
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

07.03.2021 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΘΕΜΑ Α 1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

 

α. Στις κοινωνίες μας υπάρχει συχνά μια ταύτιση των φορέων κοινωνικοποίησης με τους 

θεσμούς και αυτό συμβαίνει γιατί οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε είναι οργανωμένες με 

ένα συστηματικό τρόπο και διέπονται από πλέγμα κανόνων που τις περισσότερες 

φορές είναι άτυποι. 

 β. Η κοινωνία της πληροφορίας χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων, από τη δυνατότητα 

γρήγορης συλλογής, αξιοποίησης, επεξεργασίας και μετάδοσης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών. 

γ. Οι φεουδαρχικές κοινωνίες στήριξαν την παραγωγή τους σε ένα ευρύ στρώμα 

καλλιεργητών που αμείβονταν για την εργασία τους, θεωρούνταν «εργαλεία» και 

«εξαρτήματα» της γης και ονομάζονταν δούλοι. 

δ.  Σε ότι αφορά την ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν 

τη λειτουργιστική ή τη μαρξιστική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης 

συμπεριλαμβάνουν στην οπτική τους τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα του 

ατόμου. 

 

ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

Τμήμα Γ θεωρητικό 2  

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ε. Το μικρό ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία είναι χαρακτηριστικό των 

χωρών του λεγόμενου Πρώτου Κόσμου.                                                                                              

                                                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 

 

ΘΕΜΑ Α 2 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

                    

Α2.α     Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στη βιομηχανική επανάσταση 

 

α.  οι «κλειστές και σχετικά αυτάρκεις οικονομίες». 

 

β.  η εκτεταμένη εισαγωγή των μηχανών στη βιοτεχνική παραγωγή και τη δημιουργία 

των μεγάλων μηχανοκίνητων εργοστασίων 

 

γ.  η μισθωτή εργασία, γεγονός που σημαίνει ότι ο εργάτης έχει σχέση εξαρτημένης 

εργασίας από τον εργοδότη. 

 

δ. η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων διάφορων αγαθών και με μειωμένο κόστος               

 

                                                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 

 Α2.β Σύμφωνα με τον Φρόυντ το μέρος της ψυχικής οργάνωσης της προσωπικότητας 

του ατόμου που αφορά το σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς που η κοινωνία 

επιβάλλει στα μέλη της ονομάζεται: 

α) εκείνο (id) 

β) υπερεγώ (superego) 

γ) εγώ (ego) 

δ) προπαρασκευαστικό                                                                              (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 3 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 

α . να περιγράψετε το σχολείο ως φορέα κοινωνικοποίησης  

                                                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 

 β. να περιγράψετε την οικογένεια  ως φορέα κοινωνικοποίησης 

                                                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 9) 

γ.  να περιγράψετε το κράτος  ως φορέα κοινωνικοποίησης 

 

                                                                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 8) 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΘΕΜΑ Β 1 

 

 Η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο μαθαίνει και 

εσωτερικεύει τα διάφορα στοιχεία του πολιτισμού της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει, 

πράγμα που του επιτρέπει να διαμορφώσει τη δική του προσωπικότητα και να ενταχθεί 

στις διάφορες ομάδες. 

 

α) Να περιγράψετε τους ψυχο-κοινωνικούς μηχανισμούς μέσα από τους οποίους 

επιτελείται.                                                                                                          (Μονάδες 12) 

 

 

β) Γιατί θεωρείται ότι είναι μια διαδικασία οικοδόμησης της συλλογικής ταυτότητας; 

                                                                                                                            ( Μονάδες 6) 

γ) γιατί θεωρείται μια εξελικτική και δυναμική διαδικασία;  

 

                                                                                                                            ( Μονάδες 7) 

 

ΘΕΜΑ Β 2  

 

 α) Ποια η επίδραση της γαλλικής και της βιομηχανικής επανάστασης στην εκπαίδευση : 

                                                                                                                  (Μονάδες 6) 
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

β) Ποιες οι απόψεις του Ρουσώ για την ισότητα των ευκαιριών; 

                                                                                                                  (Μονάδες 4) 

γ) Ποια η θεωρία του Μπουρντιέ για τον αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης  ; 

                                                                                                                  (Μονάδες 9) 

δ) Ποιες λειτουργιές πρέπει να εκπληρώνει ο εκπαιδευτικός μηχανισμός συμφώνα με τον 

Ντε  Μοντιμπέρ  

                                                                                                                  ( Μονάδες 6) 

 

E-MAIL: ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  : vasandrandr@gmail.com 


