
Across
3. Σε αυτή την οικονομία δίνεται έμφαση στο ρόλο των ατόμων για
την αντιμετώπιση των ανισοτήτων

6. Μορφή εργασίας που παρέχεται με τη χρήση του διαδικτύου

7. Η κατάταξη των ομάδων μιας κοινωνίας με κοινά οικονομικά,
κοινωνικά, αξιακά στοιχεία σε ιεραρχημένη κλίμακα

Down
1. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η εργασία της εργατικής τάξης
γίνεται πηγή πλουτισμού της αστικής τάξης

2. Λέγεται αλλιώς το κοινωνικό κράτος

4. Θρησκεία που κατά το Βέμπερ συνέβαλε στην ιδέα του
"μόχθου" και της αφοσίωσης του ατόμου στην εργασία

Κεφ. 6ο Εργασία, ανεργία, κοινωνικές ανισότητες

                  
 1

            

                      
 2

        

                
 3

              

             
 4

                 

     
 5

    
 6

                     

                              

    
 7

     
 8

  
 9

          
 10

     
 11

    

 
 12

                   
 13

          

                              

   
 14

                           

                         
 15

     
 16

                  
 17

            

        
 18

                      

                    
 19

          

        
 20

        
 21

              

   
 22

        
 23

                   

                              

     
 24

 
 25

                        

              
 26

                

                              

        
 27

                      

                              

          
 28

                    

     
 29

                         



10. Αυτή η μορφή εργασία εμφανίζεται με τη βιομηχανική
επανάσταση

14. Η δράση αυτών των φορέων είναι σημαντική στο θέμα της
διεκδίκησης αιτημάτων για την ανακατανομή του πλούτου

15. Πρόσθεσε στην οργάνωση της εργασίας το σύστημα της σειράς
συναρμολόγησης

16. Αυτό το κοινωνικό φαινόμενο υπήρχε πάντα σε όλους τους
τύπους κοινωνιών (δουλοκτητικές, φεουδαρχικές, καπιταλιστικές)

17. Εργασία που εμφανίζεται τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον
αναπτυσσόμενο κόσμο και αποτελεί προσβολή για τον
αναπτυγμένο κόσμο

18. Οι κοινωνικές στερούν από τα άτομα την εκπαίδευση, την
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κ.τ.λ. και είναι δύσκολα μετρήσιμες

19. Αυτές οι κοινωνικές ομάδες έχουν κατά το Μαρξ την ίδια θέση
στη διαδικασία παραγωγής

22. Διακρίνει την κοινωνική διαστρωμάτωση με κριτήρια το
γόητρο, τη δύναμη και την κοινωνική τάξη

23. Ως τέτοια δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η εργασία το
Μεσαίωνα

24. Τότε μετασχηματίζονται οι αντιλήψεις για την εργασία (ονομ.)

26. Το κράτος αυτό προσβλέπει σε μια ανακατανομή του πλούτου

27. Σε αυτό πέφτει το βάρος για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων
στις κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες

28. Αυτές οι μορφές απασχόλησης δεν παρέχουν στον εργαζόμενο
εργασιακά δικαιώματα και ασφάλιση

29. Σύμφωνα με αυτόν ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας
φέρνει σε αντίθεση συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (τάξεις)

5. Σε αυτή την κατανομή της εργασίας κάθε εργάτης εκτελεί μέρος
της συνολικής εργασίας

8. Οι αντιλήψεις τους για την εργασία ήταν ίδιες με των Αρχαίων
Αθηναίων (γεν. πλ.)

9. Έβαλε τις βάσεις για το θεωρητικό μοντέλο των "ανθρώπινων
σχέσεων" στο εργασιακό περιβάλλον

11. Σε αυτόν ανήκει η φράση "ο σωστός άνθρωπος στη σωστή
θέση"

12. Σε αυτή την κατανομή της εργασίας διαχωρίζεται η σύλληψη
της οργάνωσης της εργασίας από την εκτέλεσή της

13. Έτσι αντιμετωπιζόταν στην Αρχαία Αθήνα η εργασία

20. Αυτή η μορφή αλληλεγγύης έχει σαν βάση τον καταμερισμό
της εργασίας στις βιομηχανικές κοινωνίες κατά το Ντυρκέμ

21. Έτσι χαρακτηρίζονται οι νέες μορφές απασχόλησης όπως η
μερική απασχόληση, η εργασία με βάρδιες, η τηλεργασία κ.τ.λ.

25. Είναι μια δυναμική δραστηριότητα κατά την οποία το άτομο
αξιοποιεί το σύνολο των φυσικών και των νοητικών ικανοτήτων
του


