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Πανελλαδικές Εξετάσεις 

Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής Παιδείας 
 

Απαντήσεις: 

 

Α) Ο συντάκτης του συγκεκριμένου κειμένου προσδιορίζει τις έννοιες της παιδείας και της 

εκπαίδευσης συγκρίνοντας τες σε διαχρονική βάση. Αρχικά, προβληματιζόμενος από τη 

χρήση τους σε επίπεδο θεωρίας και πράξης εντοπίζει πρώτα στην παιδεία στοιχεία εξέλιξης, 

λειτουργικότητας και εμβάθυνσης με απαρχή της στην αρχαία ελληνική τραγική ποίηση και 

ενέχοντας κυρίως σημασία ανατροφής και καλλιέργειας και κατόπιν μέτρου γνώσης και 

αρετής στην πλατωνική παιδεία, αλλά και στοιχείο παιγνιώδες στην ελληνική κλασσική 

αρχαιότητα. Διαφοροποιούμενη από την παιδεία, η εκπαίδευση συνάδει στη διδασκαλία και 

άσκηση. Ωστόσο και οι δύο έννοιες, παιδεία και εκπαίδευση συγκλίνουν και αποκλίνουν 

συγχρόνως, ασκούμενες ως προς τη γνώση μαθησιακά βάσει πολιτειακών εκπαιδευτικών 

θεσμών, αλλά και συχνά βάσει κοινωνικών και οικονομικών δυνατοτήτων. Καταλήγοντας ο 

κειμενογράφος υπογραμμίζει το στοιχείο διαφοροποίησης των δύο εννοιών που έγκειται στη 

μεθοδική και ελεύθερη λειτουργία της παιδείας, αλλά και τον πρακτικό και περισσότερο 

ελέγξιμο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

 

Β1)  Α) Λάθος 

        Β) Λάθος 

        Γ) Σωστό 

        Δ) Λάθος 

        Ε) Σωστό 

 

Β2 ) α) Η τελευταία παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης 

αντίθεσης «Από εκεί … υποχρεωτική.». Συγκεκριμένα, συγκρίνονται αντιθετικά οι έννοιες της 

παιδείας και της εκπαίδευσης βάσει της διαφορετικής φύσης τους, αλλά και του προορισμού 

τους. Η παιδεία αποτελεί κυρίως μέθοδο και λειτουργία που πραγματώνεται σε ελεύθερο 

πλαίσιο σε αντίθεση με την εκπαίδευση που αφορά στην πράξη ενέχοντας καθορισμένη 

αποστολή και όντας οριοθετημένη.  

 

Β) Ωστόσο: αντίθεση – εναντίωση  

επομένως: συμπέρασμα, σχέση αιτίου – αποτελέσματος 

προκειμένου: όρος –προϋπόθεση  

που πάει να πει ότι: επεξήγηση – διασάφηση 

κυρίως: έμφαση 
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Β3) α) 

 Οι αρχές της εντοπίζονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή. 

 Η ίδια λέξη […] σκοπίμως συνάδει/ συντείνει κάποτε τόσο με την παιδία 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/ εμφανείς και λανθάνουσες διαφορές. 

 

Β) Αναβαθμίζεται: υποτιμάται 

Μεταγενέστερη: προγενέστερη 

Επιτρέπουν: απαγορεύουν, αποτρέπουν 

Ιδιωτική: δημόσια 

Διαφορές: ομοιότητες 

 

Β4) α) Δύο ρήματα παθητικής φωνής στην πρώτη παράγραφο του κειμένου είναι τα εξής:  

 εναλλάσσονται 

 ανιχνεύονται 

 

β) Η χρήση της παθητικής φωνής στην πρώτη παράγραφο καθιστά το ύφος περισσότερο 

απρόσωπο, τυπικό, ουδέτερο, επίσημο, προσδίδοντας αντικειμενικότητα και συγχρόνως 

μεγαλύτερη πλοκή και συνθετότητα στα νοήματα των λεγομένων. Σαφώς και δίνεται έμφαση 

στο αποτέλεσμα/ δέκτη ενέργειας του ρήματος. 

 

Γ1) Παραγωγή λόγου 

1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Συγγραφή άρθρου για την μαθητική εφημερίδα, θεματικός άξονας 

του οποίου είναι ο παιδευτικός ρόλος που οφείλει το σχολείο να διαδραματίζει 

παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. 

2. Απαιτείται τίτλος 

3. Σε όλο το κείμενο κυριαρχούν:  

 η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό, τυπικό και επίσημο ύφος 

 χρήση γ’ ενικού και γ’ πληθυντικού προσώπου 

 στοιχείο αντικειμενικότητας 

 

Ζ1: α’ παράγραφος: Επιβάλλεται ο προσανατολισμός του σημερινού σχολείου στην 

τέλεση του παιδευτικού ρόλου του: 

 παροχή ανθρωπιστικής-ανθρωποκεντρικής παιδείας με ξεκάθαρο σύστημα 

ηθικοπνευματικών αξιών και προτύπων 

 διαμόρφωση υγιών, άρτιων προσωπικοτήτων, πομπών γνώσης ήθους και ζωής, 

ανθρώπων: 

 -με διευρυμένη αντίληψη, σκεπτόμενων κριτικά με αυτογνωσία, σεβασμό, προβληματισμό 

και στοχασμό, με πολυπρισματική θεώρηση του κόσμου και της ζωής,  με αποβολή   

συμπλεγμάτων, διατήρηση ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας και απόκτηση ατομικής  

συνείδησης 

 τόνωση – προώθηση κοινωνικής, πολιτικής, δημοκρατικής συνείδησης με πνεύμα 

ισοτιμίας, οικουμενικότητας, ανεκτικότητας, αλληλεγγύης, συνεργατικότητας, με 
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έντονο το αίσθημα του ενεργού και κοσμικού πολίτη στο πλαίσιο επίγνωσης εθνικής 

και πανανθρώπινης συνείδησης 

 συγκρότηση ανθρώπων με αισθητικά κριτήρια, εσωτερική πληρότητα και αρμονία, 

κοινωνική ολοκλήρωση, κοινωνική ολοκλήρωση απαλλαγμένη από ρατσιστικές 

αντιλήψεις-ξενοφοβία, δημοκρατικό πνεύμα, πολιτικοποιημένη στάση, κλίση στη 

γνήσια ψυχαγωγία και κουλτούρα, σεβασμό απέναντι στην παράδοση, τις αξίες, το 

περιβάλλον 

Ζ1: β’ παράγραφος: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλλεται να αναλάβει τον 

παιδευτικό ρόλο του εξαιτίας της σύγχρονης ελλειμματικής παρουσίας του ως προς την 

διαμόρφωση πεπαιδευμένων ανθρώπων.  

 Σημερινά γνωρίσματα του σχολείου όπως: τυποποιημένη – τεχνοκρατική γνώση,  

χρησιμοθηρική αντίληψή της, καλλιέργεια ανταγωνισμού, αγχωτικό πνεύμα 

εξετάσεων, στείρα απομνημόνευση, βαθμοθηρική διάθεση, απωθητικά σχολικά 

εγχειρίδια, βεβαρυμμένα σχολικά προγράμματα, μονοκρατορία της δασκαλοκεντρικής 

μάθησης, έλλειψη αυτενέργειας μαθητή, απαξίωση μαθημάτων γενικής παιδείας, 

έλλειψη σαφούς και ξεκάθαρου εκπαιδευτικού οράματος 

 Όλα τα παραπάνω γνωρίσματα επιτάσσουν τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 

σημερινού σχολείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα κελεύσματα των καιρών, τις 

κοινωνικές αλλαγές, τις πολιτισμικές εξελίξεις και κυρίαρχα στην υγιή 

προσαρμοστικότητα του ατόμου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος 

διατηρώντας το ανθρωπιστικό του πνεύμα. 

 

Μεταβατική παράγραφος προς Ζ2’ 

 

Ζ2’: α’ παράγραφος: Πρακτικές από μέρους του σχολείου- τρόπους από εκπαιδευτικούς 

και μαθητές προς ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου με σχεδιασμό και 

πραγμάτωση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχεύοντας στην 

παροχή και της ανθρωπιστικής παιδείας: 

-τρόποι βιωματικής μάθησης 

-χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, επικαιροποίση της πληροφορίας 

-πραγμάτωση «ρητορικών» αγώνων  

-προώθηση εθελοντικών δράσεων 

-διοργάνωση καλλιτεχνικών-αθλητικών εκδηλώσεων(αθλητικοί αγώνες, εκθέσεις 

ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, λογοτεχνικοί διαγωνισμοί  

-εκπόνηση συλλογικών εργασιών με διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων 

ανθρωπιστικού και θετικού περιεχομένου  

-προώθηση ομαδικών δραστηριοτήτων προς καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

έκφρασης, αλλά και τεχνικών αυτοκριτικής, αυτοαξιολόγησης των μαθητών με στόχο 

την αυτοβελτίωση και την αυτογνωσία   

 

Ζ2’: β’ παράγραφος: 

 Μέριμνα προς αναβαθμισμένη στοχοθεσία της διδακτικής διαδικασίας( 

προώθηση μαθημάτων με ανθρωπιστικό και κοινωνιολογικό περιεχόμενο) 

 Μέριμνα βελτίωσης της παιδευτικής διαδικασίας:  

-εκμαίευση και προσέγγιση της γνώσης από το μαθητή (αυτενέργεια, αυτοέκφραση) 

-μαθητοκεντρική μάθηση 

- ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή, συντονιστή, επόπτη, εμψυχωτή (με 

αίσθημα  χιούμορ και υιοθετώντας παιγνιώδεις μορφές μάθησης) 
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-ενίσχυση δημιουργικής αυτοέκτασης, φαντασίας του μαθητή με στόχο τη γαλούχηση 

και τη σφυρηλάτηση της προσωπικότητας του με τα ιδανικά του ολυμπιακού 

πνεύματος, του αθλητικού ιδεώδους, του δημοκρατικού πνεύματος , της κοινωνικής 

συνείδησης 

 

Επίλογος 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


