
 

 

 

 

            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α___________________________________________________ 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α.1.1    Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω 

προτάσεις. 

1. Το κλειδί για να κατανοήσουμε το έργο του Μαρξ και την 

αντίληψη που είχε για την ιστορία είναι η έννοια της κοινωνικής 

δύναμης. 

2. Οι κοινωνικές επιστήμες προσπαθούν με τις επιστημονικές 

μεθόδους, που διαθέτει η καθεμία, να κατανοήσουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. 

3. Η βιομηχανική κοινωνία εστίαζε στο πανεπιστήμιο ως κύρια 

πηγή προιόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Μισέλ Φουκώ. 

4. To μεγάλο ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία είναι 

χαρακτηριστικό των χωρών του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου 

5. Οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων στους πρωτογενείς φορείς της 

κοινωνικοποίησης ρυθμίζονται βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών και για αυτό είναι τυπικές. 

                                                                            (5x3=15 μονάδες) 

 

 

 



 

 

 

 

Α. 1.2       Να επιλέξετε τη μοναδική σωστή απάντηση:  

1.      Οι αγροτικές κοινωνίες: 

α. Κυριαρχούν ως μορφή κοινωνικές οργάνωσης σήμερα 

β. Είχαν βραχύβια διάρκεια και τις διαδέχθηκαν οι κοινωνίες 

βιομηχανικού τύπου 

γ. Χαρακτηρίζονταν από την μόνιμη εγκατάσταση του αγρότη-

καλλιεργητή σε έναν τόπο και τη συστηματική καλλιέργεια του 

εδάφους 

δ. Αποτέλεσαν τη βάση της μεταβιομηχανικής κοινωνίας 

 

        

 2.     Κατά τη διαδικασία της μάθησης το άτομο: 

     α. Αναγνωρίζει τον εαυτό του σε έναν από τους δυο γονείς 

     β. Ενσωματώνει στην προσωπικότητά του τα στοιχεία του 

πολιτισμού 

     γ. Ανακαλύπτει με ποια πρόσωπα του περιβάλλοντός του έχει 

κοινά στοιχεία 

     δ. Προσλαμβάνει από το κοινωνικό του περιβάλλον παραστάσεις 

και εναρμονίζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με αυτές. 

    

                                                                                (2x5=10 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. 2.1         Να περιγράψετε το θετικό στάδιο κατά τον Α. Κοντ. 

                                                                                                     (12 μονάδες) 

Α. 2.2          Περιγράψτε την έννοια της σχολής του κονστρουκτιβισμού 

                                                                                                     (13 μονάδες) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β___________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Β.1.     

             α. Τι σημαίνει η έννοια «αλληλεπίδραση» 

                                                                                                      (10 μονάδες) 

             β. Περιγράψτε την παρέα συνομηλίκων ως φορέα 

κοινωνικοποίησης 

                                                                                                      (8 μονάδες) 

             γ.  Περιγράψτε τις έννοιες «εξοικείωση» και «εξειδίκευση»         

(7 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Β.2.     

             α. Αναφέρετε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

τεϊλορικού και του φορντικού μοντέλου εργασίας 

                                                                                                      (10 μονάδες) 

             β. Αναφερθείτε στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις 

τέσσερεις μορφές τηλεργασίας 

                                                                                                      (15 μονάδες) 

 


