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Α1 

Περίληψη

Θ.Κ. Σύγκριση εννοιών παιδεία και εκπαίδευση

1η παρ.  Παιδεία και εκπαίδευση χρησιμοποιούνταν ως ταυτόσημες έννοιες – η παιδεία 
συνδεόταν με την ανατροφή, έπειτα με τη γνώση και την αρετή, ενώ στην ελληνική 
αρχαιότητα ταυτίστηκε με το χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας. 

2η παρ. Πλησιέστερος σε αυτή ο όρος εκπαίδευση, που συσχετίστηκε με τη σκόπιμη 
διδασκαλία.

3η παρ. Ωστόσο, η ταύτισή τους δημιουργεί σύγχυση κι επιβάλλει την ενδελεχή εξέτασή 
τους – κοινό στοιχείο τους η μετάδοση γνώσεων, μέσα σε όρια που θέτει η πολιτεία, χωρίς 
να αποκλείεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. 

4η παρ. Διαφοροποιούνται συνεχώς ως προς τη φύση και τον στόχο, καθώς η παιδεία, σε 
αντίθεση με την εκπαίδευση, είναι κυρίως θεωρητική, ελεύθερη κι έχει προαιρετικό 
χαρακτήρα. 
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Β2. α) Σύγκριση – αντίθεση.  Στην παράγραφο αντιπαραβάλλονται οι έννοιες «παιδεία» και 
«εκπαίδευση» . Ενδεικτική είναι η χρήση της διαρθρωτικής λέξης «αντίθετα» και φράσεις 
όπως «η παιδεία είναι περισσότερο μέθοδος, η εκπαίδευση κυρίως πράξη» κτλ.

β)

 ωστόσο = αντίθεση

επομένως  = συμπέρασμα

προκειμένου = σκοπός

που πάει να πει ότι = επεξήγηση

κυρίως = έμφαση



Β3 α)

- Οι αρχές της εντοπίζονται (βρίσκονται, ιχνηλατούνται) στον Αισχύλο και στον 
Σοφοκλή.

- Η ίδια λέξη σκοπίμως συνδέεται (συναρτάται, συνδυάζεται) κάποτε τόσο με την 
παιδία όσο και με την παιδιά. 

- …το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εντοπίζεται (παρουσιάζεται, επισημαίνεται) 
πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα

- …δημιουργεί σύγχυση σε βάρος και των δύο παραμέτρων (παραγόντων, 
συνιστωσών) της κρίσιμης αυτής συζυγίας

- Από εκεί και πέρα αρχίζουν πρόδηλες (ευδιάκριτες, φανερές)  και λανθάνουσες 
διαφορές

β)

αναβαθμίζεται ≠ υποβαθμίζεται

μεταγενέστερη ≠ προγενέστερη

επιτρέπουν ≠ απαγορεύουν

ιδιωτική ≠ δημόσια

διαφορές ≠ ομοιότητες

Β4 

α) εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, 
συνάπτεται.

β) Με την παθητική φωνή δίνεται έμφαση στην ενέργεια του ρήματος  και το ύφος 
καθίσταται απρόσωπο και τυπικό στα πλαίσια ενός δοκιμιακού – επιστημονικού λόγου. 

Γ1.  Κειμενικό είδος : άρθρο

Τίτλος

«Το σχολείο εκπαιδεύει ή …παιδεύει;»

Πρόλογος

(Αφόρμηση από την επικαιρότητα)

- Επισήμανση του γεγονότος  ότι επίκεινται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα  ή 
αναφορά στο διάλογο που διεξάγεται στη σχολική κοινότητα με θέμα τον ρόλο – 
αποστολή του σχολείου 



- Πολυσυζητημένο θέμα η παιδεία που απασχολεί εκπαιδευτικούς θεσμούς και 
φορείς τις τελευταίες δεκαετίες 

- Μετάβαση στο κύριο μέρος

Ζ1

Παράλληλα με τη μετάδοση γνώσεων, γενικών και εξειδικευμένων και την καλλιέργεια 
πνευματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων , την προετοιμασία για την ένταξη στην 
παραγωγική διαδικασία το σχολείο οφείλει να :

- Μεταδίδει ηθικές αξίες (δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, εντιμότητα κτλ.) και να 
διαμορφώνει χαρακτηρολογικά το άτομο, να εξευγενίζει τον εσωτερικό του κόσμο 
και να καλλιεργεί τον αυτοσεβασμό και το αίσθημα της ευθύνης – απαραίτητη 
διεργασία σε μια εποχή που κυριαρχούν ευτελείς αξίες, όπως ο καταναλωτισμός 
και η ιδιοτέλεια

- Κοινωνικοποιεί το άτομο, καλλιεργώντας πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας, 
αλληλεγγύης, ανθρωπισμού.  Παράλληλα, οφείλει να αναπτύσσει την πολιτική του 
και δημοκρατική του συνείδηση. Αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει τον ατομικισμό, το 
πνεύμα ανταγωνισμού,  αδιαφορίας  και ρατσισμού καθώς  και τα φαινόμενα 
κοινωνικής παθογένειας και παραβατικότητας που επικρατούν.

- Καλλιεργεί οικολογική συνείδηση και φιλειρηνικά αισθήματα, δεδομένου του 
γεγονότος ότι  η οικολογική καταστροφή και οι πόλεμοι είναι  από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα.

- Φέρνει σε επαφή με την τέχνη, τον πολιτισμό, την παράδοση, την ιστορία, να 
προσφέρει αισθητική αγωγή, αν αναλογιστεί κανείς την απαξίωση της τέχνης από 
τον σύγχρονο άνθρωπο, το πνεύμα μοντερνισμού που επικρατεί καθώς και την 
προσπάθεια επιβολής ενός ομοιόμορφου, ακαλαίσθητου και παγκοσμιοποιημένου 
προτύπου που επιβάλλεται από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. 

Μεταβατική παράγραφος : Ανάγκη για συνδυασμό της εκπαιδευτικής και παιδευτικής 
λειτουργίας, προκειμένου να καλλιεργηθούν ολόπλευρα οι νέοι – εξεύρεση τρόπων για 
την ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου.

Ζ2

Εκπαιδευτικοί

- Διάλογος, ανάθεση ομαδικών εργασιών, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

- Σύνδεση της γνώσης με τη σύγχρονη εποχή, ανάπτυξη ενδιαφέροντος για κοινωνικά
και πολιτικά ζητηματα

- Πρόσκληση ανθρώπων από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των 
τεχνών στα σχολεία, με σκοπό την ενεργοποίηση των μαθητών και  την προβολή 
προτύπων



- Επισκέψεις σε μουσεία – μνημεία

- Περιβαλλοντικές εκδρομές

Μαθητές

- Συμμετοχή στις μαθητικές κοινότητες, ενασχόληση με θέματα που αφορούν το 
σχολείο, τη γνώση και την εκπαίδευση

- Οργάνωση εκδηλώσεων (αθλητικών, πολιτιστικών)

- Φιλανθρωπικές δράσεις , συμμετοχή σε εθελοντικές – περιβαλλοντικές οργανώσεις

- Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τον πολιτισμό, την τέχνη, τη 
γνωριμία των λαών

- Αρθρογραφία στη σχολική εφημερίδα – ενασχόληση με επίκαιρα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, επιστημονικά,  πολιτιστικά θέματα

Επίλογος

Απαίτηση για αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – δραστηριοποίηση 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων – ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας στα 
πλαίσια ενός ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού. 


