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ΜΑ Α
Α1. Να χαρακττηρίσετε τιςς προτάσειςς που ακολο
ουθούν, γρά
άφοντας σττο τετράδιό σας
το γράμμα
γ
που
υ αντιστοιχχεί στην κάθ
θε πρόταση
η και δίπλα
α του τη λέξη Σωστό, αν
α η
πρό
όταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είνα
αι λανθασμέένη.
α. Ο περιορισ
σμός των αννισοτήτων ανάμεσα
α
σττις χώρες αποτελεί μια
α πρόκληση
η για
την παγκόσμια
α κοινωνία.
β. Κατά
Κ
τον Γκκόφμαν, οι κοινωνικοί ρόλοι μοιά
άζουν με σεννάρια που καλούμασττε να
ερμ
μηνεύσουμεε.
γ. Το σχολείο
ο αναπαρά
άγει τον πο
ολιτισμό μιιας κοινωνίας στη νέέα γενιά μεε τη
διδα
ασκαλία της κοινωνιολλογίας.
δ. Η ισότητα παρακολού
ύθησης ενια
αίου προγρ
ράμματος μαθημάτων
μ
δεν θεωρεείται
από
όδειξη ισότη
ητας ευκαιρ
ριών.
ε. Η σύγκλισ
ση ή απόκλλιση από τα
τ πρότυπα
α των χωρ
ρών του Πρ
ρώτου Κόσ
σμου
καθ
θορίζει τη διιάκριση σε αναπτυγμένες και υπο
οανάπτυκτεες κοινωνίεςς.
Μονάδεες 15
Α2. Να γράψ
ψετε στο τετράδιό σα
ας τον αρ
ριθμό καθεεμιάς από τις παρακκάτω
προ
οτάσεις και δίπλα στονν αριθμό, το
ο γράμμα πο
ου αντιστοιιχεί στη σωσ
στή απάντη
ηση.
Ι. Η σχολική «σ
σταδιοδρομ
μία» των μα
αθητών
α. είναι
ε
άσχετη με την κο
οινωνική του
υς προέλευση.
β. δεν
δ είναι άσ
σχετη με την κοινωνική
ή τους προέέλευση.
γ. βρίσκεται
β
σεε μια, απόλλυτα, παράλλληλη πορεεία με το επ
πάγγελμα το
ου πατέρα.
δ. αποδεικνύε
α
ει την έλλειψ
ψη κινητικό
ότητας στηνν ελληνική κοινωνία.
κ

Μονάδ
δες 5

ΙΙ. Η πορεία μετάβασης
μ
από την αγγροτική στη
η βιομηχανική κοινωνίία ακολούθ
θησε
τα ακόλουθα
α
σ
στάδια:
α. αγρότες
α

βιοτεχνίεςς υπαίθρου

συντεχχνίες

β. αγρότες
α

βιοτεχνίεςς υπαίθρου

μανιφ
φακτούρες

βιομηχανίία
βιομηχα
ανία

γ. αγρότες

βιοτεχνίες υπαίθρου

δ. βιοτεχνίες υπαίθρου

συντεχνίες

υντεχνίες

μανιφακτούρες

μανιφακτούρες

βιομηχανία

βιομηχανία
Μονάδες 5
Σύνολο Μονάδων 25

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο των έκδηλων και των άδηλων λειτουργιών της
εκπαίδευσης.
Μονάδες 10
Β2. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο του όρου «κοινωνικός έλεγχος» και από τις
μορφές του μόνο το περιεχόμενο του όρου «αυτοέλεγχος».
Μονάδες 15
Σύνολο Μονάδων 25
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Τι σημαίνει για τον Τζ. Μιντ κοινωνική αλληλεπίδραση;

Μονάδες 5

Γ2. Ποια είναι τα στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού κατά τον Μιντ;
Μονάδες 9
Γ3. Να συγκρίνετε τη φροϋδική διάσταση της ψυχικής οργάνωσης της
προσωπικότητας του ατόμου με τη θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικής
(συμβολικής) αλληλεπίδρασης για την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.
Μονάδες 11
Σύνολο Μονάδων 25
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Τι σημαίνει ο όρος βιομηχανική επανάσταση;
Μονάδες 6
Δ2. Ποιο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας;
Μονάδες 6
Δ3. Πώς προσδιορίζεται ο όρος «ανάπτυξη» των χωρών στις θεωρίες του
εκσυγχρονισμού;
Μονάδες 5
Δ4. Η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σήμερα στην αλλαγή της κοινωνίας των
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών;
Μονάδες 8
Σύνολο Μονάδων 25

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

