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ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε  κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Οι χώρες του Πρώτου Κόσμου αποτελούνται από βιομηχανικά κράτη με ελεύθερη αγορά.      

β. Με την προσέγγιση του ο Μιντ συνέβαλε στη διχοτόμηση του εαυτού στο «εμέ» και το 

«εγώ».  

γ. Ο Φρόυντ, ως ψυχίατρος, είναι γνωστός κυρίως για την ανάπτυξη της θεωρίας των 

κοινωνικών ρόλων.  

δ. Η ισότητα ευκαιριών δεν θεωρείται αναγκαστικά και ισότητα παρακολούθησης κάποιου 

ενιαίου προγράμματος μαθημάτων.   

ε. Συχνά, ο αναλφαβητισμός συνδέεται με τη μερική  εξάπλωση της τεχνολογίας.  

Μονάδες 15  

 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Η κοινωνιολογία ερευνά:    

α.  την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο μίας ομάδας και 

πάντα σε σχέση με άλλα άτομα και  με άλλες ομάδες.  

β.  την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο μίας ομάδας.  

γ.  την ανθρώπινη συμπεριφορά σε επίπεδο σκέψης, συναι σθήματος και δράσης.  

δ.  τις εσωτερικές ενορμήσεις του ατόμου.   

Μονάδες 5  

 

Α3. Στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι:    

α.  η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/ αξιών.  

β.  η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/ αξιών και η αποτροπή της παραβίασής τους 

από τους πολίτες.  

γ.  η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων/ αξιών και η μόνιμη κύρωση των παραβατών.  

δ.  η κοινωνική ένταξη των ατόμων.  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Β  

Β1 .  Πότε εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία κρατικής συγκρότησης  (Μονάδες 5);  Ποιες 

«γενιές» κρατών διακρίνονται  μέχρι  στιγμής στην ιστορία της κρατικής συγκρότησης  

(Μονάδες 8) ;   

Μονάδες  13 

 

Β2.  Να συγκρίνετε τις προσεγγίσεις  του  Κοντ ,  του  Βέμπερ και του  Μαρξ  σχετικά με την 

έννοια και τη δημιουργία του κράτους.   

Μονάδες 12  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Πώς ορίζονται  οι  κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες  στην Κοινωνιολογία  

(Μονάδες 6);  Να συνδέσετε τις κοινωνικές ανισότητες με την κοινωνική διαστρωμάτωση  

(Μονάδες 6) .   

Μονάδες 12 

Γ2 .   

i .  Τι γνωρίζετε για το κοινωνικό κράτος ;  (Μονάδες 3)  

 

i i .  Πώς επιτυγχάνεται η ανακατανομή του πλούτου σε μία κοινωνία ;  (Μονάδες 6)  

 

i i i .  Τι  μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας μπορούν να ληφθούν από τα άτομα;  

(Μονάδες 4)  

Μονάδες  13 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.   

[…] Η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις  μορφές εκπαίδευσης 

αποτελεί ,  διεθνώς,  βασικό πυλώνα  και  πρ οτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Γι ’  αυτό, 

πρέπει να βρίσκονται τρόποι και  μέσα προς αυτή την οδό,  έχοντα ς προηγ ηθεί  μια ολοκληρωμένη 

επισκόπηση των τεχνολογικών,  παιδαγωγικών,  οργανωτικών και άλλων παραγόντων σχετικά με 

την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση,  από τους ιθύνοντες.  Η θεωρητική 

προβληματική βασίζεται στην παραδοχή ότι  οι  συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες,  

όπως εκπαιδευτικά λογισμικά,  εφαρμογές του Ιστού 2.0,  κινητές συσκευές,  ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα μάθησης διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για τη μάθηση του 21 ο υ  αιώνα.   Επιπλέον,  

υιοθετώντας την αρχή της μετατόπισης του κέντρου βάρους α πό τη διδασκαλία στη μάθηση,  

πρέπει  να  διερευνάται ένα συνεκτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης της ένταξης των ΤΠΕ στην  

εκπαίδευση, όπου  η  σύγχρονη  διδασκαλία  προσεγγίζεται  ως  διαδικασία μαθησιακού  

σχεδιασμού.  Οι  εκπα ιδευτικοί ως αποτελεσματικοί ενορ χηστρωτές της μάθησης καλούνται  να  

επιλέγουν,  να  σχεδιάζουν και  να  αξιολογούν το πώς συγκεκριμένες ψηφιακές τεχνολογίες  

μετασχηματίζουν το περιεχόμενο προς μάθηση και τις παιδαγωγικές στρατηγικές τους,  ώστε να   



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

επιτευχθούν  συγκεκριμένα   μαθησιακά  αποτελέσματα  από  τους  μαθητές -εκπαιδευόμενους.  

[…]  

Απόσπασμα απ ό την εισαγωγή του βιβλίου  του Τζιμογιάννη, Αθ. (2019).  

Ψηφιακές Τεχνολ ογίες και  Μάθηση του 21ου Αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική .  

 

Με βάση το παραπάνω απόσπασμα σχετικά με την τεχνολογία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και  τις κοινωνιολογικές σας γνώσεις:  

 

i .  Πώς ορίζεται η «κοινωνία της πληροφορίας»;  (Μονάδες 5 )   

 

i i .  Ποια προσόντα  αποκτούν οι  νέοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ποιους 

σκοπούς  επιτελεί η εισαγωγή της πληροφορικής στα ελληνικά σχολεία; (Μονάδες 5 )  

 

i i i .  Πώς ορίζονται οι  έννοιες της «εξειδίκευσης»  και της «εξοικείωσης»;  (Μονάδες 5 )   

 

iv.  Ποιοι  κίνδυνοι/περιορισμοί  υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών; (Μονάδες 5 )   

 

v.  Είναι η πληροφορία γνώση;  Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται  η πληροφορία στην 

κοινωνία των πολιτών;  (Μονάδες 5 )   

Μονάδες 25  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


