
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Ε Π Α Ν Α Λ ΗΨΗ  Σ Τ Η Ν
Κ Ο Ι Ν ΩΝ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

2021

ΓΚΕΛΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ



	

 ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                                        ΓΚΕΛΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ   1 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

1. Τι δείχνουν οι ιστορίες του αγοριού της Αβερόν και της µικρής Άννας και 
Ισαβέλλας;  

σελ. 51 Οι ιστορίες δείχνουν … σελ. 51µέσα στην κοινωνία, µας κοινωνικοποιεί  

2. Να αναφερθείτε συνοπτικά στο περιεχόµενο της έννοιας «κοινωνικοποίηση». 

σελ. 51 Τι είναι η κοινωνικοποίηση … διάφορες οµάδες. 

3. Μέσα από ποιους ψυχοκοινωνικούς µηχανισµούς πραγµατοποιείται η 
κοινωνικοποίηση; 

σελ. 51 Η κοινωνικοποίηση … σελ. 52 και δεν χρειάζονται εξωτερικό έλεγχο (πχ ποινές, 
επιβραβεύσεις). 

4. Είναι το άτοµο παθητικός δέκτης στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

σελ. 52 Αυτοί τρεις µηχανισµοί (µάθηση, ταύτιση, εσωτερίκευση) …σελ. 53  διαφορετικές πορείες 
στη ζωή. 

5. Να αναφερθείτε στην κοινωνικοποίηση ως αφενός µια διαδικασία ασυνείδητης 
πρόσληψης µηνυµάτων και αφετέρου ως αποτέλεσµα µη τυποποιηµένης 
µάθησης. 

Σελ. 53 η επιλογή ή η απόρριψη των µηνυµάτων … σελ. 53 και τον τρόπο που κατανοεί τον εκάστοτε 
ρόλο του 

6. Να αναφερθείτε στον αµφίδροµο χαρακτήρα της κοινωνικοποίησης. 

σελ. 54 όπως προαναφέραµε… σελ. 54 όταν ο δέκτης γίνεται ποµπός. 

7. Να αναφερθείτε στον εξελικτικό και δυναµικό χαρακτήρα της κοινωνικοποίησης. 

σελ. 54 Η κοινωνικοποίηση είναι επίσης  … αλληλεπίδραση κοινωνίας και ατόµου 

8. Να αναφερθείτε στην κοινωνικοποίηση ως µια διαδικασία οικοδόµησης 
συλλογικής ταυτότητας. 

σελ. 54. Η κοινωνικοποίηση είναι τέλος … σελ. 54 στην οποία ανήκουµε 

9. Ποιο άτοµο θεωρείται κοινωνικοποιηµένο; 

σελ. 54 κοινωνικοποιηµένο θεωρείται ένα άτοµο … σελ. 54 στις τυχόν υπέρµετρες απαιτήσεις τους. 

10. Ποιοι επιστήµονες από διάφορους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστηµών 
έχουν ασχοληθεί µε το φαινόµενο της ανάπτυξης του παιδιού; 

σελ. 55 Το βασικό ερώτηµα … σελ. 55 οι οποίες διαµορφώνουν σηµαντικά την προσωπικότητά του. 
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11. Τι γνωρίζετε για τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του ατόµου κατά Φρόϋντ; 

σελ. 55 Ο Ζ. Φρόυντ µε τη θεωρία την οποία ανέπτυξε … σελ. 55 και την ανάπτυξη της κοινωνικής 
συνείδησης 

12. Τι γνωρίζετε για την ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας σύµφωνα µε τον 
Φρόυντ; 

σελ. 55 Η δεύτερη διάσταση (της  θεωρίας της προσωπικότητας του Φρόυντ) αφορά …  σελ. 55 από 
σχεδόν όλους τους κοινωνιολόγους και τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους. 

13. Τι σηµαίνει για τον Μιντ κοινωνική αλληλεπίδραση; 

σελ. 57 Οι κοινωνικοί επιστήµονες … σελ. 57 παράγονται νοήµατα και συµβολισµοί 

14. Ποια είναι τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού κατά τον Μιντ; 

σελ. 57 Τα στάδια της ανάπτυξης … σελ. 57 εξελίσσονται σε κοινωνικά όντα. 

15. Πώς συνέβαλε ο Μιντ µε την προσέγγισή του στη διχοτόµηση του εαυτού; 

σελ. 57 Με την προσέγγισή του ο Μιντ … σελ. 58 και απρόβλεπτο µέρος του κοινωνικού εαυτού. 

16. Ποια είναι η κοινή συνισταµένη στην προσέγγιση των λειτουργιστών και των 
µαρξιστών κοινωνιολόγων αναφορικά µε την κοινωνικοποίηση; 

σελ. 58 Οι κοινωνιολόγοι που υιοθετούν τη λειτουργιστική ή τη µαρξιστική προσέγγιση … σελ. 58 
στην ανάπτυξη του ατόµου; 

17. Πού αποσκοπεί η κοινωνικοποίηση σύµφωνα µε τους λειτουργιστές και πώς 
εξηγούν την κοινωνικοποίηση; 

σελ. 58 Η κοινωνικοποίηση λοιπόν σύµφωνα µε τους κοινωνιολόγους … σελ. 58 σταθερών 
κοινωνικών σχέσεων  

18. Πώς προσεγγίζουν την κοινωνικοποίηση οι µαρξιστές; 

σελ. 58 Αντίθετα µε τους λειτουργιστές οι µαρξιστές προσεγγίζουν την κοινωνικοποίηση …  σελ. 58 
αναπαράγει τις κοινωνικές θέσεις 

19. . Τι είναι ο κοινωνικός θεσµός; 

σελ. 58 Η ζωή µας καθορίζεται από ένα σύστηµα  θέσεων … που τις περισσότερες φορές είναι 
τυπικοί. 

20.  Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες φορέων κοινωνικοποίησης ; 

σελ. 58 Οι φορείς της κοινωνικοποίησης … σελ. 59 περισσότερο τυπικές 

21. Ποια είναι σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στους πρωτογενείς και τους 
δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης;  

σελ. 59 Οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς … σελ. 59 τη θρησκεία) 
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22.  Τι γνωρίζετε για την οικογένεια ως πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης;  

σελ. 59 Ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης … σελ. 59 θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι 
γονείς. 

23. Τι γνωρίζετε για την παρέα των συνοµηλίκων ως πρωτογενή φορέα 
κοινωνικοποίησης; 

σελ. 60 Η παρέα διαµορφώνει τον τρόπο επικοινωνίας … σελ. 60 «είµαστε ροκάδες». 

24. Τι γνωρίζετε για το σχολείο ως δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης; 

σελ. 60 Το εκπαιδευτικό σύστηµα µιας χώρας … σελ. 61 κάθε άτοµο – µέλος της κοινωνίας. 

25. Πώς αντιµετώπισε ο Ντυρκέµ τη θρησκεία; 

Σελ. 61 σύµφωνα µε τον Ντυρκέµ … σελ. 61 ενώνει τους οµοθρήσκους. 

26. Πώς εκλαµβάνει ο Βέµπερ τη θρησκεία; 

σελ. 61 Ο Βέµπερ … σελ. 61 επαγγελµατικό προσανατολισµό των ανθρώπων  

27. Να καταγράψετε τις απόψεις της σύγχρονης λειτουργιστικής θεωρίας για τη 
θρησκεία. 

σελ. 61 Σύµφωνα µε τη λειτουργιστική θεωρία … σελ. 62 έναντι των αντιφάσεων της ζωής. 

28. Τι γνωρίζετε για τα ΜΜΕ ως φορέα κοινωνικοποίησης; 

σελ. 62 Η επίδραση των ΜΜΕ… σελ. 62 και όχι τις δικές τους ανάγκες. 

29. Τι γνωρίζετε για το κράτος ως φορέα κοινωνικοποίησης; 

σελ. 64 Το κράτος αποτελεί … σελ. 64 πολιτικά κόµµατα κτλ) 

30. Πότε και γιατί ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; 

Σελ. 65 Η υιοθέτηση των αποδεκτών προτύπων … σελ. 65 και υπάρχουν αποκλίσεις. 

31. Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος; 

σελ. 65 Ο κοινωνικός έλεγχος είναι … σελ. 65 Μεσοπόλεµο  

32. Ποιος είναι ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου και πώς επιτυγχάνεται; 

Σελ. 65 ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι … 65 µετά την εκδήλωση παραβατικής 
συµπεριφοράς. 

33. Να αναλύσετε τις τρεις µορφές κοινωνικού ελέγχου. 

σελ. 65 Οι µορφές κοινωνικού ελέγχου είναι … σελ. 65 που αφορά την κλοπή. 
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34.  Τι γνωρίζετε για τις κυρώσεις και τις επιβραβεύσεις στο πλαίσιο του 
κοινωνικού ελέγχου, αλλά και για την µετεξέλιξη του όρου κοινωνικός έλεγχος στη 
σύγχρονη κοινωνιολογία;  

σελ. 65 Εκτός από τις κυρώσεις … σελ. 65 ή «ένταξη». 

35. Να αναλύσετε την κοινωνικοποίηση ως µια «δια βίου κοινωνική µάθηση» 
κάνοντας αναφορά στην έννοια των κοινωνικών ρόλων.  

σελ. 67 Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης … σελ. 67 αποτελεσµατικό και ευχαριστηµένο 

36.  Τι γνωρίζετε για την έννοια της «επανακοινωνικοποίησης»; 

σελ. 67 Είναι επίσης πιθανόν στην πορεία της ζωής του … σελ. 67 ονοµάζεται 
επανακοινωνικοποίηση. 

37. Να αναπτύξετε τη θεωρία των κοινωνικών ρόλων του κοινωνιολόγου 
Γκόφµαν.  

σελ. 67 Οι ρόλοι που καλούνται να αναλάβουν τα άτοµα … σελ. 68 διαδραµατίζονται οι κοινωνικές 
σχέσεις. 

38. Για ποιο λόγο οι κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι η κοινωνικοποίηση είναι µια 
συνεχής, αδιάλειπτη και ανοιχτή διαδικασία; 

σελ. 68 Είναι αυτονόητο … σελ. 68 προγενέστερες συµπεριφορές.  

39. Ποια κριτική ασκείται στις θεωρίες των ρόλων; 

σελ. 68 Η κριτική που ασκείται συνήθως … σελ. 68 της γυναίκας άλλαξε ριζικά  

 

 

 


