
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1Ο  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΘΕΜΑ Α 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του Κειμένου 1 η σημασία της παιδείας είναι 

καθοριστική  για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Πρωταρχικά συνιστά τον κύριο 

μηχανισμό ώθησης για τη διαφοροποίηση και την πρόοδο της κοινωνικής οργάνωσης  

και την πνευματική ανάπτυξη συνολικά. Επιπλέον συμβάλλει στην ακμή της 

οικονομίας αλλά και την πρόοδο της έρευνας, ενώ χάρη στην παιδεία, επειδή 

αποτελεί συλλογικό προνόμιο, αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και παρέχονται 

σε ανθρώπους χαμηλών τάξεων ευκαιρίες ανάδειξης.   

                                                                                                                             [Λέξεις 71] 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τα δύο κείμενα προσεγγίζουν το θέμα της παιδείας από διαφορετική οπτική 

γωνία, αφού οι συντάκτες αναφέρονται σε διαφορετικές οικονομικοκοινωνικές 

συνθήκες. Ωστόσο και τα δύο θεωρούν ότι η παιδεία αποτελεί την κινητήρια δύναμη 

που συμβάλλει στην προσωπική εξέλιξη των  ανθρώπων αίροντας τις μεταξύ τους 

οικονομικοκοινωνικές  ανισότητες. Το 1ο Κείμενο υποστηρίζει  «Η παιδεία αποτελεί 

το βασικό μοτέρ εξέλιξης/ υπήρξε ο μεγάλος κοινωνικός αναβατήρας» ενώ το 2ο 

Κείμενο επισημαίνει «Η παιδεία είναι ο μεγάλος επιταχυντής της ανθρώπινης 

δυναμικότητας».   

 [Λέξεις 75] 

Β2.  Οι λόγοι για τους οποίους, κατά τη γνώμη μου, οι  φίλοι του Λόρεμ δεν τα 

κατάφεραν και δεν απέκτησαν μόρφωση είναι άμεσα συνυφασμένοι με τις συνθήκες 

της ζωής τους και τις δυσχέρειες που αντιμετώπισαν στην καθημερινότητά τους. Τα 

παιδιά αυτά τα μαστίζουν  η ορφάνια, η απουσία διαπαιδαγώγησης από τους 

ηλικιακά μεγαλύτερους, οι οικονομικές δυσκολίες, η απουσία στοιχειωδών δομών 

εκπαίδευσης και υγείας καθώς και οι εμφυλιοπολεμικές συρράξεις ή οι ληστρικές 

επιδρομές. Με αυτά τα δεδομένα καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη η πρόσβαση 

ενός παιδιού αυτής της κατηγορίας στη μόρφωση. 

Β3. α) Ο συντάκτης καταλήγει σε αυτή την κατακλείδα θέτοντάς τη ως συμπέρασμα 

το οποίο προκύπτει από διαπιστώσεις/ επισημάνσεις που προηγούνται και οι οποίες 

λειτουργούν ως προκείμενες προτάσεις για το συμπέρασμά του. Συνεπώς στην 

παράγραφο συνολικά επιχειρηματολογεί. 

Oι  διαπιστώσεις αυτές παρουσιάζουν γενικά τη δύναμη   της παιδείας στη σύγκλιση 

των ανισοτήτων καθώς και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, στην 

απομάκρυνση δηλαδή της σημερινής   παιδείας από αυτό το ιδανικό. 



 

• Η παιδεία υπήρξε ο μεγάλος κοινωνικός αναβατήρας (και περισσότερο στις 

φτωχότερες χώρες σαν την Ελλάδα) και ο παράγοντας σύγκλισης ισοδυνάμων 

ευκαιριών και δυνατοτήτων, πεμπτουσία δηλαδή της δημοκρατίας σε κάθε 

πολιτισμένη και ανεπτυγμένη κοινωνία. 

• Τα χρόνια της κρίσης, όμως, στην Ελλάδα αυτός ο εξαιρετικός μηχανισμός σχεδόν 
               κονιορτοποιήθηκε. Η έλλειψη συγκρότησης και στόχων με γνώμονα την παιδεία,    
              οδήγησε γρήγορα στην περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σήμερα, τα   
              περιθώρια που διαθέτουν αρκετές κοινωνικές ομάδες, για να σπουδάσουν τα     
              παιδιά τους, είναι δραματικά  συμπιεσμένα… 
 

β) Διατυπώνοντας την κατακλείδα με ερωτηματικό τρόπο, δημιουργεί μια ρητορική 

ερώτηση. 

Με αυτή την επιλογή του αφενός ισχυροποιεί στη σκέψη του δέκτη το συμπέρασμα 

που εξήγαγε διότι τον οδηγεί να το εξαγάγει κι εκείνος με τη συναίνεσή του, την 

οποία επιδιώκει, αφού ο δέκτης αναπόφευκτα συμφωνεί, και αφετέρου προσδίδει 

παραστατικότητα στον λόγο αφού παρακινεί τον δέκτη σε εγρήγορση, σε  

επικοινωνία.  

ΘΕΜΑ Γ  

Στο Κείμενο 3 παρατηρούνται δύο κυρίαρχες αντιθέσεις. Η πρώτη αντίθεση 

εντοπίζεται στην πρώτη στροφή, στους στ. 1-4, όπου το ποιητικό υποκείμενο τονίζει 

πως όταν οι συνθήκες στη ζωή του είναι δύσκολες και αντίξοες («όταν βρέχει»), 

επιλέγει να εκτεθεί σ’ αυτές, αποφεύγει δηλαδή να προφυλάσσεται («δεν παίρνω 

ομπρέλα») , γιατί δε φοβάται ν’ αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Η δεύτερη 

αντίθεση εκτείνεται στη δεύτερη και τρίτη στροφή, στους στ. 5-8, όπου το ποιητικό 

υποκείμενο αναφέρεται στην πρόθεσή του να προφυλάσσεται («ανοίγω την ομπρέλα 

μου»), όταν οι συνθήκες γύρω του προβάλλονται ως ιδανικές («όταν δε βρέχει», «όσο 

κι αν ευτυχεί ο ουρανός», «όσο κι αν τον πιστεύω»), καθώς αμφιβάλλει για την 

πραγματική τους διάσταση («δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη η ευτυχία»). 

Οι δύο αυτές αντιθέσεις δίνουν έμφαση στη συνύπαρξη δύο αντίθετων καταστάσεων 

που βιώνει το ποιητικό υποκείμενο. Προσωπικά πιστεύω πως το ποιητικό υποκείμενο 

εκφράζει έντονα την αμφιβολία, τον φόβο του, την ανασφάλεια για τη βίωση της 

ευτυχίας, πιστεύοντας πως αυτή ενέχει κινδύνους.  

(Λέξεις : 158) 

ΘΕΜΑ Δ 

Το κείμενο που ζητείται είναι επιχειρηματολογικό άρθρο σε τοπική εφημερίδα. 

- Ως κείμενο επιχειρηματολογίας προσπαθεί να πείσει  για την αποδοχή μίας θέσης, 

αξιοποιώντας επιχειρήματα και τεκμήρια. 

- Ως άρθρο σε τοπική εφημερίδα πρέπει να :  



 

➢ έχει τίτλο (κυριολεκτικό ή μεταφορικό) 

➢ αξιοποιεί το γ΄ πρόσωπο και το α΄ πληθυντικό  πρόσωπο 

➢ στηρίζεται στην κυριολεκτική χρήση του λόγου 

➢ διέπεται από ακρίβεια στη χρήση του λεξιλογίου 

➢ είναι ενυπόγραφο καθώς η αξιοπιστία ενός κειμένου του Τύπου 

επιβεβαιώνεται και από την Υπογραφή του γράφοντος 

 

Ενδεικτική απάντηση:  

Τίτλος : Ανάγκη για ριζική ανακαίνιση της παιδείας 

Πρόλογος  

Αφορμή για τη σύνταξη του άρθρου: Αφιέρωμα στον τοπικό Τύπο για την 

εκπαίδευση 

Θέμα :     Η εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα μας 

Θέση: Προτείνονται καίριες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας στη χώρα μας. 

Κύριο Μέρος  

Καίριες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της 

χώρας μας. 

(η εκφώνηση μας ζητά τρεις παρεμβάσεις) 

➢ Απαλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος από τον διαρκή εξετασιοκεντρικό 

χαρακτήρα του και τη βαθμοθηρική αντίληψη - εστίαση στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα αγαπούν τη γνώση και την 

προσπάθεια προσέγγισής της, με διάλογο και συνεχή παρακολούθηση της 

εκπαιδευτικής πορείας, αλλά και με την παρουσία εκπαιδευτικών συμβούλων 

και ειδικών επιστημόνων  στον χώρο της εκπαίδευσης. 

➢ Ριζική αναθεώρηση των διδακτικών στόχων, του τρόπου επαφής με τη γνώση 
με στόχο την ενθάρρυνση της γόνιμης περιέργειας, της αυτενέργειας, της 
δημιουργικής πρωτοβουλίας, του πειραματισμού, της έμπνευσης και της 
φαντασίας των μαθητών με ουσιαστική ένταξη και αξιοποίηση της αισθητικής 
αγωγής, με δημιουργία ομίλων ανάπτυξης ενδιαφερόντων κ.ά. 

➢ Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού συστήματος με αύξηση δαπανών και 
παροχών  που θα προάγει την ισοτιμία και θα περιορίζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες ώστε να μιλάμε για παιδεία ίσων ευκαιριών. 

➢ Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ένταξης των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
εκσυγχρονισμός των σχολείων σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλλει η 
Κοινωνία της Πληροφορίας. 



 

➢ Προώθηση ενός συστήματος εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει δράσεις με 
σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που θα προάγει το πρότυπο του 
ενεργού πολίτη π.χ. εθελοντικές δράσεις. 

➢ Ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών στο σχολείο, 
προκειμένου να αξιοποιούνται μακροπρόθεσμα οι κλίσεις και οι δεξιότητες 
όλων των παιδιών.  

 

Επίλογος 

Η λειτουργικότητα του σχολείου αποδεικνύεται από την ευελιξία προσαρμογής του 

στα νέα δεδομένα που καλείται ν’ αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και στην 

ικανότητα αφομοίωσης των αλλαγών που δέχεται. Η διαρκής ενημέρωση και 

πληροφόρηση της σχολικής κοινότητας για τις αλλαγές που συντελούνται και η 

ύπαρξη ικανών στελεχών στις δομές εκπαίδευσης είναι καθοριστικοί παράγοντες στη 

διαμόρφωση επιτυχημένων μοντέλων εκπαίδευσης. 

Υπογραφή αρθρογράφου 


