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Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων  

Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα,  Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 

Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων 

 

Α1              Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται τον 
όρο αποκωδικοποιώντασ τον. Εύναι η διαδικαςύα αυτό με την οπούα ο ϊνθρωποσ 
ςυνδρϊμει ςτην εξϋλιξό του, την εκπαιδευτικό και την επαγγελματικό. Βϋβαια, 
χϊρη ςτην κοινωνικό του υπόςταςη, η αλληλεπύδραςη, οι θεςμού και η τεχνολογύα 
αποδεικνύονται χρόςιμοι ςυνοδοιπόροι. Έτςι και ο ύδιοσ μϋςα από τη ςυνεργαςύα 
επιδρϊ ςτο περιβϊλλον του και διαμορφώνει τη μϋθοδο εκπαύδευςόσ του. Οι 
ςύγχρονεσ τεχνοκρατικϋσ ςυνθόκεσ όμωσ επιβϊλλουν νϋα δεδομϋνα ςτον 
επαγγελματικό χώρο. Με ενδεχόμενη μϊλιςτα την αλλαγό επαγγελματικόσ 
πορεύασ το ϊτομο καλεύται να ανανεώνεται και να εκπαιδεύεται διϊ βύου. Εν 
κατακλεύδι, εξαιτύασ του αμφιλεγόμενου περιεχομϋνου του όρου τόςο ςτο χώρο 
όςο και ςτο χρόνο μϊθηςησ αποβαύνει φανερό ότι η απόκτηςη γνώςεων πρϋπει να 
τον ακολουθεύ ςε όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του. 

 

Β1 Με δεδομϋνεσ τισ καταιγιςτικϋσ εξελύξεισ ςτο χώρο τησ οικονομύασ, τησ 
τεχνολογύασ και των επιςτημών – ςε ςυνδυαςμό με την παρούςα οικονομικό 
κρύςη – καθύςταται προφανϋσ ότι ςτισ μεταβιομηχανικϋσ κοινωνύεσ οι νϋοι 
ϊνθρωποι δε θα μπορούν να ϋχουν μια ακώλυτη εργαςιακό αποκατϊςταςη. Για να 
ανταποκριθούν ςτην επιβεβλημϋνη αλλαγό επαγγελμϊτων πρϋπει να διαθϋτουν 
εφόδια γνώςεων πϋραν τησ ςτεύρασ εξειδύκευςησ˙ ϊρα η αδιϊλειπτη 
αυτομόρφωςό τουσ αναδεικνύεται ςε τρόπο επιβύωςησ και ςυνιςτϊ την πιο 
εύςτοχη “απϊντηςη” προςαρμοςτικότητασ ςτισ επικαιροποιημϋνεσ εργαςιακϋσ 
ςυνθόκεσ και ςτισ προκλόςεισ του μϋλλοντοσ. 

 

Β2  α)  Η τελευταύα παρϊγραφοσ του κειμϋνου αναπτύςςεται με ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(“Και τούτο επειδό , τόςο το περιεχόμενο…”) 

ημείωςη: Ωσ ενδεχόμενη απϊντηςη εύναι δυνατό να εκληφθεύ ο 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ εφόςον  αυτόσ τεκμηριωθεύ, δηλαδό:  

1) Αιτιολόγηςη 

2) Οριςμόσ 

“Η Εκπαύδευςη δε νοεύται… κατϊ τον 19ο αιώνα”, όπου  

οριςτϋα ϋννοια : “Εκπαύδευςη” 

γϋνοσ : “διαδικαςύα” 
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ειδοποιόσ διαφορϊ : “η απλό… νεότερεσ” 

3) Αίτιο –Αποτέλεςμα με :  

“Αύτιο” : “επειδό τόςο… καθημερινόσ ζωόσ” και  

“Αποτϋλεςμα”: “Η Εκπαιδευτικό πρϊξη καθύςταται επομϋνωσ… ςχολικών 
τειχών”. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Δημιουργεύται ςύγχυςη από την εκφώνηςη του θϋματοσ, 
καθώσ ζητεύται τρόποσ (ϋνασ) ανϊπτυξησ παραγρϊφου, ενώ ςτην 
παρϊγραφο θα μπορούςαν να αναγνωριςτούν πϋραν του ενόσ τρόπου 
ανϊπτυξόσ τησ, ωσ ανωτϋρω. Άλλωςτε, ςύμφωνα με την 5η οδηγύα κϊθε 
απϊντηςη τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό. 

β)  Η δομό τησ τελευταύασ παραγρϊφου εύναι η εξόσ: 

Θεματικό περύοδοσ : “Η Εκπαύδευςη δε νοεύται… τον 19ο αιώνα”. 

Λεπτομϋρειεσ – Σχόλια : “Και τούτο επειδό …  τησ καθημερινόσ ζωόσ”. 

Κατακλεύδα : “Η Εκπαιδευτικό πρϊξη … των ςχολικών τειχών” (επομϋνωσ). 

 

Β3                   α)      ατομική :  ςυλλογικό, ομαδικό, καθολικό, κοινωνικό 

                                 επιτρέπουν :  εμποδύζουν, παρακωλύουν, απαγορεύουν, αναςτϋλλουν 

                                 ανεπαρκείσ :  επαρκεύσ, πλόρεισ, ικανϋσ, ϊφθονεσ 

                                 διαφορετικέσ :  ύδιεσ, όμοιεσ, ταυτόςημεσ, απαρϊλλακτεσ 

                                 επεκτείνεται :  περιορύζεται, ςμικρύνεται, ςυρρικνώνεται, ςυςτϋλλεται 

 

                       β)     ςυνεχή :  αϋναη, ατϋρμονη, αδιϊλειπτη, διαρκό 

                                χρηςιμότητα :  ωφϋλεια, ςκοπιμότητα, λυςιτϋλεια, καταλληλότητα 

                                ςυνέπειεσ :  αποτελϋςματα, απόρροιεσ, απότοκα, επιπτώςεισ 

                                δεξιότητεσ :  ικανότητεσ, δυνατότητεσ, εφόδια, προςόντα 

                                καθίςταται :  γύνεται, αποτελεύ, αναδεικνύεται, αποβαύνει 
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Β4                  (βλ. ςχετικϊ ς. 188 ςχολικού βιβλύου) 

1) Σ’ ϋνα επιςτημονικό κεύμενο ςυναντούμε ςυχνϊ ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδό 
ειδικούσ όρουσ που χρηςιμοποιούνται ςε μια ςυγκεκριμϋνη επιςτόμη 

π.χ.  : “αυτομόρφωςη”, “κανονιςτικό μετϊδοςη γνώςεων”, “εκπαιδευτικό 
πρϊξη” 

2) Η ςαφόνεια και η ακρύβεια εύναι ζητούμενα ςτον επιςτημονικό λόγο, που 
πρϋπει να εύναι:  

i. αντικειμενικόσ : π.χ. “Ο ϊνθρωποσ δεν δραςτηριοποιεύται… κοινωνικό 
περιβϊλλον” (1η παρϊγραφοσ) 

ii. ερμηνευτικόσ : π.χ. “Βρύςκεται δηλαδό… από τουσ ϊλλουσ.”   
(1η παρϊγραφοσ) 

            “Με αυτό την ϋννοια… να εκπαιδευθεύ.” 
(2η παρϊγραφοσ) 

iii. αποδεικτικόσ : π.χ. “Και τούτο επειδό … γεγονόσ που παρατηρεύται… τησ 
καθημερινόσ ζωόσ.” (4η παρϊγραφοσ) 

iv. απρόςωποσ : χρόςη γ΄ ενικού προςώπου ςε όλο το κεύμενο και χρόςη 
παθητικόσ ςύνταξησ π.χ. “Η εκπαύδευςη δε νοεύται…”, “Η εκπαιδευτικό 
πρϊξη καθύςταται…” (4η παρϊγραφοσ) 

3) Στον επιςτημονικό λόγο ωσ τρόποσ πειθούσ αξιοποιεύται η επύκληςη ςτη 
λογικό με μϋςα επιχειρόματα,  
π.χ. “… οι νϋοι ϊνθρωποι… εκπαιδεύονται ςυνεχώσ (3η παρϊγραφοσ),  
“… επειδό τόςο το … ςχολικών τειχών“ (4η παρϊγραφοσ),   
και τεκμόρια, όπωσ επύκληςη ςτην αυθεντύα,  
π.χ. “Η Εκπαύδευςη… όριζε ο E. Durkheim κατϊ το 19ο αι.”. 
 

Γ1                     Διά βίου...μαθητήσ !  

(Πρόλογοσ)   
Γνωςτό το πρόβλημα τησ ανεργύασ που μαςτύζει τουσ νϋουσ – φαινόμενο κοινωνικόσ 

παθογϋνειασ που αναμϋνεται να οξυνθεύ υπό τισ επικρατούςεσ ςυνθόκεσ οικονομικόσ κρύςησ 
– ακόμη κι όταν διαθϋτουν επιςτημονικό και επαγγελματικό ειδύκευςη. Η διϊ βύου μόρφωςη 
αναδύεται ωσ «μονόδρομοσ» διαφυγόσ από τα αδιϋξοδα που ορθώνονται ςτην εναγώνια 
αναζότηςη εργαςιακόσ αποκατϊςταςησ των νϋων, ανανεώνοντασ ςυνεχώσ εφόδια και 
δυνατότητεσ, ώςτε όχι μόνο να ολοκληρώνονται ωσ ψυχοπνευματικό οντότητα αλλϊ και να  
ελύςςονται αποτελεςματικϊ ςε ϋνα νεφελώδεσ επαγγελματικό τοπύο. 

 
(Κύριο Μέροσ) 
ημαςία τησ αυτομόρφωςησ 
 Η ραγδαύα εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ, ςε ςυνδυαςμό με πλόθοσ αλλαγών ςτον κοινωνικο-

οικονομικό τομϋα ςτο παγκόςμιο πλαύςιο, καθιςτούν την αυτο-εκπαύδευςη ιδιαύτερα 
ςημαντικό εξύςου ςε ατομικό και ςυλλογικό επύπεδο. 
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 Καθώσ η αξύα τησ αυτομόρφωςησ ςυνύςταται ςε διαρκό πνευματικό εγρόγορςη, όξυνςη 
κριτικόσ ικανότητασ, διαμόρφωςη ςτϊςησ υπευθυνότητασ, γόνιμη αμφιςβότηςη και 
αμφιβολύα, ανϊπτυξη υγιούσ κοςμοπολιτιςμού οδηγεύ εν τϋλει ςτη ςυγκρότηςη μιασ 
πολυςχιδούσ προςωπικότητασ με ελευθερύα επιλογών και αυτενϋργειασ. 

 Αποτελεύ ςυντελεςτό ςυνεχιζόμενησ κατϊρτιςησ, ϊρα ανεμπόδιςτησ επαγγελματικόσ 
ςταδιοδρομύασ, ςε καιρούσ μϊλιςτα που μελϋτεσ από την Ευρωπαώκό Ένωςη δεύχνουν ότι 
οι νϋοι εργαζόμενοι θα κληθούν να αλλϊξουν δύο ό τρύα επαγγϋλματα – και όχι απλώσ 
εργαςιακό περιβϊλλον – ςτην πορεύα τησ παραγωγικόσ ζωόσ τουσ. 

 Για κϊθε επαγγελματύα, η αυτομόρφωςη αποτελεύ φορϋα ανανϋωςησ και εξϋλιξησ των 
ικανοτότων του, βοηθϊ ςτην τόνωςη τησ αυτοπεπούθηςησ και ςτη δημιουργύα 
αιςθόματοσ αςφϊλειασ και δημιουργικότητασ, καθώσ και ςτην ομαλό προςαρμογό ςτο 
ϋντονα ανταγωνιςτικό περιβϊλλον και τελικϊ ςτην ενύςχυςη τησ παραγωγικότητασ. 

 Ειδικότερα για τουσ λειτουργούσ τησ επιςτόμησ, απαρϊβατη προώπόθεςη εύναι η 
αδιϊλειπτη ενημϋρωςη και παρακολούθηςη των εξελύξεων καθώσ και η ανανϋωςη 
γνωςτικών εφοδύων ειδικότητασ που τουσ καθιςτούν ικανούσ να βρύςκονται ςτην 
«πρώτη γραμμό» του επιςτημονικού τομϋα που υπηρετούν. 

 Η μόρφωςη όμωσ του ατόμου παρότι πραγματώνεται ςε ατομικό επύπεδο επηρεϊζει 
ςυνολικϊ την κοινωνύα αλλϊ και ςυνδιαμορφώνεται με αυτόν.   

Συμβϊλλει ςτην επικοινωνύα και τη γόνιμη ςυνεργαςύα των μελών μιασ κοινωνύασ 
ενιςχύοντασ τουσ μεταξύ τουσ δεςμούσ, απαλλϊςςοντασ από φαινόμενα νοςηρότητασ 
(ρατςιςμόσ, φανατιςμόσ, περιθωριοπούηςη, κοινωνικό βύα, ανεργύα, γενικότερη 
δυςφορύα, κλύμα απαιςιοδοξύασ, ετεροφωτιςμόσ, χειραγώγηςη, μαζοπούηςη, 
κομφορμιςμόσ).  

 Ωθεύ ςτην αναδιαμόρφωςη τησ εκπαιδευτικόσ λειτουργύασ που θα παρϋχει ςφαιρικότερεσ 
γνώςεισ – ανθρωπιςτικό παιδεύα με το ςχολεύο να αποτελεύ πρωτοπόρο θεςμό για τον 
ενςτερνιςμό τησ αξύασ τησ αυτομόρφωςησ.  

 Ανθεύ ο πολιτιςμόσ καθώσ φορεύσ του καθύςτανται όλοι οι πολύτεσ που γαλουχούνται με 
την ιδϋα πωσ ςτην αυτο-εκπαύδευςη αντικατοπτρύζονται γρϊμματα, τϋχνεσ και επιςτόμεσ.  

 Ανούγει διαύλουσ ςε παγκόςμιο επύπεδο για διαπολιτιςμικϋσ επαφϋσ, γόνιμη ανταλλαγό 
ιδεών, ενδυνϊμωςη του ιδεώδουσ του καθολικού ανθρωπιςμού, αφού ωσ γνωςτόν η 
ετερογνωςύα οδηγεύ ςτην αυτογνωςύα. 

 
Πραγμάτωςη τησ αυτομόρφωςησ 
 Ορθολογικό χρόςη νϋων τεχνολογιών, αξιοπούηςη των αςτεύρευτων πηγών του 

διαδικτύου, αποτελεςματικό εφαρμογό των τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και των 
επικοινωνιών ωσ γνωςτικό-μαθηςιακό εργαλεύο με την ϋνταξό τουσ ςτην καθημερινό 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ανϊγκη ςυνεχούσ επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικών και 
αναβϊθμιςησ των αναλυτικών προγραμμϊτων και τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ 
(«ψηφιακόσ γραμματιςμόσ»: ανϊπτυξη δεξιοτότων αναζότηςησ και αξιολόγηςησ 
πληροφοριών, «πληροφορικό κουλτούρα», ζητόματα δεοντολογύασ και αςφϊλειασ). 
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 Αποτελεςματικότερη εκμετϊλλευςη των «παραδοςιακών» Μ.Μ.Ε.: ϊρθρα από τον 
ημερόςιο και περιοδικό τύπο, παρακολούθηςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων από την 
τηλεόραςη (ντοκιμαντϋρ) με πολυπολιτιςμικό ενδιαφϋρον, παρακολούθηςη-ςυμμετοχό 
ςε ομϊδεσ ςυζητόςεων με θϋματα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικού προβληματιςμού. 

 Ενύςχυςη του ρόλου και τησ περαιτϋρω λειτουργύασ του υπϊρχοντοσ Ανοικτού 
Πανεπιςτημύου και εν γϋνει τησ θεςμοθϋτηςησ από την πολιτεύα τησ «διϊ βύου 
εκπαύδευςησ» (προγρϊμματα μαθητεύασ ΟΑΕΔ, κϋντρα εκμϊθηςησ ελληνικόσ γλώςςασ, 
ςχολεύα δεύτερησ ευκαιρύασ, ςχολεύα διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ). 

 Με προςωπικό πρωτοβουλύα, πραγματοπούηςη επιςκϋψεων ςε χώρουσ τϋχνησ 
(παρακολούθηςη πολιτιςτικών δρωμϋνων, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα, θϋατρα, εκθϋςεισ, 
ςυναυλύεσ, παρουςιϊςεισ νϋων βιβλύων), ςυμμετοχό ςε ςυλλόγουσ, ημερύδεσ, ςυνϋδρια, 
ςεμινϊρια, «αποδρϊςεισ» ςτη φύςη, ταξύδια-περιηγόςεισ για την ανανϋωςη των 
εμπειριών και τη γνωριμύα με ξϋνεσ κουλτούρεσ. Εύναι ατομικό ευθύνη εξϊλλου η 
δημιουργικό ανϊλωςη του ελεύθερου χρόνου ςε μορφϋσ γνόςιασ ψυχαγωγύασ. 

 Σε νεαρό ηλικύα η οικογϋνεια καλεύται να «διδϊξει» τη ςπουδαιότητα τησ γνώςησ πϋραν 
των ορύων του ςχολεύου, ενώ ςε μεγαλύτερη ηλικύα οι πνευματικού ταγού καλούνται να 
εμφυςόςουν την ιδϋα τησ διϊ βύου μϊθηςησ. 

 
(Επίλογοσ) 

Αν και ςυγχϋονται, παιδεύα και εκπαύδευςη εύναι ϋννοιεσ διακριτϋσ και εύναι αδόριτη 
ανϊγκη η δεύτερη να προετοιμϊζει τουσ νϋουσ να εθιςτούν ςτην αυτομόρφωςη ςε όλη τη 
διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ. Αναλογιζόμενοι, ϊλλωςτε, την πνευματικό παρϊδοςη του 
αρχαιοελληνικού πνεύματοσ, διαπιςτώνουμε πωσ το ρητό «γηρϊςκω αεύ διδαςκόμενοσ» εύναι 
επύκαιρο όςο ποτϋ για τον καθϋνα ξεχωριςτϊ και για την κοινωνύα.  

   

 

 

 

Επιμέλεια απαντήςεων :   

Αντώνησ αρρήσ, Ρούλα Κυρίτςη (Καθηγητέσ Μεθοδικού Φροντιςτηρίου) 

 

 


