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Ονοµατεπώνυµο:                           ……………………………………………………………… 

 

Μάθηµα:    ……………………………………………………………… 

 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

 

Επιµέλεια διαγωνίσµατος:  Δηµητρακάκη Εύη 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΓΛΩΣΣΑ	Γ΄	ΛΥΚΕΙΟΥ 

	
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

 
Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο της νέας κοινωνίας 

  
 Ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει το Πανεπιστήµιο στη σύγχρονη κοινωνία δεν 

περιορίζεται µόνο στο πεδίο της παραγωγής νέας γνώσης και τεχνολογίας. Πολύ σηµαντικός 
αναδεικνύεται ο ρόλος αυτός και στον τοµέα της προετοιµασίας του απαραίτητου επιστηµονικού και 
τεχνικού δυναµικού, το οποίο θα χρησιµοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και θα στελεχώσει όχι µόνο τις 
άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης, αλλά όλους τους τοµείς και τους µηχανισµούς της κοινωνίας και 
της οικονοµίας. 

Ειδικότερα, µε την αυξανόµενη συµµετοχή της γνώσης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
και διανεµητικής διαδικασίας, οι ανάγκες σε ειδικευµένο δυναµικό µεσαίας και υψηλής στάθµης 
αυξάνονται µε πρωτόγνωρη ταχύτητα. Αυτά σηµαίνουν ότι τα Πανεπιστήµια πρέπει να 
προετοιµαστούν τόσο για την αύξηση τον αριθµού των φοιτητών που εκπαιδεύουν, όσο και για 
διαφοροποιήσεις στον τοµέα της κατάρτισης των νέων. 

Τις τάσεις αυτές ενισχύουν δύο ακόµη σηµαντικές προκλήσεις, οι οποίες προέρχονται από 
τις πιέσεις που ασκεί στα πανεπιστηµιακά συστήµατα όλων των χωρών η παγκοσµιοποίηση της 
οικονοµίας και η ανάγκη για συχνή επικαιροποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές στη 
διάρκεια της φοίτησης 

Οι παραπάνω µεταλλαγές δηµιουργούν πιεστικά προβλήµατα στα Πανεπιστήµια που 
αφορούν στην αλλαγή της φιλοσοφίας η οποία διέπει τη δράση και τη συµπεριφορά τους, στη 
διαφοροποίηση τον περιεχοµένου των σπουδών, στην ποιοτική στάθµη της εκπαίδευσης, στην 
αναγκαιότητα οργάνωσης σπουδών σε διαφορετικά επίπεδα, στην προσαρµογή των 
Πανεπιστηµίων ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση για επικαιροποίηση της γνώσης, καθώς και 
στην ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας µε Πανεπιστήµια άλλων χωρών. 

Για την αντιµετώπιση των εξελίξεων αυτών είναι απαραίτητο να διαµορφωθούν νέοι θεσµοί, 
να υπάρξει αλλαγή της νοοτροπίας και να διατεθούν πόροι τόσο για τη δηµιουργία της αναγκαίας 
υποδοµής, όσο και για την πρόσληψη επιστηµονικού και τεχνικο-διοικητικού προσωπικού, ικανού 
να στηρίξει τις αλλαγές και να καλύψει τις νέες ανάγκες. Ακόµη, θα χρειαστεί να προγραµµατιστεί 
αναδιανοµή του σηµερινού φοιτητικού πληθυσµού µεταξύ κλάδων και τοµέων επιστηµονικής και 
επαγγελµατικής εξειδίκευσης, πράγµα που θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη ορισµένων κλάδων 
της επιστήµης και της τεχνολογίας, σε περιορισµό άλλων, αλλά και σε σταδιακή αλλαγή του 
αντικειµένου ή ακόµη και σε κατάργηση ορισµένων κλάδων που δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν 
στη σύγχρονη κοινωνία. 

Είναι φανερό πως, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας της γνώσης, τα 
Πανεπιστήµια πρέπει να αναλάβουν στρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. Αυτές θα σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη νέων κλάδων της επιστήµης, την επέκταση του θεσµού των µεταπτυχιακών 
σπουδών, τη διαµόρφωση προϋποθέσεων για την προώθηση του θεσµού της συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, τη συµµετοχή τους στην ίδρυση ανοιχτών Πανεπιστηµίων, την 
ανάπτυξη σχέσεων µε τον κόσµο της οικονοµίας κ.ά. 
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Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν πραγµατικές προκλήσεις για τα ελληνικά Πανεπιστήµια που τα 
υποχρεώνουν να αναλάβουν νέους ρόλους, να θέσουν συνθήκες και να υιοθετήσουν µεθόδους 
δράσης και διοίκησης πρωτόγνωρες για το πανεπιστήµιο που γνωρίζουµε µέχρι τώρα. Εµπόδια 
στην προσπάθεια αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των παραπάνω προκλήσεων αποτελούν οι 
κατεστηµένες νοοτροπίες και οι ανελαστικότητες, που σε µεγάλο βαθµό χαρακτηρίζουν το θεσµικό 
πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστήµιου, η ανεπάρκεια χρηµατικών πόρων και η έλλειψη 
υψηλής στάθµης προσωπικού σε όλες τις βαθµίδες, σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις 
ειδικότητες. 

Η ανάδειξη της γνώσης ως κυρίαρχου συντελεστή της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου, 
σε συνδυασµό µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και τον έντονο ανταγωνισµό που αυτή 
συνεπάγεται, ασκούν πίεσεις κυρίως προς τέσσερις κατευθύνσεις. Προς τη δηµιουργία 
προϋποθέσεων παροχής γνώσεων πανεπιστηµιακού επιπέδου σε ολοένα µεγαλύτερα ποσοστά 
πληθυσµού σε σύγκριση µε το παρελθόν. Παράλληλα για τη διαµόρφωση θεσµών και υποδοµής 
ώστε να γίνει η διά βίου εκπαίδευση πραγµατικότητα για όλους. Ακόµη για την ικανοποίηση της 
ζήτησης των επιχειρήσεων για περισσότερη εκπαίδευση χρηστικού χαρακτήρα και τέλος την 
ανάπτυξη των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας µε ρυθµούς πρωτόγνωρους για το 
ελληνικό πανεπιστήµιο.  

[ ... ] 

Α. Κιντής (Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου) 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 02 – 08 – 2001 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Η θάλασσα στο χιόνι 
 
(Μια καθηγήτρια πηγαίνει για πρώτη φορά σε µία κωµόπολη λίγα χιλιόµετρα έξω από τη Φλώρινα 
για να δουλέψει ως αναπληρώτρια σε Επαγγελµατικό Λύκειο. Οι ιστορικές της γνώσεις για την 
περιοχή και η επιθυµία της να καλλιεργήσει την ιστορική συνείδηση των µαθητών της θα την 
οδηγήσουν στη δηµιουργία ενός Οµίλου Προφορικής Ιστορίας). 

 
Μέρες τριγύριζε στο µυαλό µου η σκέψη. Εκείνα τα βαρετά απογεύµατα που διάβαζα στο 

τραπεζάκι ή χάζευα στην τηλεόραση. Αφού τα παιδιά στο ΕΠΑΛ δεν διδάσκονται νεότερη ιστορία, 
είναι ευκαιρία να ασχοληθούν µε αυτήν µε βιωµατικό τρόπο. Να φτιάξω λοιπόν έναν όµιλο 
προφορικής ιστορίας! Έτσι θα καταφέρω να τα βγάλω από την αδράνεια. Να τα εµπλέξω σε µια 
ερευνητική διαδικασία που θα τος επιτρέψει να κάνουν τη σύνδεση της ιστορίας µε τη ζωή τους. 
Αυτό δεν ονειρευόµουν πάντα; Ένα µάθηµα Ιστορίας που οι µαθητές δεν θα παπαγαλίζουν απλώς 
ένα σχολικό εγχειρίδιο αλλά θα βουτάνε στα βαθιά της ιστορικής έρευνας. Ένα µάθηµα Ιστορίας, 
µονοπάτι προς την αυτογνωσία. Αφού λοιπόν δεν µπορώ να το κάνω στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράµµατος, ας το κάνω µε τον όµιλο. 

Έχω αγωνία αν θα ανταποκριθούν. Νοµίζω ότι σε κάποια µάτια διέκρινα αυτή τη δίψα για 
ένα διαφορετικό σχολείο. Ίσως πάλι να κάνω και λάθος. Είναι και ο Διευθυντής. Τι ανάγκη τον έχω; 
Τα µαζεύω µετά το σχόλασµα να τους µιλήσω. Τα περισσότερα φεύγουν µετά το πρώτο δεκάλεπτο. 
Μένουν όµως καµιά δεκαριά. Ανάµεσά τους και κάποια που δεν το περίµενα. Χαίροµαι. 
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Τους εξηγώ πώς θα δουλέψουµε. Ευτυχώς από τεχνολογία σκαµπάζουν περισσότερα από 
εµένα, άρα δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω και πολλά για τα τεχνικά, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση 
και τέτοια. Εστιάζω στα µεθοδολογικά. Πώς θα επιλέξουν τα πρόσωπα από τα οποία θα πάρουν 
συνέντευξη, πώς θα φροντίσουν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη τους, πώς θα σχεδιάσουν το 
ερωτηµατολόγιο. 

Καθορίζουµε τις µέρες συνάντησης. Μετά το σχόλασµα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 
Αν χρειαστεί και κανένα Σαββατοκύριακο. Θα συζητάµε την πορεία της οµάδας, την πρόοδο των 
συνεντεύξεων, τα προβλήµατα που τυχόν θα προκύπτουν. Τους προτείνω δειλά δειλά και µερικά 
βιβλία. Μπορώ να τους δανείσω και κάποια. Υπάρχει υλικό και στο διαδίκτυο. Διστάζω. Μήπως τα 
φοβίσω. Μήπως κάνουν πίσω.  

Εκείνο το µεταπτυχιακό δεν το έκανα τελικά. Μου έµεινε όµως πάντα το µεράκι. Δεν 
σταµάτησα να διαβάζω ούτε να ενηµερώνοµαι. Πήγα και σε κάποια συνέδρια και παρουσιάσεις 
βιβλίων. Συνάντησα παλιούς συµφοιτητές που είχαν προχωρήσει. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά, 
ένιωσα άβολα, δεν ξαναπήγα. Περιορίστηκα στο µοναχικό διάβασµα. Την έχω µελετήσει καλά την 
περιοχή. Περιµένω πως τα παιδιά αργά ή γρήγορα θα αναµετρηθούν µε µνήµες – τραυµατικές 
µνήµες. Δεν θα είναι εύκολο. 

Η αναµέτρηση µε το τραύµα ποτέ δεν είναι εύκολη. 
 

Ελευθερία Κυρίµη, «Η θάλασσα στο χιόνι», 
εκδόσεις Μεταίχµιο, 2019 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο των παραγράφων 5 – 7 του πρώτου 
κειµένου («Για την αντιµετώπιση ... ειδικότητες») σε 70 – 90 λέξεις. 

(15 µονάδες) 
 
Β1. «Είναι φανερό πως, για να ανταποκριθούν ... της οικονοµίας κ.ά.»: Να επισηµάνετε το 
είδος του συλλογισµού της παραγράφου και να τον αξιολογήσετε. 

(15 µονάδες) 
 

Β2. α) Ποια είναι τα δοµικά µέρη της τελευταίας παραγράφου του πρώτου κειµένου («Η 
ανάδειξη της γνώσης... ελληνικό πανεπιστήµιο»); Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η ίδια 
παράγραφος; 

(10 µονάδες) 
 

β) «Ειδικότερα, µε την αυξανόµενη συµµετοχή της γνώσης σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής και διανεµητικής διαδικασίας, οι ανάγκες σε ειδικευµένο δυναµικό µεσαίας και 
υψηλής στάθµης αυξάνονται µε πρωτόγνωρη ταχύτητα»: Να εντοπίσετε το είδος της 
σύνταξης και να τη µετατρέψετε στο αντίθετό της. 

(5 µονάδες) 
 
Β3. διαδραµατίσει, νοοτροπίας, ανταποκριθούν, πρωτόγνωρες, ανεπάρκεια: Να γράψετε 
ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις παραπάνω λέξεις του πρώτου κειµένου. 

(10 µονάδες) 
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Γ. Η ηρωίδα του δεύτερου κειµένου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει µια αλλαγή στον τρόπο 
µε τον οποίο διδάσκεται η Ιστορία, προκειµένου να τερµατιστεί το φαινόµενο της 
παπαγαλίας. Συµφωνείτε µε την άποψή της; Υπάρχουν άλλα στοιχεία της διδασκαλίας ή 
της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά; Να 
καταγράψετε τις σκέψεις σας σε ένα ενιαίο κείµενο 100 – 150 λέξεων. 

(15 µονάδες) 

Δ. Το πρώτο κείµενο πραγµατεύεται το ρόλο του Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο της νέας 
κοινωνίας. Ποιος πιστεύετε ότι οφείλει να είναι ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και πώς 
µπορούν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης να ανταποκριθούν σε 
αυτόν το ρόλο; Να έχετε υπόψιν σας πως το κείµενό σας αποτελεί εισήγηση σε µια σχετική 
συζήτηση που διεξάγεται στο σχολείο σας (300 – 400 λέξεις). 

(30 µονάδες) 
 

 

 

Καλή Επιτυχία! 
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