ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

Α. Ο συγγραφέας πραγµατεύεται τη σχέση παιδείας και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Αρχικά, επισηµαίνει πως είναι συχνή η παράλειψη της
αναφοράς της παιδείας ως βάσης σωστής άσκησής τους. Κατόπιν,
αναφέρει τα δυο ιστορικά κίνητρα που ρύθµιζαν την παροχή παιδείας και
που αποσκοπούσαν στην πειθαρχία και όχι στη δηµιουργία ελεύθερων
ανθρώπων. Δεν είναι αρκετή, τονίζει, η αναγνώριση της παιδείας ως
αναφαίρετου δικαιώµατος αλλά χρειάζεται επιπλέον και η ενσωµάτωση
της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα. Για την ορθότερη λειτουργία τους θα πρέπει να γίνει
συνειδητή η επιρροή που ασκείται στον εθνικό πολιτισµό από την
παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά. Μονάχα µε αυτόν τον τρόπο θα
καλλιεργηθεί η πραγµατική έννοια του ανθρωπισµού.
Β. Η θέση του Ρουσώ πως ο άνθρωπος πρέπει να πειθαρχεί για να
απολαµβάνει τις ελευθερίες που είναι δικαιώµατά του είναι περισσότερο
επίκαιρη από ποτέ. Αυτό µπορεί εύκολα να το αντιληφθεί κανείς αν
παρατηρήσει τη γενικότερη ηθική αναλγησία που επικρατεί στη
σύγχρονη εποχή. Ο άνθρωπος, αλλοτριωµένος πλέον, θεωρεί πως στο
όνοµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορεί να προβαίνει σε
οποιεσδήποτε πράξεις χωρίς να αναλογίζεται πως µε τον τρόπο αυτό
καταστρατηγεί δικαιώµατα του συνανθρώπου του. Η σύγχυση των
εννοιών ελευθερίας – ελευθεριότητας καθιστά αναγκαία την καλλιέργεια
της ανθρωπιστικής παιδείας, η οποία τερµατίζει την ασυδοσία και
τοποθετεί στο κέντρο κάθε πράξης τον ίδιο τον άνθρωπο.
Β2. Ο τρόπος πειθούς της πρώτης παραγράφου είναι η επίκληση στη
λογική. Ως µέσο πειθούς ο συγγραφέας αξιοποιεί το επιχείρηµα.
Συγκεκριµένα αναπτύσσει το συλλογισµό του για τη σχέση παιδείας –
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Β3. Η δοµή της δεύτερης παραγράφου του κειµένου είναι :
Θεµατική Πρόταση: «Ιστορικά…παιδείας».
Σχόλια – Λεπτοµέρειες: «Το πρώτο…τα έθνη».
Πρόταση Κατακλείδα: «Και στις δύο περιπτώσεις…ανθρώπινων όντων».
Β4. Το πρώτο: απαρίθµηση,
επειδή: αιτιολόγηση,
ωστόσο: αντίθεση, εναντίωση,
προτού: χρονική σχέση
Β5. α) πραγµάτωση = ολοκλήρωση,

µνείας = αναφοράς,
απέβλεπαν = αποσκοπούσαν,
αποδοχή = συναίνεση, έγκριση
σύµφυτοι = παρεµφερείς, ανάλογοι,
β) παροχή: παρά + έχω,
έµφαση: εν + φαίνω (φαίνοµαι),
πρόσβαση: προς + βαίνω,
επίτευξη: επί + τυγχάνω (τυχαίνω)
παίδευση: παιδεύω
Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ:: Ζητείται άρθρο, εποµένως χρειάζεται
τίτλος: «Παιδεία: ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµα»
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ορισµοί
Ορισµοί::
Παιδεία
Παιδεία:: Πρόκειται για το σύνολο των διεργασιών και διαδικασιών µε τις
οποίες πραγµατοποιείται η πνευµατική, κοινωνική και ηθική ολοκλήρωση
του ατόµου. Είναι ένα σύστηµα αγωγής µε σκοπό τη διαµόρφωση
αυθύπαρκτων, ελεύθερων και ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, που
δύνανται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνικής
πραγµατικότητας. Πρόκειται για τη µεταλαµπάδευση από γενιά σε γενιά
του πολιτισµού και της πνευµατικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την
καλλιέργεια των δυνατοτήτων της νέας γενιάς προκειµένου η ίδια να
συνεχίσει και να βελτιώσει το έργο των προγόνων της.
Ευ
Ευ.. Παπανούτσος
Παπανούτσος: Παιδεία είναι το κληροδοτούµενο από γενιά σε γενιά
κεφάλαιο των πνευµατικών αγαθών, που σχηµατίζεται µέσα στην
Ιστορία µε τον ατοµικό και συλλογικό µόχθο του ανθρώπου.
Ανθρώπινα Δικαιώµατα
Δικαιώµατα:: Ανθρώπινα δικαιώµατα είναι τα δικαιώµατα
που απολαµβάνει ο άνθρωπος λόγω της ανθρώπινης ιδιότητας του και
ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, θρήσκευµα και τόπο διαµονής. Με τον
όρο «ανθρώπινα δικαιώµατα» εννοούµε τη δυνατότητα του ανθρώπου να
ζει και να δραστηριοποιείται σύµφωνα µε τους νόµους, για να
ολοκληρώνεται και να πετυχαίνει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
του σε όλους τους τοµείς. Πρόκειται για απαιτήσεις που απορρέουν από
τον ορθό λόγο ή το νόµο και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη
φυσική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Η παιδεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα
δικαίωµα::
• Διευρύνονται οι πνευµατικοί ορίζοντες και καλλιεργείται η κριτική
σκέψη και το άτοµο καθίσταται ικανό να αποφασίσει για ό,τι το
απασχολεί.
• Αποφυγή χειραγώγησης , προπαγάνδας.

• Απόκτηση γνώσεων που οδηγούν στην ατοµική και στην κοινωνική
πρόοδο.
• Απαλλαγή
από αναχρονιστικές αντιλήψεις, προλήψεις και
δεισιδαιµονίες, ώστε να επιτευχθεί κοινωνική αρµονία.
• Καλλιεργείται η ελευθεροφροσύνη και το δηµοκρατικό πνεύµα.
• Θωράκιση και γαλούχηση του ατόµου µε αξίες και ιδανικά που
προάγουν τον ανθρωπισµό.
Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Συνέπειες παραβίασης του δικαιώµατος της παιδείας
παιδείας::
• Το άτοµο µπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί και να γίνει αντικείµενο
εκµετάλλευσης.
• Ο πολιτισµός οπισθοδροµεί και οι ηθικές αξίες καταλύονται.
• ο άνθρωπος δρα µε βάση τα κατώτερα ένστικτά του, τα πάθη και τις
αδυναµίες του.
• Αλλοτρίωση - αποξένωση
του ατόµου. Κοινωνίες στις οποίες
επικρατούν το µίσος, οι µικρότητες και η εγκληµατικότητα
• Άτοµα ανίκανα να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις εργασίας,
καταδικασµένα να δουλεύουν σε επίπονες εργασίες.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Παιδεία απελευθερώνει τον άνθρωπο από τις προσωπικές αδυναµίες
του και τον εξυψώνει στο λειτούργηµα του πολίτη. Η κοινωνία διέπεται
από ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά. Με απλά λόγια, ο ανθρωπισµός
που καλλιεργείται µέσω της παιδείας σηµαίνει εκδήλωση αγάπης για το
συνάνθρωπο µας, µιας αγάπης που θεµελιώνεται µε τη διάθεση του
ανθρώπου να προσφέρει συνειδητά τον εαυτό του στην υπηρεσία των
άλλων και που φανερώνει την ύπαρξη πλούσιου ψυχικού κόσµου και
ακεραιότητα χαρακτήρα.

