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                                      Α. Κείκελν  

      Σν ζύγρξνλν ζρνιείν θαη ην ζρνιείν ησλ παιαηόηεξσλ επνρώλ  

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε πνιιά ζεκεία.  Οη θπξηόηεξεο από απηέο έρνπλ 

 ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ,  θαζώο  

θαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ.  

 

      Η πξώηε ινηπόλ δηαθνξά αθνξά ην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ θαη ηνπο  

ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ. ε άιιεο δειαδή επνρέο νη καζεηέο δηδάζθνληαλ ζε 

 αξραηνπξεπε γιώζζα,  γλώζεηο μεξέο, άρξεζηεο θαη κνλόπιεπξεο,  θαζώο θαη  

αθαηαλόεηνπο όξνπο πνπ βξηζθόηαλ καθξηά από ηε δσληαλή θαη ειθπζηηθή  

πξαγκαηηθόηεηα,  ελώ ε κάζεζε ήηαλ κεραληθή,  νη καζεηέο δελ θαηαλννύζαλ ην 

 πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ θαη δελ θαιιηεξγνύληαλ ε θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα.   

Σν κόλν πνπ ελδηέθεξε ήηαλ λα είλαη ν καζεηήο επηκειεο.  Όκσο ζην ζύγρξνλν  

ζρνιείν νη καζεηέο δηδάζθνληαη θαη καζήκαηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

 πεηύρνπλ ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Πέξα από ηηο γλώζεηο ε ζρνιηθή δσή  

πεξηιακβάλεη θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ βνεζάλε ην παηδί λα εληαρζεί  

ζην ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ.  Σν ζεκεξηλό ζρνιείν έρεη  

επίζεο δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο,  αθνύ επηδηώθεη λα γίλνπλ νη καζεηέο  

ππεύζπλνη,  δεκνθξαηηθνί πνιίηεο θαη όρη εγσθεληξηθνί,  λα θαιιηεξγήζνπλ  

αξκνληθά ην ζώκα θαη ην πλεύκα ηνπο,  ηηο θιίζεηο ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα 
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 ηνπο.  Παξάιιεια ελδηαθέξεηαη λα γίλνπλ νη καζεηέο πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη  

πνπ ζα ζέβνληαη ην θπζηθό πεξηβαιινλ. 

 

 

 

 

 

   Παξαηεξήζεηο  

 

      1. Να γξάςεηε ηνπο πιαγηνηηηινπο ζηηο δύν παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

       2. Να βξείηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ.  

 

      3. Να βξείηε ηη δειώλνπλ νη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο:  ινηπόλ,  δειαδή,  νκσο,   

       επίζεο,  αθνύ.  

 

      4. Να κεηαηξαπεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή θαη ε παζεηηθή ζε 

      ελεξγεηηθή  

 

      Οη καζεηέο δηδάζθνληαη μεξέο γλώζεηο από ηνπο θαζεγεηέο.  

 

 

      Πεξα από ηηο γλώζεηο ε ζρνιηθή δσή πεξηιακβάλεη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο  
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      5. Να βξείηε θσλή,  ζπδπγία θαη δηάζεζε ζηα ξήκαηα:  θαιιηεξγνύληαλ,  

       ζα βνεζήζνπλ  

 

       6. Να βξείηε ηα ζπλζεηηθά ησλ ιέμεσλ θαη λα πείηε ηη κέξνο ηνπ ινγνπ είλαη  

       ην πξώην ζπλζεηηθό:   αξραηνπξεπεο,  κνλόπιεπξνο,  δεκνθξαηηθόο,   

        εγσθεληξηθόο,  πεξηβάιινλ  

 

      8. Να γξάςεηε δύν παξαγξάθνπο ζηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθεηε ην ηδαληθό  

        ζρνιεην γηα εζάο.  

 

 

 


