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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Α1. Το κείμενο αναφέρεται στην προοπτική οργάνωσης και 

λειτουργίας ενός σχολείου δημιουργικού που θα αποστρέφεται 
την τεχνοκρατική εκπαίδευση. Προτείνεται, λοιπόν, μια 
μαθησιακή διαδικασία που θα αυξήσει τις δυνατότητες 
απασχόλησης των μαθητών με πνευματικές, κοινωνικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Αυτό προϋποθέτει κατάργηση του 
βαθμοθηρικού χαρακτήρα των εξετάσεων και επικράτηση του 
διαλόγου στις σχολικές αίθουσες. Είναι απαραίτητο οι μαθητές να 
παροτρύνονται για σκέψη και δημιουργία αναζητώντας 
απαντήσεις σε  ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα ανακαλύπτουν κλίσεις και 
δεξιότητες και θα τις αξιοποιούν εποικοδομητικά. 

 
Β1. Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζεται σ’ ένα 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα μετάδοσης ωφελιμιστικών γνώσεων, 
που οδηγούν στην πνευματική μονομέρεια. Η βαθμοθηρία, η 
στείρα απομνημόνευση και η πιστή διεκπεραίωση της 
προκαθορισμένης ύλης των σχολικών βιβλίων ακυρώνουν την 
κρίση και τη σκέψη των μαθητών. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να 
αποσυνδεθεί η μάθηση από τις εξετάσεις και να ενθαρρυνθούν οι 
μαθητές στην ενεργητική τους συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με ανάληψη πρωτοβουλιών που θα τους 
διαμορφώσουν ηθικά και  πνευματικά. 

 
Β2. α. Θεματική περίοδος: «Πιο συγκεκριμένα … ενδιαφέρουν».    

Λεπτομέρειες-σχόλια: «Να ανατίθεται … χρόνου».  
∆εν υπάρχει περίοδος κατακλείδα. 

      β. Τρόποι οργάνωσης του δημιουργικού σχολείου. 



 

 

 
Β3. θέλει = επιθυμεί 

διδάσκοντες = εκπαιδευτικοί 
αδιάκοπο = συνεχές 
να μην ξέρετε = να αγνοείτε 
συλλογικής = ομαδικής 

 
Β4.  «Στο δημιουργικό σχολείο από το διδάσκοντα θα τονιστεί 

ιδιαίτερα η συμμετοχή των μαθητών στο διάλογο, ώστε να είναι 
όσο το δυνατόν ενεργητικότερη. Θα προσεχθεί, επίσης, ιδιαίτερα 
το είδος των ερωτήσεων». 

 
 
Γ1. «Αναγκαιότητα οργάνωσης ενός σχολείου δημιουργικού». 

 
Εφόδια που αποκτά ο μαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικής 
του ζωής: 
-    πολύπλευρη μόρφωση, απόκτηση γνώσεων. 
-    ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, οξυδέρκειας, διορατικότητας. 
-    απόκτηση ηθικών αξιών, εντιμότητας, ευσυνειδησίας, 

συνέπειας, ανιδιοτέλειας, εξευγενισμού. 
-    απόκτηση ανθρωπιστικών ιδανικών, αλληλεγγύης, 

αλτρουισμού. 
-    διαμόρφωση προσωπικότητας με κοινωνικές αξίες, 

συνεργασίας, αλληλοσεβασμού. 
-    διαμόρφωση πολιτικής δημοκρατικής συνείδησης. 
-    διασφάλιση ψυχικής υγείας, ισορροπίας. 
-    διαμόρφωση οικουμενικής συνείδησης χωρίς ακραίες 

εθνικιστικές, ρατσιστικές αντιλήψεις. 
 

  



 

 

Τρόποι για να γίνει το σχολείο πιο δημιουργικό: 
-    ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας  εκπαίδευσης με μαθήματα 

ανθρωπιστικού προσανατολισμού (απόκτηση γενικών 
γνώσεων, ηθικών αξιών και κοινωνικών αρετών). 

-    επανεξέταση του θέματος των εξετάσεων, κατάργηση της 
βαθμοθηρίας και της αποστήθισης (στρατηγική μάθησης και 
εμπέδωσης των γνώσεων). 

-    επικράτηση διαλόγου για όξυνση φαντασίας και καλλιέργεια 
κριτικής ικανότητας. 

-    ανάθεση πρωτοβουλιών στους μαθητές (παρουσίαση 
μαθημάτων, εργασιών), προτροπή για ενημέρωση. 

-    προώθηση νέων μεθόδων και τεχνολογιών (ενασχόληση με 
πειράματα σε εργαστήρια). 

-    αντικειμενική αξιολόγηση μέσω εργασιών (εργασίες σε 
σπουδαστήρια, βιβλιοθήκες). 

-    ένταξη αισθητικής παιδείας (διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, επαφή με καλλιτεχνικά δρώμενα). 

-    ανακάλυψη κλίσεων και δεξιοτήτων και συνακόλουθη 
αξιοποίησή τους. 

-    επαγγελματικός προσανατολισμός και σε χειρωνακτικά 
επαγγέλματα. 

-    εθελοντική δράση σε θέματα κοινωνικά, ανθρωπιστικά, 
φυσικού περιβάλλοντος, αθλητικά. 

-    συνεργασία διδασκόντων – διδασκομένων. 


