
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α.1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ανάλογα με το περιεχόμενό τους ως σωστές (Σ) ή 

λανθασμένες (Λ). 

Α. Η χαρισματική εξουσία στηρίζεται σε θεσμοθετημένες νομικές ρυθμίσεις. 

Β. Σύμφωνα με τον Κοντ, στο θετικό στάδιο του ανθρώπινου πνεύματος, ο άνθρωπος ερμηνεύει τον 

κόσμο ως έργο θεοτήτων. 

Γ. Η παιδεία και η γνώση έχουν αξία μόνο εφόσον μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την 

ατομική ανέλιξη. 

Δ. Για τον Μαρξ η αντιπαράθεση εργοδοτών και εργαζομένων αποτελεί τη βάση της πάλης των 

τάξεων. 

Ε. Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν φορέα πολιτικής κοινωνικοποίησης. 
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Α.2. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Α.2.1. Με ποιον ψυχο – κοινωνικό μηχανισμό κοινωνικοποίησης γίνεται η υιοθέτηση συμπεριφορών 

και ρόλων που οδηγούν το παιδί στο να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε έναν δάσκαλο, σε έναν 

αθλητή ή σε έναν από τους δυο γονείς του: 

Α. Μάθηση 

Β. Μίμηση 

Γ. Ταύτιση 

Δ. Εσωτερίκευση 
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Α.2.2. Σύμφωνα με την ιδέα που κληρονομούμε από τη Γαλλική Επανάσταση, 

Α. Το έθνος ταυτίζεται με την κοινή θρησκεία. 

Β. Το έθνος ταυτίζεται με την κοινή γλώσσα. 

Γ. Το έθνος ταυτίζεται με το κοινό παρελθόν και την κοινή ιστορία. 

Δ. Το έθνος αποτελεί μια ελεύθερη ένωση με κοινά πολιτικά δικαιώματα όσων διαμένουν στο 

κράτος. 
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Α.3.Να προσδιορίσετε: α. τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος. (4 μονάδες) β.  Ποιος είναι ο στόχος του.     

(3 μονάδες). γ. Να αναφέρετε ονομαστικά τις μορφές κοινωνικού ελέγχου (3 μονάδες). 
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Α.4. Σύμφωνα με τον Κρ. Ντε Μοντιμπέρ, η κοινωνιολογία έχει καταδείξει μέσα από την κριτική της 

ανάλυση ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός εκπληρώνει συγκεκριμένες λειτουργίες. Να αναπτύξετε 

αυτές τις λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β.1. Να αναπτύξετε: 

Α. Ποιες είναι οι βασικές θεωρήσεις για τις κοινωνικές βάσεις της εξουσίας στο δημοκρατικό 

πολίτευμα (5 μονάδες). 

Β. Ποιες θεωρίες προσεγγίζουν τις κοινωνικές βάσεις της εξουσίας μέσα από τον ρόλο των ελίτ; Να 

αναπτύξετε τις βασικές αρχές τους (10 μονάδες). 

Γ. Ποια είναι η θεωρητική προσέγγιση για την εξουσία κατά τον Μαρξ και τους συνεχιστές του ;    

(10 μονάδες) 
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Β.2.  

 Να παρουσιάσετε τη θεωρία του Βέμπερ για τον εξορθολογισμό (7 μονάδες)                                                    

και να εξηγήσετε πώς συνδέεται:                                                                                                                                          

α) με τη θρησκεία (6 μονάδες)                                                                                                                                  

β) με την κοινωνική διαστρωμάτωση (6 μονάδες)                                                                                                     

γ) με την δύναμη και την εξουσία (6 μονάδες). 
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