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ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ ΓΝΩΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 

Ηκεξνκελία: 22 Ινπιίνπ 2010 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο θαη 15 ιεπηά 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξεηο (3) ζειίδεο. 

ΜΔΡΟ Α’: ΔΚΘΔΗ (Μνλάδεο 50) 

Να αλαπηύμεηε ΔΝΑ από ηα πην θάησ ζέκαηα (450-500 ιέμεηο): 

1. Σα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ζηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε. απμάλνληαη ζπλερώο· ην ίδην ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ Κύπξν. Να παξνπζηάζεηε ηελ θαηάζηαζε ζην λεζί καο θαη λα εληνπίζεηε ηηο αηηίεο 

ηεο αλεξγίαο ζηελ Κύπξν ζήκεξα. 

2. Η ππέξκεηξε θαηαλάισζε είλαη έλα από ηα αξλεηηθά θαηλόκελα ηεο επνρήο καο. Να 

αλαθέξεηε ηηο αηηίεο θαη λα εηζεγεζείηε ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

3. Σα Μ.Μ.Ε επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ην ζύγρξνλν ζρνιείν. Να αλαπηύμεηε ηελ πην 

πάλσ άπνςε θαη λα εηζεγεζείηε ηξόπνπο κείσζεο ησλ αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο.       

 

ΜΔΡΟ Β: ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ (Μνλάδεο 30) 

Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ: 

ε όιεο ηηο επνρέο ε ζρνιηθή αγσγή ζπκπιεξσλόηαλ από εθείλε πνπ πξόζθεξαλ δηάθνξνη 

εμσζρνιηθνί θνξείο, όπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, ε εθθιεζία, νη θνηλσληθέο νξγαλώζεηο, νη 

ζπλνκήιηθνη θαη άιινη.  Η δηαθνξά όκσο αλάκεζα ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα ζπλίζηαηαη ζην όηη ε 

εμσζρνιηθή αγσγή ζην παξειζόλ ήηαλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζύκθσλε κε εθείλε πνπ έδηλε ην 

επίζεκν ζρνιείν.  πρλά, κάιηζηα, ηε ζπκπιήξσλε, ελώ ζήκεξα ε αγσγή απηή είλαη 

αληαγσληζηηθή θαη ζπρλά αληίζεηε πξνο ηελ αγσγή πνπ επηδηώθεη ην επίζεκν ζρνιείν, όπσο 

παξαηεξεί ν θαζεγεηήο Le Thanh Khoi.  

 

Άιινηε ην ζρνιείν ήηαλ ν ζεκαληηθόηεξνο κεηαδόηεο ηεο γλώζεο.  Ο δάζθαινο ή ν θαζεγεηήο 

εθπξνζσπνύζε ηε γλώζε απηή θαη ζεσξνύληαλ ν αλακθηζβήηεηνο θνξέαο ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

θνηλσληθήο εκπεηξίαο, ηελ νπνία είρε ρξένο λα κεηαδώζεη ζηνλ αδαή καζεηή ηνπ, έηζη όπσο ηελ 

είρε θαη εθείλνο κάζεη από ηνπο πξνθαηόρνπο ηνπ.    

 

ήκεξα ην ζρνιείν δελ είλαη παξά έλαο κόλν θνξέαο αγσγήο θαη παξνρήο γλώζεο.  πρλά, 

κάιηζηα, ηα θώηα πνπ επαγγέιιεηαη λα δώζεη ζηνπο ηξνθίκνπο ηνπ έξρνληαη δεύηεξα, θαη 

αμηνινγηθά θαη ρξνληθά.  Γηα ην ιόγν απηό πνιιέο θνξέο νη καζεηέο ληώζνπλ πσο ην ζρνιείν δελ 

έρεη ηίπνηα ην νπζηαζηηθό λα ηνπο πξνζθέξεη.  Ό,ηη ηνπο δίλεη είλαη, θαηά ηε γλώκε ηνπο, 

ηεηξηκκέλν, παιηό θαη αλαρξνληζηηθό, ρσξίο πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ.  Ο ζεκεξηλόο καζεηήο δελ 



είλαη πηα ν άβνπινο δέθηεο ησλ «ζνθώλ ξήζεσλ» ηνπ δαζθάινπ, αιιά ν ελεξγεηηθόο θξηηήο ηεο 

ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αγσγήο, πνπ άιινηε ηελ απνδέρεηαη θαη άιινηε ηελ απνξξίπηεη, 

ηδηαίηεξα όηαλ δε ζπκθσλεί κε όζα ηνπ δηδάζθεη ην «παξάιιειν» ζρνιείν.  Καη εδώ αθξηβώο δε 

έγθεηηαη ην κεγάιν, ην πην ζνβαξό πξόβιεκα: ηα ηδαληθά θαη νη αμίεο πνπ ην παξαδνζηαθό ζρνιείν 

πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα εκπλεύζεη ζην καζεηή, ν ηξόπνο δσήο πνπ ηνπ δηδάζθεη 

έξρνληαη ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηα πξόηππα πνπ πξνβάιινπλ ε ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ην internet, νη εθεκεξίδεο θαη ηα ινηπά έληππα πνπ θπθινθνξνύλ.  Έηζη ην 

παηδαγσγνύκελν άηνκν νδεγείηαη ζηε ζύγρπζε θαη ηελ αληίθαζε, κε γλσξίδνληαο πνην είλαη 

ηειηθά ην ζσζηό θαη πνηό ην ιαλζαζκέλν.  

 

ηελ ηαθηηθόηεηα, ζηνλ νξζνινγηθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ επίζεκνπ ζρνιείνπ, ζηελ πεηζαξρία θαη 

ηελ νκνηνκνξθία ηεο δσήο πνπ επηβάιιεη αληηηίζεηαη ε αλαξρηθόηεηα, ην αθαηάζηαην θαη ην 

απξνγξακκάηηζην όζσλ ην παηδί δέρεηαη από ην «παξάιιειν» ζρνιείν, πνπ αλεμέιεγθηα θαη 

απζαίξεηα παξεκβαίλεη θαζεκεξηλά ζηε δσή ηνπ. 

 

Όια απηά δεκηνπξγνύλ κηα πξαγκαηηθόηεηα ζηελ νπνία ην παξαδνζηαθό ζρνιείν πξέπεη λα 

πξνζαξκόδεηαη ζπλερώο.  Πξέπεη λα βειηηώλεη ηηο κεζόδνπο ηνπ, ηνλ ηξόπν θαη ην πεξηερόκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεη, ελαξκνλίδνληάο ην πξνο ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ε ζύγρξνλε 

πξαγκαηηθόηεηα.  Σν επίζεκν ζρνιείν νθείιεη λα δαλεηζηεί από ην «παξάιιειν» ό,ηη σθέιηκν 

έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη.  Πάλσ απ’ όια όκσο έρεη ρξένο λα εθπαηδεύζεη ην ζύγρξνλν άλζξσπν 

ζην πώο πξέπεη λα δέρεηαη ηα θεξύγκαηα πνπ ηνλ θαηαθιύδνπλ, πώο λα αμηνινγεί θαη πώο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί ζήκεξα λα έρεη πξόζβαζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

Μισάλη Καζζωηάκη: Το επίζημο και ηο «παπάλληλο» ζσολείο:, ζσέζη ανηαγωνιζηική ή 

ζςμπληπωμαηική; 

 

Σημείωζη: Ο P.Foulquie οπίζει ωρ «παπάλληλο» ζσολείο «ηο ζύνολο ηων διάθοπων πηγών 

πληποθοπιών και γνώζεων πος αποκηώνηαι έξω από ηη ζσολική διδαζκαλία και καηά κύπιο λόγο 

από ηα μέζα μαζικήρ ενημέπωζηρ».              

     

ΔΡΩΣΗΔΙ: 

 

1. Να γξάςεηε κε δηθά ζαο ιόγηα πεξίιεςε ηνπ πην πάλσ απνζπάζκαηνο ζε 100-120 ιέμεηο.  

(κνλάδεο 10) 

 

2. «Ο ζεκεξηλόο καζεηήο δελ είλαη πηα ν άβνπινο δέθηεο ησλ “ζνθώλ ξήζεσλ” ηνπ 

δαζθάινπ, αιιά ν ελεξγεηηθόο θξηηήο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αγσγήο…»  

Να αλαπηύμεηε ηελ πην πάλσ ζέζε ηνπ ζπγγξαθέα ζε 60-80 ιέμεηο. 

(κνλάδεο 10) 

 

3. Με πνηνπο ηξόπνπο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, ην παξαδνζηαθό ζρνιείν πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί κε ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα;  

(κνλάδεο 10) 

 

 

 

 



ΜΔΡΟ Γ: ΓΛΩΑ (Μνλάδεο 20) 

Οη ιέμεηο όισλ ησλ εξσηήζεσλ γηα θαηαλόεζε είλαη παξκέλεο από ην θείκελν.  

Μπνξείηε, όκσο, λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε κε νπνηαδήπνηε ζεκαζία, είηε 

θπξηνιεθηηθά είηε κεηαθνξηθά. 

1. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θάζεκηα από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 

 

α. ζεκαληηθόηεξνο 

β. ζπζζσξεπκέλε (ο) 

γ.  ρξένο 

δ.  απνξξίπηεη 

(κνλάδεο 4) 

 

2. Να γξάςεηε έλα αληίζεην γηα θάζε κηα από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 

 

α. αλαρξνληζηηθό 

β. πεηζαξρία 

γ. βειηηώλεη 

δ. σθέιηκν 

(κνλάδεο 4) 

 

3. Να γξάςεηε έλα παξάγσγν νπζηαζηηθό θαη έλα παξάγσγν επίζεην γηα ην θαζέλα 

από ηα πην θάησ ξήκαηα: 

 

α. πξνζθέξεη 

β. (λα) θαιιηεξγήζεη 

γ. επηβάιιεη 

 (κνλάδεο 6) 

 

4. Να ζρεκαηίζεηε πξνηάζεηο κε ηηο πην θάησ ιέμεηο κε ηξόπν ώζηε λα θαίλεηαη ε 

ζεκαζία ηνπο: 

 

α. δηαδηθαζία 

β. δηαρεηξίδεηαη 

γ. πξόζβαζε   

   (κνλάδεο 6) 

 

   

                        ******************************************************** 
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