
Szocializáció és identitás 
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Szocializáció az az interakciós 

folyamat, amelynek révén a 

személy viselkedése úgy módosul, 

hogy megfeleljen a csoport tagjai 

által vele szemben támasztott 

elvárásoknak. 

 
INTERAKCIÓ - a személyek egymás felé 

irányuló, és egymás viselkedése által 

vezérelt aktivitása  



• A szocializációt a szociológia, 

pszichológia és az antropológia kezdték 

vizsgálni.  

• a szocializáció fogalma az emberi 

személyiség alakulására irányuló 

szempontból fogja át a világot, mert a 

szocializáció funkciója a személyi identitás 

megformálása.  

• újszülött gyermekből a társas interakciók 

révén identitással rendelkező személy, egy 

adott társadalom tagja lesz fontos 

szerepe 



Szocializáció 

• munkahelyi, szabadidős társak, akikkel 

érintkezve az egyén az elvárt viselkedés 

szabályait elsajátítja, kialakítja az 

alkalmazásukhoz szükséges készségeket  

• sikeres szocializáció: külső szabályokat 

személyes beállítódásaiból, értékrendjéből 

következő szerepként éli át 

• egész életen át tartó, jellegzetes életkori 

szakaszokban meg-megújuló folyamat 





Utánzás  

• A modellkövető az utánzás révén 

beépíti magába a modell 

viselkedésformáit és 

személyiségtulajdonságait, mégsem 

válik pontosan olyanná mint a másik.  

• szülők - gyermekkor 

• kompetencia-modellek – serdülő kor 

• Média manipuláló hatása 



Identitás 

• identitás – azonosságtudat 

• ki és mi vagyok, sőt én–én vagyok 

• társadalomtudományi értelemben nem magányos 
spekuláció eredménye, hanem a szocializációs 
folyamat társadalmi terméke 

• fontos alkotóeleme a csoport-hovatartozás, a 
szűkebb értelemben vett társas identitás 

• társas identitás egy csoporttal való azonosulás, 
tehát az »én« »mi«-vé alakítása 

• identitáspolitika: a faji, etnikai, nemzeti, kulturális, 
nemi, szexuális orientáción stb. alapuló identitások 
csoportképzővé, az így kialakított csoportok 
(»kisebbségek«) fontos politikai tényezőkké válnak. 



• Az egyének mások reakcióit 

megtapasztalva ébrednek saját létük 

tudatára, s ezekből a tapasztalatokból 

építik fel énjüket.  

• Tradicionális társadalmakban 

általában kötöttebb, a közösség által 

szigorúbban meghatározott elemekből 

épül fel az identitás, mint a modern 

társadalmakban, ahol már évszázadok 

óta téma az identitás válsága. 



A szocializáció az a folyamat, amelynek 

során az újszülött gyermekből  

identitással rendelkező személy, egy 

adott társadalom tagja lesz. 

Az identitás = azonosságtud, amikor az 

egyének mások reakcióit 

megtapasztalva ébrednek saját létük 

tudatára, s ezekből a tapasztalatokból 

építik fel énjüket. 

összefoglalva: 



Köszönöm a figyelmet! 


