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ΟΜΑΔΑ Α’  

Α.Να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γράμμα (Σ) αν το περιεχόμενό της είναι 

σωστό ή (Λ) αν είναι λάθος. 

Α. Το σχολείο ανήκει στο στάδιο της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης ενός παιδιού. 

Β. Οι σχολικές επιδόσεις δεν συνδέονται με κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Γ. Η συνεχής αλληλεπίδραση ενός ατόμου με ένα άλλο γίνεται εφικτή μέσω της 

γλώσσας. 

Δ. Η πάλη των τάξεων δεν σχετίζεται με το έργο του Ντυρκέμ. 

Ε. Η κοινωνική θεωρία είναι πιο συστηματική σε ό,τι αφορά την εμπειρία και τις ιδέες. 

                                                                                                                            (μον.15) 

Β1.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Στη σχολή του λειτουργισμού ανήκουν οι   

Α. Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ. 

Β. Βέμπερ, Ντάρεντοφ, Γκόφμαν. 

Γ. Κοντ, Κούλεϋ, Μαρξ. 

Δ. Κοντ, Σπένσερ, Ντυρκέμ. 

 

Β2.Ο Ρουσό ισχυρίστηκε ότι: 

Α. Η εκπαίδευση διαφυλάττει τον πολιτισμό. 

Β. Οι τίτλοι σπουδών είναι εγγυήσεις «νοημοσύνης». 

Γ. Οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι, με τα ίδια δικαιώματα. 

Δ. Η γνώση συνδέεται άρρηκτα με τη σπουδή. 

 

                                                                                                     (μον.10) 
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Β3. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

 Ιδεατοί τύποι σύμφωνα με τον Βέμπερ 

 Υπεραξία σύμφωνα με τον Μαρξ 

                                                                                       (μον.10) 

Β4. Αφού δώσετε τον ορισμό της «κοινωνικής αλληλεγγύης» να αναφέρετε τα δυο είδη 

της σύμφωνα με τον Ε.Ντυρκέμ. 

                                                                                                                     ( μον.15) 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

 

Γ. Να εξηγήσετε α)ποιο είναι το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο καλείται το παιδί 

να ενταχθεί ήδη από τη νηπιακή ηλικία, β)ποια στοιχεία το συνοδεύουν, γ)ποια είναι η 

σπουδαιότητα της δευτερογενούς αυτής κοινωνικοποίησής του και δ) ποιες είναι τελικά 

οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού μηχανισμού σύμφωνα με τον Κρ. Ντε Μοντιμπέρ; 

(μον.25) 

 

Δ. Εκπρόσωποι της σχολής των συγκρούσεων ισχυρίζονται ότι οι κοινωνικές συγκρούσεις 

είναι αναπόφευκτες λόγω της συνεχούς παραγωγής ανισοτήτων. Αφού αναφέρετε τις 

ιδέες αυτές να εξηγήσετε πως καθρεφτίζονται στο σχολικό περιβάλλον. (μον.25) 

 

 

 


