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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:
α. Κατά τον Μέρτον, το πλέγμα των διαφόρων σχέσεων που συγκροτούν το σύστημα τείνουν προς τη σταθερότητα
και την ισορροπία.
β. Οι φεουδαρχικές αγροτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονταν από χαμηλή γεννητικότητα και υψηλή θνησιμότητα.
γ. Σύμφωνα με τη «θεωρία της εξάρτησης» οι δυτικές χώρες εξελίχθηκαν σε καπιταλιστικές δυνάμεις εξαιτίας της
ιδιοποίησης αποκλειστικά και μόνο της υπεραξίας των δικών τους εργατών και την ορθολογική οργάνωση της
εργασίας τους.
δ. Ο κοινωνικός έλεγχος είναι ένα σύνολο μηχανισμών που αξιοποιεί μια κοινωνία, για να γίνουν αποδεκτές οι αξίες
της και να εφαρμοστούν οι κανόνες της από τα μέλη της.
ε. Τον κοινωνιολογικό όρο «κοινωνικός καθρεφτισμός του εαυτού μας» διατύπωσε ο Κούλεϋ μέσα στο πλαίσιο του
κονστρουκτιβισμού.
Μονάδες 15
Α2. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση. Μόνο μία απάντηση είναι σωστή.
1. Η εσωτερίκευση κανόνων, προτύπων και αξιών συμβαίνει:
α. στο πλαίσιο της οικογένειας
β. στο πλαίσιο του σχολείου
γ. στο πλαίσιο της θρησκείας
δ. στο πλαίσιο όλων των παραπάνω φορέων κοινωνικοποίησης
Μονάδες 5
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2. Αντικείμενο έρευνας της κοινωνιολογίας αποτελούν:
α. Οι πολιτικοί θεσμοί.
β. Η ψυχολογία του ατόμου.
γ. Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί.
δ. Όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Γιατί η εκπαίδευση θεωρείται παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας;
Μονάδες 10
Β2. Να προσδιορίσετε τις έννοιες «ταξική πάλη», «υπεραξία» και «εποικοδόμημα», όπως τις προσδιόρισε ο Κ. Μαρξ.
Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ
Η συσσώρευση της πληροφορίας αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο των μεταβιομηχανικών κοινωνιών.
Θεωρώντας δεδομένη τη διαπίστωση αυτή να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Ποιοι είναι οι λόγοι που η πληροφορία κατέχει τη θέση αυτή στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες; (Μον. 10)
β. Πώς η συσσώρευση της πληροφορίας συμβάλλει στην οργάνωση και ανάπτυξη των κοινωνιών αυτών; (Μον. 7)
γ. Ποια είναι τα κύρια προσόντα που πρέπει να έχει αποκτήσει μέσω της εκπαίδευσης ένας πολίτης, ώστε να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες των κοινωνιών αυτών, που θα μπορούσαν να ονομαστούν και ως «κοινωνίες της
πληροφορίας»; (Μον. 8)
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Δ
Η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Θεωρώντας δεδομένη τη
διαπίστωση αυτή να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής
κοινωνίας; (Μον. 10)
β. Πώς αντιμετώπισαν την εμφάνιση της καπιταλιστικής βιομηχανικής κοινωνίας ο Ντυρκέμ και ο Βέμπερ; (Μον. 15)
Μονάδες 25

Ευχόμαστε επιτυχία!
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