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40 Κριτήριο Ο ρσθμός της Ιστορίας 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Κειμενικό είδοσ: επιχειρηματολογύα (επιλϋξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμϋνου ςασ) 

Πομπόσ: τελειόφοιτοσ Λυκεύου 

Αποδέκτησ: ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ 

Θέμα: αξιοποιώντασ τισ πληροφορύεσ των Κειμϋνων Ι και ΙΙΙ, να καταγρϊψετε τα 

εφόδια που πρϋπει να διαθϋτει ϋνασ νϋοσ ςτον ςύγχρονο κόςμο και να καταθϋςετε 

προτϊςεισ για την παροχό τουσ από το ελληνικό ςχολεύο. 

Έκταςη: 350 λέξεισ. (Μονϊδεσ 30) 

 
ΠΡΟΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
 

1. Εντοπίζω τα ςτοιχεία που είναι απαραίτητα ςτα κείμενα αναφοράσ 
 
Κείμενο Ι: Ι.Μ. Παναγιωτόποσλος, Ο ρσθμός της Ιστορίας 
 

Το θϋμα εύναι: η επιτϊχυνςη του ρυθμού τησ Ιςτορύασ και οι ςυνϋπειϋσ τησ και 
γενικότερα και ειδικότερα ςτην περιοχό τησ παιδεύασ. «Ζούμε», γρϊφει ο G. Berger, 
μϋλοσ του Γαλλικού Ινςτιτούτου και διευθυντόσ ςυνϊμα τησ ανώτατησ γαλλικόσ 
παιδεύασ, «ς’ ϋναν κόςμο που αλλϊζει, που αλλϊζει γρόγορα και, προπαντόσ, που 
αλλϊζει ολοϋνα και πιο γρόγορα», με γεωμετρικό πρόοδο. Πώσ πρϋπει να την 
αντιμετωπύςει η παιδεύα, αν θϋλει να εύναι ςυμπαραςτϊτησ και όχι ουραγόσ τησ ζωόσ; Τι 
πρϋπει να πούμε ςτουσ νϋουσ ανθρώπουσ, με ποια εφόδια πρϋπει να τουσ οπλύςουμε, 
ώςτε να μη βρεθούν ϋξω από τη γοργό ανϋλιξη του πολιτιςμού μασ, δηλαδό ϋξω από το 
νόημα του καιρού; 

Πρϋπει να τουσ μϊθουμε πωσ θα εύναι υποχρεωμϋνοι να ζόςουν μϋςα ς’ ϋνα 
εξαιρετικϊ κινητό ςύμπαν. Εκεύνο που όταν βϋβαιο ϊλλοτε, δεν εύναι πια βϋβαιο τώρα. 
Κι ενώ ϊλλοτε μπορούςαμε να ςτηρύξουμε την παιδεύα μασ ςτην παρϊδοςη, τώρα η 
παρϊδοςη αποδεύχνεται ολοϋνα και περιςςότερο ανύκανη να καλύψει την ϋκταςη των 
παιδευτικών αναγκών. Χρειϊζεται λοιπόν κϊποιοσ μεταςχηματιςμόσ. Κι ανϊμεςα ςτα 
ϊλλα, ο μεταςχηματιςμόσ αυτόσ πρϋπει να βαςιςθεύ ςτην περιοδικό και ςυχνό 
μετεκπαύδευςη. Όποιοσ ςπουδϊζει μια επιςτόμη πρϋπει να τη ςπουδϊζει παντοτινϊ, να 
ανανεώνει τισ γνώςεισ του, να ςυμπληρώνει τα κενϊ που ϋχει αφόςει η πρώτη του 
μαθητεύα ό τα κενϊ που ςχηματύζονται αναμεταξύ από την ϊρςη των δεδομϋνων, που 
ϋπαυςαν πια να ιςχύουν. Έτςι θα δημιουργηθεύ ϋνασ καινούργιοσ τύποσ ανθρώπου. 
 

Αλλϊ με ποιεσ αρετϋσ πρϋπει να εύναι προικιςμϋνοσ αυτόσ ο ϊνθρωποσ; Ο Gaston 
Berger αποκρύνεται: η πρώτη αρετό του καινούργιου ανθρώπου θα εύναι η γαλόνη. Όςο 
γρηγορότερα αλλϊζει ο κόςμοσ, τόςο αναγκαιότερη γύνεται η αρετό τησ γαλόνησ. Εύναι 
ςαν ϋνασ ϊνθρωποσ να οδηγεύ ταχύτατη αμαξοςτοιχύα· αν δεν κατορθώνει να διατηρεύ 
την ψυχραιμύα του, τη νηφαλιότητϊ του, εύναι φυςικό να προκαλεύ δυςτυχόματα. Μϋςα 
ςτον ταραγμϋνο και γεμϊτο κινδύνουσ ςύγχρονο κόςμο πρϋπει να οπλύςουμε τα παιδιϊ 
μασ με την αυτοκυριαρχύα, που τα κϊνει ικανϊ να υπερνικόςουν τισ δυςκολύεσ, να 
περϊςουν τα εμπόδια και να μην υποδουλωθούν ςτην επιτϊχυνςη: και τούτο θα γύνει με 
τη μεθοδικό ςυγγυμναςύα, τη ςυνϊςκηςη ςώματοσ και ψυχόσ (γυμναςτικό και 
φιλοςοφύα). 
  



Κριτήριο 4 ΙΕΠ                             Παραγωγή λόγου «Ο ρυθμός της Ιστορίας»   

January 1, 2019 

 

 2  

 

Η δεύτερη αρετό εύναι η φανταςύα. Σε ϋναν ςταθερό κόςμο η λογικό εύναι η 
πρωταρχικό ανϊμεςα ς’ όλεσ τισ ιδιότητεσ· ς’ ϋναν κινητό κόςμο, ςυνεχώσ ανανεούμενο, 
πρϋπει να εύμαςτε ικανού να επινοούμε, να εφευρύςκουμε, να ςυνδυϊζουμε, να λύνουμε 
τα προβλόματα που παρουςιϊζονται ςε κϊθε περιοχό. Πρϋπει να κρατούμε λοιπόν 
ϊγρυπνη την προςοχό των νϋων ανθρώπων, πρϋπει να τουσ μαθαύνουμε να ϋχουν 
«ιδϋεσ». 

Τρύτη αρετό εύναι το ςυλλογικό πνεύμα. Το ςύγχρονο τεχνικό ςύμπαν απαιτεύ 
την ςυνεργαςύα πολλών ατόμων. Οι λαμπρότερεσ επιδόςεισ απομϋνουν ςτεύρεσ, όταν 
εκεύνοσ που τισ κερδύζει δεν ϋχει την ικανότητα να τισ ςυνδϋςει με τισ ανϊλογεσ 
επιδόςεισ των ϊλλων. Η ατομικό πρωτοβουλύα εύναι πϊντα πολύτιμη. Αλλϊ γύνεται 
αληθινϊ ωφϋλιμη, όταν δε μεταμορφώνεται ςε ϋκφραςη αςκητιςμού, αλλϊ ςε ϋκφραςη 
αλληλεγγύησ. 

Αλλϊ πϊνω απ’ όλα μασ χρειϊζονται ϊνθρωποι ανθρώπινοι. Δηλαδό 
προικιςμϋνοι με τη ςυνεύδηςη τησ ανθρωπιϊσ τουσ. Αυτό η ςυνεύδηςη τησ ανθρωπιϊσ 
εύναι η πραγματικό, η αληθινό παιδεύα. Μότε ο πολυμαθόσ μότε ο ικανόσ να λϊμψει 
μϋςα ς’ ϋνα κοινωνικό ςύνολο μότε ο κϊτοχοσ μιασ προνομιούχου αγωγόσ εύναι ο 
αναμφιςβότητα μορφωμϋνοσ. Για τούτο εύναι μϊταιο να αντιπαραθϋτουμε το τεχνικό 
ςύμπαν, το ςύμπαν τησ τεχνικόσ, ςτο ςύμπαν τησ παιδεύασ. Το πρώτο δεν ακυρώνει το 
δεύτερο: ολωςδιόλου αντύθετα, το προώποθϋτει, το απαιτεύ. Γιατύ η τεχνικό εύναι 
καμωμϋνη για τον ϊνθρωπο. Και όταν το ανθρώπινο ςτοιχεύο απουςιϊζει, καμιϊ 
ςημαςύα δεν ϋχουν τα ϊλλα ςτοιχεύα. Το πρόβλημα ςυνεπώσ δεν εύναι ϊλυτο: από τη μια 
μεριϊ πρϋπει να δώςουμε ςτον νϋο ϊνθρωπο όλεσ τισ γενικϋσ γνώςεισ, που θα του 
χρηςιμεύςουν ςτη ζωό, από την ϊλλη μεριϊ να τον προπαραςκευϊςουμε ϋτςι ώςτε να 
αποτελϋςει τον μϋλλοντα ϊνθρωπο. 
 
Κείμενο ΙΙ 
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Στο πρότειρο 

 

2. Αντιγράυω τα ζητούμενα και σσγκεντρώνω το σλικό μοσ 

1ο ζητούμενο 
Ποια  εφόδια πρέπει να διαθέτει ένασ νέοσ ςτον ςύγχρονο κόςμο  
 

1ο κείμενο 2ο κείμενο 
 η αρετό τησ γαλόνησ 
 αυτοκυριαρχύα 
 η φανταςύα 
 ικανού να επινοούμε, να 

εφευρύςκουμε, να ςυνδυϊζουμε, να 
λύνουμε τα προβλόματα που 
παρουςιϊζονται ςε κϊθε περιοχό 
τησ ανθρώπινησ ζωόσ  

 ϊγρυπνη την προςοχό  
 πρϋπει να τουσ μαθαύνουμε να 

ϋχουν «ιδϋεσ». 
 το ςυλλογικό πνεύμα. 
 Ατομικό πρωτοβουλύα  και 

ϋκφραςη αλληλεγγύησ. 
 Και όταν το ανθρώπινο ςτοιχεύο 

απουςιϊζει, καμιϊ ςημαςύα δεν 
ϋχουν τα ϊλλα ςτοιχεύα.. 

 

 Ομαδικό πνεύμα 
 Δημιουργικότητα και καινοτομύα 
 Οικουμενικό ςυνεύδηςη 
 Κριτικό ςκϋψη 
 Επύλυςη προβλημϊτων 
 Διαχεύριςη πληροφοριών 
 Επικοινωνύα 
 Προςωπικό ανϊπτυξη 

 

 
 
2ο Ζητούμενο 
Πώσ μπορεί το ελληνικό  ςχολείο να παρέχει αυτά τα εφόδια;  
 

 Το πρόβλημα ςυνεπώσ δεν εύναι ϊλυτο: από τη μια μεριϊ πρϋπει να δώςουμε 
ςτον νϋο ϊνθρωπο όλεσ τισ γενικϋσ γνώςεισ, που θα του χρηςιμεύςουν ςτη ζωό, 
από την ϊλλη μεριϊ να τον προπαραςκευϊςουμε ϋτςι ώςτε να αποτελϋςει τον 
μϋλλοντα ϊνθρωπο 

 η αληθινό παιδεύα..  
 ςυγγυμναςύα, τη ςυνϊςκηςη ςώματοσ και ψυχόσ (γυμναςτικό και φιλοςοφύα). 

 
 Δηλαδό η ανθρωπιςτικό εκπαύδευςη-μαθόματα Γενικόσ παιδεύασ 
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Σςγγπαθικό ζηάδιο 

 

Αναπηύζζω ηιρ απανηήζειρ μος ζε κείμενο 

 

Γπάθω επιζηολή-παπάγπαθοι αιηιολόγηζηρ 

 

  
προςφώνηςη 

 
Πρόλογοσ 

Ειςαγωγικό φρϊςη 
 
 

 
Κατακλεύδα-ζητούμενα 

1η παράγραφοσ 
 γαλόνη 

 αυτοκυριαρχύα 
 φανταςύα 
 ϊγρυπνη την προςοχό  
 να ϋχουν «ιδϋεσ».. 
 Ατομικό πρωτοβουλύα  και 

ϋκφραςη αλληλεγγύησ. 
 Ανθρωπιϊ.. 
 Ομαδικό πνεύμα 
 Δημιουργικότητα και 

καινοτομύα 
 Οικουμενικό ςυνεύδηςη 
 Κριτικό ςκϋψη 
 Επύλυςη προβλημϊτων 
 Διαχεύριςη πληροφοριών 
 Επικοινωνύα 
 Προςωπικό ανϊπτυξη 

 
 
 

2η παράγραφοσ 
 
 

 Το πρόβλημα ςυνεπώσ δεν 
εύναι ϊλυτο: από τη μια μεριϊ 
πρϋπει να δώςουμε ςτον νϋο 
ϊνθρωπο όλεσ τισ γενικϋσ 
γνώςεισ, που θα του 
χρηςιμεύςουν ςτη ζωό, από την 
ϊλλη μεριϊ να τον 
προπαραςκευϊςουμε  
ϋτςι ώςτε να αποτελϋςει τον 
μϋλλοντα ϊνθρωπο 
 
 

Τόπορ, ημεπομηνία 

Αξιόηιμε κ. Υποςπγέ,  

 

   Με ηελ παξνύζα επηζηνιή κνπ ζα ήζεια λα 

κνηξαζηώ καδί ζαο ηηο απόςεηο κνπ ζρεηηθά κε ηα 

εθόδηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο λένο ζε έλαλ 

δηαξθώο εμειηζζόκελν θόζκν θαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ  

ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ 

αληαπνθξηζεί  ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο. 45 

 

Λόγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ηέηαξηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ε δσή καο επεξεάδεηαη  

από ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο . Γηα λα αληαπνθξηζεί ν λένο 

άλζξσπνο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δελ αξθνύλ νη 

εηδηθέο γλώζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνθξαηηθή 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν θαη νη νπνίεο ζε ιίγν ρξόλν 

αρξεζηεύνληαη. Χξεηάδνληαη λέεο δεμηόηεηεο θαη 

θπξίσο ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ζηα εθάζηνηε λέα 

δεδνκέλα γηα λα κπνξνύκε εκείο νη λένη λα 

δηαηεξνύκε ηελ εξεκία θαη ηελ ςπρξαηκία καο ώζηε 

λα παξαηεξνύκε θαη λα εξκελεύνπκε απηέο ηηο 

αιιαγέο. Να είκαζηε δεθηηθνί ζηηο θαηλνηόκεο ηδέεο, 

λα δηαρεηξηδόκαζηε κε θξηηηθή ζθέςε ηνλ όγθν ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ θαζεκεξηλά δερόκαζηε από 

πνηθίιεο πεγέο ελεκέξσζεο. Μα πάλσ απ’ όια, 

πξέπεη λα δηαζέηνπκε πλεύκα νκαδηθόηεηαο ώζηε λα 

ζπλεξγαδόκαζηε απνηειεζκαηηθά  ηόζν γηα ηελ 

επίιπζε πνηθίισλ πξνβιεκάησλ όζν θαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή καο αλάππμε.133 

    

Τν ζρνιείν, ινηπόλ, κπνξεί λα εμνπιίζεη ηνπο 

καζεηέο κε απηά ηα εθόδηα, αλ αλαζεσξεζεί ν 

κνλνδηάζηαηνο  ηερλνθξαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Η επηρεηξνύκελε απαμίσζε ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Η 

δηδαζθαιία ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο 

παγθόζκηαο θαη εζληθήο ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο  ζα 

ζπκβάιεη  ζηελ αιιεινγλσξηκία ησλ ιαώλ θαη ηελ 

θαηαλόεζε ησλ πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ ηνπο. ΄Εηζη,  

ζα είλαη εθηθηή  ε θαιιηέξγεηα ηεο νηθνπκεληθήο 

ζπλείδεζεο ζηηο ζύγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο, όπνπ παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθόηεηα 

ιόγσ γεσπνιηηηθώλ αλαθαηαηάμεσλ.  
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 η αληθινό παιδεύα..  
 ςυγγυμναςύα, τη ςυνϊςκηςη 

ςώματοσ και ψυχόσ 
(γυμναςτικό και φιλοςοφύα). 

 Δηλαδό η ανθρωπιςτικό 
εκπαύδευςη 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επίλογοσ 
Καταληκτικό φρϊςη 

 
 

 

Η αλαβάζκηζε, επίζεο, ησλ ζρνιηθώλ 

εθδξνκώλ, νη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο  θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη  νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ε πνιηηηθή αγσγή θαη ν θνηλσληθόο 

θαη πεξηβαιινληηθόο εζεινληηζκόο κπνξνύλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ  ην ζπιινγηθό πλεύκα, ηε 

δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε, ηελ νηθνινγηθή επαηζζεζία  

θαη εληέιεη ηελ αλζξσπηά. Όια απηά, όκσο δελ 

κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ, αλ δελ απνθηήζνπλ  όια ηα 

ζρνιεία ζε θάζε γσληά ηεο ρώξαο ηερλνινγηθό 

εμνπιηζκό πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ζρνιείσλ ζε εζληθό 

θαη Επξσπατθό επίπεδν152, 

 

      Ειπίδσ όηη κε ηελ επαηζζεζία πνπ ζαο 

ραξαθηεξίδεη γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ζα 

ζπκβάιεηε ζην ζρεδηαζκό ελόο εθζπγρξνληζκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ.28 

 

Με ηιμή,  

                                                                                                                

(ςπογπαθή)                                                                                 

 
 
 
 

 
 


