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Socialization – Cotinuous Transformational Process 

Gabriela BEREA1 

Abstract 

The article talks about socialization mechanisms: successive taking on of 
different social roles and status (preschool, school, adolescence, etc.), social learning, 
institutionalized learning, play, imitation, identification. Although the ability to 
socialize is an essential trait of human nature, at birth, intellectual, emotional, 
relational and behavioural faculties are only potential. To develop, they require a 
social context capable of offering the child multiple situations of social and emotional 
communication.    

Both education and socialization target the same result – the human being 
and its development. That doesn’t mean that there are no significant differences. 
Education, in the limited sense of organized actions carried on with the consent of the 
person being educated, determines the birth of necessary human aptitudes already 
existent as genetic potentiality. The educational process unrolls through specific 
processes, in special organizations, while socialization can occur  either as a 
consequence of a person’s contact with an organization that is not strongly linked to 
educational goals or through pressure coming from his or her living environment 
(natural socialization). Socialization is a very complex process through which the 
human being (with wide social potential) is transformed into a social being, actively 
involved in the organizations to which he or she belongs while one of the most powerful 
socialization forces is, of course, education. It is education that offers the opportunity 
for professional manifestation of a person in the social environment, through 
socializing forces specialised in education. The success of socialization drastically 
increases together with the size of the educational territory. 
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I. Procesul socializării 

Prin socializare se parcurge un proces de continuă transformare 

a individului din fiinţă biologică într-un subiect al unei culturi specifice 

(Bernstein).  

Socializarea în sine presupune transmiterea-asimilarea 

atitudinilor, valorilor, concepţiilor sau modelelor de comportare 

specifice unui grup sau unei comunităţi în vederea formării, adaptării şi 

integrării sociale a unei persoane; este un proces interactiv de 

comunicare, presupunînd dubla considerare a dezvoltării individuale şi a 

influenţelor sociale, respectiv modul personal de receptare şi interpretare 

a mesajelor sociale şi dinamica variabilă a intensităţii şi conţinutului 

influenţelor sociale. Practic pentru a se integra în mediul social şi pentru 

a susţine apoi funcţionarea organizaţiilor din care va face parte fiinţa 

neintegrată în mediul său de existenţă la naştere ori la schimbarea 

mediului trebuie să se transforme în fiinţă socială. Omul socializat este 

acela care trăieşte conform impunerii propriei zone a socialului din care 

face parte, acţionând pentru conservarea modelului şi pentru menţinerea 

unicităţii sale. Procesul prin care el ajunge în această stare se numeşte 

socializare. Interiorizarea normelor şi valorilor permite însuşirea regulilor 

sociale de către omul supus socializării. Socializarea este conceptul care 

desemnează efortul societăţii şi al individului, orientat spre formarea 

celui din urmă ca persoană integrabilă în nişa existenţială în care-şi 

desfăşoară viaţa, în toate dimensiunile sale. (Popovici D. 2003, pag. 165) 

Scopul lucrării: prin articolul prezent îmi propun să evidenţiez 

factorii definitorii în procesul socializării, urmărind următoarele 

obiective: 

- Rolul familiei în procesul socializării copilului 

- Socializarea în cadrul instituţional 
 

II. Familia şi şcoala-instanţe principale de socializare 

Socializarea este un proces întins pe toată durata vieţii, pregătind 

omul pentru rolurile pe care este chemat să le îndeplinească. Astfel 

începe în copilărie, se continuă într-o formă marcată până în stadiul de 

adult şi mai puţin după (socializarea continuă). Modificarea conduitei şi a 

simţirii umane într-o direcţie precisă reprezintă procesul civilizării, iar 

civilizarea este un produs al raţiunii umane. Datele existente nu indică 

faptul că asemenea modificări au fost realizate printr-o educaţie 

conştientă întreprinsă de indivizi sau grupuri individuale (Elias N., 2002, 
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vol II, pag 210). Deşi se realizează total neplanificat, civilizarea nu se 

petrece în afara unei ordini particulare. Finalitatea sa este reprezentată de 

adaptarea şi integrarea în societate şi în lumea valorilor. Mecanismele 

prin care acest proces se derulează sunt: adoptarea succesivă de status-

uri şi roluri sociale (preşcolar, şcolar, adolescent etc.), învăţarea socială, 

învăţarea instituţionalizată, jocul, imitaţia, identificarea. Deşi aptitudinea 

de socializare este o caracteristică esenţială a naturii umane, la naştere, 

facultăţile intelectuale, afective, de relaţionare, acţionale există numai în 

stadiu de virtualitate; pentru a se dezvolta, ele necesită un context social 

capabil să ofere copilului situaţii multiple de comunicare socială şi 
afectivă.  

Atât educaţia cât şi socializarea vizează aceeaşi ţintă, fiinţa umană 

şi acelaşi scop, formarea sa. Cu toate acestea, între acestea există 

diferenţe semnificative. Educaţia, în sensul limitat la acţiunile organizate, 

desfăşurate prin participarea conştientă a celui ce este educat, determină 

formarea aptitudinilor necesare omului, existente ca disponibilităţi în 

zestrea sa genetică. Procesul educativ se desfăşoară prin procese 

specifice, în organizaţii speciale, pe când socializarea rezultă şi ca urmare 

a impactului individului cu organizaţii slab specializate în educaţie, ori 

prin presiunea exercitată de mediul său existenţial (socializarea naturală). 

Socializarea îi permite omului o bună interacţionare cu mediul, atât 

neprofesionistă cât şi profesionistă, ceea ce-i facilitează existenţa, având 

în comun cu ceilalţi oameni modul de a gândi, de a simţi, de a se 

comporta. De aceea tocmai formarea omului pentru viaţă, pentru 

muncă, pentru profesie necesită acceptarea unor acţiuni relativ 

independente în care educaţia este doar parte semnificativă. Socializarea 

este un proces deosebit de complex prin care fiinţa (cu largi 

disponibilităţi sociale) este transformată în fiinţă socială, participând 

activ la funcţionalitatea organizaţiilor din care face parte, iar una dintre 

cele mai importante forţe ale socializării este educaţia. Ea oferă şansa 

manifestării profesionale a individului în mediul social, şansă realizată 

prin intemediul forţelor socializatoare specializate în educaţie. Cu cât 

educaţia ocupă un teritoriu mai larg în viaţa individului cu atât succesul 

socializării este mai sigur. 

Punctul de plecare în procesul în care este antrenat să participe la 

dialectica societăţii este interiorizarea, care constituie temeiul înţelegerii 

semenilor şi apoi al perceperii lumii ca realitate socială. Doar după ce a 

atins acest grad de interiorizare orice individ devine un membru al 
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societăţii. Procesul prin care se realizează acest lucru este socializarea, ce 

poate fi definită ca o introducere, cuprinzătoare şi logică, a unui individ 

în lumea obiectivă a unei societăţi sau sector al acesteia. (Berger, P., 

Luckmann T., 2008, pag. 179).  

Socializarea primară este cea dintâi socializare care se produce în 

copilărie şi pe parcursul căreia individul devine membru al unei societăţi 

şi implică ceva mai mult decât învăţarea pur cognitivă. În primul rând că 

acest fapt are loc în împrejurări ce au o mare încărcătură emoţională, fără 

de care, procesul de învăţare ar fi greu de înfăptuit. Copilul se identifică 

cu ceilalţi pe multe căi emoţionale, iar interiorizarea se produce odată cu 

identificarea. El îşi asumă rolurile şi atitudinile semenilor, adică şi le 

interiorizează, însuşeşte ca şi cum ar fi ale sale. Iar prin această 

identificare cu ceilalţi devine capabil să se identifice pe sine, să 

dobândească o identitate.  

Altfel spus, este procesul prin care un individ biologic, asociat în 

raport cu oricare dintre colectivităţile umane, dobândeşte primul său „eu 

social”, prima sa „identitate socială”; socializarea primară echivalează cu 

umanizarea individului (Stănciulescu, 1996, pag.204). 

Dacă socializarea primară nu se produce, condamnă fiinţa 

asocială la pierderea disponibilităţilor sale de socializare, ceea ce 

înseamnă că această etapă este definitorie pentru ca fiinţa biologică cu 

disponibilităţi umane să devină fiinţă socială.    

Socializarea primară se întinde de la naştere până la sfârşitul 

adolescenţei. Factorii care contribuie la socializarea primară sunt familia 

şi unele instituţii educative: grădiniţa, creşa, şcoala, unele grupuri 

neşcolare sau grupul de prieteni., însă familia are un rol determinant în 

procesul socializării; formele, intensitatea, realizările de mare diversitate 

sunt dictate de caracteristicile esenţiale propriei familii. Dacă se au în 

vedere schimbările care au avut loc în familia tradiţională, se poate 

remarca faptul că mulţi copii sunt lipsiţi de mediul familial, iar 

socializarea lor se produce prin intervenţia agenţilor educogeni: creşa, 

grădiniţa, şcoala. Aşadar socializarea primară coabitează cu alţi factori 

socializatori. Prin socializarea primară individul începe să-şi reprezinte şi 

să interpreteze mediul în care există, acumulează competenţe şi capacităţi 

care îi permit să se insereze constructiv în mediul existenţial. În măsura 

în care nu se află în mare dificultate din punct de vedere social, moral şi 

economic, familia rămâne cel mai important cadru socializator al 

copilului precum şi principalul interlocutor al şcolii. 
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III. Şcoala-principala instanţă de socializare a copilului 

Educaţia deţine un rol important în procesul socializării. Ea 

reprezintă componenta organizată, conştientă, însoţită de componenta 

spontană, neconştientă a procesului socializării. Important este faptul că 

socializarea realizată în familie se suprapune, o lungă perioadă de timp, 

cu cea realizată în clasa şcolară, aceasta din urmă fiind considerată 

principala instanţă de socializare al cărei specific constă în faptul că 

impune, pentru prima dată în evoluţia copilului, o diferenţiere de statut 

ce nu are baze biologice, înnăscute. Statutul este dobândit, iar nivelul său 

este determinat de gradul de îndeplinire a sarcinilor impuse de şcoală. 

Socializarea secundară constă în orice proces ulterior care îl face pe 

individul deja socializat primar să pătrundă în noi sectoare ale lumii 

obiective din societate, prin intermediul unor instituţii. În acest proces 

limitările biologice sunt din ce în ce mai importante pentru secvenţele de 

învăţare. Dacă în socializarea primară copilul nu-i percepe pe ceilalţi 

semeni ca fiind funcţionali instituţionali, ci pur si simplu intermediari 

între el şi realitate, în socializarea secundară contextul instituţional este 

însuşit. Copilul percepe profesorul ca pe un funcţionar instituţional într-

un mod în care nu-şi percepuse niciodată părinţii. Aşadar în socializarea 

secundară rolurile au un grad înalt de anonimat; pot fi uşor separate de 

indivizii care le joacă. Cunoaşterea predată de un profesor poate fi 

predată şi de altul.  
 
IV. Programe educative – contribuţie la socializarea 

continuă 

Abordarea sociologică a sistemului educaţional a condus la 

consacrarea unei discipline specializate în forma sociologiei educaţiei ce 

se referă la ansamblu de acţiuni sociale de transmitere a culturii, de 

generare, organizare şi conducere a învăţării individuale sau colective. În 

funcţie de gradul de organizare, se distinge între educaţia formală, 

nonformală şi informală.  

Educaţia formală se realizează prin acţiuni de predare şi instruire 

proiectate şi realizate de personal specializat pentru conducerea învăţării 

pe baza unor obiective prestabilite în instituţii şcolare ierarhic 

structurate, după criterii de vârstă şi performanţiale, în cadrul unui 

sistem de învăţământ iar educaţia informală este procesul permanent de 

asimilare voluntară şi involuntară de atitudini, valori, modele de 

comportare sau cunoştinţe vehiculate în relaţiile şi interacţiunile sociale 
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din mediul personal de viaţă, din familie, joc, muncă, bibliotecă, mass-

media, stradă etc.  

Educaţia nonformală s-a dezvoltat rapid începând cu a doua 

jumătate a secolului XX şi este acum în expansiune, incluzând instituţii 

educative complementare cu instituţiile şcolare, menite  să ofere soluţii 

alternative de pregătire,  formare profesională sau general-culturală, cum 

ar fi colegii comunitare, case de educaţie, cultură sau creaţie şi mai nou 

programele educative organizate după orele de şcoală. 

Sistemul educaţional cunoscut până în prezent s-a bazat pe 

monopolul instituţional al şcolii. Un astfel de model a putut funcţiona 

atâta vreme cât alternativele educaţionale din afara şcolii erau puţin 

dezvoltate şi nu puteau deveni concurente. Deceniile din urmă au pus în 

evidenţă o dezvoltare a noi medii educaţionale în afara şcolii, capabile să 

devină o alternativă (fie şi complementară) pentru educaţia de tip şcolar.  

Influenţele unui astfel de program organizat în afara şcolii l-am 

analizat şi detaliat într-o cercetare sociologică realizată în anul 2014.  

Scopul studiului a fost să identific cum se produce socializarea 

copiilor care frecventează acest tip de program, efectele asupra 

dezvoltării sociale a lor, impactul asupra procesului instructiv-educativ în 

general dar şi legătura dintre familie şi comunitate. În cunoaşterea 

ştiinţifică a proceselor sociale, precum şi a comportamentelor individuale 

şi de grup se realizează totdeauna în cadrul oferit de teoriile, conceptele, 

ce reprezintă “un ansamblu de enunţuri cu valoare de adevăr” ce 

folosesc drept suport pentru a explica relaţiile dintre fenomene (Chelcea, 

S., 2001, pag.27). Populaţia examinată este constituită din copiii de vârstă 

şcolară mică (7-11 ani) proveniţi din familiile cu părinţi care nu au 

posibilitatea de a-i supraveghea la efectuarea temelor primite de la şcoală  

şi nici in restul timpului liber al copilului, deoarece au un program 

profesional ce  nu le permite acest lucru 

Tipul de eşantionare este procedura „pasului”. Procedura a 

constat în stabilirea numărului total de elevi (N=1260) care beneficiază 

de educaţia unui program educativ extraşcolar în municipiul Iaşi, 

conform datelor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

Instrumentul de lucru a fost chestionarul aplicat. 
Ipotezele de la care am plecat au fost: 

- Interesul părinţilor pentru socializarea copilului constituie un 

factor decisiv în alegerea programului de după şcoală. 
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- Programele educativecontribuie la supravegherea copilului, 

precum şi la susţinerea elevilor în activitatea de învăţare.  

La acest studiu au participat un număr de 126 subiecţi (68 gen 

feminin şi 58 gen masculin), cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani (m=9,08; 

abaterea standard 1,06), care activează în cadrul programelor educative 

extraşcolare.  

Argumentele rolului social al educaţiei constau în faptul că prin 

educaţie copilul este orientat în devenirea sa; educaţia îi impune omului 

un nou curs al devenirii sale ulterioare. Omul inserat în presiunea 

educaţiei instituţionalizate devine fiinţă socială. Prin educaţie devine 

membru component al colectivităţii, având comportamente acceptate 

social. El depăşeşte astfel individualitatea, fără însă să o părăsească total. 

În societatea contemporană familia nu mai are forţa educativă necesară. 

Rezultatul educaţiei din familie nu mai satisface integrare socială 

necesară a acesteia. Ea doar creează premisele care se cer dezvoltate, 

lărgite prin aportul unor organizaţii, programe special constituite. Între 

acestea, programele de după şcoală fac parte din opţiunile membrilor 

familiei. Activităţile preferate de copii sunt cele vocaţionale: dansul, 

teatrul pictura, muzica, urmate apoi de studierea limbilor străine, 

cercurile literare şi de creativitate. Elevii întrebaţi cu cine şi cât de 

frecvent desfăşurau astfel de activităţi educative extraşcolare acasă 

înainte de a participa la program menţionează în cea mai mare parte a 

timpului erau singuri, în concluzie nu le desfăşurau. Rezultă de aici că 

înscrierea în programele educative a avut ca motivaţie şi asigurarea 

supravegherii şi eficientizaea timpului în care este singur, ceea ce 

confirmă în mare parte ipoteza care presupune că „programele educative 

contribuie la supravegherea copilului,  precum şi la susţinerea elevilor în activitatea de 

învăţare”.  

Familia care orientează copilul spre un program educativ 

structurat şi după terminarea cursurilor de la şcoală consideră educaţia ca 

fiind înzestrată cu importante misiuni sociale, în primul rând aceea de a 

duce mai departe realizările orientate spre îndeplinirea socializării. 

Aşa cum rezultă şi din graficul de mai jos, persoana care i-a 

îndrumat spre activităţi extraşcolare a fost în cel mai mare procent 

mama. 

Toate aceste date confirmă în mare parte ipoteza care afirmă ca 

„interesul părinţilor pentru socializarea copilului constituie un factor decisiv în 

alegerea pogramului de după şcoală.” 
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Grafic: Cine este persoana care a inscris copilul în  

programe educative extraşcolare 
 

Concluziile studiului 

În urma analizei răspunsurilor prezentului studiu am 

concluzionat că programele educative îi ajută pe copii să relaţioneze între 

ei, să-şi facă prieteni atât prin joc cât şi prin activităţi educative, să-şi 

dezvolte personalitatea. Existenţa unui program prestabilit pe care 

copilul îl respectă zilnic conduce la formarea de comportamente 

pozitive, la dezvoltarea aptitudinilor şi la dezvoltarea aptitudinilor.  

Un alt avantaj se referă la educaţia realizată prin programele 

educative care participă la viaţa societăţii alături de ceilalţi agenţi ai 

schimbării, contribuind deopotrivă la menţinerea sau transformarea 

societăţii în ansamblul ei. 

Societatea modernă creează mereu posiblitatea ca omul să se 

reintegreze, habitatul dovedindu-se prea “strâmt” la scurt timp după ce a 

fost cucerit. Acest fapt îl determină să caute mereu alte oportunităţi 

existenţiale, diferite ca organizare şi funcţionalitate, în care să se 

integreze. 
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