ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ
Α1. Προεηοηκαζία γηα ηελ περίιευε ηοσ θεηκέλοσ
Θεκαηηθό θέληρο: Η αλαδήηεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ όξσλ «παηδεία» θαη
«εθπαίδεπζε» θαζώο θαη ηεο ζρέζεο πνπ ηνπο
ζπλδέεη.
Παράγραθος 1: Πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ «παηδεία» κε άληιεζε ζηνηρείσλ
από ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία θαη ζπζρεηηζκόο
ηνπ κε ηνπο λένπο αιιά θαη ηελ εζθεκκέλε παηγληώδε
δηάζεζε.
Παράγραθος 2: Ο όξνο «εθπαίδεπζε» θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ηε δηδαρή
θαη ηελ εμάζθεζε.
Παράγραθος 3: Παξά ηε ζύγρπζε πνπ πξνθαιείηαη από ηε κειέηε ησλ
δύν όξσλ, απηνί αιιεινζπκπιεξώλνληαη κε
ζπληζηακέλε / θνηλό ζηόρν ηε κάζεζε.
Παράγραθος 4: Οη δηαθνξέο ησλ δύν όξσλ.
Β1.
α. Λάζνο
β. Λάζνο
γ. Σσζηό
δ. Λάζνο
ε. Σσζηό
Β2. α. Σύγθξηζε – αληίζεζε
«παηδεία, εθπαίδεπζε, δηαθνξεηηθή, δηαθνξέο, αληίζεηα»
ή
Αηηηνιόγεζε: απαληά ζην «γηαηί πξνθύπηνπλ νη δηαθνξέο»
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Β2. β.
σζηόζν: αληίζεζε
επνκέλσο: ζπκπέξαζκα
πξνθεηκέλνπ: ζθνπόο
πνπ πάεη λα πεη όηη: δηεπθξίληζε, επεμήγεζε
θπξίσο: έκθαζε
Β3. α.
αληρλεύνληαη: αλαδεηνύληαη, δηεξεπλώληαη
ζπλάπηεηαη: ζπλδέεηαη, ζπζρεηίδεηαη
εκθαλίδεηαη: παξνπζηάδεηαη, πξνβάιιεηαη
ζπληειεζηώλ: παξαγόλησλ, ζπκκεηερόλησλ
πξνθαλείο: μεθάζαξεο, πξόδειεο, έθδειεο, θαλεξέο, νινθάλεξεο
Β3. β.
αλαβαζκίδεηαη: ππνβαζκίδεηαη
κεηαγελέζηεξε: πξνγελέζηεξε
επηηξέπνπλ: απαγνξεύνπλ
ηδησηηθή: δεκόζηα
δηαθνξέο: νκνηόηεηεο
Β4. α.
Ελαιιάζζνληαη, αληρλεύνληαη, αλαβαζκίδεηαη, αλαδεηθλύεηαη, ζεσξείηαη,
ζπλάπηεηαη
Β4. β.
Με ηελ παζεηηθή θσλή ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη πην επίζεκν,
ηππηθό, απξόζσπν, νπδέηεξν, αληηθεηκεληθό.
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Γ1. Δπηθοηλφληαθό πιαίζηο: Άρζο
Τα θύξηα πξνζδηνξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ είλαη ν ηίηινο, ε αθόξκεζε απ’
έλα γεγνλόο ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ε δηαηύπσζε ησλ γεληθόηεξσλ απόςεσλ
θαη θξίζεσλ γύξσ απ’ ην δήηεκα πνπ αλαθύπηεη. Τν ζέκα θαη ε ζέζε
δειώλνληαη κε επθξίλεηα ζηνλ πξόινγν, αθνινπζεί ε ζηήξημε ηεο
θαηεπζπληήξηαο ηδέαο θαη ζην ηέινο ζπλάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ή
ππνβάιιεηαη κηα γεληθή πξόηαζε- ιύζε. Η γισζζηθή πνηθηιία θαη ην ύθνο
εμαξηώληαη από ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο, ηελ νπηηθή γσλία ηεο πξνζέγγηζήο
ηνπ θαη ην επίπεδν ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Σε θάζε πεξίπησζε, όκσο, είλαη
πξνηηκόηεξν ν ιόγνο λα ραξαθηεξίδεηαη από δσληάληα θαη ακεζόηεηα, ώζηε
λα θεληξηζηεί θαη λα δηαηεξεζεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε.
Η ακεζόηεηα θαη ε δσληάληα κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε ηε ρξήζε
εξσηεκαηηθώλ ή ζαπκαζηηθώλ δηαηππώζεσλ, ηηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, ηνλ
παηγληώδε-ρηνπκνξηζηηθό-εηξσληθό-δξακαηηθό ηόλν, ηελ ελαιιαγή πξνζώπσλ
(α΄ εληθό ή πιεζπληηθό, β΄ εληθό ή πιεζπληηθό, γ΄ εληθό ή πιεζπληηθό), ηε
ρξήζε εθθξαζηηθώλ κέζσλ (παξνκνίσζε, κεηαθνξά θηι.), γισζζηθώλ
ζρεκάησλ (επαλάιεςε, αζύλδεην θηι.), ιέμεσλ ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θηι.,
αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιή θαη ε
θαηάρξεζε.
α΄ δεηούκελο: Τν ζρνιείν νθείιεη, παξάιιεια κε ηελ εθπαηδεπηηθή, λα
αζθεί θαη παηδεπηηθή ιεηηνπξγία, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο / ζηηο καζήηξηεο
αγσγή κε ζθνπό, αξρηθά, ηε δηάπιαζε κηαο πνιύπιεπξεο πξνζσπηθόηεηαο,
ηθαλήο λα μεδηπιώζεη θάζε δεκηνπξγηθή δύλακε πνπ θξύβεη κέζα ηεο θαη λα
απηνπξαγκαησζεί. Επηπιένλ, εδώ επηδηώθεηαη ε νκαιή έληαμε ηνπ αλζξώπνπ
ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ώζηε λα ζπκβηώζεη αξκνληθά κε ηνπο
ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη λα εξγαζηεί γηα ηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή πξόνδν ηνπ
θνηλσληθνύ ζπλόινπ.
Σπγθεθξηκέλα, οη παηδεσηηθοί ζηότοη ηοσ ζτοιείοσ:

1. Πλεσκαηηθή θαιιηέργεηα: αλάπηπμε ινγηθήο ζθέςεο, θξηηηθήο
ηθαλόηεηαο, θηιεξεπλεηηθήο δηάζεζεο, πίζηε ζηελ πλεπκαηηθή
αλεθηηθόηεηα.
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2. Ηζηθή αγφγή: απόθηεζε απηνγλσζίαο, ζεκειίσζε πγηνύο
απηνζπλαηζζήκαηνο,
θαιιηέξγεηα
αλζξσπηάο,
αιιειεγγύεο,
ζπιινγηθόηεηαο, ππεπζπλόηεηαο, αλπζηεξόβνπιεο πξνζθνξάο ζηνπο
άιινπο, ηελ άκηιιαο, ηνπ ζεβαζκνύ.
3. Ποιηηηθή αγφγή: δηακόξθσζε δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο κε
ζθνπό ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αηόκνπ ζηηο πνιηηηθήο δηαδηθαζίεο
κε γλώκνλα ην ζπιινγηθό ζπκθέξνλ θαη όρη ην αηνκηθό,
ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπλαξηάηαη άκεζα κε
ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ.
4. Δπαγγεικαηηθή αγφγή: επηινγή επαγγέικαηνο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο
θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηόκνπ.
5. Αηζζεηηθή αγφγή: εθιέπηπλζε ησλ αηζζεηηθώλ θξηηεξίσλ, ώζηε λα
κπνξεί ν καζεηήο λα αμηνινγεί θαη λα απνιακβάλεη ηελ «νκνξθηά»,
απόθηεζε απαξαίηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δεθηηθόηεηαο,
ώζηε λα αλαπηύμεη κηα νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηελ θαιιηηερληθή
δεκηνπξγία.
6. Αζιεηηθή αγφγή / αγφγή σγείας: ην ζρνιείν αλαπηύζζεη ηηο
ζσκαηηθέο δεμηόηεηεο ηνπ λένπ θαη πξνθπιάζζεη από θηλδύλνπο πνπ
απεηινύλ ηελ πγεία ηνπ (δηαηξνθή, θάπληζκα, αιθνόι, επηδεκίεο).
7. Δζληθή / δηεζληθή αγφγή: ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο,
πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γόληκν μεηύιηγκα ηνπ λήκαηνο
ηεο παξάδνζεο, ε γλήζηα εζληθή αγσγή δελ αλαπηύζζεη ηελ εζληθή
έπαξζε θαη ηνλ θνύθην εζλνθεληξηζκό, δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε
ζρέζεσλ ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, αιιειεγγύεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ
ιαώλ θαζώο θαη ηε δηακόξθσζε ηεο νηθνπκεληθήο ζπλείδεζεο.
8. Περηβαιιοληηθή αγφγή: θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ην θπζηθό
πεξηβάιινλ, ώζηε ν λένο λα ην πξνζηαηεύεη θαη λα ην δηαθπιάζζεη,
αμηνπνηώληαο ζπλεηά ηνπο πόξνπο ηνπ κε ζθνπό ηε βηώζηκε αλάπηπμε.
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β΄ δεηούκελο: ηρόποη κε ηοσς οποίοσς εθπαηδεσηηθοί θαη καζεηές /
καζήηρηες κπορούλ θαη ζσκβάιιοσλ ζηελ ελίζτσζε ηοσ παηδεσηηθού
ρόιοσ ηοσ ζτοιείοσ:
1. Χξήζε δηαιόγνπ θαη πεηζνύο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο.
2. Επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, βηβιηνζήθεο …
3. Σπκκεηνρή ζε αλαδαζώζεηο, θαζαξηζκνύο παξαιηώλ.
4. Σπκκεηνρή ζε νκίινπο επηρεηξεκαηνινγίαο / ξεηνξηθήο
αζηξνλνκίαο, ξνκπνηηθήο, ζεάηξνπ, ζε αζιεηηθέο δξάζεηο.

ηέρλεο,

5. Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ, ησλ
ηερλώλ θαη ησλ επηζηεκώλ, πνπ απνηεινύλ πξόηππα.
6. Δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ελεκέξσζεο από ζύκβνπιν ζρνιηθνύ
επαγγεικαηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ,
ηεζη
επαγγεικαηηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ, πξόγξακκα πελζήκεξεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο
(ζε πεξίνδν δηαθνπώλ).
7. Σπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο δηνίθεζεο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
8. Σπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο.
9. Ελίζρπζε ηνπ ζεζκνύ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ.

Τις ενδεικηικές απανηήζεις επιμελήθηκε ο διδάζκων καθηγηηής ζηο μάθημα
ηης Νεοελληνικής Γλώζζας Γενικής Παιδείας
κ. Μιτάλης Κοσζοσλάκος μαζί με ηις θιλολόγοσς ηοσ Γενικού Λσκείοσ ηων
Εκπαιδεσηηρίων Μποσγά
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