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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Στο κείμενο διευκρινίζεται το περιεχόμενο των όρων παιδεία και εκπαίδευση, καθώς 

και η μεταξύ τους σύνδεση. Αρχικά, η παιδεία, όπως αποτυπώνεται και στην αρχαία 

ελληνική γραμματεία, αναφερόταν στην ανατροφή του παιδιού, στην καλλιέργεια της 

γνώσης και της αρετής, αλλά και στην παιδική αφέλεια και το παιχνίδι. Βέβαια, 

επισημαίνεται πως ο μεταγενέστερος όρος εκπαίδευση που παραπέμπει στη διδασκαλία 

συνάδει περισσότερο με την παιδεία. Παρόλ’αυτά οι δύο αυτοί όροι δεν πρέπει να 

ταυτίζονται, καθώς κοινό τους στοιχείο είναι, μεν, η γνώση που παρέχεται από τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υπάρχουν, δε, και ουσιαστικές διαφορές που ανάγονται 

στο γεγονός πως η εκπαίδευση είναι προγραμματισμένη και υποχρεωτική, ενώ η παιδεία 

όχι. 

 

Β1. α) Λάθος β) Λάθος γ) Σωστό δ) Λάθος ε) Σωστό 

Β2. α) Σύγκριση-Αντίθεση (παιδεία-εκπαίδευση), διαρθωτική λέξη «Αντίθετα», Ανά σημείο 

παρουσίαση των στοιχείων των σγυκρινόμενων μελών. 

β) Ωστόσο : αντίθεση 

επομένως : συμπέρασμα 

προκειμένου : σκοπό 

που πάει να πει ότι : επεξήγηση 

κυρίως : έμφαση 

Β3. α) εντοπίζεται 

συνδέεται, συσχετίζεται, συνυφαίνεται 

παρουσιάζεται 

ευδιάκριτες, έκδηλες 

β) υποβαθμίζεται 

προγενέστερη 

απαγορεύουν 

δημόσια 

ομοιότητες 

Β4. α) εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, συνάπτεται 

β) τυπικό, επίσημο, σοβαρό, επιστημονικό, επιμελημένο, πυκνό 

 

Γ1)  ΤΙΤΛΟΣ 



α) Για το 1ο ζητούμενο μπορούν να αντληθούν επιχειρήματα από το βοήθημα 

(Στόχοι/Θετικός ρόλος εκπαίδευση) 

Πέρα από τη μετάδοση γνώσεων (εκπαιδευτική λειτουργία), η παιδευτική λειτουργία 

έγκειται στα εξής: 

-Μέσο κοινωνικοποίησης ένταξης (ορθή κοινωνικοποίηση-σωστός και ενεργός πολίτης) 

-Ανάπτυξη ορθών διαπροσωπικών σχέσεων (συνεργασία, κοινωνική ευρυθμία, κοινωνικός 

προβληματισμός) 

-Διαμόρφωση ηθικής στάσης (υιοθέτηση αξιών, ρυθμιστής συμπεριφοράς) 

-Πολιτικοποίηση του νέου 

-Πνευματική ανάπτυξη- καλλιτεχνική δημιουργία, απελευθερώνει την ανθρώπινη φαντασία 

-Καλλιέργεια ανθρωπιστικής συνείδησης μέσω της ανθρωπιστικής παιδείας 

-Οικολογική συνείδηση 

-Δημοκρατική συνείδηση 

β)  

-Να ξεπεράσουν οι εκπαιδευτικοί φορείς τον μονολιθικό – τεχνοκρατικό χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης με το να μην θεωρούν το εγχειρίδιο μοναδική πηγή άντλησης της γνώσης. 

Δηλαδή χρειάζεται εκσυγχρονισμός στις μεθόδους διδασκαλίας και στη νοοτροπία 

- Προώθηση διαλόγου (εντός και εκτός σχολικής τάξης) με σεβασμό στη διαφορετική 

άποψη και στον πλουραλισμό 

- Αλλαγή του ρόλου του δασκάλου (όχι απλός αναμεταδότης των γνώσεων) αλλά δάσκαλος 

συντονιστής – καθοδηγητής 

- Προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο (συνδυασμός 

κειμένου-ήχου- εικόνας, εκπαιδευτικές εκδρομές, ομαδικές μαθητικές εργασίες) 

- Ο μαθητής να μην είναι αδρανής αλλά να αυτενεργεί και να συμμετέχει δημιουργικά με 

ελεύθερη έκφραση απόψεων 

- Διοργάνωση και επισκέψεις σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εκθέσεις βιβλίου, σχολικές 

βιβλιοθήκες 

- Οι εκπαιδευτικοί να εμφυσήσουν αρχές και αξίες στους μαθητές, τονίζοντας τη σημασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συνεργασίας , της αλληλοβοήθειας, της ειρηνικής 

διευθέτησης των διαφορών τους 

- οι εκπαιδευτικοί να ενεργοποιήσουν την εθελοντική προσφορά των παιδιών με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως με επισκέψεις σε διάφορους οργανισμούς, με τη 

διοργάνωση εκδρομών στη φύση, ώστε να αναπτύξει οικολογική συνείδηση, με ανιδιοτελή 

προσφορά προς άτομα ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με τον καθαρισμό παραλιών και 

δημόσιων χώρων, με συμμετοχή σε αναδασώσεις, σε αιμοδοσίες.  


