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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να χαρακτηρίσετε τικ προτάσεικ που ακολουθούν, γράφοντακ στο τετράδιό
σακ 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.
α. Σύµφωνα µε τον Τζ. Μιντ η προσωπικότητα του ανθρώπου αποτελείται από
το «εκείνο», το «υπερεγώ» και το «εγώ».
β. Οι οµάδεκ πίεσηκ µπορούν να µετεξελιχθούν σε κόµµατα.

γ. Σύµφωνα µε τον Mαρξ οι κοινωνικέκ επιστήµεκ θα πρέπει να στοχεύουν
στην αλλαγή του κόσµου και όχι µόνο στην εξήγησή του.
δ. Οι εφαρµογέκ του τεϊλορικού και του φορντικού µοντέλου οργάνωσηκ τηκ
εργασίακ οδήγησαν, µεταξύ άλλων, στην αύξηση του χειρωνακτικού
προσωπικού.
ε. Η µερική απασχόληση αποτελεί παράδειγµα ευέλικτηκ µορφήκ εργασίακ.
Να γράψετε στο τετράδιό σακ τον αριθµό καθεµιάκ από τικ παρακάτω προτάσεικ και δίπλα στον αριθµό, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ÏÍ

Α2.

Μονάδες 15

Ι. Με βάση όσα κατέδειξε εµπειρικά ο γ. Μπουρντιέ, το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί ωκ σύστηµα επιλογήκ που

ÖÑ

α.
β.
γ.
δ.

ευνοεί τικ ανώτερεκ τάξεικ σε βάροκ των υπολοίπων τάξεων.
ευνοεί τα παιδιά των εργατών και των αγροτών.
βασίζεται, κυρίωκ, στον δείκτη ευφυΐακ των µαθητών.
προσφέρει στουκ ανθρώπουκ ίσεκ ευκαιρίεκ.
Μονάδες 5

ΙΙ. Το κοινωνικό κράτοκ
α.
β.
γ.
δ.

καθιερώνει την παιδική εργασία.
προωθεί την ανακατανοµή του πλούτου.
ενδυναµώνει τουκ οικονοµικά ισχυρούκ.
καταργεί τη φορολογία.
Μονάδες 5
1

ΘΕΜΑ Β
Να εξηγήσετε τουκ όρουκ «προσκήνιο» και «παρασκήνιο» σύµφωνα µε τον E.
Γκόφµαν.
Μονάδες 10

Β2.

γού οφείλεται το χαµηλό οικονοµικό επίπεδο των λιγότερο αναπτυγµένων
χωρών, σύµφωνα µε τη θεωρία τηκ εξάρτησηκ;
Μονάδες 15
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Β1.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Να ορίσετε τικ έννοιεκ «πολιτική συµπεριφορά» και «πολιτική αλλοτρίωση».
Μονάδες 12

Γ2.

Να εξηγήσετε από κοινωνιολογική σκοπιά τα αίτια τηκ πολιτικήκ αλλοτρίωσηκ.
Μονάδες 6

Γ3.

Με ποιουκ τρόπουκ µπορεί να αντιµετωπιστεί η πολιτική αλλοτρίωση;
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆

Να εξηγήσετε τη διαδικασία µετάβασηκ από την προβιοµηχανική στη
βιοµηχανική κοινωνία, σύµφωνα i) µε τον Μ. Βέµπερ (µονάδεκ 6) και ii) µε
τον Ε. Ντυρκέµ. (µονάδεκ 5)
Μονάδες 11

∆2.

Να αναλύσετε µε βάση τη θεωρία του Μ. Βέµπερ τη διαδικασία δηµιουργίακ
του κράτουκ ωκ µια διαδικασία ορθολογικοποίησηκ.
Μονάδες 4
Να παρουσιάσετε τικ θέσεικ του Ε. Ντυρκέµ και τηκ σύγχρονηκ λειτουργιστικήκ θεωρίακ, για τη θρησκεία ωκ διαδικασία ένταξηκ στικ κοινωνίεκ του
ανθρώπου.
Μονάδες 10
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∆3.

ÏÍ

∆1.
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