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Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο Θεκάηωλ

Α1.Κεληξηθή ηδέα: Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο «παηδεία» θαη «εθπαίδεπζε»
μεθηλώληαο από ηηο ζεσξίεο αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, όπσο ν Αηζρύινο, ν Σνθνθιήο
θαη ν Πιάησλαο, θαηαιήγνληαο ζηελ ζύγρξνλε επνρή.
Πιαγηόηηηινη
1ε παξάγξαθνο: Η ζεκαζηνινγηθή απόθιηζε ηνπ όξνπ «παηδεία» ζην πέξαζκα ηνπ
ρξόλνπ.
2ε παξάγξαθνο: Η εηπκνινγηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο «εθπαίδεπζε» ζύκθσλα κε ηνλ
πιαησληθό Κξίησλα.
3ε παξάγξαθνο: Η ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ όξσλ «παηδεία» θαη «εθπαίδεπζε»
θαη ν θνηλόο ζηόρνο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ παξνρή γλώζεο.
4ε παξάγξαθνο: Δηαθνξέο παηδείαο - εθπαίδεπζεο όζνλ αθνξά ηε θύζε ηνπο, ηνλ
ζηόρν ηνπο θαη ηνλ βαζκό ειεπζεξίαο ηνπο.

Β1.
α. Λάζνο

β. Λάζνο

γ. Σσζηό

δ. Λάζνο

Β2.α.Ο ηξόπνο αλάπηπμεο είλαη ζύγθξηζε-αληίζεζε.
Δηαθξηηό ζεκείν ε ιέμε «αληίζεηα».

Β2. β. σζηόζν: δειώλεη αληίζεζε
επνκέλσο: δειώλεη ζπκπέξαζκα
πξνθεηκέλνπ: δειώλεη απνηέιεζκα-ζπκπέξαζκα
(απνδεθηή θαη ε απάληεζε ηεο εξκελείαο ηνπ ζθνπνύ)
πνπ πάεη λα πεη όηη: δειώλεη επεμήγεζε

ε. Σσζηό
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θπξίσο: δειώλεη έκθαζε
Β3.α) Σπλώλπκα
αληρλεύνληαη: εληνπίδνληαη
ζπλάπηεηαη: ζρεηίδεηαη
εκθαλίδεηαη: παξνπζηάδεηαη
ζπληειεζηώλ: παξαγόλησλ
πξνθαλείο: έθδειεο, νξαηέο

Β3.β) Αληώλπκα
αλαβαζκίδεηαη: ππνβαζκίδεηαη
κεηαγελέζηεξε: πξνγελέζηεξε
επηηξέπνπλ: απαγνξεύνπλ
ηδησηηθή: δεκόζηα
δηαθνξέο: νκνηόηεηεο

Β4.α) ελαιιάζζνληαη, αληρλεύνληαη.
β) Τν ύθνο γίλεηαη ζνβαξό θαη επίζεκν, απξόζσπν θαη αληηθεηκεληθό θαη δίλεηαη
έκθαζε ζηελ ελέξγεηα.

Γ1.
Δπηθνηλωληαθό πιαίζην: Άξζξν Σίηινο: Παηδεπηηθή αμία ηνπ ζρνιείνπ
Πξόζσπν: γ΄ εληθό – πιεζπληηθό. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, επίζεο, επεηδή
πξόθεηηαη γηα καζεηηθή εθεκεξίδα ην α’ εληθό θαη α’ πιεζπληηθό θαη β’ πιεζπληηθό
πνπ πξνζδίδεη ζην άξζξν νηθείν θαη πξνζσπηθό ύθνο.
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α) Ο ξόινο ηεο Παηδείαο
 Πλεπκαηηθόο ηνκέαο
1.Δηεπξύλεη ηνλ πλεπκαηηθό νξίδνληα, νμύλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη βνεζά ην
άηνκν λα επεμεξγάδεηαη ηα εξεζίζκαηα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.
2.Δηακνξθώλεη κηα ζθαηξηθή αληίιεςε γηα ηε δσή ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο από
δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία.
3.Σπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ζηεξενηππηθώλ αληηιήςεσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη
δεηζηδαηκνληώλ. Καηαπνιεκά θαηλόκελα ξαηζηζκνύ θαη θαλαηηζκνύ.
4.Ομύλεη ηε θαληαζία θαη ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο.
 Πνιηηηζκηθόο ηνκέαο
1.Σπληείλεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ παξειζόληνο θαη ηεο αμίαο ηεο
παξάδνζεο, ελώ πξνσζεί ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κέζσ εθδειώζεσλ ζηνλ
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
 Ζζηθόο ηνκέαο
1.Σπλεηζθέξεη ζηε δηακόξθσζε θώδηθα εζηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ (αθεξαηόηεηα,
αιιειεγγύε, δηθαηνζύλε, ζπλέπεηα, επζπλεηδεζία, ζύλεζε, ηαπεηλνθξνζύλε,
εηιηθξίλεηα, εγθξάηεηα, αμηνπξέπεηα, ππεπζπλόηεηα θαη απηνγλσζία) θαη ζηελ
εθαξκνγή ηνπ, βνεζώληαο έηζη ην άηνκν λα ραιηλαγσγεί ηα πάζε θαη ηα έλζηηθηά
ηνπ θαη λα ππνηάζζεη ηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο ηνπ ζηηο επηηαγέο ηεο εζηθήο.
2.Απαιιάζζεη ην άηνκν από ηε ραηξεθαθία, ην κίζνο, ηνλ εγσηζκό
ηξνθνδνηώληαο ην κε εζηθή αλσηεξόηεηα.
 Κνηλωληθόο ηνκέαο
1.Εληζρύεη ηε ζύλαςε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ελώ παξάιιεια εμαιείθεη
θαηλόκελα απνμέλσζεο
2.Καιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκαδηθόηεηα, ηελ αιιειεγγύε
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη εθδειώζεηο.
3.Σπληειεί ζηε δηακόξθσζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, εληζρύνληαο ηελ απηελέξγεηα
ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
 Πνιηηηθόο ηνκέαο
1.Δηαπιάζεη αλεμάξηεηεο θαη θηιειεύζεξεο πξνζσπηθόηεηεο, κε αλαπηπγκέλν ην
αίζζεκα ηνπ απηεμνύζηνπ

ΟΡΟΣΗΜΟ

4

ΘΑΛΗΣ

2.Πξνσζεί ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, βνεζώληαο ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη
ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαζηζηώληαο ηνλ ελεξγό πνιίηε
 Δζληθόο-Γηεζληθόο ηνκέαο
1.Σπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο
Ιζηνξίαο, ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ιόγνπ, αιιά θαη ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζπκκεηνρήο
ησλ καζεηώλ ζηηο εζληθέο επεηείνπο
2.Δηακνξθώλεη επξσπατθή θαη παγθόζκηα ζπλείδεζε, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηύνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε καζεηέο άιισλ ρσξώλ, ηεο πξνώζεζεο ηεο
γισζζνκάζεηαο, θαη δηαθόξσλ εθδειώζεσλ θαη πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο
καζεηώλ
 Δπαγγεικαηηθόο ηνκέαο
1.Πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γεληθή ή εηδηθή, ζεσξεηηθή, ηερλνινγηθή ή
ζεηηθή. Μέζσ ηνπ ζρνιηθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ν καζεηήο απνθηά
επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ, ζπλεηδεηνπνηεί ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ
θαη επηιέγεη ην θαηάιιειν γη’ απηόλ επάγγεικα.
β) Τξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/καζήηξηεο κπνξνύλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ παηδεπηηθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ.
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ην λέν ζρνιείν
 Σηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζθόπηκε θξίλεηαη ε ρξήζε επνηθνδνκεηηθνύ
δηαιόγνπ.
 Πξέπεη λα έρεη παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα αιιά θαη θαζνιηθή παηδεία
ν εθπαηδεπηηθόο.
 Πξέπεη λα είλαη δηαιεθηηθόο -ζπλεξγάζηκνο ,ρσξίο λα απηνπξνβάιιεηαη.
 Οθείιεη λα είλαη κεηαδνηηθόο ώζηε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή.
 Να εκπιέθεηαη κε άλεζε ζε απεπζείαο ειεθηξνληαθό-καζεζηαθό ζρεδηαζκό
θαη λα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο δηδαζθαιίαο νη νπνίεο δελ είλαη
κόλν έλα βηβιίν ή κόλν έλα ηεηξάδην εξγαζίαο ηνπ καζεηή. Να αμηνπνηεί ηελ
νκαδηθή εξγαζία. Να απνηειεί πξόηππν θαη θίλεηξν γηα κηα πξνζσπηθή πιένλ
ελαζρόιεζε ηνπ καζεηή κε ηε γλώζε.
 Να είλαη θνξέαο παηδαγσγηθώλ αξεηώλ, κεηαδνηηθόηεηαο ,δηαθξηηηθόηεηαο θαη
άζθεζεο ρηνύκνξ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ώζηε λα
δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο.
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 Ο θαζεγεηήο λα είλαη πεγή έκπλεπζεο ,λα δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.
 Ο θαζεγεηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνδώζεη ό,ηη θαιύηεξν κπνξεί, λα
ππάξρεη έλα πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθό, ειεύζεξν, εθθνιαπηήξην λέσλ ηδεώλ θαη
λέσλ πξνζεγγίζεσλ, έλα νπζηαζηηθό αθαδεκατθό πεξηβάιινλ.
Μαζεηέο
1)Σπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο ησλ γλώζεσλ κε ηελ
ηέιεζε εξγαζηώλ, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθώλ
ηνπ δπλάκεσλ.
2)Επαθή ησλ καζεηώλ κε ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ηηο
εθεκεξίδεο, ην ξαδηόθσλν, ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο αιιά θαη κε ηνπο
πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο θαη ηα έξγα ηνπο.
3)Να εληζρπζνύλ νη ζρνιηθνί όκηινη κέζα από ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα δηεπξύλνληαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ λα ελεξγνπνηείηαη ε αγάπε γηα ηε κάζεζε λα
βειηηώλεηαη ε ςπρνινγία ηνπο θαη παξάιιεια λα αλαβαζκίδεηαη ε πνηόηεηα ηεο
ζρνιηθήο δσήο.
4)Απαηηείηαη αηνκηθή ζπκκεηνρή θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ αηόκνπ, πξνζσπηθή
ζέιεζε θαη επηζπκία γηα απηνβειηίσζε.
5)Τν ίδην ην άηνκν λα έρεη ηε ζέιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
απηνκόξθσζεο ηνπ.
6)Οθείιεη ν καζεηήο λα πξνβαίλεη ζηε ζεκηηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ώζηε λα
αλαλεώλεη ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο ,λα εθπαηδεύεηαη αλειιηπώο ζε όιε ηνπ ηε
δσή (δηα βίνπ κάζεζε), ώζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη
ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο.

Σαο επρόκαζηε επηηπρία, θνπξάγην θαη ρακόγεια ηνλ Αύγνπζην !
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Φηινινγηθή νκάδα θξνληηζηεξίωλ ‘’ΟΡΟΖΜΟ-ΘΑΛΖ’’
Αιεμαλδξνπνύινπ Ναηάζα

Κνπαληηζάλνο Μηράιεο

Αιεμνπνύινπ Καηεξίλα

Λέληδηνπ Έιελα

Γηαλλνπνύινπ Αλδξηάλα

Παλαγνπνύινπ Καηεξίλα

Παπαδνπνύινπ ίιηα

Ψαξάθε Εέθε

Ρνδή Κπξηαθή

