ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να σημειώσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό (Σ) ή λανθασμένο
(Λ).
α. Η δομή της εργασιακής δομής δεν επηρεάστηκε από την εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών σε πολλούς χώρους εργασίας.
β. Η γραφειοκρατία στον πολιτικό τομέα δεν αποτελεί γνώρισμα της «αναπτυγμένης
κοινωνίας.»
γ. Στο θετικό στάδιο μία από τις κυρίαρχες ομάδες είναι οι επιστήμονες και κυρίαρχη
κοινωνική οντότητα είναι η ανθρωπότητα στο σύνολό της.
δ. Γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της μανιφακτούρας ήταν ότι το παραγωγικό
έργο καταμερίστηκε ανάμεσα σε περισσότερα βιοτεχνικά εργαστήρια που εργάζονταν
για διαφορετικούς εμπόρους.
ε. Η επιλογή ή η απόρριψη των μηνυμάτων γίνεται συχνά ασυνείδητα.
(Μονάδες 15)
Α2. Να επιλέξετε την κατάλληλη απάντηση.
1. Ο νόμος των τριών σταδίων του ανθρώπινου πνεύματος διατυπώθηκε από τον
α. Κοντ.
β. Βέμπερ.
γ. Μαρξ.
δ. Αλτουσέρ.
2. Ένας όρος που τείνει να αντικαταστήσει την έννοια του κοινωνικού ελέγχου στις
μέρες μας είναι ο όρος
α. κύρωση.
β. επανένταξη.
γ. κοινωνική προσαρμογή.
δ. επανακοινωνικοποίηση.
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναλύσετε την παραδοσιακή εξουσία, σύμφωνα με τον Βέμπερ.
(Μονάδες 10)
Β2. Πώς προέκυψε ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας», από τι χαρακτηρίζεται αυτή
και ποια τα σημαντικότερα προσόντα των πολιτών της;
(Μονάδες 15)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Πώς υποδυόμαστε τους κοινωνικούς ρόλους και διεκπεραιώνουμε την ερμηνεία
τους ,κατά τον Γκόφμαν;;
(Μονάδες 7)
Γ2. Να αναλύσετε τη διαφορά μεταξύ των κοινωνιολόγων και της κλασικής
ψυχαναλυτικής προσέγγισης σχετικά με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης.
(Μονάδες 7)
Γ3. Ποια κριτική ασκείται συνήθως στις θεωρίες των ρόλων;
(Μονάδες 3)
Γ4. Τι είναι επανακοινωνικοποίηση;
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Να ορίσετε την κοινωνική διαστρωμάτωση και τις κοινωνικές τάξεις.
(Μονάδες 6)
Δ2. Να αναπτύξετε τις ανισότητες και να αναλύσετε πώς η κοινωνική
διαστρωμάτωση συνδέεται με αυτές.
(Μονάδες 9)
Δ3. Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά τον Βέμπερ.
(Μονάδες 6)
Δ4. Ποιο στοιχείο διαφοροποιεί τις κοινωνικές τάξεις κατά τον Μαρξ;
(Μονάδες 4)
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