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ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθούν, γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιό ςασ τον 

αριθμό που αντιςτοιχεύ ςτην κϊθε πρόταςη και δύπλα του τη λϋξη Σωςτό, αν η πρόταςη 

εύναι ςωςτό, ό τη λϋξη Λϊθοσ, αν η πρόταςη εύναι λανθαςμϋνη.  

1. Το «εγώ» ςτη θεωρύα του Μιντ αποτελεύ την αυθόρμητη πλευρϊ του εαυτού.  

2. Ο Γϊλλοσ κοινωνιολόγοσ Βϋμπερ με το ϋργο του ςυνϋβαλε ςτην ανϊπτυξη τησ ιδϋασ 

του «μόχθου» και τησ αφοςύωςησ του ατόμου ςτην εργαςύα του.  

3. Όταν λϋμε ότι η κοινωνικοπούηςη εύναι μια εξελικτικό και δυναμικό διαδικαςύα, 

εννοούμε ότι μπορεύ να επιφϋρει ςυγκρούςεισ.  

4. Οι οικονομικϋσ ανιςότητεσ αντιςτοιχούν αποκλειςτικϊ ςτισ διαφορϋσ των ατόμων 

ωσ προσ τη θϋςη τουσ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα και ωσ προσ τα ειςοδόματα και 

την περιουςύα.  

5. Η εκπαύδευςη, κατϊ τον Μοντιμπϋρ, προϊγει την κοινωνικό ενςωμϊτωςη του 

ατόμου, που μπορεύ να λϊβει δύο μορφϋσ: τη ςυναιςθηματικό και τη νοητικό.  

Μονάδες 15 (5x3)  

Α2. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό καθεμιϊσ από τισ παρακϊτω προτϊςεισ 

και, δύπλα ςτον αριθμό, το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη.  

I. Ποιο από τα παρακϊτω δεν αποτελεύ ςτόχο τησ μϊθηςησ με βϊςη την Unesco;  

α. Να μϊθει ςτο ϊτομο πώσ να υπϊρχει.  

β. Να μϊθει ςτο ϊτομο πώσ να δρα, ϋτςι ώςτε να εύναι παραγωγικό ςτο χώρο του.  

γ. Να μϊθει ςτο ϊτομο πώσ πρϋπει να ςκϋφτεται.  

δ. Να μϊθει ςτο ϊτομο πώσ να ςυνυπϊρχει και να ςυνεργϊζεται με τουσ ϊλλουσ.  

 

 

II. Το «κοινωνικό κρϊτοσ» αναφϋρεται για πρώτη φορϊ ςτο Γερμανικό Σύνταγμα του:  
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α. 1984  

β. 1494  

γ. 1949  

δ. 1989  

Μονάδες 10 (2x5)  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να προςδιορύςετε το περιεχόμενο των εννοιών: «κοινωνικόσ θεςμόσ, 

«κοινωνικόσ ρόλοσ», «αυτοέλεγχοσ».  

Μονάδες 12  

Β2. Να εξηγόςετε: α. τη διαφορϊ μεταξύ εξοικεύωςησ με τισ νϋεσ τεχνολογύεσ και 

εξειδύκευςησ και β. τη ςχϋςη μεταξύ πληροφορύασ και γνώςησ.  

Μονάδες 13  

ΘΕΜΑ Γ  

Οι φονξιοναλιςτϋσ δύνουν ϋμφαςη ςτουσ βαςικούσ θεςμούσ τησ κοινωνύασ, όπωσ η 

οικογϋνεια, η θρηςκεύα, η οικονομύα και το κρϊτοσ. Σχετικϊ με τη λειτουργιςτικό θεωρύα 

να αναφερθεύτε:  

α) ςτισ ϋκδηλεσ και ϊδηλεσ λειτουργύεσ τησ εκπαύδευςησ. 

(μονϊδεσ 10)  

β) ςτισ θϋςεισ του Ντυρκϋμ για τον καταμεριςμό τησ εργαςύασ και την θρηςκεύα. 

(μονϊδεσ 5)  

γ) ςτισ θϋςεισ των λειτουργιςτών για την κοινωνικοπούηςη και τη θρηςκεύα.  

(μονϊδεσ 10) 

 Μονάδες 25  

ΘΕΜΑ Δ 

Ο «όροσ κοινωνία τησ πληροφορίασ» προϋκυψε από την τεχνολογικό ανϊπτυξη των 

προηγμϋνων χωρών και ςυνδϋεται με τη μετϊβαςη ςτη βιομηχανικό κοινωνύα.  

α) Ποια εύναι τα ςημαντικότερα προςόντα, πολιτών και κρατών, ςτην «κοινωνία τησ 

πληροφορίασ»;  

(μονϊδεσ 5)  

β) Πώσ επϋδραςαν οι τεχνολογικού μεταςχηματιςμού ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και 

πρϊξη;  

(μονϊδεσ 5)  

γ) Ποιεσ αλλαγϋσ επϋφερε η ειςαγωγό των νϋων τεχνολογιών ςτουσ χώρουσ εργαςύασ 

και ποιεσ εύναι οι ςυνϋπειεσ αυτών των αλλαγών ςτισ εργαςιακϋσ μορφϋσ απαςχόληςησ;  

(μονϊδεσ 8)  
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δ) Πώσ ςυνδϋονται οι νϋεσ τεχνολογύεσ με την ανϊπτυξη καινούριων μορφών 

αναλφαβητιςμού;  

(μονϊδεσ 7)  

Μονάδες 25 


