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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Γ' Γενικού Λυκείου 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. α. Λάθος -> σχολικό βιβλίο σελ. 16-17: «Η θεωρία συνιστά απόπειρα να 

εξηγήσουμε την καθημερινή μας εμπειρία με όρους που δεν μας είναι 

τόσο οικείοι… 

β. Σωστό -> σχολικό βιβλίο σελ. 21: Ο Μέρτον εξειδίκευσε ακόμη 

περισσότερο το λειτουργιστικό μοντέλο 

γ. Λάθος -> σχολικό βιβλίο σελ. 32: Οι βιοτέχνες αυτοί που ζούσαν στην 

ύπαιθρο απέκτησαν μεγάλη οικονομική ισχύ και, ενώ κατ’ αρχάς 

συνυπήρχαν με τους φεουδάρχες, αργότερα μπόρεσαν να τους 

εκτοπίσουν. 

δ. Σωστό -> σχολικό βιβλίο σελ. 58: Οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν τη 

μαρξιστική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης δεν συμπεριλαμβάνουν 

στην οπτική τους τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα του 

ατόμου. 

ε. Λάθος -> σχολικό βιβλίο σελ. 111: Για τον Ντυρκέμ ο κοινωνικός 

καταμερισμός Εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τα ίδια συμφέροντα 

 

Α2. I. δ. -> σχολικό βιβλίο σελ. 93: Έτσι, αν, για παράδειγμα, ένα κράτος 

ενδιαφέρεται να προστατεύσει όλους τους πολίτες, τότε θα ενισχύσει 

την εκπαιδευτική λειτουργία η οποία αποσκοπεί στην κοινωνική 

ενσωμάτωση 
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II. γ. -> σχολικό βιβλίο σελ. 134: στις οργανωμένες κοινωνίες δυτικού 

τύπου στις οποίες ζούμε η χρήση φυσικής βίας από ιδιώτη ή ακόμη 

από οργανωμένη ομάδα είναι παράνομη. Η μόνη αρχή που 

νομιμοποιείται να ασκήσει βία είναι η κεντρική πολιτική αρχή και οι 

μηχανισμοί της 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

B1. Σελ σχολικό βιβλίο σελ. 17-18: Ο Α. Κοντ … σημερινές κοινωνίες 

Πιο αναλυτικά: 

Για τα τρία στάδια της εξέλιξης του ανθρώπινου πνεύματος χρησιμοποιούμε τις 

παραγράφους: 

Ο Α. Κοντ διατύπωσε το νόμο των τριών σταδίων του ανθρώπινου 

πνεύματος: 

• Το θεολογικό στάδιο, στο οποίο ο άνθρωπος ερμηνεύει τον κόσμο (τα 

φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα) ως έργο θεοτήτων, δαιμόνων και 

γενικότερα υπερφυσικών δυνάμεων. Σ’ αυτό το στάδιο παρατηρείται 

μια «ειδική συμμαχία» ανάμεσα στην επίγεια και την πνευματική 

εξουσία, δηλαδή ανάμεσα στους στρατιωτικούς και τους ιερείς, ενώ η 

κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η οικογένεια.  

• Το μεταφυσικό στάδιο, στο οποίο ο άνθρωπος ερμηνεύει τον κόσμο με 

προσφυγή σε αφηρημένες ιδέες και έννοιες, όπως είναι αυτή της 

«φύσης», που την ανέδειξε σε πρωταρχική οντότητα. Στο στάδιο αυτό 

κυριαρχούν οι νομικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ενώ η κυρίαρχη 

κοινωνική οντότητα είναι το κράτος. • Το θετικό στάδιο, στο οποίο ο 

άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και ανακαλύπτει τους νόμους που 

τα διέπουν. Σ’ αυτό το στάδιο κυριαρχούν οι επιστήμονες και οι 

επιχειρηματίες, ενώ η κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι η 

ανθρωπότητα στο σύνολό της. 
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Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και την προηγούμενη 

παράγραφο δηλαδή: 

 

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Κοντ αναγνωρίζεται ως ο «ανάδοχος» της 

κοινωνιολογίας, αφού ήταν αυτός που πρότεινε τον όρο «κοινωνιολογία» 

(sociologie) για τη νέα επιστήμη. Ο Κοντ πίστευε ότι αυτός ο νέος κλάδος θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει στην κατανόηση της κοινωνίας, η οποία θα βασίζεται 

σε αυστηρές επιστημονικές αποδείξεις. Γι’ αυτό προσπάθησε να θεμελιώσει τη νέα 

επιστήμη χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τους τρόπους παρατήρησης και 

ανάλυσης της φυσικής, καθώς πίστευε ότι με αυτό τον τρόπο η κοινωνιολογία θα 

μπορούσε να εξηγήσει με αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο τα κοινωνικά 

φαινόμενα, την κοινωνική οργάνωση και τις κοινωνικές μεταβολές. 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία. 

 

και για την κατάδειξη της κοινωνιολογίας ως ανώτερη μορφή του θετικού 

πνεύματος χρησιμοποιούμε τις παραγράφους: 

 

Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό του Κοντ, το 

ανθρώπινο πνεύμα προχωρά από το θεολογικό στο μεταφυσικό τρόπο 

σκέψης, για να καταλήξει στο θετικό τρόπο που αποτελεί την κορυφαία 

φάση της εξέλιξης του πνεύματος. Ο Κοντ θεωρούσε ότι η κοινωνιολογία 

ήταν η ανώτερη μορφή του θετικού πνεύματος και μπορούσε να 

συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας, αν χρησιμοποιούσε την 

επιστημονική παρατήρηση, για να κατανοήσει, να προβλέψει και να 

ελέγξει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η προσέγγιση του Κοντ βοήθησε 

την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης για την κοινωνία, σήμερα όμως 

δεν τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής μεταξύ των κοινωνιολόγων, διότι δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί στις σημερινές κοινωνίες 
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B2. σχολικό βιβλίο σελ. 55: Η δεύτερη διάσταση … και το «υπερεγώ». 

Πιο αναλυτικά: 

Για τη δεύτερη διάσταση θα χρησιμοποιήσουμε τις παραγράφους: 

 

Η δεύτερη διάσταση αφορά την ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας 

και σχετίζεται περισσότερο με την ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού. 

Σύμφωνα με τον Φρόυντ, η προσωπικότητα του ατόμου αποτελείται από 

τρία μέρη:  

• Το «εκείνο» (id), το οποίο περιλαμβάνει τα βιολογικά ένστικτα και τις 

ροπές και λειτουργεί με βάση την άμεση ικανοποίηση των αναγκών 

(το ασυνείδητο).  

• Το «υπερεγώ» (superego), το οποίο αποτελεί το σύνολο των κανόνων 

συμπεριφοράς που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της.  

• Το «εγώ» (ego), που αποτελεί τη συνειδητή πλευρά της 

προσωπικότητας, τις ψυχικές λειτουργίες με τις οποίες το άτομο 

ενεργεί. Το «εγώ» έχει ως βάση την πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει 

ότι ρυθμίζεται από τις εσωτερικές παρορμήσεις του «εκείνο», αλλά 

και από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επιβάλλει η 

κοινωνία 

 

Για τον ρόλο των μηχανισμών θα χρησιμοποιήσουμε την παράγραφο: 

 

Από το «εκείνο», δηλαδή το ασυνείδητο, αναδύονται οι παρορμήσεις, τα 

ένστικτα και οι βιολογικές ορμές, οι οποίες συχνά συγκρούονται με το 

«υπερεγώ», δηλαδή την κοινωνία και τον πολιτισμό. Για να μπορέσει το 

άτομο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που του προκαλούν ένταση και 

άγχος, καταφεύγει συχνά σε μηχανισμούς άμυνας. Ο Φρόυντ έχει 

περιγράψει έναν αριθμό αμυντικών μηχανισμών, οι οποίοι είναι κυρίως 

έργο του «εγώ». Λειτουργούν όμως υποσυνείδητα και αποσκοπούν στην 

εξασφάλιση μιας ισορροπίας μεταξύ των τριών μερών της 

προσωπικότητας. Επομένως το «εγώ» λειτουργεί συχνά ως 

εξισορροπητικός μηχανισμός ανάμεσα στο «εκείνο» και το «υπερεγώ». 
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Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και την τελευταία 

παράγραφο δηλαδή: 

 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι σύγχρονες θεωρίες κοινωνικοποίησης δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στο κοινωνικό περιβάλλον και στις συνειδητές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων και λιγότερο στο ασυνείδητο και τα 

βιολογικά ένστικτα των ανθρώπων, τα οποία άλλωστε έχουν αμφισβητηθεί από 

σχεδόν όλους τους κοινωνιολόγους και τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους. 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. σχολικό βιβλίο σελ. 92: Σύμφωνα με τον Κρ. Ντε Μοντιμπέρ… στην αγορά της 

εργασίας. 

Πιο αναλυτικά: 

Σύμφωνα με τον Κρ. Ντε Μοντιμπέρ, η κοινωνιολογία έχει καταδείξει 

μέσα από την κριτική της ανάλυση ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός 

εκπληρώνει συγκεκριμένες λειτουργίες: 

1. Διαφυλάττει τον πολιτισμό του παρελθόντος. Η διαφύλαξη αυτή είναι 

σημαντική, γιατί ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαιώνισης του 

πολιτισμού που έχουν αναπτύξει οι προηγούμενες γενιές.  

2. Διασφαλίζει τη μετάδοση του πολιτισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι η εκπαίδευση σμιλεύει και κατασκευάζει τον «καλλιεργημένο» 

άνθρωπο μιας κοινωνίας.  

3. Προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου, η οποία μπορεί να 

λάβει δύο μορφές: ηθική και νοητική. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 

την ευθύνη να εξοπλίζει τα άτομα με ίδιες κατηγορίες σκέψης. Λόγω 

ίσως αυτής της λειτουργίας η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως ιδεολογικός 

μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνίας (και μάλιστα 

αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας). 
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4. Συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του ατόμου. 

Συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο «διανέμει» 

προσόντα που θα επιτρέψουν στα άτομα να ενταχθούν στην αγορά 

της εργασίας 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και τις επόμενες 

παραγράφους δηλαδή: 

 

Οι λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι έκδηλες (φανερές) και άδηλες (κρυφές). Η 

πιο σημαντική από τις έκδηλες λειτουργίες της είναι η μετάδοση των γνώσεων, 

των προτύπων και των αξιών. Τα στοιχεία αυτά, στο βαθμό που εσωτερικεύονται 

και αφομοιώνονται από τους μαθητές, οδηγούν τη δράση τους σε έναν κοινό 

προσανατολισμό. Η πιο σημαντική από τις άδηλες (κρυφές) λειτουργίες της 

εκπαίδευσης είναι η επιλογή που γίνεται στο σχολείο και συγκεκριμένα ο 

προσανατολισμός των πιο «αδύνατων» μαθητών προς την τεχνική εκπαίδευση. Η 

τεχνική εκπαίδευση φαινόταν ότι δημιουργήθηκε με σκοπό να προετοιμάσει τους 

μαθητές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και είχε σημαντικές διαφορές 

από τη γενική παιδεία που παρείχε το λύκειο. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η 

τεχνική εκπαίδευση κατέληξε να δέχεται τις αποκλεισμένες από το λύκειο μάζες 

των παιδιών που προέρχονται από τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Το 

φιλτράρισμα αυτό ισχύει και στις βαθμίδες της ανώτερης /ανώτατης 

εκπαίδευσης. Βέβαια, οι έκδηλες ή οι άδηλες λειτουργίες ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος εξαρτώνται από το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό 

πλαίσιο της κοινωνίας. Έτσι, αν, για παράδειγμα, ένα κράτος ενδιαφέρεται να 

προστατεύσει όλους τους πολίτες, τότε θα ενισχύσει την εκπαιδευτική λειτουργία 

η οποία αποσκοπεί στην κοινωνική ενσωμάτωση 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία. 

 

Γ2. σχολικό βιβλίο σελ. 101: Ο προβληματισμός … δομές. 

Πιο αναλυτικά: 

Ο προβληματισμός σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση ξεκινά από τη Γαλλική Επανάσταση, που αποτέλεσε την 

απαρχή για κοινωνικές αλλαγές υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια 

εποχή ο Ρουσό (J.J. Rousseau) ισχυριζόταν ότι οι άνθρωποι γεννιούνται 
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ίσοι, με τα ίδια δικαιώματα, και συνεπώς η κοινωνία πρέπει να 

επιβραβεύει τον καθέναν ανάλογα με τις ικανότητές του και όχι ανάλογα 

με την κοινωνική καταγωγή του. Η ισότητα ευκαιριών θεωρήθηκε ως 

ισότητα παρακολούθησης κάποιου ενιαίου προγράμματος μαθημάτων. 

Από εκεί και πέρα τόσο ο ίδιος ο μαθητής όσο και οι γονείς του είχαν την 

ευθύνη να αξιοποιήσουν την προσφορά αυτή. 

 

Η βιομηχανική επανάσταση με τους μετασχηματισμούς που επέφερε σε 

όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής (απαλλαγή της οικογένειας από τον 

εκπαιδευτικό της ρόλο, εκχώρηση λειτουργιών σε εξειδικευμένους 

φορείς) και η Γαλλική Επανάσταση με τις ιδέες της περί ισότητας 

ευκαιριών κατέστησαν την εκπαίδευση ένα μηχανισμό που καλείται να 

προωθήσει:  

1. την κοινωνική δικαιοσύνη,  

2. την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των νέων,  

3. την ένταξή τους στις υφιστάμενες κοινωνικές (εργασιακές ή άλλες) 

δομές. 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και τις επόμενες 

παραγράφους δηλαδή: 

 

Η εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και 

κατ’ επέκταση, της κοινωνίας. Μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των στάσεων, των 

αντιλήψεων και των νοοτροπιών που έχει το άτομο για το περιβάλλον, τον τρόπο 

ζωής και τον κόσμο. Παράδειγμα αλλαγής νοοτροπιών δείχνει και το παρακάτω 

διάγραμμα, στο οποίο καταγράφεται η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στους 

φορείς του ιού HIV /AIDS. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο πιο 

αρνητικός είναι κάποιος σε σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου (είναι 

δηλαδή πιο θετικός στη χρήση προφυλακτικού). Στην αγροτική Ουγκάντα της 

Αφρικής, από το 1995 και έως το τέλος του 20ού αιώνα, τα χαμηλότερα ποσοστά 

φορέων του ιού αφορούν άτομα που είχαν παρακολουθήσει κάποιες τάξεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η χρήση του προφυλακτικού στις σεξουαλικές 

επαφές είναι συχνότερη μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που έχουν πάει 

σχολείο). 

Η ένταξη των ατόμων στο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να παρέχει τις 

αναγκαίες (θετικές) δεξιότητες για τη μείωση ή την εξάλειψη των συμπεριφορών 
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που σχετίζονται με έναν επικίνδυνο τρόπο ζωής (άρνηση λήψης μέτρων 

προφύλαξης). Έχει επισημανθεί από την UNESCO ότι η εκπαίδευση μπορεί να 

σώσει ζωές, να προστατεύσει από θανατηφόρες ασθένειες, να σπάσει τον κύκλο 

της φτώχειας και να αποτελέσει ένα από τα κλειδιά της οικονομικής και της 

κοινωνικής ανάπτυξης. 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία 

 

Γ3. σχολικό βιβλίο σελ. 102-103: Αναμφισβήτητα… της κοινωνίας της γνώσης. 

Πιο αναλυτικά: 

Για τις αλλαγές που επέφεραν οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί στην 

εκπαίδευση θα χρησιμοποιήσουμε: 

 

Αναμφισβήτητα, οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί βοήθησαν στην 

καθιέρωση νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών και συστημάτων παροχής 

εκπαίδευσης, που εισάγουν καινούριες διδακτικές διαδικασίες, όπως 

είναι η εκπαίδευση από απόσταση (τηλεκπαίδευση). Η εκπαίδευση από 

απόσταση μειώνει τον άμεσο και προσωπικό χαρακτήρα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, ταυτόχρονα όμως καθιστά εφικτή τη σύνδεση 

των απομακρυσμένων περιοχών με τα αγαθά της εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

οι τεχνολογικοί αυτοί μετασχηματισμοί αφενός άλλαξαν την ίδια την 

εκπαιδευτική πράξη, αφού αμφισβητείται πια ο κλασικός τρόπος 

διδασκαλίας με επίκεντρο τη σχέση εκπαιδευτικού/μαθητή και αφετέρου 

καθιστούν απαραίτητη την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πράξης 

και τον προσανατολισμό της προς νέες μεθόδους μάθησης, στις οποίες 

κυρίαρχη θέση θα έχει η μηχανή και όχι ο άνθρωπος. 

 

και στη συνέχεια για την εξοικείωση και την εξειδίκευση 

 

Στην εποχή μας συγχέουμε συχνά την ανάγκη εξοικείωσης με τις νέες 

τεχνολογίες με ένα ζήτημα εντελώς διαφορετικό: την ανάγκη 

εξειδίκευσης. Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες είναι σήμερα μια 

αναγκαιότητα που επιβάλλεται από τις υπάρχουσες συνθήκες. 

Παράλληλα όμως με την εξοικείωση πρέπει και οι διδάσκοντες και οι 

διδασκόμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση και η τεχνολογία έχουν 

κοινωνικές αναφορές και κυρίως πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 
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υπάρχουν διλήμματα σχετικά με τις εφαρμογές της γνώσης στην 

κοινωνική πραγματικότητα. «Το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιείται για 

τον ηλεκτροφωτισμό, αλλά και για τη θανάτωση καταδίκων στην 

ηλεκτρική καρέκλα. Η πληροφορική χρησιμοποιείται στις διαδικασίες 

παραγωγής και ανταλλαγής εμπορευμάτων και υπηρεσιών ή στην 

εκπαίδευση, αλλά και στην αποθησαύριση κάθε είδους πληροφοριών για 

τους πολίτες από κρατικούς μηχανισμούς επιτήρησης ελέγχου και 

καταστολής...» (Κ. Σταμάτης, 2005:213). Η εξειδίκευση είναι μια εντελώς 

διαφορετική διαδικασία, που συνήθως γίνεται στους χώρους δουλειάς. 

Υπάρχει η αντίληψη ότι το σχολείο μάς μαθαίνει άχρηστα πράγματα, που 

δε θα μας βοηθήσουν να βρούμε δουλειά. Η αντίληψη που θέλει τη 

μόρφωση να ταυτίζεται με την κατάρτιση, εκτός του ότι είναι επιβλαβής 

για την ίδια τη μόρφωση, συνδέεται και με την εξής εσφαλμένη 

εντύπωση: ότι η παιδεία και η γνώση έχουν αξία, εφόσον μπορούν να 

αποτελέσουν εφαλτήριο για την ανέλιξη. Η παιδεία όμως και η γενική 

μόρφωση δεν έχουν αποκλειστικά χρηστικό χαρακτήρα. Επιτρέπουν, 

μέσα σε συνθήκες ισότητας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των ανθρώπων, ώστε αυτοί να έχουν 

τη δυνατότητα συνεχούς επαγγελματικής αναπροσαρμογής ανάλογα με 

τις εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και τις παραγράφους 

που προηγούνται δηλαδή: 

 

Ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας» προέκυψε από την τεχνολογική ανάπτυξη 

των προηγμένων χωρών, όπως άλλωστε είδαμε και στην ενότητα του βιβλίου τη 

σχετική με τη μεταβιομηχανική κοινωνία (κεφάλαιο 2). Η κοινωνία της 

πληροφορίας χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, από τη δυνατότητα γρήγορης 

συλλογής, αξιοποίησης, επεξεργασίας και μετάδοσης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών. Έτσι, ως σημαντικότερα προσόντα για τους πολίτες των 

προηγμένων κοινωνιών θεωρούνται η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα. 

Αυτά τα προσόντα δίνουν το όπλο της ανταγωνιστικότητας στους πολίτες, αλλά 

και στα κράτη. Σε ό,τι αφορά τον πολίτη, είναι φανερό ότι τα συγκεκριμένα 

προσόντα τον βοηθούν στη συνεχή επαγγελματική του εξέλιξη. Όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα των κρατών πολλοί θεωρούν ότι διεξάγεται ένας ιδιόμορφος 

«πόλεμος» ανάμεσά τους σχετικά με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
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συστήματος με στόχο αυτό να μπορεί να παράγει αξιοζήλευτη επιστημονική 

γνώση και να βοηθά τους νέους να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μια «δικτυακή 

κοινωνία». Έτσι στη σύγχρονη κοινωνία είναι προφανής η σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την κοινωνία της πληροφορίας, γι’ αυτό και καταβάλλονται 

συνεχείς προσπάθειες να εξοπλιστούν τα σχολεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Η εισαγωγή της πληροφορικής στα σχολεία έχει σκοπό να προωθήσει την 

εξοικείωση των μαθητών με τον Η/Υ, να βοηθήσει στη μάθηση άλλων γνωστικών 

αντικειμένων και να αποτελέσει εργαλείο για την αντιμετώπιση μαθησιακών 

δυσκολιών. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στη μαθησιακή 

διαδικασία κάνοντας προσιτές στο δάσκαλο και στο μαθητή, γνώσεις και 

πληροφορίες που παλαιότερα θα απαιτούσαν χρόνο για να αποκτηθούν. 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία 

 

 

ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. σχολικό βιβλίο σελ. 112: Ο Φορντ … τη μηχανοποίηση των εργοστασίων. 

Πιο αναλυτικά: 

Για τον Φορντ θα χρησιμοποιήσουμε την παράγραφο: 

Ο Φορντ (Η. Ford, 1863-1947) ακολουθώντας τα βήματα του Τέιλορ, 

προσθέτει στην οργάνωση της εργασίας το σύστημα της σειράς 

συναρμολόγησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος εκτελεί μια 

μηχανοποιημένη εργασία. Δεν είναι δηλαδή οι εργάτες που 

μετακινούνται στο χώρο δουλειάς εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες, 

αλλά τα κομμάτια που πρόκειται να συναρμολογηθούν τα οποία 

μεταφέρονται μπροστά στον εργαζόμενο. 

 

και στη συνέχεια για τις εφαρμογές του τεϊλορικού και φορντικού συστήματος: 

 

Οι εφαρμογές του τεϊλορικού και στη συνέχεια του φορντικού 

συστήματος οργάνωσης της εργασίας επέτρεψαν:  

 

• τη μείωση του μη ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου (π.χ. του χρόνου που 

ξοδεύεται για συνομιλίες μεταξύ των εργαζομένων),  

• τη μείωση του χειρωνακτικού προσωπικού, 
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• την αύξηση του ρυθμού εργασίας,  

• τη μαζική παραγωγή αγαθών (όπως το αυτοκίνητο Ford-T του 1908, 

χωρίς διαφοροποιήσεις στη μορφή ή το χρώμα),  

• τη δυνατότητα μαζικής ενσωμάτωσης στο εργατικό δυναμικό των μη 

καταρτισμένων μεταναστών, που ήταν Ευρωπαίοι αγροτικής 

καταγωγής, συχνά αναλφάβητοι,  

• τη μηχανοποίηση των εργοστασίων. 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και τις παραγράφους 

που ακολουθούν δηλαδή: 

 

Οι κοινωνικοί επιστήμονες της δεκαετίας του 1930 άσκησαν κριτική στον 

τεϊλορισμό, αφού η ανία και η επανάληψη των κινήσεων απομόνωσαν τον 

εργαζόμενο και καθιστούσαν τον ίδιο ένα εξάρτημα της μηχανής (αλλοτρίωση) 

και την εργασία του μονότονη. Ισχυρίστηκαν, όπως ο Ε. Μάγιο (Ε. Mayo, 1880-

1949), ο οποίος πραγματοποίησε πειράματα σε ομάδες εργαζομένων, ότι η αύξηση 

της παραγωγικότητας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εντατικοποίηση και 

την επανάληψη των κινήσεων αλλά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Συγκεκριμένα, τα πειράματα του Μάγιο έδειξαν ότι η βελτίωση της 

παραγωγικότητας πραγματοποιείται όταν οι εργαζόμενοι έχουν την αίσθηση ότι 

ανήκουν σε μια ομάδα, όταν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

ομάδας, όταν αισθάνονται ότι η γνώμη και τα συναισθήματά τους έχουν αξία για 

την επιχείρηση. Οι έρευνες του Μάγιο σηματοδότησαν την απαρχή του 

θεωρητικού μοντέλου των «ανθρώπινων σχέσεων» στο εργασιακό περιβάλλον. Με 

αφορμή το πείραμα του Μάγιο ξεκίνησε μια δριμεία κριτική στο τεϊλορικό-

φορντικό σύστημα οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής, με κύριο άξονα 

τον αποκλεισμό από την εργασιακή διαδικασία των δημιουργικών ικανοτήτων 

του ατόμου, όπως είναι η φαντασία, η συνθετική ικανότητα, η κριτική σκέψη 

 

δε θα βαθμολογηθεί αρνητικά 
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Δ2. σχολικό βιβλίο σελ. 128: Μετά την οικονομική κρίση του 1980 … θέσεις 

εργασίας. 

Πιο αναλυτικά: 

Για τον διάλογο στην Ευρώπη θα χρησιμοποιήσουμε την παράγραφο: 

 

Μετά την οικονομική κρίση του 1980 ξεκινά ένας διάλογος στην Ευρώπη 

για τη μείωση της συμβολής και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. 

Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται έως σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα τον 

επαναπροσδιορισμό της πολιτικής που αφορά τους μισθούς, τη 

φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση κ.ά. 

 

και στη συνέχεια για την αντιμετώπιση της ανεργίας ως κομβικό σημείο στην 

πολιτική κάθε κράτους θα χρησιμοποιήσουμε τις παραγράφους: 

 

Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί κομβικό σημείο στην πολιτική 

κάθε κράτους. Ο στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από τη μείωση της 

ανεργίας, η οποία αμβλύνει, με τη σειρά της, τις ανισότητες και τη 

φτώχεια. Για το λόγο αυτό διατυπώνονται προτάσεις όπως η μερική 

απασχόληση ή η πρόωρη συνταξιοδότηση εργαζομένων ή, αντίθετα, η 

αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο 

εντάσσεται και η ευελιξία στην εργασία, η οποία ορίζεται ως η συνεχής 

μετακίνηση του εργαζόμενου σε διαφορετικές εργασιακές θέσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι στη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής 

τους θα αλλάξουν παραπάνω από μία φορά θέση εργασίας. Τα 

συναισθήματα ωστόσο που συνοδεύουν τον εργαζόμενο εξαιτίας αυτών 

των αλλαγών είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. Τέτοια μέτρα 

εξάλλου θα πρέπει να συνοδεύονται και από την προσπάθεια ανάπτυξης 

της οικονομίας και τόνωσης των επενδύσεων, τα οποία με τη σειρά τους 

θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και τις παραγράφους 

που ακολουθούν δηλαδή: 

 

Σύμφωνα με κάποιες θεωρήσεις, μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και 

της ανεργίας μπορούν να ληφθούν και από το ίδιο το άτομο. Το άτομο είναι 
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δυνατόν να ενεργοποιηθεί και να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της 

προσωπικής του πορείας μέσω της εκπαίδευσης, της επανακατάρτισης και της 

απόκτησης άλλων τυπικών προσόντων. Συγκεφαλαιώνοντας, η εξάλειψη της 

φτώχειας και των ανισοτήτων θέτει το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης που, 

ως ιδεώδες, θεμελιώνεται στην αρχή της δίκαιης ανακατανομής των υλικών και 

συμβολικών πηγών πλούτου (π.χ. εισοδημάτων, αγαθών, υπηρεσιών, παιδείας, 

υγείας κτλ.). 

 

ή ακόμα και τις προηγούμενες δηλαδή: 

 

Το «κοινωνικό κράτος» αναφέρεται για πρώτη φορά στο Γερμανικό Σύνταγμα 

(1949), το οποίο και καθιερώνει τα κοινωνικά δικαιώματα (υγεία, εργασία, 

ασφάλιση κτλ.) και οδηγεί σε μια πολιτική παροχών προς τα οικονομικά 

ασθενέστερα στρώματα. Η δημιουργία συνεπώς του κοινωνικού κράτους 

(κράτους πρόνοιας) της συλλογικής δηλαδή αντιμετώπισης των ανισοτήτων, 

προσβλέπει σε μια ανακατανομή του πλούτου. Η ανακατανομή του πλούτου σε 

μια κοινωνία επιτυγχάνεται με διάφορα μέτρα όπως: • την πολιτική μισθών 

(συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οικογενειακά επιδόματα κ.ά.), • τη φορολογική 

πολιτική με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης στους οικονομικά ασθενέστερους 

(π.χ. μείωση φόρων για τις πολυμελείς οικογένειες, μείωση αναλογίας έμμεσων-

άμεσων φόρων), • την κοινωνική ασφάλιση (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

συνταξιοδότηση, επιδόματα σε άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά.), • την πρόσβαση σε 

κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. συμβουλευτική), • την πρόσβαση σε αγαθά πολιτισμού 

(π.χ. κοινωνικός τουρισμός, ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, εκδηλώσεις κ.ά.). 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία 

 

Δ3. σχολικό βιβλίο σελ. 145: Άλλες μορφές οργάνωσης … «ομάδες συμφερόντων». 

και σχολικό βιβλίο σελ. 142-143: Το πλουραλιστικό μοντέλο. Οι σύγχρονες 

κοινωνίες… ποσοστό αυτονομίας. 

Πιο αναλυτικά: 

Για τις ομάδες συμφερόντων θα χρησιμοποιήσουμε τις παραγράφους:  

 

Άλλες μορφές οργανωμένης πολιτικής δράσης είναι οι ομάδες πίεσης ή οι 

ομάδες συμφερόντων ή τα λόμπι. Οι θεωρίες για όλες αυτές τις 

οργανωμένες μορφές πολιτικής δράσης αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
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πλουραλιστικού μοντέλου εξουσίας. Πρόκειται για συνεκτικές 

κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται οργανωμένα με σκοπό την 

προώθηση αιτημάτων και συμφερόντων. Η προώθηση των αιτημάτων 

τους γίνεται μέσω της πίεσης και της επιρροής που ασκούν κατά τις 

διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Αν πρόκειται για προώθηση 

συμφερόντων στη βάση κοινών αντικειμενικών χαρακτηριστικών (π.χ. 

εργατικά συνδικάτα), θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «ομάδες 

συμφερόντων». 

 

Παρατήρηση: Αν κάποιος διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει και την επόμενη 

παράγραφο δηλαδή: 

 

Αν πρόκειται για προώθηση αιτημάτων στη βάση κοινών αξιών και αντιλήψεων, 

όπως είναι τα αιτήματα των ενώσεων καταναλωτών ή των οικολογικών 

οργανώσεων, τότε είναι ακριβέστερος ο όρος «ομάδες γνώμης». Και οι δύο πιο 

πάνω ομάδες διαφοροποιούνται από τα πολιτικά κόμματα, καθώς: α) δε 

στοχεύουν άμεσα στην κατάκτηση της εξουσίας και β) δεν ασχολούνται με 

ευρύτερα πολιτικά θέματα. Βέβαια, οι ομάδες πίεσης μπορεί να μη στοχεύουν 

στην κατάκτηση της εξουσίας, εντούτοις όμως μπορούν να μετεξελιχτούν σε 

κόμματα, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κόμματος των Πρασίνων στη 

Γερμανία, το οποίο αρχικά ήταν μια οικολογική ομάδα 

 

δε θα έχει αρνητική βαθμολογία 

 

Στη συνέχεια για το πλουραλιστικό μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε τις 

παραγράφους: 

 

Το πλουραλιστικό μοντέλο 

Οι σύγχρονες κοινωνίες διακρίνονται από κάθε είδους συγκρούσεις που 

λαμβάνουν χώρα σ’ αυτές και από τους διαφορετικούς τρόπους ζωής 

γύρω από τους οποίους οι πολίτες οργανώνουν τα συμφέροντά τους. 

Πολλά κινήματα, κόμματα και διάφορες ενώσεις ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους για το ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία. 

Σύμφωνα με το πλουραλιστικό μοντέλο οι πολιτικές αποφάσεις είναι 

αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών ανάμεσα σε αυτές τις 

διαφορετικές ενώσεις και ομάδες συμφερόντων. Καμία από αυτές τις 
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ομάδες δε φαίνεται να κρατά στα χέρια της όλη τη δύναμη, η οποία 

μάλλον διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι θεωρητικοί του 

πλουραλιστικού μοντέλου (όπως ο Ρ. Νταλ, ο Ρ. Αρόν και ο Τζ. 

Γκαλμπρέιθ) ισχυρίζονται ότι η δύναμη διαχέεται σε διάφορους τομείς, 

δηλαδή στον πνευματικό, το στρατιωτικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό 

και το διοικητικό τομέα. Οι ελίτ των τομέων αυτών - είτε συνεργάζονται 

μεταξύ τους είτε ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον - εκφράζουν αιτήματα 

και πιέσεις της κοινωνικής βάσης. Κάθε ελίτ έχει τη δυνατότητα να 

ασκήσει βέτο* και να ανατρέψει τις αποφάσεις των άλλων. Έτσι η 

εξουσία δεν ασκείται μόνο από μια διευθυντική τάξη (το επίπεδο Α της 

πυραμίδας του Μιλς) αλλά και από τις ελίτ των διαφόρων τομέων, όπως 

είναι οι διανοούμενοι, οι συγγραφείς και οι επιστήμονες, οι αρχηγοί του 

στρατού και της αστυνομίας, οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, οι 

ηγέτες των εργατικών συνδικάτων και των πολιτικών κομμάτων, οι 

ανώτατοι υπάλληλοι στη διοικητική εξουσία. Στα πλουραλιστικά 

πολιτικά συστήματα οι έχοντες εξουσία χαλιναγωγούνται από τους 

νόμους, ελέγχονται θεσμικά από το κράτος, ενώ φαίνεται ότι οι διάφορες 

ομάδες συμφερόντων απολαμβάνουν ένα υψηλό ποσοστό αυτονομία 

 


