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Α1. Ο ζπληάθηεο αλαιύεη ηε ζρέζε παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο. Παξαηεξεί όηη
ζηελ αξραηόηεηα ν όξνο παηδεία εληνπίδεηαη ζηνπο ηξαγηθνύο πνηεηέο κε ηε
ζεκαζία ηεο
αλάπηπμεο ζηνλ Πιάησλα σο γλσζηηθή θαη εζηθή
δηαπαηδαγώγεζε ελώ κεξηθέο θνξέο απνδίδεη ηελ παηδηθή αθέιεηα θαη ηελ
ςπραγσγία. Ο όξνο εθπαίδεπζε ζπλαληάηαη ζηνλ «Κξίησλα» γηα λα δειώζεη
ηελ έλλνηα ηεο δηδαρήο. Θεσξεί πσο νη δύν όξνη δελ ηαπηίδνληαη θαη εθηηκά
πσο απαηηείηαη πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξώλ ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεη πσο θαη νη δύν όξνη αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσκέλε
απόθηεζε γλώζεσλ σζηόζν δηαθέξνπλ αθνύ ε παηδεία είλαη ζεσξεηηθή θαη
ζρεηηθά αλεμάξηεηε δηαδηθαζία ελώ ε εθπαίδεπζε έρεη ραξαθηήξα πξαθηηθό
θαη πξννξηζκό θαζνξηζκέλν . (105 ιέμεηο)

Β1.
α. ΛΑΘΟ
β. ΛΑΘΟ
γ. ΩΣΟ
δ. ΛΑΘΟ
ε. ΩΣΟ
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Β2. α) Σηελ ηειεπηαία παξάγξαθν εληνπίδνληαη δύν ηξόπνη αλάπηπμεο .
Ο βαζηθόο ηξόπνο είλαη ε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε αθνύ επηζεκαίλνληαη νη
δηαθνξέο ησλ ελλνηώλ παηδεία θαη εθπαίδεπζε.
Φαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ζηελ παξάγξαθν:
Η παιδεία είναι πεπιζζόηεπο μέθοδορ. η εκπαίδεςζη κςπίωρ ππάξη.
Η παιδεία είναι (ππέπει να είναι, για να μην παπαβαίνει ηον εαςηό ηηρ)
λειηοςπγία λίγο πολύ ελεύθεπη. […] Αντίθετα, η εκπαίδεςζη ελέγσεηαι εκ
πποθέζεωρ ενηεηαλμένη4.
 Η παιδεία είναι (οθείλει να είναι) πποαιπεηική∙ η εκπαίδεςζη θεωπείηαι,
και ζωζηά, ςποσπεωηική.



Δεπηεξεύσλ ηξόπνο αλάπηπμεο είλαη ν νξηζκόο αθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ζύγθξηζεο θαη αληίζεζεο παξαβάιινληαη ε έλλνηα παηδεία θαη εθπαίδεπζε
κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο.
Αληίζηνηρα ζεκεία ζηελ παξάγξαθν
Φαξαθηεξηζηηθά ηεο παηδείαο
 Η παιδεία είναι πεπιζζόηεπο μέθοδορ
Η παιδεία είναι …λειηοςπγία λίγο πολύ ελεύθεπη
Η παιδεία είναι … πποαιπεηική
Φαξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο
 η εκπαίδεςζη (ενν. είναι) κςπίωρ ππάξη
η εκπαίδεςζη ελέγσεηαι εκ πποθέζεωρ ενηεηαγμένη
η εκπαίδεςζη θεωπείηαι …ςποσπεωηική
Ζ άζθεζε δεηνύζε κόλν έλαλ ηξόπν αλάπηπμεο.
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β) Σηελ ηξίηε παξάγξαθν νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο
απνδίδνπλ αληίζηνηρεο λνεκαηηθέο ζρέζεηο.
Γηαζξωηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο

Ννεκαηηθή ζρέζε

Ωζηόζν

αληίζεζε /ελαληίσζε

επνκέλωο

ζπκπέξαζκα

πξνθεηκέλνπ

ζθνπόο

Πνπ πάεη λα πεη όηη

επεμήγεζε

θπξίωο

έκθαζε

Β3.
α)

πλώλπκα
 Οη αξρέο ηεο εληνπίδνληαη /επηζεκαίλνληαη / βξίζθνληαη ζηνλ
Αηζρύιν θαη ζηνλ Σνθνθιή.
 Η ίδηα ιέμε [...] ζθνπίκσο ζπλδέεηαη / ζπζρεηίδεηαη / ηαπηίδεηαη
θάπνηε ηόζν κε ηελ παιδία όζν θαη κε ηελ παιδιά.
 [...] ην νπνίν, όζν βιέπσ ζηα ιεμηθά, παξνπζηάδεηαη / θαλεξώλεηαη /
απαληάηαη πξώηε θνξά ζηνλ πιαησληθό Κπίηωνα.
 [...] δεκηνπξγεί ζύγρπζε εηο βάξνο θαη ησλ δύν παξαγόληωλ /
παξακέηξωλ ηεο θξίζηκεο απηήο ζπδπγίαο.
 Από εθεί θαη πέξα αξρίδνπλ θαλεξέο / πξόδειεο / νθζαικνθαλείο /
νξαηέο / μεθάζαξεο θαη ιαλζάλνπζεο δηαθνξέο [...].

β)

Αληώλπκα






αλαβαζκίδεηαη: ππνβαζκίδεηαη / ππνηηκάηαη / ππνβηβάδεηαη
κεηαγελέζηεξε : πξνγελέζηεξε / πξνεγνύκελε /παιαηόηεξε
επηηξέπνπλ: απαγνξεύνπλ / εκπνδίδνπλ /απνθιείνπλ
ηδηωηηθή: δεκόζηα / θξαηηθή
δηαθνξέο: νκνηόηεηεο
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Β4.
α) Ρήκαηα παζεηηθήο θωλήο:
ελαιιάζζνληαη, πξόθεηηαη, αληρλεύνληαη, αλαβαζκίδνληαη, αλαδεηθλύεηαη,
ζεσξείηαη, ζπλάπηεηαη.
Ζ άζθεζε δεηνύζε λα δνζνύλ 2 από ηα παξαπάλω ξήκαηα.
β) Η ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν θαζηζηά ην
ύθνο ηνπ θεηκέλνπ αληηθεηκεληθό θαη ηππηθό, επίζεκν, απξόζσπν θαη ζνβαξό
όπσο αξκόδεη ζε θείκελν απηνύ ηνπ ηύπνπ.

Γ1.
Σίηινο: Ζ δηηηή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ

Πξόινγνο:
Θέκα: Εθπαίδεπζε θαη παηδεία ζην ζρνιείν
Θέζε: Είλαη αλάγθε ην ζρνιείν λα αζθεί παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
παηδεπηηθή ιεηηνπξγία νπόηε είλαη ζαθέο όηη ηόζν νη εθπαηδεπηηθνί όζν θαη νη
καζεηέο/καζήηξηεο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο ζηελ
ελίζρπζε ηνπ παηδεπηηθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ.

Κύξην Μέξνο:
Α΄ Εεηνύκελν: Τν ζρνιείν νθείιεη λα αζθεί παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπηηθή
θαη παηδεπηηθή ιεηηνπξγία.
I. Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ εθπαηδεπηηθή, ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
- Αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ:
 αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ λα απνθηήζεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο
πξαγκαηηθόηεηαο
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 ζύλζεηνο ηξόπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο
– απμεκέλεο απαηηήζεηο ιόγσ ηεο αικαηώδνπο αλάπηπμεο ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη

-Οθέιε από ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ:
 ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί ηε θηινκάζεηά ηνπ, θαζίζηαηαη εγγξάκκαηνο,
απνθηά εθόδηα γηα ην ππόινηπν ηνπ βίνπ ηνπ, ληώζεη αζθαιήο θαη
δηεθδηθεί κηα αμηνπξεπή ζέζε ζηελ θνηλσλία
 απνθηά πξνζόληα πνπ ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα επηβηώλεη κε άλεζε,
αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο θιίζεηο ηνπ
II. Λόγνη πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ:
 αλάγθε έληαμεο ηνπ αλζξώπνπ ζηελ επξύηεξε θνηλσληθή
πξαγκαηηθόηεηα, απόθηεζεο δηεπξπκέλεο θαη ζθαηξηθήο αληίιεςεο γηα
ηνλ θόζκν, επαθήο κε εζηθά πξόηππα, κε αμίεο, αλάγθε ελαξκόληζεο
κε ην πεξηβάιινλ ηεο δσήο ηνπ
 αλάγθε αληαπόθξηζεο ηνπ αλζξώπνπ ζηνπο πνιιαπινύο ξόινπο ηνπο
νπνίνπο επηθπιάζζεη γηα απηόλ ε ζύγρξνλε θνηλσλία
-Οθέιε από ηελ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ:
 ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη ειεύζεξε θαη απηνδύλακε πξνζσπηθόηεηα,
απνθηά αμίεο, αθνύ θαιιηεξγείηαη πλεπκαηηθά, ςπρηθά θαη εζηθά
 ε θνηλσλία ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε αλζξώπνπο πνπ απνθηνύλ
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε, ππεπζπλόηεηα ελώ δηαπλένληαη από
νξάκαηα θαη ζηόρνπο

Β΄ Εεηνύκελν: Τξόπνη ελίζρπζεο ηνπ παηδεπηηθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ από
εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο/καζήηξηεο.
 Οη εθπαηδεπηηθνί
 νθείινπλ λα θέξνπλ ηνπο καζεηέο όρη κόλν ζε επαθή κε ην
κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ αιιά λα ηνπο πξνζθέξνπλ επξύηεξα
κνξθσηηθά εξεζίζκαηα
 δηνξγαλώλνληαο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε
ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, κνπζηθή, δσγξαθηθή θ.ά.
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 ζρεκαηίδνληαο αλάινγνπο νκίινπο πνιηηηζηηθήο δξάζεο ζην πιαίζην ηνπ
ζρνιείνπ αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία
 πξνσζώληαο ηε θηιαλαγλσζία κέζσ επηζθέςεσλ ζε εθζέζεηο θαη
θεζηηβάι βηβιίνπ θαη κέζσ θηινμελίαο ζπγγξαθέσλ , επηζηεκόλσλ θαη
θαιιηηερλώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
 θαζηεξώλνληαο ζρνιηθνύο αζιεηηθνύο αγώλεο πνπ ζα επηζηξέςνπλ
ζηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία ηνπ ζπλαγσληζκνύ θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο
 δεκηνπξγώληαο ξεηνξηθνύο νκίινπο πνπ ζα σζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ
νπζηαζηηθή κειέηε ζεκειησδώλ θνηλσληθώλ δεηεκάησλ δεκηνπξγώληαο
ξεηνξηθνύο νκίινπο πνπ ζα σζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε
νπζηαζηηθήο
κειέηεο
ζεκειησδώλ
θνηλσληθώλ
δεηεκάησλ
επηρεηξεκαηνινγίαο κε δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πνηνηηθνύ δηαιόγνπ
 εληζρύνληαο ηνλ ξόιν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο όπσο απηή
αλαπηύζζεηαη ζηνλ ρώξν ησλ δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ πνπ ήδε
αμηνπνηνύληαη ζην ζρνιείν

 Οη καζεηέο /καζήηξηεο
 Οθείινπλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα δηαηππώλνπλ
πξνηάζεηο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο
 λα
νξγαλώλνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, λα ζπγθξνηνύλ νκάδεο
ελαζρόιεζεο κε ηε κνπζηθή, ηνλ ρνξό θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο
 λα κειεηνύλ ηελ επηθαηξόηεηα (αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ,
κειέηε ειεθηξνληθνύ ηύπνπ) θαη λα θέξλνπλ πξνο ζπδήηεζε ζηελ ηάμε
ζέκαηα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο
 λα δεκηνπξγνύλ ηζηνζειίδεο θαη λα ηηο ζηειερώλνπλ δπλακηθά κε
δηαξθή αξζξνγξαθία θαη αληαιιαγή απόςεσλ
 λα επηθνηλσλνύλ νξγαλσκέλα κε καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ αιιά θαη
άιισλ ρσξώλ ζην πιαίζην ησλ ηειεδηαζθέςεσλ
 λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθέο δξάζεηο κε ζθνπό ηελ θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή επαηζζεηνπνίεζή ηνπο
 λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ κε
ζθνπό ηελ αλάδεημε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο
 λα ελδηαθέξνληαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ
δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.
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Δπίινγνο
Σπκπεξαζκαηηθά, ην ζρνιείν ζηνλ 21ν αηώλα ρξεηάδεηαη λα είλαη έλα
δεκηνπξγηθό ζρνιείν, έλαο ρώξνο πνπ ζα πξνσζεί ηελ νπζηαζηηθή παηδεία θαη
δελ ζα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε.
(Υπνγξαθή αξζξνγξάθνπ)
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