
 
 

 
1. α) Ποιο είδος σύνταξης (ενεργητική ή παθητική) χρησιμοποιείται στα παρακάτω χωρία; Για ποιο 
λόγο ο συγγραφέας επιλέγει αυτού του είδους τη σύνταξη; Να μετατρέψετε το χωρίο στο άλλο 
είδος σύνταξης. 

 «Ο νόμος ορίζει τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο ως υποχρεωτική» 

 «Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή πιστοποιούνται από το οικείο Κέντρο 
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)» 

 
2. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες συνδετικές λέξεις με άλλες συνδετικές λέξεις χωρίς να 
αλλάζει το νόημα: 

Η συζήτηση γύρω από την κατ’ οίκον εκπαίδευση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς αγγίζει 
τομείς όπως η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η παιδοψυχολογία, η ίδια η 
δημοκρατία και η ελευθερία του πολίτη να χειραφετηθεί σε έναν τόσο σημαντικό τομέα όπως αυτός 
της παρεχόμενης γνώσης. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα, διότι άπτεται θεμάτων όπως η 
κοινωνικοποίηση του παιδιού, η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, ο ρόλος της οικογένειας στην 
αγωγή του παιδιού, η ποιότητα του περιεχομένου του προγράμματος εκπαίδευσης, η επάρκεια του 
γονέα να διδάξει το παιδί του, η τεράστια δαπάνη ενέργειας από τον γονέα- διδάσκαλο κ.λπ. 

Σε πολλές χώρες η κατ’ οίκον διδασκαλία είναι νόμιμη. Η μεγαλύτερη διάδοση της εναλλακτικής 
αυτής εκπαιδευτικής διαδικασίας σημειώνεται στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στη Μεγάλη Βρετανία, την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αλλού απαγορεύεται δια νόμου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν 
είναι κοινωνικώς αποδεκτή και ως εκ τούτου είναι ανύπαρκτη, παρότι δεν απαγορεύεται ρητώς από 
τον νόμο. 
 
3. Να εντοπίσετε τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα της παραγράφου που ακολουθεί. 
Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως η πληροφορική με το τεράστιο πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών, έχει 
σχεδόν ταυτισθεί με ό,τι χαρακτηρίζουμε ως ανάπτυξη. Κάθε χώρα που προσβλέπει στην 
ανάπτυξη (οικονομική, τεχνολογική κ.λπ.) έχει κυριολεκτικά «γαντζωθεί» από τις νέες τεχνολογίες: 
τις έχει εισαγάγει στην Εκπαίδευση, ενισχύει την έρευνά τους, χρηματοδοτεί τις εφαρμογές τους, 
προωθεί με κάθε τρόπο ό,τι έχει σχέση μ’ αυτές, ιδιαίτερα με την τεχνολογία των Η/Υ. Εκείνο που 
δεν έχει ίσως βαθύτερα συνειδητοποιηθεί, ιδίως στην Ελλάδα, είναι η σπουδαιότητα των νέων 
τεχνολογιών για μια ποιοτική παιδεία που αποτελεί και την προϋπόθεση για κάθε μορφής 
ανάπτυξη μιας χώρας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Να γράψετε μια νέα λέξη (απλή ή σύνθετη) από το πρώτο συνθετικό της λέξης που σας δίνεται, 
όπως το παράδειγμα. 

 
 
 
 
5. Να εντοπίσετε τις διαθέσεις των ρημάτων των παρακάτω προτάσεων. 

 



6. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική σύνταξη στην παθητική και το 
αντίστροφο. 

 
 
 
7. Σε μια επιστολή προς το Διευθυντή του σχολείου σας, ως μέλος του 15μελούς, να απαριθμήσετε 
μερικά από τα βασικά προβλήματα του σχολείου σας και να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής 
τους. 
 
 
 
 

 

 

 

Παραγωγή Υλικού:  Ευαγγελία Χίντζιου, Θεοδώρας Πυττέρου 

Πηγές: 

https://filologika.gr/gimnasio/v-gymnasiou/neoelliniki-glossa-v-gymnasiou/kritirio-axiologisis-enotita-
4b/ 

https://filologika.gr/gimnasio/v-gymnasiou/neoelliniki-glossa-v-gymnasiou/kritirio-axiologisis-enotita-
4/ 
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