ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Π. Παπανούτσος στο συγκεκριµένο κείµενο αναφέρεται σε όλα όσα επιβάλλουν στο ∆άσκαλο
του σήµερα να αλλάξει στάση ως προς την αντιµετώπιση των νέων και στην αναγκαιότητα να στηριχθεί
στην πειθώ µε βάση το ζωντανό παράδειγµα. Στο παρελθόν δεν ήταν απαραίτητο να εµπλουτίζει τις
γνώσεις του και να ανανεώνει τα επιστηµονικά του εφόδια διότι δεν είχε να «ανταγωνιστεί» όµοιους του
αλλά ανώριµους µαθητές. Σήµερα ωστόσο οι πηγές πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί και πέρα απ’ τα
στενά όρια του ∆ασκάλου, µε αποτέλεσµα, ανάλογα µε τη διάθεσή τους, να µαθαίνουν από πολλές
διευθύνσεις. Αυτό τους οδήγησε στην απελευθέρωση από τη αυθεντία του ∆ασκάλου και τους έδωσε
δύναµη για προβληµατισµό και έκφραση, απαλλαγµένα από κάθε δογµατισµό και δεδοµένο. ∆εν είναι
λοιπόν αντιδραστικοί ούτε πρέπει να κατηγορούνται ότι έχασαν τη φιλοπονία και το φιλότιµο τους όπως
υποστηρίζεται. Αντίθετα, χρειάζονται χωρίς απειλές και λοιδορίες ένα ∆άσκαλο που θα τους εµπνέει την
εµπιστοσύνη και θα τους βοηθά να βρουν το δρόµο τους.
Β.1
Σήµερα οι πηγές των πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί σε βαθµό εκπληκτικό και οι τους
(η εφηµερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν µέσα στο σπίτι. Αναµφίβολα πρόκειται
για έναν καταιγισµό ειδήσεων και γνώσεων που αδυσώπητα πολιορκούν τα µυαλό της νέας γενιάς. ∆ίχως
περιορισµούς και απροσδιόριστα για τους σκοπούς τους «φιλτραρίσµατα» οι νέοι ενηµερώνονται επί
παντός επιστητού καλύπτοντας έτσι ακόµη και τις πιο µύχιες σκέψεις και απορίες τους. Αυτό χωρίς άλλο
τους οδηγεί ανεπιφύλακτα σε µια πιο ώριµη και εµπεριστατωµένη άποψη για τον κόσµο που τους
περιβάλλει ενώ ταυτόχρονα τους απελευθερώνει από κάθε αυθεντία, είτε αυτή είναι ο γονιός, είτε ο
δάσκαλος.
Β.2
∆ΟΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Θεµατική περίοδος: «∆εν αληθεύει όµως στη δική µας εποχή.»
Σχόλιο: «Γιατί σήµερα και τα παιδιά . . . ρέουν µέσα στο σπίτι.»
Κατακλείδα: «Μπορεί λοιπόν . . . κάθε λογής "τεχνικής".»
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
α) Αιτιολόγηση: «Γιατί σήµερα . . . έχει αλλάξει»
β) Σύγκριση – Αντίθεση: «Παλαιότερα ο µαθητής . . . ρέουν µέσα στο σπίτι.»
Β.3
Η συλλογιστική πορεία του συλλογισµού είναι παραγωγική καθώς και οι δύο προκείµενες σε
σχέση µε το συµπέρασµα είναι πολύ πιο γενικευµένες. Ο συλλογισµός ως προς τις προκείµενές του είναι
αληθής (µας το δίνει η ίδια η εκφώνηση) και ως προς το συµπέρασµα σε σχέση µε τις προκείµενες
έγκυρος, καθώς και οι δύο προκείµενες οδηγούν µε λογική αναγκαιότητα σ’ αυτό. Συνεπώς ο συλλογισµός
είναι ορθός.
Β.4
α) i . . . σήµερα τα παιδιά είναι διαφορετικά (Αναφορική χρήση γλώσσας)
ii . . . το «κλίµα» του σχολείου έχει πια αλλάξει (Ποιητική χρήση λόγω εισαγωγικών)
iii . . . ο µαθητής περίµενε να φωτιστεί από το ∆άσκαλο (Ποιητική χρήση λόγω της λέξης «φωτιστεί»)
iv . . . οι κρουνοί ρέουν µέσα στο σπίτι (ποιητική χρήση γλώσσας)
β) Παντογνώστης  πάντα – γνώστης: γνωστικός, γνωστικισµός
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Αποκλειστικά  από – κλείω: κλειστοφοβία, αποκλεισµός, κλειστός
Εκπληκτικό  εκ – πλήττω: πλήγµα, πλήξη, προγονοπληξία
Γ . Έκθεση
Ζητάται κείµενο 400 – 500 λέξεων και συνεπώς το κυρίως θέµα θα πρέπει να αποτελείται από 3 –
4 το πολύ, παραγράφους των 80 – 100 λέξεων.
Επειδή το κείµενό µας θα είναι άρθρο σε τοπική εφηµερίδα επιβάλλεται και η τιτλοφόρησή του.
Κύριος Τίτλος:
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
Υπότιτλος:
Θα προλάβει τις εξελίξεις στην πληροφόρηση ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο του πριν τα Μ.Μ.Ε. το
υποκαταστήσουν;
Πρόλογος:
Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται απ’ την κυριαρχία των Μ.Μ.Ε. η νέα γενιά βρίσκεται αντιµέτωπη
µε σοβαρούς και πολυποίκιλους κινδύνους όπως η διαστρέβλωση της αλήθειας και η παραπληροφόρηση,
η προβολή αρνητικών προτύπων και η άσκηση ιδεολογικού και πολιτικού ελέγχου, που επηρεάζουν άµεσα
και τη µετέπειτα ένταξή τους στην κοινωνία. Γι’ αυτό το λόγο ο ρόλος του σχολείου ως προενταξιακός
φορέας κοινωνικοποίησης κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός.
Κυρίως θέµα:
Τι προσφέρει το σχολείο για την αντιµετώπιση του καθηµερινού καταιγισµού των πληροφοριών
και τη ένταξη των τελειόφοιτων στην κοινωνία:
α) ∆ωρεάν βιβλία.
β) Φροντιστηριακά µαθήµατα σε αδύνατους µαθητές.
γ) Προσπάθεια για κάλυψη µε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
δ) Σεµινάρια εκπαιδευτικών για την καλύτερη και αρτιότερη ενηµέρωσή τους προκειµένου να
εµπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.
ε) Ειδικά επιδόµατα στους καθηγητές για αγορά βιβλίων.
στ) Σταδιακή αναδιαµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος προκειµένου να ανταποκρίνεται στις νέες
απαιτήσεις της κοινωνίας.
Ωστόσο
α) Παραµένουν οι ανισότητες ως προς τις ευκαιρίες για σπουδές.
β) Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει απωλέσει τη µορφωτική της αυτοτέλεια.
γ) Καλλιεργείται η βαθµοθηρία και επικρατεί χρησιµοθηρικό πνεύµα.
δ) Αρκετοί διδάσκοντες πάσχουν ως προς τη γνωστική επάρκεια και τη µεταδοτική ικανότητα.
Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται απ’ το σχολείο µεγαλύτερη και συστηµατικότερη προσπάθεια ώστε:
α) Να καλλιεργούνται ακόµη περισσότερο οι δεξιότητες των µαθητών.
β) Να οξύνεται η κριτική τους ικανότητα και η φαντασία τους.
γ) Να καταρτίζονται επαγγελµατικά.
δ) Το περιεχόµενο των σπουδών και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων να βελτιωθεί.
ε) Το εκπαιδευτικό προσωπικό να επιλεγεί µε όσο το δυνατόν καλύτερα και αρτιότερα σε σχέση µε την
εκπαιδευτική διαδικασία, κριτήρια.
στ) Οι εκπαιδευτικοί να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για το αντικείµενο διδασκαλίας τους και να έχουν
σύγχρονες αντιλήψεις για τη ζωή.
ζ) Να καλλιεργούν το διάλογο και να επιδιώκουν την ολοκλήρωση του ατόµου, και µετά την εξειδίκευση
του.
η) Να αισθάνονται λειτουργοί και όχι επαγγελµατίες µεταλαµπαδεύοντας ηθικές αξίες και περνώντας
µηνύµατα ορθής κοινωνικής συµπεριφοράς.
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Επίλογος:
Το σίγουρο είναι ότι κατά καιρούς έχουν γίνει πάρα πολλά για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται καλύτερα στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο.
Έγιναν λάθη αλλά και βήµατα µπροστά! Ας διδαχθούν οι αρµόδιοι κυρίως από τα πρώτα και,
λαµβάνοντας υπόψη τους το σήµερα και τις απαιτήσεις του, ας προχωρήσουν σε ακόµη πιο γενναίες
καινοτοµίες.
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