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Η οικογένεια ως φορέας κοινωνικοποίησης 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη έναν από τους φορείς κοινωνικοποίησης:  

την οικογένεια. 

Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το εργαλείο παρουσιάσεων 

«Google Drive» και θα την παρουσιάσει στην τάξη. Η παρουσίαση δε θα ξεπερνά τις 

15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας και θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος της οικογένειας ως φορέας κοινωνικοποίησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε.  

 Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στην κοινωνικοποίηση και 

στην πολιτικοποίηση του ατόμου;  

 Με ποιον τρόπο κοινωνικοποιεί και πολιτικοποιεί η οικογένεια το άτομο;  

 Από τι επηρεάζεται η τρόπος κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης μιας 

οικογένειας;  

 Πώς σχολιάζετε την υπερπροστασία των νέων μελών μιας οικογένειας κατά 

τη διαδικασία κοινωνικοποίησής τους; 

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου», ενότητα 6.2 «Φορείς 

κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης». 

 

Καλή έμπνευση! 
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Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη έναν από τους φορείς κοινωνικοποίησης:  

το σχολείο. 

Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το εργαλείο παρουσιάσεων 

«Google Drive» και θα την παρουσιάσει στην τάξη. Η παρουσίαση δε θα ξεπερνά τις 

15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας και θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος του σχολείου ως φορέας κοινωνικοποίησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε.  

 Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνικοποίηση και στην 

πολιτικοποίηση του ατόμου;  

 Ποια στοιχεία του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος λειτουργούν 

κοινωνικοποιητικά; 

 Σχολιάστε τη φράση του Β. Ουγκώ «Όταν ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια 

φυλακή». 

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου», ενότητα 6.2 «Φορείς 

κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης». 

Καλή έμπνευση! 
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Οι παρέες συνομηλίκων 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη έναν από τους φορείς κοινωνικοποίησης:  

τις παρέες συνομηλίκων. 

Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το εργαλείο παρουσιάσεων 

«Google Drive» και θα την παρουσιάσει στην τάξη. Η παρουσίαση δε θα ξεπερνά τις 

15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας και θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος των συνομηλίκων ως φορέας κοινωνικοποίησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε.  

 Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι ανθρώπινες ανάγκες; Ποιες από αυτές 

καλύπτει η παρέα των συνομηλίκων; 

 Για ποιους λόγους τα άτομα εντάσσονται σε ομάδες ή παρέες συνομηλίκων ; 

 Πόσο σημαντική είναι η επίδραση της παρέας των συνομηλίκων στο άτομο;  

 Τι έδειξε η έρευνα του κοινωνιολόγου Γουίλις για πολλές από τις ομάδες 

άτακτων μαθητών; 

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου», ενότητα 6.2 «Φορείς 

κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης». 

Καλή επιτυχία! 
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Τα ΜΜΕ ως φορείς κοινωνικοποίησης 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη έναν από τους φορείς κοινωνικοποίησης:  

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το εργαλείο παρουσιάσεων 

«Google Drive» και θα την παρουσιάσει στην τάξη. Η παρουσίαση δε θα ξεπερνά τις 

15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας και θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος των ΜΜΕ ως φορείς κοινωνικοποίησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε.  

 Ποια μέσα λέγονται «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας»; 

 Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στην κοινωνικοποίηση και 

πολιτικοποίηση των ατόμων; 

 Ποιες είναι οι λειτουργίες των ΜΜΕ; 

 Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επίδραση των ΜΜΕ στα άτομα;   

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου», ενότητα 6.2 «Φορείς 

κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης». 

 

Καλή επιτυχία! 
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Τα πολιτικά κόμματα  

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη έναν από τους φορείς κοινωνικοποίησης:  

τα πολιτικά κόμματα. 

Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το εργαλείο παρουσιάσεων 

«Google Drive» και θα την παρουσιάσει στην τάξη. Η παρουσίαση δε θα ξεπερνά τις 

15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας και θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων ως φορείς 

κοινωνικοποίησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε.  

 Τι είναι τα πολιτικά κόμματα και ποιος είναι ο σκοπός τους; 

 Πώς και γιατί τα κόμματα λειτουργούν ως φορείς κοινωνικοποίησης και 

πολιτικοποίησης για τα άτομα; 

 Γιατί είναι ανάγκη οι σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες να αναπτύξουν τη 

δημοκρατική παιδεία;  

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου», ενότητα 6.2 «Φορείς 

κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης». 

Καλή επιτυχία! 
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Ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων 

Καλείστε να παρουσιάσετε στην τάξη έναν από τους φορείς κοινωνικοποίησης:  

τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων. 

Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το εργαλείο παρουσιάσεων 

«Google Drive» και θα την παρουσιάσει στην τάξη. Η παρουσίαση δε θα ξεπερνά τις 

15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών της ομάδας και θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων ως φορέας 

κοινωνικοποίησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν να 

ξεκινήσετε.  

 Ποιος είναι ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό 

τους; 

 Ποιος είναι ο σκοπός των μαθητικών κοινοτήτων από την πλευρά της 

πολιτικής κοινωνικοποίησης; 

 Με ποιες διαδικασίες οι μαθητικές κοινότητες εκπαιδεύουν τους μαθητές στο 

να λειτουργούν «πολιτικά»; 

  Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Σχολικό βιβλίο «Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου», ενότητα 6.2 «Φορείς 

κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης». 

Καλή επιτυχία! 

 


