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Ας θυμηθούμε…… 

 

1. Η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

διαφορετικές κοινωνίες. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

2. Στη σύγχρονη εποχή η οικογένεια έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

κοινωνικοποίηση των νέων. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

3. Στο σχολείο το παιδί αναλαμβάνει ευθύνες και «δοκιμάζει» τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που αφομοίωσε στην οικογένειά του. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

4. Οι κοινωνικές ανισότητες χαρακτηρίζουν όλες τις κοινωνίες. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

5. Κόρη ελαιοχρωματιστή σπουδάζει νομική. Η κοινωνική κινητικότητα που υπάρχει 

είναι: 

Α) καθοδική και ανοδική. 

Β) ανοδική και οριζόντια. 

Γ) διαγενεακή και καθοδική. 

Δ) διαγενεακή και ανοδική. 

6. Η ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνική συμβίωση ονομάζεται Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ Α. 

7. Με τη γέννηση του το νέο μέλος της κοινωνίας έχει τα ιδιαίτερα Α _ _ _ _ _ Α 

χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από όλα τα άλλα μέλη της. 

8.Πως ονομάζεται το φαινόμενο όταν οι υποχρεώσεις ενός κοινωνικού ρόλου (π.χ. 

του άριστου μαθητή που αφιερώνει πολύ χρόνο στο διάβασμα του) έρχονται σε 

σύγκρουση με τις υποχρεώσεις ενός άλλου κοινωνικού ρόλου που ασκεί το ίδιο 

άτομο (π.χ. τον ρόλο του αθλητή-πρωταθλητή που αφιερώνει πολύ χρόνο στις 

προπονήσεις) 

Παρατήρησε την εικόνα από παλιό σχολικό αλφαβητάριο και απάντησε στις 

παρακάτω ερωτήσεις: 
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9. Ποιόν φορέα κοινωνικοποίησης αφορά και γιατί; Η εικόνα συναντάται στην 

παραδοσιακή ή στη σύγχρονη κοινωνία; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

10. Ποιος/α ή ποιοι ασκούν κοινωνικό έλεγχο σε αυτόν τον φορέα κοινωνικοποίησης; 

11. Να αναφέρετε 2 παραδείγματα άτυπου κοινωνικού ελέγχου που μπορούν να 

ασκηθούν στα πλαίσια του φορέα κοινωνικοποίησης της εικόνας. 

12. Μέχρι ποια ηλικία το άτομο κοινωνικοποιείται και μαθαίνει τρόπους 

συμπεριφοράς; Τι χαρακτηριστικό έχει η κοινωνικοποίηση και συνδέεται με το 

παραπάνω; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.ΣΩΣΤΌ 

2.ΛΑΘΟΣ 

3.ΣΩΣΤΟ 

4.ΣΩΣΤΟ 

5. Δ 

6.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

7.ΑΤΟΜΙΚΑ 

8.ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΡΟΛΩΝ 

9. Αφορά οικογένεια παραδοσιακής κοινωνίας. Υπάρχει γιαγιά και ο αριθμός των 3 

παιδιών δεν είναι τόσο συνηθισμένος στις μέρες μας. Ο πατέρας με τη μητέρα 

κάθονται αντικριστά στην κεφαλή του τραπεζιού και τα παιδιά με τη γιαγιά 

περιμένουν υπομονετικά να τα σερβίρουν έχοντας πετσέτα στο λαιμό τους για να μην 

λερωθούν. Το ντύσιμο των μελών της οικογένειας είναι συντηρητικό σύμφωνα με τα 

σύγχρονα πρότυπα (η μητέρα φοράει μακρύ φόρεμα με πιέτες και μακρύ κλειστό 

πουκάμισο, η γιαγιά φοράει μαντήλι στο κεφάλι Γενικά δημιουργείται η αίσθηση 

στον αναγνώστη ότι υπάρχει κλίμα υπακοής και ότι όλα είναι σε τάξη. 

10. Οι γονείς στα παιδιά τους 

11. α) Η παρατήρηση που θα κάνουν οι γονείς στο παιδί τους επειδή έφυγε από το 

σπίτι χωρίς να τους ενημερώσει που πήγε. 

β) Οι γονείς δίνουν στο παιδί τους ένα πολύ καλό χαρτζιλίκι επειδή πήρε πολύ καλούς 

βαθμούς στο σχολείο.( επιβράβευση) 

12. Κοινωνικοποιούμαστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό σημαίνει ότι η 

κοινωνικοποίηση είναι μία διαρκής διαδικασία. 

 

 


