
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ1)  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ –  ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

Διάρκεια διεξαγωγής διαγωνίσματος 10:00 –  13:00 

Παράδοση στο email του φροντιστηρίου ( front_syn@hotmail.com) 

μέχρι 13:30  

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 Μιντ συνέβαλε στη θεωρία της κοινωνικής αλλη λεπίδρασης με τον «κοινωνικό 

καθρεφτισμό του εαυτού μας» (κατοπτρικός εαυτός).   

β.  Οι αναπτυσσόμενες χώρες (ή οι  χώρες του Τρίτου Κόσμου) δεν αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο.  

γ.  Στον Τέιλορ ανήκει η φράση «ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση».  

δ.  Στη μεταβιομηχανική κοινωνία παύουν να υφίστανται οι συγκρούσεις εργοδοτών κι  

εργαζομένων.  

ε.  Ο Μαρξ θεωρούσε ότι οι κοινωνικές, πολιτικές και  πνευματικές διαδικασίες της 

κοινωνίας (εποικοδόμημα) καθορίζουν τον εκάστοτε τρόπο παραγωγής (η οικονομική 

βάση) .    

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. Ποιους από τους παρακάτω Κοινωνιολόγους δεν  ανήκει  στη σχολή του λειτουργισμού :     

α.  Σπένσερ.   

β.  Κοντ.  

mailto:front_syn@hotmail.com


ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ.  Γκόφμαν.   

δ.  Μέρτον.   

Μονάδες 5  

Α3. Η άποψη ότι το καθήκον που εκπληρώνεται στις επίγειες συναλλαγές ανάλογα με τη 

θέση που έχει  το άτομο μέσα στην κοινωνία αποτελεί την ευγενέστερη ηθική 

δραστηριότητα:    

α.  Βέμπερ.     

β.  Ντυρκέμ.    

γ. Λούθηρο.  

δ.  Μαρξ.  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Να καταγράψετε και να αναλύσετε τις τρεις μορφές κοινωνικού ελέγχου.  

Μονάδες 15 

Β2 .  Να  περιγράψετε τη διαδικασία της επανακοινωνικοποίησης. 

Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Είναι  γνωστό πως οι στοχαστές ξαφνιάστηκαν από τις  αλλαγές που συντελούνταν στην 

περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης κι  άρχισαν να ασχολούνται με την επιστημονική 

διερεύνηση των κοινωνικών μετασχηματισμών και των αιτιών τους.  Υπό το φως αυτής της 

παραδοχής, καλείστε να καταγράψετε και  να αναλύσετε την έννοια που χρησιμοποιεί  ο  

Ντυρκέμ για να εξηγήσει τη μετάβαση από τις προ βιομηχανικές στις βιομηχανικές 

κοινωνίες και την αντίστοιχη έννοια που χρησιμοποιεί ο Βέμπερ.                                          

Μονάδες 15  

Γ2.  Να παρουσιάσετε  τις θέσεις του Μαρξ και του Βέμπερ:  

α.  για τις κοινωνικές τάξεις (Μονάδες 6)  και  

β.  για τη γέννηση/ δημιουργία του κράτους (Μονάδες 4).                     

Μονάδες 10  

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1 .  
Η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου στο σχολείο  
Η κοινωνικοποίηση είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε πολύ στις αρχές του 20ού 
αιώνα από τον θεμε λιωτή της Κοινωνιολογίας, E. Durkheim, και  λογίζεται  ως η διαδικασία 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη συλλογική και ατομική συνείδηση του ανθρώπου, ενώ 
περιλαμβάνει  τις ενσυνείδητες και  ασυνείδητες,  προγραμματισμένες και  
απρογραμμάτιστες,  ευθείες και πλάγιες διαδ ικασίες, μέσω των οποίων ο άνθρωπος 
μετατρέπεται σε μια κοινωνικο -πολιτισμική προσωπικότητα σύμφωνα με τους 
κοινωνικούς και πραγματικούς όρους ζωής, όπως αυτοί ισχύουν σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή της ιστορικής πορείας της κοινωνίας. Έτσι, ο άνθρωπος  μαθαίνει ένα 
σύστημα αξιών και κανόνων, δομεί τη συμπεριφορά του μέσω μιας μορφής «συλλογικής 
συνείδησης» και  μεταβάλλεται  από ύπαρξη «βιολογική» σε «πολιτισμική» και  «κοινωνική».  
 
[…]Το σχολείο διδάσκει  τεχνικές,  γνώσεις αλλά και  «κανόνες» για τη σωστή τ ους χρήση. 
Καθίσταται,  επομένως, σαφές ότι  στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν τη συμπεριφορά που  
πρέπει  να έχουν ανάλογα με το ρόλο που θα ασκήσουν στην κοινωνία. Άρα, με την 
εκμάθηση των στοιχείων «πρακτικής μόρφωσης» ή «θεωρητικής παιδείας», ντυμένα όλα 
με την κυρίαρχη ιδεολογία, αναπαράγονται οι  σχέσεις εκμεταλλευτή –  εκμεταλλευόμενου, 
καθώς και εκμεταλλευόμενου –  εκμεταλλευτή, δηλαδή οι σχέσεις παραγωγής ενός 
καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού. Οι μηχανισμοί που οδηγούν σε αυτό το 
αποτέλεσμα είναι καλυμ μένοι και συγκαλυμμένοι από την κοινά παραδεκτή ιδεολογία του 
σχολείου, η οποία είναι, ίσως, η ουσιαστικότερη μορφή της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας.  
Έτσι, το σχολείο παρουσιάζεται ως ουδέτερο περιβάλλον, που δεν επηρεάζεται από καμιά 
επίσημη ιδεολογία.  
 
Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι το σχολείο,  και ιδιαίτερα η σχολική τάξη, αποτελεί έναν απ ό 
τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης, όπου οι  άνθρωποι διαμορφώνουν τις 
προσωπικότητές τους,  κατά τέτοιον τρόπο ώστε, αφού αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
απαιτού νται, να μπορούν να ασκήσουν συγκεκριμένους ρόλους στην κοινωνία. Ενδεικτική 
της συμβολής του σχολείου στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου, αποτελεί  
η δήλωση του Parsons, ο οποίος έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «…για όλη την περίοδο 
από την  είσοδο στην πρώτη τάξη του δημοτικού ως την είσοδο στην αγορά εργασίας ή το γάμο, 
η σχολική τάξη μπορεί να θεωρηθεί ως το σημαντικότερο μέσο κοινωνικοποίησης».   
 
Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε πιο εύκολα τη διαφαινόμενη σχέση που 
διέπει την κοινωνικοποίηση και το σχολείο, καθώς επίσης και τη συμβολή της 
κοινωνικοποίησης στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας.  

Βαβίτσας,  Θ.(2017).  Η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου στο σχολείο,   
άρθρο δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.  

 

Με βάση τις γνώσεις σας και το  παραπάνω  παράθεμα, να αναλύσετε το σχολείο ως 

δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης και  στη συνέχεια,  να καταγράψετε τις λειτουργίες  

που εκπληρώνει ο εκπαιδευτικός μηχανισμός σύμφωνα με τον Μοντιμπερ.                                                     

 Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ2.  «Η αποξένωση, η αδιαφορία, η αίσθηση του ατόμου ότι  η συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι 

δε μετρά, η δυσπιστία του έναντι των κυβερνώντων και  γενικά η απομάκρυνσή του από τις  

πολιτικές διαδικασίες και τις πολιτικές εξελίξεις…».  

α.  Ποιον όρο/ κοινωνικό φαινόμενο περιγράφει η παραπάνω φράση (Μονάδες 3);  

β.  Να παρουσιάσετε  τα αίτιά του (Μονάδες 6).  

γ.  Να προτείνετε  τρόπους αντιμετώπισής του (Μονάδες  6).  

Μονάδες 15  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


