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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις  προτάσεις  που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε  κάθε πρόταση,  τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Ο Κοντ προσπάθησε να θεμελιώσει την κοινωνιολ ογία χρησιμοποιώντας τις μεθόδους 

της φυσικής.      

β. Ο Βέμπερ υποστήριξε ότι οι άνθρωποι δρουν με βάση τη δικής τους αντίληψη για τα 

πράγματα.  

γ.  Η κοινωνικοποίηση είναι  μια διαδικασία οικοδόμησης της ατομικής ταυτότητας.  

δ.  Ως κοινωνικός ρόλος ορίζεται το σύνολο των συμπεριφορών που αναμένονται από ένα 

άτομο το οποίο κατέχει μία συγκεκριμένη κοινωνική θέση.  

ε.   Ο Μιντ θεωρείται εκπρόσωπος της κοι νωνικής (συμβολικής) αλληλεπίδρασης.   

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της  πρότασης 

και,  δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της Α Στήλης με τα γράμματα της Β Στήλης.  

Στήλη Α  Στήλη Β  

1.  Κοντ   Α. λανθάνουσες λειτουργίες   

2.  Μαρξ   Β. κοινωνική δύναμη   

3.  Ντυρκέμ  Γ. συλλογική συνείδηση   

4.  Βέμπερ  Δ. προσκήνιο –  παρασκήνιο   



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

5.  Μέρτον  Ε. θετικό πνεύμα  

6.  Κούλεϋ  ΣΤ. κατοπτρικός εαυτός  

7.  Ντάρεντορφ  Ζ. ορθολογισμός  

8.  Γκόφμαν  Η. ταξική πάλη  

 

Μονάδες 5  

Α3. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της Α Στήλης με τα γράμματα της Β Στήλης.  

Στήλη Α  Στήλη Β  

1. Βιομηχανική 

κοινωνία  

Α. Οργανώνεται και λειτουργεί γύρω από τη γνώση και την 

πληροφορία.  

2.  Μεταβιομηχανική 

κοινωνία  

Β. Οργανώνεται και  λειτουργεί  γύρω από τη συσσώρευση του 

κεφαλαίου, των επενδύσεων και της παραγωγής.  

 Γ. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της εμφανίζεται η μισθωτ ή  

εργασία.  

 Δ. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της προκαλείται  η αλματώδης 

ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών.  

 

 Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να συγκρίνετε τις απόψεις των λειτουργιστών και των μαρξιστών για την 

κοινωνικοποίηση.  

Μονάδες 10  

Β2.  Πώς ορίζεται η κοινωνικοποίηση;  

Μονάδες 5  

Β3.  Γιατί θεωρούμε την κοινωνικοποίηση ως διαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητας;  

Μονάδες 5  

Β4.  Ποιοι είναι σημαντικότεροι στόχοι  της κοινωνικοποίησης;  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Τι υποστηρίζει  η θεωρία του εκσυγχρονισμού για την ανάπτυξη των κοινωνιών;   



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5   

Γ2. Τι υποστηρίζει η θεωρία της εξάρτησης για την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών;  

Μονάδες 5 

Γ3. Πώς ορίζεται  η επανακοινωνικοποίηση;  

Μονάδες 5  

Γ4. Πώς ορίζονται  η επαγγελματική κοινωνικοποίηση και  η πολιτική κοινωνικοποίηση;  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Να περιγράψετε το αντικείμενο της σχολής της κοινωνικής κατασκευής ή σχολής του 

κονστρουκτιβισμού.   

 Μονάδες 12  

Δ2. Με βάση τα αποσπάσματα  που ακολουθούν, να διαχωρίσετε τους φορείς 
κοινωνικοποίησης σε πρωτογενείς και  δευτερογενείς.  Με ποιο κριτήριο γίνεται  αυτή η 
διάκριση;  Στη συνέχεια,  να παρουσιάσετε σε ενιαίο  κείμενο (έως 30 γραμμές) το ρόλ ο 
(θετικό, αρνητικό, αντιφατικό) της θρησκείας κα ι  του κράτους στη ζωή μας βάσει των 
παραθεμάτων και  των κοινωνιολογικών σας γνώσεων .   

[…] Τα θρ ησκευτικά ήθη και  έθιμα αποτελούν ένα από τα στοιχεία του πολιτισμού κάθε κοινωνίας.  

Περιλαμβάνουν αξίες  και πρότυπα συμπεριφοράς που επηρεάζουν τους κοινωνικούς κα νόνες, άρα 

και το περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης.  Η θρησκεία  επιδρά στον τρόπο που το άτομο βλέπει  

τον κόσμο και  τη ζωή (στην κοσμοθεωρία  του).  Η αντιμετώπιση πολλών θεμάτων, από τα πιο 

καθημερινά,  όπως η διατροφή και η ενδυμα σία, μέχρι  τα πιο πολύπλοκα ζητήματα  της κοινωνικής 

οργάνωσης επηρεάζονται από τη θρησκεία κάθε κοινωνίας,  η οποία αποτελεί  στοιχείο του 

πολιτισμού της και κα θορίζει  σε μεγάλο βα θμό τον  τρόπο ζωής των ανθρώπων. […]  

[…] Το σύγχρονο κράτος επηρ εάζει  με τις  α ποφάσεις  του τ ο σύνολο σχεδόν  της κοινωνικής ζωής.  

Οι νόμοι που θεσμοθετεί  επιδρούν στην οικογ ένεια (π.χ.  ζητήματα γονικής μέριμνας, και  

κακοποίησης παιδιών, κληρονομικά),  στην  εκπαίδευση (οργάνωση και  λειτουργία  εκπα ιδευτικού 

συστήματος),  στην εκκλησία,  στην  οικονομία,  στην πολιτική.  Με αυτόν τον  τρόπο επεμβαίνει  

καθοριστικά στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης που ασκούν  όλοι οι  φορείς. […]   

Απο σ π άσμ α τ α α πό το  σ χ ολικ ό β ι βλίο  τ ης  Κο ι νω νι κή ς  &  

Πολιτ ικ ής  Αγωγ ή ς τ ης  Γ ’  Γ υμ ν ασί ο υ.   

Μονάδες 13  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


