
 

ΦΡΟΝΤΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

 

Α1 

 Ο  συγγραφέας διε
“παιδεία” και “

 Η  “παιδεία” είναι μία ευρεία έννοια. 
σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαφορετικά νοήματα.
Πλάτωνας τη χρησιμοποιεί ως 
αρετής”. 

 Η  “εκπαίδευση
και συνδέεται με τη διδαχή. 

 Ο κειμενογράφος διαχωρίζει σαφώς τη λειτουργία 
σημασία των δύο όρων, ώστε να αποφευχθούν 
παρανοήσεις. Οι δύο έννοιες βρίσκονται σε διαλεκτική και 
συνάμα αντιθετική σχέση μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν 
με κοινό στοιχείο τη μάθηση.

 Η μεγάλη διαφορά τους συνίστα
μια πλατιά έννοια με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο
ενώ η εκπαίδευση συνδέεται με τη δια
μόρφωσης στο σχολείο

 

Β1 Α → Λάθος 

Β → Λάθος 

Γ → Σωστό 

Δ → Λάθος 

Ε → Σωστό 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο  συγγραφέας διευκρινίζει τη σημασία των όρων 
“παιδεία” και “εκπαίδευση”. 

ιδεία” είναι μία ευρεία έννοια.  Η λέξη απαντάται 
σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαφορετικά νοήματα.
Πλάτωνας τη χρησιμοποιεί ως “μέτρο γνώσης και 

εκπαίδευση” έχει κι αυτή ρίζες στην αρχαία Ελλάδα 
και συνδέεται με τη διδαχή.  

Ο κειμενογράφος διαχωρίζει σαφώς τη λειτουργία 
σημασία των δύο όρων, ώστε να αποφευχθούν 
παρανοήσεις. Οι δύο έννοιες βρίσκονται σε διαλεκτική και 
συνάμα αντιθετική σχέση μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν 
με κοινό στοιχείο τη μάθηση. 

Η μεγάλη διαφορά τους συνίσταται στο ότι η παιδεία είναι 
έννοια με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο

ενώ η εκπαίδευση συνδέεται με τη διαδικασία της 
μόρφωσης στο σχολείο. 

  

 

ΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

υκρινίζει τη σημασία των όρων 

Η λέξη απαντάται 
σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαφορετικά νοήματα. Ο 

μέτρο γνώσης και 

ρίζες στην αρχαία Ελλάδα 

Ο κειμενογράφος διαχωρίζει σαφώς τη λειτουργία και τη 
σημασία των δύο όρων, ώστε να αποφευχθούν 
παρανοήσεις. Οι δύο έννοιες βρίσκονται σε διαλεκτική και 
συνάμα αντιθετική σχέση μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν 

ο ότι η παιδεία είναι 
έννοια με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο, 

δικασία της 



 

Β2  α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση

λέξεις κλειδιά: παιδεία

 β) ωστόσο: αντίθεση

επομένως: συμπέρασμα

προκειμένου: σκοπός

που πάει να πει: επεξήγηση

κυρίως: έμφαση

 

Β3 α) ανιχνεύονται: εντοπίζονται, βρίσκονται

συνάπτεται: σχετίζεται, συνυφαίνεται

εμφανίζεται: 

συντελεστών: παραγόντων

προφανείς: έκδηλες, εμφανείς

 β) αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται

μεταγενέστερη: προγενέστερη, προηγούμενη

επιτρέπουν: απαγορεύουν

ιδιωτική: δημόσια

διαφορές: ομοιότητες

 

Β4 α) ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αν

 β) Με την παθητική φωνή δίνεται βαρύτητα στην πράξη.  
Το ύφος του κειμένου αποκτά αντικειμενικότητα, πυκνότητα, 
επισημότητα. 

 Η παθητική φωνή απαντάται σε επιστημονικά κείμενα.

α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση

παιδεία-εκπαίδευση/διαφορές/αντίθετα

β) ωστόσο: αντίθεση 

επομένως: συμπέρασμα 

προκειμένου: σκοπός, προϋπόθεση  

που πάει να πει: επεξήγηση 

κυρίως: έμφαση 

α) ανιχνεύονται: εντοπίζονται, βρίσκονται 

συνάπτεται: σχετίζεται, συνυφαίνεται 

εμφανίζεται: παρουσιάζεται, αναδεικνύεται 

συντελεστών: παραγόντων 

προφανείς: έκδηλες, εμφανείς 

β) αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται 

μεταγενέστερη: προγενέστερη, προηγούμενη 

επιτρέπουν: απαγορεύουν 

ιδιωτική: δημόσια 

διαφορές: ομοιότητες 

α) ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται

β) Με την παθητική φωνή δίνεται βαρύτητα στην πράξη.  
Το ύφος του κειμένου αποκτά αντικειμενικότητα, πυκνότητα, 

Η παθητική φωνή απαντάται σε επιστημονικά κείμενα.

 

αντίθεση 

εκπαίδευση/διαφορές/αντίθετα 

 

αδεικνύεται, θεωρείται 

β) Με την παθητική φωνή δίνεται βαρύτητα στην πράξη.  
Το ύφος του κειμένου αποκτά αντικειμενικότητα, πυκνότητα, 

Η παθητική φωνή απαντάται σε επιστημονικά κείμενα. 



 

(Στο βιβλίο του φροντιστηρίου σελ. 211)

Γ1   

 Θέμα έκθεσης: Ο μορφωτικός ρόλος του σχολείου στον 21ο 
αιώνα 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο

Τίτλος:  

1. Τι χρειάζεται η σύγχρονη εκπαίδευση

2. Ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου

[Προαιρετικά: Υπογραφή

  Ο αρθρογράφος]

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αφόρμηση από την επικαιρότητα 

Οι πανελλήνιες εξετάσεις και ο χρησιμοθηρικός ρόλος του 
σχολείου. 

Υποβάθμιση των παιδευτικών λειτουργιών και των 
ανθρωπιστικών στόχων της εκπαίδευσης προς χάριν της 
<<επιτυχίας>> στο βαθμοθηρικό σύστημα των πανελληνίων.

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Α΄ΕΡΩΤHΜΑ 

Εκπαιδευτική λειτουργία 

 γνώσεις για επαρκή επαγγελματική κατάρτιση 

του ατόμου στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου

 επαγγελματική κατοχύρωση

 επιστημονική εξέλιξη

 

(Στο βιβλίο του φροντιστηρίου σελ. 211) 

: Ο μορφωτικός ρόλος του σχολείου στον 21ο 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο 

1. Τι χρειάζεται η σύγχρονη εκπαίδευση; 

2. Ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου 

πογραφή 

Ο αρθρογράφος] 

Αφόρμηση από την επικαιρότητα  

ήνιες εξετάσεις και ο χρησιμοθηρικός ρόλος του 

Υποβάθμιση των παιδευτικών λειτουργιών και των 
ανθρωπιστικών στόχων της εκπαίδευσης προς χάριν της 
<<επιτυχίας>> στο βαθμοθηρικό σύστημα των πανελληνίων.

Εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου: 

γνώσεις για επαρκή επαγγελματική κατάρτιση --

του ατόμου στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου

επαγγελματική κατοχύρωση 

επιστημονική εξέλιξη 

  

: Ο μορφωτικός ρόλος του σχολείου στον 21ο 

ήνιες εξετάσεις και ο χρησιμοθηρικός ρόλος του 

ανθρωπιστικών στόχων της εκπαίδευσης προς χάριν της 
<<επιτυχίας>> στο βαθμοθηρικό σύστημα των πανελληνίων. 

--> ένταξη 

του ατόμου στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου 



 

 δυνατότητες για τεχνολογική ανάπτυξη

 ανάπτυξη ορθολογικής σκέψης και κριτικής ικανότητας

 γόνιμη αμφισβήτηση

 ενθάρρυνση δημιουργικότητας

 καταπολέμηση προκαταλήψεων, δεισιδαιμονιών και 

φανατισμού 

 ανέλιξη των κλίσεων και δυνατοτήτων του ατόμου, ώστε 

να μετατραπούν σε ικανότητες

Παιδευτική λειτουργία του σχολείου:

 ομαλή κοινωνική ένταξη (κοινωνικοποίηση

 άμβλυνση διαφορών, συνεργασία, ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων

 ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου

 καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου

 καλλιτεχνική δημιουργία

 αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος

 πολιτικοποίηση του ατόμου, γνωστοποίηση 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του

 σφυρηλάτηση της δημοκρατικής συνείδησης

 διαμόρφωση εθνικής συνείδησης

 

Β΄ΕΡΩΤΗΜΑ 

 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι άξιος παιδαγωγός, ικανός 
όχι μόνο να προσφέρει γνώσεις αλλά και να καθοδηγήσει, 
να διαμορφώσει συνειδήσεις και να προσανατολίσει τους 
μαθητές του προς θεμελιώδη κοινωνικά και πολιτικά 
ιδεώδη, να τους εμπνεύσει 
να συντελέσει στην ουσιαστική ένταξή τους, στην 
προσαρμογή τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

 

δυνατότητες για τεχνολογική ανάπτυξη 

ανάπτυξη ορθολογικής σκέψης και κριτικής ικανότητας

αμφισβήτηση 

ενθάρρυνση δημιουργικότητας 

καταπολέμηση προκαταλήψεων, δεισιδαιμονιών και 

ανέλιξη των κλίσεων και δυνατοτήτων του ατόμου, ώστε 

να μετατραπούν σε ικανότητες 

Παιδευτική λειτουργία του σχολείου: 

ομαλή κοινωνική ένταξη (κοινωνικοποίηση) 

άμβλυνση διαφορών, συνεργασία, ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου

καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου 

καλλιτεχνική δημιουργία 

αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος

πολιτικοποίηση του ατόμου, γνωστοποίηση των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του 

σφυρηλάτηση της δημοκρατικής συνείδησης 

διαμόρφωση εθνικής συνείδησης 

 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι άξιος παιδαγωγός, ικανός 
όχι μόνο να προσφέρει γνώσεις αλλά και να καθοδηγήσει, 
να διαμορφώσει συνειδήσεις και να προσανατολίσει τους 
μαθητές του προς θεμελιώδη κοινωνικά και πολιτικά 
ιδεώδη, να τους εμπνεύσει ένα όραμα και μια αποστολή, 
να συντελέσει στην ουσιαστική ένταξή τους, στην 
προσαρμογή τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

ανάπτυξη ορθολογικής σκέψης και κριτικής ικανότητας 

καταπολέμηση προκαταλήψεων, δεισιδαιμονιών και 

ανέλιξη των κλίσεων και δυνατοτήτων του ατόμου, ώστε 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου 

αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος 

των 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι άξιος παιδαγωγός, ικανός 
όχι μόνο να προσφέρει γνώσεις αλλά και να καθοδηγήσει, 
να διαμορφώσει συνειδήσεις και να προσανατολίσει τους 
μαθητές του προς θεμελιώδη κοινωνικά και πολιτικά 

ένα όραμα και μια αποστολή, 
να συντελέσει στην ουσιαστική ένταξή τους, στην 
προσαρμογή τους στην κοινωνική πραγματικότητα. 



 

 Διοργάνωση καλλιτεχνικών δρ
μαθητών και καθηγητών
εκθέσεις με χειροτεχνίες μαθητών ) 
τέχνη και τον πολιτισμό, 

 Διάλογος στα πλαίσια της διδασκαλίας, ώστε να 
καλλιεργηθεί το πνεύμα του δημοκρατικού σχολείου.

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε δράσεις, 
εθελοντικές πρ
για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ανακύκλωση, 
αναδάσωση κ.

 Αποδοχή της διαφορετικότητας , σεβασμός των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και σε συνεργασία με άλλα σχολεία της 
χώρας. 

 Ενεργοποίηση μαθητικώ
άμεση επαφή με τα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου. 

 Το σχολείο γίνεται πολιτιστικό κέντρο στη ζωή της 
ευρύτερης κοινότητας

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό από τους ιθύνοντες ότι η 
παιδεία είναι η πιο σημαντική
ο συγκερασμός εκπαι
του σχολείου είναι η απάντηση σε όλα τα εκπαιδευτικά 
προβλήματα. 

( Στο βιβλίο του φροντιστηρίου σελ. 52

 

 

Διοργάνωση καλλιτεχνικών δρωμένων με συνεργασία 
μαθητών και καθηγητών, διαφόρων εκδηλώσεων ( π.χ. 
εκθέσεις με χειροτεχνίες μαθητών ) που προάγουν την 
τέχνη και τον πολιτισμό, ημερίδων κλπ. 

στα πλαίσια της διδασκαλίας, ώστε να 
καλλιεργηθεί το πνεύμα του δημοκρατικού σχολείου.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε δράσεις, 
εθελοντικές προσπάθειες ( διοργανώσεις εράνων,
για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ανακύκλωση, 
αναδάσωση κ.α.) 

Αποδοχή της διαφορετικότητας , σεβασμός των 
νων δικαιωμάτων με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα και σε συνεργασία με άλλα σχολεία της 

Ενεργοποίηση μαθητικών κοινοτήτων , ώστε να διαθέτουν 
άμεση επαφή με τα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου. 

Το σχολείο γίνεται πολιτιστικό κέντρο στη ζωή της 
ευρύτερης κοινότητας 

Πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό από τους ιθύνοντες ότι η 
παιδεία είναι η πιο σημαντική επένδυση της χώρας. Συνεπώς 

συγκερασμός εκπαιδευτικής και παιδευτικής λειτουργίας 
του σχολείου είναι η απάντηση σε όλα τα εκπαιδευτικά 

( Στο βιβλίο του φροντιστηρίου σελ. 52-55, 61) 

ε συνεργασία 
διαφόρων εκδηλώσεων ( π.χ. 

που προάγουν την 

στα πλαίσια της διδασκαλίας, ώστε να 
καλλιεργηθεί το πνεύμα του δημοκρατικού σχολείου. 

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε δράσεις, 
άνων, δράσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ανακύκλωση, 

Αποδοχή της διαφορετικότητας , σεβασμός των 
νων δικαιωμάτων με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα και σε συνεργασία με άλλα σχολεία της 

ν κοινοτήτων , ώστε να διαθέτουν 
άμεση επαφή με τα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου.  

Το σχολείο γίνεται πολιτιστικό κέντρο στη ζωή της 

Πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό από τους ιθύνοντες ότι η 
επένδυση της χώρας. Συνεπώς 

δευτικής και παιδευτικής λειτουργίας 
του σχολείου είναι η απάντηση σε όλα τα εκπαιδευτικά 


