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A.
Ο συντάκτης στο άρθρο αναδεικνύει τη διαφορά των όρων παιδεία και εκπαίδευση. Αρχικά,
ανατρέχοντας στην αρχαιότητα τονίζει πως η παιδεία άλλοτε ταυτίστηκε µε το µεγάλωµα του
παιδιού και την δενδροκαλλιέργεια και άλλοτε αποτέλεσε κριτήριο πνευµατικής και ηθικής
καλλιέργειας. Επίσης συνδέθηκε µε την νεανική ηλικία, την παιδική αφέλεια και ανεµελιά. Ως
συγγενική του όρου παιδεία, θεωρήθηκε η εκπαίδευση µε την έννοια της διδασκαλίας είτε σε
άνθρωπο είτε σε ζώα. Όµως η ταύτιση των δύο όρων δεν είναι ορθή, καθώς συγκλίνουν µόνο
ως προς τον στόχο της κατάκτησης της γνώσης µέσα από επίσηµους και ανεπίσηµους φορείς.
Καταλήγει πως η παιδεία ως µια ευρύτερη έννοια και µέθοδος έχει προαιρετικό χαρακτήρα σε
αντίθεση µε την εκπαίδευση που ως πράξη είναι ελεγχόµενη και προκαθορισµένη.

Β1.
Α. ΛΑΘΟΣ
Β. ΛΑΘΟΣ
Γ. ΣΩΣΤΟ
∆. ΛΑΘΟΣ
Ε. ΣΩΣΤΟ
Β2. α.
Ένας τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι η σύγκριση - αντίθεση. Πιο συγκεκριµένα,
συγκρίνονται οι όροι της ¨παιδείας¨ και της ¨ εκπαίδευσης¨ σε σχέση µε τον διαφορετικό τους
ρόλο και προορισµό. Ενδεικτικές λέξεις της σύγκρισης είναι η λέξη ¨αντίθετα¨ και η λέξη
¨διαφορές¨.
Β2. β.
Ωστόσο : αντίθεση
Εποµένως: συµπέρασµα – αποτέλεσµα
Προκειµένου: σκοπός
Που πάει να πει ότι: επεξήγηση
Κυρίως: έµφαση
Β3. α.
Ανιχνεύονται : εντοπίζονται
Συνάπτεται: συνδυάζεται, συνδέεται
Εµφανίζεται: προβάλλεται, παρουσιάζεται, αναδύεται
Συντελεστών: παραγόντων
Προφανείς: πρόδηλες, πασιφανείς
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Β3. β.
Αναβαθµίζεται: υποβαθµίζεται
Μεταγενέστερη: προγενέστερη
Επιτρέπουν: αποτρέπουν, απαγορεύουν
Ιδιωτική: δηµόσια
∆ιαφορές: οµοιότητες

Β4.
Α) ανιχνεύονται, αναβαθµίζεται, αναδεικνύεται.
Β) Με την παθητική σύνταξη δίνεται έµφαση στην πράξη κάνοντας το ύφος του κειµένου
σοβαρό, επίσηµο, πολύπλοκο και αντικειµενικό.

Γ.
Τίτλος : Όχι µόνο εκπαίδευση αλλά… ΠΑΙ∆ΕΙΑ !
A΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Στο ζητούµενο αυτό πρέπει να αναφερθεί ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας, µε στόχο την
πολύπλευρη µόρφωση και την ευρύτερη καλλιέργεια του ανθρώπου, ώστε να καλλιεργηθεί η
προσωπικότητα του ατόµου και να καταφέρει εν τέλει το τελευταίο να µετέχει στα κοινωνικά και
πολιτικά δρώµενα συνειδητά. Αναλυτικότερα η παιδεία οφείλει:
¾ Να διευρύνει τον πνευµατικό ορίζοντα και να οξύνει την κριτική σκέψη µε σκοπό το
άτοµο να επεξεργάζεται τα ερεθίσµατα που λαµβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον, να
αντιστέκεται στη χειραγώγηση από τα Μ.Μ.Ε. και τους πολιτικούς, αλλά και στον
σύγχρονο µαζοποιηµένο τρόπο ζωής.
¾ Να συµβάλλει στην εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων, προκαταλήψεων και
δεισιδαιµονιών, ώστε να καταπολεµά φαινόµενα ρατσισµού και φανατισµού, που ειδικά
στις µέρες µας λόγω των έντονων µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων γίνονται
πιο έντονα.
¾ Να συντείνει στην κατανόηση του πολιτισµικού παρελθόντος, της αξίας της παράδοσης
και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας µέσω των σχολικών εκδηλώσεων, καθώς σε µία εποχή
παγκοσµιοποίησης προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη η τόνωση της εθνικής ταυτότητας.
¾ Να συνεισφέρει στη διαµόρφωση κώδικα ηθικών αξιών και αρχών όπως και στην
εφαρµογή του , βοηθώντας έτσι το άτοµο να χαλιναγωγεί τα πάθη, τα ένστικτά του και
να υποτάσσει τις προσωπικές του επιθυµίες σε µια εποχή που κυριαρχεί η διαστρέβλωση
των αρχών και των αξιών, η θεοποίηση της ύλης και του κέρδους.
¾ Να συντελεί στη διαµόρφωση κοινωνικής συνείδησης προκειµένου τα άτοµα στην εποχή
της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, να µπορούν α κοινωνικοποιούνται
ορθά αναλαµβάνοντας δράση για την επίλυση των προβληµάτων.
¾ Να προωθεί τις αξίες της ∆ηµοκρατίας ως αντίποδα σε µια εποχή κρίσης αναξιοκρατίας
και αδικίας, µε σκοπό τα άτοµα να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους και να καταστούν στο µέλλον ενεργοί πολίτες.
Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
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Οφείλουν να καθοδηγούν τους µαθητές προς την γνώση χωρίς να θεωρούν τους
εαυτούς τους αυθεντίες.
Επιβάλλεται να προωθούν τον διάλογο και την συνεργασία, ώστε οι µαθητές να
αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους µάθηση και να αναπτύξουν την
ανεκτικότητα στο διαφορετικό.
Να διέπεται από ήθος, αρχές, αξίες, ιδανικά ώστε να λειτουργεί ο ίδιος ως πρότυπο προς
µίµηση και να είναι απελευθερωµένος από στερεότυπα ώστε να µην αναπαράγει
ρατσιστικές συµπεριφορές.
Να διαφοροποιεί την παιδαγωγική του προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις της κοινωνίας µε την ανάθεση ερευνητικών και βιωµατικών εργασιών σε
θέµατα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα ώστε από νωρίς οι µαθητές να
διαµορφώνουν κοινωνική συνείδηση.
Να διευρύνει συνεχώς τους γνωστικούς του ορίζοντες ώστε να ανταποκρίνεται στα
σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά δεδοµένα προσφέροντας τα κατάλληλα ερεθίσµατα για
προβληµατισµό στους µαθητές.
Να ενθαρρύνουν τους µαθητές για συµµετοχή σε εθελοντικές δράσεις που αφορούν είτε
τον άνθρωπο είτε το περιβάλλον για να ενισχύουν µέσα από µία βιωµατική προσέγγιση
τον ανθρωπισµό και την αλληλεγγύη.
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ΜΑΘΗΤΕΣ
¾
Να χαρακτηρίζονται από την αρετή της διαλλακτικότητας και της δεκτικότητας των
διαφορετικών ιδεών και απόψεων, αποζητώντας τον διάλογο.
¾
Να διακρίνεται από σεβασµό και ηθικές αξίες προς τους εκπαιδευτικούς, τους
συµµαθητές αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία.
¾
Να ακολουθεί τεχνικές αυτοδιόρθωσης µε τη σύµπραξη του εκπαιδευτικού µε σκοπό
την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.
¾
Να αντιστέκεται και να αντιδρά σε σχόλια και πρακτικές που υποτιµούν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.
¾
Τα παιδιά για να κατακτήσουν το αγαθό της γνώσης θα πρέπει να πάψουν να βλέπουν
το σχολείο ως ¨αγγαρεία¨.
¾
Να επιδιώκει να κερδίσει την ψυχική και πνευµατική του µόρφωση προκαλώντας τον
εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στον ρόλο του µέσα από την αµοιβαία επικοινωνία.

