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A1. Περίληψη: 

Θεματικό Κέντρο:  

Ο αρθρογράφος στο δοθέν κείμενο εστιάζει στις ομοιότητες και τις διαφορές των 

εννοιών «Παιδεία-Εκπαίδευση».  

Θεματικοί Άξονες του Κειμένου:  

1) Ο όρος παιδεία στην αρχαιότητα περιελάβανε ένα ευρύ σημασιολογικό φάσμα. Τα 

όριά του ξεκινούν από την αγωγή των παιδιών και εκτείνονται ως την αναγωγή του 

όρου σε αξία.  

2) Στη συνέχεια, ο συγγραφέας προσδιορίζει την έννοια εκπαίδευση ως σκόπιμη 

διδασκαλία. 

3) Έπειτα, προβαίνει στη σύγκριση των δύο παραπάνω εννοιών, τονίζει την 

αλληλεξάρτησή τους και τη δυναμική τους σχέση, με τη γνώση να αποτελεί το 

βασικό κοινό τους χαρακτηριστικό.  

4) Τέλος, παρουσιάζει τις διαφορές τους, οι οποίες είναι η απόρροια του 

διαφορετικού σκοπού, που επιτελεί η κάθε έννοια ξεχωριστά.  

Β1. αΛ, βΛ, γΣ, δΛ, εΣ 

Β2. α)  Τρόπος ανάπτυξης: σύγκριση-αντίθεση. 

Αντιπαραβαλλόμενες/Συγκρινόμενες έννοιες: «παιδεία-εκπαίδευση», (π.χ. « η παιδεία 

είναι περισσότερο μέθοδος, η εκπαίδευση είναι πράξη»). Επίσης, με τη λέξη 

«αντίθετα» δηλώνεται η σύγκριση.  

(Παρατήρηση: δεκτή θα μπορούσε να θεωρηθεί και η ανάπτυξη με ορισμό, εφόσον 

αιτιολογηθεί).  

 



 

 

 

β) Ωστόσο: αντίθεση-εναντίωση 

επομένως: συμπέρασμα  

προκειμένου: πρόθεση – σκοπό 

που πάει να πει ότι: επεξήγηση 

κυρίως: έμφαση 

Β3. α) ανιχνεύονται = ανευρίσκονται, βρίσκονται, ιχνηλατούνται, εντοπίζονται 

συνάπτεται = συναρτάται, συνδέεται, συνδυάζεται 

εμφανίζεται = εντοπίζεται, επισημαίνεται, παρουσιάζεται 

συντελεστών = παραμέτρων, παραγόντων, συνιστωσών  

προφανείς = έκδηλες, φανερές, εύλογες, ξεκάθαρες, ευδιάκριτες, πρόδηλες  

β) αναβαθμίζεται ≠ υποβαθμίζεται  

μεταγενέστεροι ≠ προγενέστεροι 

ιδιωτική ≠ δημόσια 

επιτρέπουν ≠ απαγορεύουν  

διαφορές ≠ ομοιότητες  

 

Β4. α) εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, ( επιπλέον: αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, 

θεωρείται, συνάπτεται) 

β) 1) Με την παθητική φωνή δίνεται έμφαση στην ενέργεια του ρήματος. 

2) Ακαδημαϊκός, δοκιμιακός, επιστημονικός λόγος. 

3) Απρόσωπο/ αποστασιοποιημένο ύφος. 

Γ1. Παραγωγή Λόγου  

Επικοινωνιακό Πλαίσιο: άρθρο (απαιτείται τίτλος) 

Ενδεικτικός τίτλος: Η εκ-παιδευτική λειτουργία του σχολείου 

Ενδεικτικός Πρόλογος:  

Το σχολείο αποτελεί τον επίσημο θεσμό του κράτους, ο οποίος έχει αναλάβει την 

παροχή εκπαίδευσης των νέων μέσω της μετάδοσης επιστημονικών γνώσεων και  



 

 

 

εφοδίων με την ταυτόχρονη μετάδοση αξιών, αρχών και ιδανικών, ώστε να 

ανταποκρίνεται επιτυχώς και στις δύο λειτουργίες του. Η τελευταία μάλιστα 

λειτουργία είναι το ζητούμενο σε μια εποχή που απειλείται από την τεχνοκρατική 

γνώση και την στείρα απομνημόνευση. Η υποβάθμιση της ανθρωπιστικής παιδείας 

έναντι της εξειδικευμένης / πρακτικής γνώσης καθιστά περισσότερο αναγκαία τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου τόσο του σχολείου όσο και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών.   

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

1
Ο

 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Αναλυτικότερα: 

 Το σχολείο αποτελεί μέσο κοινωνικοποίησης. Η ένταξη σε διάφορες ομάδες 

οδηγεί στη μάθηση λειτουργίας μέσα σε αυτές.  

 Ηθικοποίηση των νέων. Η μετάδοση προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς 

διαμορφώνει τις ηθικές αξίες των νέων. Η διδασκαλία ανθρωπιστικών 

μαθημάτων μεταλαμπαδεύει τις διαχρονικές αξίες, όπως δικαιοσύνη, 

εντιμότητα, ειλικρίνεια, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάπλαση 

του χαρακτήρα των εφήβων.  

 Στον πνευματικό τομέα οξύνει την κρίση απελευθερώνοντας το πνεύμα από 

τη δουλεία της άγνοιας. Καλλιεργείται η γλώσσα και η έκφραση δίνοντας τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης επιχειρημάτων και διευρύνονται οι πνευματικοί 

ορίζοντες.  

 Παρέχει πολιτική – δημοκρατική διαπαιδαγώγηση. Οι νέοι αντιλαμβάνονται 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ευαισθητοποιούνται πολιτικά και 

γίνονται πολίτες με συνείδηση. 

 

2
Ο

 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Τα οφέλη της παιδευτικής λειτουργίας είναι αδιαμφισβήτητα. Επομένως, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές επιβάλλεται να ενισχύσουν τον παιδευτικό ρόλο του 

σχολείου. Συγκεκριμένα: 

 Απαιτείται εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και νοοτροπίας των 

παρεχόμενων γνώσεων (ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι, «ανοιχτό σχολείο»).  

 Ο σχολικός θεσμός πρέπει να λειτουργεί αξιοποιώντας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία παράλληλα και άλλους τομείς, όπως τα ΜΜΕ, τον αθλητισμό, 

την τέχνη κ.λπ. 

 Προκειμένου να αναπτυχθούν συνειδητοποιημένες προσωπικότητες στο 

σχολείο είναι ωφέλιμο να προωθούνται ο διάλογος μέσω της συνεργασίας 

και του σεβασμού μαθητών και εκπαιδευτικών.  Η δημιουργία ομάδων 

π.χ. «λόγου-αντιλόγου», θα δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και καθηγητές 

να κατανοήσουν την παιδευτική αξία του εποικοδομητικού διαλόγου. 

 

 



 

 

 

 Ο εθελοντισμός, οι δράσεις αλληλεγγύης και οι εργασίες για κοινωνικά 

ζητήματα προωθούν τον ανθρωπισμό και τον αλτρουισμό.  

 

 

 

 

Ενδεικτικός Επίλογος: 

 

Επιλογικά, εκπαίδευση και παιδεία αποτελούν τα θεμέλια μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Ο συνδυασμός γνωσιακών και 

ηθικοπνευματικών εφοδίων αποτελεί εχέγγυο για τη διάπλαση εκείνης της 

προσωπικότητας που θα στηρίζεται σε αξίες ανθρωπιστικές, οι οποίες θα 

προάγουν το νέο και θα προωθούν την ευρύτερη εξέλιξη του κοινωνικού 

συνόλου.   

 

 

Επιμέλεια απαντήσεων:  Κονσολάκη Ελευθερία 

                                     Μοσχολάκη Στέλλα 


