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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

 

Διαγώνισμα Κοινωνιολογίας 
20.2.2021  

 

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. Ο εξοπλισμός των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές οδήγησε στη δημιουργία 

της κοινωνίας της πληροφορίας. 

2. Σε παγκόσμιο επίπεδο,  οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν 

συχνότερα το πρόβλημα της φτώχειας είναι κυρίως οι φυλετικές και οι πολιτισμικές 

μειονότητες. 

3. Το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης θέτει το ζήτημα της ενεργοποίησης του ατόμου 

για την εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων. 

4. Η επέκταση της επιρροής και του ελέγχου των κομμάτων στη χώρα μας σε πολλά 

κινήματα και σε διάφορες συλλογικές οργανώσεις αποτελεί μειονέκτημα του πολιτικού 

μας συστήματος. 

5. Η κοινωνικο-οικονομική θέση ενός ατόμου συγκαταλέγεται στους κοινωνικούς 

παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές 

διαδικασίες. 

Μονάδες 15 (5Χ3) 

 

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. Το εκπαιδευτικό σύστημα, με τον Μπουρντιέ, λειτουργεί ως σύστημα επιλογής που: 

I. Εξισορροπεί τις κοινωνικές ανισότητες. 

II. Ευνοεί τις κατώτερες τάξεις σε βάρος των υπολοίπων. 

III. Μεταχειρίζεται ευνοϊκά τις μεσαίες κοινωνικές τάξεις. 

IV. Ευνοεί τις ανώτερες τάξεις σε βάρος των υπολοίπων. 

ΣΠΟΥΔΗ  
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2.  Ιδεώδης διαδικασία θεμελίωσης της δημοκρατίας δεν περιλαμβάνει τη(ν): 

I. Αρχή της αντιπροσώπευσης. 

II.  Διάκριση των εξουσιών. 

III.  Διαφάνεια στην άσκηση της εξουσίας. 

IV.  Διοίκηση που υπηρετεί την ατομική βούληση. 

 

Μονάδες 10 (2Χ5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να ορίσετε τις έννοιες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της κοινωνικής τάξης. 

Μονάδες 12 

Β2. Να παρουσιάσετε τις απόψεις του Marx για τη γένεση του κράτους καθώς και τη 

σχέση που δημιουργείται μεταξύ κράτους-αυτόνομου πολιτικού πεδίου και μεταξύ 

κράτους -θεσμικών μηχανισμών καταστολής. 

Μονάδες 13 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.α. Να προσδιορίσετε την έννοια των ανισοτήτων και να περιγράψετε τις βασικότερες 

μορφές στη σύγχρονη κοινωνία. 

Μονάδες 5 

Γ1.β. Να παρουσιάσετε τις διαδικασίες με τις οποίες το εκπαιδευτικό σύστημα 

αναπαράγει τις ανισότητες σύμφωνα με τον Μπουρντιέ. 

Μονάδες 5 

Γ1.γ. Να καταδείξετε τη σχέση μεταξύ κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης -

σταδιοδρομίας των μαθητών στην Ελλάδα. 

Μονάδες 3 

Γ2.α. Να προσδιορίσετε τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τις νέες μορφές 

απασχόλησης και να αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά τους. Να παρουσιάσετε τους 

προβληματισμούς που έχουν προκύψει για αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης.  

Μονάδες 6 

Γ2.β. Θα μπορούσατε να ισχυριστείτε ότι οι νέες μορφές απασχόλησης αποτελούν μια 

απάντηση στην ανεργία; 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.α. Να προσδιορίσετε τις συνθήκες εργασίας για τα παιδιά κατά την περίοδο της 

βιομηχανικής επανάστασης. 

Μονάδες 6 

Δ1.β. Να αναφερθείτε στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας που παρατηρείται στις μέρες 

μας τεκμηριώνοντας την απάντησή σας με συγκεκριμένα στοιχεία και παραδείγματα. 

Μονάδες 6 

Δ2. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες: 

Δ2.α. Να προσδιορίσετε τον κίνδυνο στον οποίο υπόκειται η κοινωνία των πολιτών στην 

Ελλάδα λόγω μιας σημαντικής δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος. 

Μονάδες  6 

Δ2.β. Να προσδιορίσετε τον σκοπό μέσω του οποίου η κοινωνία των πολιτών μπορεί να 

αξιοποιήσει τις πληροφορίες μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Μονάδες 7 

 


	ΣΠΟΥΔΗ

