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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Μια σηµαντική  πρόκληση  στο  ξεκίνηµα του  21ου αιώνα  

είναι  µε ποιον τρόπο θα διαφυλαχθούν  τα ιδανικά  της 
ειρήνης , της ελευθερίας  και της κοινωνικής  δικαιοσύνης . Η 
απάντηση  είναι : κατάλληλη  αγωγή  και παιδεία . Το  ίδιο  
ισχύει  για τα ηθικά διλήµµατα που  θέτει  η ασύλληπτη  
επιστηµονική πρόοδος (κλωνοποίηση , παραγωγή  
ανθρώπινων  εµβρύων , µεταλλαγµένα προϊόντα , οικολογικές  
καταστροφές  κ.ά.). Το κράτος  πρόσφερε  ως τώρα εκπαίδευση  
και λιγότερο παιδεία. Η ευρύτερη  καλλιέργεια  είναι  
προσωπική  κατάκτηση  που  απαιτεί θυσίες. Η διά βίου 
εκπαίδευση  και κατάρτιση  µετατοπίζει  το  κέντρο  βάρους  
από  το κράτος στο  άτοµο , το  οποίο οφείλει  να έρθει  σε 
επαφή  µε πολλούς τοµείς γνώσης σε διάφορες µορφές της. Η  
µετάβαση  από  την τοπική  στην παγκόσµια κοινωνία  
προϋποθέτει  γλωσσοµάθεια , ανοχή  στη  διαφορετικότητα  και  
στον πολυπολιτισµό , πνεύµα συνεργασίας και 
συναδέλφωσης  στο «παγκόσµιο  χωριό», στο  οποίο   έχει 
µεταβληθεί  ο  πλανήτης  µας. Και εδώ στην Ελλάδα έχουν 
γίνει  ορατές  οι πολλαπλές  όψεις  της παγκοσµιοποίησης  
στην  κοινωνιολογική  και οικονοµική εκδοχή της. Τα όρια 
των εθνικών  κρατών , στην παραδοσιακή  µορφή  τους, 
εξαλείφονται , καθώς διακινούνται  εκατοµµύρια άνθρωποι , 
αγαθά  και ιδέες  µε απίστευτη  ταχύτητα . Η εµµονή  όµως στα 
οικονοµικά συµφέροντα  και στους  κανόνες  της ελεύθερης  
αγοράς , η επιβολή  του  καταναλωτικού  προτύπου  της 
αφθονίας , το  διευρυνόµενο  χάσµα ανάµεσα στα φτωχά  και 
στα πλούσια  κράτη , η κρίση  της δηµοκρατικής  συµµετοχής 
και του  κράτους πρόνοιας , η κοινωνική περιθωριοποίηση  και 
ο  αποκλεισµός και τόσα άλλα προβλήµατα που 
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αντιµετωπίζει ο  κόσµος δηµιουργούν  κλίµα ανησυχίας  για  
το  µέλλον. 

 Η αισιοδοξία  για την πορεία  του  κόσµου  κατά την  
τρίτη χιλιετία  µπορεί να προκύψει από τον 
επαναπροσδιορισµό του  ρόλου  και της αποστολής  της 
εκπαίδευσης . Το  παλιό  µοντέλο  που  ισχύει  ακόµη στην  
Ελλάδα και το  οποίο  στηρίζεται  σε ποσοτικά  κριτήρια 
(συσσώρευση  γνώσεων  στο  παραδοσιακό  γνωσιοκεντρικό  
σχολείο) πρέπει  να αντικατασταθεί  από  ποιοτικά  κριτήρια . 
Η απλή παροχή  γνώσεων  δεν ωφελεί πια. Οι µαθητές  και οι  
φοιτητές , όπως και κάθε άνθρωπος, πρέπει  να µάθουν  να 
αξιοποιούν  τις ευκαιρίες  για µάθηση, που  τους δίνονται σε 
όλη τη διάρκεια  της ζωής τους . 

 Στην  έκθεση της ∆ιεθνούς  Επιτροπής  της UNESCO για  
την εκπαίδευση  στον 21ο αιώνα  τονίζεται ότι  η διά βίου  
εκπαίδευση  πρέπει  να στηρίζεται  στους  παρακάτω  τέσσερις  
πυλώνες , που αποτελούν  διαφορετικά  είδη µάθησης: 1. 
Μαθαίνω  πώς να αποκτώ  τη γνώση , συνδυάζοντας  
ικανοποιητικά  µια ευρύτατη  γενική  παιδεία µε τη 
δυνατότητα   εµβάθυνσης    σε   ορισµένα  θέµατα.  2. 
Μαθαίνω  να ενεργώ  µε τέτοιον  τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι 
µόνο  επαγγελµατική κατάρτιση  αλλά και γενικότερα  τη 
δυνατότητα  να αντιµετωπίζω διάφορες καταστάσεις  και να 
εργάζοµαι αρµονικά  σε οµάδες. 3. Μαθαίνω  να συµβιώνω , 
κατανοώντας   τους άλλους και έχοντας επίγνωση  των 
κοινωνικών  αλληλεξαρτήσεων  -συµβάλλοντας στην  
πραγµα-τοποίηση  κοινών  δράσεων  και στη  διευθέτηση  των 
συγκρούσεων-, µε σεβασµό στις αξίες του πλουραλισµού , 
της αµοιβαίας  κατανόησης  και της ειρήνης . 4. Μαθαίνω  να 
ζω  µε τέτοιον  τρόπο , ώστε  να αναπτύσσω την προσωπικότητά  
µου  και να µπορώ να ενεργώ  µε µεγαλύτερη  αυτονοµία και 
περισσότερη  κρίση  και προσωπική  υπευθυνότητα . Για τον 
λόγο  αυτόν η εκπαίδευση  δεν πρέπει  να παραµελεί την 
ανάπτυξη  των ατοµικών δυνατοτήτων , τη µνήµη, τη λογική 
κρίση , την αίσθηση  του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες  του  
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ατόµου και τη δεξιότητα  της επικοινωνίας , µε παράλληλη 
ευαισθησία  στη  χρήση  της µητρικής  γλώσσας. 

(Κείµενο  από  τον ηµερήσιο  τύπο). 
 

Α. Το  παραπάνω  άρθρο δηµοσιεύθηκε πρόσφατα  σε 
εφηµερίδα  . Να παρουσιάσετε  στην τάξη  σας το 
περιεχόµενο  του  άρθρου  αυτού µε µια περίληψη  100 – 
120 λέξεων. 

Μονάδες  25 
 

Β1. Με ποια  νοηµατική  σχέση  συνδέονται  µεταξύ τους η 
πρώτη  και η δεύτερη  παράγραφος  του  κειµένου ; Να 
αιτιολογήσετε  την απάντησή  σας. 

Μονάδες  5 
 

Β2. Να αναλύσετε  τη δοµή της τελευταίας  παραγράφου  
(δοµικά στοιχεία/µέρη , τρόπος/µέθοδος ανάπτυξης). 

Μονάδες  5 
 

Β3. “Η µετάβαση  από την τοπική  στην παγκόσµια κοινωνία  
απαιτεί...”.      
α)  µόνο  την εκµάθηση  της µητρικής  γλώσσας 
β)  ανεξαρτησία  και αυτονοµία δράσης  
γ)  αποδοχή  κάθε  κοινωνικής  και πολιτισµικής 

ιδιαιτερότητας  
δ)  καλλιέργεια   τοπικιστικού  πνεύµατος 
Ποια  από  τις παραπάνω  φράσεις (α, β, γ, δ) 

συµπληρώνει  σωστά , σύµφωνα µε το  κείµενο , το  νόηµα 
της πρότασης που  σας δίνεται ; Να τη γράψετε  στο  
τετράδιό  σας και να αιτιολογήσετε µε συντοµία την 
επιλογή σας. 

Μονάδες  5 
 

Β4. Να αποδώσετε  σε 5-6 σειρές  το  νόηµα της παρακάτω  
φράσης του κειµένου : “Το κράτος  πρόσφερε  ως τώρα  
εκπαίδευση  και  λιγότερο  παιδεία”.  
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Μονάδες  5 
 

Β5. Να γράψετε  ένα αντώνυµο για καθεµιά από  τις 
παρακάτω  λέξεις: 

 συµµετοχή , τοπική , ταχύτητα , αφθονία , υπευθυνότητα . 
Μονάδες  5 

 
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). 

Μονάδες   50 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο  τετράδιο  να γράψετε  µόνο  τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο  µάθηµα). Τα θέµατα  

να µην τα αντιγράψετε  στο  τετράδιο . 

2. Να γράψετε  το ονοµατεπώνυµό  σας στο  πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιάν 

άλλη  σηµείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε . 

 Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο  τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι  αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις  (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος  δυνατής αποχώρησης  : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


