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Słuchaczu, podczas zdalnej nauki  wiadomości potrzebne do opanowania poszczególnych tematów 

znajdziesz w podręczniku. Większość słuchaczy nie posiada podręczników dlatego będę wskazywać linki do stron, 

z których będzie można skorzystać. Polecam platformę   www.epodreczniki.pl . Będę także kierować do stron  

na youtube ze zdalnymi lekcjami.  

Poniżej znajdziesz niezbędne wskazówki oraz polecenia do wykonania. Na końcu informacji otrzymasz polecenia 

do wykonania oraz termin ich przesłania mailowo lub oddania w szkole . Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad pracy podczas zdalnej nauki zamieszczono na stronie www CKU. E-mail do kontaktów z nauczycielem 

geografii b.byer@cku2.waw.pl  

 

Wykonywanie notatek w zeszycie jest obowiązkowe. 

Temat: Socjalizacja 

Czynności do wykonania: 

 Zapoznaj się z tematem – podręcznik „W centrum uwagi 1” zakres podstawowy 

 Zapoznaj się z tekstem ze stron:  

 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D1529wuss  

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dh4E0wEYF  

 

 Obejrzyj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEFwfhWBql0 – lekcja zdalne YOUTUBE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJg-9BuDkLo – lekcja zdalne YOUTUBE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eeyID3lKVA – lekcja zdalne YOUTUBE 

 

 W zeszycie: 

 Zapisz temat lekcji. 

 Zapoznaj się z tekstami zamieszczonymi na podanych stronach. 

 

 Wykonaj notatkę: 

1. Etapy socjalizacji. 

2. Czynniki wpływające na proces socjalizacji. 

 

 Polecenie do wykonania i przesłania.  Termin przesłania na podany e-mail lub oddania pracy w szkole 

28.10.2020 r. 

  

Polecenie: 

Omów szerzej trzy wybrane czynniki socjalizacji. 

 

 

 



Wybrane materiały z polecanych stron 

Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci, a czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał. 

Wiele znamy powiedzonek i przysłów, które wyrażają dwie podstawowe cechy procesu socjalizacji – to, że jest 

wewnętrznie zróżnicowana, a etapy poprzedzające, jak w każdym procesie, warunkują efekty i przebieg etapów 

następujących, oraz to, że człowiek uczy się całe życie. Albo się nie uczy. W takim wypadku to życie daje mu 

szkołę, więc na jedno wychodzi. 

Socjalizacja  

Jest to proces, w którym jednostka, ze swoimi specyficznymi biologicznymi i psychicznymi dyspozycjami, 

staje się dojrzała społecznie. Przebiega w dwóch, nakładających się na siebie fazach: socjalizacji 

pierwotnej i wtórnej. 

Socjalizacja pierwotna zazwyczaj przebiega według schematu: dorosły wychowawca – młody 

wychowanek. W trakcie socjalizacji wtórnej ten schemat może być już zaburzony. Im starsza jest 

jednostka socjalizowana, tym większe prawdopodobieństwo, że natknie się na młodszego od siebie 

nauczyciela. Tak się właśnie dzieje w procesie socjalizacji odwróconej. 

W trakcie socjalizacji jednostka kształtuje swoją osobowość. To ona decyduje o postawach, jakie zajmuje 

jednostka wobec świata (na przykład, w jakich sytuacjach są one konformistyczne, a w jakich – 

nonkonformistyczne), przyjmując role w grupach społecznych. 

 

Czynniki socjalizacji (podmioty socjalizujące)  

Treści z uniwersum kulturowego przekazywane są nowym członkom społeczeństwa przez różne 

podmioty. Są to instytucje społeczne wywierające wpływ na jednostkę, dlatego określamy je mianem 

czynników socjalizacji. Zazwyczaj wymienia się następujące: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, media. 

To, która z owych instytucji wiedzie prym w przekazie treści kulturowych, zależy między innymi od wieku 

socjalizowanej jednostki. Im starszy jest wychowanek, tym liczniejsze są podmioty wyposażające go 

w umiejętności i wiedzę niezbędną w dobrym funkcjonowaniu w różnych wymiarach społecznego życia. 

Większa jest również jego samodzielność w pozyskiwaniu treści socjalizacyjnych i kształtowaniu własnej 

osobowości. 

 

Słownik  

grupa społeczna 

zbiór jednostek o tożsamości zbiorowej, której towarzyszą kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie, 

częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz; zbiorowość ludzi (co najmniej trzy osoby), pomiędzy 

którymi występuje więź, a powiązane w obrębie grupy role służą realizacji wspólnych celów 

internalizacja 

mechanizm i zarazem proces przyjmowania ze środowiska społecznego i uznawania za własne poglądów, norm, 

wartości, wzorów zachowań, postaw w stosunku do świata rzeczy i ludzi 

konformizm 

(z łac. conformo – nadaję kształt); w pierwszym znaczeniu to zmiana zachowania pod naciskiem faktycznym lub 

wyobrażonym innych osób; w drugim – podporządkowanie zasadom, regułom obowiązującym w zbiorowościach 

lub w całym społeczeństwie 



nonkonformizm 

krytyczna postawa wobec zasad, reguł obowiązujących w zbiorowościach lub w społeczeństwie i idące w ślad za 

nią, zachowanie odmienne od powszechnie przyjętego; za tą postawą stoi odmienny system wartości uznawanych 

i podtrzymywanych przez podmiot 

osobowość 

właściwa danej osobie, zorganizowana struktura motywacji, właściwości, cech, postaw i kompetencji działania, 

będącą biograficznym wynikiem radzenia sobie jednostki z wymogami środowiska i własnego organizmu 

rola społeczna 

względnie trwałe, spójne oczekiwania, jakie wobec podejmującego rolę członka ma zbiorowość społeczna 

 

socjalizacja 

(z łac. socialis – społeczny, towarzyski); uspołecznienie, proces nabywania przez podmiot umiejętności (a przede 

wszystkim przyswajania systemu wartości, norm i wzorów zachowań akceptowanych i podtrzymywanych przez 

zbiorowość lub społeczeństwo); proces, w którym jednostka, ze swoimi specyficznymi biologicznymi 

i psychicznymi dyspozycjami, staje się dojrzała społecznie; w jego wyniku zostaje wyposażona w dynamicznie 

podtrzymywane w okresie całego życia zdolności i umiejętność skutecznego działania w obrębie całego 

społeczeństwa (jak i w poszczególnych jego elementach); jednocześnie jest to proces powstawania i rozwoju 

osobowości zachodzący we wzajemnej zależności ze społecznie przekazywanym środowiskiem socjalnym 

i materialnym 

socjalizacja odwrócona 

przekazywanie umiejętności, wiedzy, ale także wartości i norm starszemu pokoleniu przez dzieci i młodzież; 

wynika z tempa rozwoju społecznego, głównie w zakresie technologii; pojawiają się nowe urządzenia, procesy, 

procedury i zjawiska, których dorośli nie mają już szansy przyswoić, tak jak ich dzieci i wnuki, w trakcie socjalizacji 

pierwotnej 

socjalizacja pierwotna 

inaczej: podstawowa, faza procesu socjalizacji, w której dziecko nabywa podstawowe kompetencje kulturowe: 

umiejętności komunikacyjne, wiedzę, normy, wartości i wzory działania oraz uczy się roli dziecka i rozpoznaje role 

tak zwanych znaczących innych (rodziców, dziadków i innych osób z najbliższego kręgu rodzinnego) 

socjalizacja wtórna 

faza procesu socjalizacji, w której dziecko jest wprowadzane w różne wymiary życia społecznego, nabywa wiedzę 

niezbędną do pełnienia różnorodnych ról społecznych; przyjmuje się, że socjalizacja wtórna rozpoczyna się, kiedy 

dziecko uzyskuje zdolność uogólniania właściwości członków grup i reguł działania (tzw. uogólniony inny) 

 

 

 

 


