
 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΥΛΑΙΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 Α1. 
Απόδοση νοηµάτων ανά παράγραφο 
 
Β1. 
α. Λ 
β. Λ 
γ. Σ 
δ. Λ 
ε. Σ 
 
Β2. 
α) Σύγκριση- αντίθεση (Αντίθετα…) 
ή Αιτιολόγηση (∆ηλαδή….) 
 
β) Ωστόσο: αντίθεση 
εποµένως: συµπέρασµα 
προκειµένου: σκοπός 
Που πάει να πει ότι: επεξήγηση 
Κυρίως: έµφαση 
 
Β3. 
α)  
• Οι αρχές της εµφανίζονται/ εντοπίζονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή. 
• Η ίδια λέξη […] σκοπίµως σχετίζεται κάποτε τόσο µε την παιδία όσο και µε την 
παιδιά. 



 

 

• […] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εντοπίζεται/ παρουσιάζεται πρώτη φορά 
στον πλατωνικό Κρίτωνα. 

• […] δηµιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο παραγόντων/ συνιστωσών της 
κρίσιµης αυτής συζυγίας. 

• Από εκεί και πέρα αρχίζουν ξεκάθαρες/ πασίδηλες και λανθάνουσες διαφορές. 
 
β) 
• αναβαθµίζεται# υποβαθµίζεται 
• µεταγενέστερη# προγενέστερη 
• επιτρέπουν# αποτρέπουν/ απαγορεύουν 
• ιδιωτική# δηµόσια 

• διαφορές# οµοιότητες 
 
Β4. 
α) ανιχνεύονται, θεωρείται 
β) Με την παθητική σύνταξη δίνουµε έµφαση στην πράξη του υποκειµένου/στο 
αποτέλεσµα της ενέργειας. Το ύφος γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος 
είναι πιο σύνθετος. 
 
Γ1 
Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο/ Τίτλος 
Αναφορική λειτουργία γλώσσας 
Αφόρµηση: Παιδεία- ∆ιάλογος 
γ΄  ενικό πρόσωπο 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Α΄ ΕΡΩΤΗΜΑ 
Να τονιστεί ότι ο ρόλος του σχολείου δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στη στείρα 
µεταφορά ξηρών γνώσεων αλλά είναι απαραίτητο να αποκτήσει και παιδευτικό 
χαρακτήρα που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη τοµέων όπως: 
 πνευµατικός/ ηθικός: σφαιρική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, 

σύµµετρη ανάπτυξη σωµατικών, ψυχικών και πνευµατικών δεξιοτήτων/ 
πολλαπλές γνώσεις, ερεθίσµατα για στοχασµός, ηθικές αρετές, ανθρωπιστικά 
ιδανικά, διαµόρφωση ελεύθερων προσωπικοτήτων/ καλλιέργεια πνεύµατος 
συνεργασίας και αισθήµατος ευθύνης, ιδανικά δικαίου και δηµοκρατίας 

 κοινωνικός: κοινωνικοποίηση, ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας, κοινωνική 
αλληλεγγύη- ευαισθητοποίηση, καλλιέργεια κοινωνικών αρετών- δεξιοτήτων 

 πολιτικός: ενίσχυση θεσµού δηµοκρατίας, καλλιέργεια πολιτικής συνείδησης, 
συµµετοχή στα κοινά 

 πολιτιστικός: διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας, γλώσσα, ήθη, έθιµα,. Ιστορία, 
καλλιέργεια εθνικής συνείδησης 

 



 

 

Β΄ ΕΡΩΤΗΜΑ 
Βασική προϋπόθεση για την παιδευτική λειτουργία του σχολείου αποτελεί η ύπαρξη 
εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ δασκάλου- µαθητή αλλά και η διαδραστικότητα 
κατά τη σχολική πράξη. 
Ρόλος εκπαιδευτικών 
 ∆ιαλλακτικός, συνεργάσιµος, ανάθεση πρωτοβουλιών 
 Κατάρτιση- ενηµέρωση για τις νέες εξελίξεις στην επιστήµη του αλλά και στις 

νέες τεχνολογίες 
 Όχι δασκαλοκεντρική αλλά µαθητοκεντρική η διδακτική πράξη, ο δάσκαλος όχι 

αποκλειστική πηγή γνώσης αλλά καθοδηγητής προς την κατάκτηση της γνώσης 
 Προβολή και ενίσχυση ανθρώπινης παρουσίας µε ενίσχυση των προσωπικών 

ιδιαιτεροτήτων και ευαισθησιών του κάθε µαθητή 

 Να µην στηρίζεται στην στείρα χρήση των σχολικών εγχειριδίων αλλά να 
ενθαρρύνει το µαθητή στην αναζήτηση νέων πηγών γνώσης 

 
Ρόλος µαθητών 
 Κοινωνικοποίηση µαθητών µέσω υιοθέτησης εθελοντικής συµπεριφοράς και 

συνεισφοράς 
 Έκδοση µαθητικής εφηµερίδας ώστε µέσω αυτής να εκφράσει απόψεις, 

τοποθετήσεις και σκέψεις που αφορούν τη µαθητική ζωή του αλλά και 
προβληµατισµούς για το µέλλον. Συµµετοχή σε ρητορικούς αγώνες 

 ∆ιοργάνωση εκδροµών- εκδηλώσεων µε επισκέψεις σε µουσεία, πανεπιστήµια, 
παραγωγικούς τόπους εργασίας για ενίσχυση βιωµατικής µάθησης και 
παράδοσης 

 Καλλιέργεια διαπολιτισµικής παιδείας µε ενίσχυση οικουµενικής συνείδησης 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 


