδικής: διεύρυνση γνωστικών οριζόντων 

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας: ποιοτική γνώση όχι μηχανιστική εκμάθηση  

Γλώσσα, γλωσσομάθεια: έκφραση, επικοινωνία, επαγγελματική αποκατάσταση 

Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες  

Πολιτιστικά ερεθίσματα: αισθητική καλλιέργεια, εξευγενισμός, όχι τεχνοκρατισμός  

Ηθικοποίηση: μεταλαμπάδευση ανθρωπιστικών αξιών 

Υπακοή σε κανόνες : πειθαρχία, ευρυθμία  

Κοινωνική ευαισθητοποίηση: συμμετοχή, ενδιαφέρον, υγιής κοινωνικοποίηση, οργάνωση ημερίδων με 

κοινωνική θεματολογία 

Συνεργασία, ομαδικότητα, αξιοκρατία, ισότητα: προθάλαμος κοινωνίας και δημοκρατίας  

Ενίσχυση διαλόγου: ενεργός πολίτης όχι παθητικός θεατής  

Πολιτική συνείδηση: καλλιέργεια δημοκρατικού αισθήματος, αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής στα κοινά  

Εθνική συνείδηση: φιλοπατρία, όχι εθνικισμός, ξενοφοβία  

Οικουμενική συνείδηση: σεβασμός, ανεκτικότητα, αποδοχή διαφορετικότητας, αντιρατσιστική κουλτούρα  

Περιβαλλοντική συνείδηση: οικολογική στάση ζωής  

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 

Η εξισορρόπηση, λοιπόν, της εκπαιδευτικής και παιδευτικής λειτουργίας πρέπει να αποτελεί το ζητούμενο 

του σύγχρονου σχολείου. Και σ΄αυτό οφείλουν να συμβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.  

 

2ο ερώτημα:  

Τρόποι που εκπαιδευτικοί και μαθητές ενισχύουν τον παιδευτικό ρόλο του σχολείου:  

 
Προώθηση  και συμμετοχή σε δράσεις:  

Κοινωνικές δράσεις: εθελοντισμός, δράσεις αλληλεγγύης, εργασίες για κοινωνικά προβλήματα, 

περιβαλλοντικά προγράμματα, συμμετοχή σε οικολογικές δραστηριότητες π.χ. ανακύκλωση, αναδάσωση, 

καθαρισμός ακτών κ.τ.λ. 

Πολιτιστικές δράσεις: επισκέψεις σε χώρους τέχνης, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διοργάνωση 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων π.χ. συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις έργων τέχνης, ενίσχυση 

ερασιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών.  

Πολιτικές δράσεις: λειτουργία μαθητικών συμβουλί ων, συμμετοχή στη βουλή των εφήβων, έκδοση 

εφημερίδων 

Διαπολιτισμικές δράσεις: προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, εκδρομές στο εξωτερικό, διαδικτυακή 

επικοινωνία  
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Συνθήκες διεξαγωγής του μαθήματος: 

Αμοιβαίος σεβασμός 

Δημοκρατικό κλίμα 

ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα  

κουλτούρα διαλόγου  

προώθηση αυτενέργειας 

ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Τελικά, ίσως το μεγάλο στοίχημα στον 21
ο
 αιώνα είναι να συνδυάσει την εκπαιδευτική με την παιδευτική του 

λειτουργία και να αποτελέσει ένα χώρο παιδείας και πολιτισμού για τους νέους που θα στελεχώσουν την 

αυριανή κοινωνία. Στην προσπάθεια αυτή, αρωγοί μπορούν και πρέπει να συστρατευτούν όλοι,  

εκπαιδευτικοί και μαθητές, που αποτελούν την «φλέβα» που ζωντανεύει τον σημαντικό αυτό θεσμό.  

 

 

 

 


