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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-5-2020 

 
 

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. Οι νέες μορφές αναλφαβητισμού συνδέονται συχνά με τη μερική εξάπλωση της 

τεχνολογίας. 

2. Στο στάδιο του ομαδικού παιχνιδιού,  κατά τον Μιντ,  δίνεται βαρύτητα στους 

«σημαντικούς άλλους». 

3. Ο καριερισμός και ο καταναλωτισμός,  ως παράγοντες  πολιτικής αλλοτρίωσης,  είναι 

ιδιαίτερα έντονοι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης,  γιατί ο ανταγωνισμός είναι 

μεγαλύτερος. 

4. Ο περιορισμός των ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες σήμερα δείχνει την οικονομική 

τους αλληλεξάρτηση. 

5. Οι διαπραγματεύσεις και οι συμβιβασμοί μεταξύ των διαφορετικών ενώσεων και των 

ομάδων συμφερόντων ως προς τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων γίνονται στο 

πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας. 

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 επίδοσή 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 εσωτερίκευση της 

κοινωνικής τους θέσης. 

IV. οι δυνατότητες για κοινωνική κινητικότητα. 

 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Πώς ορίζεται η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και σε ποιους τύπους τη 

διακρίνουν Βέμπερ; 

Μονάδες 6 

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

έκφρασης γνωρίζετε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;  Ποιες είναι οι διαφορές τους 

από τα πολιτικά κόμματα; 

Μονάδες 7 

Β2. Ποια ήταν η συμβολή του Μάγιο στην κριτική του τεϊλορισμού; Ποιο μοντέλο εργασίας 

σηματοδότησε; 

Μονάδες 12 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 

Θέμα Γ 

Γ1.α. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις νέες μορφές απασχόλησης και ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά τους; 

Μονάδες 6 

Γ1. β. Ποιοι προβληματισμοί έχουν προκύψει;  Είναι αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης 

μία απάντηση στην ανεργία; 

Μονάδες 7 

Γ2. Με ποιον τρόπο συνδέθηκε ιστορικά η θρησκεία με την εργασία; 

Μονάδες 12 

 

Θέμα Δ 

Δ1.α. Οι αγροτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται «κλειστές και σχετικά αυτάρκεις 

οικονομίες».  Ο χαρακτηρισμός αναφέρεται στην απουσία αγορών για τη διάθεση των 

προϊόντων;  Πώς διαμορφώνεται η αγορά με τη Βιομηχανική Επανάσταση; 

Μονάδες 5 

Δ1.β. Πόσα και ποια είναι τα στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού κατά τον Μιντ; 

Μονάδες 6 

Δ1. γ. Πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του «εγώ» ο Μιντ και ο Φρόυντ;  
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Μονάδες 4 

 

Δ2.α. Να περιγράψετε τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς της κοινωνικοποίησης και τη 

στάση του ατόμου έναντι των μηχανισμών αυτών. 

Μονάδες 5 

Δ2.β. Πώς συνδέεται ο μηχανισμός της εσωτερίκευσης με τον κοινωνικό έλεγχο και πώς 

ερμηνεύουν τη σύνδεση αυτή οι λειτουργιστές;  

Μονάδες 5 

 

 

 

 


