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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας 

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της Κοινωνιολογίας στα μαθήματα των 

πανελλαδικών εξετάσεων» 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες 

διατάξεις», προβλέπεται σε διάταξη του άρθρου 7 η 

αντικατάσταση, από την επόμενη σχολική χρονιά, του 

μαθήματος της Κοινωνιολογίας με το μάθημα των 

Λατινικών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 

Ταυτόχρονα, το νέο νομοσχέδιο στο άρθρο 7 παρ. 3 

προβλέπει τη μείωση των ομάδων μαθημάτων 

προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από τέσσερις σε τρεις, 

διαχωρίζοντας, ωστόσο, τη δεύτερη ομάδα, σε δύο 

κατευθύνσεις, μια κατεύθυνση θετικών σπουδών με 

εξεταζόμενο μάθημα τα Μαθηματικά και μια κατεύθυνση 

σπουδών υγείας με εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία. 
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Είναι κοινή διαπίστωση πως το μάθημα της 

Κοινωνιολογίας είναι εξίσου σημαντικό με τα άλλα 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αφού αφενός ένα 

μεγάλο μέρος κυρίως των ανθρωπιστικών σπουδών, 

είναι σπουδές κοινωνικών επιστημών, ενώ δεν μπορεί να 

αγνοηθεί και το γεγονός πως η κοινωνιολογία ως μάθημα 

συμβάλλει στη γνώση, αναλυτική σκέψη και ερμηνεία 

κοινωνικών συμπεριφορών και φαινομένων, καθώς και 

στην κριτική σκέψη και ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης 

των παιδιών. Επιπλέον, διδάσκεται σε πολλές 

πανεπιστημιακές σχολές, ενώ και οι περισσότερες 

εκδηλώσεις της καθημερινότητας έχουν σχεδόν πάντα μια 

κοινωνιολογική προσέγγιση.  

Με δεδομένη λοιπόν της αξία της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας,  
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Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ:  

 

Θα μπορούσε να παραμείνει το μάθημα της 

Κοινωνιολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν, κατ’ αναλογία 

της δεύτερης ομάδας προσανατολισμού, δύο 

κατευθύνσεις σπουδών στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η 

μία με εξεταζόμενο μάθημα τα Λατινικά και η άλλη με 

εξεταζόμενο μάθημα την Κοινωνιολογία;         

           

 

Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2020 

Αριθμ. πρωτ.:  6504/14.5.2020 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

      Έλενα Ράπτη 
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