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30η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Α Σ  
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ  Μ Ο Ρ Φ Ε Σ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Μ . Μ . Ε .   
 

∆ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 
 

1.  «Η λαγνεία της βίας και του τρόµου µέσα από τα Μ.Μ.Ε. εδραιώνει 
στερεότυπες αντιλήψεις» (σ. 117). 

Στερεότυπο 
Ορισµός (από το σχολικό βιβλίο): 
Τα στερεότυπα είναι προκατασκευασµένα σχήµατα αντίληψης - σχέσης (διανοητικές 
εικόνες - ιδέες) που παρεµβάλλονται ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την 
αντίληψη που πάµε να σχηµατίσουµε γι� αυτή την πραγµατικότητα προκαλώντας 
απλοποιήσεις και γενικεύσεις που τη διαστρεβλώνουν.  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Η τηλεόραση κοινωνικοποιεί, διαµορφώνει ψευδείς 
συνειδήσεις και συνδέεται αυτοµάτως µε το έγκληµα.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

2. Η αξιολόγηση της βίας συναρτάται µε τις 
συναισθηµατοδιανοητικές αντιδράσεις του ανθρώπου και 
όχι µόνο µε τους «ήρωες» που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. 
.................................................................................................

 
 
Σ Λ 

3. Η επίδραση της βίας που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. 
ταυτίζεται µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. 
.................................................................................................

 
Σ Λ 
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4. Τα Μ.Μ.Ε. εδραιώνουν στερεότυπες αντιλήψεις.  
.................................................................................................

Σ Λ 
 

 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Κάθε εγκληµατική πράξη είναι αποτέλεσµα:  
α) κοινωνικών παραγόντων 
β) ψυχολογικών παραγόντων 
γ) βιολογικών παραγόντων 
δ) όλων των παραπάνω παραγόντων 
ε) των α και γ 

 

2.  Κοινός παρονοµαστής που οδηγεί στην εγκληµατογένεση είναι:  
α) οι οικονοµικές συνθήκες 
β) οι εγκεφαλικές βλάβες 
γ) οι ενδοκρινολογικές ανωµαλίες 
δ) ο ψυχισµός του δράστη τη συγκεκριµένη στιγµή 
 

3.  Η ψυχική κατάσταση του δράστη κατά τη στιγµή διάπραξης του εγκλήµατος:  
α) εκφράζεται «τυχαία» 
β) είναι το σύνολο του ψυχικού παρελθόντος του 
γ) διαµορφώθηκε κατά τη στιγµή που πήρε την απόφαση να διαπράξει το 
έγκληµα 

 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Πώς µπορούµε σήµερα να προσεγγίσουµε τον «εγκληµατία-άνθρωπο» µε 
βάση τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα;  

2. Ποια είναι η συµβολή των Μ.Μ.Ε. σήµερα στην αύξηση της εγκληµατικότητας;  
3. Ποια είναι τα «αµαρτήµατα» που δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν την 
εγκληµατολογία σήµερα, και πώς αυτή, σαν σύγχρονη επιστήµη, µπορεί να 
προσεγγίσει το φαινόµενο «έγκληµα»;  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Παράδειγµα Ολιγόλεπτου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά την 30η διδακτική ενότητα 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ..................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................................................  

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις 
σωστές και Λ για τις λανθασµένες). Στη συνέχεια, στην κενή 
σειρά που ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες 
προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

 
 

Μονάδες 3 

1. Η τηλεόραση κοινωνικοποιεί, διαµορφώνει 
ψευδείς συνειδήσεις και συνδέεται αυτοµάτως 
µε το έγκληµα. 

 .........................................................................  

 
 
 
Σ Λ 

2. Η βία µέσα από τα Μ.Μ.Ε. ασκεί αρνητική 
επίδραση στη διαµόρφωση της 
προσωπικότητας.  

 .........................................................................  

 
 

Σ Λ 

3. Τα Μ.Μ.Ε. εδραιώνουν στερεότυπες 
αντιλήψεις. 

 .........................................................................

 
 

Σ Λ 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
1. Κοινός παρονοµαστής που οδηγεί στην εγκληµατογένεση 
είναι:  
α) οι οικονοµικές συνθήκες 
β) οι εγκεφαλικές βλάβες 
γ) οι ενδοκρινολογικές ανωµαλίες 
δ) ο ψυχισµός του δράστη τη συγκεκριµένη στιγµή 

2.  Η ψυχική κατάσταση του δράστη κατά τη στιγµή διάπραξης 
του εγκλήµατος:  
α) εκφράζεται «τυχαία» 
β) είναι το σύνολο του ψυχικού παρελθόντος του 
γ) διαµορφώθηκε κατά τη στιγµή που πήρε την απόφαση να 
διαπράξει το έγκληµα 

 

 
 
 
 

Μονάδες 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονάδες 2 
 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις.  
1. Πώς µπορούµε σήµερα να προσεγγίσουµε τον «εγκληµατία-
άνθρωπο» µε βάση τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα;  

2. Ποια είναι τα «αµαρτήµατα» που δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζουν την εγκληµατολογία σήµερα, και πώς αυτή, 
σαν σύγχρονη επιστήµη, µπορεί να προσεγγίσει το 
φαινόµενο «έγκληµα»;  

 

 
 

Μονάδες 7 
 
 

Μονάδες 6 
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