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Α. Το κείμενο αναφέρεται στην αγωγή και την παιδεία που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος 

κατά τον 21
ο
 αιώνα. Η παιδεία πρέπει να αλλάξει και από ποσοτική να μεταβληθεί σε 

ποιοτική. Ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει εφόδια, ώστε να έχει κατά την υπόλοιπη ζωή του 

τέσσερα χαρακτηριστικά: α. Ικανότητα να μαθαίνει μόνος του, β. ικανότητα να ενεργεί 

καταλλήλως με τις περιστάσεις, γ. ικανότητα να συμβιώνει με άλλους ανθρώπους και δ. 

ικανότητα να προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο που να βελτιώνει συνεχώς την 

προσωπικότητά του. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά θα διαφυλαχθούν και τα ιδανικά της 

ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και η ζωή των ανθρώπων θα είναι 

καλύτερη.  

 

Β1. Οι δύο παράγραφοι αναπτύσσονται με τη μέθοδο της αντίθεσης. Στην πρώτη παράγραφο 

διακηρύσσεται ένα αισιόδοξο μέλλον μέσω της παιδείας, αλλά στη δεύτερη παράγραφο αυτά 

αναιρούνται με αναφορά σε όλα τα αρνητικά που επικρατούν στην εποχή μας, πράγματα και 

καταστάσεις που δεν προοιωνίζουν αυτό το καλό μέλλον.  

 

Β2. Θεματική περίοδος: Στην έκθεση ... διαφορετικά είδη μάθησης.  

Λεπτομέρειες ή σχόλια: Η αναφορά των τεσσάρων χαρακτηριστικών της νέας παιδείας.  

Εδώ χρησιμοποιείται η μέθοδος της διαίρεσης της έννοιας που αναφέρθηκε στη θεματική 

περίοδο.  

Κατακλείδα: Για τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση ... στη χρήση της μητρικής γλώσσας. 

 

Β3. Ορθή απάντηση είναι: γ)  αποδοχή κάθε κοινωνικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, 

επειδή αναφέρεται στο παγκόσμιο χωριό και ο άνθρωπος χρειάζεται τέτοια εφόδια που να 

ανταποκρίνονται σε αυτόν τον σκοπό.  

 

Β4. Η κρατική παιδεία μέχρι τώρα προσφέρεται ως συσσώρευση γνώσεων και πρόσληψη 

επίσης θεωρητικών γνώσεων. Η πραγματική παιδεία, κατά τους συντάκτες του κειμένου, 

είναι η δυνατότητα που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής, ώστε να προσαρμόζει αυτά που θα 

μάθει στο σχολείο στην πραγματική ζωή. Να μπορεί δηλαδή να βελτιώνει συνεχώς την 

προσωπικότητά του και να έχει ευελιξία στις επιλογές του.     

 

Β5. συμμετοχή: αποχή  

τοπική: παγκόσμια  

ταχύτητα: βραδύτητα   
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αφθονία: έλλειψη   

υπευθυνότητα: ανευθυνότητα  

 

Γ. Τώρα που έφτασε η στιγμή της αποφοίτησής σας από το Λύκειο, αξιοποιώντας τις 

εμπειρίες της σχολικής σας ζωής, να γράψετε μια επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, στην 

οποία να διατυπώνετε τεκμηριωμένα τις απόψεις σας για τις αλλαγές που θα θέλατε να γίνουν 

στο σχολείο, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας (500 – 600 λέξεις). 

 

Πρόλογος  

Ορισμός της παιδείας και της εκπαίδευσης.  

Ιστορική αναδρομή. Αναφορά στη βιομηχανική επανάσταση και την υποχρεωτική δημόσια 

εκπαίδευση.  

Γενική διαπίστωση ότι στις μέρες μας η εκπαίδευση που παρέχεται από το κράτος χρειάζεται 

αναπροσαρμογή στα νέα δεδομένα.  

 

Κύριο Θέμα 

[1] Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα  

 Παιδεία ευρύτερη από τις ανάγκες του κράτους και των επιχειρήσεων με ανθρωπιστικό 

περιεχόμενο. 

 Μείωση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση με παροχή υψηλού περιεχομένου σε όλα τα 

σχολεία της χώρας. 

 Εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας με νέες μεθόδους και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά 

υποστηρικτικά μέσα.  

 Πρακτική εφαρμογή του διαλόγου, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην 

αλληλεγγύη των ανθρώπων.  

 Κατανόηση της ψυχολογίας του νεαρού της ηλικίας των μαθητών και ανάλογη 

συμπεριφορά από το διδακτικό προσωπικό.  

 Σύνδεση της διδασκαλίας με την πράξη μέσα από εκδηλώσεις, προγράμματα και 

επισκέψεις σε ανάλογους με τα μαθήματα χώρους.  

 Διαφύλαξη του σχολείου από κομματικέ ή πολιτικές σκοπιμότητες. 

 Αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα πανεπιστήμια με πιο αξιόπιστο αλλά και 

αυστηρό σύστημα, κ.λπ.  
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Επίλογος  

Συμπέρασμα ή έκκληση για αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία επιστολή χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κύριε Υπουργέ ... 

Επιφώνηση ή κατακλείδα: Με εκτίμηση. 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄ Λυκείου, 2000 

 

 


