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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-4-2020 

 

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. Στο πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας, ο ανταγωνισμός μεταξύ κινημάτων, 

κομμάτων και διαφόρων ενώσεων γίνεται για τη μεγαλύτερη δυνατή άσκηση 

επιρροής στην κοινωνία. 

2. Κοινωνική διαστρωμάτωση είναι η κατάταξη των διαφορετικών ομάδων με 

κοινά οικονομικά, κοινωνικά ή αξιακά στοιχεία σε μια ιεραρχημένη κλίμακα. 

3. Στην πρώτη φάση της πορείας προς τη βιομηχανική κοινωνία οι 

μεγαλέμποροι αναλάμβαναν και τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

4. Ο καριερισμός και ο καταναλωτισμός, ως παράγοντες πολιτικής 

αλλοτρίωσης, είναι ιδιαίτερα έντονοι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, 

γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος. 

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

την παντελή απουσία αγοράς. 

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 εισαγωγή των νέων τεχνολογιών διεύρυνε τον κύκλο των εργασιακών 

δραστηριοτήτων και επηρέασε την ίδια τη δομή της εργασίας όπως, για 

παράδειγμα: 

I. Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

II. Ο επαρκής χειρισμός των πληροφοριών από τον προϊστάμενο. 

III. Η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας. 

IV. Η συνεχής διαφοροποίηση των προσόντων για εύρεση εργασίας.  
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2. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών είναι: 

I. Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η εξειδίκευση. 

II. Το εξεταστικό σύστημα και οι κοινωνικές ανισότητες. 

III. Οι προσωπικές επιθυμίες, η κοινωνική προέλευση και η 

εσωτερίκευσης της κοινωνικής τους θέσης. 

IV. Οι δυνατότητες για κοινωνική κινητικότητα.  

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α. Πώς συμβάλλουν τα πολιτικά κόμματα στη δημοκρατία και την πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των ατόμων; 

Μονάδες 5 

Β1.β. Εκτός από τα πολιτικά κόμματα, ποιες άλλες μορφές οργανωμένης πολιτικής 

δράσης γνωρίζετε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; 

Μονάδες 5 

Β2.α. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τους προβληματισμούς που προέκυψαν 

γύρω από τη σχέση γνώσης και πληροφορίας όσον αφορά στην παραγωγή νέων 

μορφών αναλφαβητισμού και στο αν η πληροφόρηση αποτελεί γνώση. 

Μονάδες 5 

Β2.β. Ποιο ζήτημα προέκυψε για το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με τη 

χρησιμότητα της γνώσης και την αντίληψη περί ταύτισης της μόρφωσης με την 

κατάρτιση; 

Μονάδες 5 

Β2.γ. Ποια θεωρούνται ως τα σημαντικότερα προσόντα για τους πολίτες και τα 

κράτη στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας; 

Μονάδες 5 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 
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Γ1.α. Πώς προσεγγίζουν οι Ε. Ντυρκέμ και Μ. Βέμπερ τον ρόλο της θρησκείας στην 

κοινωνική ένταξη του ατόμου; 

Μονάδες 6 

Γ1.β. Πώς συσχετίστηκε η έννοια της διακυβέρνησης με την εμφάνιση του 

χριστιανισμού; 

Μονάδες 6 

Γ1.γ. Πώς θα συσχετίζατε την κοινή θρησκευτική ταυτότητα των κατοίκων ενός 

κράτους με την ιδιότητα του πολίτη, μέσα από τις διαφορετικές ιδέες περί έθνους 

που κληρονομούμε ιστορικά; 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.α. Τι σημαίνει για τον Μιντ κοινωνική αλληλεπίδραση; Ποια είναι τα στάδια της 

κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού κατά τον Μιντ; 

Μονάδες 6 

Δ1.β. Ποια η συμβολή του Κούλεϋ στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης; 

Μονάδες 6 

Δ2.α. Ποια ήταν η συμβολή του Γκόφμαν στη θεωρία της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης; 

Μονάδες 13 

 

 


