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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ´ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 
Η κυριαρχία της εκπαίδευσης σε βάρος της παιδείας είναι που γέννησε έναν κόσµο 
σαν τον σηµερινό 
Facebook501MessengerTwitterViber 

Ο συστηµατικός χώρος µάθησης είναι το σχολείο, η σχολική τάξη. Και 
µάλιστα η τάξη που γεµίζει µε το εύκρατο κλίµα της αµοιβαίας ειλικρίνειας ανάµεσα 
στον δάσκαλο και στον µαθητή. 

Είναι η σχολική τάξη όπου ισότιµα δάσκαλος και µαθητής διερευνούν τα 
«ουσιαστικά ζητήµατα», απορροφώνται από την άδολη συνεργασία και προχωρούν µε 
σταθερό βήµα στο πολύχρωµο µονοπάτι της µάθησης µέσα από την ανακάλυψη. 
Το σχολείο δεν πρέπει να είναι πια χώρος λατρείας του παρελθόντος, αλλά ένας χώρος 
που γεννά οράµατα για το µέλλον, που δηµιουργεί πόλους αντίστασης σε µια 
επερχόµενη εξαφάνιση κάθε ανθρώπινης σπίθας. 

Η σωστή παιδεία, θα πρέπει να έχει κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόµενο. 
Κοινωνικό, µε την έννοια ότι θα έχει στενή σύνδεση µε την πραγµατικότητα και 
σκοπό να συνηθίσει ο νέος στην οµαδική – κοινωνική ζωή, και ανθρωπιστικό, αφού θα 
µαθαίνει στον νέο να εργάζεται µε άλλους, να αναζητά την ευτυχία του µέσα στην 
ευτυχία του συνόλου και να κάνει ό,τι µπορεί για τη θεµελίωση µιας καλύτερης 
κοινωνίας. 

Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί έναν άνθρωπο δυναµικό και καθολικό. Έναν 
άνθρωπο µε ήθος και εµφανείς δηµόσιες αρετές. 

Αυτό σηµαίνει να µην αρκείται ο άνθρωπος, σ’ αυτό που έχει πετύχει ως τώρα 
µε την ατοµική και συλλογική προσπάθεια, αλλά να αγωνίζεται όλο και περισσότερο 
για την καλυτέρευση των συνθηκών της δικής του ζωής, αλλά και της ζωής των 
άλλων. 

Έτσι µόνο καλλιεργείται η ανοχή και ο σεβασµός προς το διαφορετικό. Ο νέος 
µαθαίνει να µην περιορίζει τον ανθρωπισµό του στα όρια της οικογένειας, του σχολείου 
ή της πατρίδας, αλλά µε την ωρίµανση που του προσφέρει η παιδεία, να τον επεκτείνει 
σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, πιστεύοντας ότι η περιβόητη παγκοσµιοποίηση θα 
πάρει µια πράγµατι ανθρώπινη µορφή, τέτοια που θα σταµατήσει τις κυριαρχίες και 
τους πολέµους. 

Το σχολείο σήµερα καλείται να προετοιµάσει το νέο άνθρωπο, να τον εφοδιάσει 
µε τις κατάλληλες γνώσεις, να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να καλλιεργήσει τις 
πνευµατικές δυνατότητες και τη φαντασία του, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνει, 
να επιλύει και να εκτελεί τα καθήκοντά του, αλλά ταυτόχρονα να ζει αρµονικά και 
ταυτισµένος µε το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόµενο στην 
προσωπική και κοινωνική του ζωή και να τον κάνει να αντιδρά, πάντα, γόνιµα και όχι 
αόριστα, βίαια, ανερµάτιστα. 

Αντιδρά ο νέος άνθρωπος γιατί, ενώ οραµατίζεται έναν κόσµο γεµάτο ισότητα 
και δικαιοσύνη, αντικρίζει έναν κόσµο κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και 
αναξιοκρατίας. 

Αντιδρά γιατί δεν µπορεί να αποδεχτεί ότι έχει µείνει χωρίς όραµα, χωρίς 
ιδανικά. 

Η κυριαρχία της εκπαίδευσης σε βάρος της παιδείας είναι που γέννησε όλα 
αυτά. 
Άννα Δ. Παππά, δασκάλα, συγγραφέας παιδαγωγικών, pappanna.wordpress.com 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 80-100 λέξεις. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ´ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 [Μονάδες 25] 
Β1. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις πιο κάτω προτάσεις ως ΣΩΣΤΗ ή 
ΛΑΘΟΣ, σύµφωνα µε το κείµενο. 
α. Η σχολική τάξη πρέπει να είναι ο χώρος συστηµικής µάθησης. 
β. Στη σχολική τάξη ο δάσκαλος και ο µαθητής δεν πρέπει να είναι ισότιµοι. 
γ. Η σωστή παιδεία, θα πρέπει να έχει κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόµενο. 
δ. Το σχολείο οφείλει να βοηθήσει το νέο να αναπτύξει τις  δεξιότητές του, 
εφοδιάζοντάς τον µε τις κατάλληλες γνώσεις. 
ε. Ο νέος οραµατίζεται ένα κόσµο γεµάτο ισότητα και δικαιοσύνη και γι’ αυτό 
αντιδρά. 

 [Μονάδες 10] 
Β2.α) Να σχολιάσετε τη χρήση του µακροπερίοδου λόγου στην 8η παράγραφο (Το 
σχολείο σήµερα… βίαια, ανερµάτιστα.) του κειµένου. 
β) Να γράψετε τι δηλώνουν οι πιο κάτω διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις του 
κειµένου: µάλιστα(1η παράγραφος), αλλά(3η παράγραφος), αλλά και(6η 
παράγραφος), ενώ(9η παράγραφος) 

 [Μονάδες (6+4) 10] 
Β3. Να γράψετε τον τρόπο οργάνωσης της 4ης παραγράφου (Η σωστή παιδεία, θα 
πρέπει… µιας καλύτερης κοινωνίας.) του κειµένου. 

 [Μονάδες 5] 
Β4. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειµένου: 
άδολη, εξαφάνιση, πραγµατικότητα, καλυτέρευση, αόριστα. 

 [Μονάδες 5] 
Β5. εύκρατο, συνεργασία, ανακάλυψη, προσφέρει, επιλύει: 
Από το β’ συνθετικό, των πιο πάνω λέξεων του κειµένου, να σχηµατίσετε µια νέα 
σύνθετη λέξη.  

[Μονάδες 5] 
 
Γ. Ως µαθητές της Γ’ Λυκείου, να γράψετε µια ανοιχτή επιστολή(500-600 λέξεων) 
που θα την απευθύνετε στον Υπουργό Παιδείας και η οποία θα δηµοσιευθεί στον 
τοπικό τύπο, αναφερόµενοι στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η 
Εκπαίδευση στη χώρα µας και στους τρόπους µε τους οποίους, κατά τη γνώµη 
σας, αυτή θα µπορούσε να αποκτήσει κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόµενο. 

  [Μονάδες 40] 
 

[Επιµέλεια κριτηρίου: Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδροµος, Φιλόλογος] 
 
 
 


