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Socializare 

Este procedeul prin care individul uman se formeaza ca o ființă socială și procesul prin care se 

formeaza personalitatea umană. 

 

• Tipuri de socializare 

➢ După moment:  

- socializarea primară (0-7ani) incepe din primele zile de viata, persoana dobandeste 

informatiile si abilitatile esentiale pentru a participa la viata cotidiana si isi formeaza 

eul. 

- socializarea secundară (7-sfârșitul adolescenței)individul deja socializat se integreaza 

in noi domenii ale vietii sociale; 

- socializare continuă (toată viața) este procesul de transmitere si insusire a unor modele 

culturale si normative de-a lungul intregii vieti a unui individ.Acest tip de socializare 

reflecta necesitatea invatarii permanente de catre individ,inclusiv pe perioada adulta a 

noi norme si valori.. 

 

➢ După scop:   

- socializare anticipativa (individul este socializat pentru rolurile sociale pe care nu le 

detine inca;                                                              

- socializare negativă (individul învață valori si norme opuse societații in care trăiește); 

- resocializare (scoli de corecție, închisori) se refera la renuntarea la unele 

comportamente, norme, valori si adoptarea altora.  

 

 Agentii de socializare : 

➢ familia ( cel mai important agent al socializarii) 

➢ scoala 

➢ grupuri de tip pereche 

➢ mass-media 



 

 

 

Agentii socializarii: 

Persoane, grupuri sau organizatii care intervin in procesul de socilizare si care inflenteaza 

ceea ce invata, valori, convingeri, comportamente. 

➢ Familia – are un rol fundamenal in socializarea primara a copilullui si este principalul 

agent al socializarii. Familia este un numai locul in care copilul se naste si traieste 

prima perioada a vietii, dar ea este intermediarul dintre societatea globala si copil, 

locul in care se modeleaza principalele componente ale perosnalitatii. 

➢ Scoala – este un agent socializator complex, care ofera atat informatii, calificarii cat si 

un intreg climat valoric si normativ, formal si informal. Copiii intra in scoala la varsta 

de 6-7 ani si o parte semnificatava a acestora iese la sfarsitul varstei adulte. Este 

evident faptul ca aceasta lunga perioada de scolarizare, lasa urme pentru toata viata. 

➢ Grupurile de tip pereche – reprezinta grupurile formate din membrii care au 

aproximativ aceeasi varsta si se manifesta ca agenti puternici de socializare, mai ales 

in perioada copilariei si adolescentei. 

➢ Mass-media – consituie un agent principal al socializarii in societatile dezvoltate. 

Poate fi positiva sau negativa, in functie de continutul mesajului. 

 

 

APLICATII 

1. Socializarea în cadrul familiei este esenţială pentru integrarea socială a copiilor. Eşecurile 
socializării în familie au consecinţe negative la nivelul comunităţilor şi al societăţii. În mod normal, 
socializarea în familie este convergentă cu normele şi valorile promovate la nivel societal. 

 

a) Formulaţi ideea principală a textului.  

b) Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţa unuia 

dintre modelele parentale poate conduce la socializare discordantă 


