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1. Κείμενο 

  

Η δημοκρατία απαιτεί ένα παιδοκεντρικό σχολείο 

  

[...] Όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, ξέρουμε ότι αυτή δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Διότι, η 

δημοκρατία συνεπάγεται για τους πολίτες τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις. Οι πολίτες πρέπει 

να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Στη δημοκρατία οι 

πολίτες καλούνται να συμμετέχουν διαρκώς, και σε πολλαπλά επίπεδα εκπροσώπησης, σε 

συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Προϋπόθεσή της, άρα, είναι οι πολίτες να 

συνειδητοποιούν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής. Ακόμα, η δημοκρατία προϋποθέτει κοινωνικό 

διάλογο. Οι πολίτες πρέπει να αποδέχονται τη διαφορετική άποψη και να αναζητούν τη σύνθεση των 

διαφορετικών θέσεων για την εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στα προβλήματά τους. Τέλος, η 

δημοκρατία δεν νοείται χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πολίτες πρέπει να πιστεύουν σε αυτή και να 

μάχονται για τη διασφάλισή της. [...] 

Όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, δεν μπορούμε παρά να θέλουμε ένα σχολείο το οποίο θα 

προετοιμάσει τα παιδιά για τις απαιτήσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αυτό με κανέναν 

τρόπο δεν είναι το δασκαλοκεντρικό σχολείο. Το δασκαλοκεντρικό σχολείο -στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός είναι αυτός που έχει το απόλυτο δικαίωμα λήψης αποφάσεων και αποτελεί τη 

μοναδική πηγή γνώσης- δύο κυρίως πράγματα διδάσκει στα παιδιά: την πειθαρχία στην εξουσία και 

την άκριτη πίστη στην αυθεντία. Ιστορικά έχει αποδειχθεί πού οδηγούν αυτά. Στον αντίποδα, στο 

πραγματικά παιδοκεντρικό, και συνάμα αντιαυταρχικό σχολείο βασιλεύει πριν απ’ όλα η ειλικρίνεια 

(και υπογραμμίζω τη λέξη «πραγματικά» γιατί συχνότατα οι έννοιες της αντιαυταρχικής 

εκπαίδευσης παρερμηνεύονται). Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν απεκδύεται υποκριτικά τον 

ρόλο του παιδαγωγού, δηλαδή του ενήλικα που έχει την υποχρέωση να μυήσει τα παιδιά στον 

κόσμο των ενηλίκων. Τον διατηρεί, αλλά με άλλο πνεύμα και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εδώ, 

οι ρόλοι και τα όρια των αρμοδιοτήτων δασκάλου και παιδιών διατυπώνονται με σαφήνεια και με 

βαθύ σεβασμό προς τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του καθενός. 

Στο πλαίσιο αυτό η μαθησιακή διαδικασία έχει στόχο να διδάξει όσα στοιχειοθετούν τη 

δημοκρατική συνείδηση και συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, προτείνει τρόπους με τους οποίους το ίδιο 

το παιδί μπορεί να προσεγγίσει τη γνώση, βασιζόμενο στα βιώματά του, εκμεταλλευόμενο την 

έμφυτη περιέργεια του, χρησιμοποιώντας ποικίλες πηγές πληροφόρησης, προχωρώντας στη λογική 

ανάλυση των δεδομένων και καταλήγοντας στη σύνθεση του περιεχομένου. Έτσι, αναπτύσσοντας 

πρωτίστως την κριτική ικανότητα, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, γίνεται ικανό να κατανοεί 

και να ελέγχει τα συναισθήματά του, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τους μηχανισμούς που ευθύνονται 

για τα βιώματά του. Επίσης, αποκτά μια βαθιά και ευρεία γνώση του παρελθόντος από την οποία 

αντλεί και την ικανότητα να αποκρυπτογραφεί τα μηνύματα μιας πολυφωνικής και σύνθετης 

κοινωνίας και να εφευρίσκει ευφάνταστες λύσεις για τα προβλήματα του παρόντος και του 

μέλλοντος. Με άλλα λόγια, να κάνει αποτελεσματική σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 01 / 2019 

http://www.avgi.gr/article/10811/8394164/giati-e-demokratia-apaitei-ena-paidokentriko-scholeio
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Το παιδοκεντρικό σχολείο προωθεί τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών έργων ύστερα 

από ειλικρινή διάλογο και σύνθεση διαφορετικών οπτικών. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνει την ισότιμη 

και ενεργό συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες για την από κοινού θέσπιση κανόνων οι οποίοι στη 

συνέχεια πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Ασκεί στη διαχείριση της ελευθερίας, που δεν χαρίζεται αλλά 

παραχωρείται δικαιωματικά υπό τον απαράβατο όρο ότι η ελευθερία του ενός σταματά εκεί όπου 

αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Τέλος, νομιμοποιεί τη συλλογική δράση για την καταπολέμηση της 

κοινωνικής αδικίας. [...] 

Διασκευασμένο κείμενο, Αναστασία Χατζηστεφάνου-Βαφέα, «Η ΑΥΓΗ»  

 

 

2. Ασκήσεις  

 

Α. Να πυκνώσετε το περιεχόμενο του παραπάνω κειμένου σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων. 

(μονάδες 25) 

 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος με βάση το 

περιεχόμενο του κειμένου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας παραπέμποντας στο αντίστοιχο 

απόσπασμα του κειμένου: 

1. Βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. 

2. Ο δασκαλοκεντρικός εκπαιδευτικός διακρίνεται για τον σεβασμό που δείχνει απέναντι στα 

δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του καθενός. 

3. Το δασκαλοκεντροκό σχολείο βασίζεται στη βιωματική μάθηση. 

4. Η σύνδεση της παράδοσης και της καινοτομίας είναι ένα επίτευγμα της παιδείας που θέτει 

στο επίκεντρό της τον μαθητή. 

5. Η μάχη ενάντια στην κοινωνική αδικία αποτελεί πρωταρχικό αίτημα του αντιαυταρχικού 

σχολείου. 

(μονάδες 10) 

Β2.  

α) Ποιος είναι ο βασικός τρόπος ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου («Όσοι 

πιστεύουμε στη δημοκρατία...τις δυνατότητές του καθενός»); Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 

αναφορές στο κείμενο. 

  (μονάδες 5) 

 

β) Ποια νοηματική σχέση εκφράζει καθεμία από τις ακόλουθες διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις του 

κειμένου: 

διότι (1η παράγραφος), άρα (1η παράγραφος), ακόμα (1η παράγραφος), έτσι (3η παράγραφος), με 

άλλα λόγια (3η παράγραφος);  

(μονάδες 5) 
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Β3.  

α) Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις ακόλουθες λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται το 

περιεχόμενο του κειμένου:  

βασιλεύει, απεκδύεται, υποχρέωση, στοιχειοθετούν, αποκρυπτογραφεί. 

(μονάδες 5) 

 

β) συμμετέχουν, αποδέχονται, προωθεί, διατυπώνονται, συλλογική:  

Από το δεύτερο συνθετικό των παραπάνω λέξεων να γράψετε μια λέξη (απλή ή σύνθετη). 

(μονάδες 5) 

 

γ) επίπεδα, πηγή:  

Να εντάξετε τις λέξεις σε προτάσεις: μία πρόταση με τη δηλωτική σημασία κάθε λέξης και μία με τη 

συνυποδηλωτική σημασία. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο τον αριθμό και την πτώση των λέξεων.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

«Σε ένα άρθρο 500-600 λέξεων που θα δημοσιευτεί στη σχολική σας εφημερίδα να εκθέσετε τις 

απόψεις σας για τη δημοκρατία: αρχικά να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα εφόδια που πρέπει 

να χαρακτηρίζουν ένα δημοκρατικό πολίτη σήμερα και κατόπιν στο ρόλο που οφείλει να 

διαδραματίσει το σχολείο και η οικογένεια στη διαμόρφωσή του». 

(μονάδες 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


