
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο κείμενο αναλύονται και αντιπαραβάλλονται οι έννοιες παιδεία και εκπαίδευση. 

Αρχικά οι δύο όροι θεωρούνταν ταυτόσημοι και συνώνυμοι. Βέβαια ο όρος παιδεία 

είναι πολύσημος καθώς στον Αισχύλο και το Σοφοκλή θεωρούνταν διαπαιδαγώγηση, 

στο Πλάτωνα αρετή και στην αρχαιότητα ανωριμότητα. Συγγενής όρος της παιδείας 

είναι ο όρος εκπαίδευση, εντοπιζόμενος στον Κρίτωνα που συνάδει με τη 

διδασκαλία. Εντούτοις  οι δύο όροι διαφέρουν θεωρητικά και πρακτικά καθιστώντας 

απαραίτητο τον διαυγή προσδιορισμό τους, καθώς άλλοτε συμφωνούν και άλλοτε 

αντιστρατεύονται ο ένας τον άλλο. Κοινός στόχος τους, όμως, είναι η γνώση από τους 

θεσμοθετημένους φορείς αλλά και την ιδιωτική εκπαίδευση, δείγμα οικονομικής 

ισχύος. Επομένως η παιδεία είναι ελεύθερη επιλογή, εκούσια ενώ η εκπαίδευση 

καθορισμένη, επιτακτική. 

 

Β1. ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 

α) ΛΑΘΟΣ  

β) ΛΑΘΟΣ 

γ) ΣΩΣΤΟ 

δ) ΛΑΘΟΣ 

ε) ΣΩΣΤΟ 

 

Β2.α) ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

Η τελευταία παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με σύγκριση- αντίθεση καθώς 

καταγράφονται οριζόντια- παράλληλα οι διαφορές ανάμεσα στην παιδεία και την 

εκπαίδευση: (διαφορές, διαφορετική φύση, αποκλίνοντα προορισμό,  παιδεία-

μέθοδος, λειτουργία ελεύθερη,  προαιρετική, εκπαίδευση- πράξη, ελέγχεται εκ 

προθέσεως, υποχρεωτική, αντίθετα.) 

 

 

 



 

Β2.β) ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ-ΦΡΑΣΕΩΝ 

ωστόσο:  εναντίωση- αντίθεση 

επομένως: συμπέρασμα- αποτέλεσμα  

προκειμένου: συμπέρασμα- αποτέλεσμα, σκοπός  

που πάει να πει ότι: επεξήγηση- διασαφήνιση  

κυρίως: έμφαση- επιτονισμός  

 

Β3.α) ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

ανιχνεύονται= εντοπίζονται, βρίσκονται  

συνάπτεται = συνδέεται, σχετίζεται, συσχετίζεται, συνυφαίνεται 

εμφανίζεται = παρουσιάζεται, απαντάει, μαρτυρείται  

συντελεστών = παραγόντων, παραμέτρων  

προφανείς = ευνόητες, πρόδηλες, πασιφανείς, εμφανείς, ολοφάνερες, ευδιάκριτες  

 

Β3.β) ΑΝΤΩΝΥΜΑ  

αναβαθμίζεται : υποβαθμίζεται, υποτιμάται, μειώνεται, ευτελίζεται 

μεταγενέστερη : προγενέστερη  

επιτρέπουν: αποτρέπουν, (παρ)εμποδίζουν, απαγορεύουν, παρακωλύουν  

ιδιωτική:  δημόσια  

διαφορές: ομοιότητες, αναλογίες 

 

 

  



 

Β4.α) ΡΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου κυριαρχεί η παθητική σύνταξη και απαντούν 

τα ακόλουθα ρήματα: εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, 

θεωρείται, συνάπτεται  

 

Β4.β) Η επιλογή της παθητικής σύνταξης από το συντάκτη δεν είναι τυχαία και 

συμπτωματική αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα καθώς  τονίζει την 

ενέργεια, την πράξη, το αποτέλεσμα. Παράλληλα, καθιστά το ύφος επίσημο, 

ουδέτερο, απρόσωπο, σοβαρό, αντικειμενικό, αμερόληπτο και αποστασιοποιημένο 

ώστε να προσιδιάζει στον επιστημονικό λόγο. 

 

Γ1 

 Τίτλος :   

Παιδεία: αγωγή ψυχής και πνεύματος 

Πρόλογος:  

Αφορμή  

Επισήμανση θέματος  

Ζητούμενα  

 

Α)  Παιδευτική λειτουργία του σχολείου  

• Γνώσεις / επαγγελματικές – τεχνικές δεξιότητες  

• Κριτική σκέψη – αντιληπτική ικανότητα 

• Ανθρωπιστικές αξίες (αγάπη – σεβασμός προς το συνάνθρωπο), ψυχοπνευματική 

καλλιέργεια  

• Πολιτικοποίηση (αξίες δημοκρατικού πολιτεύματος) 

• Οικολογική συνείδηση  

• Ευρωπαϊκή συνείδηση παράλληλα με πολιτιστική/ εθνική συνείδηση  

• Αισθητική αγωγή/ καλλιέργεια  

• Ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις/ κοινωνικοποίηση 

• Αθλητική παιδεία  

 



 

Β) Ενίσχυση παιδευτικού ρόλου του σχολείου  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

• όχι αυθεντία συνοδοιπόρος και αρωγός στη μαθησιακή διαδικασία 

• όχι δασκαλοκεντρική αλλά μαθητοκεντρικη διαδικασία  

• διαδραστική βιωματική μάθηση  

• ανάθεση ομαδικών συνθετικών εργασιών ποικίλου περιεχομένου  

• χρήση διαδικτύου  

•  προσκλήσεις πνευματικών προσώπων από χώρο καλλιτεχνικό, αθλητικό, πολιτικό  

• διοργάνωση διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  

• συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση π.χ. για οικολογικά θέματα  

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ 

• αυτενέργεια 

• συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες  

•  θεσμός μαθητικών δεκαπενταμελών και πενταμελών κοινοτήτων  

•  συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών  

•  συμμετοχή σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, μουσικές, θεατρικές, καλλιτεχνικές 

• εκδρομές, επισκέψεις, περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους 

• παρακολούθηση ημερίδων 

 

Επίλογος 

Συγκεντρωτική αναφορά στο θέμα 


