
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018) 

A1. 

Ο ζπγγξαθέαο, ζην παξόλ θείκελν, πξαγκαηεύεηαη ηηο έλλνηεο παηδεία θαη 
εθπαίδεπζε. Αξρηθά, αλαθέξεη όηη ε παηδεία παξνπζηάδεη κηα εμειηζζόκελε 
πνξεία, αθνύ θαηα ηνλ Αηζρύιν θαη Σνθνθιή είλαη ε ηξνθή θαη ε αλαηξνθή 
ελόο παηδηνύ ,γηα ηνλ Πιάησλα αξεηή θαη γλώζε· ελώ παιαηόηεξα δήισλε 
θιπαξία. Αθνινύζσο ππνζηεξίδεη όηη ε ιέμε εθπαίδεπζηο είλαη ε πην 
πιεζηέζηεξε, εηπκνινγηθά ζηε ιέμε παηδεία. Ωζηόζν απηνί νη όξνη δελ 
απνηεινύλ δύν απόιπηα ζπλώλπκνπο όξνπο, αθνύ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο. 
Η δηαβαζκηζκέλε ,όκσο, γλώζε ε νπνία παξέρεηαη από δεκόζηνπο θαη 
ηδησηηθνύο θνξείο, απνηειεί θνηλό ηνπο ζεκείν. Τέινο, ν ζπγγξαθέαο 
ππνγξακκίδεη ηα ζεκαληηθόηεξα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ε παηδεία 
είλαη κέζνδνο, είλαη ειεύζεξε θαη πξναηξεηηθή. Αληίζεηα, ε εθπαίδεπζε είλαη 
πξάμε εληεηαικέλε θαη ππνρξεσηηθή. 

 

Β1. 

Α→Λ 

Β→Λ 

Γ→Σ 

Γ→Λ 

Γ→Σ 

 

Β2. 

Α) Τξόπνη αλάπηπμεο:     ζύγθξηζε- αληίζεζε 

                                        αηηηνιόγεζε 

                                        νξηζκόο 

Σύγθξηζε-αληίζεζε: ζπγξίλεηαη ε παηδεία κε ηελ εθπαίδεπζε 

Αηηηνιόγεζε: ε ύπαξμε ηεο ιέμεο ¨ δειαδή¨ 

Οξηζκόο: νξηζηέεο έλλνηεο : παηδεία – εθπαίδεπζε 



 

 

Β) 

σζηόζν→αληίζεζε/ ελαληίσζε 

επνκέλσο→ζπκπέξαζκα  

πξνθεηκέλνπ→ ζθνπόο 

πνπ πάεη λα πεί όηη→επεμήγεζε  

θπξίσο→έκθαζε  

Β3. 

Α)  

• Οη αξρέο ηεο εληνπίδνληαη ζηνλ Αηζρύιν θαη ηνλ Σνθνθιή. 
• Η ίδηα ιέμε […] ζθνπίκσο ζρεηίδεηαη θάπνηε ηόζν κε ηελ παηδία όζν θαη 

κε ηελ παηδηά. 
• […] ην νπνίν,όζν βιεπσ ζηα ιεμηθά, παξνπζηάδεηαη πξώηε θνξά ζηνλ 

πιαησληθό Κξίησλα. 
• […] δεκηνπξγεί ζύγρπζε εηο βάξνο θαη ησλ δύν παξακέηξσλ ηεο 

θξίζηκεο απηήο ζπδπγίαο. 
• Από εθεί θαη πέξα αξρίδνπλ επδηάθξηηεο θαη ιαλζάλνπζεο δηαθνξέο. 

Β)  

αλαβαζκίδεηαη→ππνβαζκίδεηαη  

κεηαγελέζηεξε→πξνγελέζηεξε  

επηηξέπνπλ→απαγνξεύνπλ- δπζρεξαίλνπλ 

ηδησηηθή→δεκόζηα  

δηαθνξέο→νκνηόηεηεο  

 

Β4. 

Α)  

• ελαιιάζζνληαη 
• αληρλεύνληαη 



 

Β) Με ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο επηηπγράλεηαη ε έκθαζε ζηηο έλλνηεο 
παηδεία-εθπαίδεπζε θαη ην ύθνο πξνζδίδεη ππθλόηεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα 

Γ1. Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: άξζξν ζε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ηίηινο, γ΄ 
πξόζσπν, ύθνο απιό θαη νηθείν 

Δλδεηθηηθόο ηίηινο: ¨Σρνιείν θαη παηδεία ζηνλ 21 αηώλα.¨ 

Πρόλογος: αθόξκεζε από έλα επίθαηξν γεγνλόο, εηζαγσγή ζέκαηνο, απιή 
αλαθνξά ησλ δεηνπκέλσλ 

Κύριο μέρος 

Ερώτημα α) ππνζηεξίδεηε ηελ άπνςε όηη ην ζρνιείν νθείιεη, παξάιιεια κε 
ηελ εθπαηδεπηηθή, λα αζθεί θαη παηδεπηηθή ιεηηνπξγία. 

• Γηακόξθσζε πνιππνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο κε παξάιιειε δηαθύιαμε 
εζληθώλ παξαδόζεσλ θαη δηακόξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο. 

• Αλζξσπηζηηθή παηδεία 
• Βειηίσζε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο 
• Μεηάδνζε αμηώλ όπσο δεκνθξαηία ζηε ζύγρξνλε επνρή θαη νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε 

Ερώτημα β) πξνηείλεηε, αηηηνινγεκέλα, ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο-καζήηξηεο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε 
ηνπ παηδεπηηθνύ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ.  

• Δλίζρπζε ηεο εζληθήο θαη ηνπηθήο παξάδνζεο κέζα από νκαδηθέο 
εξγαζίεο νη νπνίεο ζα αλαδεηθλύνπλ ηνλ ηνπηθό θαη εζληθό πινύην ηεο 
ρώξαο, ζε ζπλδπαζκό κε αληίζηνηρεο εξγαζίεο αιινδαπώλ καζεηώλ νη 
νπνίνη ζα παξνπζηάδνπλ ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο ρώξαο 
ηνπο θαη ζα πξνσζνύλ ηε ζπλαδειθηθόηεηα ησλ ιαώλ. 

• Πξνώζεζε δηαιόγνπ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ γηα δηάθνξα 
ζεκαληηθά επίθαηξα ζέκαηα αλζξσπηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απηό 
επηηπγράλεηαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ από πιεπξάο ησλ 
θαζεγεηώλ 

Σσγκεκριμένα οι εκπαιδεστικοί: 

• Οθείινπλ λα θέξνπλ ζε βησκαηηθή επαθή ηνπο καζεηέο κε ηελ ηέρλε , 
όπσο ε ζεαηξηθή νκάδα, πξαγκαηηθέο πεξηεγήζεηο ζε πνιηηηζκηθνύο θαη 
επηζηεκνληθνύο ρώξνπο. 

• Να δηνξγαλώλνπλ εκεξίδεο κε θνηλσληθέο ζεκαηηθέο ώζηε λα αζθεζνύλ 
νη καζεηέο ζηελ αληαιιαγή απόςεσλ. 

 

Σσγκεκριμένα οι μαθητές:  



 

• Οη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ππεύζπλα ζην ζεζκό ησλ καζεηηθώλ 
θνηλνηήησλ. 

• Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Επίλογος: Κιείλνπκε κε κία ζεηηθή ζθέςε γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

 


