
 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Ο συντάκτης του κειμένου πραγματεύεται τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο 

έννοιες Παιδεία και εκπαίδευση. Αρχικά, επισημαίνοντας πως η  λέξη παιδεία 

διαθέτει τεράστιο σημασιολογικό εύρος τοποθετεί την έναρξη της χρήσης της στην 

αρχαιότητα και δίνει την ερμηνεία του. Συνεχίζοντας αναφέρει πως η πλησιέστερη 

έννοια της εκπαίδευσης σημαίνει εμπέδωση μέσω διδασκαλίας. Παρόλο που οι 

όροι δεν είναι συνώνυμοι, έχουν κάποιες ομοιότητες κυρίως επειδή σχετίζονται με 

την απόκτηση διαβαθμισμένης γνώσης και μάθησης από όλους τους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς με παράλληλη ιδιωτική ίσως επίβλεψη. Ωστόσο, 

κλείνοντας συμπεραίνει πως οι δύο έννοιες διαφέρουν ως προς τον χώρο και τον 

χρόνο, καθώς  η παιδεία θεωρείται λειτουργία ελεύθερη και προαιρετική, ενώ η 

εκπαίδευση έχει συγκεκριμένους στόχους και είναι υποχρεωτική. 

Β.1.  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος  

ε. Σωστό 

Β.2. α) Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο ανάπτυξης τη σύγκριση- αντίθεση. 

Ειδικότερα, συγκρίνει τους όρους Παιδεία και εκπαίδευση επισημαίνοντας τις 

βασικές διαφορές τους. Η αναφορά είναι: «Η παιδεία είναι περισσότερο…  

υποχρεωτική». 

β)   ωστόσο:  αντίθεση 

επομένως:  συμπέρασμα 

προκειμένου:  προϋπόθεση, σκοπός 

που πάει να πει ότι:  επεξήγηση 

κυρίως:  επιτονισμός, έμφαση 

Β3. α)  Οι αρχές της εντοπίζονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή. 

Η ίδια λέξη σκοπίμως συνδέεται κάποτε τόσο με την παιδία όσο και με την παιδιά. 

το οποίο, όσο βλέπω λεξικά, παρουσιάζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα. 



 

 

Δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δυο παραγόντων της κρίσιμης αυτής 

συζυγίας. 

Από εκεί και πέρα αρχίζουν πρόδηλες και λανθάνουσες διαφορές. 

β) αναβαθμίζεται:  υποβαθμίζεται 

μεταγενέστερη: προγενέστερη 

επιτρέπουν:  απαγορεύουν 

ιδιωτική:  δημόσια 

διαφορές:  ομοιότητες 

Β.4. α) εναλλάσσονται 

              Ανιχνεύονται 

β) Ο συγγραφέας με τη χρήση της παθητικής σύνταξης δίνει περισσότερη έμφαση 

στο αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου καθιστώντας το ύφος πιο σοβαρό, 

απρόσωπο και επιστημονικό καθώς αναφέρεται στις ορολογίες παιδεία και 

εκπαίδευση, στην προέλευσή τους και την έννοιά τους στην αρχαιότητα. 

Γ.  Κειμενικό είδος:  Άρθρο 

Ενδεικτικός τίτλος: Σχολείο και ανατροφοδότηση νου και ψυχής 

Πρόλογος:  αφορμή:  επίκαιρο γεγονός:  ο διάλογος της μαθητικής κοινότητας για 

το μορφωτικό ρόλο του σχολείου. 

Αναφορά στη διαφοροποίηση των εννοιών εκπαίδευση και παιδεία (επισήμανση 

χαρακτηριστικών τους). Αναγκαιότητα παιδευτικής παράλληλα με εκπαιδευτικής 

λειτουργίας του σχολείου.  

Ζητούμενο α΄ 

Εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου:  

 Διευρύνει τις νοητικές δυνάμεις του ατόμου ενεργοποιώντας τη δημιουργική 

του φαντασία και οξύνοντας την κριτική του ικανότητα.  

 Προάγει την κοινωνικότητα και τη διαπολιτισμικότητα μέσω της 

καλλιέργειας των διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Αποτελεί εχέγγυο για την καλύτερη δυνατή επαγγελματική αποκατάσταση. 
 

 Εξοικειώνει το νέο με τους πολιτικούς θεσμούς και τους τρόπους 
συμμετοχής στα κοινά επιτρέποντας τη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης. 

 



 

 

 Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (γλωσσομάθεια, χρήση Η/Υ), ώστε οι νέοι 
να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.  

 

Παιδευτική λειτουργία του σχολείου:  

  Συντελεί στη διαμόρφωση του πνευματικού υποβάθρου του μαθητή. 
Μέσω της παιδείας το άτομο αποκτά πλήθος γνώσεων που του επιτρέπουν 
να αντιληφθεί και να κατανοήσει το κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσει τον 
προβληματισμό του, την γόνιμη αμφιβολία για κοινωνικά και πολιτικά 
ζητήματα και με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις. Έχοντας επίγνωση  της δικής του παρουσίας και του δικού 
του ρόλου στο πολυσύνθετο κοινωνικό πλέγμα αντιλαμβάνεται την ανάγκη 
πνευματικής ελευθερίας και αντιστέκεται σε περιπτώσεις χειραγώγησής 
του.  

 Η Παιδεία διαμορφώνει  το ηθικό υπόβαθρο του μαθητή. Η Παιδεία, καθώς 
θέτει στο κέντρο των επιδιώξεών της τον ίδιο τον άνθρωπο, υποδεικνύει 
υγιή πρότυπα συμπεριφοράς καλλιεργώντας ηθικές αξίες και μυώντας τον 
άνθρωπο σε έναν ηθικό τρόπο ζωής.  Ειδικά ο νέος μαθητής ασκεί την 
αυτοκριτική του με σκοπό την βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς του και 
την πρόταξη του κοινού καλού πιο πάνω από το ατομικό συμφέρον. 
Διαπιστώνει την εξαιρετική σημασία του αλληλοσεβασμού και της 
αλληλοκατανόησης κι επιχειρεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του ένα 
ισχυρό πλέγμα ηθικών αξιών.  

 Η Παιδεία συντελεί στην ορθή κοινωνικοποίηση του νέου μαθητή. 
Καλλιεργείται σταδιακά από όλους τους θεσμούς η ανάγκη σεβασμού των 
άλλων προκειμένου η συνύπαρξη   να λειτουργεί ομαλά και εξίσου 
επωφελώς για όλους. Το άτομο αντιλαμβάνεται την ανάγκη σύναψης 
ουσιαστικών ανθρωπίνων σχέσεων, κατανοεί πως κάθε ενέργειά του έχει 
αντίκτυπο στους άλλους και εργάζεται προς την ανάπτυξη αισθήματος 
συλλογικής ευθύνης.    

 Η Παιδεία καλλιεργεί την ψυχική ευαισθησία. Μέσω της παιδείας ο νέος  
αποκτά ευαισθησία και καλλιεργεί ψυχικές αρετές όπως πίστη, ελπίδα, 
αγάπη, πραότητα κ.ά. Επιπλέον, δείχνει σεβασμό και κατανόηση απέναντι 
στα συναισθήματα των άλλων και προσπαθεί να αποκρούει τα δικά του 
αρνητικά συναισθήματα όπως λ.χ. η ζηλοφθονία.  

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Β΄ 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Μέσω της μαθητοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της  

γόνιμης επαφής μαθητών και εκπαιδευτικών, τον διάλογο μεταξύ τους και 

τη βιωματική μάθηση επιτυγχάνεται η διαμόρφωση σκεπτόμενων 

ανθρώπων με οξύνοια και κριτική ικανότητα αποτελεί αναγκαία 



 

 

προϋπόθεση της κοινωνικής προόδου και πηγάζει από την κατάλληλη 

εκπαίδευση από όλες τις βαθμίδες της.  

 Προσπάθεια του εκπαιδευτικού να εθίζει το άτομο στο πνεύμα της 

συλλογικότητας και της συνεργασίας, ώστε να καλλιεργείται η κοινωνική 

συνείδηση που θα βοηθήσει το νέο να προτάσσει το συλλογικό συμφέρον 

πιο πάνω από το ατομικό.  

 Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διδάσκει τη σωστή εφαρμογή των κανόνων 

στο χώρο του σχολείου δίνοντας έμφαση στον παιδαγωγικό ρόλο της ποινής 

και απορρίπτοντας τον εκδικητικό.   

 Ο εκπαιδευτικός με τη στάση και το ρόλο του σε ένα σύγχρονο σχολείο 

οφείλει να λειτουργεί ως υγιές πρότυπο για τους μαθητές του. Η 

εμφύσηση ιδανικών από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές είναι αναγκαία 

ιδιαίτερα στην εποχή μας που κατακλύζεται από αμοραλιστικά φαινόμενα.   

 Ο εκπαιδευτικός κρίνεται επιτακτικό να καλλιεργεί την αισθητική αγωγή  

και να τους μυήσει στο ωραίο και την τέχνη. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν 

να διακρίνουν τα προϊόντα υποκουλτούρας και  εμπορευματοποιημένης 

τέχνης και να αντιστέκονται στη λεγόμενη «μαζική κουλτούρα».  

 Επειδή οι σημερινοί μαθητές ζουν στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου ενδέχεται να 

σπουδάσουν και να εργαστούν, επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός να 

λειτουργήσει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διάστασης. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί, εάν εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη τροποποιήσεις  που 

συνάδουν με τα σύγχρονα δεδομένα.    

ΡΟΛΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Ανάπτυξη μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο μέσω του διαλόγου 

και της συνεργασίας. 

 Εθισμός των μαθητών στη συλλογική δράση, την υπευθυνότητα μέσω της 

γνώσης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μαθητών. 

 Κατοχύρωση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, ελεύθερης έκφρασης και 

ανάπτυξης της προσωπικότητας κάθε μαθητή. 

 Ανάπτυξη της υπευθυνότητας καθώς οι μαθητές  κρίνουν και εκτιμούν το 

νόημα κάθε δραστηριότητας στο πλαίσιο του σχολείου. 

 Το νεαρό άτομο μέσα από τη διεύρυνση των πνευματικών του οριζόντων και 

την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού θα μπορεί να προβαίνει σε γόνιμη 

αμφισβήτηση των «κακώς κειμένων» και να αντιστέκονται σθεναρά στις 

προσπάθειες των ΜΜΕ για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα.  

 Ενεργός συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα του σχολείου. 



 

 

 Απαγκίστρωση από τον βαθμοθηρικό χαρακτήρα του σχολείου και 

εμπέδωση της αξίας της συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητικών ομάδων. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συνοψίζοντας παιδεία και εκπαίδευση ως άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες 

προϋποθέτουν η μία την άλλη, ώστε το άτομο να οδηγηθεί στην  ολότητα. Η 

παιδεία, ωστόσο, είναι καθήκον κάθε ανθρώπου που μέσου της δικής του πράξης 

και δια μέσου της πράξης όλων των άλλων προάγει τον ύπατο σκοπό της 

εκπαίδευσης , δηλαδή να καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες και τις αξίες του 

πολιτισμού. Έτσι, ο μαθητής οφείλει να είναι δεκτικός και με « ανοιχτό βλέμμα»  

απέναντι στον εκπαιδευτικό αλλά και ο εκπαιδευτικός να αποτελεί το άναμμα μιας 

σπίθας για μάθηση και ζωή.  

 

 


