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Родинна соціалізація, ЛЮДИНА І СВІТ, 11 клас, Тема II. Масові відмовляння від дітей, передання їх у пологові або дитячі
будинки, втеча дітей з дому, жорстоке поводження з дітьми. За імператора Августа І ст. Засоби масової комунікації — технічні
засоби преса, радіо, кінематограф, телебаченняза допомогою яких здійснюється поширення інформації знань, духовних
цінностей, моральних і правових норм і т. Понад те, визнання особистості суб'єктом соціальної діяльності надає особливого
значення ідеї розвитку особистості: дитина, розвиваючись, стає таким суб'єктом, тобто. Як суб'єкта впливу розуміється
спеціальний інститут, людина, поставлений реалізації названої мети. У такій ситуації особистість позбавляє себе можливості
самореалізуватися, проявити свої творчі здібності, випробувати почуття власної гідності. Як правило, причина цього — низький
культурний рівень, бездуховність, безвідповідальність перед дітьми. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Стадії розвитку
особистості процесі соціалізації 3. Робота з текстом Лев Гумільов.

Політична соціалізація. Поняття Політична соціалізація
Реферат на задану тему: Соціалізація Зміст Запровадження 1. Стадії розвитку особистості процесі соціалізації 3. Інститути
соціалізації Укладання Література Запровадження Суспільство — це система реальних відносин, у яких вступають в своєму
повсякденному діяльності. Зазвичай, де вони взаємодіють друг з одним випадковим чи довільним чином. Їхні стосунки
характеризуються соціальної впорядкованістю. Соціологи цю упорядкованість — переплетення взаємовідносин людей
повторюваних і стійких формах — називають соціальної структурою. Вона знаходить своє вираження у системі соціальних
позицій, і розподілі у ній людей. Соціальна структура дає відчуття, що таке життя організовано й стабільна, т. З поняттям
соціальна структура тісно пов'язані соціальний статус, соціальна роль, соціальні групи, інститути та суспільства. Понад те, іноді
до поняття соціалізації взагалі висловлюється досить критичне ставлення, пов'язане не тільки зі слововживанням, але й істотою
справи. Процес соціалізації є сукупність всіх соціальних процесів, внаслідок чого індивід засвоює певну систему і цінностей,
дозволяють йому функціонувати у як член суспільства Бронфенбреннер, 1976. Один із заперечень і будується зазвичай з
урахуванням такого розуміння й у наступному. Якщо особистості немає поза системою соціальних зв'язків, якщо вона спочатку
соціально детермінована, то який сенс казати про входження їх у систему соціальних зв'язків. Не збігається чи поняття соціалізації
з процесом гоминизации? Выгодский рішуче протестував проти зображення дитини як істоти, який ще необхідно
гоминизироваться. Він наполягав у тому, що вона, народившись, вже заданий елемент певної культури, певних соціальних
зв'язків. Це заперечення відчутно і заслуговує на те, щоб бути обсужденным спеціально. Ідея розвитку особистості — одну з
ключових ідей вітчизняної психології. Понад те, визнання особистості суб'єктом соціальної діяльності надає особливого значення
ідеї розвитку особистості: дитина, розвиваючись, стає таким суб'єктом, тобто. Разом про те, якщо розуміти процес розвитку
особистості її активному взаємодії із соціальної середовищем, то кожен із елементів цього взаємодії має право розгляд без
побоювання, що переважну увагу до одної з сторін взаємодії обов'язково має обернутися її абсолютизацією, недооцінкою іншого
компонента. Справді наукове розглянути питання про соціалізації ні з жодному разі не знімає проблеми розвитку особистості, а,
навпаки, передбачає, що це особа тлумачать як стає активний соціальний суб'єкт. Ударение тут ставиться на цілеспрямованість,
планомірність процесу впливу. Як суб'єкта впливу розуміється спеціальний інститут, людина, поставлений реалізації названої
мети. Якщо йому це поняття вживати у сенсі слова, то відмінність ліквідується. Зробивши це уточнення, ж личить отак
визначити сутність соціалізації: соціалізація — це двосторонній процес, до складу якого у собі, з одного боку, засвоєння індивідом
соціального досвіду шляхом входження до соціальне середовище, систему соціальних зв'язків; з іншого боку часто недостатньо
подчеркиваемой в дослідженнях , процес активного відтворення індивідом системи соціальних зв'язків з допомогою його
активної діяльності, активного включення до соціальне середовище. На ці дві сторони процесу соціалізації звертають уваги багато
авторів, приймаючі ідею соціалізації в конструктивне русло соціальної психології, котрі розробляють цю проблему як
повноправну проблему соціально-психологічного знання. Питання ставиться у такий спосіб, що людина непросто засвоює
соціальний досвід, а й перетворює їх у власні цінності, установки, орієнтації. Ця деталь перетворення соціального досвіду фіксує
непросто пасивне його прийняття, але передбачає активність індивіда при застосуванні такого перетвореного досвіду, тобто.
Розуміння взаємодії людини буде із суспільством у своїй включає у собі розуміння у ролі суб'єкта розвитку лише четверо, а й
суспільству, пояснює існуючу наступність у такому перебігові. Під час такої інтерпретації поняття соціалізації досягається

розуміння людини одночасно об'єкта, і суб'єкта громадських відносин. Стадії розвитку особистості процесі соціалізації Питання
стадіях процесу соціалізації має власну історію у системі психологічного знання Кон, 1979. Оскільки найбільш докладно питання
соціалізації розглядалися у системі фрейдизму, традиція у визначенні стадій соціалізації складалася саме у цій схемою. Як відомо, з
погляду психоаналізу, особливе значення у розвиток особистості має період раннього дитинства. Це призвело до і до досить
жорсткому встановленню стадій соціалізації: у системі психоаналізу соціалізація сприймається як процес, співпадаючий
хронологічно з періодом раннього дитинства. З іншого боку, вже досить давно в неортодоксальних психоаналітичних роботах
час проведення процесу соціалізації кілька розширюються: з'явилися виконані тому самому теоретичному ключі
експериментальні роботи, що досліджують соціалізацію в період отроцтва і навіть юності. Інші, не зорієнтовані фрейдизм, школи
соціальної психології роблять сьогодні особливий акцент на вивченні соціалізації саме у період юності. Отже, «поширення»
соціалізації на періоди дитинства, отроцтва і юності вважатимуться загальноприйнятим. Проте щодо інших стадій точиться
жвава дискусія. Вона стосується принципового питання у тому, відбувається у віці той самий засвоєння соціального досвіду, що
становить значну частину змісту соціалізації. Останніми роками це питання дедалі більше дається позитивну відповідь. Тож
природно, що на посаді стадій соціалізації називаються як періоди хлопчика юності. Так було в вітчизняної соціальної психології
зроблено акцент те що, що соціалізація передбачає засвоєння соціального досвіду насамперед у ході праці. Тому основою
класифікації стадій служить ставлення до праці. Якщо цей принцип, можна виділити три основні стадії: дотрудовую, трудову і
послетрудовую Андреенкова, 1970; Глинський, 1971. Дотрудовая стадія соціалізації охоплює період життя на початок праці.
Натомість ця стадія поділяється більш більш-менш самостійних періоду: а рання соціалізація, що охоплює період від народження
дитини до надходження її до школи, тобто. До цього етапу належить, безумовно, постійно навчання у школі. Щодо періоду
навчання у вузі чи технікумі існують різноманітні погляду. Якщо ролі критерію виділення стадій прийнято ставлення до праці, то
вуз, технікум й інші форми освіти неможливо знайти віднесено до наступній стадії. З іншого боку, специфіка навчання у
навчальних закладах такого роду досить значна порівняно з середньої школою, зокрема у світлі дедалі більше послідовного
проведення принципу сполуки навчання ніяк не, і тому ті періоди у житті важко розгледіти за тією ж самій схемі, як і час
навчання у школі. Так чи інакше, але у літературі питання отримує двояке висвітлення, хоча за будь-якого рішення сама проблема
є дуже важливою як у теоретичному, і у практичному плані: студентство — одне з важливих соціальних груп суспільства, і
проблеми соціалізації цієї групи вкрай актуальні. Трудова стадія соціалізації охоплює період зрілості людини, хоча демографічні
кордону «зрілого» віку умовні; фіксація стадії технічно нескладне труднощів — це період праці людини. Всупереч думки, що
соціалізація закінчується разом із завершенням освіти, більшість дослідників висувають ідею продовження соціалізації під час
праці. Понад те, акцент у тому, що це особа як засвоює соціальний досвід, а й відтворює його, надає особливого значення стадії.
Визнання трудовий стадії соціалізації логічно випливає з визнання ведучого значення праці у розвиток особистості. Важко
погодитися, що праця за умови розгортання сутнісних сил людини припиняє процес засвоєння соціального досвіду; набагато
важче прийняти теза у тому, що у стадії праці припиняється відтворення соціального досвіду. Звісно, юність — найважливіша час
до становленні особистості, але праця викладачів у зрілому в якому віці то, можливо скинуто з рахунку при виявленні чинників
цього процесу. У соціальній психології цю проблему присутній як проблема послетрудовой стадії соціалізації. Основні позиції з
дискусії полярно протилежні: одне з із них гадає, що саме поняття соціалізації немає сенсу стосовно тому періоду життя, коли
його соціальні функції згортаються. З цього погляду цей період взагалі не можна описувати в термінах «засвоєння соціального
досвіду» чи навіть термінах його відтворення. Крайнім вираженням цієї погляду є думка «десоциализации», дедалі ближчої за
завершенням процесу соціалізації. Інша позиція, навпаки, активно наполягає на цілком новий підхід до розуміння психологічної
сутності похилого віку. На користь цю позицію йдеться досить численні експериментальні дослідження збереження соціальної
активності осіб похилого віку, зокрема літній вік сприймається як вік, що вносить значний внесок у відтворення соціального
досвіду. Ставиться питання лише про зміну типу активності особистості цей період. Непрямим визнанням те, що соціалізація
триває літньому віці, є концепція Э. Эриксона про наявність восьми вікових груп людини дитинство, раннє дитинство, ігровий
вік, шкільний вік, підлітковий вік і юність, молодість, середній вік, зрілість. Лише останній із вікових груп — «зрілість» період після
65 років то, можливо, на думку Еріксона, вказано девізом «мудрість», що він відповідає остаточному становленню ідентичності
Берні, 1976. Якщо цю позицію, слід визнати, що послетрудовая стадія соціалізації справді є. Виділення стадій соціалізації з
погляду ставлення до праці має значення. Для становлення особистості небайдуже, які соціальні групи вона входить у соціальне
середовище, і з погляду вмісту діяльності, і з погляду рівня половини їхньої розвитку. У цьому постає низка питань. Чи має
важливе значення для типу соціалізації, на її результату те що, що це особа переважно було включено до груп високого рівня
розвитку чи ні? Чи має значення для особистості тип конфліктів, із якими вона зіштовхувалася? Яке вплив на особистість може
надати її функціонування незрілих групах, із високим рівнем суто міжособистісних конфліктів? Яким формам її на соціальну
активності стимулюються тривалим обійманням групах із дуже вираженим деятельностным опосредованием міжособистісних
відносин, з багатим досвідом побудови кооперативного типу взаємодії умовах спільної прикладної діяльності і, навпаки, з
низькими показниками за цими параметрами? Поки що це комплекс нижченаведених проблем немає достатньої кількості
експериментальних досліджень, як, втім, і теоретичної розробки, що ні применшує його значення. Реальне багатство зв'язків
кожної особи зі світом якраз і в багатстві її зв'язків, породжуваних системою груп, у які її включена. З одного боку, це ряд груп,
розташованих «за горизонталлю» сім'я, шкільний клас, група друзів, спортивну секцію , з іншого боку, це ряд груп, розташованих
«за вертикаллю» бригада, цех, завод, об'єднання. І те, в іншому напрямі розгортаються співпраця і спілкування, у яких особистість
зустрічається коїться з іншими особистостями. Її соціально-психологічні якості формуються цими групами. До цього слід додати
ще й участь особи в багатьох тимчасових утвореннях, пов'язаних, наприклад, з її через участь у різних масових рухах. Зрозуміти
підсумок всіх групових впливів на особистість, виявити їх «рівнодіючу» — ще вирішена соціальної психологією завдання. Якщо
поєднати його із поставленим вище завданням розгляду кожної групи як що з особистостей, зрозуміло, як великі ще резерви
соціально-психологічного дослідження. Петровському, розвиток особистості то, можливо представлено як єдність
безперервності і переривчастості.

Реферати українською
Скоріше, навпаки, в процесі соціалізації людина знаходить свою індивідуальність, але найчастіше складним і суперечливим
чином. Якщо йому це поняття вживати у сенсі слова, то відмінність ліквідується. Родинна соціалізація, ЛЮДИНА І СВІТ, 11 клас,
Тема II. Класичним зразком тут є закриті тоталітарні та авторитарні політичнісистеми ТИПИ ОСОБИСТОСТІ ПО
ВІДНОШЕННЮ ДО ПОЛІТИКИАктивісти Особи, позиція яких стосовно політики і влади як центральної категорії політики є
активною. Лише останній із вікових груп — «зрілість» період після 65 років то, можливо, на думку Еріксона, вказано девізом
«мудрість», що він відповідає остаточному становленню ідентичності Берні, 1976. Шлюб — це контракт, який укладають три
сторони: чоловік, жінка і держава. С має складну структуру та залежить від багатьох факторів, що зумовлюють формування
особистості. Вона охоплює всі сторони життя людини — біологічну їжа, сон, відпочинок, статевий акт, природні відправлення
потреби в чому-небудьвиробничу створення засобів матеріального життєзабезпечення — знарядь праці, їжі, одягу, жителдуховну
мова і мовна діяльністьсвітогляд, естетична діяльність та ін. Характерним для біологічної адаптації людини є те, що він може
використовувати різноманітні допоміжні засоби, що є продуктами його діяльності наприклад, теплий одяг, житло і т. Усі інші
члени родини повинні були беззаперечно виконувати його волю. Починається вже у віці 3-4 років, коли завдяки батькам,
засобам масової інформації, найближчому оточенню дитина набуває перших знань про політику. Презентація соціалізація
особистості на розвиток особистості кожного її члена презентація соціалізація особистості усього життя. Масові відмовляння від
дітей, передання їх у пологові або дитячі будинки, втеча дітей з дому, жорстоке поводження з дітьми.

Презентація соціалізація особистості - Соціалізація особистості
Питання ставиться у такий спосіб, що людина непросто засвоює соціальний досвід, а й перетворює їх у власні цінності,
установки, орієнтації. Зазвичай, де вони взаємодіють друг з одним випадковим чи довільним чином. За імператора Августа І ст.
Їхні стосунки характеризуються соціальної впорядкованістю. Понад те, іноді до поняття соціалізації взагалі висловлюється досить
критичне ставлення, пов'язане не тільки зі слововживанням, але й істотою справи. У сучасному світі, умови та порядок
укладання шлюбу, його припинення і визнання недійсним регулюються сімейним правом. Наведіть приклади соціальних
інститутів. Плюралістичний тип забезпечує опосередковану взаємодію індивіда та влади через різноманітні субкультури.

Реферати українською
Первісну основу сімейних відносин становить шлюб. Перший полягає у формуванні та закріпленні основних соціальних і
психологічних цінностей людини: трудових, моральних, естетичних, політичних, правових, екологічних, сімейно-побутових та
інших. У найзагальнішому вигляді фактори соціалізації особистості можуть бути представлені у вигляді двох великих груп: в
першу входять соціальні фактори, що відображають соціально-культурний аспект соціалізації і які зачіпають проблеми її груповий,
історичної, культурної та етнічної специфіки, в другу — індивідуально-особистісні фактори, в значною мірою визначаються
своєрідністю життєвого шляху особистості.

Выгодский рішуче протестував проти зображення дитини як істоти, який ще необхідно гоминизироваться. Відчутним є
прагнення суспільства і держави здійснювати демографічну політику, спрямовану на зростання народжуваності. Соціалізація
особистості здійснюється в процесі її адаптації до навколишнього середовища і до соціальних відносин. Це заперечення відчутно і
заслуговує на те, щоб бути обсужденным спеціально. Це етап професійної соціалізації особистості. Гегемоністський тип вводить
людину у політику через визнанняцінностей певної групи, класу, етносу, релігії, політичної ідеології. Це гармонізація внутрішніх
презентація соціалізація особистості зовнішніх умов життя і діяльності особистості і середовища, активне освоєння людиною
природного і соціального середовища у всьому різноманітті їх проявів. Що такс соціальна група. Соціалізація особистості — це
процес формування та становлення особистості через оволодіння нею соціальним досвідом.

