
Ερωτήσεις μεταξύ διαφορετικών κεφαλαίων του Βιβλίου Κοινωνιολογίας 

 (Χρ.Πατσός, συντονιστής εκπαίδευσης) 

 

  

Ομάδα 1η  (50 μονάδες) 

 

1ο Θέμα (25 μονάδες) 

Ερώτηση 1η. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως σωστές (Σ) η ως λανθασμένες (Λ). (3Χ5=15) 

α. Το έθνος ταυτίζεται με τον λαό και συμπεριλαμβάνει τις μειονότητες σύμφωνα με τις ιδέες της Γαλλικής επανάστασης 

β.  Το φαινόμενο της μετανάστευσης συναντάται κυρίως στην Ελλάδα 

γ. Το έγκλημα είναι μια ψυχολογική κατασκευή 

δ.  Το ρουσφέτι και το «μέσο» ασκούν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής αλλοτρίωσης των ατόμων 

ε. Οι ιδεατοί τύποι κατά τον Βέμπερ, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα που πρέπει να ανακαλύψει ο κοινωνιολόγος 

 

Ερώτηση 2η . Στις παρακάτω προτάσεις Α2 μέχρι και Α3 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (2χ5=10 μονάδες) 

Α2.:  Τα αίτια του ρατσισμού είναι (σ. 205-206) 

α. Κοινωνικά 

β. Οικονομικά 

γ. ψυχοδυναμικά 

δ. Όλα τα παραπάνω 

Α3. : Η κριτική που ασκείται στη θεωρία των ρόλων  αναφέρεται  στο ότι: (σ.68) 

α.  λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων 

β.  δε λαμβάνει  υπόψη τις σχέσεις εξουσίας που συνδέουν  το σύστημα των ρόλων 

γ. θεωρεί τους ρόλους ως μη σημαντικούς 

δ. θεωρεί ότι τα κοινωνικά κινήματα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολή των κοινωνιών 

 

2ο Θέμα (25 μονάδες) σύντομης ανάπτυξης 

Ερώτηση 1η . Αναπτύξτε τα μέτρα αντιμετώπισης της πολιτικής αλλοτρίωσης (15 μονάδες)σ. 154 

 

Ερώτηση 2η . Αναφέρατε βάσει της έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής για την εκπαίδευση της UNESCO (1999), τους 

στόχους της μάθησης, που αποτελούν τους πυλώνες της γνώσης(10 μονάδες) σ.91-92 

 

 

 

 



 

Ομάδα 2η  (2 θέματα 50 μονάδες) 

 

Θέμα 1ο. (25 μονάδες) 

Ερώτηση 1η. σ. 201-202-53-54 

Α. Εξηγείστε τη διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης , των στερεοτύπων, των 

προκαταλήψεων και του ρατσισμού. (7 μονάδες) 

Β. Εξηγήστε τους λόγους που ωθούν κάποια μέλη μιας κοινωνικής ομάδας να μην αποδέχονται τις προκαταλήψεις και 

τις ρατσιστικές αντιλήψεις  που η ομάδα τους μέσω της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας έχει υιοθετήσει. (8 μονάδες) 

 

Ερώτηση 2η: (10 μονάδες)σ.128-22 

Αφού αναφέρετε τα μέτρα  ανακατανομής του πλούτου  για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, της 

φτώχειας και της ανεργίας  μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας, εξηγείστε  τους 

λόγους που η σχολή των συγκρούσεων δεν θεωρεί τα μέτρα αυτά ως αποτελεσματικά για την πραγματική  και 

ουσιαστική αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίας. 

 

Θέμα 2ο. (25 μονάδες) 

Ερώτηση 1η. (10 μονάδες) σ.36-38-194 

Αναπτύξτε βάσει της θεωρίας της εξάρτησης  την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τον λεγόμενο «τρίτο κόσμο» 

στον λεγόμενο «πρώτο» 

 

Ερώτηση 2η. (15 μονάδες) σ.199-139 

Αφού αναφέρετε ονομαστικά: 

Α) τις μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα κράτη της Ε.Ε (4 μονάδες) 

Β) τα βασικά χαρακτηριστικά της  μορφών πολιτικής διακυβέρνησης , (αντιπροσωπευτική δημοκρατία και αυταρχικό 

σύστημα)(4 μονάδες) 

Γ) αναφέρετε τους λόγους που συνδέουν περισσότερο την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεταναστευτικής πολιτικής με 

μορφές πολιτικής διακυβέρνησης  (7 μονάδες) 


