
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                        
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (3 ώρες)     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο                                                                                                                                                           

1η ΟΜΑΔΑ                                                                                                                                                      

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστή αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η κλασική ψυχαναλυτική προσέγγιση θεωρεί την κοινωνικοποίηση συνεχή, αδιάλειπτη και 

ανοικτή διαδικασία.                                                                                                      

β. Στο στάδιο του ατομικού παιχνιδιού, σύμφωνα με τον Μιντ, «οι σημαντικοί άλλοι» ασκούν 

ιδιαίτερη επίδραση στη διαμόρφωση των προτύπων συμπεριφοράς του παιδιού. 

γ. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται ασυμφωνία ή σύγκρουση των προτύπων που 

προβάλλονται από παλαιούς και νέους φορείς κοινωνικοποίησης . 

δ. Ο θεσμοθετημένος κοινωνικός έλεγχος ασκείται από το κράτος και τα εντεταλμένα όργανά 

του. 

ε. Οι θεωρίες των ρόλων εξετάζουν τη διαμόρφωση των κοινωνικών ρόλων  μέσα από την 

επιρροή των κοινωνικών κινημάτων. (μον:5×3=15) 

Στα θέματα Α2 και Α3 που ακολουθούν να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Α2 . Ο Φρόυντ έχει περιγράψει έναν αριθμό αμυντικών μηχανισμών οι οποίοι:                                                                                                

α) αποτελούν έργο του «υπερεγώ».                                                                                                                                              

β) αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των τριών μερών της 

προσωπικότητας, του «εκείνο»,  του «υπερεγώ» και του «εγώ».                                                                                                                                                     

γ) αποτελούν το σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της .                                                                                                                                                                                  

Α3. Σύμφωνα με τον Βέμπερ η θρησκεία ως φορέας κοινωνικοποίησης: 

α) ενισχύει τα ηθικά πρότυπα και τις αξίες των ομόθρησκων. 

β) μπορεί να επηρεάσει τον οικονομικό και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

ανθρώπων. 

γ) είναι στενά συνδεδεμένη με την εμπειρία της κοινότητας .   (μον:5×2=10)                                                                                                     

Β. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:                                                                                            

Β1. Τι είναι η επανακοινωνικοποίηση; Να περιγράψετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα.(μον:10)                                                                                                                                                               

Β2. Σε ποια κατηγορία φορέων κοινωνικοποίησης εντάσσεται το σχολείο και πώς λειτουργεί 

ως φορέας κοινωνικοποίησης; (μον:15)                                                                                                              

2η ΟΜΑΔΑ                                                                                                                                                                       

Γ1. α. «Η κοινωνικοποίηση αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία ανάμεσα στον πομπό και τον 

δέκτη.» Να σχολιάσετε την παραπάνω φράση.   (μον:13)                                                                                          

β. Γιατί το κράτος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης; (μον:12)                                                                                                                                                      

Γ2. α. Τι είναι η κοινωνικοποίηση;(μον:3) Πώς προσεγγίζεται η διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης από τους λειτουργιστές;(μον:9)                                                                                                               

β. Να περιγράψετε την εσωτερίκευση ως ψυχοκοινωνικό μηχανισμό κοινωνικοποίησης . Πώς 

συνδέεται η εσωτερίκευση με τον αυτοέλεγχο και τον εξωτερικό κοινωνικό έλεγχο;  (μον:13)                                                                       

Καλή Επιτυχία!☺  


