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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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Αγαπητοί συµµαθητές,

0

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η συγγραφέας στο κείµενό της εστιάζει στο µύθο της οµοιογένειας ενός
έθνους και στις συνέπειές του. Αρχικά, υποστηρίζει πως ο Εθνοκεντρικός
χαρακτήρας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων καλλιεργεί αυτό το
µύθο µε συνέπεια το φόβο της εξάλειψης της εθνικής κουλτούρας και την
καλλιέργεια ξενοφοβίας και ρατσισµού ακόµα και σε χώρες πολιτισµικά
κυρίαρχες. Ο φόβος αυτός οδηγεί στη µισαλλοδοξία, φέρνοντας ως
παράδειγµα την Ελλάδα που αν και υπάρχει ισχυρή θρησκεία δεν δείχνει ανοχή
στους αλλόθρησκους και αλλοεθνείς. Μέσω παραδειγµάτων υποστηρίζεται
πως η Εθνική οµοιογένεια υποκρύπτει πολιτικούς κινδύνους αφού η συχνή
παροµοίωση του έθνους µε την οικογένεια διαιωνίζει στερεότυπα και
υποθάλπει την ανισότητα µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, καταλήγει η
συγγραφέας, υπονοµεύεται η δηµοκρατία αφού υποβιβάζεται η έννοια του
πολίτη που µετατρέπεται σε ετερόβουλο ον στα πλαίσια µιας εξουσίας
πατερναλιστικού χαρακτήρα.
Πίσω από την πρακτική της ταύτισης του έθνους µε την οικογένεια
υπολανθάνει η παροµοίωση της εξουσίας µε τους γονείς. Το κράτος, λοιπόν,
σαν γονέας αυτοπροσδιορίζεται ως ο µοναδικός υπεύθυνος για το µέλλον των
«παιδιών» του, που δεν είναι άλλοι από τους πολίτες. Οι τελευταίοι στο ρόλο
των «τέκνων» είναι «υποχρεωµένοι» να ακολουθούν τις συµβουλές της
µητέρας – εξουσίας στερούµενοι την ευθύνη, την αυτενέργεια, τη δράση που
χαρακτηρίζει ένα δηµοκρατικό πολίτη. Αυτός ο πατερναλισµός, λοιπόν,
εξυπηρετεί την εξουσία που ανεµπόδιστα χαράζει το µέλλον των «παιδιών»
της µε βάση τα δικά της κριτήρια πλήττοντας ταυτόχρονα τη ∆ηµοκρατία.

Β.2.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε επίκληση στη λογική του δέκτη. Η
συγγραφέας χρησιµοποιεί ως µέσα πειθούς επιχειρήµατα (Καλλιεργεί … των
πολιτικών φαινοµένων) καθώς και τεκµήρια και συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Πρώτον, το παράδειγµα της καλλιέργειας στερεοτύπων καθώς και, δεύτερον,
το ιστορικό παράδειγµα που αντλεί από το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο.
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Η συνοχή ανάµεσα στις παραγράφους επιτυγχάνεται:

•
•
•

2η – 3η: µε νοηµατική σύνδεση αφού στην τρίτη παράγραφο εντοπίζει
την ιδιαιτερότητα του φόβου που έχει αναλύσει στη δεύτερη παράγραφο
(σε αυτό συνδράµει και η λέξη «φόβος» στην τρίτη) καθώς και µε
επανάληψη λέξης: «αλλοιώνουν» στην 1η παράγραφο και «αλλοίωσης»
στη 2η.
3η -4η: µε νοηµατική σύνδεση αφού συνεχίζει να προσδιορίζει το φόβο
στον οποίο αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο καθώς και µε τη
διαρθρωτική λέξη «δηλαδή» που δηλώνει επεξήγηση.
4η – 5η: µε τη διαρθρωτική λέξη «ωστόσο» που δηλώνει αντίθεση.
5η – 6η: µε τη διαρθρωτική λέξη «λοιπόν» που δηλώνει συµπέρασµα
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Β.3.

Β.4 . ∆οµή παραγράφου
θεµατική πρόταση: «Η παροµοίωση του … ταυτότητες εκτός της εθνικής».
λεπτοµέρειες: « Έτσι παραµερίζει … στα κοινωνικά φύλα».
κατακλείδα: δεν υπάρχει
Τρόπος ανάπτυξης
Η παράγραφος αναπτύσσεται µε αίτιο – αποτέλεσµα αφού στη θεµατική
περίοδο η συγγραφέας παρουσιάζει την αιτία (η περιθωριοποίηση όλων των
κοινωνικών ταυτοτήτων λόγω της παροµοίωσης έθνους οικογένειας) και στη
συνέχεια τα αποτελέσµατα (απόκρυψη σχέσεων ανισότητας ανάµεσα στις
κοινωνικές τάξεις και ανάµεσα στα φύλα), κάτι που πιστοποιείται και από την
ύπαρξη του «έτσι».
α)
β)

Γ.

αποσιωπούν: αποκρύπτουν
οµοιογένεια: οµοιοµορφία
αλλοιώνουν : νοθεύουν
αλληλεπίδραση: δραστικός
αυταρχικός: αρχή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
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Β.5.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
 αναφερόµαστε στον εθνικό χαρακτήρα που έχει η εκπαίδευση µας
 στην Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα όπως έχει διαµορφωθεί τα τελευταία
χρόνια
 στην ανάγκη ανταπόκρισης της ελληνικής εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές
προκλήσεις της εποχής µας.
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ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:
Ζητούµενο α': για ποιους λόγους η εκπαίδευσή µας πρέπει να αντιµετωπίζει
τους νέους και ως Ευρωπαίους πολίτες.
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 Η νέα Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η ενοποίηση σε θεσµικό-πολιτικόοικονοµικό επίπεδο. Ένα µεγάλο µέρος της πολιτικής της χώρας µας
χαράσσεται στην Ευρώπη. Ο Έλληνας ως Ευρωπαίος πολίτης θα κλιθεί
να αναλάβει ευθύνες, να λάβει αποφάσεις, να ψηφίσει.
 Τα προβλήµατα (µετανάστευση, βία, ναρκωτικά, καταστροφή του
περιβάλλοντος, οικονοµική κρίση) δεν επιλύονται πια σε εθνικό επίπεδο
αλλά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Ζούµε σε µια εποχή έξαρσης του εθνικισµού και η µοναδική λύση είναι
η συνειδητοποίηση της Ευρωπαϊκής µας ταυτότητας και η καλλιέργεια
κλίµατος ανεκτικότητας στα πλαίσια της Ευρώπης.
 Η εξέλιξη της τεχνολογίας (Μ.Μ.Ε., µέσα µεταφοράς), η
παγκοσµιοποίηση καθώς και η διεύρυνση της Ευρώπης καθιστούν
εύκολη και συχνή την επαφή µε τους Ευρωπαίους συµπολίτες µας.
Τόσο στα πλαίσια του τουρισµού, όσο και σε επαγγελµατικό, εµπορικό
και πολιτικό πεδίο θα πρέπει να σταθούµε ως ισότιµοι Ευρωπαίοι,
απέναντι στις προκλήσεις του µέλλοντος, χωρίς φαινόµενα
επαρχιωτισµού και σύνδροµα κατωτερότητας.
 Αν το σχολείο αντιµετωπίσει το µαθητή ως Ευρωπαίο από µικρή ηλικία
τότε ο νέος εξοικειώνεται µε την Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, δεν
εντυπωσιάζεται εύκολα από το ξένο αφού το έχει δει στις πραγµατικές
του διαστάσεις. Εποµένως, µειώνεται ο κίνδυνος αλλοίωσης της εθνικής
του ταυτότητας, τόσο µέσω της αποµυθοποίησης του διαφορετικού όσο
και µέσω της σύγκρισής του µε αυτό.
 Πολλοί νέοι θα ακολουθήσουν πτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια ενώ αρκετοί από αυτούς ίσως εργαστούν
στην Ευρώπη .
Ζητούµενο β΄: πώς θα τους ετοιµάσει (τους νέους) ώστε να σταθούν στην
Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
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 Μέσα από τη διδασκαλία µαθηµάτων που θα φέρουν σε επαφή το
µαθητή µε την ιστορία, τη λογοτεχνία και γενικότερα τον πολιτισµό και
την τέχνη της Ευρώπης, αλλά και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Είναι σηµαντικό οι Έλληνες µαθητές να
αντιληφθούν τη σηµαντική προσφορά του ελληνικού πολιτισµού στην
Ευρώπη αλλά και αντίστροφα τις επιρροές του Ευρωπαϊκού πολιτισµού
στο δικό µας.
 Ενηµέρωση για την Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα αναφορικά µε τους
θεσµούς, τους φορείς, τα όργανα, την πολιτική, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις ενός Ευρωπαίου πολίτη, τις ισορροπίες που έχουν
διαµορφωθεί καθώς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη.
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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 Εκπαιδευτικές εκδροµές και προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών στα
πλαίσια της ∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ώστε
να γνωρίσουν από κοντά την Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα καθώς και
συνεργασία σε επίπεδο σχολείων µε κοινές δραστηριότητες, ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών, κοινή δράση για τα προβλήµατα της Ευρώπης.
Επίσης µέσω της τηλεκπαίδευσης θα µπορούσαν οι Έλληνες µαθητές να
παρακολουθούν κάποιες διδακτικές ώρες σε σύνδεση µε Ευρωπαϊκά
σχολεία.
 Επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση (κυρίως στην Τριτοβάθµια
εκπαίδευση) σε συνδυασµό µε την επαφή µε τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις και την επαρκή γνώση ξένων γλωσσών ώστε οι νέοι µας να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις στον επαγγελµατικό τοµέα και στον
ανταγωνισµό της Ευρώπης.
 Φυσικά, για να ισχύσουν όλα αυτά πρέπει ο ίδιος δάσκαλος να
µεταλαµπαδεύσει µε βιωµατικό τρόπο τις Ευρωπαϊκές αξίες στους
µαθητές του. Μέσα από το διάλογο µε τους µαθητές του, χωρίς ο ίδιος
να υιοθετεί στερεοτυπικές αντιλήψεις και όντας φορέας των
ανθρωπιστικών αξιών που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη, µπορεί να
σταθεί δίπλα τους καλλιεργώντας τους την κριτική στάση απέναντι σε
ακραίες απόψεις.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
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 Ένας από τους ρόλους της εκπαίδευσης είναι να ανταποκρίνεται στα
καλέσµατα των καιρών.
 Η Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα έχει αλλάξει τους ρόλους, τις απαιτήσεις,
τις ευθύνες όλων µας σε πολιτικό-κοινωνικό-οικονοµικό-πολιτισµικό
επίπεδο.
 Εποµένως, είναι απαραίτητο ένα «πάντρεµα» εθνικής-ευρωπαϊκής
εκπαίδευσης ώστε ο µαθητής µας να είναι έτοιµος να σταθεί επάξια
στον Ευρωπαϊκό χώρο αισθανόµενός οικεία και έτοιµος.
Σας ευχαριστώ.

(Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Ο µαθητής δεν είναι απαραίτητο να
περιλάβει όλα αυτά τα στοιχεία στην απάντησή του. Εξάλλου, δεν
αποκλείονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα.)
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