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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Ο συγγραφέας επισηµαίνει την ανάγκη ύπαρξης µιας δηµιουργικής παιδευτικής
διαδικασίας στους κόλπους του σχολείου της δηµιουργικότητας. Γι’ αυτό το λόγο
επιδοκιµάζει τη διερευνητική µέθοδο σύµφωνα µε την οποία η µάθηση γίνεται
ουσιώδης αφού σχετίζεται άµεσα και παράλληλα µε την εργασία. Αυτό
επιτυγχάνεται µε την ενεργητική αυτή µέθοδο που ωθεί το µαθητή στην αναζήτηση
και την πρακτική εφαρµογή όσων µαθαίνει.
2. Ο Κ. Μπαλάσκας πιστεύει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στον τρόπο υποβολής
ερωτήσεων. Ειδικότερα επισηµαίνει ότι οι συγκλίνουσες ή κλειστού τύπου ερωτήσεις
είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν από τις αποκλίνουσες ή ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι ο διδάσκων θα πρέπει να υποβάλλει στους
διδασκόµενους ερωτήσεις από τις οποίες δε θα περιµένει συγκεκριµένες και
µεµονωµένες απαντήσεις και θα δέχεται µε ενδιαφέρον τις οποιεσδήποτε απόψεις
των µαθητών, χωρίς να τους αποθαρρύνει, λαµβάνοντας υπόψη του την
προσπάθειά τους.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
1.

α) Το κείµενο είναι αποδεικτικό δοκίµιο, αφού ο συγγραφέας έχει σκοπό του να
πληροφορήσει, να προβληµατίσει, ν’ αποδείξει και να πείσει τον αναγνώστη για
την αναγκαιότητα της ίδρυσης του σχολείου της δηµιουργικότητας. Η δοµή του
διέπεται από µια λογική που στηρίζεται στη σχέση απόδειξης µεταξύ της θέσης
του συγγραφέα, που προηγείται, και της υποστήριξής της, που ακολουθεί. Στον
πρόλογο (§1) ο συγγραφέας παρουσιάζει το θέµα και τη θέση του, στο κύριο
µέρος (§2-§5) εκθέτει τα χαρακτηριστικά του σχολείου της δηµιουργικότητας και
στον επίλογο (§6) ενδυναµώνει την άποψή του για την ανάγκη ίδρυσης του
νέου τύπου σχολείου µε τη χρήση ενός συγκεκριµένου τεκµηρίου. Ο
συγγραφέας – ποµπός απευθύνεται στο ευρύ κοινό και κυρίως σ’ αυτούς που
έχουν τη δύναµη ν’ αλλάξουν την κατάσταση. Το κείµενο είναι γραµµένο σε πεζό
λόγο, έχει µέση έκταση και η γλώσσα που χρησιµοποιεί είναι η καθοµιλουµένη.
β) Η επικρατούσα αντίληψη για την αγωγή περιορίζει τα όρια κίνησης
διδασκόντων και διδασκοµένων και δεν επιτρέπει τη γόνιµη ανταλλαγή ιδεών
καθώς και την έκφραση της δηµιουργικότητάς τους. Ο συγγραφέας επιθυµεί να
πείσει ότι είναι ανάγκη να αλλάξει η συγκεκριµένη αντίληψη για την αγωγή. Γι΄
αυτόν το λόγο επικαλείται τη λογική µε τη χρήση ενός τεκµηρίου που είναι το
παράδειγµα για το µάθηµα της έκθεσης.

2.

α) ενθαρρύνει ≠ αποθαρρύνει
ενεργητικές ≠ παθητικές
παραδοσιακό ≠ νεωτεριστικό
συλλογικής ≠ ατοµικής
συµµετοχή ≠ αποχή
β)

Ρήµατα
επιβάλλω
συµβάλλω
περιβάλλω
εκβάλλω
αναβάλλω

→
→
→
→
→

Ουσιαστικά
επιβολή
συµβολή
περιβολή
εκβολή
αναβολή

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
1.

Η ίδρυση του σχολείου της δηµιουργικότητας απαιτεί την αναπροσαρµογή των
προγραµµάτων, των βιβλίων, των µεθόδων διδασκαλίας αλλά και την αλλαγή
του ρόλου διδασκόντων και διδασκοµένων. Το παραδοσιακό µοντέλο
διδασκαλίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να αντικατασταθεί από ένα νέο στο
οποίο ο διδάσκων θα χρησιµοποιεί τη δηµιουργικότητά του, θα σέβεται την
ατοµικότητα του µαθητή, θα τον ενθαρρύνει και θα αξιοποιεί τις δυνατότητές
του. Απαραίτητη είναι και η απαλλαγή από το άγχος της εξεταστέας ύλης, η
καλλιέργεια διαλόγου στην τάξη και η υποβολή ερωτήσεων ανοιχτού τύπου που
θα οδηγούν στη γόνιµη ανταλλαγή ιδεών. Η σηµερινή αντίληψη για την αγωγή
θα πρέπει να αλλάξει για να επιτευχθεί η προσφορά ουσιωδών γνώσεων στο
µαθητή µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς του.

2.

«Το κατάντηµα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος»
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σε µία εποχή, όπου τα πάντα αµφισβητούνται και αποκηρύσσονται, ένας από
τους πανάρχαιους θεσµούς, το σχολείο, και παράλληλα όλο το εκπαιδευτικό
καθεστώς σήµερα, κινδυνεύει να καταποντιστεί στην άρνηση και τη χλεύη των
αδυσώπητων κριτικών του. Πού µπορεί να οφείλεται άραγε αυτή η εµφανής
κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία καθρεπτίζεται σε όλα τα επίπεδα
της σχολικής ζωής και πράξης;
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ α΄
- Η έλλειψη σαφούς οικονοµικής πολιτικής στο θέµα της εκπαίδευσης και τα
µειωµένα κονδύλια που δεν επαρκούν να καλύψουν ανάγκες και να
στηρίξουν τη δόµηση των προγραµµάτων
- Οι συνεχείς αλλαγές που συντελούνται σε επιµέρους δοµές και λειτουργίες
του εκπαιδευτικού θεσµού, χωρίς προγραµµατισµό και µελέτη.

Η έλλειψη ειδικών συµβούλων στα θέµατα παιδείας, οι οποίοι είναι σε θέση
να καταρτίζουν, να προσαρµόζουν και να διαµορφώνουν προγράµµατα ικανά
να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Η κωλυσιεργία στη λειτουργία και εφαρµογή µεταπτυχιακών και
διδακτορικών προγραµµάτων εξαιτίας οικονοµικών, πολιτικών και
προσωπικών συµφερόντων.
Η απροθυµία που διέπει µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να υποδεχθούν
και να αξιολογήσουν καλοπροαίρετα αλλαγές και ταυτόχρονα να
αντιπροτείνουν κρίσεις στα σηµεία εκείνα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις
τους.
Η επιλογή των εύκολων λύσεων της κατάληψης, της άρνησης και
αδιαλλαξίας, που υιοθετούν άκριτα οι φορείς της σχολικής ή πανεπιστηµιακής
βαθµίδας για να δηλώσουν τις αντιρρήσεις τους, χωρίς να παραθέτουν
προτάσεις και σχεδιασµούς προγραµµάτων, που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες τους.

-

-

-

-

Μεταβατική παράγραφος:
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων της εκπαίδευσης
είναι υπόθεση δαπανηρή, µακροχρόνια και δύσκολη. Για να επιτευχθούν
ουσιαστικές αλλαγές απαιτείται να συνειδητοποιήσουν το µέγεθος της αξίας
της όλοι, πολιτική και πνευµατική ηγεσία, οι λειτουργοί της, οι µαθητές και οι
γονείς τους. Γι’ αυτό επιβάλλεται η εκπαίδευση που προσφέρεται να
αποκτήσει κάποια νέα χαρακτηριστικά.
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-

Αιτιολόγηση β΄
Να είναι γενική, χωρίς διακρίσεις και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σ' όλους για
να µπορούν να αναπτύξουν ολόπλευρα τις δυνατότητές τους και να
δοµήσουν υγιή και ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
Να οργανώνονται προγράµµατα συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Να είναι ποιοτική η αναβάθµισή της µέσα από τον εκσυγχρονισµό της, ο
οποίος θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνικής εξέλιξης.
Να είναι δηµοκρατική και ανθρωποκεντρική για να µπορεί να καλλιεργεί
στους µαθητές τις αξίες εκείνες, που θα χαλυβδώνουν το φρόνηµα, τη
συνείδησή τους και θα συµβάλλουν στην κοινωνική και πολιτική τους
ωρίµανση.
Να αξιολογεί επιστηµονικά, επαγγελµατικά και κοινωνικά τα πτυχία ανωτέρων
και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για να αξιοποιεί αξιοκρατικά το
δυναµικό της.
Να στηρίξει τα προγράµµατα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού, τα οποία είναι απαραίτητα στην κατάρτιση των νέων.
Να συνεργαστεί µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δοκιµάσει
προγράµµατα ελέγχοντας τη δυναµική και την αποτελεσµατικότητά τους
στην Ελλάδα και στην πορεία να ακολουθήσει τη δική τους κοινή Ευρωπαϊκή
Εκπαιδευτική πολιτική.
Να οργανώσει σωστές αποφάσεις και έργα που θα επιφέρουν σταδιακές
αλλαγές προσαρµοσµένες στα νέα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας.
Να προάγει στηριζόµενη στον αµοιβαίο αλληλοσεβασµό, το διάλογο, τη
συνεργασία, την κοινή δηµιουργία έργου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αναµφίβολα και πάνω απ΄ όλα χρειάζεται να γίνει συνείδηση από όλους ότι η
εκπαίδευση είναι ο νευραλγικός τοµέας, ο οποίος θα δώσει καρπούς όταν
µπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας, που υπηρετεί.

