
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

 

 

1) Στο παρακάτω κείμενο:       (μον. 8) 

• Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της 1ης  παραγράφου. 

• Να αναλύσετε το νόημα της υπογραμμισμένης φράσης στην τελευταία 

παράγραφο, σε 10 γραμμές. 

• Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες στην 3η και 4η παράγραφο. 

• Να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε στο κείμενο τα σημεία στα οποία 

ξεχωρίζουν κάποια από τα προβλήματα της σημερινής εκπαίδευσης. 

Να ξεχωρίσετε αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό και να το αναλύσετε 

σε 5 γραμμές. 

   Η εκπαίδευση είναι ο τρόπος απόκτησης γνώσης περιορισμένου εύρους και βάθους 

που εκφράζεται ,ως επί το πλείστον, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην Ελλάδα 

υπάρχει μια διαρκής σύγχυση των δυο εννοιών. Η παιδεία ταυτίζεται με την 

εκπαίδευση ενώ, ειδικά στην εποχή μας ,δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι οι δύο 

έννοιες είναι  περισσότερο αντίπαλες,  παρά σύμμαχοι. Κανονικά θα έπρεπε, η 

εκπαίδευση να είναι ο πιο έμπιστος και ικανός  βοηθός  της παιδείας. Σήμερα όμως, 

φαίνεται ότι η εκπαίδευση προσπαθεί να γίνει το απόλυτο αφεντικό ,προσπαθεί να 

είναι  αυθύπαρκτη  και  σχεδόν ,έχει εκτοπίσει τη παιδεία από το προσκήνιο.  Ποιος θα 

περίμενε λοιπόν ότι η παιδεία και η εκπαίδευση θα μπορούσαν  να βρεθούν 

αντίπαλες  στην ίδια διελκυστίνδα; Παρακάτω  να προσπαθήσω να αποσαφηνίσω  τις 

διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών .Εδώ  να τονίσω, ότι ως εκπαιδευτικός, είμαι 

υπέρμαχος  της  εκπαίδευσης  .Εκείνης της εκπαίδευσης όμως που δεν είναι 

αυτοσκοπός,  αλλά σεμνός υπηρέτης της παιδείας . 

   Η εκπαίδευση αφορά  την παροχή εφοδίων και ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό 

κυρίως την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Για αυτό  και η εξειδίκευση είναι πλέον 

το βασικό της μέλημα. Στο σημερινό ελληνικό  εκπαιδευτικό σύστημα όλων των 

βαθμίδων  είναι φανερή η τάση παροχής κατακερματισμένης γνώσης που θα 

αναπτύσσει μονόπλευρα το μαθητή και θα τον μετατρέπει  σε έναν άριστα 

καταρτισμένο  τεχνίτη ,χωρίς όμως κριτική σκέψη ,χωρίς φαντασία ,χωρίς συνείδηση 

και χωρίς βούληση. Αυτό συμβαίνει γιατί  ουσιαστικά  πρόκειται για μια εκπαίδευση 

χωρίς παιδεία. Το σχολείο αντί να είναι  ο ναός της παιδείας έχει καταντήσει 



 

 

αρπακτικό, που ψάχνει τους ικανούς και που βάζει τις πινακίδες των επαγγελματικών 

οδών  που πρέπει να ακολουθήσει το κάθε παιδί.                                                              

   Δεν είναι τυχαίες οι έννοιες  που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς : "κλάδοι", 

"δέσμες", "κατευθύνσεις" "μαθήματα βαρύτητας" κ.α. Παιδιά  δεκαπέντε χρονών 

καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον με 

αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται σε αυτές χωρίς διέξοδο. Είναι επίσης φανερό ότι γίνεται 

υποβάθμιση –κατάργηση μαθημάτων που παρέχουν γενική παιδεία. Υπάρχει  μια τάση 

να ελαχιστοποιηθούν τα μαθήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, τέχνης 

και πολιτισμού (που καλλιεργούν τη παιδεία) και αντικατάστασής  τους  από μαθήματα 

ειδικότητας . Ακόμα και αυτή η χρήση του ενός σχολικού εγχειριδίου ανά μάθημα 

(ειδικά σήμερα στην εποχή της εύκολης πρόσβασης στη πληροφορία) δείχνει ξεκάθαρα 

τη τάση της παροχής πολύ συγκεκριμένης και περιορισμένης γνώσης.  Αυτή η 

αντιμετώπιση των μαθητών σαν μηχανήματα ικανά να κάνουν ένα μόνο πράγμα απέχει 

πολύ από την  έννοια της παιδείας.                              

Να πούμε  εδώ ότι η επικείμενη αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών μπορεί να φαίνεται με 

μια πρώτη ματιά ότι έχει στόχο ,μόνο , τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών .Με μια πιο 

προσεχτική ανάλυση όμως είναι φανερό ότι ο στόχος είναι ο μαθητής και ο αυριανός 

πολίτης. Όπως ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών   χρειάζεται ένα κεντρικό 

υπολογιστή  για να διαμοιράζει τα αρχεία ,έτσι και ο εκπαιδευτικός ,σύμφωνα με τα 

σχέδια του υπουργείου παιδείας ,θα είναι ένας απλός διαμοιραστής  πακέτων γνώσης 

,χάνοντας τον πραγματικό ρόλο, αυτό του πνευματικού ανθρώπου. Στόχος τους είναι 

λοιπόν το σχολείο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς. 

   Μετά τον υποβιβασμό των προϊόντων του πολιτισμού και της τέχνης σε εμπόρευμα, 

σειρά τώρα έχει η εκπαίδευση. Και η αγορά έχει ανάγκη από «χέρια» και  «εργαλεία» 

και όχι από «μυαλά». Φυσικά οι ανάγκες της αγοράς δεν αφορούν τη παιδεία. Η 

παιδεία  είναι προσανατολισμένη  στις  ανάγκες της  ψυχής. Και η ψυχή είναι πολύ πιο 

σύνθετη από ένα 

γρανάζι.                                                                                                                            

      

                          

 

 

 

2) Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες που ακολουθούν.  (μον. 4) 

 

• Έμαθα ότι άλλαξε τόπο διαμονής. 

• Όταν γυρίσεις, θα κοιμάμαι ήδη. 

• Ένα μόνο ήθελα, να πάω εκδρομή με το σχολείο. 

• Είναι φανερό πως θύμωσε μαζί σου. 

• Για να βρω δουλειά, προσπάθησα πολύ. 

• Αν προσέχεις αυτά που λέω, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. 

• Επειδή ήσουν απρόσεκτος, χτύπησες τελικά. 

• Έμαθα για το σκηνικό που έγινε προχτές στην τάξη. 

 

3) Να μετατρέψετε σε πλάγιο λόγο τον ευθύ και αντίστροφα.  (μον. 3)  



 

 

• Έμαθες τι έγινε χτες στην πολυκατοικία;  

…………………………………………………….. 

• Που ήσουν  μέχρι τέτοια ώρα;  

………………………………………………………. 

• Μου δίνεις λίγο το κινητό σου;  

…………………………………………………….. 

• Με πλήγωσε πολύ η συμπεριφορά σου. 

…………………………………………………… 

• Μα καλά, πως έχεις συνδυάσει σήμερα τα ρούχα σου έτσι;  

…………………………………………………… 

 

 

4)Να γράψετε ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα ως μαθητής που είναι 

δυσαρεστημένος από την εκπαίδευση. Σε αυτό, να διακρίνετε τα βασικότερα 

μειονεκτήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ύστερα, να προτείνετε μια 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού αυτού συστήματος, με νέους στόχους και τρόπους 

προσέγγισης (250 λ.)      (μον. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


