
 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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ι -Δ   

ιι – Δ   

  

ΘΕΜΑ Β   

Β1: Δύο είναι οι διαφορετικές ιδές περί έθνους που έχουμε κληρονομήσει: η μία προέρχεται από την Γαλλική 
Επανάσταση και σύμφωνα με αυτήν το έθνος ταυτίζεται με τον λαό, που ορίζεται ως μία ελεύθερη ένωση με κοινά 
πολιτικά δικαιώματα όλων όσων διαμένουν στην εδαφική περιοχή που συγκροτεί το κράτος, ανεξάρτητα 
θρησκείας, καταγωγής ή ακόμα και γλώσσας, δηλαδή το έθνος συμπεριλαμβάνει τις μειονότητες.   

Η άλλη ιδέα περί έθνους προέρχεται από το κίνημα του Ρομαντισμού (Γερμανία) και σύμφωνα με αυτήν το έθνος 
ταυτίζεται με το κοινό παρελθόν, την ιστορία και την κοινή παράδοση που συνδέει τα μέλη μιας κοινότητας. Η 
ιδιότητα του πολίτη στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας σφυρηλατείτε μέσα από την καταγωγή και την ιστορία.   

Σχόλιο:  Προσέξτε ιδιαίτερα το κεφάλαιο περί έθνους , κράτους και εθνότητας , επίκαιρο και σημαντικό, λόγω των 
θεμάτων με την Τουρκία, τις μειονότητες, τους μετανάστες κτλ   

 Σκεφτείτε λίγο εσείς οι ίδιοι:  Τι σας συνδέει με την πατρίδα σας;  Την βλέπετε ως μια συνέχεια με το παρελθόν και 
τις παραδόσεις που την χαρακτηρίζει, ή την βλέπετε ως μια ελεύθερη ένωση ανεξάρτητα από γλώσσα, καταγωγή 
και θρησκεία;  Όταν βρίσκεστε στην Γερμανία ή στην Γαλλία που έχετε κοινά πολιτικά δικαιώματα με τους 
υπόλοιπους, το νιώθετε ως πατρίδα σας; Αν ναι γιατί ;  αν όχι γατί;   

  

Β2:    

Σελ 23 σχολικό βιβλίο:   

Ο Κούλεϋ συνέβαλε στην θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τον κοινωνικό καθρεφτισμό του εαυτού μας 
(κατοπτρικός εαυτός). Το παιδί διαμορφώνει την αυτοεικόνα και την συμπεριφορά του ανάλογα με το πώς 
φαντάζεται ότι το βλέπουν οι άλλοι. Αν φαντάζεται ότι οι άλλοι έχουν θετική εικόνα για αυτό, ότι οι άλλοι 
επιδοκιμάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις του, θα αισθανθεί πεηφάνεια, ενώ αντίθετα αν φαντάζεται ότι οι άλλοι 
έχουν αρνητική εικόνα για αυτό και αποδοκιμάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις του, θα αισθανθεί ντροπή και 



ταπείνωση. Επομένως η διαμόρφωση της αυτοεικόνας μας εξαρτάται από την ταυτότητα των άλλων. Οι θεμελιωτές 
της σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης ονόμασαν τους «σημαντικούς άλλους» ΄λα τα άτομα που επηρεάζουν 
περισσότερο την αυτοεικόνα και την συμπεριφορά μας και τα οποία είναι συγκεκριμένα πρόσωπα του 
περιβάλλοντός μας.    

Σχόλιο:  Πρόκειται για μία βατή και εύκολη ερώτηση όσον αφορά την κατανόηση της ερώτησης  (τι ζητάει να 
απαντήσουμε).   Οι κατοπτρικοί εαυτοί συνοδεύουν πάντα την ζωή μας, με την πράξη κα την επανάληψη γίνονται 
δεύτερη φύση μας. Το σημαντικό είναι να αντιλαμβανόμαστε πότε χρησιμοποιούμε και για ποιον σκοπό τον 
κατοπτρικό μας εαυτό .  

ΘΕΜΑ Γ    

Γ1  σχολικό βιβλίο σελ 111   

Από: «Σημαντικό στοιχείο….. παραγωγικότητά της»   

«Για τον Μάρξ…. Πάλη των τάξεων» (όχι η παράγραφος με τον Ντυρκέμ)   

Σχόλιο:  Δύσκολη ερώτηση, όχι τόσο στην κατανόησή της και τι ζητάει να απαντήσουμε, όσο ότι ζητάει μία πολύ 
συγκεκριμένη μικρή παράγραφο. Από την άλλη μεριά, οτιδήποτε έχει να κάνει με Μαρξ μέσα στο σχολικό βιβλίο 
θεωρείται από  τα SOS μιας και ο Μαρξ επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιστήμη της κοινωνιολογίας (με 
επιφύλαξη η λέξη SOS)    

  

Γ2 Τείλορ:  σελ 111 κάτω δεξιά στο βιβλίο, έως το τέλος 1ης παραγράφου σελ 112  …. « ο σωστός άνθρωπος στην 
σωστή θέση»   

Σχόλιο: Σαφής ερώτηση χωρίς δυσκολίες. Ξεκαθαρίστε τι είπε ο Φόρντ, ο Μάγιο και ο Τείλορ, καθώς μπορεί να 
μπερδευτούμε.      

 Μπορείτε να σκεφτείτε γιατί απέτυχε το μοντέλο του Τέιλορ.    

Επίσης θέματα του βιβλίου που άπτονται της εργασίας, της παραγωγής, του μάνατζμεντ και της εκπαίδευσης 
θεωρούνται SOS καθώς απασχολούν την καθημερινότητά μας και είναι επίκαιρα θέματα  

  

Γ3:  σελ 111-112-113   

« Οι κοινωνικοί επιστήμονες… στους χώρους εργασίας»   

Σχόλιο:  Διαβάστε τους στοίχους του τραγουδιού η Φάμπρικα του Μαρκόπουλου,  δείτε το στο youtube, περιγράφει 
με πολύ ακριβή τρόπο τα αποτελέσματα της ιδεολογίας του Φόρντ και του Τέιλορ.  Πριν όμως τους κριτικάρετε 
καθολικά, σκεφτείτε τις εποχές που αναπτύξανε τα δοκίμιά τους και τις θεωρίες τους, καθώς και  σε ποια 
κατάσταση βρισκότανε τότε οι εργαζόμενοι (όσο λιγότερο μορφωμένος και ανεπτυγμένος είναι ο άνθρωπος τόσο 
περισσότερο οι ιδέες του Φορντ και του Τείλορ μπορούν να εφαρμοστούν. Όσο ο άνθρωπος μορφώνεται, 
αναπτύσσεται και απελευθερώνεται τόσο πιο δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν – γι αυτό πλέον δεν 
εφαρμόζονται, τουλάχιστον στον Δυτικό πολιτισμό)   

Επίσης δείτε στο youtube την ταινία του Τσαρλυ Τσάπλιν Μοντέρνοι καιροί  , Modern Times, μία εκπληκτική ταινία 
που περιγράφει αυτή την μετάβαση στην βιομηχανική κοινωνία και την μηχανοποίηση του ατόμου.   

! Όσο περισσότερα εργαλεία μνήμης και κατανόησης χρησιμοποιείτε, τόσο πιο καλά μαθαίνετε και το ίδιο το 
μάθημα.   

  

ΘΕΜΑ Δ   

Δ1 Κοινωνικοποίηση:   

Σχολικό βιβλίο σελ 51:  Από : «Η συναναστροφή ….Έως: Διάφορες ομάδες»   



Σχόλιο:  Ξεκάθαρη η ερώτηση στο τι ρωτάει και σούπερ SOS θέμα . Μπορεί να μπερδέψει και να επεκταθεί ο 
μαθητής άσκοπα σε άλλες αναφορές. Δηλαδή η δυσκολία της έγκειται στο ότι χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη 
απάντηση (υπάρχει κίνδυνος να πλατιάσουμε)  

Δ2 :  Ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων πραγματοποιείται η κοινωνικοποίηση:   

Βιβλίο σελ 51-52: Από: Η κοινωνικοποίηση του ατόμου…. Έως : ….(ποινές , επιβραβεύσεις)   

Σχόλιο:  Ξεκάθαρη η ερώτηση στο τί ζητάει, και έντονα SOS ερώτηση καθώς  η διαδικασία της κοινωνικοποίησης 
είναι θεμελιώδες θέμα με το οποίο ασχολείται η επιστήμη της κοινωνιολογίας.   

Θα πρέπει να αναφερθεί η μάθηση, η ταύτιση και η εσωτερίκευση.   

(Παρατηρείστε την δική σας  διαδικασία της κοινωνικοποίησης και πώς αυτοί οι μηχανισμοί επιδρούν σε εσάς αλλά 
και στους γύρω σας. Οι τρόποι αυτοί της κοινωνικοποίησης, εφαρμόζονται ακόμα και στο ζωικό βασίλειο – 
ενστικτώδης αλλά και μαθησιακή συμπεριφορά, πχ η εκπαίδευση του σκύλου από τον άνθρωπο)   

Δ3:  Σχολικό βιβλίο σελ 58:   

« Οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν… σταθερών κοινωνικών σχέσεων»   

Σχόλιο:  Όπου βλέπετε την λέξη Λειτουργιστές, (θα το δείτε σε διάφορα σημεία του βιβλίου), σημαίνει ότι η 
κοινωνία λειτουργεί σαν έναν μηχανισμό (θυμηθείτε το κεφάλαιο που ανέφερε ότι η κοινωνία κατά τους 
λειτουργιστές είναι σαν το ανθρώπινο σώμα όπου κάθε όργανο διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο),   και ότι οι 
παρορμήσεις και τα ένστικτα του ανθρώπου διαδραματίζουν όλο και λιγότερο ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και 
η σύγχρονη θεώρηση της κοινωνιολογίας.   

Παρατηρείστε τον εαυτό σας:  Οσο μεγαλώνετε και οι μαθησιακές συμπεριφορές ενισχύονται, τόσο λιγότερο 
παρορμητικά συμπεριφέρεστε, και όλο και περισσότερο συμπεριφέρεστε με στρατηγική σκέψη και μεθοδευμένες 
κινήσεις.   

Εύκολη ερώτηση, οι Λειτουργιστές όπως κα οι λοιπές θεωρίες περί της κοινωνίας εμπίπτουν στα SOS θέματα (όσο 
μπορούν να υπάρχουν SOS φυσικά ! )   

  

 


