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Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ο συντάκτης αναφέρεται στην αναγκαιότητα του καλού δασκάλου σήµερα.
Αρχικά διαπιστώνει πως η έννοια του δασκάλου, αν και εµφανίζεται σε όλους
τους σπουδαίους πολιτισµούς, απέκτησε αναγνωρίσιµη µορφή στην αρχαία
Ελλάδα. Γνώρισµα του καλού δασκάλου είναι η συµφωνία λόγων και έργων,
στοιχείο στο οποίο οι σηµερινοί δάσκαλοι χωλαίνουν. Παρότι η έννοια του
δασκάλου υποτιµήθηκε τελευταία, η σύγχρονη αξιακή κρίση καθιστά το έργο
του αναγκαίο για την πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια των νέων. Προσόντα
του θεωρούνται η ικανότητα επικοινωνίας, το ήθος, η από κοινού κατάκτηση
της γνώσης µε τους µαθητές, εστιάζοντας στην ουσία των θεµάτων και η
εκλαΐκευση των επιστηµονικών γνώσεων. Καταλήγει συµπεραίνοντας πως ο
καλός δάσκαλος εκτός από άρτια επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση,
πρέπει να επιδεικνύει ευαισθησία και ψυχική αφοσίωση στο παιδαγωγικό του
έργο.

Β1.

Είναι αίτηµα των καιρών η επιστηµονική γνώση να διαδίδεται, να γίνεται
κτήµα του κοινωνικού συνόλου, γεγονός που απαιτεί από τους
πανεπιστηµιακούς δασκάλους να διαµορφώσουν λόγο κατανοητό στο ευρύ
κοινό. Τα τελευταία χρόνια η άνοδος του µορφωτικού επιπέδου και η
εντυπωσιακή ανάπτυξη στο χώρο των επιστηµών τις κατέστησαν αντικείµενο
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Έτσι πολλοί επιστήµονες δηµοσιοποιούν τα
επιστηµονικά επιτεύγµατα µε τρόπο εκλαϊκευτικό καθιστώντας τα προσιτά στο
ευρύτερο κοινό. Ενηµερώνοντας λοιπόν την κοινή γνώµη για τους κινδύνους
που πιθανόν εγκυµονεί η κακή χρήση ορισµένων επιστηµονικών επιτευγµάτων
συντελούν στη διαφώτιση, στην ευαισθητοποίηση του κόσµου, ώστε να
αγωνιστεί για την ανθρωπιστική και µόνο χρησιµοποίησή τους.

Β2.

α) Στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας ακολουθεί
παραγωγική συλλογιστική πορεία καθώς ξεκινάει από κάτι το πιο γενικό
που είναι η δήλωση της κύριας θέσης του, για να καταλήξει σε κάτι το πιο
ειδικό που είναι η επιµέρους ανάλυση κάποιων στοιχείων της. Πιο
συγκεκριµένα αρχίζει την παράγραφο µε τη διατύπωση της γενικής του
θέσης/άποψης ότι τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου είναι δύσκολο
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να ορισθούν, για να προχωρήσει στη συνέχεια της παραγράφου αναλύοντας
ειδικότερες περιπτώσεις σπουδαίων Ελλήνων διδασκάλων της αρχαιότητας
όπως του Ηράκλειτου, του Παρµενίδη, του Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη και
του Σωκράτη, των οποίων η διδακτική ικανότητα παραµένει σχεδόν
άγνωστη. Με την αξιοποίηση συγκεκριµένων (ειδικών) παραδειγµάτων
τεκµηριώνει την αρχική γενική του θέση.
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β)

• «∆εν γίνεται κανείς παιδαγωγός ... περί Ψυχολογίας του παιδιού και
Παιδαγωγικής.», «Κάθε παιδευτική ενέργεια ... µέσα στα δικά µας
στήθη.» Ο συγγραφέας επικαλείται την άποψη του πανεπιστηµιακού
καθηγητή και συγγραφέα Eduard Spranger για να ενισχύσει την
επιχειρηµατολογία του για το ότι η έννοια του καλού δασκάλου δεν
µπορεί να τυποποιηθεί και πως η πειθαρχία σε παιδαγωγικούς κανόνες
δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλή διδασκαλία. Ο Spranger υποστηρίζει
πως ο καλός παιδαγωγός δε γίνεται µε τη µελέτη βιβλίων της
παιδαγωγικής ή µε την παρακολούθηση σχετικών διαλέξεων αλλά είναι
µια εσωτερική διεργασία που συντελείται στον ψυχικό κόσµο του
παιδαγωγού.
• «Εάν στην ψυχή σου απλώνεται η ερηµιά ... πώς τολµάς να κάνεις το
δάσκαλο;» για την ενίσχυση της ίδιας επιχειρηµατολογίας ο συγγραφέας
επικαλείται και την άποψη του Ε. Παπανούτσου ο οποίος επισηµαίνει
πως παράλληλα µε τις πλούσιες γνώσεις ο καλός δάσκαλος πρέπει να
εµφορείται µε ψυχικές αρετές και αφοσίωση στο παιδαγωγικό του έργο.
Και στις δύο περιπτώσεις ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως µέσο πειθούς την
αυτούσια παράθεση των θέσεων των αυθεντιών καταδεικνύοντας έτσι και
τη βιβλιογραφική του ενηµέρωση.
α) Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί στο κείµενο του το γ΄ ενικό και πληθυντικό
πρόσωπο. Με αυτό το ρηµατικό πρόσωπο εκφράζει αντικειµενική διάθεση,
θέσεις/ιδέες ευρύτερα αποδεκτές, αποπροσωποποιείται ο λόγος και
χρωµατίζεται µε ουδέτερο ύφος. Έτσι προσδίδει αντικειµενικότητα και
εγκυρότητα στο κείµενό του.

Β4.

α) συνιστά= αποτελεί
σπουδαίου= αξιόλογου, σηµαντικού
ικανότητα= επιδεξιότητα, επιτηδειότητα, αξιοσύνη
κατακλύζει= γεµίζει, πληµµυρίζει
εκλαΐκευση= απλούστευση, απλοποίηση
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β) αυτάρεσκη (αυτός- αρέσκω) δυσαρέσκεια
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τυποποιηθεί (τύπος – ποιώ) πραγµατοποιώ
ευαισθησίας (ευ- αισθάνοµαι) αναίσθητος
παιδαγωγικής (παιδί – άγω) παραγωγή
επαρκής (επί – αρκώ) αυτάρκεια
Πρόλογος
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Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος κατά τα σχολικά του χρόνια καλείται να
αναπτύξει τις σωµατικές, πνευµατικές και ηθικοψυχικές του δυνάµεις, να
ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, ώστε να κατακτήσει τους στόχους του στη
µετέπειτα ζωή, να επιτύχει και να ευτυχίσει. Καθοριστικό ρόλο στην
πραγµάτωση αυτού του σκοπού διαδραµατίζει ο δάσκαλος και γενικότερα το
σχολείο.
Α΄ Ζητούµενο: Ο
πραγµατικότητα.

ρόλος

του

δασκάλου

στη

νέα

εκπαιδευτική

ÈÅ

1. Να έχει γνώσεις, να είναι καλά ενηµερωµένος για το αντικείµενο που
διδάσκει και να επιµορφώνεται πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του
αντικειµένου αυτού.
2. Να έχει ευρύτερη ενηµέρωση για όλα τα θέµατα εθνικά και διεθνή, να
διαµορφώνει ολοκληρωµένη παιδαγωγική άποψη. Έτσι θα βοηθήσει τα
παιδιά να αναπτύξουν και τη δική τους κριτική ικανότητα, να αξιολογούν
τις καταστάσεις γύρω τους και να συγκροτούν υπεύθυνη και
ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
3. Να µεταδίδει ανθρωπιστική και δηµοκρατική παιδεία. Να επιβάλλει στην
τάξη κλίµα αµοιβαίου σεβασµού, ισοτιµίας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας.
Ο διάλογος, η συνεργασία δασκάλου–µαθητή, η ενθάρρυνση των
πρωτοβουλιών των µαθητών και η εµψύχωσή τους πρέπει να αποτελούν τις
βάσεις της διδακτικής του µεθόδου. Να πολιτικοποιεί το νέο προβάλλοντας
δηµοκρατικές αντιλήψεις.
4. Να τρέφει αγάπη για όλους τους µαθητές και να εκδηλώνει έµπρακτα το
ενδιαφέρον του για αυτούς σε διάφορες εκφάνσεις τόσο µέσα στο χώρο του
σχολείου όσο και έξω από αυτό.
5. Να µάθει στο νέο να µη δέχεται τίποτα άκριτα. Έτσι να τον βοηθήσει να
ωριµάσει, να γίνει ανεξάρτητη πνευµατικά προσωπικότητα.
6. Να διακρίνεται για το ήθος του. Να είναι ενάρετος, ανθρωπιστής, να
αποτελεί υγιές πρότυπο για τα παιδιά µέσα από το λόγο και το παράδειγµά
του.
Β΄ Ζητούµενο : Τρόποι βελτίωσης της λειτουργίας του σύγχρονου
σχολείου.
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1. Απαιτείται να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, ώστε τα
παιδιά να αποκτούν σύγχρονες γνώσεις, να διεισδύουν σε σύγχρονα
επιστηµονικά αντικείµενα και να µπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος.
2. Να παρέχεται σωστός σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός µε
ειδικούς καθηγητές, καλά καταρτισµένους, επαφή µε παραγωγικούς
χώρους, διαλέξεις από διακεκριµένους επιστήµονες κ.α. Γενικά να
συνδέεται το σχολείο µε την αγορά εργασίας και την κοινωνία.
3. Απαιτείται η καλλιέργεια της δηµοκρατικής συνείδησης των νέων. Η
σωστή λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων συµβάλλει και στην οµαλή
κοινωνικοποίησή τους. Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί στους µαθητές
την πειθαρχία στους κανόνες του, το διάλογο, τη συνεργασία, την
υπευθυνότητα µέσα από την ενεργητική συµµετοχή τους στα κοινά.
4. Να βελτιώσει τις µεθόδους διδασκαλίας ώστε να είναι ικανές να κινήσουν
το ενδιαφέρον των µαθητών.
5. Να αποµακρυνθεί το τεχνοκρατικό πνεύµα και η χρησιµοθηρική νοοτροπία
της εποχής από το χώρο του σχολείου. Να παρέχεται ανθρωποκεντρική
παιδεία που θα στοχεύει στην πολύπλευρη µόρφωση και καλλιέργεια του
νέου.
6. Να υιοθετηθεί η ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην
εκπαίδευση (διδασκαλία µαθηµάτων, προσοµοίωση εργαστηρίων,
αναζήτηση πληροφοριών κ.α.).
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Η παιδεία αποτελεί καθοριστικό εφόδιο για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η νέα
λοιπόν εκπαιδευτική πραγµατικότητα επιβάλλει τόσο ο δάσκαλος όσο και
ευρύτερα το σχολείο να επανακαθορίσουν το ρόλο τους. Να αποβλέπουν στη
διαµόρφωση ελεύθερων και παραγωγικών πολιτών που θα πιστεύουν στις
αξίες της δηµοκρατίας και του ανθρωπισµού.
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