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A1.    (25 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

 

     ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ν ζπγγξαθέαο αλαιύεη ηε ζρέζε ησλ ελλνηώλ ηεο 

παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά, δηεξεπλώληαο ηελ έλλνηα παηδεία, αλαθέξεη 

όηη μεθηλάεη απ’ ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ γηα λα θαηαιήμεη λα ζεκαίλεη γλώζε θαη 

αξεηή. Αλ θαη έρεη αλαγλσξηζηεί ε εηπκνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ζπλάθεηα 

κεηαμύ ησλ όξσλ παηδεία θαη εθπαίδεπζε (κε ηελ ζεκεξηλή έλλνηα), νη όξνη απηνί 

δηαθέξνπλ ζηα ζεκεία. Γη’ απηό θξίλεηαη ζθόπηκε ε ελδειερήο εμέηαζε ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζύγρπζε. Καηά ηε δηεξεύλεζε απηήο σο θνηλό 

ζηνηρείν εληνπίδεηαη ε θιηκαθσηά παξερόκελε γλώζε  θξαηηθά θαη ελίνηε ηδησηηθά. 

Από ηελ άιιε πιεπξά νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηε θύζε θαη ην ζηόρν ηνπο κε ηελ 

παηδεία λα πξνζεγγίδεη ζεσξεηηθά ηε γλώζε σο πξντόλ ειεύζεξεο βνύιεζεο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε λα έρεη πξαθηηθό ραξαθηήξα ζε νξηνζεηεκέλν θαη επηβεβιεκέλν 

πιαίζην. 

 

 

 

 

Β1.   (10 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

α. ΛΑΘΟ 

β. ΛΑΘΟ 

γ. ΩΣΟ 

δ. ΛΑΘΟ 

ε. ΩΣΟ 
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Β2.   

 

α)    (5 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

 

Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζύγθξηζεο-αληίζεζεο. Οη 

ζπγθξηλόκελνη όξνη είλαη ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε. Οη δηαθνξέο ηνπο αλαιύνληαη 

ζηηο ιεπηνκέξεηεο «Γειαδή: …. ππνρξεσηηθή». Δλδεηθηηθέο ιέμεηο: «δηαθνξέο» , 

«δηαθνξεηηθή» , «απνθιίλνληα»,  «Αληίζεηα» , «πξναηξεηηθή» , «ππνρξεσηηθή». 

 

 

 

β)    (5 ΜΟΝΑΓΔΣ)  

 

 

Ωζηόζο: αληίζεζε 

επομένως: ζπκπέξαζκα 

προκειμένοσ: ζθνπό 

ποσ πάει να πει: επεμήγεζε 

κσρίως: έκθαζε 

 

 

Β3. 

 

α)      (5 ΜΟΝΑΓΔΣ)  

 
 Οη αξρέο ηεο εληνπίδνληαη ζηνλ Αηζρύιν θαη ζηνλ νθνθιή. 
 Η ίδηα ιέμε […] ζθνπίκσο ζρεηίδεηαη /ζπλδέεηαη θάπνηε ηόζν κε ηελ παηδία 

όζν θαη κε ηελ παηδηά. 
 […] ην νπνίν, όζν βιέπσ ζηα ιεμηθά, παξνπζηάδεηαη πξώηε θνξά ζηνλ 

πιαησληθό Κξίησλα. 
 […] δεκηνπξγεί ζύγρπζε εηο βάξνο θαη ησλ δύν παξαγόλησλ ηεο θξίζηκεο 

απηήο ζπδπγίαο. 
 Από εθεί θαη πέξα αξρίδνπλ πξόδειεο θαη ιαλζάλνπζεο δηαθνξέο […]  

 

 
β)      (5 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

 

αλαβαζκίδεηαη ≠ ππνβαζκίδεηαη 

κεηαγελέζηεξε ≠ πξνγελέζηεξε 

επηηξέπνπλ ≠  απνηξέπνπλ 
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ηδησηηθή ≠ δεκόζηα 

δηαθνξέο ≠ νκνηόηεηεο 

 

 

 

Β4. 

 

α)   (2 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

«ελαιιάζζνληαη», «αληρλεύνληαη 

 

 

β)   (3 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

 

Η παζεηηθή θσλή θαζηζηά ην ύθνο ζνβαξό, ηππηθό, απξόζσπν θαη πξνζδίδεη 

αληηθεηκεληθόηεηα, εγθπξόηεηα θαη θαη’ επέθηαζε πεηζηηθόηεηα. 

 

 

 

Γ1.       (40 ΜΟΝΑΓΔΣ) 

 

 

Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: 

 

Άξζξν → Σίηινο  

 

 

α) 

  

Δθπαηδεπηηθόο ξόινο 

 
 Μεηάδνζε γλώζεσλ  
 Δπαθή κε ηηο επηζηήκεο 
 Γισζζηθή θαιιηέξγεηα  
 Κξηηηθή ηθαλόηεηα, αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνύ 

 
Παηδεπηηθόο ξόινο 

 
 Ηζηθή δηάπιαζε (θώδηθαο αμηώλ: ζεβαζκόο, αλζξσπηζκόο, αιιειεγγύε, 

δηθαηνζύλε) →  ιόγσ θπξηαξρίαο πιηζηηθώλ πξνηύπσλ, ζενπνίεζεο ρξήκαηνο 

ακνξαιηζκνύ, αληαγσληζκνύ, ςπρξνύ νξζνινγηζκνύ 
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 Ψπρν-ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε → έληνλνη ξπζκνί δσήο ηδηαίηεξα ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα, έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, κε πγηή πξόηππα, άγρνο, 

πίεζε, πξνβνιή βίαο από ηα ΜΜΔ, απξόζσπεο ζρέζεηο. 
 Κνηλσληθνπνίεζε → αηνκηθηζκόο, κνλαμηά, αληαγσληζκόο, ξαηζηζκόο, 

ζηεξεόηππα. 
 Πνιηηηθνπνίεζε → αλέζεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ παζεηηθνπνίεζε, 

παξαπιεξνθόξεζε, θαηάξξεπζε ηδενινγηώλ, έληνλνο θνκκαηηζκόο, 

επλνηνθξαηία, αλαμηνθξαηία, πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 
 Αζιεηηθή παηδεία → ζύγρπζε αζιεηηθνύ ηδεώδνπο κε βία ζηα γήπεδα, , 

αληαγσληζκόο, εκπνξεπκαηνπνίεζε αζιεηηθήο ηδέαο, ρξήζε αλαβνιηθώλ 

νπζηώλ. 
 Πνιηηηζηηθή ζπλείδεζε →  ηζηνξηθή άγλνηα, πνιηηηζηηθή ππνθνπιηνύξα, 

παγθνζκηνπνίεζε, λόζεπζε πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο, εζληθηζκόο, ιαλζαζκέλε 

ηαύηηζε ηεο παξάδνζεο κε ζπληεξεηηζκό, μελνκαλία. 
 Οηθνινγηθή ζπλείδεζε (εζεινληηθέο δξάζεηο π.ρ. αλαδαζώζεηο) → 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, αζηηθνπνίεζε. 
 

 

 
β) Ρόινο Δθπαηδεπηηθώλ:  

 

 Μαζεηνθεληξηθή θαη όρη δαζθαινθεληξηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο (ν δάζθαινο 

σο σθξάηεο – θαζνδεγεηήο θαη όρη σο απζεληία), απόξξηςε ηεο ζηείξαο 

απνζηήζηζεο θαη ηεο ρξεζηκνζεξηθήο αληίιεςεο ηεο γλώζεο.    

 Γηάινγνο κε ηνπο καζεηέο, πξνώζεζε ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο ηεο 

πξνζσπηθήο άπνςεο, αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνύ θαη θαιιηέξγεηα θξηηηθήο 

ζθέςεο. 

 Βησκαηηθή κάζεζε (έληαμε λέαο ηερλνινγίαο ζηε δηδαθηηθή, επηζθέςεηο ζε 

ρώξνπο πνιηηηζκνύ, ηέρλεο, εξγαζηήξηα). 

 Δθπαηδεπηηθνί –πξόηππα εζηθήο.  

 Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε έρνληαο γλώζε ςπρνινγίαο ησλ εθήβσλ.  

 Γηνξγάλσζε δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζθνξάο (αλαδαζώζεηο, ζπγθέληξσζε 

ηξνθίκσλ γηα αλαμηνπαζνύληεο..) 

 

 

 

 

Ρόινο καζεηώλ: 

 

 Μαζεηηθέο θνηλόηεηεο: 
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 -πνιηηηθή αγσγή (ππεύζπλε ζπκκεηνρή ζε πεληακειή θαη 

δεθαπεληακειή ζπκβνύιηα)  

 -δεκηνπξγία ζρνιηθήο εθεκεξίδαο-ηζηνζειίδαο → αλάδεημε 

πξνβιεκάησλ ζρνιείνπ, έθθξαζε θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ ησλ 

καζεηώλ κε παξξεζία → ελεξγνί πνιίηεο 

 

 πκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο: 

-ηέρλε  

-θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε (νκάδεο ζεάηξνπ, ξεηνξηθήο) 

 

 Δζεινληηζκόο: 

      -ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθέο νκάδεο 

 


