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ARGUMENT 

 

Vârsta preşcolară se caracterizează prin dezvoltare accelerată în toate 

planurile: fizic, cognitiv şi socio-emoţional. Aceste planuri se află în strânsă 

interacţiune şi pot fi separate doar artificial, pentru a fi investigate sau înţe-

lese mai uşor. Fiecare cadru didactic poate face din grupa de copii un adevă-

rat laborator de testare şi descoperire a eficienţei metodelor şi procedeelor 

de predare-învăţare-evaluare. 

Preşcolaritatea este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea şi op-

timizarea competenţelor emoţionale şi sociale, pe parcursul căreia copilul îşi 

dezvoltă competenţe fundamentale în plan cognitiv, emoţional şi social 

esenţiale pentru adaptarea la viaţa adultă. 

Copiii învaţă în funcţie de ce facem noi adulţii, educatorii, părinţii, alţi 

membrii ai comunităţii şi mai puţin din ceea ce spunem. Copiii observă şi 

imită comportamentele noastre, avem în consecinţă o mare influenţă asupra 

comportamentului copilului. Acţiunile noastre îi ghidează copilului dezvol-

tarea socială şi emoţională şi îi asigură cadrul formării încrederii în sine. 

Este, de asemenea la fel de adevărat că, odată ce copilul ajunge la grădiniţă, 

el observă şi preia în mare măsură şi comportamentele celorlalţi copii. De 

aceea este nevoie ca toţi copiii să beneficieze de un reper extrem de valoros 

şi foarte credibil de comportament.  
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Capitolul I 
 

SOCIALIZAREA ÎN GRĂDINIȚĂ  

ȘI ÎN FAMILIE 

 

 

1.1.  Conceptul de socializare. Delimitare teoretică 

 

Procesul de socializare este un proces social prin care individul uman, 

membru activ al societăţii, parcurge transformări succesive, un proces con-

tinuu de interacţiune, inegal ca intensitate, care dă unei fiinţe potenţial so-

ciale posibilitatea să-şi dezvolte o identitate, un ansamblu de idei, o gamă de 

deprinderi. Esenţa acestui proces constă în aceea că societatea încearcă, prin 

agenţii de socializare, să transforme individul astfel încât să corespundă 

normelor şi valorilor ei. Prin socializare copilul este condus spre dobândirea 

regulilor vieţii, a obişnuinţelor, a modurilor de a gândi, a credinţelor şi a 

idealurilor conforme cu mediul social în care a crescut. În aserţiune general 

acceptată, socializarea înseamnă asimilarea experienţei sociale(cunoştinţe, 

norme, idealuri, roluri), formarea capacităţilor acţionale, a concepţiilor, a 

trăsăturilor de personalitate, a inteligenţei sociale, dezvoltarea trebuinţelor, 

motivelor şi a aspiraţiilor  personale şi colective. 

În psihologie procesul de socializare a copilului este privit ca un aspect 

esenţial al dezvoltării personalităţii, cercetările în această direcţie bazându-

se pe teoriile unor personalităţi marcante ca L.S. Vîgotski, J. Piaget. H. 

Wallon, fiecare axându-se pe anumite aspecte ale socializării copilului. L.S. 
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Vîgotski scoate în evidenţă faptul că socializarea este o permanentă confrun-

tare a copilului cu mediul său social în care el învaţă limba, ajungând astfel 

la socializarea gândurilor şi ideilor sale. J. Piaget accentuează rolul cunoaş-

terii patrimoniului psiho-ereditar în evaluarea rezultatelor obţinute şi a celor 

urmărite în procesul de socializare, deoarece datorită caracteristicilor eredi-

tare ale copilului, „procesul socializării nu se reduce la a fixa anumite am-

prente pe o tabula rassa”.  

Totodată, Piaget afirmă realizarea socializării prin interacţiuni, spontane 

sau dirijate, dintre om-om şi om-obiect, un rol important deţinându-l cone-

xiunile cu mediul. Socializarea cuprinde, în echilibru, cele două procese de 

acomodare la mediu- când i se cere să respecte reguli şi norme de asimilare 

a mediului, dimensiuni al căror echilibru condiţionează o socializare con-

structivă, construită pe etape. Pentru că fiecare etapă are ca suport achiziţiile 

celei anterioare, dacă o etapă nu este parcursă următoarea nu poate fi bine 

formată şi atunci se ajunge la comportamente deviante, handicapuri afective, 

intelectuale create chiar de cei ce acționează direct asupra formării persona-

lităţii copilului. Socializarea este privită în dinamica celor doi factori repre-

zentaţi de mediu social şi individ, în sensul în care învăţarea socială se pe-

trece sub influenţa ambianţei sociale din care însă face parte şi individul ce 

devine astfel atât socializat cât şi agent socializant. 

Cercetările din acest domeniu pornesc de la ideea că societatea, sistemul 

de valori şi cultura influenţează persoana mai mult prin intermediul grupuri-

lor mici ca familia, grădiniţa, grupul de covârstnici, şcoala, atrăgând atenţia 

asupra priorităţii raporturilor interpersonale ca şi factori de influenţare a 

dezvoltării psihice a copilului. În orice societate familia constituie factorul 

primordial al formării şi socializării copilului, ca şi cadru fundamental în 

interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice şi sociale şi împli-

nite etapele întregului său ciclu de creştere şi dezvoltare, prima colectivitate 
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integratoare ce condiţionează toate achiziţiile ulterioare. În copilărie se rea-

lizează socializarea primară ce reprezintă tocmai acest proces de transfor-

mare a copiilor în adevărate fiinţe umane sociale, prin învăţarea valorilor 

de bază, prin pregătire şi limbaj, proces cu caracter profund afectiv, spre 

deosebire de celelalte forme de socializare, secundară şi continuă, orientate 

spre neutralitate afectivă. Socializarea primară (sau de bază) permite de-

prinderea regulilor de comportare, a normelor şi valorilor ce pot fi asimila-

te la vârste mici şi care constituie bagajul informaţional şi afectiv al orică-

rui individ.  

O dezvoltare pozitivă din punct de vedere psihologic şi social se întâl-

neşte la copii atunci când aceştia sunt crescuţi în familii, de către părinţii lor. 

În perioada copilăriei socializarea are un puternic caracter matern, asociat, 

într-o anumită măsură, cu influenţa intensă a tatălui. Iniţierea copilului în 

viaţa umană, învăţarea de către acesta a principalelor mijloace în evoluţia 

către un comportament autonom, învăţarea limbii, însuşirea valorilor se rea-

lizează în relaţia cu mama, ca fiind primul model de la care preia cunoştinţe 

şi îşi însuşeşte deprinderi. Comportamentele sociale elementare sunt achizi-

ţionate de către copil prin simpla observare şi imitare a modelelor externe de 

conduită, imitaţia fiind la copil unul dintre cele mai importante mijloace de 

acumulare a experienţei sociale, de învăţare a modurilor de comportare şi 

adaptare la diferite acţiuni şi împrejurări ale vieţii. Însuşirea comportamen-

telor sociale complexe - atitudinile, convingerile, mentalităţile, scopurile şi 

motivele este asigurată de alte forme de învăţare socială, forme care se situ-

ează în continuarea imitaţiei. 

 Identificarea este una din aceste forme, ca şi proces de cunoaştere şi în-

văţare ce oferă o explicaţie a modului în care copilul învaţă un nou compor-

tament, rolurile sociale şi cum îşi dezvoltă controlul intern şi conştiinţa. 

Identificarea reprezintă un proces fundamental în socializarea copilului, care 
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încorporează reguli, stiluri de comportament pe care le transformă în mod de 

a fi corespunzător,încât să nu fie supus izolării sau chiar excluderii sociale. 

 În copilărie debutează conştiinţa de sine: pe măsura identificării sale ca 

fiind cel care realizează diferite acţiuni şi apoi verbalizând această relaţie, 

copilul dobândeşte certitudinea identităţii sale. Identitatea se dobândeşte 

prin fuziunea dintre subiect şi modelul său, astfel încât copilul, în conformi-

tate cu modelul parental, se va construi pe sine, va simţi că există şi se va 

recunoaşte prin raportare la alţii, atât ca fiinţă singulară dar şi identică cu 

ceilalţi. Prin intermediul relaţiilor întreţinute în familie, al comunicării şi 

experienţei copilul va dobândi identitatea personală, sentimentul permanen-

ţei sale, sentiment esenţial pentru adaptarea ulterioară la schimbări şi pentru 

evitarea apariţiei tulburărilor de personalitate, va fi capabil să întreţină rela-

ţii adecvate cu ceilalţi, va fi preocupat pentru alţii, va dezvolta un compor-

tament cooperativ şi umanist, va fi încrezator şi neafectat de criza de identi-

tate. Părintii îl vor ajuta să depăşească crizele specifice copilăriei, momente 

importante ale întăririi eu-lui, iar dacă ei orientează pozitiv aceste opoziţii 

atunci copilul se va adapta uşor şi va căpăta capacitatea de a-şi desfăşura 

acţiunile conform modelelor sociale. Nedobândirea propriei identităţi îl va 

determina să devină o victimă socială, un tânăr „în derivă”, frustrat şi lipsit 

de năzuinţe realiste. Achiziţiile acestui stadiu au ca fundament deschiderea 

către lume, fiind deosebit de important întrucât oferă o orientare în şi către 

lume, conturând limitele receptivităţii ulterioare a individului şi construind 

primul univers al copilului, ca univers de semnificaţii şi ca realitate pe care 

el o interiorizează, făcând-o a sa.  
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Jocurile / poeziile  liniştitoare  sunt  de  mare  folos  înaintea  începerii  

activităţilor. Exemple:  

 „Ne  jucăm, ne jucăm „Unu-i soarele pe cer 

Cu  degetul mare,ne jucăm Bine e la soare. 

Când degetul mare a obosit Două  aripi duc în zbor 

Arătătorul a şi sosit…”  Raţa călătoare...” 

Frământările  de  limbă, structurile  ritmate  şi  numărători  pentru  cap-

tarea  atenţiei  copiilor  în  timpul  jocurilor  şi  al  activităţilor  în  grădiniţă. 

Exemple: 

 „Patru urşi de plastilină „Un,doi,trei,patru,cinci, 

Au găsit o mandarină Baba cumpără opinci, 

Şi-au tăiat  patru felii Cumpără  şi-o  portocală, 

Şi  le-au pus  în  farfurii.” Dumneata să ieşi afară!” 

Cântecele  şi  jocurile  cu  text şi cânt pot  constitui  preţioase  mijloace  

de  realizare  a  tranziţiilor. Acestea  pot  fi  folosite  în funcţie  de  tema  

proiectului  în derulare  sau de tipul activităţilor ce trebuie tranzitate. Se  pot  

utiliza  doar  fragmente  sau  cântecul/ jocul cu  cântec în  totalitate. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adriana Elena Pătru  
 

 86

 

 

Bibliografie: 

 

1. Claparede, E., (1975), Psihologia copilului şi pedagogia experimental, 
București: Editura Didactică şi Pedagogică. 

2. Debesse, M., (1970), Psihologia copilului, Editura Didactică şi Peda-
gogică, Bucureşti 

3. Golu, F., (2008), Joc şi învățare la copilul preşcolar, Bucureşti: Editura 
didactică și pedagogică 

4. Goleman, D. (2008), Inteligenţa emoţională, ediţia a III-a, Editura Cur-
tea Veche, Bucureşti; 

5. Golu, P., (1985), Învăţare şi dezvoltare, Bucureşti: Editura E.S.E. 
6. Golu P,., Zlate, M., Verza, E., (1994)”,Psihologia copilului - manual 

pentru clasa a XI-a - Şcoli Normale”, Bucureşti: E.D.P., R.A. 
7. Segal, J., (1999), Dezvoltarea inteligenței emoționale,București, Teora 
8. Şchiopu, U., Verza, E., (1995), Psihologia vârstelor, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti; 
9. Ştefan, C.A., Kallay, E.,(2010), Dezvoltarea competenţelor emoţionale 

şi sociale la preşcolari. Cluj-Napoca: Editura ASCR. trad.: Irina Mar-
gareta Nistor, (2001) Bucureşti: Curtea Veche Publishing; 

10. Şulea, Brădișteanu, R.,(2013) Competenţe emoționale dezvoltate în pe-
rioada preșcolară/Competenţe sociale dezvoltate în perioada preșcolară 
în Teza de doctorat „ Educaţia soci-emoţională prin ateliere pentru 

preșcolari”; 
11. Verza,E., Verza F. E., 2000”,Psihologia vârstelor”, Ed. Pro 

Humanitate, Bucureşti;  
12. MEN, (2019), Curriculum pentru educație timpurie 

 

 
  

 


