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ΘΔΗΚΔΛΝ
Ξεπί Ξαιδείαρ ο λόγορ
Αλ παξαηεξήζνπκε από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα ζα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνύκε ηε
δηαρξνληθόηεηα ηεο παηδείαο, ε νπνία παξακέλεη πάληα έλα ακεηάβιεην θαη ζηαζεξό αίηεκα γηα
πλεπκαηηθή αλάπηπμε, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, ηηο αιιαγέο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έρεη δερηεί.
Απνηέιεζε ζε όιεο ηηο επνρέο ζήκα θαηαηεζέλ ησλ θνηλσληώλ , όπσο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζηελ
αξραία επνρή ηα θηλήκαηα ησλ θηινζόθσλ θαη ησλ ζνθηζηώλ, πνπ αλαιάκβαλαλ λα δώζνπλ αλώηεξε
παηδεία, ή αθόκα ζηελ πεξίνδν ηνπ επξσπατθνύ θαη λενειιεληθνύ δηαθσηηζκνύ. Δπίζεο αξγόηεξα
κπνξνύκε λα δνύκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παηδείαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
ηνπξθνθξαηίαο. Όιεο απηέο νη αλαδξνκέο ζην παξειζόλ καο δείρλνπλ ηε ζποςδαιόηηηα ηεο παηδείαο
πνπ θαηάθεξε σο ύςηζην αγαζό λα δηαηεξεζεί κέζα ζηνπο αηώλεο.
Γη’ απηό ε παηδεία πξέπεη λα δίλεη ζηνλ άλζξσπν πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη γλώζεηο πνπ ζα
ηνλ βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζεη πξαθηηθά δεηήκαηα ζηε δσή ηνπ αιιά θαη λα δηεπξύλεη ηελ
πλεπκαηηθόηεηά ηνπ. Παξάιιεια πξέπεη λα αλπςώλεη ην άηνκν θαη λα δηακνξθώλεη ην ήζνο ηνπ, λα
πξνζθέξεη δειαδή εζηθή θαιιηέξγεηα. Η παηδεία είλαη απηή πνπ ζα βνεζήζεη ην άηνκν λα
θνηλσληθνπνηεζεί θαη ζα ην εληάμεη ζην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ. Έηζη ε παηδεία ζα κάζεη ζην άηνκν
λα δηαιέγεηαη, λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη, ελώ επίζεο , ζα ηνπ δώζεη επξύηεξα θξηηήξηα,
ώζηε λα διακπίνει ην ζσζηό από ην ιάζνο θαη λα θαηαθέξεη λα αληηζηαζεί ζε αξλεηηθά θαηλόκελα
θαη λα αιιάμεη ή λα απνθύγεη ηα θαθώο θείκελα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ.
Καηά πόζν όκσο ην ζεκεξηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, πνπ πξέπεη λα είλαη «πεγή παηδείαο»,
αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά ζε όια απηά πνπ ελ ηέιεη έρεη σο ζθνπό ηεο ε παηδεία; Δίλαη θαλεξό
ινηπόλ, θαη θνηλώο απνδεθηό από πιήζνο καζεηώλ, πσο ην ζρνιείν ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα
εμεηαζηηθό θέληξν πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ εμέηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζε κία αλώηεξε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο ζπζηάδνληαο ηελ νπζηαζηηθή αγάπε γηα ηε γλώζε ζην βσκό ησλ Παλειιαδηθώλ
εμεηάζεσλ. Έηζη πξνζαλαηνιίδεηαη κόλν ζε εμσηεξηθνύο ζηόρνπο, όπσο είλαη ε επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο
θαη ε πινπνίεζε απιά επαγγεικαηηθώλ ζηόρσλ, θαη όρη ζηε δηακόξθσζε νινθιεξσκέλσλ
πξνζσπηθνηήησλ κε αμίεο θαη ηδαληθά. Απνπζηάδεη έηζη ε θξηηηθή ζθέςε, αθνύ νη καζεηέο
βνκβαξδίδνληαη απιά κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ κόλν ζηηο εμεηάζεηο, θαη πξνσζείηαη ε
απνζηήζηζε θαη όρη ε εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ πποάγει ηε θξηηηθή ζθέςε.
Σπγρξόλσο ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ηνπ εμεηαζηηθνύ ζπζηήκαηνο αλαπηύζζεη κηα βαζκνζεξηθή
δηάζεζε θαη πξνθαιεί κεγάιν άγρνο ζηνπο καζεηέο. Η αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή ζηεξίδεηαη κόλν ζην
βαζκό επίδνζήο ηνπ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη δελ πεξηιακβάλεη επξύηεξα ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Έηζη όκσο δελ αλαδεηθλύνληαη νη ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη νη πηζαλέο εηδηθέο
ικανόηηηέρ ηνπ θαη θξίλεηαη κόλν βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδώλ πνπ ηνλ αγρώλνπλ θαη πνιιέο θνξέο
ηνλ θάλνπλ λα παξαηηείηαη. Καη απηό ην άγρνο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ καζεκάησλ. πνπ
εμππεξεηνύλ κόλν ζθνπνύο, όπσο απηνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κεηώλεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ησλ
καζεηώλ ή ρεηξόηεξα ηνλ αθαηξεί ηειείσο. Οη καζεηέο δελ έρνπλ ρξόλν γηα λα αζρνιεζνύλ κε θακία
άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα ηνπο μεθνπξάζεη ιίγν από ην δηάβαζκα, αθνύ έρνπλ λα κειεηήζνπλ έλα
ηεξάζηην όγθν ύιεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνκνηώζνπλ θαη ζρεδόλ λα παπαγαιίζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θαη λα πεηύρνπλ ην κέγηζην.
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Σύκθσλα κε όια απηά ινηπόλ ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε, δηθαηνινγεκέλα, ην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα σο ρξεζηκνζεξηθό πνπ απνζθνπεί ζε έλα κόλν πξάγκα, ηελ εηζαγσγή ησλ
καζεηώλ ζην Παλεπηζηήκην, θαη όρη λα δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο έηνηκεο λα
βγνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηε δσή κε όια ηεο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά καδί. Γη’ απηό πξνηείλσ λα
γίλεη πιένλ ην ζρνιείν αλζξσπνθεληξηθό, απαιιαγκέλν από ην ζηελά ηερλνθξαηηθό ραξαθηήξα, θαη λα
θαιιηεξγεί ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, εθαξκόδνληαο πξνγξάκκαηα θαιιηηερληθώλ θαη
πλεπκαηηθώλ εθδειώζεσλ, ώζηε κελ πξνζθέξεη κόλν γλώζεηο, αιιά λα απνβιέπεη θαη ζηελ
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Να είλαη, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ηεο δσήο θαη λα πξνσζεί ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ
καζεηώλ.
Καη πάληα κπνξνύκε λα έρνπκε σο πξόηππν ηνπο Έιιελεο πξνγόλνπο καο πνπ είραλ θαηαθέξεη
λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα παηδείαο , λα αληινύκε ηδέεο γηα ην πώο ζα θηηάμνπκε
θαη εκείο έλα θαιύηεξν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Αο ζπκεζνύκε όηη νη αξραίνη πίζηεπαλ ζε κία παηδεία
«δηα βίνπ». Γειαδή ε παηδεία δελ έρεη νύηε όξην νύηε ηέινο. Δίλαη ε ζπλερήο θαη αλεμάληιεηε
πξνζπάζεηά καο γηα ην βάζεκα ηνπ εαπηνύ καο. Δίλαη ελ ηέιεη ε αλάιεςε ηεο πξνζσπηθήο καο
επζύλεο απέλαληη ζηε δσή θαη ηα πξάγκαηα. Μπνξεί άξαγε ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα λα γίλεη
θνξέαο κηαο αλάινγεο ηδενινγίαο; Μπνξεί γηαηί έρεη σπέορ απέλαληη ζηνπο λένπο πνπ είλαη ην κέιινλ
ηνπ Έζλνπο .

Κεζζήνηρ Πηαύπορ, Βοςλή ηων Δθήβων (2013) Πύνοδορ ΗΘ΄ (διαζκεςή)
A1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε

(100-120 ιέμεηο).
Κονάδερ 25

Β1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε , ζύκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο,
γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ
ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε:
α. O ζπγγξαθέαο έρεη ηελ πεπνίζεζε όηη ε Παηδεία δελ απαζρόιεζε ηνλ άλζξσπν δηαρξνληθά παξά
κόλν κεηά ηνλ 18ν αηώλα.
β. Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί πσο ε Παηδεία ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηόκνπ.
γ. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ
νπζηαζηηθή αγάπε γηα ηελ γλώζε.
δ. Ο ζπγγξαθέαο δελ ζα ζπκθσλνύζε κε ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,
εμαηηίαο ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο.
ε. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ην ζρνιείν ζήκεξα πξέπεη λα γίλεη αλζξσπνθεληξηθό θαη λα δίλεη έκθαζε ζηηο
θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ.
Κονάδερ 10
Β2. α) Να βξείηε ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία (παξαγσγηθή ή επαγσγηθή) πνπ αθνινπζείηαη ζηελ
4ε παξάγξαθν («Σπγρξόλσο ν ηξόπνο … πεηύρνπλ ην κέγηζην») θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο.
Κονάδερ 5
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β) Να βξείηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ («Αλ
παξαηεξήζνπκε … κέζα ζηνπο αηώλεο»).
Κονάδερ 5
Β3. α) Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:
ζποςδαιόηηηα, διακπίνει, πποάγει, ικανόηηηερ, σπέορ.
Κονάδερ 5
β) Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: δηεπξύλεη,
νπζηαζηηθή, κεηώλεη, δηθαηνινγεκέλα, ζπλερήο.
Κονάδερ 5
Β4. Σηηο ππνγξακκηζκέλεο πξνηάζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ ζαο δίλεηαη, λα κεηαηξέςεηε ηελ
ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή. (κνλάδεο 2)
«Σπγρξόλσο ν ηξόπνο αμηνιόγεζεο ηνπ εμεηαζηηθνύ ζπζηήκαηνο αλαπηύζζεη κηα βαζκνζεξηθή
δηάζεζε θαη πξνθαιεί κεγάιν άγρνο ζηνπο καζεηέο […] Καη απηό ην άγρνο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ
καζεκάησλ κεηώλεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ησλ καζεηώλ ή ρεηξόηεξα ηνλ αθαηξεί ηειείσο.»
Γηαηί ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ πξνηίκεζε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε; (κνλάδα 1) Πνηα αιιαγή
παξαηεξείηε ζην λόεκα κεηά ηε κεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο ζύληαμεο ζε παζεηηθή; (κνλάδεο 2)
Κονάδερ 5
Γ1. Σε άξζξν ζαο, πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, λα αλαθεξζείηε ζηελ αμία ηεο
Παηδείαο γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία θαη λα θαηαζέζεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό
θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο (500-600 ιέμεηο)
Κονάδερ 40
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