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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 
Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
καθεμίας και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
Α.1   Ο αριθμός των μορφών του κοινωνικού ελέγχου ποικίλλει ανάλογα με το 
κριτήριο διάκρισής τους.                                                                                                                    
Μονάδες 3 
 
Α.2  Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας συνδέεται με τις ανάγκες για την 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και την μελλοντική επαγγελματική 
κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς.                                                                                                                                    
Μονάδες 3                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
Α.3  Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης πραγματοποιείται καθ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του ατόμου και αποτελεί μία διά βίου κοινωνική μάθηση.                                                                                                                               
                                                                                                                                                 
Μονάδες 3 
                                                                                                                                      
Α.4  Η δημιουργία του κράτους πρόνοιας, της συλλογικής δηλαδή αντιμετώπισης 
των ανισοτήτων, προσβλέπει σε μια ανακατανομή του πλούτου.                                                                                 
                                                                                                                                                 
Μονάδες 3 
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Α.5  Η «ευελιξία» στην εργασία ορίζεται ως η συνεχής μετακίνηση του εργαζόμενου 
σε διαφορετικές εργασιακές σχέσεις .                                                                                                            
                                                                                                                                                 
Μονάδες 3 
 
 
 
Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 
και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.6  Αυτό που διαφοροποιεί την αστική από την εργατική τάξη, σύμφωνα με τον 
Μαρξ, είναι: 
        α. το εισόδημα 
        β. η φύση της εργασίας 
        γ. η άσκηση των διαφορετικών επαγγελμάτων 
        δ. η θέση κάθε τάξης στη διαδικασία της παραγωγής                                                                         
 
                                                                                                                                                
Μονάδες 5 
 
Α.7  Η αμφισβήτηση του τεηλορισμού είχε ως αποτέλεσμα 
       α. την επικράτηση και εξέλιξη του φορντικού μοντέλου  
       β. τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ανάπτυξη της κοινωνικότητας των  
       εργαζομένων στους χώρους εργασίας 
       γ. την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων 
       δ την καθιέρωση της κάθετης οργάνωσης της εργασίας                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
Μονάδες 5 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
Β.1  α. Ποιά χρονική περίοδο πραγματοποιείται η κοινωνικοποίηση του ατόμου;                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                
Μονάδες 2 
        β. Πώς συνδέεται η κοινωνικοποίηση του ατόμου με την ανάληψη κοινωνικών 
ρόλων;       
                                                                                                                                                
Μονάδες 7              
        γ.  Να εξηγήσετε την βασική διαφορά της προσέγγισης των κοινωνιολόγων και 
της  
         κλασσικής ψυχαναλυτικής προσέγγισης ως προς τη διαδικασία της  
         κοινωνικοποίησης.                                                                                                     
Μονάδες 6                                      



ΠΟΛΥΤΟΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ 

      
Β.2  Κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται η επανακοινωνικοποίηση του ατόμου; Να 
αναλύσετε  
        τη διαδικασία με παραδείγματα.                                                                                                        
                                                                                                                                                
Μονάδες 10 
          
                                                                                                                                           
 

 
ΟΜΑΔΑ Γ 

                                                                                              
 Γ.1  α. Ποιά χρονική περίοδο ξεκίνησε ο προβληματισμός σχετικά με την ισότητα 
των  
        ευκαιριών στην εκπαίδευση και τι υποστηρίχτηκε;                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
Μονάδες 6 
        β. Πώς εξειδικεύτηκαν οι στόχοι του μηχανισμού της εκπαίδευσης μετά τις 
αλλαγές  
        που επέφεραν η Βιομηχανική και η Γαλλική Επανάσταση;       
                                                                                                                                                 
Μονάδες 9 
 
 Γ.2  Πώς συνδέεται η οικονομική ανέχεια με την υγεία των ανθρώπων; 
                                                                                                                                                
Μονάδες 10 

  
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ 
 
Δ.1  α. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διαμόρφωση της πολιτικής και της 
εκλογικής  
        συμπεριφοράς;                                                                                                             
Μονάδες 6 
        β. Να δώσετε ένα παράδειγμα διαμόρφωσης της πολιτικής συμπεριφοράς με 
βάση το  
            φύλλο.                                                                                                                        
Μονάδες 4 
 
Δ.2  Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πολιτική αλλοτρίωση                                                                            
        α. Σε συλλογικό επίπεδο                                                                                             
Μονάδες 5 
        β. Από τους ίδιους τους πολίτες.                                                                               
Μονάδες 6              
        γ.  Στο πλαίσιο της οικογένειας.                                                                                 
Μονάδες 4                                                                                                           


