
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

Α1. 

Στο κείμενό του ο Δ. Ν. Μαρωνίτης πραγματεύεται τη σχέση παιδείας και εκπαίδευσης 

επισημαίνοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Αρχικά, κάνει λόγο για την 

εξέλιξη του όρου παιδεία και το περιεχόμενό της από την εποχή του Αισχύλου και του 

Σοφοκλή, την αναβάθμισή του στον Πλάτωνα σε μέτρο γνώσης και αρετής και τη 

σημασία του στην ελληνική αρχαιότητα. Περνάει στον όρο εκπαίδευση τον οποίο 

αναφέρει ως ετυμολογικά και λειτουργικά πλησιέστερο της παιδείας, αλλά όχι 

συνώνυμο, ενώ τονίζει πως κοινό σημείο των όρων είναι η διαβαθμισμένη γνώση ως 

μάθηση. Τέλος, καταλήγει στις διαφορές αυτών των όρων, αναφέροντας για τη παιδεία 

πως αποτελεί περισσότερο μέθοδο και λειτουργεί ελεύθερα, ενώ η εκπαίδευση 

αποτελεί κυρίως πράξη και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. 

 

Β1.  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β2.  

α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση αντίθεση, καθώς γίνεται σύγκριση της 

παιδείας και της εκπαίδευσης και αναφέρονται οι διαφορές τους «Η παιδεία είναι…. η 

εκπαίδευση κυρίως πράξη. Η παιδεία είναι… Αντίθετα, η εκπαίδευση…». 

 

β)  

Ωστόσο: αντίθεση, εναντίωση 

επομένως: συμπέρασμα 

προκειμένου: σκοπός 

Που πάει να πει ότι: επεξήγηση 

κυρίως: έμφαση 

 

Β3. 

α)  

ανιχνεύονται: εντοπίζονται 

συνάπτεται: σχετίζεται, συνδέεται  

εμφανίζεται: παρουσιάζεται 

συντελεστών: παραγόντων 

προφανείς: ολοφάνερες, φανερές, πρόδηλες 

 

β)  

αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται, υποβιβάζεται 

μεταγενέστερη: προγενέστερη, προηγούμενη 

επιτρέπουν: εμποδίζουν, απαγορεύουν, αποτρέπουν 

ιδιωτική: δημόσια 

διαφορές: ομοιότητες 



 

 

 

Β4.  

α) ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, συνάπτεται κ.ά. 

β) Με την παθητική φωνή τονίζεται η ενέργεια που δηλώνει το ρήμα και την οποία 

δέχεται το υποκείμενο. Καθιστά το ύφος περισσότερο επίσημο, σοβαρό και 

αντικειμενικό. 

 

Γ1.  

Πρόκειται για άρθρο, οπότε οι μαθητές δε θα πρέπει να παραλείψουν να αναφέρουν 

τίτλο. 

 

Ενδεικτικός Τίτλος: Η μορφωτική αποστολή του σχολείου στον 21ο αιώνα 

 

Πρόλογος 

(Αφόρμηση) Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ποικίλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα 

της ζωής του ανθρώπου. Οι αλλαγές αυτές εύλογα επηρεάζουν και το χώρο της 

εκπαίδευσης, μια και αυτός αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο όπου η νέα γενιά γαλουχείται 

με τις αξίες της κοινωνίας και προετοιμάζεται για τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 

Ωστόσο, συχνά πυκνά γίνεται λόγος για τη μονομέρεια που διέπει τη λειτουργία του 

σχολείου, μια και αυτό δίνει βάση στην τεχνοκρατική εκπαίδευση, παραμελώντας την 

ανθρωπιστική καλλιέργεια των νέων. Είναι καιρός, λοιπόν, να θυμηθούμε τον 

παιδευτικό ρόλο του σχολείου, που φαντάζει σήμερα πιο απαραίτητος από ποτέ.  

 

 

Κύριο Μέρος 

§1 Η παιδευτική λειτουργία του σχολείου: 

✓ Πνευματική ωρίμανση, κριτική ικανότητα και αντίληψη, προβληματισμός 

✓ Ηθική διαπαιδαγώγηση, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, αγάπης για 

τον συνάνθρωπο 

✓ Πολιτική διαμόρφωση, καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους και συλλογικής 

συνείδησης 

✓ Περιβαλλοντική συνείδηση, αγάπη για το περιβάλλον με σκοπό την προστασία 

του 

✓ Αισθητική καλλιέργεια, διαμόρφωση ποιοτικών αισθητικών κριτηρίων, αγάπη 

για την τέχνη 

 

 

§2 Τρόποι ενίσχυσης του παιδευτικού ρόλου του σχολείου: 

Οι εκπαιδευτικοί 

✓ Απαλλαγή από την παραδοσιακή διδασκαλία και το ρόλο της αυθεντίας 

✓ Κίνητρα μάθησης που θα απομακρύνουν τους μαθητές από την χρησιμοθηρική 

αντίληψη της γνώσης 

✓ Σεβασμός στον μαθητή, την προσωπικότητά του και τις μαθησιακές του 

ανάγκες 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

✓ Σεβασμός στο χώρο και στη λειτουργία του σχολείου 

✓ Σεβασμός και εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς 

✓ Συνεργασία με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση του 

μαθησιακού αποτελέσματος 



 

 

Επίλογος 

Η σημερινή εποχή απαιτεί ολόπλευρα ανεπτυγμένες προσωπικότητες ικανές να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες πολύπλευρες προκλήσεις. Η συνειδητοποίηση της 

σημασίας του παιδευτικού ρόλου του σχολείου αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή 

στον τρόπο λειτουργίας του. Ωστόσο, απαραίτητη για την επιτυχία αυτού του 

«εγχειρήματος» είναι η ενεργοποίηση όλων όσοι σχετίζονται άμεσα- και έμμεσα- με 

την παιδεία και η υιοθέτηση ενεργητικής στάσης απέναντι στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η σύγχρονη παιδεία τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές.  

 

 

 

 

 

 

Κυριακή Θεοδοσιάδου 

Φιλόλογος, υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 

 


