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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1 
Στο κείμενο αυτό γίνεται λόγος για την «αυτομόρφωση», τη διαδικασία δηλαδή κατά 
την οποία ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να συμβάλει στην εκπαιδευτική του κατάρτιση. 
Σε αυτήν την πορεία, βέβαια, δε δρα μεμονωμένα, αλλά συνεργάζεται και επικοινωνεί 
με θεσμούς, οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν 
οδηγείται σε κοινωνική απομόνωση αλλά συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση του. Ο 
κύριος, όμως, λόγος που η αυτομόρφωση γίνεται αναγκαία στις μέρες μας είναι οι 
αλλαγές στην αγορά εργασίας και οι επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις. 
Στη σύγχρονη εποχή, λοιπόν, η μόρφωση είναι μια διαδικασία που καλύπτει όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 
 
Β1 
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της γνώσης έχει επιφέρει σήμερα θεαματικές 
αλλαγές, κυρίως στον τομέα της οργάνωσης των κρατών. Η γνώση πλέον εξελίσσεται 
με ταχύτατους ρυθμούς. Στη σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία οι νέοι θα κληθούν 
να αλλάξουν πολλές φορές επάγγελμα, αφού η αγορά εργασίας δε θα έχει πια στατικό 
αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Λόγω της οικονομικής κρίσης, της ανασφάλειας  στο 
χώρο εργασίας, της κατάργησης και της συρρίκνωσης επαγγελμάτων, των μαζικών 
απολύσεων και της αυτοματοποίησης της παραγωγής, η απόκτηση ενός πτυχίου ή 
μιας δεξιότητας δεν μπορεί πλέον να αποτελεί το μόνο εφόδιο για την επαγγελματική 
αποκατάσταση. Γι’ αυτό, ο νέος οφείλει συνεχώς να καταρτίζεται και να 
επιμορφώνεται, ώστε να έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί μια αξιοπρεπή θέση 
εργασίας και να διαπραγματεύεται τις εργασιακές συνθήκες με τον ωφελιμότερο γι’ 
αυτόν τρόπο. Συνεπώς, η πρόσβαση στη γνώση, η προσαρμοστική ικανότητα και η 
ευελιξία καθίστανται πλέον αναγκαίες στο διαμορφούμενο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.   
 
Β2  
α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης. Η θεματική περίοδος 
«Η εκπαίδευση…19ο αιώνα» δημιουργεί στον αναγνώστη το ερώτημα «γιατί», το 
οποίο απαντάται στα σχόλια της παραγράφου  «Και τούτο επειδή…καθημερινής 
ζωής». Άλλωστε, στην αρχή των σχολίων υπάρχει ο αιτιολογικός σύνδεσμος 
«επειδή», που παραπέμπει στην αιτιολόγηση. 
 
β) Θεματική περίοδος: «Η εκπαίδευση …19ο αιώνα» 
    Σχόλια (λεπτομέρειες): «Και τούτο επειδή…ζωής» 
    Κατακλείδα: «Η εκπαιδευτική πράξη…τειχών» 
 
Β3 
α) ατομική → ομαδική / συλλογική 
    επιτρέπουν → εμποδίζουν / αποτρέπουν 
    ανεπαρκείς → επαρκείς 
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    διαφορετικές → ίδιες / όμοιες 
    επεκτείνεται → περιορίζεται 
 
β) συνεχή → διαρκή / αδιάλειπτη 
    χρησιμότητα → ωφελιμότητα 
    συνέπειες → αποτελέσματα / επιπτώσεις 
    δεξιότητες → ικανότητες 
    καθίσταται → γίνεται / είναι / αποβαίνει 
 
Β4 
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιστημονικού λόγου στο κείμενο είναι τα 
ακόλουθα: 
- Λογική οργάνωση του κειμένου: η συγγραφέας αρχικά αναφέρει τον ορισμό της 

αυτομόρφωσης, συνεχίζει με τα χαρακτηριστικά της και τη σημασία της για τη 
ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και καταλήγει στη γενική θέση για την 
αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης. 

- Κριτική στάση απέναντι στη σχετική βιβλιογραφία: δε γίνεται αποδεκτός ο 
ορισμός του Durkheim για την εκπαίδευση. 

- Ειδικό επιστημονικό λεξιλόγιο (π.χ. «αυτομόρφωση», «κανονιστική μετάδοση 
γνώσεων») 

- Επίκληση στη λογική: α) επιχειρήματα (1η και 3η παράγραφος), β) τεκμήρια: 
παραδείγματα (2η παράγραφος)  

- Κυριολεκτική χρήση της γλώσσας, σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση: «Με 
τον όρο αυτομόρφωση…κατάρτισης», «όμως οι πρωταρχικοί … αγορά 
εργασίας». 

- Σοβαρό και αντικειμενικό ύφος. 
 

Γ1 
 

Προτεινόμενοι τίτλοι: 
Η αυτομόρφωση ως συνώνυμο του σύγχρονου ανθρώπου 

Δια βίου μάθηση: μια αναγκαιότητα των καιρών 
«Γηράσκω ἀεί διδασκόμενος» 

 
(Επειδή πρόκειται για άρθρο, επισημαίνεται ότι ο μαθητής πρέπει να ξεκινήσει ειδικά 
με αναφορά στην επικαιρότητα και στη συνέχεια να γενικεύσει, απαντώντας στα 
ζητούμενα του θέματος). 
 
Α΄ ζητούμενο: Η σημασία της αυτομόρφωσης 
α) Εξυπηρετεί άμεσες ανάγκες που αφορούν στην εργασία, καθώς τα δεδομένα σε 
όλους τους τομείς της εργασίας αλλάζουν και εξελίσσονται. Νέες τεχνικές και 
μέθοδοι επινοούνται με σκοπό τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και την κάλυψη 
βιοτικών, πνευματικών και ηθικών αναγκών. Ο σύγχρονος άνθρωπος, επομένως, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στον επαγγελματικό στίβο, οφείλει 
να επιδιώκει την αυτομόρφωση. 
β) Ο άνθρωπος αποτελεί οργανικό μέλος του κοινωνικού συνόλου και οφείλει να 
υπηρετεί το κοινό καλό. Επομένως, είναι αναγκαίο να ανανεώνει τις γνώσεις του, 
προσπαθώντας να προσφέρει ό,τι καλύτερο στην κοινωνία. 
γ) Η αυτομόρφωση βοηθά τον άνθρωπο να είναι ένας ενημερωμένος και ενεργός 
πολίτης. Η γνώση τού δίνει τη δυνατότητα να οξύνει την κριτική του σκέψη, να 
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διακρίνει ανάμεσα στην αλήθεια και την προσπάθεια παραπλάνησής του από κάθε 
μορφής δημαγωγία, να διατηρεί το μυαλό του σε διαρκή εγρήγορση. 
δ) Συμβάλλει στην αυτοβελτίωσή του, αφού η γνώση καλλιεργεί και διαμορφώνει το 
χαρακτήρα και ικανοποιεί την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για γνώση («ὁ 
ἄνθρωπος φύσει τοῦ εἰδέναι ὀρέγεται»). 
 
Β΄ ζητούμενο: τρόποι αυτομόρφωσης 
1. Σε ατομικό επίπεδο: 
α) Η συνεχής ενημέρωση όσον αφορά στον εργασιακό τομέα μπορεί να συντελεστεί 
με παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία. Παράλληλα, η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ξένων γλωσσών, βοηθά τον άνθρωπο να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το 
επάγγελμά του και να συνεργάζεται με συναδέλφους του σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, 
μετά την απόκτηση οποιουδήποτε πτυχίου, χρήσιμο είναι να ακολουθεί 
μεταπτυχιακές σπουδές. 
β) Πολλοί άνθρωποι ήδη, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σημασία της αυτομόρφωσης, 
παρακολουθούν μαθήματα στο πλαίσιο του ανοιχτού πανεπιστημίου, σε τομείς που 
αφορούν τόσο στο επάγγελμά τους όσο και σε άλλους τομείς της γνώσης. Ο θεσμός 
αυτός πρέπει να επεκταθεί και να αρχίσει να απευθύνεται σε όλο και περισσότερους 
ανθρώπους, προσπάθεια στην οποία σημαντική είναι η αρωγή του κράτους. 
γ) Ως μέρος του κοινωνικού συνόλου ο άνθρωπος, επιβάλλεται να ενημερώνεται για 
τα τεκταινόμενα ανά τον κόσμο, παρακολουθώντας με κριτική διάθεση τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, ενέργεια που βοηθά στη διαμόρφωση πολιτικής και 
κοινωνικής συνείδησης. Αυτό θα τον καταστήσει ικανό να συνειδητοποιήσει το 
μέγεθος των προβλημάτων της σύγχρονης εποχής, όπως η ρύπανση του 
περιβάλλοντος, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Παράλληλα, με τη 
γνώση αυτή θα μπορεί με ουσιαστικό τρόπο να συμμετάσχει στην επίλυση των 
προβλημάτων αυτών. 
δ) Τέλος, ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τη γνώση χρησιμοθηρικά, αλλά να 
προσπαθεί να διευρύνει συνεχώς τους ορίζοντές του, πράγμα το οποίο μπορεί να 
επιτευχθεί με επαφή τόσο με την τέχνη και τη γενικότερη πολιτιστική παραγωγή που 
συντελείται παγκοσμίως όσο και με γνωστικά αντικείμενα τα οποία δεν άπτονται 
μόνο των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων. 
 
2. Σε συλλογικό επίπεδο: ακριβώς επειδή το άτομο δε λειτουργεί αποκομμένο 
από το κοινωνικό σύνολο, η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να προσφέρουν τα 
μέσα και τους θεσμούς, να παρέχουν τα κίνητρα και να προκαλούν το ενδιαφέρον 
των ανθρώπων, ώστε να επιδιώξουν την αυτομόρφωση. 
α) Ίδρυση με την εποπτεία και υποστήριξη της πολιτείας νέων εκπαιδευτικών 
θεσμών, με σκοπό τον περιορισμό του αναλφαβητισμού, και ενδυνάμωση των ήδη 
υπαρχόντων (νυχτερινά σχολεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί σύλλογοι). Γι’ αυτό 
απαραίτητη είναι η οικονομική ενίσχυση και η στελέχωση με επαρκώς καταρτισμένο 
προσωπικό. 
β) Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της γνώσης και των σύγχρονων δεδομένων 
όσον αφορά στη διακίνηση ανθρώπων και ιδεών, η πολιτεία στο πλαίσιο μιας 
ευνομούμενης ανθρωπιστικής κοινωνίας πρέπει να μεριμνήσει για την εκπαίδευση 
των μεταναστών, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής. 
γ) Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι πνευματικοί άνθρωποι θα πρέπει να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου για 
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αυτομόρφωση, παρέχοντας του αντικειμενική και πολύπλευρη ενημέρωση και 
εκλαϊκεύοντας τη γνώση, ώστε να γίνει προσιτή στο ευρύ κοινό. 
 
Επιλογικά: Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αυτομόρφωση στη σύγχρονη εποχή 
καθίσταται απαραίτητη, όχι μόνο για καθαρά πρακτικούς λόγους, αλλά και για τη 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, που θα είναι ικανή να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Γι’ αυτό είναι εύστοχη η παρατήρηση 
που κατά καιρούς έχει διατυπωθεί, ότι δηλαδή η σημαντικότερη επένδυση ενός 
κράτους, προκειμένου να προοδεύσει, είναι στον τομέα της εκπαίδευσης των πολιτών 
του, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. 
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