Εισηγήτρια: Γκουτζικίδη Νατάσα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
ΘΕΜΑ Α
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας σε κάθε πρόταση
τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
i. Η κατασκευή ξενώνων για τους αποφυλακισμένους ανήκει στο επίπεδο
της δευτερογενούς πρόληψης της εγκληματικότητας.
ii. Σύμφωνα με τη γαλλοβελγική σχολή η αποκλίνουσα συμπεριφορά
συνδέεται με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζει ο εγκληματίας.
iii. Η Ελλάδα κατατάσσει τη τρομοκρατία στο οργανωμένο έγκλημα.
iv. Σύμφωνα με τον Μέρτον, τα μέσα για να επιτευχθεί η υλική επιτυχία είναι
η σκληρή δουλεία, η αυτοπειθαρχία και η μόρφωση.
v. Το σχολείο δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των βασικών
στοιχείων της εθνικής ταυτότητας.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β
Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Β1. Η κριτική θεωρία για την εγκληματικότητα αναφέρει πως προτεραιότητα
έχει:
i. Η οικονομία
ii. Η στρατιωτική ελίτ
iii. Η πολιτική εξουσία
iv. Κανένα από τα παραπάνω.

Μονάδες 5

Β2. Οι προκαταλήψεις που στηρίζονται στα στερεότυπα και ο ρατσισμός έχουν
σοβαρές επιπτώσεις καθώς οδηγούν:
i. Σε βίαιες συγκρούσεις
ii. Στην περιθωριοποίηση ή τον αποκλεισμό των κοινωνικών ομάδων
iii. Στις διακρίσεις σε βάρος κάποιων ομάδων
iv. Ισχύουν όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:
Γ1. Πως ορίζει η επιστήμη της κοινωνιολογίας το έγκλημα;

Μονάδες 8

Γ2. Να δώσετε τον ορισμό του πολέμου και να αναλύσετε τα είδη του.

Μονάδες 15

Γ3. Σύμφωνα με την τυπολατρία του Μέρτον για την προσαρμογή της
συμπεριφοράς με βάση το συνδυασμό σκοπών και μέσων, να εξηγήσετε σε
ποιον τύπο συμπεριφοράς ανήκουν: α) οι τοξικοεξαρτημένοι και β) οι έμποροι
ναρκωτικών ουσιών.

Μονάδες 12

Γ4. Πώς προσεγγίζεται η αποκλίνουσα συμπεριφορά από τη κοινωνική
οικολογία και ποια είναι η λύση που προτείνει;

Μονάδες 10

Γ5. Τι είναι τα στερεότυπα και πώς τα άτομα καταλήγουν να τα υιοθετούν;

Μονάδες 10

Γ6. Πώς παράγεται ο αρνητικός χαρακτηρισμός μιας συμπεριφοράς ως
αντικοινωνικής και εγκληματικής;

Μονάδες 8

Γ7. Ποιες πολιτικές εφαρμόστηκαν για τους μετανάστες στις χώρες της Ε.Ε;

Μονάδες 12

