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Ερωτήσεις/ζητούμενα  για αιτίες, παράγοντες, αποτελέσματα, προϋποθέσεις, 
τρόπους αντιμετώπισης με 1 έννοια ( χωρίς πεδίο διερεύνησης)

Σε μια δεκάλεπτη ομιλία σας, να επισημάνετε τις αρνητικές όψεις του φανατισμού στην κοινωνική ζωή 

Να εκφράσετε τις ανησυχίες σας για ενδεχόμενη κακή εφαρμογή της γνώσης

Ποιες είναι οι αιτίες των προκαταλήψεων;

Πώς μπορούν οι νέοι να επανασυνδεθούν με την παράδοση;

παραδείγματα

2. Αναλύω  την έννοια ανάλογα με το γένος της

1. Αντιγράφω το ζητούμενο

3. Σκέφτομαι τους θεματικούς τομείς  και βρίσκω τις κατάλληλες απαντήσεις

1.̀ Ανθρωπος 
Βιολογικός τομέας
Πνευματικός τομέας
Αισθητική καλλιέργεια
Ψυχολογικός τομέας
Κοινωνικές σχέσεις
Ηθικός τομέας/συμπεριφορά
Πολιτική συμπεριφορά
Εθνική συνείδηση
Οικουμενικό πνεύμα
Επαγγελματικός τομέας
Ελεύθερος χρόνος
                        
2. Φυσικό περιβάλλον                                  
Μεγαλουπόλεις      
                                   
3.Κοινωνικό περιβάλλον
Φορείς κοινωνικοποίησης
Κοινωνικά προβλήματα
Συμπεριφορά ανθρώπων
στην κοινωνία –στους διαφορετικούς     
                        
4. Πολιτισμικό περιβάλλον                            
Επιστήμη-τεχνολογία                                 
Οικονομία-εργασία  
Πολιτική ζωή                                   
Πνευματική ζωή                                         
Ηθική ζωή  - Κοινωνικές αξίες                                                                                            
Εθνική ζωή                                                 

5. Διακρατικές σχέσεις

Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες

Απαντήσεις/έννοιες

Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες

Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες
Απαντήσεις/έννοιες

Απαντήσεις/έννοιες

βλέπε θεματικούς τομείς βιβλίο μαθητή σελ.
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Στη  θεματική πρόταση αναφέρω τις απαντήσεις με  χρήση γενικότερου όρου.

Πρώτα διευκρινίζω την αιτία , το αποτέλεσμα, την 
προϋπόθεση ή τον τρόπο αντιμετώπισης (με συνώνυμα, 
ε πεξ ηγ ήσε ι ς ,  πα ραδ ε ί γ ματα ,  πε ρι γραφι κό ο ρισ μό, 
συγκρίσεις)

μετά προσθέτω επιχειρήματα πώς και γιατί η Α έννοια 
παράγει αποτελέσματα 

Ὰ Εννοια

Ταξινομώ τις 
απαντήσεις μου

1η Απάντηση/
έννοια

2η Απάντηση/
έννοια

3η Απάντηση/
έννοια

Γράφημα- Συλλογιστική πορεία ανάπτυξης των αιτίων , προϋποθέσεων, προτάσεων

Β Ὲννοια

1.

2.

που οδηγούν στη Β έννοια

Στη θεματική πρόταση αναφέρουμε τις απαντήσεις μας με χρήση 
γενικότερου όρου π.χ. 

1. οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία προκαταλήψεων οφείλονται 
τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες.

2. οι φορείς κοινων ικοποίησης μπορούν να συμβά λουν στην 
καλλιέργεια του διαλόγου.

Λεπτομέρειες:
Κάθε απάντηση αναπτύσσεται σε  μία ή σε περισσότερες περίοδο/ους 
(ονοματική φράση και ρηματική φράση)

Κάθε απάντηση αναπτύσσεται σε  μία ή σε περισσότερες περίοδο/ους 
(ονοματική φράση και ρηματική φράση)

Κάθε απάντηση αναπτύσσεται  σε μία ή σε περισσότερες περίοδο/ους 
(ονοματική φράση και ρηματική φράση)

Κατακ λείδα:  δε ν υπάρχει όταν συνεχίζει η ε νότητα με όμοιες 
πληροφορίες

1. αιτίες, αποτελέσματα, 
τρόποι αντιμετώπισης

2. αιτίες, αποτελέσματα, 
τρόποι αντιμετώπισης

3. αιτίες, αποτελέσματα, 
τρόποι αντιμετώπισης

Διάγραμμα



67

 Εφαρμογές

Οργάνωση-ταξινομώ τις απαντήσεις μου κατά θεματικούς τομείς

Αποτελέσματα
(θετικά-αρνητικά)

Σχέσεις συνάφειας

Αιτιες
(προϋποθέσεις, παράγοντες, συνθήκες)

Σχέσεις αιτίου-αιτιατού

Τρόποι  
Αντιμετώπισης

Σχέσεις αιτίου-αιτιατού

Στοιχεία της έννοιας 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
• Πολιτεία
• Επιστήμη για τον άνθρωπο
• Οικονομική ανάπτυξη
• Ευημερία, αξιοπρεπές 

βιοτικό επίπεδο
• Εμπέδωση της δημοκρατίας
• Προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων-κοινωνική 
δικαιοσύνη

• Ισόρροπη ανάπτυξη του 
πνευματικού πολιτισμού

• Επαναπροσδιορισμός των 
ηθικών αξιών

Αποτελεσματική  λειτουργία των 
φορέων κοινωνικοποίησης
• Οικογένεια
• Σχολείο
• ΜΜΕ
• Παρέα
• Πνευματικοί άνθρωποι
• Θρησκεία
• Πολιτεία

Σε ατομικό επίπεδο
1. Προσωπικότητα του 

ανθρώπου-προβλήματα
2. Ελλιπής κάλυψη των 

αναγκών του ανθρώπου 
• Βιολογικές
• Πνευματικές
• Ψυχικές
• Κοινωνικές

Σε ατομικό επίπεδο
• Ατομική ευθύνη
• Δια βίου μάθηση
• Ορθή αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου

Σε ατομικό επίπεδο
• Βιολογικά
• Πνευματικά
• Αισθητική καλλιέργεια
• Ψυχικά
• Ηθικά
• Κοινωνικές σχέσεις
• πολιτική ζωή
• επαγγελματική ζωή
• Εθνική συνείδηση
• Οικουμενικό πνεύμα
• Οικολογική συνείδηση

Δυσλειτουργία των 
φορέων κοινωνικοποίησης 
• Οικογένεια
• Σχολείο
• ΜΜΕ
• Παρέα
• Πνευματικοί άνθρωποι
• Θρησκεία
• Πολιτεία

Στοιχεία της έννοιας
Περιβαλλοντικοί παράγοντες

• Επιστήμη-Τεχνοκρατία

• Οικονομική κρίση

• Πολιτική κρίση
• Κοινωνική κρίση

• Πνευματική κρίση

• Ηθική κρίση

Σε συλλογικό επίπεδο

• Επιστήμη τεχνολογία και 
οικονομία ή

• Φυσικό περιβάλλον και 
οικονομία 

• Πολιτική ζωή και
• Διακρατικές σχέσεις 
• Ηθική ζωή  και κοινωνία

• Πνευματική και  εθνική 
ζωή 
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Επισημάνσεις για την προτεινόμενη ταξινόμηση των απαντήσεων

α. Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων 

Ταξινομούμε τις απαντήσεις/πληροφορίες κατά συναφείς θεματικούς τομείς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε 
την ενότητα και την αλληλουχία σε κάθε παράγραφο του κύριου μέρους της έκθεσης.

Συνάφεια πληροφοριών έχουν οι εξής θεματικοί τομείς
1. ¢νθρωπος και κοινωνία
2. Φυσικό περιβάλλον και οικονομία ή
3. Επιστήμη τεχνολογία και οικονομία
4. Πνευματική και ηθική ζωή/κοινωνικές αξίες
5. Στοιχεία του ηθικοπνευματικού πολιτισμού και της εθνικής ζωής
6. Πολιτική ζωή και διακρατικές σχέσεις

Σημείωση: Εννοείται ότι δεν υπάρχει σταθερή σειρά, αφού η οργάνωση των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το 
πλήθος των πληροφοριών και το περιεχόμενο του ζητουμένου.

β. Ταξινόμηση των αιτίων 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ψυχολογία και της κοινωνιολογίας  κάθε χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς (θετικής ή αρνητικής) είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης του γενετικού παράγοντα 
και του περιβαλλοντικού, δηλαδή των περιβαλλοντικών συνθηκών.  Γενετικός είναι ο παράγοντας που 
προικοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη με ορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Ο γενετικός κώδικας προσδιορίζει 
τα χαρακτηριστικά που κληρονομεί ο άνθρωπος από τους γεννήτορές του (βιολογικά, πνευματικά, ψυχικά) 
Ο γενετικός παράγοντας, λοιπόν, προικοδοτεί το άτομο με συγκεκριμένες δυνατότητες, όχι όμως με ικανότητες. 
Το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) είναι εκείνο που μπορεί να μετατρέψει τις δυνατότητες με τις 
οποίες γεννιέται ένας άνθρωπος σε ικανότητες. Επομένως, η ταξινόμηση των αιτίων λογικό είναι να αρχίζει με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

1.Περιβαλλοντικές συνθήκες
Επειδή κινητήρια δύναμη της εξέλιξης αποτελεί η 
επιστημονική γνώση και οι εφαρμογές της δηλ. 
η τεχνολογία, όταν παρατηρείται μεταβολή στην 
επιστήμη και την τεχνολογία επηρεάζεται η υλική βάση 
του πολιτισμού και εν συνεχεία προκαλούνται αλλαγές 
και στο εποικοδόμημα. Δηλαδή διαμορφώνονται νέες 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, οι οποίες 
με τη σειρά τους προκαλούν μεταμορφώσεις στην 
πνευματική ζωή (δίκαιο, εκπαίδευση, καλλιτεχνική 
δημιουργ ία , ιδεολογ ίες) και στο αξιακό σύστημα 
(επαναπροσδιορισμός αξιών).

Τεχνολογία-Επιστήμη

Οικονομία-Εργασία

Κοινωνικό περιβάλλον

Πολιτική οργάνωση

Πνευματική ζωή

Αξίες
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2. Φορείς κοινωνικοποίησης

Η κοινωνία (μέσω των κοινωνικών ομάδων)  μεταφέρει στα νέα μέλη της το σύνολο του πολιτισμού της μέσω 
των φορέων κοινωνικοποίησης και τα ελέγχει για την τήρηση των κανόνων. Επομένως, η αποτελεσματική 
λειτουργία των φορέων κοινωνικοποίησης ή η δυσλειτουργία τους ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για τη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

3.Το άτομο

Κάθε άνθρωπος-κυρίως  οι ενήλικες - είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του, τις παραλείψεις του, τη συνέπεια ή 
ασυνέπεια που τον χαρακτηρίζει. Δεν είναι άμοιρος ευθυνών για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του. Βέβαια, δεν 
μπορεί μόνος του να αλλάξει τις εξωτερικές συνθήκες (πολιτικές, ιστορικές, οικονομικές, πολιτιστικές). Ωστόσο, 
στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής καθώς και στο πλαίσιο της συλλογικής του δράσης 
είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά του.  Επομένως, ανιχνεύουμε αιτίες και στα στοιχεία της προσωπικότητας ή 
της ζωής του ανθρώπου, τις εσφαλμένες επιλογές του, τα κίνητρά του, στον αμοραλισμό του κ.λπ.

γ. Ταξινόμηση των τρόπων αντιμετώπισης

Η επισήμανση των τρόπων αντιμετώπισης συνδέεται με τις αιτίες που προκαλούν τις αρνητικές συνέπειες. 
Επομένως οι τρόποι αντιμετώπισης εντοπίζονται στα θετικά στοιχεία των θεματικών τομέων που αποτελούν 
τις προϋποθέσεις για την ανατροπή των αρνητικών φαινομένων και προβλημάτων.

Ακολουθούμε την λογική σειρά αιτίου-αιτιατού
1. Πολιτεία
2. Οικονομία
3. Επιστήμονες-τεχνοκράτες
4. Φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε. ,πνευματικοί άνθρωποι)
5. Αναθεώρηση ηθικών αξιών
6. Ατομική ευθύνη
7. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

Επειδή:

• Αναδεικνύονται  οι  ευθύνες της πολιτικής εξουσίας, αφού αυτή διαθέτει τη δύναμη με νόμους και θεσμούς 
να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία του δημόσιου βίου.

• Η στροφή σε μια οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τις ανάγκες όλων των ανθρώπων και το σεβασμό του 
περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λήψη πολιτικών μέτρων προς την κατεύθυνση του 
κοινωνικού κράτους και της πράσινης, αειφόρου ανάπτυξης.

• Το αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο  επιτρέπει στα άτομα να μορφώνον ται και να ψυχαγωγούν ται 
(παρακολούθηση σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουρισμός, εκδρομές κ.λπ.)

• Οι επιστήμονες, οι πνευματικοί άνθρωποι και οι τεχνοκράτες διαπλέκονται με πολιτικούς και οικονομικούς 
οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούν την έρευνα, συμμετέχουν ως στελέχη στην οικονομία, την πολιτική, 
τη διοίκηση, την απονομή της δικαιοσύνης κ.λπ.  οπότε η ευθύνη των επιστημόνων και των τεχνοκρατών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

• Αν η κοινωνία παράγει ποιοτικά πολιτισμικά αγαθά ο άνθρωπος απολαμβάνει μια ανώτερη ποιότητα ζωής .

• οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε., πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτεία) 
μεταλαμπαδεύουν αυτά τα ποιοτικά στοιχεία στα άτομα.

• Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για επαναπροσδιορισμό των ηθικών αξιών και τη 
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στροφή σε ανθρωπιστικά ιδανικά και ανθρωποκεντρική αντίληψη της ζωής γενικότερα.

• Το άτομο, επίσης έχει ατομική ευθύνη για την αυτοπραγμάτωσή του, τη δια βίου εκπαίδευση, τις επιλογές 
του και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του.

• Σε μια δημοκρατική, ευνομούμενη και ευημερούσα κοινωνία οι ευθύνες του ατόμου είναι αυξημένες , 
αφού οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την υπεύθυνη στάση απέναντι στο συνάνθρωπο και τα κοινά.

Σημείωση

Ειδικότερα για τους θεσμούς ανιχνεύουμε τις αιτίες δυσλειτουργίας στους τρόπους και τα μέσα που 
χρησιμοποιούν, οπότε οι τρόποι αντιμετώπισης είναι συγκεκριμένες προτάσεις για την αντικατάσταση ή τη 
βελτίωση αυτών των μέσων (π.χ. οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο, ΟΗΕ, ΕΕ κ.λπ.).

Βλέπε θετικά και αρνητικά στοιχεία των θεματικών τομέων Βιβλίο του μαθητή, σελ  

Ενδεικτικές γλωσσικές επιλογές για τη διατύπωση των θεματικών προτάσεων και 
συνοχής

α. Αιτίες

1. Το πρόβλημα τ… έχει τις ρίζες του, είναι απόρροια, συνδέεται με, δεν είναι άσχετο από…

2. Οι ρίζες του προβλήματος/η ρίζα του κακού εντοπίζεται/ ονται,  βρίσκεται/ονται

3. Το πρόβλημα τ… δεν είναι ασφαλώς άσχετο και με το γεγονός ότι …

4. Το πρόβλημα γίνεται εντονότατο (π.χ. με τις διαφημίσεις, την αδιαφορία της πολιτείας, την πολύωρη απουσία 
των γονέων, την έλλειψη κοινωνικής ζωής κ.λπ.)

5. Οι λόγοι στους  οποίους οφείλεται (π.χ. η υπερκατανάλωση, η αδιαφορία των νέων για την πολιτική, η 
απαξίωση ορισμένων τομέων της γνώσης κ.λπ.) ανιχνεύονται, εντοπίζονται, συνδέονται

6. Οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη/ αναγκαία  (π.χ. τη γλωσσομάθεια, την εισαγωγή της ευρωπαϊκής 
διάστασης στην εκπαίδευση, την άμεση  λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.) είναι 
πολλοί

7. Ιδιαίτερα σημαντικός λόγος είναι και…

8. Τους λόγους  (π.χ. της έλλειψης του ελεύθερου χρόνου, της  πολιτικής διαφθοράς, της  απαξίωσης της  γνώσης 
κ.λπ.) πρέπει να τους αναζητήσουμε…

9. Οι αιτίες που προκαλούν (το πρόβλημα) είναι συνάρτηση (π.χ. της ιδιοσυγκρασίας του ανθρώπου, του 
μορφωτικού επιπέδου του κ.λπ.) αλλά και εξωτερικών παραγόντων.

10. ( π.χ. η ποιότητα τα ζωής, η ποιότητα του περιβάλλοντος κ.λπ.) οφείλεται σ…, επηρεάζεται δυσμενώς από 
(ανθρώπινες ενέργειες, την οικονομική κρίση/ύφεση, την αύξηση της ανεργίας, τα κοινωνικά προβλήματα 
κ.λπ.)

11. Σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης (π.χ. του βιοτικού επιπέδου, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, των 
κοινωνικών σχέσεων κ.λπ.) είναι…

12. Απρόβλεπτοι και αστάθμητοι παράγοντες επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου
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13. Παράγοντες που οδηγούν, ωθούν, στρέφουν  (π.χ. στην υπερκατανάλωση, στην παθητική ψυχαγωγία, στην 
κατάχρηση του ίντερνετ κ.λπ.) είναι, θεωρούνται

14. (π.χ. η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η στροφή στις  ανθρωπιστικές σπουδές, ο γιγαντισμός 
της ανώτατης εκπαίδευσης κ.λπ.) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

15. Η παθογένεια τ… έχει άμεση σχέση με τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου

β. Αποτελέσματα

Θετικά

Η Ὲννοια/αιτία  + ρηματική φράση που δηλώνει αποτέλεσμα

• μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκά αποτελέσματα για τον άνθρωπο

• είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τον σύγχρονο άνθρωπο

• δίνει/προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο
• έδωσε νέες δυνατότητες
• συμβάλλει, διαδραματίζει καθοριστικό/καταλυτικό/πρωταρχικό ρόλο
• είναι κινητήρια δύναμη
• αποτελεί βασικό κίνητρο, μοχλό, εφαλτήριο για
• ασκεί πνευματικά τον άνθρωπο, βγάζει τον άνθρωπο από την πνευματική αδράνεια
• επηρεάζουν καθοριστικά (π.χ. τη διαμόρφωση τα συμπεριφοράς, τα επιλογές του νέου, 

τα διαπροσωπικές σχέσεις κ.λπ.)
• επηρεάζει κάθε τομέα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου
• αποτελεί ένα χρήσιμο, αποτελεσματικό , λειτουργικό όργανο/μέσο για …
• ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για…

• Είναι πολλά τα θετικά που προσφέρει  (π.χ. ο αθλητισμός, το γέλιο,  η γλωσσική εκπαίδευση, η 
ανάγνωση βιβλίων, η ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ενασχόληση με τα τέχνες και τον 
πολιτισμό, ο εθελοντισμός κ.λπ.)

• ( Τα  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ … ,  ο ι  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  τ … )  υ π ή ρ ξ α ν  θ ε α μ α τ ι κ ά ,  ε ν τ υ π ω σ ι α κ ά 
Η συμβολή, η προσφορά  τ… είναι πολύ σημαντική/καθοριστική/καταλυτική/ζωτικής σημασίας  για.

• Οι   επιδράσεις τ… (στην οικονομική ανάπτυξη, στην ολοκλήρωση του ανθρώπου κ.λπ) είναι 
εξαιρετικά σημαντικές 

• Ανεξάντλητη και σημαντική είναι η μορφωτική δύναμη (π.χ. των τηλεοπτικών μέσων, της γνήσιας 
ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης, της παιδείας , της επαφής με υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικά 
δημιουργήματα κ.λπ.)

• Η αξία (π.χ. του διαλόγου, του δημοκρατικού πολιτεύματος, των οικογενειακών δεσμών κ.λπ.) 
επιβεβαιώνεται, αποδεικνύεται από τη θέση που έχει (π.χ. στη ζωή μας, στην οικογενειακή /
επαγγελματική/ πολιτική κ.λπ. ζωή)

• Στην εποχή μας οι δυνατότητες  να… έχουν θεματικά βελτιωθεί, πολλαπλασιαστεί 

Ο άνθρωπος & ρήμα που παραπέμπει σε θεματικό τομέα (π.χ. ηθικοποιείται, κοινωνικοποιείται, 
πολιτικοποιείται, θωρακίζεται ηθικά κ.λπ )

1.

2.

3.
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Αρνητικά

• Οι επιπτώσεις τ… είναι πολύ σοβαρές καθώς επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής του 
ανθρώπου.

• Οι επιπτώσεις τ… στο βαθμό που αφορούν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, επεκτείνονται και 
στην κοινωνία.

• Οι παρενέργειες  τ… είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για… (π.χ. τον άνθρωπο, την οικονομία, το φυσικό 
περιβάλλον, τη δημοκρατία κ.λπ)

• (οι κοινωνικές, ηθικές, ψυχικές, πολιτικές κ.λπ. επιπτώσεις/συνέπειες  τ… ) είναι / ενδέχεται να είναι 
εξαιρετικά οδυνηρές, επικίνδυνες, μοιραίες, επιζήμιες, επιβλαβείς, ολέθριες, καταστροφικές

• Μία πρώτη σοβαρή επίπτωση τ… είναι

• Αιτία & αποτέλεσμα (π.χ. η οικολογική κρίση, η ανθρωπιστική/ηθική κρίση, τα προβλήματα 
κοινωνικής παθογένειας κ.λπ.) υποβαθμίζει/ουν, υπονομεύουν

• Καταλυτικός, για την επιδείνωση του προβλήματος είναι και ο ρόλος (π.χ. των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός των ισχυρών χωρών , οι πόλεμοι κ.λπ.)

• Το γενικότερο κλίμα (π.χ. της πολιτικής αδιαφορίας, του υπερκαταναλωτισμού,  της χρήσης ξένων 
όρων κ.λπ.) δεν ευνοεί…

• Ο άνθρωπος & ρήμα που παραπέμπει σε θεματικό τομέα (αδρανεί πνευματικά, χειραγωγείται , 

Υποθετικές προτάσεις (που φανερώνουν τις 
προοπτικές ή τις προσδοκίες)

«Αν επιθυμούμε ως κοινωνία να…»
«Αν σκοπός της εκπαίδευσης, της πολιτείας, της 
ΕΕ κ.λπ. είναι να…»
«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί, εξαλειφθεί, 
μειωθεί, αναβαθμιστεί κ.λπ.»

Δήλωση της αιτίας

Επειδή (η κατάσταση, πρόβλημα) είναι ιδιαίτερα 
σοβαρή, κρίσιμη κ.λπ.
Λόγω της /Με δεδομένη τη σοβαρότητα του 
προβλήματος…

& Ρήματα-ρηματικές φράσεις

είναι ανάγκη να επενδύσουμε…, να αναζητήσουμε, 
να νοηματοδοτήσουμε διαφορετ ικά τη ζωή μας, 
να αναθεωρήσουμε τ ι ς προτεραιότ ητέ ς μας ,  να 
ενισχύσουμε…, να ασχοληθούμε…, να ασκήσουμε 
αυτοκριτική κ.λπ.

& τρόπος αντιμετώπισης

«επιβάλλεται να», 
«είναι απαραίτητο να», 
 «καλό θα ήταν να», 
«σκόπιµο είναι να», 
 «κρίνεται αναγκαίο να»
«αποτελεί επιτακτική ανάγκη»
«είναι σημαντικό να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις/
μέτρα κ.λπ.»

γ. Τρόποι αντιμετώπισης

1.

1.

2.

2.

3.
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Η αντιμετώπιση του (φαινόμενο-πρόβλημα)

Η αντιμετώπιση του λαϊκισμού, του φανατισμού, 
της οικολογικής κρίσης κ.υτ.λ.

Ανάγκες του ανθρώπου

Οι (πνευματικές, κοινωνικές, βιοτικές, ψυχικές 
κ.λπ.) ανάγκες του ανθρώπου
Η ανάγκη του ανθρώπου για (δημιουργία, 
ψυχαγωγία, μόρφωση κ.λπ.)
Η κάλυψη των (πνευματικών, βιοτικών, 
ψυχικών κ.λπ. αναγκών ) του ανθρώπου/της 
κοινωνίας

Ο (ψυχικός, πολιτικός, ηθικός) βίος του 
ανθρώπου, η ζωή του ανθρώπου,  το βιοτικό 
επίπεδο και η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, 
Η (επαγγελματική, οικογενειακή, σχολική, 
πολιτική  κ.λπ.) ζωή,
οι (ιδεολογικές, πολιτικές, παιδαγωγικές, 
αισθητικές  κ.λπ.) αντιλήψεις/ανησυχίες/ 
επιλογές  του ανθρώπου

& αναγκαιότητα λήψης μέτρων

-χρήζει άμεσης αντιμετώπισης
-επιβάλλει (τη λήψη άμεσων μέτρων, την κινητοποίηση 
των αρμοδίων , τη διαρκή επαγρύπνησηκ.λπ.)
-καθισ τά /ούν αναγ καία τ ην κιν ητοποί ησ η , τ ην 
ανάληψη πρωτοβουλιών
την επαγρύπνηση, εγρήγορση κ.λπ.
-απαιτεί/ προϋποθέτει τη λήψη μέτρων προκειμένου…
&  τρόπος αντιμετώπισης ως προϋπόθεση

Απαιτεί…
προϋποθέτει
εξαρτάται από…
σχετίζεται με…
βασίζεται σε…
επηρεάζεται από…

μπορούν να διασφα λισ τούν/ αν τ ιμε τωπισ τούν/
διαφυλαχθούν/καλυφθούν κ.λπ. με…

4.

3.
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Σκέφτομαι τους θεματικούς 
τομείς του   ανθρώπου

Βιολογικός τομέας

Πνευματικός τομέας

Επαγγελματικός τομέας

Ηθικοποίηση

Κοινωνικοποίηση

και βρίσκω απαντήσεις και επιχειρήματα

Υιοθέτηση σωστών συνηθειών διατροφής (αγωγή υγείας) , βελτίωση 
φυσικής κατάστασης (φυσική αγωγή, αθλητικές δραστηριότητες)

Πνευματική καλλιέργεια (στοιχεία επιστημών, γνωριμία φυσικού 
και κοινωνικού κόσμου) , ανάπτυξη δεξιοτήτων, κλίσεων, κριτική 
σκέψη, ικανότητες πνευματικές: αντίληψη, επεξεργασία δεδομένων, 
ικανότητα λογικής ταξινόμησης και συσχέτισης, προσέγ γιση 
αφηρημένων εννοιών, γνώση του επιστημονικού και φιλοσοφικού 
λόγου κ.λπ. 

Εξοικείωση με την έρευνα, τη βιβλιογραφία, την ομαδική συνεργασία 
(Τεχνογνωσία, πληροφορική)

Ενημέρωση για την οικονομία, την εργασία, απόκτηση-ανάπτυξη 
δεξιοτ ήτων (ε παγ γε λματ ι κ ή ε κ παίδε υσ η , ε παγ γε λματ ι κός 
προ¬σανατολισμός) 

Προσανατολισμός σε υγιείς αξίες και πρότυπα (ιστορία, λογοτεχνία, 
δοκίμια, άρθρα κ.λπ.) 

Κοινων ι κοποί ησ η , σεβασ μός κανόνων, ιεραρχ ίας , π νε ύμα 
συλ λογι¬κότητας, σεβασμός των άλ λων, αποβολή ρατσισμού, 
ανεκτικότητα

Ζητούμενο: αποτελέσματα

Στα πλαίσια μιας εργασίας στο μάθημα της Κοινωνιολογίας να συντάξετε ένα δοκίμιο στο οποίο να αναφερθείτε στην 
προσφορά της εκπαίδευσης. 

Στο πρόχειρο:

1. Αντιγράφω και κατανοώ το ζητούμενο

Η προσφορά της εκπαίδευσης (δηλαδή τα θετικά αποτελέσματα στον εκπαιδευόμενο)

2.Αναλύω την έννοια

Εκπαίδευση: Ο οργανωμένος θεσμός παροχής γνώσεων στα νεαρά άτομα με σκοπό την πνευματική τους 
καλλι¬έργεια, την κοινωνικοποίηση και την ηθικοποίησή τους 

Μέσα εκπαίδευσης: Αναλυτικό πρόγραμμα/είδη μαθημάτων, βιβλία, διδακτικές-παιδαγωγικές μέθοδοι, εφόδια 
δασκάλου, εποπτικά μέσα, δραστηριότητες, σχολικές εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα, 

Σκοπός: πνευματική ανάπτυξη, απόκτηση δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση, πολιτικοποίηση

παραδείγματα

3. Συγκεντρώνω το υλικό μου (σκέφτομαι και βρίσκω τις κατάλληλες απαντήσεις)
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Οικολογική συνείδηση

Αισθητική καλλιέργεια

Πολιτικοποίηση

Εθνική συνείδηση

Οικουμενικό πνεύμα

Ο ι κο λ ο γ ι κο π ο ί η σ η  τ η ς  σ κ έ ψ η ς ,  ο ι κο λ ο γ ι κ ή  σ υ ν ε ίδ η σ η 
(περιβαλλο¬ντική εκπαίδευση) 

Προσανατολισμός σε ανώτερες αισθητικές αξίες, επαφή με την 
τέχνη (λογοτεχνία, αισθητική αγωγή, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες), επιλογή γνήσιων μορφών ψυχαγωγίας

Ενημέρωση για τα κοινά, την πολιτική, τα πολιτεύματα, τα δημοκρατικά 
ιδεώδη, τους πολιτικούς θεσμούς με αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση, 
τη διαμόρφωση δημοκρατικού φρονήματος και ήθους (πολιτική 
αγωγή, μαθητικές κοινότητες, ρητορικοί αγώνες)

Εθνική συνείδηση, εθνική αυτογνωσία (ιστορία, εθνική αγωγή, 
σχολικές εκδρομές, εκπαιδευτικοί περίπατοι σε μουσεία, μνημεία, 
αρχαιολογικούς τόπους) 

Καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και πνεύματος διεθνισμού 
(παγκόσμια ιστορία, παγκόσμια λογοτεχνία, ευρωπαϊκή διάσταση 
της εκπαίδευσης, ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών)
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Β2.Κάνω το διάγραμμα-ταξινομώ τα αποτελέσματα με βάση τη συνάφεια των θεματικών τομέων

Πρόλογος 

Αναφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου

1η παράγραφος

• Πνευματικό τομέας 

• Επαγγελματικός τομέας

• Βιολογικό τομέας 

2η παράγραφος

• Κοινωνικοποίηση

• Πολιτικοποίηση

3η παράγραφος

• Αισθητική καλλιέργεια
• Ηθικοποίηση
• Οικολογική συνείδηση

4η παράγραφος

• Εθνική συνείδηση
• Ευρωπαϊκή συνείδηση 
• Οικουμενικό πνεύμα

Επίλογος

Αναφορά στην αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στη βάση ενός εθνικού συστήματος παιδείας
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Γ. Γράφω δοκίμιο

Ο θεσμός της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανθρώπιν η συμπεριφορά και προσωπικότητα 
καθορίζεται από δυο παράγοντες: τον γενετικό και τους περιβαλλοντικούς. Ο γενετικός 
κώδικας είναι αυτός που σχετίζεται με τα γονίδια των γεννητόρων και προικοδοτεί 
την ανθρώπινη φύση με δυνατότητες και χαρακτηριστικά βιολογικά, ψυχικά και 
πνευματικά. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δηλαδή το φυσικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον είναι εκείνοι που μετατρέπουν τις κληρονομικές δυνατότητες 
σε ικανότητες χρήσιμες για τη ζωή του ανθρώπου. Από τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι φορείς κοινωνικοποίησης και ειδικότερα 
ο θεσμός της εκπαίδευση, ο οποίος λόγω του συστηματικού τρόπου οργάνωσης 
και μετάδοσης συγκεκριμένων γνώσεων διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
διάπλαση των νεαρών ατόμων.

     Στο σχολείο  η  πνευματική καλλιέργεια των νέων ανθρώπων επιχειρείται μέσω των 
μαθημάτων γενικής παιδείας και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους νέους να διευρύνουν 
τα γνωστικά τους ενδιαφέροντα ,να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε 
να επεξεργάζονται δημιουργικά τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές γ νώσεις 
που τους προσφέρονται. Με τη βοήθεια, επίσης,  του σχολικού επαγγελματικού 
προσανατολισμού ενημερώνονται για την αγορά εργασίας, ανιχνεύουν τις κλίσεις 
και τις δεξιότητές τους με αποτέλεσμα να αξιοποιούν τα κατάλληλα κριτήρια ώστε 
να επιλέξουν ορθολογιστικά  το μελλοντικό τους επάγγελμα. Από την άλλη πλευρά, 
μέσω της αγωγής υγείας μαθαίνουν  να φροντίζουν τον εαυτό τους, να απέχουν 
από καταστροφικές για την υγεία τους συνήθειες, να μη γίνονται υποχείριο όσων 
επιδιώκουν τη χειραγώγηση και τη μαζοποίησή τους, για να εξυπηρετήσουν τα δικά 
τους συμφέροντα. 

     Μέσω των κοινωνικών  και πολιτικών επιστημών αποκτούν  γνώσεις για τη δομή και 
τη λειτουργία της κοινωνίας και των κοινωνικών θεσμών ώστε αργότερα να ενταχθούν 
ομαλά σε μία κοινωνία τεχνολογικά  και οικονομικά αναπτυγμένη. Συγκεκριμένα, 
μέσω του διαλόγου, των συλλογικών δραστηριοτήτων, του σεβασμού των κανόνων 
και της σωστής λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, εθίζονται οι νέοι στο πνεύμα 
της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Η μελέτη της πολιτικής ιστορίας βοηθά  τα 
νεαρά άτομα να αντιλαμβάνονται την αξία αλλά και τους κινδύνους που απειλούν τη 
δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία.  Μαθαίνουν, επομένως, να αγωνίζονται για 
την εδραίωση της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, για τη προάσπιση των κοινωνικών 
ελευθεριών , να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

     Επίσης, μέσω της αισθητικής αγωγ ής και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες και προγράμματα δίνεται η ευκαιρία στα νεαρά άτομα να αποκτήσουν 
αισθητική καλλιέργεια, να καλλιεργήσουν υψηλά ενδιαφέροντα σχετικά με την 
άθληση, την τέχνη, την παράδοση ή το βιβλίο. Ειδικότερα, μαθήματα όπως η αρχαία 
ελληνική γραμματεία, η νεοελληνική λογοτεχνία, η ιστορία , εκτός από την αισθητική 
τους αξία παρέχουν υψηλά πρότυπα ήθους, και μπορούν να λειτουργήσουν ως 
ανάχωμα στα προβαλλόμενα καταναλωτικά, υλιστικά και ευδαιμονιστικά πρότυπα 
ζωής και συμπεριφοράς που κυριαρχούν στην εποχή μας. Αν σ’ αυτά προσθέσουμε 

Αναπτύσσω τις απαντήσεις με αίτιο-αιτιατόΤαξινομώ τις 
απαντήσεις

Πρόλογος

Αξιοποίηση των 
παραγόντων που 
διαμορφώνουν την 
προσωπικότητα

Πνευματική 
καλλιέργεια

Επαγγελματικό 
προσανατολισμός

Υγεία
Πνευματική 
χειραφέτηση

Κοινωνικοποίηση

Πολιτικοποίηση

Δημοκρατικό 
φρόνημα

Αισθητική 
καλλιέργεια

Ηθικοποίηση
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και  την περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχετικές εθελοντικές δράσεις, στο σχολείο 
αναπτύσσεται και η οικολογική συνείδηση με συνέπεια οι νέοι να εμπλέκονται 
συνειδητά στις γενικότερες προσπάθειες για τη διάσωση του πλανήτη. 

      Με την  εθνική αγωγή, τη διδασκαλία της εθνικής ιστορίας, τις επισκέψεις σε 
εθνικά μνημεία και αρχαιολογικούς τόπους, διαμορφώνονται πολίτες με ισχυρό 
εθνικό φρόνημα και σεβασμό στην εθνική παράδοση. Μέσω της Ευρωπαϊκής 
διάστασης της εκπαίδευσης  καλλιεργείται και η ευρωπαϊκή συνείδηση πλάι στην 
εθνική συνείδηση ενώ με τη  διδασκαλία του παγκόσμιου πολιτισμού οι νέοι θα 
συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά όλων των λαών στη δημιουργία του οικουμενικού 
πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο θα καλλιεργηθεί ο υγιής οικουμενισμός που οδηγεί 
στη συναδέλφωση των λαών και την ειρηνική συνύπαρξη σε ένα κλίμα φιλίας, 
ισότιμης συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού όλων των εθνών.

        Για την πραγμάτωση αυτών των στόχων της εκπαίδευσης απαραίτητος 
είναι ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και της δομής της 
στη βάση ενός υπερκομματικού-εθνικού σχεδιασμού. Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
καταλυτικό ρόλο παίζουν και οι εκπαιδευτικοί με το ζωντανό παράδειγμα και το 
ήθος τους. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εμπνεύσουν και να εμφυσήσουν στους 
νέους τα ανθρωπιστικά ιδεώδη όπως το μέτρο, η αυτογνωσία, ο ανθρωπισμός, 
το αθλητικό ιδεώδες, η ελευθερία, η δημοκρατία ο σεβασμός και η αγάπη για τη 
φύση και το συνάνθρωπο. Με αυτές τις αρχές μόνο μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα 
αντικαταναλωτική , δημοκρατική και ανθρωπιστική κοινωνία.

Οικολογική συνείδηση

Εθνική συνείδηση

Ευρωπαϊκή συνείδηση

Οικουμενικό πνεύμα

Επίλογος

Προϋποθέσεις

Κειμενοποιώ τις απαντήσεις

Αξιότιμε κ. πρόεδρε της βουλής των εφήβων, αγαπητοί συνάδελφοι,

   Ως μέλος της βουλής των εφήβων θα ήθελα να καταθέσω από αυτό το βήμα τις 
απόψεις μου για το ιδιαίτερα ακανθώδες θέμα των προκαταλήψεων που απασχολεί 
τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.  Η ρατσιστική συμπεριφορά που 
προσλαμβάνει διάφορες μορφές αποτελεί γέννημα των στερεοτύπων, δηλαδή των 
αυθαίρετων και γενικευμένων αντιλήψεων που σχηματίζουν τα άτομα για τα μέλη 
μιας ομάδας που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, τα στε¬ρεότυπα 
είναι διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης 
κοινωνικής πραγματικότητας (π.χ. «οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι», «οι γυναίκες 
είναι συ¬ναισθηματικές», «οι μεσογειακοί λαοί είναι θερμό¬αιμοι», «οι αλλοδαποί 
είναι εγκληματίες», «οι Γερμανοί είναι οργανωτικοί» κτλ.). Στην εισήγησή μου, 
λοιπόν, θα αναφερθώ στα αίτια και τους παράγοντες εκείνους που προκαλούν αυτό 
το κοινωνικό φαινόμενο.

     Η προκατάληψη ενδυναμώνει τον κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό των 
ομάδων που μειονεκτούν, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και οικονομικού 
ανταγωνισμού. Έτσι, για παράδειγμα, η προκατάληψη έναντι του οικονομικού 
μετανάστη εντείνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας, 
κατά τις οποίες κρίνεται «ανεπιθύμητος», γιατί υποτίθεται ότι «παίρνει τις δουλειές» 
από τους ντόπιους εργαζόμενους. Οι αποικιοκράτες καλλιέργησαν την ιδέα ότι οι 
ιθαγενείς είναι κατώτερα όντα, διότι αυτό νομιμοποιούσε την εκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου των αποικιών και την υποδούλωση των κατοίκων τους. Με το ίδιο 
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Ζητούμενο-Αιτίες

Σε μια  ομιλία σας στη βουλή των εφήβων αναλαμβάνετε να γράψετε μια εισήγηση στην οποία αναλύετε τους 
παράγοντες που καλλιεργούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε άτομα και ομάδες που 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

1. Αντιγράφω το ζητούμενο

Ποιοι παράγοντες καλλιεργούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε άτομα και ομάδες που 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά

2. Αναλύω την έννοια

• Στερεότυπο είναι  μια απλουστευμένη ή/και τυποποιημένη αντίληψη ή μια εικόνα, που διαμορφώνουν 
από κοινού οι άνθρωποι για μια άλλη ομάδα.  Τα στερεότυπα μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά και είναι 
χαρακτηριστικές γενικεύσεις βασισμένες στην ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση για μια ομάδα ανθρώπων.  
Τέτοιες υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις, απόψεις, ή εικόνες, είναι βασισμένες στην υπόθεση ότι υπάρχουν 
κοινές ιδιότητες και κοινά χαρακτηριστικά που τα μέλη της άλλης ομάδας έχουν. 

• Τα στερεότυπα μεταβιβάζονται μέσω των φορέων  κοινωνι¬κοποίησης 

3.Σκέφτομαι τους θεματικούς 
τομείς 

Οικονομική ζωή 

Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί  θ ε σ μ ο ί - φ ο ρ ε ί ς 
κοινωνικοποίησης/Οικογένεια

Σχολείο

ΜΜΕ

Πολιτεία

Άτομο

και βρίσκω απαντήσεις

Μετανάστευση, ανεργία, οικονομική κρίση

Πρότυπα συμπεριφοράς, στάσεις, αντιλήψεις

Εθνική αγωγή, εθνικεντρική διδασκαλία της  ιστορία

Χειραγώγηση-αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης για τις αιτίες 
της κρίσης και της εγκληματικότητας

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απουσία μεταναστευτικής 
πολιτικής

Ελλειμμα παιδείας αδυναμία ερμηνείας, παρέμβασης για την επίλυση 
προβλημάτων, έρμαιο ακραίων ιδεολογιών, εθνικισμός, ρατσισμός, 
φανατισμός
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Β2. Κάνω το διάγραμμα-ταξινομώ τις απαντήσεις κατά τομείς

Πρόλογος: 

Διευκρίνιση του όρου

1η παρ. 

Οικονομικά αίτια-κοινωνικά προβλήματα

2η παρ. 

Οικογένεια, σχολείο

3η παρ. 

ΜΜΕ, Πολιτεία

4η παρ.

Άτομο

Επίλογος: 
Ευθύνη των φορέων κοινωνικοποίησης

Για τη σύνταξη του κειμένου αξιοποιήσαμε σχετικό υλικό από την Κοινωνιολογία γ´λυκείου "Τα αίτια και οι συνέπειες της 

προκατάληψης και του ρατσισμού" (Ανθρωπιστικές Σπουδές και Οικονομίας και Πληροφορικής) Κριπαροπούλου Αντιγόνη 

https://www.slideshare.net/akriparopoulou/ss-72708030

Γ. Γράφω ομιλία

Ταξινομώ τις 
απαντήσεις

Οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα

Κειμενοποιώ τις απαντήσεις

Αξιότιμε κ. πρόεδρε της βουλής των εφήβων, αγαπητοί συνάδελφοι,

   Ως μέλος της βουλής των εφήβων θα ήθελα να καταθέσω από αυτό το βήμα τις 
απόψεις μου για το ιδιαίτερα ακανθώδες θέμα των προκαταλήψεων που απασχολεί 
τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.  Η ρατσιστική συμπεριφορά που 
προσλαμβάνει διάφορες μορφές αποτελεί γέννημα των στερεοτύπων, δηλαδή των 
αυθαίρετων και γενικευμένων αντιλήψεων που σχηματίζουν τα άτομα για τα μέλη 
μιας ομάδας που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, τα στε¬ρεότυπα 
είναι διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης 
κοινωνικής πραγματικότητας (π.χ. «οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι», «οι γυναίκες 
είναι συ¬ναισθηματικές», «οι μεσογειακοί λαοί είναι θερμό¬αιμοι», «οι αλλοδαποί 
είναι εγκληματίες», «οι Γερμανοί είναι οργανωτικοί» κτλ.). Στην εισήγησή μου, 
λοιπόν, θα αναφερθώ στα αίτια και τους παράγοντες εκείνους που προκαλούν αυτό το 
κοινωνικό φαινόμενο.

     Η προκατάληψη ενδυναμώνει τον κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό των 
ομάδων που μειονεκτούν, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και οικονομικού 
ανταγωνισμού. Έτσι, για παράδειγμα, η προκατάληψη έναντι του οικονομικού 
μετανάστη εντείνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας, 
κατά τις οποίες κρίνεται «ανεπιθύμητος», γιατί υποτίθεται ότι «παίρνει τις δουλειές» 
από τους ντόπιους εργαζόμενους. Οι αποικιοκράτες καλλιέργησαν την ιδέα ότι οι 
ιθαγενείς είναι κατώτερα όντα, διότι αυτό νομιμοποιούσε την εκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου των αποικιών και την υποδούλωση των κατοίκων τους. Με το ίδιο 
σκεπτικό έγινε η υποδούλωση και η μεταφορά των μαύρων από την Αφρική στις 
νότιες πολιτείες των Η.Π.Α.
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     Δυστυχώς τα στερεότυπα δεν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, τα στερεότυπα 
μαθαίνονται μέσα από την κοινωνι¬κοποίηση και ο βαθμός αφομοίωσης τους 
εξαρτάται από αντικειμενικούς (π.χ. κανόνες, αξίες, μύθους κτλ.)  και υποκειμενικούς 
(π.χ. βιώματα) παράγοντες. Συνήθως οι προκαταλήψεις εκφράζονται στο πλαί¬σιο 
της οικογένειας, του σχολείου ή των Μ.Μ.Ε. Μέσα από τα παραμύθια, τις 
ιστορίες, τους συμβολισμούς, τα πρότυπα και τα νοήματα το άτομο σχηματίζει 
τις πρώτες ιδέες για τον άλλον. Στο πλαίσιο της οικογένειας διαμορφώνονται 
τα πρώτα στερεότυπα: «Φάε το φαγητό σου, γιατί θα σε πάρει ο...». Το σχολείο 
δια¬μορφώνει τα βασικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και επηρεάζει την εικόνα 
του ατόμου για τον άλλον. Αν στη διδακτική ύλη των μαθημάτων παρουσιάζεται ο 
«διαφορετικός άλλος», ως εχθρός ή ως φίλος, ως απειλή ή ως καλός γείτονας, τότε 
οι εικόνες που θα εγγραφούν στη συνείδηση των παιδιών θα έχουν το ανάλογο 
περιεχόμενο και τις ανάλογες επιδράσεις.

       Τις ρατσιστικές προκαταλήψεις συντηρούν και συχνά ενισχύουν τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλοντας με έμφαση προκλητικά για την κοινή 
γνώμη περιστατικά που έχουν σχέση με τη ζωή και τη δράση μειονοτήτων και 
γενικότερα αλλοδαπών ανθρώπων.

Η έλλειψη κατάλληλης παιδείας και αγωγής συμβάλλουν στην άγνοια η οποία 
οδηγεί σε αδικαιολόγητο φόβο. Ο γενικευμένος φόβος απέναντι σε οτιδήποτε 
«ξένο» προκαλεί εχθρότητα, μίσος και συχνά ακραίες συμπεριφορές που 
εκφράζονται με βία. Από την άλλη πλευρά η κρίση αξιών και δημοκρατικών 
θεσμών δεν διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
ισονομία γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση φαινομένων ακραίου 
ρατσισμού που εντείνει τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού.

       Συχνά οι διαφορετικοί «άλλοι» χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα. 
Συνήθως αυτό γίνεται, όταν κάποιες κοινωνικές ομάδες στρέφουν την επιθετικότη¬τα 
τους προς άλλες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα βαθύτερα αίτια της επιθετικότητας 
αυτής. Στους διαφορετικούς «άλλους» φορτώνουμε ασυνείδητα όλα τα δεινά της 
ζωής μας. Μεταθέτουμε δηλαδή, μέσω του μηχανισμού άμυνας ,την ευθύνη για τη 
θέση μας, σε μια ομάδα που βρίσκεται σε δυ¬σμενέστερη κατάσταση από τη δικιά 
μας και αυτό το κάνουμε λόγω των στερεότυπων που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε 
λογικά.

Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι ,

Θα ήθελα να τονίσω ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα στερεότυπα και η 
προκατάληψη που έχουν ως βάση τα ψυχοδυναμικά αίτια και την αυταρχική 
προσωπικότητα - σε αντίθεση με αυτά που βασίζονται σε οικονομικά αίτια ή σε 
λά¬θος πληροφορίες- είναι αυτά που αντιστέκονται πε¬ρισσότερο σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια αλλαγής. Αντιλαμβανόμαστε έτσι, επομένως, ότι τον βασικότερο 
ρόλο στον περιορισμό του φαινομένου έχει η οικογένεια επειδή οι γονείς μόνο-με 
την βοήθεια των ειδικών- μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά στα πρώιμα 
στάδια της εξέλιξης του ατόμου. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε, επίσης, και την 
ευθύνη της πολιτείας για τους κοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην 
έξαρση τέτοιων φαινομένων. Σε αυτή την περίπτωση αποτελεί ευθύνη όλων 
μας η κινητοποίηση τόσο για τον εκδημοκρατισμό της πολιτείας όσο και για 
τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινωνικών θεσμών, αν θέλουμε να χτίσουμε 
μια ειρηνική κοινωνία, μια κοινωνία-όχι αποκλεισμού- αλλά ανεκτικότητ
ας.                                                                                                                                       

Οικογένεια
Σχολείο

ΜΜΕ

Πολιτεία

¢τομο
Ψυχολογικοί λόγοι

Σας ευχαριστώ
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Ζητούμενο: Τρόποι αντιμετώπισης

Η διακήρυξη των ενωμένων εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον αναγράφει: «Ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες 
δικαίωμα για ελευθερία, ισότητα και επαρκείς συνθήκες ζωής μέσα σ’ ένα περιβάλλον ποιότητας, που να 
επιτρέπει μια αξιοπρεπή και ευημερούσα ζωή και φέρει, ο άνθρωπος, την ιερή υποχρέωση να προστατεύει 
και να βελτιώνει το περιβάλλον για τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.» ¸χοντας υπόψη σας την πιο πάνω 
διακήρυξη, να γράψετε ένα δοκίμιο πειθούς, στο οποίο να υποδεικνύετε τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος θα 
ανταποκριθεί στην «ιερή υποχρέωσή του» απέναντι στο περιβάλλον.

1. Αντιγράφω και κατανοώ το ζητούμενο

Με ποιους τρόπους  ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί στην «ιερή υποχρέωσή του» απέναντι στο περιβάλλον 
(προστασία του περιβάλλοντος, λήψη μέτρων)

2. Αναλύω την έννοια  

Οικολογικό πρόβλημα-εκφάνσεις Συνέπειες στο έδαφος-υπέδαφος, χλωρίδα, πανίδα, ύδατα, κλιματική αλλαγή 
απαιτείται λήψη μέτρων

3. Εντοπίζω τις αιτίες

Σε συλλογικό επίπεδο

Οικονομικές αντιλήψεις

Επιστήμη-τεχνολογία

Πολιτεία

                    

Βρίσκω τις κατάλληλες απαντήσεις

Αλλαγή οικονομικών αντιλήψεων
Πρέπει να τεθεί φραγμός στην τάση του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου 
πλουτισμού.

Η επιστήμη και η τεχνολογία θα αποτελέσει και τον κύριο μοχλό για 
την αναστροφή αυτής της αρνητικής εξέλιξης.

• Πράσινη αειφόρος ανάπτυξη
• Στροφή στις έρευνες για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
• Δημιουργία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
• Αντικατάσταση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λ.π.
• ¸ρευνες για το κλίμα κ.λ.π.

Επιστήμονες: αποστασιοποίηση από μεγάλα συμφέροντα, αφοσίωση 
στο καλό του κοινωνικού συνόλου, τα χρονικά περιθώρια και οι 
καταστροφικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

• Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες(επιχειρήσεις και ιδιώτες)
• Μακροπρόθεσμος σ χεδιασμός με έ να συνολικό εθ ν ικό 

πρόγραμμα και με κριτήριο το συμφέρον του κοινωνικού 
συνόλου και όχι των ολίγων-οικονομικά ισχυρών.

• Ισχυρή πολιτική βούληση
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Σε ατομικό επίπεδο

¢γνοια
Αδιαφορία-απουσία 
οικολογικής 
συνείδησης

Φορείς 
κοινωνικοποίησης

Σε παγκόσμιο 
επίπεδο

Συστηματική ενημέρωση-συνειδητοποίηση του προβλήματος-
επίγνωση ατομικών ευθυνών.

Ευαισθητοποίηση-συμμετοχή σε παγκόσμιο οικολογικό κίνημα 
άσκηση πιέσεων προς τις εθνικές κυβερνήσεις, πίεση για παγκόσμια 
συνεργασία.

Ε κ παίδε υση:  πε ριβα λ λον τ ι κ ή ε κ παίδε υσ η διαμόρφωσ η 
οικολογικής συνείδησης ευαισθητοποίηση

Παιδεία-ανθρωπιστικές αξίες (περιορισμός υπερκαταναλωτισμού, 
αναγνώριση της ανάγκης για μια ζωή με ποιοτικές και όχι ποσοτικές 
παραμέτρους, συνεργασία με τις αρχές, υπακοή στους νόμους, 
εγρήγορση, ευαισθητοποίηση, δράση)

Μ.Μ.Ε.-πνευματικοί άνθρωποι==> ενημέρωση για την οικολογική 
καταστροφή, ανάδειξη του οικολογ ικού κιν ήματος, πρότυπα 
συμπεριφοράς και δράσης προς μια ανώτερη ποιοτικά ζωή.

Πνευματικοί άνθρωποι

Ανάγκη δημιουργίας νέων παγκόσμιων θεσμών, μείωση των 
εξοπλισμών, προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος (περιορισμός διαστημικών προγραμμάτων)

Συνειδητοποίηση ότι το οικολογικό πρόβλημα δεν γνωρίζει σύνορα.

Ταξινομώ τις απαντήσεις στο διάγραμμα

Πρόλογος
¢νθρωπος-φύση: ιστορική αναδρομή-Οικολογικό πρόβλημα-αναγκαιότητα λήψης μέτρων

1η παράγραφος
Τεχνολογία-Επιστήμη

2η παράγραφος
Πολιτεία -Συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο

3η παράγραφος
ΜΜΕ- Πνευματικοί άνθρωποι 

4η παράγραφος
Οικογένεια-σχολείο 

Επίλογος 
Χωρίς τη διεθνή συνεργασία και κυρίως τη συμβολή των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών που έχουν τη 
μερίδα του λέοντος στη μόλυνση του περιβάλλοντος, κανένα μέτρο δεν θα είναι αποτελεσματικό.
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Γ. Γράφω Δοκίμιο- κειμενοποιώ τις σημειώσεις μου

Τίτλος: Η προστασία του περιβάλλοντος

Κειμενοποιώ τις απαντήσεις

Στη σύγχρονη εποχή της ανεξέλεγκτης επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου 
έχουμε  φθάσει  σε ένα σημείο  όπου  η παραδοσιακή  «φυσική  επιλογή» έχει 
αντικατασταθεί  από την «ανθρώπινη  επιλογή», όχι μόνο  ως προς  την εξέλιξη 
των ειδών  αλλά και ως προς τη σύσταση  του πλανήτη  σε όλα  επίπεδα: έδαφος, 
υπέδαφος, ωκεανοί, ατμόσφαιρα, έμβια όντα, όλα  εξαρτώνται  από  ανθρώπινες 
αποφάσεις.  Αυτές οι αποφάσεις έχουν προκαλέσει το λεγόμενο οικολογικό 
πρόβλημα για το οποίο οι ειδικοί επιστήμονες εδώ και αρκετά χρόνια 
προτείνουν τη λήψη ορισμένων μέτρων.

         Η τακτική των εταιριών και των επιχειρήσεων για τη μεγιστοποίηση των 
κερδών τους οδήγησε στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων, το ενεργειακό 
πρόβλημα, τις κλιματικές αλλαγές, τη μόλυνση και τη ρύπανση όλων των στοιχείων 
της φύσης. Η βασικότερη πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
που προωθείται από την επιστημονική κοινότητα είναι η στροφή στην αειφόρο 
ή βιώσιμη ανάπτυξη δηλαδή μια ανάπτυξη  που θα  υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη 
την προστασία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος ώστε να διασφαλίζονται 
οι αναγκαίοι φυσικοί πόροι χωρίς να υποθηκεύεται το μέλλον των επόμενων 
γενεών. Η  ανάπτυξη και προώθηση της πράσινης τεχνολογίας (π.χ. βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.) μπορεί να αποτελέσει το 
βασικό πυλώνα για την αλλαγή του σημερινού οικονομικού μοντέλου.

       Η περιβαλλοντική νομοθεσία προβλέπει τον πολεοδομικό και χωροταξικό 
σχεδιασμό προκειμένου να προστατευθούν μνημεία φυσικού κάλλους, δασικές 
περιοχές, η νησιωτική χώρα, τα λιμάνια, οι λίμνες, η πανίδα και η χλωρίδα που 
αποτελούν τον εθνικό πλούτο. Επομένως, η πολιτεία είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την 
ψήφιση των σχετικών νόμων αλλά και για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων 
για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την επιβολή 
κυρώσεων σε επιχειρήσεις / βιομηχανίες με ασυνείδητα ρυπογόνο λειτουργία, την 
ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. 
Το πρόβλημα όμως είναι οικουμενικό, γι’ αυτό η αντιστροφή αυτής της κατάστασης 
απαιτεί συνεργασία και σε διεθνή κλίμακα, και την ενεργοποίηση της παγκόσμιας 
κοινωνίας μέσω των οικολογικών οργανισμών και των αντίστοιχων κινημάτων.

      Σ’ αυτή την κατεύθυνση καταλυτικός είναι ο ρόλος των φορέων κοινωνικοποίησης 
και κυρίως των ΜΜΕ. Με την προβολή ενημερωτικών εκπομπών (ρεπορτάζ, 
ντοκυμαντέρ, πρόσκληση ειδικών επιστημόνων) μπορούν να ευαισθητοποιήσουν 
και να αφυπ ν ίσουν την κοιν ή γ νώμη. Επίσης, η προβολή και η ανάδειξη 
περιβαλλοντικών δράσεων από οικολογικές οργανώσεις ή ομάδες μπορεί να 
συμβάλει στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Σ’αυτή την προσπάθεια 
σημαντική κρίνεται και η συμβολή των πνευματικών ανθρώπων οι οποίοι 
με τον λόγο και το έργο τους μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα οικολογικής 
συμπεριφοράς. Οι καλλιτέχνες –ειδικότερα-τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούν 
σε δράσεις / πρωτοβουλίες γ ια την αν τιμετώπιση τεράστιων οικολογ ικών 
καταστροφών σε πολλά σημεία του πλανήτη (συναυλίες, έρανοι, συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας, άσκηση πιέσεων στους ισχυρούς του πλανήτη για την 
ανάληψη πρωτοβουλίας).

Ταξινομώ τις 
απαντήσεις

Εμπειρική αλήθεια

Πράσινη αειφόρος 
ανάπτυξη

Πολιτεία
Περιβαλλοντική 
νομοθεσία και πολιτική

Φορείς 
κοινωνικοποίησης
ΜΜΕ

Πνευματικοί άνθρωποι
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       Η οικογένεια και το σχολείο από την άλλη πλευρά με την ενημέρωση, το 
ζωντανό παράδειγμα και τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις μπορούν να 
συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των νεαρών ατόμων ώστε να αποκτήσουν 
οικολογική συνείδηση. Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα πλαίσια 
της σχολικής ζωής είναι καταλυτικός προς αυτή την κατεύθυνση. Τα απλά και 
πρακτικά μαθήματα οικολογίας για τη σημασία της φύσης, τα αίτια του οικολογικού 
προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισης θα προβληματίσουν τα νεαρά άτομα 
και θα τα βοηθήσουν να συναισθανθούν τις δικές τους ευθύνες. Η πρόσκληση και 
η  συνάντηση με ειδικούς  καθώς και η συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα 
περιβαλλοντικών εκδρομών θα δώσουν την ευκαιρία για μια βιωματική προσέγγιση 
του θέματος, η οποία αν συνδυαστεί με περιβαλλοντικές δράσεις όπως ανακύκλωση, 
διαχωρισμός απορριμμάτων, συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκστρατείες θα 
ευαισθητοποιήσει τον μελλοντικό πολίτη ώστε να αναλάβει τις ευθύνες που του 
αναλογούν.

     Τα ολέθρια προβλήματα που συνδέονται με την οικολογική κρίση  και ειδικότερα το 
πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλεί εκτεταμένες οικολογικές 
και οικονομικές  καταστροφές πιέζουν για την άμεση λήψη μέτρων. Θα αναλάβουν 
τις ευθύνες τους οι ισχυρές χώρες που έχουν τη μερίδα του λέοντος στην οικολογική 
καταστροφή; Θα συγκρουστούν οι κυβερνήσεις με τα οργανωμένα οικονομικά 
συμφέροντα; Θα ευαισθητοποιηθούν οι λαοί; « Το πρόβλημα προϋποθέτει τολμηρές 
αποφάσεις, παγκόσμια συνεργασία και ατομική υπευθυνότητα. Ακόμη περισσότερο, 
προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και αξιών.» όπως υποστηρίζει ο Γ. Γραμματικάκης.  

Οικογένεια

Σχολείο

¢τομο

Επίλογος


