
 

 73

13η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  
Α Π Ε Ι Λ Ε Σ  Κ Α Ι  Κ Ι Ν ∆ Υ Ν Ο Ι   

Γ Ι Α  Τ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  Σ Η Μ Ε Ρ Α  
 

Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 
 

«Η νέα αυτή πολιτική των κυβερνήσεων και η πρόταξη των ιδιωτικών 
συµφερόντων ονοµάσθηκε νεο-φιλελευθερισµός» (σ. 52).  

 

Νεοφιλελευθερισµός είναι η οικονοµική θεωρία και πρακτική των 
ανεπτυγµένων ∆υτικών κοινωνιών, που αναπτύχθηκε την τελευταία 20ετία 
και υποστηρίζει την επιστροφή στην ελεύθερη οικονοµία, την ενθάρρυνση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τον περιορισµό του κρατικού παρεµβατι-
σµού και των κοινωνικών παροχών. Ονοµάζεται νεοφιλελευθερισµός γιατί 
υποστηρίζει την επιστροφή στις αρχές του οικονοµικού φιλελευθερισµού 
(Adam Smith) δηλαδή την ελεύθερη διαµόρφωση των τιµών µε βάση τους 
νόµους προσφοράς και ζήτησης.  
Ο οικονοµικός φιλελευθερισµός οδήγησε σε εξαθλίωση των εργατικών 
στρωµάτων και διεκδικήσεις, µε αποτέλεσµα την αναγκαστική παρέµβαση 
του κράτους (κρατικός παρεµβατισµός) τόσο στον τοµέα παραγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών, όσο και στον κοινωνικό τοµέα (ασφάλιση, συντάξεις, 
επιδόµατα ανεργίας κ.ά.).  
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
♦ «Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, της κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, 

των επικοινωνιών και της γνώσης οδηγεί στο άνοιγµα των επιµέρους 
κοινωνιών και στην παγκοσµιοποίηση της παγκόσµιας κοινωνίας» (σ. 54).  

♦ Ποια τα θετικά στοιχεία της παγκόσµιας κοινωνίας; Να φέρετε 
παραδείγµατα.  
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� Εργασία για το σπίτι 

 
♦ Οι µαθητές, αφού µελετήσουν το παράδειγµα του βιβλίου για την General 

Motors (σ. 53) και τους πίνακες που παρατίθενται, να σχολιάσουν:  
 
α) Πού οφείλεται η κάθετη αύξηση του Α.Ε.Π. της Κορέας την τελευταία 

20ετία;  
β) Γιατί, αν και επιλέγονται φτωχές χώρες για επενδύσεις (π.χ. Μπαρ-

µπάντος), αυτές παραµένουν µε χαµηλό Α.Ε.Π.;  
γ)  Γιατί το 45% των πλουσίων διαµένει εκτός Η.Π.Α. και Ε.Ε.; 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος»  
και αναδιατύπωσης 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Νεοφιλελευθερισµός είναι η πολιτική της πρόταξης της 
οικονοµικής και κοινωνικής ελευθερίας του πολίτη. 
...............................................................................................  

Σ Λ

2. Η σύγχρονη κυβερνητική πολιτική εξαρτάται από τις 
διακυµάνσεις της διεθνούς χρηµαταγοράς. 
...............................................................................................  

 

Σ Λ

3. Παγκοσµιοποίηση είναι η ανάπτυξη των αξιών σε διεθνές 
επίπεδο. 
...............................................................................................  

 

Σ Λ

 
 
 

Συνδυασµός ερώτησης πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στη 
συνέχεια, να αιτιολογήσετε σύντοµα την επιλογή σας. 

Α. Στις σύγχρονες εθνικές οικονοµίες τους όρους εργασίας διαµορφώνει: 
α) η εθνική πολιτική µε βάση κοινωνικά κριτήρια 
β) οι διαπραγµατεύσεις εργαζοµένων - εργοδοτών 
γ) ο παγκόσµιος ανταγωνισµός και η κρίση του κοινωνικού κράτους 

Β.  ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης  

Να απαντήσετε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Πώς ορίζεται το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης;  
2. Γιατί η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στον περιορισµό του κοινωνικού κράτους; 

 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να απαντήσετε στο παρακάτω θέµα:  

•.. Να συνθέσετε ένα σύντοµο κείµενο χρησιµοποιώντας έξι από τους 
παρακάτω όρους:  
α) Νεοφιλελευθερισµός 
β) Κλασικός φιλελευθερισµός 
γ) Κοινωνικό κράτος 
δ) Πρόνοια 
ε) ∆ιεθνοποίηση αγοράς µετοχών 

 στ) Παγκοσµιοποίηση 
ζ) Χρηµατιστήριο 
η) ∆ιεθνοποίηση πιστωτικού συστήµατος 
 



 

 78

 

� Εργασία για το σχολείο 

 

 

Le Monde Diplomatique, αφιέρωµα, τεύχος 1 
 

♦ Να σχολιάσετε τη γελοιογραφία σε σχέση µε την παγκοσµιοποίηση.  
♦ Πώς ακριβώς διαµορφώνονται οι οικονοµικές σχέσεις των κρατών στα 

πλαίσια της παγκοσµιοποίησης;  
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� Εργασία για το σχολείο 

 

 

 
 
 
 

Η καµπάνια της ∆ιεθνούς Αµνηστίας  
για το ρατσισµό µας θυµίζει:  

«Οι πρόσφυγες δεν είναι το πρόβληµα,  
έχουν προβλήµατα»  

και το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς προτείνει:  
«όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί» 

 

 

♦ Να σχολιαστεί η γελοιογραφία και τα δυο σλόγκαν.  
♦ Πώς συνδέεται η επιθετικότητα απέναντι στους πρόσφυγες µε την 

παγκοσµιοποίηση;  
 

� Εργασία για το σχολείο 

 

♦ «Ενώ υπάρχει η απαίτηση για την οικουµενική ισχύ των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, δεν υπάρχουν οι διεθνείς πολιτικοί µηχανισµοί για να τα 
επιβάλλουν» (σ. 55). Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει τίτλους εφηµερίδων 
από τη διεθνή επικαιρότητα (π.χ. Τιµόρ, Γιουγκοσλαβία) και να συζητηθούν 
στην τάξη.  
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