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Διαγώνισμα Κοινωνιολογίας  
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Τμήματα Γ’ Λυκείου 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

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

1. Η αποτελεσματικότητα της επιρροής της παρέας είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
συχνότητας της επαφής του παιδιού με αυτή. 

2. Για τον Durkheim, εκπρόσωπο της λειτουργιστικής σχολής, ο κοινωνικός καταμερισμός 
της εργασίας ανάμεσα σε εξειδικευμένους ρόλους είναι η βάση της μηχανικής 
αλληλεγγύης στις προβιομηχανικές κοινωνίες, γεγονός που ωθεί τα μέλη των κοινωνιών 
αυτών στην αλληλεξάρτηση και στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. 

3. Πολλοί μελετητές ισχυρίζονται ότι η μεταβιομηχανική κοινωνία σηματοδοτεί τη μεγάλη 
τομή κατά την οποία καθίσταται εφικτή η αξιοποίηση της ανθρώπινης ευφυΐας και 
λογικής με τρόπο παραγωγικό, επιστημονικό και συστηματικό γεγονός που οδήγησε 
στην παραγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας. 

4. Ο Mead, εκπρόσωπος της σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης εκτός από την 
συμβολή του στα στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού συνέβαλε στην 
ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού, διακρίνοντας το « κοινωνικό εμέ » δηλαδή αυτό που 
αντιπροσωπεύει την σταθερή δομή του εαυτού σε αντιδιαστολή με το « ψυχικό εγώ » 
δηλαδή τα πρότυπα και τις αξίες που αφομοιώνονται με την κοινωνικοποίηση. 

5. Η δριμύτατη κριτική που ασκήθηκε στο τεϊλορικό-φορντικό σύστημα προήλθε από τον 
αποκλεισμό των δημιουργικών ικανοτήτων του ατόμου από την εργασιακή διαδικασία. 

 
Μονάδες 15 (5Χ3) 

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και, 

δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Οι χώρες του λεγόμενου Δεύτερου κόσμου που προσδιορίζονταν μέχρι πρόσφατα οι 

πρώην σοσιαλιστικές χώρες: 

I. Είχαν κεντρικά σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία με το βάρος τους 
να πέφτει στο κράτος για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
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II. Είχαν κεντρικά σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία με το βάρος τους 
να πέφτει στα άτομα, ώστε με την ενεργοποίησή τους να βελτιώσουν τις συνθήκες 
ζωής τους. 

III. Είχαν είτε κεντρικά σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία είτε ελεύθερη 
με το βάρος τους να πέφτει στη δράση των συνδικαλιστικών φορέων. 

IV. Είχαν κεντρικά σχεδιασμένη και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία με το βάρος τους 
να πέφτει στις ομάδες πίεσης και στα πολιτικά κόμματα. 

2. Κοινό σημείο της λειτουργιστικής και της μαρξιστικής προσέγγισης για την 

κοινωνικοποίηση είναι ότι: 

I. Δεν συμπεριλαμβάνουν στην οπτική τους τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα 
του ατόμου και δεν δίνουν έμφαση στην επίδραση που ασκεί το κοινωνικό 
περιβάλλον στην ανάπτυξη του ατόμου. 

II. Συμπεριλαμβάνουν στην οπτική τους τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα του 
ατόμου ενώ παράλληλα δίνουν έμφαση στην επίδραση που ασκεί το κοινωνικό 
περιβάλλον στην ανάπτυξη του ατόμου. 

III. Δεν συμπεριλαμβάνουν στην οπτική τους τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα 
του ατόμου ενώ παράλληλα δίνουν έμφαση στην επίδραση που ασκεί το κοινωνικό 
περιβάλλον στην ανάπτυξη του ατόμου. 

IV. Δεν συμπεριλαμβάνουν στην οπτική τους τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα 
του ατόμου ενώ παράλληλα δεν δίνουν έμφαση στην επίδραση που ασκεί το 
κοινωνικό περιβάλλον στην ανάπτυξη του. 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να παρουσιάσετε τις διαφορές μεταξύ κοινωνικής θεωρίας και καθημερινής 
θεωρητικής σκέψης. 

Μονάδες 12 

Β2. Να παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ιδεώδους Δημοκρατίας και του 
ολοκληρωτισμού.  

Μονάδες 13 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Ο Marx ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία των μεταβολών που 

σημειώνονταν την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Πίστευε ότι οι 

κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να στοχεύουν στην αλλαγή του κόσμου και όχι 

μόνο στην μελέτη του. 

Γ1. α. Να αναφερθείτε στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, επισημαίνοντας τη σχέση 
που δημιουργείται μεταξύ βάσης - εποικοδομήματος. 
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Μονάδες 8 

Γ1. β. Να παρουσιάσετε τις απόψεις του Γερμανού στοχαστή για το κράτος με ιδιαίτερη 
αναφορά στους θεσμικούς μηχανισμούς καταστολής. 

Μονάδες 9 

Γ2. Να προσδιορίσετε τις θέσεις του για την κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Δ 

Αν και ο ίδιος ο Marx δεν ασχολήθηκε με το θέμα της κοινωνικοποίησης, οι 

συνεχιστές του, οι αποκαλούμενοι « μαρξιστές » ανέπτυξαν συγκεκριμένες 

απόψεις για τη συναναστροφή του ατόμου με μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες. 

Δ1. α. Να αναφερθείτε στις απόψεις τους για την κοινωνικοποίηση και να επισημάνετε τις 
αποκλίσεις τους από τη θεωρία των λειτουργιστών. 

Μονάδες 8 

Δ1.β. Η κοινωνικοποίηση συντελείται μέσω πρωτογενών και δευτερογενών φορέων. Πιο 
συγκεκριμένα στους δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης εντάσσεται η εκπαίδευση και 
ειδικότερα το σχολείο. Να αναφερθείτε στον τρόπο προσέγγισης του σχολείου και τους 
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς από τους Montlibert και Althusser. 

Μονάδες 9 

Δ2. Καθοριστικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση διαδραματίζουν οι « σημαντικοί άλλοι ». Να 
αναφερθείτε στον ρόλο τους, παρουσιάζοντας τις απόψεις των Cooley και Mead. 

Μονάδες 8 


