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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές

Περίληψη
Παιδεία και εκπαίδευση
• Ευρύτητα όρου παιδείαπ ιστορική αναδροµή (αρχαιότητα): συνώνυµη
νεαρής ηλικίας (παιχνίδιπ πολυλογία)
• Παιδεία και εκπαίδευση: ετυµολογική και λειτουργική συγγένειαπ
εκπαίδευση-διδασκαλία (Πλάτων)
• Παιδεία και εκπαίδευσηπ όµως διαφοροποιούνται (σύγχυση)π έλεγχος
νηφάλιος: προϋπόθεση σύγκρισης και διάκρισηςπ κοινή παράµετρος:
κλιµακούµενη γνώση ακόµα και µε ιδιωτική µέριµνα
• ∆ιαφορές λόγω χωροχρόνουπ διαφορετικής φύσης και σκοπού
• Παιδεία: ελεύθερη και προαιρετικήπ Εκπαίδευση: καθορισµένη και
υποχρεωτική
Ο συγγραφέας στο κείµενό του αντιπαραθέτει τις έννοιες παιδεία και εκπαίδευση.
Αρχικά, τεκµηριώνει την ευρύτητα του όρου παιδεία µε ιστορική αναδροµή και
στην διαπαιδαγώγηση µε την τραγική ποίηση και στη γνώση µε τη φιλοσοφία.
Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η διδακτική, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, πτυχή της
εκπαίδευσης προσεγγίζει την παιδεία. Όµως, η διαφοροποίηση των εννοιών
προαπαιτεί την εµβάθυνση για τη σύγκριση τους και την κλιµακούµενη γνώση,
ακόµα και µε ιδιωτική µέριµνα. Καταληκτικά, συµπεραίνει ότι η παιδεία είναι
ελεύθερη και εθελοντική, ενώ η εκπαίδευση είναι καθορισµένη και αναγκαστική.
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Β2.

α) Σύγκριση – αντίθεση.
Συγκρίνονται οι έννοιες παιδεία και εκπαίδευση: «Η παιδεία είναι
περισσότερο … υποχρεωτική». Η χρήση της λέξης «αντίθετα»
επιβεβαιώνει την ύπαρξη σύγκρισης-αντίθεσης.
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Α1.

β) ωστόσο: αντίθεση
εποµένως: συµπέρασµα
προκειµένου: σκοπό
που πάει να πει ότι: επεξήγηση
κυρίως: έµφαση
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α) ανιχνεύονται: εντοπίζονται
συνάπτεται: συνδέεται
εµφανίζεται: φανερώνεταιπ προβάλλεται
συντελεστών: παραγόντων
προφανείς: ολοφάνερεςπ έκδηλες
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Β3.

β) αναβαθµίζεται: υποβαθµίζεται
µεταγενέστερη: προγενέστερη
επιτρέπουν: απαγορεύουν
ιδιωτική: δηµόσια
διαφορές: οµοιότητες
Β4.

α) ανιχνεύονται, αναβαθµίζεται

β) Η παθητική φωνή προσδίδει αντικειµενικότηταπ καθιστά το ύφος του
κειµένου σοβαρόπ αυστηρό και επίσηµο. ∆ηλώνει ενδιαφέρον για το
αποτέλεσµα της ενέργειας.
Γ1.

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στη µαθητική εφηµερίδα
Ύφος: σοβαρό.

Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικόπ γ΄ ενικό – πληθυντικό.
Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική

Τίτλος: «Ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου»
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Πρόλογος:
Ως αφορµή θα χρησιµοποιηθεί ο διάλογος που διεξάγεται στη σχολική
κοινότητα σχετικά µε τον µορφωτικό ρόλο του σχολείου στον 21ο αιώνα.
Επιπλέονπ επιβάλλεται να αναφερθούν τα δύο ζητούµεναπ δηλαδή ότι το
σχολείο οφείλει να ασκεί όχι µόνο εκπαιδευτική αλλά και παιδευτική
λειτουργία (εδώ µπορεί εν συντοµία ο µαθητής να διακρίνει τον όρο παιδεία: οι
διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται η πνευµατικήπ κοινωνική και ηθική
ολοκλήρωση του ατόµουπ και αποσκοπούν στη διαµόρφωση αυθύπαρκτωνπ
ελεύθερων και ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων που είναι ικανές να
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας)π και το πώς εκπαιδευτικοί και
µαθητές µπορούν να συµβάλλουν στην ενίσχυση εκπαιδευτικού ρόλου του
σχολείου.
Α΄ Ζητούµενο: η παιδευτική λειτουργία του σχολείου.
(Συνοπτική και προαιρετική ανάπτυξη) Ο εκπαιδευτικός ρόλος του σχολείου:
παροχή γενικώνπ ειδικώνπ ανθρωπιστικώνπ τεχνοκρατικών γνώσεων.
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Εξοικείωση µε τη σύγχρονη τεχνολογία. Γλωσσοµάθεια. Πιστοποίηση
γνώσεων. Προάγγελος της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.
• Ηθική διαπαιδαγώγηση: καλλιέργεια αρετώνπ όπως η εντιµότηταπ
αξιοπρέπειαπ ανιδιοτέλειαπ υπευθυνότητα. Ανάδειξη ανώτερων αξιών –
ιδανικώνπ όπως η αγάπηπ η ανθρωπιά. Το σχολείοπ επίσηςπ συµβάλλει στη
διαµόρφωση ενάρετης συµπεριφοράςπ που θα αποτελέσει τη βάση για την
προώθηση του ανθρωπιστικού ιδανικού.
• Οµαλή ένταξη στην κοινωνία: η σχολική µονάδα δίνει την ευκαιρία στους
µαθητές να αποκτήσουν βιώµατα συνύπαρξης καιπ µάλισταπ σε ένα σχολείο
πολυπολιτισµικό και πολυφυλετικό. Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε
διάφορα είδη χαρακτήρωνπ µε τους οποίους µαθαίνουν να συνυπάρχουνπ
και επιτυγχάνουν να ρυθµίζουν ανάλογα τη συµπεριφορά τους.
∆ηµιουργούνται προϋποθέσεις καλλιέργειας της κοινωνικότητας των
µαθητών και της διάθεσης για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.
∆ιαλεκτική σχέσηπ καιπ παράλληλα σχέση ανατροφοδότησης.
• ∆ηµοκρατική συνείδηση: γνωριµία µε τις αρχές της δηµοκρατίαςπ
οριοθέτηση δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Ο νέος πειθαρχεί στις αποφάσεις
της πλειοψηφίαςπ υποτάσσοντας το Εγώ στο Εµείςπ αλλάπ ταυτόχρονα
σέβεται και λαµβάνει υπόψη τις θέσεις της µειοψηφίας. Εκφράζεταιπ
συνδιαλέγεταιπ συµµετέχειπ συνεργάζεταιπ συναποφασίζει και επιµερίζεται
την ευθύνη των αποφάσεών του.
• Ψυχικός – συναισθηµατικός κόσµος: ο µαθητής µαθαίνει να ελέγχει τα
πάθηπ τα ένστικτα. Αποφεύγει τις εντάσεις και τις ακρότητες. Κατορθώνειπ
σταδιακάπ να περιορίζει αρνητικά συναισθήµαταπ όπως το άγχοςπ τον
φθόνοπ την έπαρσηπ την αλαζονείαπ την αναλγησία. Λειαίνεται ο
εσωτερικός κόσµος του νέουπ αποκτά ευαισθησίες και προσεγγίζει
αλτρουιστικά τον συνάνθρωπο.
• Περιβαλλοντική αγωγή: κατανόηση της λειτουργίαςπ της µοναδικότητας
και της ανυπέρβλητης αξίας της Φύσης και του ρόλου της ως τροφούπ
∆ασκάλου και εµπνευστή της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο µαθητής διδάσκεται
τον σεβασµό στους Νόµους της και υιοθετεί την οικολογική νοοτροπία και
συµπεριφοράπ ως καθηµερινό βίωµα.
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Β΄ Ζητούµενο: τρόποι µε τους οποίους εκπαιδευτικοί και µαθητές µπορούν
να συµβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου.
• Επαφή µε την Τέχνη: σε ολόκληρο το φάσµα της εκπαίδευσηςπ µέσω της
µετατροπής του σχολείου σε πολυχώρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων –
δράσεων τις οποίες συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικοί και µαθητές. Η επαφή
αυτή υλοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Θα ήταν χρήσιµο να
αναπροσαρµοστεί το αναλυτικό πρόγραµµα στην Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευσηπ ώστε να καλύπτει τις αισθητικές αναζητήσεις
και ανάγκες των µαθητών. Συχνότερες επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς
χώρουςπ σε συνδυασµό µε τη συνολική αναβάθµιση του ρόλου της Τέχνης

3

ÍÔ
ÉÓ
ÔÇ
ÑÉ
×Á Ï
ÍÉ ÌÅ
Á
ÈÏ
ÄÉ
ÊÏ

στη σχολική κοινότητα (πρόσληψη καταρτισµένου προσωπικούπ
υλικοτεχνική υποδοµή).
• Εθελοντικές δράσεις: διοργάνωσηπ υπό την αιγίδα του συλλόγου των
καθηγητώνπ εκδηλώσεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντοςπ
την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντες. Επισκέψεις σε Ευαγή Ιδρύµατα.
Στήριξη αθλητικών – πολιτιστικών δρώµενων. Ταυτόχροναπ το σχολείο
µπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής – αναµεταδότης κοινωνικών
µηνυµάτωνπ µε στόχο της ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• ∆ηµοκρατικές διαδικασίες: ουσιαστικότερη συµµετοχή στην ανάδειξη
των µαθητικών συµβουλίωνπ µε παράλληλη αλλαγή φιλοσοφίας στην
προσέγγιση και στοχοθεσία του θεσµού. Βιωµατική επαφή µε τις
δηµοκρατικές διαδικασίες. Θα ήταν χρήσιµο να διευρυνθεί η συµµετοχή
των µαθητών στη Βουλή των Εφήβων αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο.
• Σχολικές εκδροµές: συγκερασµός της ψυχαγωγικής και µορφωτικής τους
λειτουργίας. Η επιλογή του τόπου προορισµού να σχετίζεται µε την
ιστορίαπ τον πολιτισµόπ το φυσικό κάλλος της περιοχής και όχι µόνο µε τις
προοπτικές για διασκέδαση.
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Επίλογος: συνοπτική αναφορά στην αναγκαιότητα προσαρµογής του σχολείου
στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκεςπ µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εσωτερική
ολοκλήρωση του µαθητή και στην αρµονική ένταξή του σε ένα ιδιαίτερα
απαιτητικό και διαρκώς µεταβαλλόµενο διεθνοποιηµένο περιβάλλον.
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