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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Θέμα Α 

Η συντάκτρια παρουσιάζει τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε το σύγχρονο σχολείο να 

ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σημερινής εποχής. Αρχικά, θεωρεί ότι το βασικό χαρακτηριστικό 

ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος είναι η δυνατότητα να εστιάζει στον τρόπο μάθησης 

μέσα από την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να είναι 

μαθητοκεντρικό, ενώ ο καθηγητής, που αποτελεί πηγή έμπνευσης, οφείλει να είναι ελεύθερος, 

ευέλικτος και καινοτόμος κατά την άσκηση του έργου του. Απαιτούνται επίσης ενίσχυση της 

γλωσσομάθειας και των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων αλλά και καλλιέργεια 

ανθρωπιστικών αρχών και προβολή θετικών προτύπων. 

 

Θέμα Β 

Β1 

α. Ι. Σωστό 

    ΙΙ. Λάθος 

    ΙΙΙ. Λάθος 

    ΙV. Σωστό 

 

β. Το «σχολείο των ονείρων» της Μαρίας είναι ένα κτήριο γεμάτο με μουσική και λουλούδια, με 

αίθουσες με τεχνολογικά επιτεύγματα όπου καλλιεργείται η κριτική σκέψη των μαθητών και η 

αυτενέργεια, ενώ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν και να μάθουν να παίζουν μουσικά 

όργανα. Οι καθηγητές στέκονται δίπλα στους μαθητές, τους βοηθούν να θέτουν στόχους και να 

αγαπούν τη ζωή.  

 

Β2 

α. Τα ερωτήματα στην αρχή του κειμένου: 

1. Ως προς την οργάνωση του κειμένου: εισάγουν τον αναγνώστη στο θέμα και στις επιμέρους 

πτυχές της ανάλυσης του και ενισχύουν τη συνοχή του κειμένου. 

2. Ως προς το επικοινωνιακό αποτέλεσμα στον αναγνώστη: προσδίδουν στον λόγο 

αμεσότητα και ζωντάνια, ενεργοποιούν τον προβληματισμό και κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη για το θέμα του κειμένου. 

β. Επαναδιατύπωση του αποσπάσματος: «για να επιτευχθεί αυτό (από μας) είναι απαραίτητο να 

αποδοθεί από τον καθηγητή ό,τι καλύτερο μπορεί, να προσφερθεί ένα περιβάλλον δημιουργικό, 

ελεύθερο, ένα ουσιαστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρειάζεται ελευθερία στο που να δοθεί 

έμφαση». Με την παθητική σύνταξη δίνεται έμφαση στην ενέργεια του υποκειμένου και καθίσταται 

ο λόγος απρόσωπος και επίσημος, προσδίδεται αντικειμενικότητα και πολυπλοκότητα στο ύφος. Σε 

αντίθεση με την ενεργητική σύνταξη που καθιστά τον λόγο απλό, ζωντανό και κατανοητό και 

επομένως επικοινωνιακά πιο αποτελεσματικό. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα/ Γ’ λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2019 
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Β3 

α. Εικόνες: 

 Ένα κτήριο βγαλμένο από ένα 

παραμύθι, μέσα στην εξοχή, πλημμυρισμένο από τα αρώματα των λουλουδιών που ενώνονται 

με τις μουσικές ευωδίες του Βιβάλντι, τις γλυκές μουσικές γεύσεις του Μότσαρτ και τους 

αρμονικούς πίνακες του Μάνου Χατζιδάκι. 

 Ένα παλάτι μέσα στο οποίο τα 

παιδιά θα μαθαίνουν φυσική όχι διαβάζοντας ένα βιβλίο στριμωγμένα στα κρύα και άψυχα 

θρανία των τάξεων, αλλά μέσα σε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο με υπολογιστές, πίνακες και 

πολλά εργαλεία για να πραγματοποιούν σε πράξη κάθε τους άσκηση. 

Μεταφορές: 

 Κρύα και άψυχα θρανία 

 Μουσικές ευωδίες 

 Τα παιδία να παπαγαλίζουν 

 Το σχολείο δείχνει τον δρόμο… 

το μονοπάτι 

 

Με την χρήση του εικονοπλαστικού και ποιητικού λόγου, ο συντάκτης του κειμένου επιδιώκει να 

αισθητοποιήσει το ιδανικό σχολείο, εκφράζει και μεταφέρει συναισθήματα στοχεύοντας στην 

ευαισθητοποίηση του αναγνώστη και προσφέρει αισθητική απόλαυση. 

 

β. 

Ο αφηγητής είναι ως προς την συμμετοχή του στην ιστορία πρωτοπρόσωπος, ομοδιηγητικός, γιατί 

συμμετέχει στην ιστορία που αφηγείται και μάλιστα ως κεντρικός ήρωας (αυτοδιηγητικός) «Κοίταζα 

τα περασμένα κι έβλεπα ένα παιδί ολοζώντανο με πηγαία ενδιαφέροντα άλλοτε να παίζει τρελά και 

άλλοτε ανήσυχο και ακούραστο να δοκιμάζει, να σκέπτεται, να συνδυάζει, να επιχειρεί, να 

συγκεντρώνεται ώρες και μέρες σε δικά του προβλήματα, να διψά τη γνώση και το φως…».  

Η εστίαση είναι εσωτερική αφού τα γεγονότα παρουσιάζονται από τη ματιά του ήρωα-αφηγητή, με 

βάση τη δική του αντίληψη και γνώση «Και όμως είχα ζήσει παιδί ακόμα στο δικό μου κόσμο και με 

το δικό μου τρόπο, κάτι απ' αυτά που έφταναν τώρα στ’ αυτιά μου.…» 
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Θέμα Γ 

 

Ο ιδανικός καθηγητής, όπως σκιαγραφείται από την Μαρία, διαφέρει από τον σχολάρχη που 

παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Δελμούζος. Ειδικότερα, ο ιδανικός καθηγητής επιδεικνύει ειλικρινές 

ενδιαφέρον για τους μαθητές του, τους καλλιεργεί την κριτική σκέψη, αποτελεί πηγή έμπνευσης, 

τους κινητοποιεί και τους μεταδίδει την αγάπη για τη ζωή συμβάλλοντας τελικά στη διαμόρφωση 

ευτυχισμένων και ολοκληρωμένων ανθρώπων. Στον αντίποδα ο σχολάρχης εκφράζει την εξουσία 

του εκπαιδευτικού: κάθεται στην έδρα κρατώντας βέργα, υποτιμά τους μαθητές χρησιμοποιώντας 

παρατσούκλια, ενώ τους βρίζει και τους χτυπά όταν κάνουν λάθος, προκαλώντας τους φόβο και 

προάγοντας την παπαγαλία. Συνεπώς, στα δύο κείμενα παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τύποι του 

εκπαιδευτικού.  

 

Θέμα Δ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  

Είδος κειμένου: ομιλία σε ημερίδα του σχολείου. Αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού 

του κειμενικού είδους (προσφώνηση-πρόλογος- κύριο μέρος-επίλογος-αποφώνηση) 

Επικοινωνιακή περίσταση:  

 Πομπός: μαθητής ή μαθήτρια σε ημερίδα του σχολείου 

 Δέκτης: αρμόδιοι φορείς, επιστήμονες, γονείς και μαθητές.  

 Αφορμή: ημερίδα με θέμα « Το σχολείο μπροστά στις προκλήσεις του μέλλοντος » 

 Σκοπός: με ποιες προϋποθέσεις  μπορεί το  σχολείο να  ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

προκλήσεις και να αναλύσεις τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε ένα σύγχρονο και δημιουργικό 

σχολείο     

 

Κύριο θέμα:  

 

Α’ ζητούμενο 

 

Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί το σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις 

 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 

για την υπέρβαση των σύγχρονων εκπαιδευτικών προβλημάτων, την απαγκίστρωση του 

σχολείου από τον εξετασιοκεντρικό προσανατολισμό και την επαρκή χρηματοδότηση των 

εκπαιδευτικών δομών. 

 Παιδαγωγικές μέθοδοι: έμφαση στη μεταγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην άποψη «να 

σε μάθω να μαθαίνεις». Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι να συσσωρεύσει ο μαθητής 

γνώσεις αλλά να γίνει ικανός να μελετά συστηματικά, να σκέφτεται, να επιλέγει 

πληροφορίες, να τις αξιολογεί και να έχει πρόσβαση στις ποικίλες πηγές γνώσης. Αξιοποίηση 

της νέας τεχνολογίας. Το σχολείο πρέπει να είναι συμμετοχικό και όχι δασκαλοκεντρικό 

 Σύνδεση του σχολείου με τη κοινωνία: πρέπει να εισαχθούν νέα σχολικά μαθήματα για να 

μπορεί ο μαθητής να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής. Η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, η ενημέρωση σε θέματα διατροφής-υγείας, η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση είναι μερικές πτυχές ενός σύγχρονου σχολείου. 
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 Αντιμετώπιση της οικουμενικής διάστασης του πολιτισμού: εφοδιασμός των νέων με 

γνώσεις και παιδεία που θα τους επιτρέπουν να λειτουργούν σε ένα πολυεθνικό και 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον και συγχρόνως να διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα. 

 

Β ζητούμενο 

 

O ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα σύγχρονο και δημιουργικό σχολείο 

 Απαιτείται αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος πέρα από την διδασκαλία του 

γνωστικού του αντικειμένου πρέπει να είναι και παιδαγωγός 

 Απαιτείται γνωστική κατάρτιση με αναμόρφωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνεχής 

επιμόρφωση και πρόσβαση στις σύγχρονες πηγές γνώσης με την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. 

 Να δίνει έμφαση στην κριτική μάθηση,  να κατευθύνει και να ενθαρρύνει την ανακάλυψη της 

γνώσης με αυτενέργεια των μαθητών, την υπευθυνότητα και την δημιουργικότητά τους. 

 Να εντοπίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, ώστε να βοηθά στην κατάκτηση 

της αυτογνωσίας και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. 

 Να αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές, σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

σε πνεύμα διαλόγου και κατανόησης 

Επίλογος: ανακεφαλαίωση 

 

                                                                    Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή 
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