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γ. αγρότες   βιοτεχνίες υπαίθρου      υντεχνίες      μανιφακτούρες       βιομηχανία 

δ. βιοτεχνίες υπαίθρου       συντεχνίες        μανιφακτούρες       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!!! 

 


