
                             ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ(και όχι μόνο) 

                      ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ’’ 

 

Α.  Σωστού-Λάθους  (3χ5=15 μονάδες) 

   1.   Σ   Λ   Η εσωτερίκευση είναι η υιοθέτηση  συμπεριφορών και ρόλων που 

οδηγούν το παιδί στο να αναγνωρίζει τον εαυτό του σε ένα άλλο πρόσωπο. 

   2.   Σ   Λ    Κατά τον Μιντ η αφομοίωση των στάσεων και των αντιλήψεων που έχει 

μία κοινωνία για τους ρόλους που πρέπει να αναλαμβάνουν τα μέλη της 

πραγματοποιείται στο στάδιο του ‘’ατομικού παιχνιδιού’’.  

   3.   Σ   Λ    Το Instagram αποτελεί ένα παράδειγμα άτυπου κοινωνικού ελέγχου.  

   4.   Σ   Λ    Οι τυπικές και αναμενόμενες συμπεριφορές των ατόμων που επιτελούν 

τους ρόλους που απορρέουν από τις κοινωνικές τους θέσεις συνιστούν έναν 

κοινωνικό θεσμό. 

   5.   Σ   Λ    Η Λειτουργιστική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης δεν 

συμπεριλαμβάνει στην οπτική της τις έμφυτες παρορμήσεις και τα ένστικτα του 

ατόμου. 

 

Β.  Πολλαπλής Επιλογής  (5χ2=10  μονάδες) 

   1.   Πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης είναι: 

         α)   τα Μ.Μ.Ε. 

         β)   η θρησκεία 

         γ)   η παρέα συνομηλίκων 

         δ)   το σχολείο 

 

   2.   Το Κράτος είναι ένας θεσμοθετημένος φορέας κοινωνικοποίησης ο οποίος:  

         α)   προβάλλει πρότυπα συμπεριφοράς και αναδεικνύει κοινωνικούς ρόλους.  

         β)   επιβάλλει κανόνες και επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων σε όλα τα 

κοινωνικά επίπεδα και πεδία. 

         γ)   ενισχύει τις ηθικές αξίες και στηρίζει τους πολίτες μπροστά στις αντιφάσεις 

που εμφανίζει η ζωή. 

         δ)     μεταβιβάζει στη νέα γενιά τις κοινές παραδόσεις, αλλά και τη 

συσσωρευμένη γνώση της κοινωνίας. 

 



Γ.  Σύντομης Ανάπτυξης 

   1.   Να εξηγήσετε πως η κοινωνικοποίηση είναι μία συνεχής και αμφίδρομη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην κοινωνία και το άτομο. 

                                                                                                        (12 μονάδες)                                                                                          

   2.   Πως αποδίδει ο Μιντ τις έννοιες του ‘’εμέ’’ και του ‘’εγώ’’; 

                                                                                                        (13 μονάδες) 

Δ.  Ανάπτυξης 

 

1. α)  Στις προβιομηχανικές ή στις βιομηχανικές κοινωνίες σύμφωνα με τον 

διαχωρισμό του Ντυρκέμ και την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι 

αποτελεσματικότερος ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος και γιατί; 

                                                                                               (10 μονάδες) 

 

β)  Ποιο είδος κοινωνικού ελέγχου μπορεί να οδηγήσει ή να αποτρέψει τα 

άτομα και από ποιο, κατά τον Ντυρκέμ, τύπο αυτοκτονίας;  

                                                                                                (15 μονάδες) 

2. α)  Στις Αγροτικές κοινωνίες ή στην Βιομηχανική θεωρείτε ότι το κράτος ή         

όποια άλλη μορφή εξουσίας υπήρξε αποτελεσματικότερος φορέας 

κοινωνικοποίησης και γιατί; 

                                                                                                 (12 μονάδες) 

         β)   Πως η σχολή της κοινωνικής κατασκευής μπορεί να ερμηνεύσει και να 

βοηθήσει την προσπάθεια επανακοινωνικοποίησης των ατόμων; 

                                                                                                           (13 μονάδες) 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


