
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Λέξεις Κλειδιά: Ανεργία, απασχόληση, αυτοματοποίηση, επάγγελμα, εργασία, ηλεκτρονικό-εμπόριο, ηλεκτρονική-διακυβέρνηση,
ηλεκτρονική-Τραπεζιτική, μερική απασχόληση, νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, παγκοσμιοποίηση,
τηλεργασία.

Β΄ τάξη

Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη,
που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων.
Βασίλης: «Πρέπει σύντομα να φροντίσουμε για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε ποιες μέρες
υπάρχουν πλοία για την Τήνο. Σε λίγο αρχίζει η τουριστική περίοδος και θα είναι δύσκολο να βρούμε εισιτήρια
για τη μέρα που θέλουμε.»
Αργυρώ: «Μην ανησυχείς Βασίλη, θα το αναλάβω εγώ. Θα ψάξω στο Διαδίκτυο, για να βρω σχετικές
πληροφορίες. Ξέρω κάποιους ενημερωμένους τουριστικούς δικτυακούς τόπους, που έχουν τις πληροφορίες
που χρειαζόμαστε. Μόλις τις συγκεντρώσω θα σε ειδοποιήσω, για να αποφασίσουμε.»
Μετά από μισή ώρα η Αργυρώ επιστρέφει θριαμβευτικά, κρατώντας μερικές σελίδες που εκτύπωσε από τον
υπολογιστή της.
Αργυρώ: Βασίλη, έχω όλες τις πληροφορίες που θέλουμε. Ορίστε, σ’  αυτή τη λίστα έχω τα ονόματα όλων των
πλοίων, τις ημέρες και τις ώρες αναχώρησης καθώς και το κόστος κάθε εισιτηρίου. Αν θες, έχω ακόμα
εκτυπώσει και ένα χάρτη, για να μπορέσουμε να πάμε στο λιμάνι, ώστε να επιβιβαστούμε στο πλοίο.
Ο Βασίλης μελετάει προσεκτικά τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η Αργυρώ, ώστε να αποφασίσουν ποια
δρομολόγια μπορούν να επιλέξουν. Την άλλη ημέρα επισκέπτονται το τουριστικό γραφείο.
Βασίλης: Καλημέρα σας. Ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε δύο εισιτήρια για την Τήνο, με το πλοίο «Π.» για
την επόμενη Παρασκευή.
Υπάλληλος: Πολύ ευχαρίστως. Μια στιγμή να κοιτάξω στον υπολογιστή, αν υπάρχουν διαθέσιμα.
Ο υπολογιστής του υπαλλήλου συνδέεται με τον κεντρικό υπολογιστή της ακτοπλοϊκής εταιρείας και ο
υπάλληλος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει την απάντηση.
Υπάλληλος: Ναι, υπάρχουν εισιτήρια στο επάνω κατάστρωμα. Στοιχίζουν 15€ και τα δύο.
Αργυρώ: Εντάξει θα τα πάρουμε.
Ο υπάλληλος κάνει την κράτηση των εισιτηρίων με τον υπολογιστή μέσω δικτύου και στη συνέχεια εκτυπώνει
τα εισιτήρια…
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Β΄ τάξη

Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, με κυρίαρχες τις Βάσεις
Δεδομένων, τη Ρομποτική και τα Δίκτυα Υπολογιστών, υποστηρίζουν ολοένα και περισσότερα
επαγγέλματα, για να διευκολύνουν τις καθημερινές μας συναλλαγές:

 Στα τουριστικά γραφεία κλείνονται εισιτήρια ή ξενοδοχεία μέσω δικτύου.

 Στις τράπεζες όλες οι συναλλαγές γίνονται μέσω υπολογιστή.

 Στα νοσοκομεία υπάρχουν βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των ασθενών για άμεση
νοσηλεία.

 Στα πολυκαταστήματα γίνεται ταχύτατα ο εφοδιασμός των ραφιών, καθώς μπορεί να
ενημερώνεται άμεσα μέσω δικτύου ο υπολογιστής της αποθήκης για τα προϊόντα που
πουλήθηκαν.

 Στα αρχιτεκτονικά γραφεία, οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν υπολογιστές με κατάλληλο
λογισμικό, ώστε να σχεδιάζουν γρήγορα και με ευκρίνεια τις κατασκευές τους.

 Στα συνεργεία αυτοκινήτων οι μηχανικοί συμβουλεύονται βάσεις δεδομένων για τα
ανταλλακτικά που χρειάζονται, ενώ ειδικά μηχανήματα με ενσωματωμένους
μικροεπεξεργαστές ελέγχουν την κατάσταση του αυτοκινήτου.

 Στα εστιατόρια οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά.
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Ο τρόπος που εργαζόμαστε μεταβάλλεται
Μία ακόμη χρήσιμη ιστορία:

Ο αδελφός της Ελευθερίας, ο Πέτρος, έχει πάρει το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας. Τα τελευταία
χρόνια εργαζόταν σε έναν εκδοτικό οίκο, αλλά φέτος αποφάσισε να αναλαμβάνει μεταφράσεις
κειμένων για διάφορες εταιρείες, δουλεύοντας από το σπίτι. Για το σκοπό αυτό αγόρασε έναν
υπολογιστή και μία συνδρομή για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο νέος τρόπος δουλειάς τον ευχαριστεί
πολύ. Δεν έχει πλέον πολλές μετακινήσεις, ενώ μπορεί να εργάζεται όποια ώρα θέλει, αξιοποιώντας
τον υπόλοιπο χρόνο του σε διάφορα χόμπι, που πάντα ήθελε να κάνει. Καθημερινά ο Πέτρος,
λαμβάνει τα κείμενα που πρέπει να μεταφράσει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γράφει τα
μεταφρασμένα κείμενα στον Επεξεργαστή Κειμένου και τα αποστέλλει στην ώρα τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που του έχουν δώσει οι πελάτες του. Παρότι ο Πέτρος είναι
ενθουσιασμένος με την καινούργια του δουλειά, στην τελευταία συζήτησή του με την Ελευθερία της
εξομολογήθηκε ότι τον τελευταίο καιρό νοιώθει λίγο αποξενωμένος, καθώς μένει αρκετές ώρες στο
σπίτι, ενώ ταυτόχρονα τον ενοχλεί που οι γείτονες πιστεύουν ότι έχει σταματήσει να δουλεύει. Η
Ελευθερία του πρότεινε να δουλεύει και στους υπολογιστές, της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ώστε να
γνωρίζει καινούργιους φίλους.

Ο Πέτρος εκμεταλλευόμενος τις Νέες Τεχνολογίες και τις γνώσεις του έχει δημιουργήσει ένα ευέλικτο
περιβάλλον εργασίας, που του επιτρέπει να εργάζεται από το σπίτι, τις ώρες που θέλει. Η μορφή
αυτή εργασίας από απόσταση ονομάζεται τηλεργασία.
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Αρνητικές επιπτώσεις των τεχνολογιών της πληροφορικής στην
εργασία

Μία ακόμη ιστορία:
Ο Γιώργος και η Μιμή ταξιδεύουν με το θείο τους προς τον Όλυμπο με σκοπό να

εξερευνήσουν τα όμορφα μονοπάτια του βουνού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους
συναντάνε τα πρώτα διόδια της εθνικής οδού. Η Μιμή περιμένει ότι ο θείος Μάρκος θα
σταματήσει, για να πληρώσει το αντίτιμο, όμως ο θείος Μάρκος συνεχίζει την πορεία του
μειώνοντας ταχύτητα. Η μπάρα των διοδίων ανοίγει, αφήνοντας το αυτοκίνητο να περάσει.

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά ο Γιώργος βλέπει μία συσκευή στο παρμπρίζ του
αυτοκινήτου. Ο θείος Μάρκος τους εξηγεί ότι τελευταία στα διόδια λειτουργεί ένα καινούργιο
σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση των αυτοκινήτων. Αυτό που χρειάζεται είναι να
έχει κάποιος εγκαταστήσει μία ειδική συσκευή στο αυτοκίνητό του και να έχει προπληρώσει
κάποιο ποσό χρημάτων. Το σύστημα επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια, καθώς η
συσκευή του αυτοκινήτου εκπέμπει ένα αναγνωριστικό σήμα, το οποίο ανιχνεύεται από μία
ηλεκτρονική συσκευή. Ταυτόχρονα αφαιρείται το αντίτιμο των διοδίων από το ποσό που έχει
προπληρωθεί.

Η Μιμή παρατηρεί ότι αρκετά από τα ταμεία των διοδίων έχουν αντικατασταθεί από τις
συσκευές αυτές, ενώ ο θείος Μάρκος περηφανεύεται για το καινούργιο του απόκτημα, που του
επιτρέπει να περνάει χωρίς καμία αργοπορία από τα διόδια. Η Μιμή αναρωτιέται τι να έχουν
απογίνει οι ταμίες που δούλευαν πριν στα διόδια. Απασχολούνται σε κάποια άλλη θέση
εργασίας στην υπηρεσία των διοδίων ή έχασαν τη δουλειά τους και αναζητούν κάποια νέα
απασχόληση; Πόσο εύκολο θα είναι για τους μεσήλικες να βρουν κάποια καινούργια δουλειά;
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Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής
στην εργασία δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Στη
πραγματικότητα εγκυμονεί και αρκετούς κινδύνους:

 Η αυτοματοποίηση πολλών διεργασιών

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των δικτύων
των υπολογιστών

 Παράλληλα πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν νέες
μορφές εργασιακών σχέσεων, που επηρεάζουν τον
τρόπο αμοιβής και προστασίας των δικαιωμάτων του
εργαζόμενου


