
 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1) ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

• Θ.Π→  «Η εκπαίδευση...εκπαιδευτικά προγράμματα.» 

Λεπτομέρειες-Σχόλια→ «Στην Ελλάδα... της  εκπαίδευσης»  

Κατακλείδα→ «Εκείνης... παιδείας.» 

 

• Η υπογραμμισμένη φράση, τονίζει το γεγονός της ανάγκης του κάθε 

ανθρώπου να καλλιεργηθεί και να πάρει γνώσεις, όχι για την μετέπειτα 

επαγγελματική του αποκατάσταση, αλλά για να γεμίσει την ψυχή του 

και να αισθάνεται ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 

 

 

 

• Δευτερεύουσες 3η παράγραφος:  

1. να πάρουν : Δ. Ονομ. βουλητική, εισάγεται με το «να», ως αντικείμενο 

2. να εγκλωβίζονται : Δ. Ονομ. βουλητική, εισάγεται με το «να», ως 

υποκείμενο 

3. ότι γίνεται υποβάθμιση : Δ. Ονομ. ειδική, εισάγεται με το «ότι», ως 

υποκείμενο 

4. που παρέχουν γενική παιδεία: Δ. Ονομ. αναφορική, εισάγεται με το 

«που», λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός στο «μαθημάτων» 

5. να ελαχιστοποιηθούν : Δ. Ονομ. βουλητική, εισάγεται με το «να», ως 

υποκείμενο 

6. να κάνουν ένα μόνο πράγμα  : Δ. Ονομ. βουλητική, εισάγεται με το 

«να», ως αντικείμενο 

 

 

• Δευτερεύουσες 4η παράγραφος:  



 

 

1. ότι η επικείμενη αξιολόγηση  : Δ. Ονομ. ειδική, εισάγεται με το «ότι», 

ως αντικείμενο 

2. να φαίνεται : Δ. Ονομ. βουλητική, εισάγεται με το «να», ως υποκείμενο 

 

3. ότι έχει στόχο : Δ. Ονομ. ειδική, εισάγεται με το «ότι», ως υποκείμενο 

 

4. ότι ο στόχος είναι : Δ. Ονομ. ειδική, εισάγεται με το «ότι», ως 

υποκείμενο 

5. για να διαμοιράζει : Δ. Επιρρ. Τελική, εισάγεται με το «για να», 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού 

6. να εξυπηρετεί : Δ. Ονομ. βουλητική, εισάγεται με το «να», ως 

αντικείμενο 

 

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ-ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1. δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι οι δύο έννοιες είναι  περισσότερο 

αντίπαλες,  παρά σύμμαχοι.  

2. η εκπαίδευση προσπαθεί να γίνει το απόλυτο αφεντικό ,προσπαθεί να 

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

3. 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.  

4. Παιδιά  δεκαπέντε χρονών καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το 

επαγγελματικό τους μέλλον με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται σε αυτές χωρίς 

διέξοδο.  

5. γίνεται υποβάθμιση –κατάργηση μαθημάτων που παρέχουν γενική παιδεία. 

Υπάρχει  μια τάση να ελαχιστοποιηθούν τα μαθήματα ανθρωπιστικών και 

κοινωνικών επιστημών, τέχνης και πολιτισμού 

6. η αντιμετώπιση των μαθητών σαν μηχανήματα ικανά να κάνουν ένα μόνο 

πράγμα απέχει πολύ από την  έννοια της παιδείας.            



 

 

7. ο εκπαιδευτικός ,σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου παιδείας ,θα είναι ένας 

απλός διαμοιραστής  πακέτων γνώσης ,χάνοντας τον πραγματικό ρόλο, αυτό 

του πνευματικού ανθρώπου.  

8. το σχολείο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς. 

 

 

 

• Αυτό που θα ξεχώριζα από τα παραπάνω προβλήματα, είναι το γεγονός πως η 

παιδεία έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι ανθρωπιστική και ανθρωποκεντρική. 

Κυριαρχεί η εξειδίκευση και μάλιστα, κατά κύριο λόγο σε τεχνικά μαθήματα 

και βασικό μέλημα των μαθητών, είναι να αποκτήσουν γνώσεις και όχι να 

καλλιεργηθούν γενικά και ολοκληρωμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να 

αποφοιτούν μαθητές με ημιτελή πάντα γνώση αλλά και εξαιρετικά φτωχό 

πνεύμα. 
 

 

 

 

2) Αναγνώριση δευτερευουσών 

• « Ότι άλλαξε τόπο διαμονής»→Δ. ονοματική Ειδική, εισάγεται με το «ότι», 

λειτουργεί ως αντικείμενο 

• «Όταν γυρίσεις»→ Δ. επιρρηματική Χρονική, εισάγεται με το «όταν», 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

• «Να πάω εκδρομή με το σχολείο»→ Δ. ονοματική Βουλητική, εισάγεται με το 

«να», λειτουργεί ως επεξήγηση στο «ένα μόνο» 

• «Πως θύμωσε μαζί σου»→ Δ. ονοματική Ειδική, εισάγεται με το «ότι», 

λειτουργεί ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση «είναι φανερό» 

• «Για να βρω δουλειά»→ Δ. επιρρηματική Τελική, εισάγεται με το «για να», 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού 

• «Αν προσέχεις αυτά που λέω»→ Δ. επιρρηματική Υποθετική, εισάγεται με το 

«αν», λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της 

προϋπόθεσης/υπόθεσης 

• « Επειδή ήσουν απρόσεκτος»→ Δ. επιρρηματική Αιτιολογική, εισάγεται με το 

«επειδή», λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας 

• « που έγινε προχτές στην τάξη»→ Δ. ονοματική Αναφορική, εισάγεται με το 

«που», λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός (ο οποίος, η οποία, το οποίο) 

στο «σκηνικό» 

 

 

 

 

 

3) Ευθύς-Πλάγιος και αντίστροφα 



 

 

• Με ρώτησε αν έμαθα τι έγινε χτες στην πολυκατοικία 

• Με ρώτησε που ήμουν μέχρι εκείνη την ώρα 

• Μου ζήτησε να του δώσω για λίγο το κινητό μου 

• Μου είπε πως τον πλήγωσε πολύ η συμπεριφορά μου 

• Αναρωτήθηκε πως είχα συνδυάσει έτσι τα ρούχα μου εκείνη τη μέρα 

 

 

4) ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΤΛΟΣ: Για μια νέα παιδεία 

Πρόλογος: αφόρμηση από κάποιο πρόσφατο γεγονός, συζήτηση, ταινία κλπ. 

Αναφορά στη σημασία της ολοκληρωμένης παιδείας για την σωστή καλλιέργεια ενός 

ατόμου 

Κυρίως θέμα:  

• Βασικότερα μειονεκτήματα εκπαιδευτικού συστήματος→ Αρχικά, είναι 

χρησιμοθηρικό, ασχολείται δηλαδή κυρίως με την επαγγελματική 

αποκατάσταση των μαθητών. Ύστερα, είναι τελείως εξειδικευμένο, επομένως 

δεν παρέχονται γενικές γνώσεις στους μαθητές παρά μόνο όσες υποτίθεται 

τους χρειάζονται για τον κλάδο που έχουν επιλέξει. Τέλος, δεν υπάρχει 

κανένας προσανατολισμός στο πνεύμα και στην καλλιέργεια διαχρονικών 

αξιών, όπως η αγάπη, η ειρήνη, η ισότητα κλπ. 

• Αναδιαμόρφωση→ Θα μπορούσαμε να μεταβάλλουμε τα μαθήματα/ύλη που 

διδασκόμαστε ώστε να μην είναι τόσο προσανατολισμένα, αλλά να μας 

προσφέρουν και γνώσεις γενικές, όπως ιστορικές. Επίσης, θα έπρεπε να 

προβάλλεται μέσα από την εκπαίδευσή μας, ο ανθρωπισμός και το πνεύμα, 

οπότε θα μπορούσαμε να διδασκόμαστε και να παρακολουθούμε τραγωδία 

και αρχαίο θέατρο, αλλά και άλλα αντικείμενα που να καλλιεργούν την ψυχή 

μας, ώστε να μην μετατρεπόμαστε σε μηχανές. 

Επίλογος: Κλείνοντας....Τονίζουμε την αξία μιας ανθρωπιστικής παιδείας 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


