
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

                                                   Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ με ωςτό ή Λάθοσ: 

1) Μύα ϋκδηλη λειτουργύα τησ εκπαύδευςησ εύναι ο προςανατολιςμόσ των 

πιο «αδύνατων» μαθητών προσ την τεχνικό εκπαύδευςη. 

2) Ο ϊτυποσ κοινωνικόσ ϋλεγχοσ εύναι ο θεςμοθετημϋνοσ ϋλεγχοσ που 

αςκεύται από τα εντεταλμϋνα όργανα του κρϊτουσ. 

3) Το ςημαντικότερο προςόν ςτην κοινωνύα τησ πληροφορύασ θεωρεύται η 

αποςτόθιςη μεγϊλου όγκου πληροφοριών. 

4) Με τον όρο εξειδύκευςη εννοούμε την εξοικεύωςη με τισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ. 

5) Τα μοντϋλα των Τϋιλορ και Φορντ θεωρούνται παρελθόν με την 

εμφϊνιςη νϋων τεχνολογιών ςτην εργαςύα. 
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Α.2 Να επιλέξετε τη μοναδική ςωςτή απάντηςη: 

1. Σύμφωνα με τον Μπουρντιϋ, το εκπαιδευτικό ςύςτημα: 

α) παρϋχει ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ τισ ύδιεσ ευκαιρύεσ. 

β) ευνοεύ τουσ μαθητϋσ που προϋρχονται από τα λαώκϊ ςτρώματα. 

γ) καταργεύ τισ κοινωνικϋσ ανιςότητεσ. 

δ) ευνοεύ τισ ανώτερεσ τϊξεισ ςε βϊροσ των υπολούπων. 



2. Αν η παιδεύα αποκτόςει αποκλειςτικϊ χρηςτικό περιεχόμενο, τότε: 

α) ύςωσ το ςχολεύο ςυνδεθεύ με τον κόςμο των επιχειρόςεων και τησ 

αγορϊσ. 

β) θα ενιςχυθεύ η κριτικό διϊςταςη τησ γνώςησ. 

γ) θα ςυμβϊλει ςτη χειραφϋτηςη των ατόμων. 

δ) θα λυθούν όλα τα προβλόματα του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ. 

 

3. Άδηλη λειτουργύα του ςχολεύου εύναι: 

α) η μετϊδοςη γνώςεων. 

β) η διαμόρφωςη εθνικόσ ςυνεύδηςησ. 

γ) ο προςανατολιςμόσ ςε επαγγελματικό κατεύθυνςη. 

δ) όλα τα παραπϊνω 

Μονάδεσ 15 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Να αποδώςετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: κοινωνικόσ 

θεςμόσ, εξοικείωςη και εξειδίκευςη, καταμεριςμόσ εργαςίασ, 

επανακοινωνικοποίηςη. 

Β.2 Τι ςημαύνει για τον Μιντ κοινωνικό αλληλεπύδραςη;Ποια εύναι τα 

ςτϊδια τησ κοινωνικόσ ανϊπτυξησ του παιδιού; 

Β.3 Ποιοι εύναι οι ςτόχοι τησ μϊθηςησ ςύμφωνα με την ϋκθεςη τησ 

Διεθνούσ Επιτροπόσ τησ UNESCOκαι ποιεσ οι βαςικότερεσ λειτουργύεσ του 

εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ κατϊ τον Μοντιμπϋρ; 
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ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ.1 α. Ποια εύναι η ϊποψη του Ντυρκϋμ και ποια του Μαρξ για τον 

καταμεριςμό τησ εργαςύασ; 



β. Να ςυγκρύνετε το φορντικό και το τεώλορικό ςύςτημα οργϊνωςησ τησ 

εργαςύασ. Που ςυγκλύνουν και που διαφοροποιούνται; 

Γ.2 Πωσ προςεγγύζουν οι Ε. Ντυρκϋμ και Μ. Βϋμπερ τον ρόλο τησ 

θρηςκεύασ ςτην κοινωνικό ϋνταξη του ατόμου; 

Γ.3 α. Πώσ ςυνδϋεται ςτην Ελλϊδα η κοινωνικό προϋλευςη με τη ςχολικό 

επύδοςη; Υπϊρχει η δυνατότητα κινητικότητασ ςτην ελληνικό κοινωνύα; 

β. Πώσ επηρεϊζει η εςωτερύκευςη τησ κοινωνικόσ θϋςησ των μαθητών την 

εκπαιδευτικό τουσ ςταδιοδρομύα; 
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