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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α΄

ΤΟΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικές οδηγίες Υπουργείου Παιδείας ( Περίληψη, Έκθεση – Έκφραση)
2. Πρόλογος. ∆ιάφοροι πρόλογοι
3. Επίλογος. ∆ιάφοροι επίλογοι
4. Παράγραφος. Μέρη παραγράφου. Αρετές παραγράφου
5. Γραµµατική της νεοελληνικής γλώσσας
6. Συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας
7. Είδη θεµάτων και τρόπος προσέγγισης

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (20)
Α΄ Ενότητα

Β΄ Ενότητα

Γ΄ Ενότητα

Εργασία

Άτοµο – Κοινωνία

Παιδεία

Εξειδίκευση

Αστυφιλία

Νέοι

Εκλογή επαγγέλµατος –

Μοναξιά

Βία – Εγκληµατικότητα

Επαγ. προσανατολισµός

Άγχος

Ειρήνη – Πόλεµος

Αλλοτρίωση

Παράλληλα θέµατα
Κίνητρα

Φιλία

Ιδανικά - Αξίες – Πρότυπα

Αξιοκρατία

Ναρκωτικά

Επιµονή – Υποµονή

Οικογένεια

Επανάληψη

Επανάληψη

Επανάληψη

Β΄

ΤΟΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (25)
∆΄ Ενότητα

Ε΄ Ενότητα

ΣΤ ΄ Ενότητα

Ζ΄ Ενότητα

Ελευθερία

Γνώση – Επιστήµη

Ελεύθερος χρόνος

Πολιτισµός

Πολιτική

Μηχανή – Τεχνολογία

Ψυχαγωγία

Παράδοση

∆ηµοκρατία

Ευθύνη - Καθήκον

ΜΜΕ

Τέχνη

Καταναλωτισµός

Φυσικό

∆ιάλογος

περιβάλλον
Ανθρωπισµός

Παράλληλα θέµατα
Κοινή γνώµη

Αυτογνωσία

Κριτική

Αυτοκυριαρχία

Νόµοι

Αµφιβολία –

Θεσµοί

Αµφισβήτηση

Επανάληψη

Επανάληψη

Ανθρώπινα
δικαιώµατα

Επανάληψη

Επανάληψη

ΕΚΘΕΣΗ

Υπάρχουν 45 αναπτυγµένα θέµατα σε δύο τόµους: Α΄ τόµος 20 θέµατα, 474
σελίδες. Β΄ τόµος 25 θέµατα, 530 σελίδες µε την εξής δοµή:
Ι. Ετυµολογία
ΙΙ. Λεξιλόγιο (Γενικό – Ειδικό)
ΙΙΙ. Λεξιλογικές ασκήσεις
IV. Εκφράσεις χωρισµένες σε θεµατικές ενότητες
V. ∆ιάγραµµα των κειµένων
VI. Ανάπτυξη των κειµένων χωρισµένες σε θεµατικές ενότητες.
Τα κείµενα προέρχονται από µια µεγάλη επιλογή και ποικιλία γνωστών δοκιµιογράφων και συγγραφέων καθώς και δικά µου. Βασική επιλογή ήταν να καλύπτουν
όλες τις ανάγκες των θεµάτων και να είναι κατανοητά.
VII. Θέµατα εκθέσεων για ανάπτυξη. Θέµατα που έχουν δοθεί στις εξετάσεις –
δέσµες
VIII. Θέµατα Γενικών εξετάσεων από το 2000 – 2010 όλων των τύπων (ΓΕΛ, ∆΄
Εσπερινό, Οµογενών καθώς και των επαναληπτικών αυτών) µε τις απαντήσεις
τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΙ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Ορισµός

Αστυφιλία

∆ιαφήµιση

2) Ετυµολογία

Εκλογή επαγγέλµατος

Ειρήνη, Μηχανή, Ψυχαγωγία

3) Γενικό – ειδικό

Ποιότητα ζωής

Φιλία

4) Ειδικό

Βία - Εγκληµατικότητα

Αστυφιλία

5) Σύγκριση

Επιστήµη

Φυσικό περιβάλλον

6) Ερώτηση

Μηχανή - Τεχνολογία

Ελεύθερος χρόνος

7) Γνώµη, ποίηµα

Μοναξιά

Ευθύνη

8) Συνδυασµός

Αστυφιλία

Ναρκωτικά

ΕΠΙΛΟΓΟΙ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Τελικά συµπεράσµατα

Ευθύνη

2) Σύγχρονη πραγµατικότητα

Μόλυνση περιβάλλοντος Πόλεµος – Ειρήνη

3) Λύση του θέµατος

Τεχνολογία

Βία -Εγκληµατικότητα

4) Συγκερασµός

΄Ατοµο – Κοινωνία

Σχέσεις δύο φύλων

5) Ερώτηση

Ανθρωπιά

Ζωή στις πόλεις

6) Γνώµη, ποίηµα

Ευθύνη

Εκλογή επαγγέλµατος

7) Συνδυασµός

Πολιτισµός

∆ηµοκρατία

Μόλυνση περιβάλλοντος

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
Αίτια
Η σοβαρότητα του προβλήµατος δε δικαιολογεί κανέναν εφησυχασµό. Η
κατανόηση των πραγµατικών αιτιών και η ουσιαστική διερεύνηση του θέµατος
γίνεται σήµερα επιτακτική ανάγκη.
Συνέπειες
Ανεξάρτητα όµως µε τις αιτίες που προκαλούν το φαινόµενο …………………..
και τις όποιες συµφωνίες ή διαφωνίες που µπορεί να υπάρξουν, εκείνα που είναι
αντικειµενικά, είναι βέβαια τα αποτελέσµατα. Και αυτά είναι πολλά, αρκετά
σηµαντικά και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τόσο την κοινωνική πρόοδο όσο και την
ατοµική ευτυχία.

ΑΡΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Για να είναι µία παράγραφος καλή, πρέπει να έχει:
α) Σαφή σκοπό και ενότητα
β) Επαρκή ανάπτυξη
γ) Αλληλουχία
δ) Συνοχή
ε) Έµφαση

ε) ∆ΙΑΙΡΕΣΗ
Η διαίρεση του όλου σε µέρη βοηθάει στην πληρέστερη κατανόηση και
παρουσίαση της θεµατικής πρότασης.
Συνηθισµένες µορφές διαίρεσης είναι:
Άτοµο - κοινωνία (οικογένεια, σχολείο, κοινωνία)
Θετικά - αρνητικά
Αίτιο - αποτέλεσµα.
Παράδειγµα: Η βία (α) νόµιµη, β) παράνοµη.
Επιβάλλεται να γίνει διάκριση ανάµεσα στη νόµιµη και παράνοµη βία. Και
νόµιµη βέβαια, είναι εκείνη που ασκεί το κράτος µε βάση τους νόµους του, τη
δικαιοσύνη του, τα όργανά του, ενώ παράνοµη εκείνη που ασκείται εναντίον του,
αµφισβητώντας τη δικαιοσύνη των νόµων και των οργάνων του. (Μ. Πλωρίτης).
Άσκηση: Η ευθύνη (α) νοµική, β) ηθική.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Ι. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Παιδεία: αρχαία - παιδεία, παιδεύω.

ΙΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Ονοµατικό σύνολο
Εκπαίδευση,
ανατροφή,

κατάρτιση,

γαλούχηση,

προπαιδεία,

πνευµατική

στοιχειώδης

ανάπτυξη

-

εκπαίδευση.

καλλιέργεια,

Αγωγή,

εκγύµναση,

προπαρασκευή, καλλιέργεια, σφυρηλάτηση. Ανεπαρκής - ατελής µόρφωση,
ηµιµάθεια, επιφανειακή µόρφωση, ευρυµάθεια. ∆ιανοούµενος, φωτοσβέστης.
Μορφωµένος,

καλλιεργηµένος,

ηµιµαθής,

ολιγοµαθής,

αµαθής,

συγκροτηµένος.
Ρηµατικό σύνολο
Μορφώνω, καλλιεργώ - αναπτύσσω το πνεύµα, καταρτίζω, εξασκώ,
εκγυµνάζω, σφυρηλατώ, προπαρασκευάζω, γαλουχώ, ποδηγετώ, επιµελούµαι.
ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Χαρακτηριστικά:

Παιδαγωγική

διαδικασία,

παράγοντες

αγωγής,

σύστηµα

αναχρονιστικό, αναπροσαρµογή των εκπαιδευτικών θεσµών στις µεταβαλλόµενες

ανάγκες

της

κοινωνίας,

εκπαιδευτική

µεταρρύθµιση

-

αντιµεταρρύθµιση,

υλικοτεχνική υποδοµή, διά βίου παιδεία.
Θετικά: Φυσικές ικανότητες, εσωτερική ισορροπία, ευρυθµία, ευγένεια, ολόπλευρη
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη. Οξύνοια, αντιληπτικές ικανότητες, δεξιότητες,
δηµιουργική φαντασία, επινοητικότητα, πνευµατική αγρύπνια. Εξευγενισµός της
ψυχής, ψυχοσωµατική ωριµότητα, αισθητική αγωγή, ορθός λόγος.
Αρνητικά: Ξερές - αναφοµοίωτες γνώσεις, βαθµοθηρία, πνευµατική στειρότητα,
πνευµατικός υποσιτισµός, πνευµατική ανασφάλεια, ανάπηρη παιδεία, ανυποληψία του
εκπαιδευτικού συστήµατος, µονολιθικός άνθρωπος.

ΙΙΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να γραφούν τα συνώνυµα και τα αντώνυµα της λέξης παιδείας.
2) Να γραφούν τα ρήµατα και οι εκφράσεις που σηµαίνουν µόρφωση και µάθηση.
3) Να οριστούν οι λέξεις:
Κατάρτιση, φωτοσβέστης, εντριβής, ηµιµαθής, ευρυµάθεια.
4) Να σχηµατίσετε προτάσεις µε τις λέξεις:
Αισθητική αγωγή, πνευµατική στειρότητα, µονολιθικότητα, διά βίου παιδεία.

IV. ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
«Πάντες οι άνθρωποι φύσει του ειδέναι ορέγονται». (΄Ολοι οι άνθρωποι από τη
φύση τους επιθυµούν τη γνώση). (Αριστοτέλης)

Η εποχή µας από τη µια µεριά κατασκευάζει άδειες ψυχές και από την άλλη
δηµιουργεί την ανάγκη της αγρύπνιας, τη δίψα του πνεύµατος. Μορφή της δίψας
αυτής είναι το αίτηµα για παιδεία.
Όταν η κοινωνία δε βαδίζει σωστά, σίγουρα νοσεί η παιδεία µας. ΄Ολα τα
σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα είναι απότοκα (αποτέλεσµα) των συνθηκών και της
ποιότητας της παρεχόµενης παιδείας.
Η εποχή µας

µε την τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη και τις ειδικότερες

παραγωγικές απαιτήσεις έδωσε διαφορετική κατεύθυνση στην παιδεία. Τόνισε
περισσότερο το πρακτικό µέρος της, γιατί έτσι ικανοποιούσε άµεσες ανάγκες της
βιοµηχανικής παραγωγής. Ανέπτυξε ιδιαίτερες ικανότητες, διασπώντας τη συνοχή
του ανθρώπου. ∆ιαµόρφωσε, εποµένως, ένα µονοµερή άνθρωπο µε µεγάλη
παραγωγική ικανότητα και αποτελεσµατικότητα στην εργασία του, απογυµνωµένο
όµως από σκοπούς και πνευµατικές ανησυχίες.
ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός της παιδείας είναι «να συµβάλλει στην ολόπλευρη, αρµονική και
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των
µαθητών». (Ν. 1566/85)
Η παιδεία αξιοποιεί το συναισθηµατικό παράγοντα δίνοντας διέξοδο στις
τυφλές συναισθηµατικές παρορµήσεις και µετασχηµατίζοντας αυτές σε παραγωγικές
δυνάµεις.
Η παιδεία καλλιεργεί το κριτικό πνεύµα, την οξύνοια, την αντιληπτικότητα,
την επινοητικότητα, τη δηµιουργική φαντασία. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος
αποκτά µια πλατύτερη θεώρηση των πραγµάτων, µια βαθύτερη ενόραση του κόσµου
και των φαινοµένων της ζωής. Πλαταίνουν οι ορίζοντές του και µαθαίνει να βρίσκει
λύσεις στα διάφορα προβλήµατα της ζωής.
«Η παιδεία αξιοποιεί τα δώρα της φύσης». (Α. Κοραής)

V. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
1) Ορισµός

α) Παιδεία
β) Εκπαίδευση
γ) Αγωγή

2) Στόχος
3) Συνέπειες

Ι. ΄Ατοµο

α) Σώµα
β) Πνεύµα
γ) Ψυχή

ΙΙ. Κοινωνία

Οικονοµικό επίπεδο

Εργασία

Κοινωνικό επίπεδο

Κοινωνικοποίηση

Πολιτικό

∆ηµοκρατία

επίπεδο

Πολιτιστικό επίπεδο
4) Μόρφωση - Ηθική
5) Κλασική παιδεία

α) Αρχαιότητα
β) Νεότεροι χρόνοι
γ) Η εποχή µας

6) Η εκπαίδευση σήµερα
7) Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης
8) Λύση

Αισθητική αγωγή

VΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ

3) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικονοµικό επίπεδο
Εργασία
Η παιδεία εκπληρώνει τους στόχους της, όταν δε µένει µόνο σε θεωρητικές και
αφηρηµένες γνώσεις, αλλά τα εφόδια που προσφέρει µετασχηµατίζονται και σε
πρακτικό αποτέλεσµα.
Είναι ευνόητο ότι η παιδεία πρέπει ν’ ανοίγει το δρόµο

για την

επαγγελµατική αποκατάσταση. Μια ολοκληρωµένη και πολύπλευρη παιδεία απαιτεί
ρεαλισµό και ουσία, όπως υπαγορεύεται από την ίδια

την πραγµατικότητα. Ο

συνδυασµός θεωρίας και πράξης την κάνει πιο ουσιαστική και όχι εξωπραγµατική.
Βέβαια, πρωταρχικός σκοπός δεν είναι το πρακτικό αποτέλεσµα, οπωσδήποτε όµως
να καλύπτει και την πρακτική πλευρά της ζωής. Γιατί έχει πολλές απαιτήσεις και η
παιδεία, εποµένως, για ν’ ανταποκριθεί πρέπει να είναι δυναµική και προς όλες τις
κατευθύνσεις αυτής. Παιδεία που δε διασφαλίζει το νέο και επαγγελµατικά, τον
φορτώνει µε άγχος και τον κάνει να θηρεύει τη γνώση που είναι άµεσα πρακτικά
εκµεταλλεύσιµη.
Κάθε χώρα στην εποχή µας χρειάζεται ένα κοινό εξοπλισµένο µε γνώσεις, µε
τεχνική εµπειρία και µε την ικανότητα ν’ αφοµοιώνει καινούργιες πληροφορίες και
ιδέες. ΄Ολες οι χώρες χρειάζονται περισσότερους τεχνικούς, εµπειρογνώµονες και
επαγγελµατίες σ’ όλα τα

πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανάγκη για

χιλιάδες κατηγορίες ειδικών δεν µπορεί να καλυφθεί µε τη διδασκαλία της γραφής και
της ανάγνωσης στους πολλούς ή µε την πατροπαράδοτη φιλελεύθερη παιδεία µικρών

ηγετικών οµάδων ούτε και µε οποιονδήποτε συνδυασµό των δύο αυτών δεδοµένων,
γιατί απαιτούνται προπαντός ειδικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες. Ούτε µπορεί
µια χώρα, έτσι να καταφέρει να συµπορευτεί µε τις επιστηµονικές εξελίξεις της
εποχής.
Πολιτιστικό επίπεδο
Αισθητική
Η παιδεία καλλιεργεί ακόµη την αισθητική αντίληψη του ανθρώπου, φέρνοντας
αυτόν σε επαφή µε τις αισθητικές αλήθειες και αναπτύσσοντας το αισθητικό του
κριτήριο. Τον διδάσκει να βλέπει τα πράγµατα µέσα απ’ ένα διαφορετικό πρίσµα, που
ξεφεύγει από τη χρηστική αντίληψη της ζωής και προσφέρει αισθητική απόλαυση. Η
αισθητική συγκίνηση µόνο για το µορφωµένο καθολικά άνθρωπο είναι νοητή.
Η αισθητική παιδεία είναι απαραίτητο συµπλήρωµα της όλης παιδείας. Η
παιδεία φέρνει σε επαφή µε τις ανώτερες καλλιτεχνικές πραγµατώσεις, δίνει τη
δυνατότητα να αποτιµήσουµε την καλλιτεχνική τους αξία, να διακρίνουµε την
αληθινή αισθητική ποιότητα από τη µετριότητα και τις αντιγραφές, να ασκήσουµε
κριτική σε έργα τέχνης, γενικά, ν’ αξιοποιήσουµε τις καλλιτεχνικές µας κλίσεις και
προδιαθέσεις.

VΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2) Σκοπός της παιδείας (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας), όπως επίσηµα
αναφέρεται, είναι να «συµβάλλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη
των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν
δηµιουργικά».
Με βάση το δεδοµένο αυτό και την εµπειρία σου από τη σχολική
πραγµατικότητα να εκθέσεις τις απόψεις σου για το βαθµό επίτευξης των

αναφερόµενων

γενικών στόχων του εκπαιδευτικού συστήµατος και να τον

αιτιολογήσεις.

VΙII. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΚΕΙΜΕΝΟ
Μια σηµαντική πρόκληση στο ξεκίνηµα του 21 ου αιώνα είναι µε ποιον τρόπο θα
διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Η απάντηση είναι: κατάλληλη αγωγή και παιδεία. Το ίδιο ισχύει για τα
ηθικά διλήµµατα που θέτει η ασύλληπτη επιστηµονική πρόοδος (κλωνοποίηση,
παραγωγή ανθρώπινων εµβρύων, µεταλλαγµένα προϊόντα, οικολογικές καταστροφές
κ.ά.). Το κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία. Η ευρύτερη
καλλιέργεια είναι προσωπική κατάκτηση που απαιτεί θυσίες. Η διά βίου εκπαίδευση
και κατάρτιση µετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος στο άτοµο, το οποίο
οφείλει να έρθει σε επαφή µε πολλούς τοµείς γνώσης σε διάφορες µορφές της. Η
µετάβαση από την τοπική στην παγκόσµια κοινωνία προϋποθέτει γλωσσοµάθεια,
ανοχή στη διαφορετικότητα και στον πολυπολιτισµό, πνεύµα συνεργασίας και
συναδέλφωσης στο «παγκόσµιο χωριό», στο οποίο έχει µεταβληθεί ο πλανήτης µας.
Και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ορατές οι πολλαπλές όψεις της παγκοσµιοποίησης
στην κοινωνιολογική και οικονοµική εκδοχή της. Τα όρια των εθνικών κρατών, στην
παραδοσιακή µορφή τους, εξαλείφονται, καθώς διακινούνται εκατοµµύρια άνθρωποι,
αγαθά και ιδέες µε απίστευτη ταχύτητα. Η εµµονή όµως στα οικονοµικά συµφέροντα
και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, η επιβολή του καταναλωτικού προτύπου
της αφθονίας, το διευρυνόµενο χάσµα ανάµεσα στα φτωχά και στα πλούσια κράτη, η

κρίση της δηµοκρατικής συµµετοχής και του κράτους πρόνοιας, η κοινωνική
περιθωριοποίηση και ο αποκλεισµός και τόσα άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
κόσµος δηµιουργούν κλίµα ανησυχίας για το µέλλον. . . . . . . . . .
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Β1. Με ποια νοηµατική σχέση συνδέονται µεταξύ τους η πρώτη και η δεύτερη
παράγραφος του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Β2. Να αναλύσετε τη δοµή της τελευταίας παραγράφου (δοµικά στοιχεία/µέρη,
τρόπος/µέθοδος ανάπτυξης).

Μονάδες 5

Β3. “Η µετάβαση από την τοπική στην παγκόσµια κοινωνία απαιτεί...”.
α) µόνο την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας
β) ανεξαρτησία και αυτονοµία δράσης
γ) αποδοχή κάθε κοινωνικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας
δ) καλλιέργεια τοπικιστικού πνεύµατος
Ποια από τις παραπάνω φράσεις (α, β, γ, δ) συµπληρώνει σωστά, σύµφωνα µε το
κείµενο, το νόηµα της πρότασης που σας δίνεται; Να τη γράψετε στο τετράδιό σας και
να αιτιολογήσετε µε συντοµία την επιλογή σας.

Μονάδες 5

Β4. Να αποδώσετε σε 5-6 σειρές το νόηµα της παρακάτω φράσης του κειµένου: “Το
κράτος πρόσφερε ως τώρα εκπαίδευση και λιγότερο παιδεία”.

Μονάδες 5

Β5. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
συµµετοχή, τοπική, ταχύτητα, αφθονία, υπευθυνότητα.

Μονάδες 5

Γ. Τώρα που έφτασε η στιγµή της αποφοίτησής σας από το Λύκειο, αξιοποιώντας τις
εµπειρίες της σχολικής σας ζωής, να γράψετε µια επιστολή προς τον Υπουργό
Παιδείας, στην οποία να διατυπώνετε τεκµηριωµένα τις απόψεις σας για τις αλλαγές

που θα θέλατε να γίνουν στο σχολείο, προκειµένου αυτό να ανταποκρίνεται
αποτελεσµατικότερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. (500 – 600 λέξεις).
Μονάδες 50

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2000

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Β.1. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα
η παιδεία και στη δεύτερη παράγραφο υπάρχει µια προοπτική- λύση για το νέο ρόλο
της παιδείας στη νέα χιλιετία. Άρα, ανάµεσα στις δύο παραγράφους υπάρχει συνάφεια
αντιθετικών νοηµάτων.
Β.2. α) Θεµατική πρόταση:

Στην έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής της UNESCO

για την εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα τονίζεται ότι η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να
στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη
µάθησης:
β) Λεπτοµέρειες: Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά
µια ευρύτατη γενική παιδεία µε τη δυνατότητα εµβάθυνσης σε ορισµένα θέµατα. 2.
Μαθαίνω να ενεργώ µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι µόνο επαγγελµατική
κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιµετωπίζω διάφορες
καταστάσεις και να εργάζοµαι αρµονικά σε οµάδες. 3. Μαθαίνω να συµβιώνω,
κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων συµβάλλοντας στην πραγµατοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των
συγκρούσεων-, µε σεβασµό στις αξίες του πλουραλισµού, της αµοιβαίας κατανόησης

και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την
προσωπικότητά µου και να µπορώ να ενεργώ µε µεγαλύτερη αυτονοµία και
περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα.
γ) Πρόταση κατακλείδα: Για τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραµελεί
την ανάπτυξη των ατοµικών δυνατοτήτων, τη µνήµη, τη λογική κρίση, την αίσθηση
του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόµου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας, µε
παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της µητρικής γλώσσας.
Μέθοδος ανάπτυξης: ∆ιαίρεση
Β.3. Σωστή απάντηση είναι η (γ). Αναφέρει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν
την παγκόσµια κοινότητα.
Β. 4. Θέµα: Παιδεία. Κείµενα: 1) Ορισµός: Παιδεία – Εκπαίδευση.
Β. 5.

συµµετοχή

αποχή

τοπική

παγκόσµια

ταχύτητα

βραδύτητα

αφθονία

έλλειψη

υπευθυνότητα

ανευθυνότητα

Γ. ΕΚΘΕΣΗ

α) Θέµα: Παιδεία. Κείµενα: 6) Η εκπαίδευση σήµερα
β) Θέµα: Παιδεία. Κείµενα: 2) Στόχος
γ) Θέµα: Παιδεία. Κείµενα: 7) Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης
δ) Θέµα: Παιδεία. Κείµενα: 8) Λύση

