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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6
Ημερομηνία εξέτασης: 15/12/2019

ΟΜΑΔΑ Α
ΖΗΤΗΜΑ

1Ο

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή(Σ) ή Λανθασμένη (Λ).
1. Η σχέση μεταξύ ατόμων και ομάδων αποτελεί μέρος του αντικειμένου της
κοινωνιολογίας.
2. Οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού δεχονται οτι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ
επίσημης εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης.
3. Η ανεργία οδηγεί πάντα στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία.
4. Στη μεσαιωνική πόλη χαρακτηρικστικό του περιεχομένου της εργασίας ήταν το
γεγονός οτι ήταν βαρετό και πληκτικό.
5. Σύμφωνα με τον Μιντ, στο στάδιο του ατομικού παιχνιδιού το παιδί παίζει
διαφορετικούς ρόλους χωρίς συντονισμό ή λογικη τάξη.
15 μονάδες
ΖΗΤΗΜΑ 2Ο
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α.
β.
γ.
δ.

1. Οι σύγχονες θεωρίες κοινωνικοποίησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση
στα βιολογικά ενστικτα των ατόμων.
στις παρορμήσεις των ατόμων
στη συνειδητή αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων.
στα 3 μέρη της προσωπικότητας του Φρόυντ.

2. Η φράση “ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση” ανήκει στον
α. H.Ford
Φροντιστήρια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σελίδα

1
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β. F.Taylor
γ. Κ.Marx
δ. Ε.Mayo
10 μονάδες
ΖΗΤΗΜΑ 3Ο
1. Τι περιλαμβάνει ο άτυπος κοινωνικος έλεγχος.
(5 μονάδες)
2. Τι ειναι ο καταμερισμός της εργασίας. Πώς την προσεγγιζει ο Μάρξ και πώς ο
Ντυρκέμ;
(10 μονάδες)
3. Τι γνωρίζετε για το κράτος ως φορέα κοινωνικοποιήσης;
(10 μονάδες)

ΟΜΑΔΑ Β
1. Η χρήση του διαδικτύου βοήθησε στην καθιέρωση νέων μορφών εργασίας και νέων
εκπαιδευτικών διαιδκασιών. Σχολιάστε.
2. Ποια ειναι η άποψη των σύγχρονων λειτουργιστών γαι τη θρησκεία και για την
κοινωνικοποιηση;
3. Ποια ηταν η δομή των αγροτικών κοινωνιών και πως γινόταν η ανάθεση των
χειρονακτικών εργασιών στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Ρώμη;
4. Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στην κοινωνική θεωρία και στην καθημερινή θεωρητική
σκέψη;
5. Ποιες ειναι οι συνέπειες της ανεργίας, της φτώχειας και των κοινωνικών
ανισοτήτων;
(10*5=50 μονάδες)
Καλή επιτυχία σε όλους!!!
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Τα θέματα επιμελήθηκε η καθηγήτρια Σωμιτάκου Δήμητρα
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