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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 8 Ιουνίου 2018 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 
(Οι απαντιςεισ είναι ενδεικτικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο απαντιςεων των μακθτϊν) 

 
Α.1. Σο άρκρο αναφζρεται ςτισ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν παιδεία και ςτθν εκπαίδευςθ. Αρχικά, ο 
αρκογράφοσ επιςθμαίνει τθ ςχζςθ τθσ παιδείασ και τθσ εκπαίδευςθσ και καταγράφει τισ 
προςπάκειεσ οριςμοφ τθσ πρϊτθσ ςτθν αρχαιότθτα. τθ ςυνζχεια, δίνει τθν ετυμολογία του όρου 
τθσ εκπαίδευςθσ και υποςτθρίηει ότι ςφμφωνα με αρχαία πθγι δεν αφορά μόνο τουσ ανκρϊπουσ, 
αλλά και τα ηϊα. Εντοπίηει τθ διαφορά των δφο εννοιϊν, οι οποίεσ ςυχνά ςυγχζονται ςιμερα, 
τονίηει τθν ανάγκθ διαχωριςμοφ τουσ και παρουςιάηει τα κοινά τουσ ςτοιχεία. Σζλοσ, παρουςιάηει 
τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο ζννοιεσ, ςυμπεραίνοντασ ότι θ παιδεία είναι ελεφκερθ και 
εκελοντικι, ενϊ θ εκπαίδευςθ κακοριςμζνθ και αναγκαςτικι.  
 
 
Β.1. 
α. Λάκοσ 
β. Λάκοσ 
γ. ωςτό 
δ. Λάκοσ 
ε. ωςτό 
 
Β.2. α) Η παράγραφοσ αναπτφςςεται με τθ μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ-αντίκεςθσ.  
 
(Η παιδεία…διαφορζσ…διαφορζσ…διαφορετικά…Αντίκετα, …υποχρεωτικι) 
 
Εναλλακτικι απάντθςθ: Η παράγραφοσ αναπτφςςεται, επίςθσ, με οριςμό. 
 
Β2.β) 
Ωςτόςο: αντίκεςθ 
επομζνωσ: ςυμπζραςμα 
προκειμζνου: ςκοπόσ 
Που πάει να πει ότι: επεξιγθςθ 
κυρίωσ: ζμφαςθ 
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Β3. α) 
Οι αρχζσ τθσ εντοπίηονται ςτον Αιςχφλο και ςτον οφοκλι.   
Η ίδια λζξθ *...+ ςκοπίμωσ ςυνδζεται κάποτε τόςο με τθν παιδία όςο και με τθν παιδιά.   
*...+ το οποίο, όςο βλζπω ςτα λεξικά, παρουςιάηεται πρϊτθ φορά ςτον πλατωνικό Κρίτωνα.   
[...+ δθμιουργεί ςφγχυςθ εισ βάροσ και των δφο παραγόντων τθσ κρίςιμθσ αυτισ ςυηυγίασ.   
Από εκεί και πζρα αρχίηουν φανερζσ και λανκάνουςεσ διαφορζσ *...+ 
 
Β.3.β) 
αναβακμίηεται ≠ υποβακμίηεται 
μεταγενζςτερθ ≠ προγενζςτερθ 
επιτρζπουν ≠ αποτρζπουν 
ιδιωτικι ≠ δθμόςια/κρατικι 
διαφορζσ ≠ ομοιότθτεσ 
 
Β.4.  
α) «ανιχνεφονται», «αναβακμίηεται» 
β) Με τθ χριςθ τθσ πακθτικισ φωνισ τονίηεται θ πράξθ, το αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ. Σο φφοσ 
του κειμζνου γίνεται πιο απρόςωπο, ςοβαρό και επίςθμο.  
 
Γ1.  
 
Επικοινωνιακό πλαίςιο: Άρκρο 
 
Θζμα: Παιδεία και Εκπαίδευςθ 
 
Ζθτοφμενα:  
 
α) Το ςχολείο οφείλει παράλλθλα με τθν εκπαιδευτικι να αςκεί και παιδευτικι λειτουργία. 
 
β) Τρόποι με τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του 
παιδευτικοφ ρόλου του ςχολείου. 
 
 

(Προτεινόμενοσ τίτλοσ)  
«Ο διττόσ ρόλοσ του ςχολείου» 

 
 
 

Πρόλογοσ: Με αφορμι το διάλογο που ζχει ανοίξει ςτθ ςχολικι κοινότθτα με κζμα το μορφωτικό 
ρόλο του ςχολείου τον 21ο αι., το ςχολείο οφείλει να αςκεί όχι μόνο εκπαιδευτικι, αλλά και 
παιδευτικι λειτουργία. Σο ςχολείο ςιμερα περιορίηεται μόνο ςτον εκπαιδευτικό ρόλο, ςτθν 
παροχι γνϊςεων ςτουσ μακθτζσ και όχι ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ και ςτθ διαμόρφωςθ 
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καλλιεργθμζνων και ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων. υνεπϊσ, εκπαιδευτικοί και μακθτζσ 
οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του παιδευτικοφ ρόλου του ςχολείου. 
 
Α΄ ερώτθμα: Το ςχολείο οφείλει παράλλθλα με τθν εκπαιδευτικι να αςκεί και παιδευτικι 
λειτουργία. 
 
 

 Ηκικι διαπαιδαγώγθςθ και ανάπτυξθ κοινωνικότθτασ 
 
Σο ςχολείο οφείλει όχι μόνο να δίνει χριςιμεσ γνϊςεισ για τθ ηωι, αλλά να διαπαιδαγωγεί 
τουσ νζουσ, να διαμορφϊνει θκικζσ προςωπικότθτεσ. Να καλλιεργεί ανκρωπιςτικά 
ιδεϊδθ, όπωσ θ αγάπθ, θ αλλθλεγγφθ, το ενδιαφζρον για τον ςυνάνκρωπο. (Προτεινόμενθ 
αναφορά ςτισ απόψεισ του Αριςτοτζλθ, 20θ ενότθτα Πολιτικϊν).  
 

 Ανάπτυξθ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ  
 
Ρόλοσ του ςχολείου, επίςθσ,  είναι να διαπαιδαγωγεί τουσ νζουσ μζςα ςε ζνα κλίμα 
δθμοκρατικό. Να διαμορφϊνει προςωπικότθτεσ που κα γνωρίηουν, κα εκτιμοφν και κα 
υπεραςπίηονται τα δθμοκρατικά ιδεϊδθ, κα ςζβονται τουσ νόμουσ και το ςυνάνκρωπό 
τουσ, τθν ελευκερία ζκφραςθσ και βοφλθςθσ.  
 

 Καλλιζργεια περιβαλλοντικισ αγωγισ 
 
Σο ςχολείο οφείλει να δίνει περιβαλλοντικι αγωγι ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ πρζπει να 
μάκουν να ςζβονται το περιβάλλον, ςτο οποίο ςπουδάηουν, να μθ βάφουν τα κτιρια, 
πετοφν απορρίμματα ςτο χϊρο το ςχολείου και προκαλοφν φκορζσ ςε εγκαταςτάςεισ.  
 

Β΄ Ερώτθμα: Τρόποι με τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ κα ςυμβάλλουν ςτθν 
ενίςχυςθ του παιδευτικοφ ρόλου του ςχολείου. 
 

 Δράςεισ εκπαιδευτικών και μακθτών: 
 

Κακθγθτζσ και μακθτζσ μποροφν ςε ςυνεργαςία να αναλάβουν εκελοντικζσ δράςεισ που 
κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ και ςτθν προβολι του παιδευτικοφ ρόλου του ςχολείου. Η 
καλλιζργεια των μακθτϊν μπορεί να επιτευχκεί με εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε μουςεία, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, εκκζςεισ ηωγραφικισ. Με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν του ςχολείου 
ςε λογοτεχνικοφσ διαγωνιςμοφσ, εκκζςεισ φωτογραφίασ και ηωγραφικισ, καλλιτεχνικά 
δρϊμενα, που κα καλλιεργιςουν τουσ μακθτζσ.  

 

 Συμμετοχι ςε δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ:  
 
Οι κακθγθτζσ οφείλουν να παρακινοφν τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθ Βουλι των 
Εφιβων, να γράφουν κείμενα που προωκοφν τα ιδεϊδθ τθσ δθμοκρατίασ και  τθσ 
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ελευκερίασ. Οι μακθτζσ, από τθν άλλθ πλευρά μποροφν να λαμβάνουν ενεργό ςυμμετοχι 
ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ και να αναλαμβάνουν δράςεισ που κα προωκοφν τθ 
δθμοκρατικότθτα, τθν ελευκερία λόγου το ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτθ 
διαφορετικότθτα.  
 

 Λοιπζσ εκδθλώςεισ με τθ ςυμμετοχι κακθγθτϊν και μακθτϊν που κα αφοροφν τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν ακλθτικι παιδεία και τθν κατάργθςθ τθσ βίασ (bullying) 
ςτο ςχολείο και ςτθν κοινωνία. 

 
 
Επίλογοσ: Ευχι το ςχολείο να μθν παρζχει μόνο γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ, αλλά να γίνει 
ζνασ χϊροσ, ςτον οποίο να διαμορφϊνονται καλλιεργθμζνεσ και ολοκλθρωμζνεσ 
προςωπικότθτεσ.  
 

Μακθτισ/-τρια Γϋ Λυκείου 
 

 
 
θμείωςθ: Ο παραπάνω πρόλογοσ και επίλογοσ είναι ενδεικτικοί. Σα επιχειριματα, επίςθσ 
και πρζπει να αναπτυχκοφν με δομι παραγράφου, κεματικι πρόταςθ (ι περίοδο), 
λεπτομζρειεσ, κατακλείδα. Εδϊ, δίνεται το ςχεδιάγραμμα τθσ ζκκεςθσ.  
 
 

 
 
 
 


