
 

 

 

 

 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

27-3-2021 

 

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. Ένας από τους στόχους της έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση της 

UNESCO είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός του ατόμου. 

2. Ο Ντάρεντορφ πρόσθεσε στους μηχανισμούς καταστολής και τους ιδεολογικούς στο 

μαρξιστικό μοντέλο εξουσίας. 

3. Το ρουσφέτι και το «μέσο» ως πρακτικές σε μία κοινωνία δεν συνάδουν με τη λογική 

ενός σύγχρονου ορθολογικού κράτους δικαίου. 

4. Ο όρος «κλειστή και αυτάρκης οικονομία» στις αγροτικές κοινωνίες σημαίνει την 

παντελή απουσία αγοράς. 

5. Ο αποκλεισμός των δημιουργικών ικανοτήτων του ατόμου ως αποτέλεσμα εφαρμογής 

του τεϊλορικού συστήματος, όπως κατέδειξε το πείραμα του Μάγιο,  αποτέλεσε αφορμή 

για την αυστηρή κριτική του. 

Μονάδες 15 (3Χ5) 

 

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. Η αναπαραγωγή της κοινωνίας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται και από: 

I. τη μετατροπή των κοινωνικών ανισοτήτων σε φυσικές. 

II. την αντίληψη του ταυτίζει τη μόρφωση με την κατάρτιση. 

III. τη σύνδεση των σχολικών επιδόσεων με ατομικά χαρακτηριστικά. 

IV. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

 

 

2. Με βάση τη θεωρία της εξάρτησης η έννοια της ανάπτυξης: 



 

 

I. αναφέρεται στην ύπαρξη κράτους,  γραφειοκρατίας και υψηλού καταμερισμού 

εργασίας. 

II. επιβάλλεται να εξετάζονται από κοινού η ανάπτυξη του καπιταλιστικού δυτικού 

κόσμου και υπανάπτυξη του Τρίτου κόσμου. 

III. περιέχει στόχους όπως είναι η ικανοποίηση βασικών αναγκών του πληθυσμού,  η 

διατροφή,  η στέγαση,   η ιατρική περίθαλψη και η μόρφωση. 

IV. περιλαμβάνει την παραχώρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  την πολιτική συμμετοχή 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Πώς το κράτος μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας; 

Μονάδες 12 

Β2. Ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής για τον Βέμπερ και ποια κριτική ασκήθηκε σε 

αυτόν;  

Μονάδες 13 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

Θέμα Γ 

 

Γ1. Με βάση τον ψυχοκοινωνικό μηχανισμό της εσωτερίκευσης να εξηγήσετε την επίδραση 

που ασκεί η εσωτερίκευση της κοινωνικής θέσης των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Μονάδες 12 

Γ2. Να περιγράψετε την κοινωνιολογική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης σύμφωνα με 

την οποία τα άτομα αποδέχονται την κοινωνική τους θέση αναπαράγοντας την ισχύουσα 

τάξη πραγμάτων. 

Μονάδες 13 

 

Θέμα Δ 

  

Δ1. Να παρουσιάσετε τη σημασία της πόλης κατά την πρώτη και δεύτερη φάση μετάβασης 

στη βιομηχανική κοινωνία. Πώς διαμορφώθηκε η ζωή των ανθρώπων ως προς τον τόπο 

διαβίωσής τους στη βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία; 

Μονάδες 12 

Δ2. Πότε ξεκινά η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου και πώς αποκτά το άτομο, μέσω 

αυτής, συγκεκριμένη πολιτική στάση και συμπεριφορά; 

Μονάδες 13 


