
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

1. Το Μεσαίωνα υπάρχουν τα μοναστικά τάγματα, τα οποία μετατρέπονται σε κέντρα συστηματικής και 

πειθαρχημένης εργασίας των μοναχών και αποτελούν, ως ένα βαθμό, υπόδειγμα για τη μετέπειτα 

εργοστασιακή οργάνωση της εργασίας. 

2. Ο Μαρξ θεωρεί ότι το κράτος είναι αποτέλεσμα της αύξησης του μεγέθους των κοινωνιών και κατά 

συνέπεια της πολυπλοκότητάς τους (όσο πιο μεγάλες πληθυσμιακά είναι οι κοινωνίες τόσο μεγαλύτερη 

ανάγκη έχουν από σύνθετες δομές διοίκησης). 

3. Η εξειδίκευση είναι μια  διαδικασία, που συνήθως γίνεται στους χώρους εκπαίδευσης. 

4. Με τη βιομηχανική επανάσταση η εργασία διαφοροποιείται σημαντικά αφού εμφανίζεται η μισθωτή 

εργασία. 

5. Μια σημαντική συνέπεια της φτώχειας είναι και η παιδική εργασία, η οποία εμφανίζεται  στον 

αναπτυσσόμενο, και όχι  στον αναπτυγμένο κόσμο. 

6. Οι κοινωνικές  ανισότητες αντιστοιχούν στη διαφορά θέσης των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, 

όπως επίσης στη διαφορά ως προς τα εισοδήματα και την περιουσία. 

                                                                              

 

                                                                                                                               (ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

 

 

ΠΑΤΡΑ: 

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

Γ θεωρητικό 2  

   ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

 ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ  Α2  

Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 

  1.Με βάση όσα κατέδειξε εμπειρικά ο Π. Μπουρντιέ, το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ως 
σύστημα επιλογής που 

 
α. ευνοεί τις ανώτερες τάξεις σε βάρος των υπολοίπων τάξεων. 
 
β. ευνοεί τα παιδιά των εργατών και των αγροτών. 
 
γ. βασίζεται, κυρίως, στον δείκτη ευφυΐας των μαθητών. 
 
δ. προσφέρει στους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες. 

 

                                                                                                                                  (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

2. η φράση «ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση» ανήκει στον: 

α. Φόρντ 

β. Τέιλορ 

γ. Βέμπερ 

δ. Μάγιο                                                                                                                                               

                                                                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 

3. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  
 

α. Η μόρφωση και η κατάρτιση είναι έννοιες ταυτόσημες. 
 
β. Σύμφωνα με τον Μοντιμπέρ, ο εκπαιδευτικός μηχανισμός δεν πρέπει να ασχολείται με τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό του ατόμου, αλλά μόνο με τη μετάδοση γνώσεων και 
πολιτισμού. 
 
γ. Σύμφωνα με την UNESCO ένας από τους στόχους της μάθησης είναι να μάθει στο άτομο 
πώς να ζει με τους άλλους και να συνεργάζεται μαζί τους. 
  
δ. Καμία πρόταση δεν είναι σωστή  
                                                                                                                                 (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ Α3 

α. Να δώσετε τον ορισμό του καταμερισμού των έργων                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

β. Τι είναι για τον Ντυρκέμ ο κοινωνικός καταμερισμός;                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

γ. Τι είναι για τον Μαρξ ο κοινωνικός καταμερισμός;                                           (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 

                                                                     

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ Β 1 

α. Να περιγράψετε την εξέλιξη της εργασίας στις παρακάτω κοινωνίες   

• αρχαία Αθήνα  

• βιομηχανική κοινωνία                                                                                (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

β.  Να αναπτύξετε τις 3  μορφές τηλεργασίας  

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

ΘΕΜΑ Β 2 

α. Ποιες οι απόψεις του Τέιλορ για την  οργάνωση της εργασίας;                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

β. Γιατί οι κοινωνικοί επιστήμονες άσκησαν κριτική στη θεωρία του Τέιλορ;  

Ποια συμπεράσματα προέκυψαν για την παραγωγικότητα της εργασίας  από τα πειράματα 

 του Mayo ;                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 

γ. Πως φαίνεται έμπρακτα η αμφισβήτηση του τεϊλορικού και φορντικού μοντέλου  στις μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες της  Ευρώπης;                                                              (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

                                                                                             

ΘΕΜΑ Β 3 

α. Να δώσετε τους ορισμούς της δύναμης και της εξουσίας σύμφωνα με τον Βέμπερ.                                                                                     

 

                                                                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

Β. Να περιγράψετε τους τρεις τύπους εξουσίας σύμφωνα με τον Βέμπερ. 

 

                                                                                                                        (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΚΑΝ. (ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER») 

 

 

E-MAIL: 

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ : vasandrandr@gmail.com 

 


