
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ομάδα 1η 

1ο Θέμα 

Ερώτηση 1η.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 

σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. (3Χ5=15) 

α. Η εκπαίδευση  αφορά το χρονικό διάστημα στη ζωή του ανθρώπου από τη νηπιακή ηλικία 
μέχρι και την εφηβεία. 

β. Η εκπαίδευση αποτελεί δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης διότι η αλληλεπίδραση των 
μελών χαρακτηρίζεται από στενές  σχέσεις. 

γ. Η εκπαίδευση ταυτόχρονα αποτελεί παράγοντα αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας.  

δ. Εάν οι νέες τεχνολογίες εξαπλώνονταν παντού και σε όλους, θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση της υπανάπτυξης. 

ε. Ο πολιτισμός της εικόνας βοηθά το άτομο στην κρίση, τον συλλογισμό ,την ανάλυση και τη 
σύνθεση.. 

Ερώτηση 2η . Στις παρακάτω προτάσεις Α2 μέχρι και Α3 να γράψετε τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (2χ5=10 μονάδες)  

Α2. Σύμφωνα με τον Μοντιμπέρ η εκπαίδευση προάγει την ηθική και  νοητική 
ενσωμάτωση του ατόμου. Αυτό έδωσε την ευκαιρία να θεωρηθεί ότι η εκπαίδευση:  

α. συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας το ατόμου. 

β. αναπαράγει την κοινωνία. 

γ. αλλάζει την κοινωνία 

δ. αποτελεί ιδεολογικό μηχανισμό της κυρίαρχης τάξης. 

Α3. Στην κοινωνία της πληροφορίας απαραίτητη θεωρείται: 

α. η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 

β. η εξειδίκευση  στο σχολείο. 

γ. η τηλεκπαίδευση 

δ. η χρηστική γνώση. 



2ο Θέμα .Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

Ερώτηση 1η . Αναφερθείτε σε μια έκδηλη και μια άδηλη λειτουργία του θεσμού της 
εκπαίδευσης. (10 μονάδες) 

Ερώτηση 2η . Τι σημαίνει ότι το σχολείο αναπαράγει και μεταδίδει τον πολιτισμό μιας 
κοινωνίας και πώς αυτό επιτυγχάνεται; (15 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ.Ερωτήσεις  ανάπτυξης 

  Θέμα 1ο.Ερώτηση 1η. α) Πώς ο Πιερ Μπουρντιέ κατέδειξε ότι η εκπαίδευση ευνοεί τις 
ανώτερες τάξεις σε βάρος των υπολοίπων; (15 μονάδες). 

β)Ποιος ήταν ο ισχυρισμός του Ρουσσώ περί ισότητας;(5 μονάδες). 

γ)Τι μπορεί ν΄αλλάξει η εκπαίδευση;(10 μονάδες). 

 Θέμα 2ο.Ερώτηση 1η. α) Να αναφέρετε τις απόψεις πάνω στο ερώτημα αν η πληροφορία 
αποτελεί γνώση. (15 μονάδες). 

Β)Ποια είναι τα οφέλη της πληροφορίας στον σύγχρονο κόσμο; (10μονάδες) 

  

 


