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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

 

Διαγώνισμα Κοινωνιολογίας 
13.3.2021  

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε θαη δίπια ηνπ ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε 

είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε: 

1) Η άκεζε εκπεηξία απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε 

ελόο ζέκαηνο. 

2) Καηά ηνλ Merton ε θνηλσληθή δσή είλαη έλα ζύζηεκα, δειαδή έλα πιέγκα δηάθνξσλ 

ζρέζεσλ, πνπ ηείλνπλ πξνο ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία. 

3) Ο θνηλσληθόο ξόινο πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ αλακέλεηαη από 

ηνλ θάηνρν κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ζέζεο. 

4) Οη λέεο κνξθέο απαζρόιεζεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

5) Τν ζρνιείν σο ζεζκόο είλαη δεκηνύξγεκα ησλ πξνβηνκεραληθώλ θνηλσληώλ. 

Μονάδες 15 (5Υ3) 

 

Α2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη, 

δίπια ζηνλ αξηζκό, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1. Οη ζύγρξνλεο ζεσξίεο θνηλσληθνπνίεζεο δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε: 

I. ζηα βηνινγηθά έλζηηθηα 

II. ζηηο παξνξκήζεηο ησλ αλζξώπσλ 

III. ζηηο ζπλεηδεηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ 

IV. ζηελ παηδηθή ειηθία 
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2. Σύκθσλα κε ηε ζύγρξνλε ιεηηνπξγηζηηθή ζεσξία ε ζξεζθεία σο θνξέαο θνηλσληθνπνί-

εζεο: 

I. επεξεάδεηαη από γλσξίζκαηα ηεο επξύηεξεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

II. επεξεάδεη ηα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ 

III. κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ 

IV. δελ ηζρύεη ηίπνηα από ηα παξαπάλσ 

Μονάδες 10 (2Υ5) 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Να παξνπζηάζεηε ηε ζεσξία ηνπ Weber πεξί θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο. 

Μονάδες 12 

Β2. Να αλαθεξζείηε ζηε βάζε λνκηκνπνίεζεο ησλ ηξηώλ κνξθώλ/εηδώλ εμνπζίαο θαηά 

ηνλ  Weber. 

Μονάδες 13 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ  

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθώλ ζεζκώλ. 

Μονάδες 5 

Γ1. β. Να αλαθεξζείηε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ νη ιεηηνπξγηζηέο θαη νη θνλ-

ζηξνπθηηβηζηέο ηνπο ζεζκνύο. 

Μονάδες 7 

Γ2. α. Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ όξν ηεο « αλάπηπμεο »ησλ ρσξώλ ζηηο ζεσξίεο ηνπ εθζπγ-

ρξνληζκνύ. 

Μονάδες 7 

Γ2. β. Να εμεηάζεηε αλ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζήκεξα ζηελ αιιαγή ηεο θνηλσ-

λίαο ησλ ιηγόηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. 

Μονάδες 6 
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Γ1. α. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ έλλνηα ησλ αληζνηήησλ θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο βαζηθόηεξεο 

κνξθέο ηνπο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία. 

Μονάδες 6 

Γ1. β. Με πνηεο δηαδηθαζίεο ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα αλαπαξάγεη ηηο αληζόηεηεο ζύκθσ-

λα κε ηνλ Μπνπξληηέ; 

Μονάδες 6 

Γ2. α. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ θνηλσληθήο πξνέιεπζεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο-

ζηαδηνδξνκίαο ησλ καζεηώλ ζηελ Ειιάδα; 

Μονάδες 6 

Γ2. β. Μπνξεί ε εθπαίδεπζε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ; 

Μονάδες 7 


