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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας το 

γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

 

1. Στην ορθολογική εξουσία εκείνο που δεν συγχωρείται είναι η κατάχρηση της εξουσίας,  

καθώς η άσκηση των καθηκόντων κάθε ρόλου γίνεται εντός των νόμιμων ορίων.  

2. Στη μεταβιομηχανική κοινωνία η συσσώρευση των πληροφοριών θεωρείται λιγότερο 

σημαντική από τη συσσώρευση του κεφαλαίου. 

3. Ο Αλτουσέρ,  ως εκπρόσωπος της μαρξιστικής σχολής,  έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το 

θέμα της ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησης του παιδιού. 

4. Η θεωρητική προσέγγιση ενός θέματος ξεκινά πάντα από τη βιωματική σχέση και την 

εμπειρία που έχουμε για αυτό. 

5. Οι συντεχνίες ήταν εύπορες ομάδες εμπόρων που άνοιξαν τον δρόμο προς τον 

καπιταλισμό. 

 

Μονάδες 15 (3Χ5) 

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και, 

δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

1. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της πληροφορίας είναι: 

I. η εξειδίκευση όλων των πολιτών στους χώρους εργασίας. 

II. οι νέες μέθοδοι μάθησης,  στις οποίες κυρίαρχη θέση έχει ο άνθρωπος.  

III. η δυνατότητα Γρηγόρης συλλογής,  αξιοποιήσεις,  επεξεργασίας και μετάδοσης 

μεγάλου όγκου πληροφοριών. 

IV. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

2. Η αναπαραγωγή της κοινωνίας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται και από: 

I. τη μετατροπή των κοινωνικών ανισοτήτων σε φυσικές. 
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II. την αντίληψη που ταυτίζει τη μόρφωση με την κατάρτιση. 

III. τη σύνδεση των σχολικών επιδόσεων με ατομικά χαρακτηριστικά. 

IV. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Εξοικείωση και εξειδίκευση:  τι εκφράζουν οι έννοιες και ποιες είναι οι διαφορές 

τους; 

Μονάδες 8 

Β1.β. Είναι οι νέες τεχνολογίες πανάκεια για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των 

ανισοτήτων; 

Μονάδες 8 

Β2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων:  πολιτική συμπεριφορά,  εκλογική συμπεριφορά 

και πολιτική αλλοτρίωση. 

Μονάδες 9 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

Θέμα Γ 

Γ1.α. Να αναπτύξετε τη σημασία του ορθολογισμού σύμφωνα με τον Βέμπερ: 

I. ως μέσου  μετάβασης από την προβιομηχανική στη βιομηχανική κοινωνία. 

II. στη διαδικασία διαμόρφωσης του κράτους. 

III. ως μορφή εξουσίας. 

Μονάδες 7 

 

Γ1. β. Η σύγχρονη δημοκρατία εμπίπτει στο χαρακτηρισμό της ορθολογικής εξουσίας; 

Μονάδες 6 

 

Γ2. α. Ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας για τα παιδιά την περίοδο της βιομηχανικής 

επανάστασης;   

Μονάδες 6 

Γ2. β. Υπάρχει σήμερα παιδική εργασία;  Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας 

παρουσιάζοντας παραδείγματα. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

Θέμα Δ 
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Δ1.α. Να καταδείξετε τη σημασία του κράτους ως φορέα κοινωνικοποίησης. 

Μονάδες 5 

 

Δ1. β. Τι είναι το κράτος και πώς δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους Μ. Weber,  K. Marx και 

A. Comte; 

Μονάδες 8 

 

Δ2.α. Να δώσετε τον ορισμό του κοινωνικού  θεσμού. 

Μονάδες 4 

 

Δ2.β. Πώς προσεγγίζουν τους κοινωνικούς θεσμούςοι λειτουργιστές,  οι μαρξιστές και οι 

κονστρουκτιβιστές;  

Μονάδες 8 

 

 


