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ΘΕΜΑ Β 
α) Ο καταμερισμός εργασίας είναι η κατανομή των εργασιών μεταξύ των εργαζομένων, η 
οποία οργανώνεται από την ίδια την επιχείρηση, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητά 
της. 
 
β) Σύμφωνα με τη Μαρξιστική θεώρηση ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας είναι αυτός 
που φέρνει σε αντίθεση συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Αναλυτικότερα, οι ιδιοκτήτες των 
μέσων παραγωγής και οι εργάτες έρχονται σε σύγκρουση όσον αφορά τη διανομή του 
πλούτου που δημιουργείται από την εργασία (υπεραξία), αφού βέβαια δεν έχουν τα ίδια 
συμφέροντα. Για τον Μαρξ αυτή η αντιπαράθεση, άλλωστε, αποτελεί τη βάση της πάλης των 
τάξεων. 
 
γ) Ο Τέιλορ προτείνει την ορθολογικοποίηση των εργασιών στα εργοστάσια της Αμερικής, 
κατανέμοντας την εργασία: οριζόντια, έτσι ώστε κάθε εργάτης να εκτελεί μέρος της 
συνολικής εργασίας και κάθετα, έτσι ώστε να διαχωρίζεται η σύλληψη της οργάνωσης της 
εργασίας από την εκτέλεσή της. Σύμφωνα με την Τειλοριστική θεώρηση ο καταμερισμός της 
εργασίας χωρίζει τους εργαζόμενους σε δυο ξεχωριστές ομάδες και συντείνει στην περαιτέρω 
πόλωση του εργατικού δυναμικού.  
 

 
 
 



Β’ ΟΜΑΔΑ 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
α)  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. 
 
β)  Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή οι ρυθμοί εξάπλωσης της τεχνολογίας είναι 
ιλιγγιώδεις και αυτή η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας επιφέρει αλλεπάλληλες συνέπειες 
στην κοινωνική και προσωπική ζωή του σημερινού ανθρώπου. Αρχικά, υπήρξε η ελπίδα ότι η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας θα αποτελούσε το μέσο για την άμβλυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Όμως, αυτές οι αισιόδοξες προβλέψεις 
διαψεύστηκαν. 
 Κατά πρώτον, οι νέες τεχνολογίες δεν είναι πανάκεια, δηλαδή δεν είναι το μοναδικό 
μέσο για να σωθεί ο κόσμος από την υπανάπτυξη, τη φτώχεια ή την ανεργία. Από το 1979 
είχε επισημανθεί από διάφορους μελετητές ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει πετύχει μεγάλα 
ποσοστά τυπικής εγγραματοσύνης, αλλά συγχρόνως έχει παραγάγει καινούριες μορφές 
αναλφαβητισμού. Συχνά αυτός ο αναλφαβητισμός 
συνδέεται με τη μερική εξάπλωση της τεχνολογίας. Οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν κυρίως 
για τους φανατικούς χρήστες της λεγόμενης κοινωνίας της γνώσης, αφού παρατηρείται ότι 
αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με ευχέρεια και με ακρίβεια, δεν μπορούν 
να θυμηθούν βασικά γεγονότα της ιστορίας της χώρας τους ή δυσκολεύονται να κάνουν 
εύκολους, λογικούς, απλούς συλλογισμούς. 
 Κατά δεύτερον, η ατομική ολοκλήρωση και η διαμόρφωση μιας  ολόπλευρης 
προσωπικότητας είναι μια ιδιαιτέρως κοπιαστική, σύνθετη και πολυφασική διαδικασία που 
απαιτεί πολύ προσπάθεια και επιμονή εκ μέρους του ίδιου του υποκειμένου. Η εξάσκηση του 
νου και η λήψη μιας ποιοτικής εκπαίδευσης είναι δυο από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
αυτοπραγμάτωση του ατόμου και για την ψυχοσυναισθηματική και πνευματική του 
καλλιέργεια. Δυστυχώς, στις μέρες μας τα παιδιά έχουν σημαντικά εκπαιδευτικά 
ελλείμματα. Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά, πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο, είναι ήδη 
τηλεθεατές, έχουν δηλαδή κατακλυστεί από τις εικόνες της τηλεόρασης. Στη συνέχεια όμως, 
ως μαθητές πια, καλούνται να ενταχθούν σε μια μαθησιακή διαδικασία βασισμένη στον 
πολιτισμό της προφορικής και της γραπτής ομιλία καλούνται να κάνουν ανάλυση, σύνθεση, 
παραγωγή ή εκφορά του λόγου, καλούνται να σχολιάσουν, να κρίνουν ή να συγκρίνουν, 
καλούνται δηλαδή να συμμετάσχουν σε όλες αυτές τις μαθησιακές διαδικασίες που μπορούν 
να τα οδηγήσουν στη γνώση, ενώ είναι ήδη εξοικειωμένα με τον πολιτισμό της εικόνας. 
 Συμπερασματικά, οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν εχέγγυο για την καταπολέμηση 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού ή για τον περιορισμό καταστάσεων οικονομικής 
αποστέρησης. Ταυτοχρόνως, η απόκτηση κριτικής και αφαιρετικής σκέψης και η οικοδόμηση 



της ατομικής ταυτότητας είναι δυο διαδικασίες σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να 
ταυτιστούν με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
α)  Η έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση της UNESCO επισημαίνει τη 
σπουδαιότητα της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης, δίνοντας έμφαση στους ακόλουθους 
στόχους της μάθησης, που αποτελούν τους πυλώνες της γνώσης: 
α) να μάθει στο άτομο πώς να μαθαίνει, δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της κατανόησης 
του κόσμου, 
β) να του μάθει πώς να ενεργεί, έτσι ώστε να είναι παραγωγικό στο χώρο του, 
γ) να του μάθει πώς να ζει μαζί με τους άλλους, δηλαδή πώς να συμμετέχει στη ζωή τους και 
να συνεργάζεται μαζί τους, 
δ) να του μάθει πώς να υπάρχει... Η εκπαίδευση πρέπει να δώσει στους ανθρώπους την 
ελευθερία της σκέψης, της κρίσης, της έκφρασης των αισθημάτων και της φαντασίας, για να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τη δυνατότητα να ελέγχουν όσο εξαρτάται από αυτούς 
τη ζωή τους.. 
 
β)  Η έκφραση «Εκπαίδευση για όλους» εμφορείται από τις ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης, οι οποίες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους συντάκτες των διακηρύξεων 
της UNESCO. Οι «ουμανιστές» αυτού του διεθνούς οργανισμού σχεδίασαν κοινωνικές 
δράσεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ατομικής ευημερίας. 
Αναλύοντας αυτές τις κατ’ επίφαση ανθρωπιστικές αξίες και τις εξισωτικές κοινωνικές 
πολιτικές μέσα από το πρίσμα της θεωρίας του Μπουρντιέ θα καταστεί σαφές ότι η 
εκπαίδευση δε συνιστά ένα μέσο αλλαγής της κοινωνίας. Τουναντίον, οι λειτουργίες του 
εκπαιδευτικού μηχανισμού συντείνουν προς την αναπαραγωγή της κοινωνίας και τη 
διαιώνιση της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων.  
 Κατά πρώτον,  η έκφραση «Εκπαίδευση για όλους» βασίζεται στις αρχές της Γαλλικής 
Επανάστασης, δηλαδή στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη των δημιουργικών 
ικανοτήτων των νέων και στην ένταξή τους στις υφιστάμενες κοινωνικές (εργασιακές ή 
άλλες) δομές. Επιπροσθέτως, μπορεί να ειπωθεί ότι οι εκπρόσωποι της UNESCO διατείνονται 
ότι εφαρμόζουν τις θέσεις του Ρουσό ότι δηλαδή οι  άνθρωποι γεννιούνται 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. ακόμη, ισχυρίζονται ότι 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. 
 Ο Μπουρντιέ, όμως, παραθέτει μια εντελώς ριζοσπαστική θεώρηση και προσεγγίζει το 
θέμα της ισότητας των ευκαιριών μέσα από μια εκ διαμέτρου αντίθετη οπτική γωνία. 
Αναλυτικότερα, ο  Μπουρντιέ κατέδειξε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως σύστημα 
επιλογής που ευνοεί τις ανώτερες τάξεις σε βάρος των υπολοίπων. Αυτή η προνομιακή 
μεταχείριση των ανώτερων τάξεων είναι εμφανής στον τίτλο σπουδών που χορηγείται από 
το σχολείο. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης του μαθητή που αναγράφεται στον τίτλο 
σπουδών του είναι στην ουσία μια απονομή ιδιοτήτων στο μαθητή. Αυτή η απονομή των 
ιδιοτήτων (είτε είναι θετική, όπως π.χ. απολύεται με λίαν καλώς, είτε αρνητική, όπως 
απορρίπτεται ή παραπέμπεται, που ισούται με στιγματισμό) κατατάσσει τα άτομα σε 
ιεραρχημένες κοινωνικές ομάδες. 



 Επιπλέον, ο τίτλος σπουδών λειτουργεί και ως απόδειξη ότι αυτός που τον κατέχει 
συνδέεται με μια κουλτούρα που αποκτιέται από τη σχολική εκμάθηση. Όποιος δε διαθέτει 
αυτού του είδους την κουλτούρα εκτοπίζεται σε αδιαβάθμητα ινστιτούτα ή σε 
επαγγελματικές σχολές. Με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να καθιστά 
φυσικές τις κοινωνικές ανισότητες, αφού τις μετατρέπει σε ανισότητες κουλτούρας και 
ευφυΐας, δηλαδή μετατρέπει τα κοινωνικά προνόμια σε αξιοκρατικά κριτήρια, έτσι που 
κάποιοι, για παράδειγμα, να είναι «φυσικά» προορισμένοι για ανώτερες σπουδές και κάποιοι 
για τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές. Άλλωστε, 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. 
 Συμπερασματικά, η εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί ένα προνόμιο, το οποίο 
απολαμβάνουν τα μέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων και στην ουσία δε δίνονται ίσες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές των λαϊκών στρωμάτων. 


