
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ1)  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

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. Μια χήρα που φοράει  μαύρα σε ένδειξη πένθους είναι  παράδειγμα ορθολογικής δράσης 

κατά τον Βέμπερ.     

β. Η Οκτωβριανή Επανάσταση σχετίζεται με την γέννηση της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας.  

γ. Οι φορείς κοινωνικοποίησης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: πρωτογενείς και  

δευτερογενείς.  

δ. Οι ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί της κοινωνικοποίησης εμφανίζουν τ ο άτομο σαν ένα 

παθητικό δέκτη.  

ε. Οι ανισότητες, η φτώχεια και  η ανεργία καθορίζονται αποκλειστικά οικονομικούς  

παράγοντες .   

Μονάδες 15  

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

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

 

Α2. Άδηλη λειτουργία του σχολείου είναι:    

α.  η μετάδοση γνώσεων.  

β.  η διαμόρφωση εθνικής συνείδησης.  

γ.  ο προσανατολισμός σε επαγγελματική κατεύθυνση.   

δ.  όλα τα παραπάνω.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5  

Α3. Η εσωτερίκευση κανόνων, προτύπων, αξιών συμβαίνει :    

α.  στο πλαίσιο της οικογένειας .     

β.  στο πλαίσιο του σχολείου .    

γ. στο πλαίσιο της θρησκείας .   

δ.  στο πλαίσιο όλων των παραπάνω φορέων κοινωνικοποίησης .    

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Τι ονομάζουμε  «κοινωνική διαστρωμάτωση»  και τι  «κοινωνική τάξη»;   

Μονάδες 5 

Β2 .  Ποιοι είναι  οι τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά τον Βέμπερ ;   

Μονάδες  10 

Β3. Να συγκρίνετε τις θεωρίες του Βέμπερ και του Μαρξ  σχετικά με την κοινωνική 

διαστρωμάτωση.   

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Τι ονομάζουμε «καταμερισμό της εργασίας»;   

Μονάδες 5 

Γ2 .  Να περιγράψετε τις τεχνικές οργάνωσης της εργασίας κατά τον Τέιλορ και κατά τον 

Φόρντ.  Πού συγκλίνουν και πού διαφοροποιούνται;    

Μονάδες  10 

Γ3.  

i .  Να αναλύσετε  την θρησκεία  ως δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης  (Μον. 5) .   

i i .  Να αναφέρετε το περιεχόμενο της σχολής της κοινωνικής κατασκευής ή 

κονστρουκτιβισμού  (Μον. 5) .   

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Ο Δρ. Κιτ έγινε διευθυντής του Ίτον 1 το 1809, σε μία δύσκολη περίοδο. Η πειθαρχία 

είχε χαλαρώσει .  Ήταν μία φανταστική φιγούρα: πέντε πόδια ψηλός,  δυνατός σαν ταύρος 

            
1 Το Ίτον είναι ένα ονομαστό σχολείο της Αγγλίας στο οποίο φοιτούν όλα τα 

παιδιά των πλούσιων οικογενειών.  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

και φορούσε ένα ψηλό καπέλο σαν του Ναπολέοντα . […] όταν θύμωνε το πρόσωπό του 

κοκκίνιζε και αφρού έβγαιναν από το στόμα του .  Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1810 τα 

αγόρια της πέμπτης  τάξης εμφάνισαν τη συνήθεια να μπαίνουν ορμητικά, κάνοντας 

φασαρία, στο παρεκκλήσι του σχολείου. Ο Δρ. Κιτ μαστίγωσε και τα εκατό παιδιά της 

πέμπτης τάξης που έκαναν φασαρία. Ο Δρ. Κιτ έφυγε από το Ίτον  το 1834 αλλά, επί πολλά 

χρόνια αργότερα, οποιοδήποτε παιδί του Ίτον μπορούσε να ζωγραφίσει  τη θηριώδη 

σιλουέτα του. […]  

Gathorne –  Hardy (1977). The publ ic  school  phenomenon,  

Penguin Books.  

 

(α) Ποια παιδαγωγική βλέπετε ανάμεσα στην παιδαγωγική που εφαρμόζει  το Ίτον,  το 19 ο  

αιώνα και  σε ένα σύγχρονο σχολείο; Υπάρχει  μεταβολή των παιδαγωγικών μέσων στο 

χρόνο; Ποια είναι αυτή και  γιατί;   

Μονάδες 12   

(β)  Σε ποια σημεία επικεντρώνεται το ενδιαφέρ ον για το εκπαιδευτικό σύστημα στις 

Δυτικές κοινωνίες;  Τι σημαίνει «ισότητα ευκαιριών » στην εκπαίδευση;  

Μονάδες 5 

(γ)  Τι υποστηρίζει η Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση της UNESCO;  

Μονάδες 4  

(δ) Ποιες είναι  οι  βασικότερες λειτουργίες του ε κπαιδευτικού συστήματος κατά τον 

Μοντιμπέρ;  

Μονάδες 4  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


