ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗΣ-ΈΚΦΡΑΣΗΣ 2018:
(Το θέμα της έκθεσης βρίσκεται στο φροντιστηριακό βοήθημα έκθεσης, τόμος α’, σελίδες
54-55. Ολόκληρο το θέμα της εκπαίδευσης καλύπτεται στον ίδιο τόμο σελίδες 49-55).

Α1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Ο συγγραφέας στο κείμενο πραγματεύεται το θέμα της παιδείας και εκπαίδευσης.
Αρχικά, επισημαίνει τη χρήση των δύο εννοιών ως συνώνυμες και αναλύει τις
διάφορες σημασίες που αποδόθηκαν κατά καιρούς στη λέξη παιδεία. Έπειτα,
προσεγγίζει την ετυμολογία της λέξης εκπαίδευση προκειμένου να γίνει κατανοητό
ότι η σημασία της λέξης αυτής πλησιάζει νοηματικά στον όρο παιδεία. Ωστόσο, οι
δύο όροι παρόλο που είναι αλληλένδετοι παρουσιάζουν βασικές διαφορές στη
σημασία τους. Συγκεκριμένα, η παιδεία ορίζεται ως η μέθοδος απόκτησης
συστηματικών και ευκαιριακών γνώσεων ενώ η εκπαίδευση είναι η υποχρεωτική
διδασκαλία των μαθητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Β1)
α) Λάθος
β) Λάθος
γ) Σωστό
δ) Λάθος
ε) Σωστό
Β2)α)




Ο τρόπος ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου είναι η
σύγκριση-αντίθεση.
Παραπομπή στο κείμενο: << Οι διαφορές… υποχρεωτική>>.
Διαρθρωτικές λέξεις που φανερώνουν τη μέθοδο αυτή είναι : << οι
διαφορές, αντίθετα>>.

Β2)β)
Ωστόσο: Αντίθεση.

Προκειμένου: Σκοπό.
Που πάει να πει ότι: Επεξήγηση.
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Επομένως: Συμπέρασμα.

Κυρίως: Έμφαση.

Β3) α)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ:
Ανιχνεύονται: εντοπίζονται.
Συνάπτεται: ενώνεται.
Εμφανίζεται: διαφαίνεται/ φανερώνεται.
Συντελεστών: μελών.
Προφανείς: πρόδηλες.
Β3) β)
ΑΝΤΩΝΥΜΑ:
Αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται.
Μεταγενέστερη: προγενέστερη.
Επιτρέπουν: απαγορεύουν.
Ιδιωτική: δημόσια.
Διαφορές: ομοιότητες.
Β4) α)
 Δύο ρήματα παθητικής φωνής στην πρώτη παράγραφο: εναλλάσσονται,
αναβαθμίζεται.
 Υπάρχουν πολλά ρήματα παθητικής φωνής στην παράγραφο αλλά ζητείται
από τους μαθητές να επιλέξουν μόνο δύο. Εναλλακτικά είναι σωστά τα
ρήματα: ανιχνεύονται, αναδεικνύεται, θεωρείται, συνάπτεται.
Β4) β)
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Το ύφος του κειμένου γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος αποκτά
μεγαλύτερη πλοκή και γίνεται πιο σύνθετος.
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Γ1) ΈΚΘΕΣΗ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΆΡΘΡΟ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.
 Απαραίτητος ο τίτλος.
 Ενδεικτικός τίτλος: Ο μορφωτικός ρόλος του σχολείου.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:


Απαραίτητα στοιχεία προλόγου:
1. Αφόρμηση από ένα γεγονός της επικαιρότητας.
2. Εισαγωγή στο θέμα της έκθεσης.
3. Αναφορά στα δύο ζητούμενα.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:


Απαραίτητο είναι να διακρίνει ο μαθητής τα δύο ζητούμενα της έκθεσης
και να τα αναπτύξει σε ξεχωριστές παραγράφους ίσης έκτασης. Καλό είναι
να τα οργανώσει κατάλληλα αφιερώνοντας είτε δύο είτε τρεις
παραγράφους σε κάθε ζητούμενο.

Α΄ Ζητούμενο ιδέες προς ανάπτυξη: Η παιδευτική λειτουργία του σχολείου:
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Καλλιεργεί και αναπτύσσει το λόγο ( νοητικές λειτουργίες: μνήμη, φαντασία,
αντίληψη).
Εμπνέει στον άνθρωπο αρχές, αξίες, ιδανικά και την πίστη σε αυτά.
Κοινωνικοποιεί και εντάσσει ομαλά το άτομα στην κοινωνία.
Αναπτύσσει τις δεξιότητες του ανθρώπου και τον εφοδιάζει με τις
απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική του αποκατάσταση .
Μαθαίνει τον άνθρωπο να αγαπά τη ζωή και να φροντίζει για τη σωματική
και ψυχική του ευεξία.
Καλλιεργεί πνεύμα σεβασμού και φιλίας με όλους τους ανθρώπους και τους
λαούς.
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Β΄Ζητούμενο ιδέες προς ανάπτυξη: Τρόποι ενίσχυσης του παιδευτικού ρόλου του
σχολείου:
1. Η συμβολή των εκπαιδευτικών:
 Να λαμβάνουν υψηλή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση.
 Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα βιβλία με σύγχρονο περιεχόμενο
σπουδών.
 Να κάνουν χρήση του εποικοδομητικού διαλόγου με τους μαθητές.
 Να προσφέρουν αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση στους
μαθητές.
 Να αποτελούν γνήσια πρότυπα προς μίμηση.
 Να μεταφέρουν ηθικές αξίες και αρετές.
2. Η συμβολή των μαθητών:
 Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να μην είναι απλοί
δέκτες γνώσεων.
 Να επιδιώκουν τη σφαιρική μόρφωση και καλλιέργεια.
 Να αγαπούν τη μελέτη και την ανάγνωση βιβλίων.
 Να αναζητούν τη γνώση σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες,
διαδίκτυο.
 Να συμμετέχουν ενεργά σε εργασίες και διάφορες άλλες
ενασχολήσεις (πχ συγγραφή άρθρων στη σχολική εφημερίδα).
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα σχετικά με την προσφορά και τη
σημασία της κατάλληλης παιδείας
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Υπογραφή αρθρογράφου.

Επιμέλεια Υλικού: Δημοπούλου Ζωή
Γ. Ιωαννίδη 3 | Πανόραμα, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 341518 | info@protipoedu.gr | www.protipoedu.gr

