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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

A1. Ο Δ. Μαρωνίτης διαπραγματεύεται τη σχέση παιδείας – εκπαίδευσης. Αρχικά, 

επιχειρεί την ετυμολογική – εννοιολογική προσέγγιση των όρων, εντοπίζοντας 

την πρώτη εμφάνιση του όρου «παιδεία» στους αρχαίους τραγικούς, ενώ της 

λέξης «εκπαίδευση» στον Πλάτωνα. Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι οι δύο όροι 

δεν είναι συνώνυμοι ούτε νοηματικά ταυτόσημοι, αλλά συνδέονται με σχέση 

αντιπαλότητας αλλά και αλληλεξάρτησης, με κοινό στόχο την απόκτηση γνώσης 

μέσω θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών. Ο 

συγγραφέας καταλήγει ότι οι έκδηλες και μη διαφορές παιδείας – εκπαίδευσης 

έγκεινται/βασίζονται στον προαιρετικό και μη χαρακτήρα τους. 

 

Β1. α. Λ – β. Λ – γ. Σ – δ. Λ – ε. Σ 

 

Β2. α. Σύγκριση – Αντίθεση  

Αντιτίθενται οι όροι παιδεία – εκπαίδευση («Η παιδεία … υποχρεωτική»), 

όπως δηλώνει και ο αντιθετικός σύνδεσμος «αντίθετα». 

 

β. Ωστόσο: αντίθεση 

επομένως: συμπέρασμα 

προκειμένου: σκοπός 

που πάει να πει ότι: επεξήγηση  

κυρίως: έμφαση 

 

Β3. α. ανιχνεύονται = βρίσκονται/εντοπίζονται 

συνάπτεται = συνδέεται, συνδυάζεται 

εμφανίζεται = απαντάται, αναφέρεται, παρουσιάζεται 

συντελεστών = παραγόντων  

προφανείς = πασίδηλες 

  

 β. αναβαθμίζεται ≠ υποβιβάζεται 

μεταγενέστερη ≠ προγενέστερη 

επιτρέπουν ≠ εμποδίζουν, απαγορεύουν  

ιδιωτική ≠ δημόσια 

διαφορές ≠ ομοιότητες 
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Β4. α. εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται 

β. Ο συγγραφέας με την παθητική σύνταξη, επιδιώκει να τονίσει την 

πράξη/ενέργεια του ρήματος, επιλογή που καθιστά το ύφος επίσημο και 

αντικειμενικό. 

 

 

Γ1. Το σχολείο του 21
ου

 αιώνα 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το σχολείο του 21
ου

 αιώνα έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των μαθητών και τη μετάδοση εκείνων των γνώσεων που 

οδηγούν και εγγυώνται την ατομική και κοινωνική πρόοδο. Η παιδεία αποκτά 

πρωταρχική σημασία και θεωρείται κινητήριος μοχλός για κάθε δραστηριότητα 

των νέων με τον ενεργό ρόλο των εκπαιδευτικών. 

 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

 

Α΄ Ζητούμενο 

 

1. Ανθρωπιστική παιδεία, πνευματική καλλιέργεια, ιδανικά, αξίες, καλλιέργεια 

εσωτερικού κόσμου, συγκεκριμένα αξίες αγάπης, δικαιοσύνης, 

αλληλοσεβασμού, αξιοπρέπειας κτλ 

2. Ανάπτυξη λογικής, κριτικής σκέψης, προβληματισμού σε επίκαιρα 

σημαντικά προβλήματα για να ξεφύγει ο νέος από τον λήθαργο (συνδυασμός 

εκπαίδευσης – γνώσεων). 

3. Ευαισθητοποίηση του νέου για τα σύγχρονα προβλήματα (ανεργία, 

ρατσισμός, κοινωνικές ανισότητες, φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος). 

4. Ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων, καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης. 

5. Ψυχική και αισθητική καλλιέργεια. 

6. Ανάπτυξη υγιούς εθνικής συνείδησης και διαφύλαξη της ιδιαίτερης 

πολιτιστικής ταυτότητας, μέσω των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. 

 

Β΄ Ζητούμενο 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

1. Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, συνεχής επιμόρφωση. 

2. Εμπλουτισμός, επιστημονική κατάρτιση, άρτια γνώση του αντικειμένου. 

3. Ηθική, ψυχική και πνευματική καλλιέργεια του ιδίου. 
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4. Αγάπη προς τα παιδιά – Επικοινωνιακή προσέγγιση των παιδιών – 

Ευαισθητοποίηση στα χαρακτηριστικά της παιδικής – εφηβικής ηλικίας. 

5. Δημιουργικότητα, ανοιχτό πνεύμα. 

6. Χρήση νέων τεχνολογιών με δυνατότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και 

ανταλλαγής απόψεων.  

7. Άμεση και βιωματική προσέγγιση του μαθήματος με αποτέλεσμα να πληροί 

τον εκπαιδευτικό του στόχο και να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του 

μαθητή. 

8. Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα (εθελοντική 

κοινωφελής δράση). 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

1. Δυνατότητα αυτενέργειας, αίσθημα ευθύνης. 

2. Συνεργασία, ευγενής άμιλλα, εξευγενισμός συναισθημάτων. 

3. Διάλογος 

4. Ουσιαστικές κοινωνικές συναναστροφές, σεβασμός στον εκπαιδευτικό, 

δεσμοί φιλίας, αλληλεγγύης και αγάπης. 

5. Έμφυτα γνωρίσματα (επιμέλεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό πνεύμα και 

μεθοδικότητα). 

6. Ουσιαστική λειτουργία των «συνδικαλιστικών οργάνων των μαθητών» 

(πενταμελή – δεκαπενταμελή) με στόχο τη διαμόρφωση δημοκρατικής 

συνείδησης και ατομικής ευθύνης απέναντι στο σύνολο. 

 

Συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για παρακολούθηση, 

συμμετοχή και διοργάνωση καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

Περισσότερο από κάθε εποχή, η σύγχρονη κοινωνία έχει άμεση ανάγκη την 

παιδεία διότι μαστίζεται από πλήθος προβλημάτων. Η αξία της είναι ανεκτίμητη 

τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία. Αναντίρρητα ο ρόλος του 

σχολείου και των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός για τη δημιουργία ορθά 

πεπαιδευμένων ανθρώπων με αυτοδύναμη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

 

 

 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Μυλωνά Μαρία – Θάνου Ιουλιάννα – Στίγκα Βασιλική 


