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11η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ   
Κ Α Ι  Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ∆ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α  

 

� Εργασία για το σχολείο 

 
♦ Να αναζητήσετε τα αίτια της καθιέρωσης της κοινωνικής αρχής, να 

αναφέρετε τις µορφές εκδήλωσής της και να αξιολογήσετε την επάρκειά της 
στην καταπολέµηση της κοινωνικής ανισότητας.  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος»  
 
Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες.  

1. Το πρόβληµα της οικονοµικής ανισότητας εµφανίστηκε 
στο πολιτικό προσκήνιο µε την ανάδειξη της πολιτικής 
ισότητας.  

 
 
Σ Λ 

2. Η οικονοµική ανισότητα εξασφαλίζει την κοινωνική 
συνοχή.  

 
Σ Λ 

3. Η αναγνώριση των πολιτικών δικαιωµάτων σε όλα τα 
κοινωνικά στρώµατα διαµόρφωσε το «κοινωνικό κράτος».  

 
Σ Λ 

4. Η έννοια του ελεύθερου πολίτη ολοκληρώνεται µε την 
καθιέρωση και νοµοθετική ρύθµιση των κοινωνικών 
δικαιωµάτων.  

 
 

Σ Λ 
5. Με την καθιέρωση των κοινωνικών δικαιωµάτων 
εξαλείφθηκε η κοινωνική ανισότητα.  

 
Σ Λ 
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Ερώτηση αντιστοίχησης 
 
Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. 
 

Α΄   Β΄   

 

1.  ___  Φιλελεύθερη αρχή 

2.  ___  ∆ηµοκρατική αρχή 

3.  ___  Κοινωνική αρχή 

α)  καθολική ψηφοφορία 
β) σεβασµός της ζωής 
γ)  ελευθερία της γνώµης 
δ) νοσοκοµειακή περίθαλψη 
ε) αρχή της πλειοψηφίας 
στ) καταπολέµηση της ανεργίας 

 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Με την καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας:  
α) το κράτος παύει να παρεµβαίνει στην οικονοµική λειτουργία και στη 
διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων 

β) εµφανίζονται τα κοινωνικά δικαιώµατα 
γ) καταργείται η οικονοµική και κοινωνική ανισότητα 
δ) οξύνονται τα κοινωνικά προβλήµατα 
 

2.  Το κοινωνικό κράτος:  
α) διασφαλίζει τα συµφέροντα ορισµένων κοινωνικών οµάδων 
β) διαµορφώνει µηχανισµούς προστασίας και πρόνοιας για όλους τους πο-
λίτες του 

γ) περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, µια συγκεκριµένη 
εδαφική επικράτεια 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης  

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Να προσδιορίσετε την έννοια και τους στόχους του «κοινωνικού κράτους».  
 

2. Να αναφέρετε µερικούς από τους τρόπους, µε τους οποίους το κράτος 
προσπαθεί να διασφαλίσει τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών;  

 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να προσδιορίσετε τη λογική της καθιέρωσης και νοµοθετικής ρύθµισης των 
κοινωνικών δικαιωµάτων. 

 
2. Να συγκρίνετε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της 
οικονοµικής ανισότητας πριν και µετά την καθιέρωση της καθολικής 
ψηφοφορίας και να εξηγήσετε τους λόγους της διαφορετικής αντιµετώπισής 
του. 

 
3. «Η έννοια του ελεύθερου πολίτη ολοκληρώνεται µε την ισχύ των 
κοινωνικών δικαιωµάτων». Να σχολιάσετε τη φράση. 
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