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       ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

 

Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών Σπουδών  

Τμήματα: Γ΄ Λυκείου 

Ημερομηνία: 19-12–2020 

 

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: 

I. Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης αποδίδονται κυρίως σε ψυχολογικούς λόγους. 

II. Η έννοια της παραβατικότητας χρησιμοποιείται κυρίως για τις πράξεις που δεν 

αξιολογούνται ιδιαίτερα σοβαρές για το σύνολο της κοινωνίας.  

III.  Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, όταν δεν επικρατεί η ατομική συνείδηση υπάρχει ανομία 

και πιθανόν έγκλημα.  

IV. Οι πολιτικές μετανάστευσης εφαρμόζουν κυρίως μέτρα οικονομικής ενίσχυσης στις 

χώρες αποστολής μεταναστών. 

V. Οι ένοπλες δυνάμεις ανέκαθεν αποτελούσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής 

ελίτ. 

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. Για τον Μαρξ το κράτος: 

I. υπηρετεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων 

ΣΠΟΥΔΗ  
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II. είναι αποτέλεσμα ενός συνεχούς πολιτικού εξορθολογισμού 

III. προέκυψε από τη μεγέθυνση των κοινωνιών 

IV.εξισορροπεί τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών ομάδων 

 

2. Οι θεωρίες της σύγκρουσης μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις υποκατηγορίες: 

I. συμβολική αλληλεπίδραση, κοινωνική οικολογία, ανομία. 

II. συμβολική αλληλεπίδραση, μαρξιστική θεωρία, κοινωνική οικολογία. 

III. μαρξιστική θεωρία, ανομία, κριτική θεωρία. 

IV. συμβολική αλληλεπίδραση, μαρξιστική θεωρία, κριτική θεωρία. 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Πώς ορίζεται η κοινωνική επανένταξη στη διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής 

και ποια μέτρα μπορούν να συμβάλουν σε αυτή; 

Μονάδες 8 

Β1. β. Ποιες είναι οι πολιτικές πρόληψης της παραβατικότητας; 

Μονάδες 9 

Β2. Ποιους οικονομικούς παράγοντες εξυπηρέτησε ιστορικά η διάκριση των φυλών σε 

«ανώτερες και κατώτερες»; Πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα ο ρατσισμός και η προκατάληψη 

στον οικονομικό ανταγωνισμό; 

Μονάδες 8 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Να συγκρίνετε το πλουραλιστικό μοντέλο και το μοντέλο των ελίτ. 

Μονάδες 6 

Γ1. β. Πώς ορίζεται η πολιτική αλλοτρίωση και ποια είναι τα αίτια της; 

Μονάδες 6 

Γ2. α. Ποιες είναι οι διαφορές των ομάδων γνώμης από τις ομάδες συμφερόντων; 

Μονάδες 6 
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Γ2. β. Ποιες ιδέες για το έθνος κληροδοτούμε ιστορικά;  

Μονάδες 7 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Ποια η διαφορά μεταξύ μαρξιστικής και μη μαρξιστικής κριτικής προσέγγισης της 

εγκληματικότητας; 

Μονάδες 7 

Δ1. β. Να εξηγήσετε γιατί έχει επικρατήσει η χρήση του όρου ανήλικος παραβάτης αντί του 

όρου ανήλικος εγκληματίας; 

Μονάδες 6 

Δ2. α. Τι εννοούμε με τον όρο «κοινωνικός ρατσισμός» και σε τι διαφέρει από τον κλασικό 

ορισμό του ρατσισμού; 

Μονάδες 7 

Δ2. β.Τι είδους πολιτική καλούνται να εφαρμόσουν τα έθνη-κράτη απέναντι στις 

“μειονοτικές” ομάδες; 

Μονάδες 5 
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       ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

 

Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών Σπουδών  

Τμήματα: Γ΄ Λυκείου 

Ημερομηνία: 19-12–2020 

 

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: 

I. Κατά τον Christian de Montlibert η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως ιδεολογικός 

μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνίας επειδή στις υποχρεώσεις του είναι το να 

εξοπλίζει τα άτομα με διαφορετικό είδος τρόπου σκέψης. 

II. Το κράτος εκτός του ότι ασκεί επίδραση στη λειτουργία των σημαντικότερων φορέων 

κοινωνικοποίησης, διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς τόσο των κυβερνώντων 

όσο και των κυβερνωμένων. 

III. Η αγγαρεία, δηλαδή η άμισθη υποχρεωτική εργασία, αποτελούσε μία μορφή που 

υποδείκνυε την υποτέλεια του αγρότη στις φεουδαρχικές κοινωνίες της Δυτικής 

Ευρώπης. 

IV. Μία από τις λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι ο προσανατολισμός των «καλών» 

μαθητών προς το γενικό λύκειο και των «κακών» μαθητών προς την τεχνική 

εκπαίδευση με στόχο την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

V. Οι ταξινομικές κατηγορίες όπως «παιδί», «έφηβος» και «ενήλικος» συνάδουν με τη 

διαδικασία ωρίμανσης του ατόμου κυρίως στις κοινωνίες δυτικού τύπου.  

Μονάδες 15(3Χ5) 

ΣΠΟΥΔΗ  



 

 5 

 

 

 

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

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

Ο Μαρξ πίστευε ότι ο εκάστοτε τρόπος παραγωγής, δηλαδή η οικονομική βάση: 

I. εξαρτάται από το εποικοδόμημα 

II. επηρεάζει το εποικοδόμημα 

III. διαμορφώνει μια σχέση αλληλεξάρτησης με το εποικοδόμημα. 

IV. επηρεάζεται από το εποικοδόμημα. 

2. Ο Μέρτον, εκπρόσωπος της σχολής του λειτουργισμού:  

I. στράφηκε γύρω από τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία 

II. αναφέρθηκε σε ένα πλέγμα διάφορων σχέσεων που τείνουν προς τη 

σταθερότητα και την ισορροπία 

III. θεωρούσε τους θεσμούς ως παγιωμένους τρόπους αμοιβαίων πρακτικών και 

αμοιβαίας διυποκειμενικής κατανόησης  

IV. αναφέρθηκε στην ύπαρξη πολλών εναλλακτικών μορφών λειτουργιών 

εισαγάγοντας τις έννοιες των έκδηλων και άδηλων λειτουργιών.  

Μονάδες 10 (5Χ2) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε η 

κοινωνιολογία και στη συνέχεια να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής 

Επανάστασης.  

Μονάδες 10 

Β2.α. Να παρουσιάσετε το ταξινομικό σχήμα κατάταξης των χωρών με βάση το φαινόμενο 

της αποικιοκρατίας και να επισημάνετε τους λόγους για τους οποίους αυτό το ταξινομικό 

σχήμα δεν μπόρεσε να επικρατήσει.  

Μονάδες 10 

Β2.β. Να δώσετε τον ορισμό της ανάπτυξης.  

Μονάδες 5 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.α. Να περιγράψετε τους ψυχο-κοινωνικούς μηχανισμούς της κοινωνικοποίησης. 

Μονάδες  7 

Γ1.β. Πώς τα παιδιά καταφέρνουν να εσωτερικεύσουν την κοινωνική τους θέση μέσω της 

εκπαίδευσης; 

Μονάδες 6 

 

Γ2.α. Ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας» προέκυψε από την τεχνολογική ανάπτυξη των 

προηγμένων χωρών. Να επισημάνετε τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν μια τέτοια 

άποψη. 

Μονάδες 6 

Γ2.β. Να αναφερθείτε στις επιπτώσεις των τεχνολογικών μετασχηματισμών στην 

εκπαίδευση. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.α. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης είναι ότι πρόκειται για μια 

διαδικασία αέναη. Αφού τεκμηριώσετε τον παραπάνω ισχυρισμό, να επισημάνετε τη σημασία 

των ρόλων που καλείται ένα άτομο να διαδραματίσει στη ζωή του. 

Μονάδες 6 

Δ1.β. Ένας από τους θεσμούς-φορείς της κοινωνικοποίησης θεωρείται και η θρησκεία. Να 

παρουσιάσετε τις απόψεις της λειτουργιστικής σχολής. 

Μονάδες 6 

Δ2.α. Να παρουσιάσετε τις απόψεις του Μαρξ για το καπιταλιστικό σύστημα και τον ρόλο 

που διαδραματίζει η υπεραξία. Στη συνέχεια να σκιαγραφήσετε τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν οι συνεχιστές του Μαρξ την κοινωνικοποίηση, τεκμηριώνοντας την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

Δ2.β. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της κοινωνικοποίησης και στη συνέχεια να 

επισημάνετε το πεδίο άσκησης επιρροής των δευτερογενών φορέων κοινωνικοποίησης.  

Μονάδες 5 
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