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3. Απαντήσεις   

 

Α. Η συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στην ορθή διαπαιδαγώγηση της δημοκρατίας. Αρχικά, 

επισημαίνει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εδραίωση αυτής αποτελούν η ενεργός συμμετοχή, 

ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, υποστηρίζει ότι μόνο το «παιδοκεντρικό» 

σχολείο μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν επειδή δίνει έμφαση στο σεβασμό, στα δικαιώματα και στην 

ιδιαιτερότητα  του καθενός. Στόχευση αυτού αποτελεί η δημιουργία δημοκρατικής σκέψης μέσω της 

βιωματικής μάθησης, της αναπτύξης της κριτικής ικανότητας και της σύνδεσης του παρελθόντος με 

τη νεωτεριστική σκέψη. Κλείνοντας υποστηρίζει ότι αυτό προωθεί αξίες όπως η συνεργασία, ο 

διάλογος, και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. (94 λέξεις) 

 

Β1.  

1. Σ – 1η παράγραφος (Προϋπόθεσή της, άρα, είναι...της ενεργού συμμετοχής)  

2. Λ – 2η παράγραφος (Το δασκαλοκεντρικό σχολείο...πίστη στην αυθεντία) / (Στον αντίποδα, 

στο πραγματικά παιδοκεντρικό) / (Εδώ, οι ρόλοι...και τις δυνατότητες του καθενός) 

3. Λ  - 3η παράγραφος (προτείνει τρόπους...περιέργειά του) Η συγγραφέας αναφέρεται στο 

παιδοκεντρικό σχολείο σε αυτή την παράγραφο. 

4. Σ – 3η παράγραφος (Με άλλα λόγια ...καινοτομίας) Η συγγραφέας αναφέρεται στο 

παιδοκεντρικό σχολείο σε αυτή την παράγραφο. 

5. Λ – 4η Παράγραφος (Νομιμοποιεί ...αδικίας) Η συγγραφέας επισημαίνει ότι νομιμοποιείται 

όχι ότι αποτελεί πρωταρχικό αίτημα. 

 

Β2.  

α) Στη δεύτερη παράγραφο η συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Σύγκρισης – Αντίθεσης για να 

επισημάνει ποιο σχολείο είναι κατάλληλο να προετοιμάσει τα παιδιά για τις απαιτήσεις του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Για να στοιχειοθετήσει την απαντησή της παρουσιάζει τα ιδιαίτερα 

στοιχεία του δασκαλοκεντρικού σχολείου και τα χαρακτηριστικά του παιδοκεντρικού. Ανάμεσα σε 

αυτούς τους δύο τύπους σχολείων υπάρχει μια αντιθετική σχέση η οποία επιβεβαιώνεται και από τη 

φράση  «στον αντίποδα». 

 

β)  

διότι – αιτιολόγηση - επειδή 

άρα – συμπερασμα - επομένως  

ακόμα – προσθήκη – επιπλέον 

έτσι – αίτιο-αποτέλεσμα – καθώς  

με άλλα λόγια – επεξήγηση - δηλαδή 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ) 
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Β3.  

α)  

βασιλεύει – κυριαρχεί 

απεκδύεται – αρνείται / αποποιείται 

υποχρέωση – καθήκον 

στοιχειοθετούν – απαρτίζουν / συνθέτουν  

αποκρυπτογραφεί – αποκωδικοποιεί, ερμηνευει  

 

β)  

συμμετέχουν – μετατροπή 

αποδέχονται – δεκτός  

προωθεί – ώθηση 

διατυπώνονται  - τυπογραφία 

συλλογική – διάλογος  

 

γ)  

Το ασανσέρ σταμάτησε στο τρίτο επίπεδο του ουρανοξύστη. 

Οι πολίτες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο πέφτουν συχνά θύματα παραπληροφόρησης από τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

Το νερό της πηγής ήταν παγωμένο. 

Οι δημοσιογράφοι δεν αποκαλύπτουν τις πηγές τους. 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

Δεδομένα:  

 Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο 

 Χαρακτηριστικά: Τίτλος, επικαιρικό στοιχείο 

 Ύφος: σοβαρό, οικείο γιατί θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, χρήση γ΄προσώπου κατά 

κύριο λόγο 

 Θέμα: Η αδιαμφισβήτητη αξία της δημοκρατίας, η αναγκαιότητα πολιτών εμφορούμενων από 

το  δημοκρατικό πνεύμα 

 

Ζητούμενα:  

 

Ζ1: Τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολίτη 

 Να είναι ενήμερος για τα πολιτικά δρώμενα 

 Να εμφορείται από φιλελεύθερες ιδέες  

 Να είναι διαλεκτικός και διαλλακτικός 

 Να είναι απομακρυσμένος από τα πάθη  

 Να έχει κριτική ικανότητα, γλωσσική παιδεία, μόρφωση 
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 Να ελέγχει, να διασταυρώνει τις πληροφορίες που δέχεται, να αποκωδικοποιεί και να 

αξιολογεί τα μηνύματα που δέχεται 

 Να παρακολουθεί την επικαιρότητα και να την αξιολογεί 

 Να έχει ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» 

 Να στηλιτεύει την αυθερεσία της εξουσίας 

 Να τηρεί τους νόμους, να είναι πειθαρχημένος και υπάκουος πολίτης 

 Να διεκδικεί με τρόπο πολιτισμένο τα δικαιώματά του. 

 Να είναι ενεργός πολίτης και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

 Να είναι ευαισθητοποιημένος απέναντι στα κοιννικο-πολιτικά προβλήματα προτείνοντας 

παράλληλα  λύσεις  

 Να αντιστέκεται σε προσπάθειες χειραγώγησης από λαϊκιστές και λαοπλάνους  

 Να είναι ανεκτικός στη διαφορετικότητα, απροκατάλυπτος και αδογμάτιστος  

 

Ζ2: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού πολίτη  

 Σχολείο : ο εκπαιδευτκός οφείλει  

1. να διαπνέεται από φιλελεύθερες ιδέες  

2. να σέβεται τη διαφορετικότητα 

3. να έχει δημοκρατικό ήθος  

4. να αποτελεί ορθό παράδειγμα προς μίμηση 

5. να προωθεί το διάλογο 

6. να παρέχει στους μαθητές όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση που θα τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν γόνιμη κριτική και αμφισβήτηση 

7. να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στις μαθητικές 

κοινότητες  τις δημοκρατικές διαδικασίες  

 

 Οικογένεια : οι γονείς οφείλουν 

1. να χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυταρχισμού 

2. να προάγουν το διάλογο  

3. να επικρατεί στις σχέσεις τους με τα μέλη της οικογένειας ο σεβασμός στη διαφορετικότητα 

και την προσωπικότητα 

4. να σφυρηλατούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες  

5. να διακρίνουν καθήκοντα και δικαιώματα και επιμένουν στην τήρηση κια των δύο 

6. να μυούν τους νέους στις αξίες της ελευθερίας και της διαλλακτικότητας 

7. να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους ως κατάλληλα πρότυπα δημοκρατικού 

πολίτη  

 


