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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως «σωστές» ή «λανθασμένες» ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους, γράφοντας την αντίστοιχη λέξη στο τετράδιό σας. 

 

Α. λάθος (σελ.38) / Β. λάθος (σελ.55) /Γ. λάθος (σελ.118) / Δ. σωστό (σελ. 65) /Ε. σωστό 

(σελ.20) 

 

Α.2. το β (σελ.55) /  

 

Α.3. το γ (σελ.38) 

 

Α4. Να ορίσετε τους παρακάτω κοινωνιολογικούς όρους: 

Α. Επανακοινωνικοποίηση : σελίδα: 67 «τότε καλείται….επανακοινωνικοποίηση» 
 
Β. Θεωρίες του εκσυγχρονισμού : σελ. 38: «οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού …. Ανάπτυξη» 
 
Γ. Ανισότητες: σελ. 119: «ανισότητες είναι  …. άδικες» 
 
Δ. Σημαντικοί άλλοι: σελ. 23: «οι θεμελιωτές… περιβάλλοντός μας» 
 
 

Σημείωση: στους ορισμούς είναι αποδεκτό άλλα όχι απαραίτητο να 
γραφούν και άλλα στοιχεία της εκάστοτε παραγράφου. 
 
 

Α5. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

Α. Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ, μόλις στη δεκαετία του 1840 το προλεταριάτο (η εργατική 

τάξη), αυτό το «παιδί της βιομηχανικής επανάστασης», εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Ποιο είναι το 

περιεχόμενο του όρου «βιομηχανική επανάσταση»;  

 Σελίδα 33 – 34 : «Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ …. της οργάνωσης της εργασίας» 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2019 
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Β. Να εξηγήσετε τη διχοτόμηση του εαυτού στο «εμέ» και στο «εγώ» σύμφωνα με τον Μιντ. 

 Σελ. 57 – 58 : «με την προσέγγισή του ο …. Του εαυτού» 

 

ΟΜΑΔΑ Β  

 

Β1. Να αναλύσετε: 

Α. πώς κατανέμει την εργασία ο Τέιλορ. 

 

Σελ. 111 – 112 : Ο Τέιλορ …σωστή θέση» 

 

Β. ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του τεϊλορικού και στη συνέχεια του φορντικού 

συστήματος οργάνωσης της εργασίας; 

 

Σελ. 112: « οι εφαρμογές του τειλορικού …. Τη μηχανοποίηση των εργοστασίων» 

 

Γ. Ποιες μορφές εργασίας εμφανίστηκαν με τη χρήση του διαδικτύου και την παροχή εργασίας μέσω 

αυτού;  

 

Σελ.114 – 115: «η αρχή του διαδικτύου …. Μια διαφορετική εργασιακή κουλτούρα» 

 

 

Β2.  

Αφού εξηγήσετε τι είναι ο λειτουργισμός, ποιοι είναι οι βασικοί του εκπρόσωποι τι πρέπει να 

υπάρχει σε κάθε κοινωνία σύμφωνα με τους λειτουργιστές να αναλύσετε που αποσκοπεί η 

κοινωνικοποίηση, σύμφωνα με τη λειτουργιστική προσέγγιση. Ποιες οι διαφορές της από 

την μαρξιστική προσέγγιση; 

 

Σημείωση: για τη βαθμολόγηση: 12 μόρια για τους βασικούς 

εκπροσώπους, 7 για τους λειτουργιστές και 6 για τους μαρξιστές. 

 

Σελ.21 : « ο λειτουργισμός …. Κατάλληλες αξίες» 
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Σελ. 58: «η κοινωνικοποίηση λοιπόν, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους …. Σταθερών κοινωνικών 

σχέσεων» 

Σελ. 58: «αντίθετα, οι μαρξιστές …κοινωνικές θέσεις»  

 


