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      ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

                 13/04/2020 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α.1.  Ερωτήσεις  Σωστού-Λάθους 

 

α) το αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης ο κυβερνήτης δεν επιτρέπει 

κανένα βαθμό ατομικής ελευθερίας στους πολίτες. 

β) Η σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης υποστηρίζει ότι η εγκληματική 

συμπεριφορά προϋποθέτει την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. 

γ) Αυτό που δείχνει τη μετάβαση από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική 

κοινωνία είναι η συσσώρευση του κεφαλαίου και των επενδύσεων. 

δ) ύμφωνα με τον Μοντιμπέρ, ο εκπαιδευτικός μηχανισμός διαφυλλάτει τον 

πολιτισμό του παρελθόντος και διασφαλίζει τη μετάδοσή του, αλλά αδυνατεί 

να προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου. 

ε) Ο Ρουσό υποστήριζε ότι η κοινωνία πρέπει να επιβραβεύει τον καθένα 

ανάλογα με την κοινωνική καταγωγή του και όχι ανάλογα με τις ικανότητές 

του. 

Μονάδες 15 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

 

Α.2. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν χαρακτηρίζει τις σχολικές 

εκδηλώσεις, μέσω των οποίων αναπαράγεται ο πολιτισμός μιας κοινωνίας;  
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α) μιλεύουν τη συλλογική ταυτότητα. 

β) Έχουν συμβολικό χαρακτήρα. 

γ) Ανήκουν στις έκδηλες λειτουργίες της εκπαίδευσης. 

δ) Μαθαίνουν στα παιδιά πώς να ενεργούν ώστε να είναι παραγωγικά στο 

χώρο τους. 

 

Α.3. Ως το εντυπωσιακότερο σύμβολο του βιομηχανικού κόσμου 

χαρακτηρίστηκε: 

α)Η εκτεταμένη εισαγωγή των μηχανών στην παραγωγή. 

β)Η υψηλή παραγωγικότητα. 

γ) Η μισθωτή εργασία. 

δ) Η αστικοποίηση. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α.4. Σι είναι ο κοινωνικός έλεγχος και ποιος είναι ο στόχος του; 

Μονάδες 9   

Α.5. α) Ποιες είναι οι απόψεις του Σέιλορ και του Φορντ για την οργάνωση της 

εργασίας; 

Μονάδες 10 

β) Σι επέφεραν το τεϊλορικό και το φορντικό σύστημα οργάνωσης της 

εργασίας; 

Μονάδες 6 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Β.1. α) Να αναλύσετε τη σημασία του εξορθολογισμού για το Μ. Βέμπερ. 

Μονάδες 8 
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β) Σι γνωρίζετε για τη σχολή της κοινωνικής κατασκευής; 

Μονάδες 9 

 

Β.2. α) Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τις αγροτικές κοινωνίες γενικά και  

τις δουλοκτητικές κοινωνίες γενικότερα; 

 

Μονάδες 4 

β) Σι ονομάζει ως υπεραξία ο Κ. Μαρξ; 

Μονάδες 4 

   

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Β.3. α) Σι ονομάζεται παραβατικότητα; 

Μονάδες 5 

β) Ποια είναι η σημασία της συμμετοχής των πολιτών στο επίπεδο πρόληψης 

της παραβατικότητας; 

Μονάδες 5 

γ) Πώς ορίζεται κοινωνιολογικά η μειονότητα; Ποια είναι τα συνήθη 

χαρακτηριστικά της;  

Μονάδες 8 

δ) Ποια δικαιώματα καλείται να θεσπίσει το έθνος-κράτος για τα άτομα που 

ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές και μειονοτικές ομάδες; 

Μονάδες 7 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α.1.  α)Λ    β)    γ)Λ    δ)Λ    ε)Λ   

Α.2.  δ 

Α.3.  δ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Α.4. σελίδα 65 σχολικού βιβλίου: Από «Ο κοινωνικός έλεγχος είναι…» έως 

«…μετά την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς.» 

 

 

Α.5.  

α) σελίδα 111 σχολικού βιβλίου: Από «Ο Σέιλορ προτείνει…»  

έως «μεταφέρονται μπροστά στον εργαζόμενο.» 

 

β) σελίδα 112 σχολικού βιβλίου: Από «Οι εφαρμογές του τεϊλορικού…» έως 

«…μηχανοποίηση των εργοστασίων.» 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Β.1.  

α) σελίδα 20 σχολικού βιβλίου: Από «Θεώρησε τον εξορθολογισμό…» έως 

«…κυριαρχούσαν στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες.» 
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β) σελίδα 23 σχολικού βιβλίου: Από «Η έννοια της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης…» έως «…μια πολιτισμική και συμβολική κατασκευή.» 

 

Β.2.  

α) σελίδα 31 σχολικού βιβλίου: Από «Οι αγροτικές κοινωνίες…» έως «…της 

γης και ονομάζονταν δούλοι.» 

β) σελίδα 22 σχολικού βιβλίου: Από «Ο Μαρξ μελέτησε…» έως «…με τη 

μορφή του κέρδους.» 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Β.3.  

α) σελίδα 175 σχολικού βιβλίου: Από «Οι όροι ¨αποκλίνουσα 

συμπεριφορά¨…» έως «…και της συμπεριφοράς τους.» 

β) σελίδα 189 σχολικού βιβλίου: Από «Όποιο μέτρο όμως…» έως 

«…πρόληψης της εγκληματικότητας.» 

 

γ) σελίδα 200 σχολικού βιβλίου: Από «Κατά το παρελθόν ωστόσο…»  

έως «…να είναι κοινωνικές μειονότητες.» 

δ) σελίδα 201 σχολικού βιβλίου: Από «Σο έθνος-κράτος…» έως «…ή τα 

θρησκευτικά τους χαρακτηριστικά.» 

 

 

 

Από το τμήμα κοινωνιολογίας των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς  Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

Ελεάνα Καραταράκη,Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη  


