
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να σημειώσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό (Σ) ή λανθασμένο 

(Λ). 

 

α. Σύμφωνα με τον Φρόυντ, η φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου προϋποθέτει την 

καταστολή των σεξουαλικών και επιθετικών ορμών του.  

 

β. Κάθε συμβατική γνώση είναι ψευδής.   

 

γ. Οι ιστορικό συμφωνούν ότι τα πρώτα στοιχεία γένεσης του κράτους ανιχνεύονται 

στην αρχή του Μεσαίωνα.   

 

δ. Στις κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες το βάρος για την αντιμετώπιση τω 

κοινωνικών ανισοτήτων πέφτει στα άτομα.   

 

ε. Ο προβληματισμός σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση ξεκινά 

από τη Γαλλική Επανάσταση.  

(Μονάδες 15) 

Α2. Να επιλέξετε την κατάλληλη απάντηση. 

 

1. Ο καθηγητής δίνει ένα σχεδιάγραμμα στους μαθητές του για το πώς θα γράψουν 

καλά στις εξετάσεις. Η δράση του είναι:  

α. παραδοσιακή. 

β. ορθολογική. 

γ. συγκινησιακή. 

δ. αξιακή.   

 

2. Οι συντεχνίες :    

α. επέτρεπαν την είσοδο σε νέους επαγγελματίες. 

β. βοηθούσαν τους οικονομικά ασθενείς. 

γ. ήταν πολιτικοί οργανισμοί. 

δ. απαγόρευαν την είσοδο σε νέους επαγγελματίες. 

 (Μονάδες 10) 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι γνωρίζετε για την ανάγκη εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες; 

(Μονάδες 10) 

 

Β2. Τι γνωρίζετε για τη σχολή της κοινωνικής κατασκευής ή του κονστρουκτιβισμού; 

 

(Μονάδες 15) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος και πότε ασκείται; 

 (Μονάδες 6) 

 

Γ2. Τι γνωρίζετε για τον στόχο του κοινωνικού ελέγχου; 

(Μονάδες 4) 

 

Γ3. Ποια τα μέσα του κοινωνικού ελέγχου; 

(Μονάδες 3) 

 

Γ4. Τι γνωρίζετε για τις μορφές κοινωνικού ελέγχου; 

(Μονάδες 12) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Τι υποστηρίζουν οι λειτουργιστές σχετικά με την κοινωνία; 

(Μονάδες 10) 

 

Δ2. Γιατί η σχολή του λειτουργισμού ονομάστηκε με αυτόν τον τρόπο και ποιοι είναι, 

επιγραμματικά, οι εκπρόσωποί της; Ποια η απήχηση της σχολής του λειτουργισμού; 

(Μονάδες 5) 

 

Δ3. Ποια η συμβολή του Πάρσονς στη σχολή του λειτουργισμού; 

 (Μονάδες 5) 

 

Δ4. Ποια η συμβολή του Μέρτον στη σχολή του λειτουργισμού; 

(Μονάδες 5) 

 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ 
 

 

 


