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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.  
I. ακόμη 

II. ωστόσο 

III. αντίθετα 

IV. ωσότου 

 

β.  

I. ικανοτήτων 

II. ασήμαντα 

III. αναγκαίο 

IV. πρωτοπόρος 
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Β3 συνυποδηλωτική, συνυποδηλωτική, δηλωτική, συνυποδηλωτική 

Ένας αθλητής διψά πολύ μετά την άσκηση. 

Το χιόνι έπεφτε ολημερίς. 

Τα αρνάκια είχαν απαλό τρίχωμα. 

  

 

Θέμα Γ 

 

Ο δάσκαλος, όπως παρουσιάζεται από τον Αλέξανδρο Δελμούζο, ήταν πολύ αυστηρός και 

χρησιμοποιούσε μη παιδαγωγικές μεθόδους. Δεν προσπαθούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, αλλά να επιβάλλει το σεβασμό με το φόβο και τον καταναγκασμό. Καθόταν στην έδρα 

κρατώντας βέργα, υποτιμούσε τους μαθητές χρησιμοποιώντας παρατσούκλια, ενώ ταυτόχρονα τους 

έβριζε και τους χτυπούσε όταν έκαναν λάθος, προκαλώντας τους φόβο και προάγοντας την παπαγαλία. 

Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, επειδή φοβόντουσαν την επικείμενη τιμωρία, κάθονταν 

ήσυχοι. Μόλις όμως τελείωνε η εξέταση, έπαυαν και πάλι να παρακολουθούν το μάθημα, έως ότου 

έφτανε η ώρα της τιμωρίας και τότε συνετίζονταν και πάλι με τους κανόνες του δασκάλου.  

Το σχολείο όπου θα επιθυμούσα να φοιτάω διαφέρει πολύ από αυτό που περιγράφεται στο 

κείμενο του Δελμούζου. Θα ήθελα να διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες εξοπλισμένες με υπολογιστές και 

διαδραστικούς πίνακες σε όλες τις τάξεις και να διαθέτει βιβλιοθήκη εξοπλισμένη με πολλά βιβλία σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, θα ήθελα τα μαθήματα να 

διεξάγονται με περισσότερο διάλογο μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και να μην στηρίζονται στην 

αυθεντία του εκπαιδευτικού. Τέλος, θα ήθελα οι καθηγητές να είναι φιλικοί και να στηρίζουν τους 

μαθητές, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη. 

 

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 
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 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. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 


