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3ο κεφάλαιο-κοινωνικοποίηση

ΟΜΑΔΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.Η διαδικασία της μάθησης των τρόπων συμπεριφοράς δεν επηρεάζεται μόνο από τις κοινωνικές
αντιδράσεις, αλλά και από τις ικανότητες και το ταλέντο του ατόμου.
2. Τα άτομα που έχουν εσωτερικεύσει τις κοινωνικές αξίες δεν χρειάζονται εξωτερικό έλεγχο.
3. Η κοινωνικοποίηση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη, η οποία εξελίσσεται
στον χρόνο και στον χώρο.
4. Ένα κοινωνικοποιημένο άτομο πρέπει να υποτάσσεται ακόμα σε όλες τις απαιτήσεις της ομάδας, αν θέλει
να νιώθει μέλος της.
5.Ο Μιντ μίλησε για μηχανισμούς άμυνας του «εγώ».
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Α2. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασής και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.Οι λειτουργιστές θεωρούν ότι η κοινωνικοποίηση στοχεύει:
(α) στη δημιουργία κοινωνικών θεσμών
(β) στην επιβολή των τρόπων συμπεριφοράς σε όλα τα μέλη της κοινωνίας
(γ) στη σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος
(δ) στην επίτευξη και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
2. Οι μαρξιστές θεωρούν ότι η κοινωνικοποίηση:
(α) διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες
(β) συντηρεί τα προνόμια των ελίτ

(γ) σημαίνει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να αποδέχονται τους κοινωνικούς κανόνες που προσιδιάζουν στην
κοινωνική τους τάξη.
(δ) όλα τα παραπάνω
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Α3. Ποιοι ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί συνδέονται με την κοινωνικοποίηση; Τι γνωρίζετε για αυτούς;
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ΟΜΑΔΑ Β
Β1.Ποιος κοινωνιολόγος μίλησε για το «γενικευμένο άλλο» και σε ποιον επιστήμονα αποδίδεται η
θεωρία της ανάπτυξης εκ μέρους του ατόμου μηχανισμών άμυνας; Τι γνωρίζετε για το επιστημονικό
τους έργο τους; Αφού αναλύσετε τους παραπάνω όρους που αφορούν την κοινωνική ανάπτυξη του
ατόμου, να εντοπίσετε έναν κοινό σύνδεσμο και μία διαφορά μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων
των δύο επιστημόνων.
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Ευχόμαστε επιτυχία!

