
 

 

Προτεινόμενα θέματα Πανελληνίων 2020-2021 

Κοινωνιολογία 

 
Ομάδα Α 

Θέμα Α1 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σ (Σωστό), αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή με Λ (Λάθος), αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

1. Η ιδέα ότι το έθνος ταυτίζεται με τον λαό προέρχεται από τη 

Γαλλική Επανάσταση.  

2. Το άτομο είναι παθητικός δέκτης, που αποδέχεται άκριτα τα 

προβαλλόμενα πρότυπα και τις συμπεριφορές  από τους φορείς 

κοινωνικοποίησης. 

3. Η μικροκοινωνιολογία μελετά το σύνολο των οικονομικών 

σχέσεων.  

4. Γνώση και πληροφορία ταυτίζονται.  

5. Η κοινωνιολογία ερευνά την ανθρώπινη συμπεριφορά  όπως αυτή 

εκδηλώνεται στο πλαίσιο μιας ομάδας και πάντα σε σχέση με άλλα 

άτομα και άλλες ομάδες.  

 
( 3 x 5 = 15 μονάδες ) 

Θέμα Α2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

1. Οι τρεις τύποι νομιμοποίησης της εξουσίας είναι: 

α.  δημοκρατία, ολοκληρωτισμός, αυταρχικό σύστημα 

β. δημοκρατία, χαρισματική, ολοκληρωτισμός 

γ. παραδοσιακή, χαρισματική, ορθολογική 

δ. μοντέλο των ελίτ, πλουραλιστικό μοντέλο, μαρξιστικό μοντέλο 

 

2. Το σχολείο: 

α. παράγει τις κοινωνικές ανισότητες 

β. αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες  

γ. εξαφανίζει τις κοινωνικές ανισότητες 

δ. όλα τα παραπάνω 

 
( 5 x 2 = 10 μονάδες ) 

 

 

 

Θέμα Β1 

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής καπιταλιστικής 

κοινωνίας; Σε ποιο φαινόμενο οδήγησε και γιατί;  
( 10 μονάδες ) 



 

 

 

Θέμα Β2 

 Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος; Αναφέρετε τις μορφές του κοινωνικού 

ελέγχου ονομαστικά.  
( 15 μονάδες ) 

 

 

 

Ομάδα Β 

Θέμα Γ1 

Α) Τι είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση σύμφωνα με την σχολή της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης; 
( 12 μονάδες ) 

 

Β)  Γιατί ο Μιντ θεωρείται σημαντικός εκπρόσωπος της σχολής της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης; 
( 6 μονάδες ) 

 

      Γ) Ποια στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού διακρίνει ο         

      Μιντ; 
( 7 μονάδες ) 

 

 

Θέμα Γ2 

Α) Τι ονομάζει μηχανική και τι οργανική αλληλεγγύη ο Ντυρκέμ;   

 
( 11 μονάδες ) 

 

Β) Ποια είναι η σχέση του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και 

της οργανικής αλληλεγγύης στις βιομηχανικές κοινωνίες σύμφωνα με 

τον Ντυρκέμ;  

 
( 7 μονάδες ) 

 

Γ) Ποια είναι η άποψη του Μαρξ για τον καταμερισμό της εργασίας;  

 
( 7 μονάδες ) 

 

 

 

 

                                                                                              Επιμέλεια: Δήμου Παρασκευή 


