ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α. Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία
1.1 Η κοινωνικοποίηση του ατόμου.
1)
Τι είναι η κοινωνικοποίηση;
2)
Ποιος είναι ο στόχος της;
3)
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;
4)
Πώς το κάθε άτομο διαμορφώνει τη συμπεριφορά του;
1.2 Παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας του ατόμου.
Οι φορείς κοινωνικοποίησης.
1)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της οικογένειας ως φορέα κοινωνικοποίησης και γιατί ασκεί καθοριστικό ρόλο στη

διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου;
2)

Ποιος είναι ο σκοπός του σχολείου και ποιος ο διττός του ρόλος όσο αφορά στην κοινωνική πραγματικότητα;

3)

Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας, πώς λειτουργεί σε μια κοινωνία και ποιος κίνδυνος ελλοχεύει;

4)

Γιατί το κράτος θεωρείται από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης σήμερα;

Οι μηχανισμοί – τρόποι κοινωνικοποίησης.
1) Μίμηση – Ταύτιση : Πώς γίνεται; Πού οδηγεί; Είναι απόλυτη;
2) Συστάσεις – Εντολές : Πώς λειτουργούν; Ποιο πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους;
3) Έλεγχος : Πώς και σε ποια περίπτωση ασκείται έλεγχος στην συμπεριφορά μας;
Τελικά το άτομο παίζει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του ή είναι παθητικός δέκτης μηνυμάτων;
1.3 Οι κοινωνικές αξίες
1)
Τι είναι οι κοινωνικές αξίες;
2)
Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία των κοινωνικών αξιών;
3)
Πώς δημιουργούνται και πώς μαθαίνονται οι αξίες;
4)
Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Με κριτήριο α) το άτομο ή την κοινωνία Β) τον τομέα της κοινωνίας
γ) τη διάρκειά τους
5)
Ποιες είναι οι βασικές αξίες της ελληνικής κοινωνίας όπως αυτές κατοχυρώνονται και στο
Σύνταγμα της χώρας
μας;
6)
Έχουν διαχρονικότητα οι κοινωνικές αξίες;
7)
Πώς μεταβάλλονται οι αξίες στο χώρο και στο χρόνο;
8)
Πώς γίνεται η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των αξιών;
1.4 Οι κοινωνικοί κανόνες
1)
Τι είναι οι κοινωνικοί κανόνες και ποια η σημασία τους;
2)
Ποιοι θέτουν τους κανόνες;
3)
Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα άτομο ή ομάδα παραβιάσει τους κανόνες;
4)
Ποιες είναι οι κατηγορίες κανόνων;
5)
Ποια είναι η σχέση κοινωνικών κανόνων και κοινωνικών αξιών;
6)
Πότε γίνεται ομαλά η προσαρμογή του ατόμου στην κοινωνία;
7)
Ποια είναι η σχέση ατόμου – κοινωνίας;
8)
Πότε η αμφισβήτηση των κοινωνικών δεδομένων οδηγεί στην κοινωνική ανανέωση;
1.5 Ο κοινωνικός έλεγχος - Μορφές κοινωνικού ελέγχου
1)
Τι είναι ο κοινωνικός έλεγχος;
2)
Ποια είναι η σχέση του με την κοινωνικοποίηση;
3)
Πότε ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος;
4)
Με ποιο τρόπο ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος και με ποιο στόχο;
5)
Σε ποια είδη διακρίνεται ο κοινωνικός έλεγχος;
α) Άτυπος : Σε ποια στοιχεία στηρίζεται; Με ποιους τρόπους ασκείται; Από ποιους ασκείται;
Πόσο αποτελεσματικός είναι;
β) Τυπικός : Με ποιους τρόπους ασκείται; Από ποιους ασκείται; Ποιος φορέας κοινωνικού ελέγχου είναι ο
σημαντικότερος και γιατί;
γ) Αυτοέλεγχος: Τι είναι ο αυτοέλεγχος; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
6) Ποιος παράγοντας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την άσκηση του κοινωνικού ελέγχου;

