
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Α. Δίπλα από κάθε πρόταση, να σημειώσετε Σ, αν είναι σωστή ή Λ, αν είναι λανθασμένη. 

1.  Ο άνθρωπος δεν είναι παντού και πάντοτε ο ίδιος. 

2.  Οι σχέσεις μεταξύ των ομάδων είναι σχέσεις ανταγωνισμού, ελέγχου και κυριαρχίας. 

3.  Η κοινωνική θεωρία συμφωνεί πάντα με αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. 

4.  Σύμφωνα με τη Σχολή του λειτουργισμού η κοινωνία είναι σύστημα θεσμών και σχέσεων. 

5.  Η Σχολή των Συγκρούσεων ονομάζεται και φονξιοναλισμός. 

6.  Οι «σημαντικοί» άλλοι είναι ίδιοι για όλους τους ανθρώπους. 

7.  Κάθε μέλος μιας ομάδας μπορεί να καταργήσει όποιο θεσμό δεν θεωρεί σωστό. 

8.  Οι λειτουργίες των θεσμών είναι έκδηλες και λανθάνουσες. 

9.  Η κοινωνική τάξη ταυτίζεται με το κοινωνικό στρώμα. 

10. Σχετική φτώχεια είναι η κατάσταση όπου κάποιος δεν μπορεί να καλύψει τις βιοτικές 

του ανάγκες. 

11. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. 

12. Κοινωνιολογική φαντασία είναι η αναγωγή του επιμέρους στο όλο. 

13. Η κοινωνία είναι άθροισμα ατόμων. 

14. Οι λειτουργιστές θεωρούν ότι η κοινωνία είναι σύστημα. 

15. Οι θεωρητικοί της Σχολής των Συγκρούσεων υποστηρίζουν ότι στις κοινωνίες υπάρχει 

μόνο σύγκρουση. 

16. Έκδηλη λειτουργία του σχολείου είναι η μόρφωση των μαθητών 

17. Η κρίση των θεσμών είναι η κατάσταση δυσλειτουργίας και αμφισβήτησής τους. 

18. Οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα είναι ανθεκτικές. 

19. Στο σχολείο, οι μαθητές εισέρχονται «κοινωνικά άνισοι». 

20. Το σχολείο, ως θεσμός, παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο. 

21. Η υψηλή εγκληματικότητα συνδέεται με την κοινωνική ανισότητα. 

 

 

 

 



Β.  Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 

1.  Η κοινωνική τάξη συγκροτείται με κριτήριο: 

α. την ιδιοκτησία ή όχι μέσων παραγωγής. 

β. το κύρος και το γόητρο. 

γ. την πολιτική δύναμη. 

δ. Τίποτε από τα παραπάνω. 

 

2.   Συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων είναι: 

α. η υψηλή εγκληματικότητα. 

β. η διάλυση του κοινωνικού ιστού. 

γ. η συρρίκνωση της δημοκρατίας. 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

Γ. Αντιστοιχείστε τις έννοιες της Α΄ στήλης με τις έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον 

αντίστοιχο αριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης. 

1.     Α΄ ΣΤΗΛΗ     Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. κοινωνική τάξη   ____   κοινωνικά αναμενόμενη συμπεριφορά 

2. κοινωνική θέση   ____    ιδιοκτησία μέσων παραγωγής 

3. θεσμός    ____    σχολείο 

4. κοινωνικός αποκλεισμός  ____    κύρος 

5. ρόλος   ____     άστεγος 

 

2.     Α΄ ΣΤΗΛΗ     Β΄ ΣΤΗΛΗ 

1. μαρξισμός     ____    η κοινωνία ως σύγκρουση 

2. λειτουργισμός    ____    ιδιωτικός χώρος 

3. Σχολή Συγκρούσεων  ____    δημόσιος χώρος 

4. παρασκήνιο    ____    η κοινωνία ως σύστημα 

5. προσκήνιο     ____    πάλη των τάξεων 

 



 

 

Δ.  Να γράψετε έναν ορισμό για καθεμία από τους παρακάτω όρους. 

Προσκήνιο της κοινωνικής ζωής 

Παρασκήνιο της κοινωνικής ζωής 

Κοινωνικοί θεσμοί 

Κοινωνική διαστρωμάτωση 

Κοινωνική Κινητικότητα 

Κοινωνική τροχιά 

 

Ε. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Ποιοι είναι οι «σημαντικοί άλλοι»; 

2. Το σχολείο διασφαλίζει μόνο την τυπική ή και την ουσιαστική ισότητα των μαθητών; Να 

αναλύσετε την απάντησή σας. 

3. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «κοινωνιολογική φαντασία»; 

4. Ποια είναι η διαφορά κοινωνικής τάξης και κοινωνικού στρώματος; 

5. Ποια κριτική ασκείται στη Σχολή του Λειτουργισμού; 

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Σχολής των Συγκρούσεων; 

7. Τι μελετά η Σχολή της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης; Ποιες είναι οι βασικές αρχές της; 

8. Γιατί είναι αναγκαία η ύπαρξη θεσμών στην κοινωνία; 

9. Σε ποιες μορφές διακρίνεται η κοινωνική κινητικότητα ως προς την κατεύθυνση και ως 

προς τον χρόνο; 


