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PRELIMINARII 

 

Includerea Introducere în sociologie ca disciplină de învăţământ la nivel liceal îşi are justificarea 

în nevoia ca elevii să poată înţelege modul de organizare a vieţii sociale, pentru ca să-şi poată 

forma propriul sistem de valori prin cunoaşterea şi raportarea la valorile sociale; să înţeleagă 

organizarea şi funcţionarea societăţii; să internalizeze valorile democraţiei, fapt care le va 

permite o mai bună şi responsabilă integrare socială. Prin studierea disciplinei Introducere în 

Sociologie elevii vor avea posibilitatea de a-şi dezvolta spiritul de observaţie şi interesul pentru 

cunoaşterea obiectivă a realităţii sociale, să determine problemele sociale ale comunităţii în care 

trăiesc, vor putea să propună soluţii la aceste probleme, îşi vor forma o atitudine sociologică în 

înţelegerea fenomenelor sociale.     

 

Curriculum liceal la disciplina opţională Introducere în sociologie este un document de tip 

reglator, care orientează şi monitorizează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea eficientă a 

procesului de învăţământ la această disciplină, fiind un instrument de lucru pentru profesorii 

încadraţi în procesul didactic. Acest curriculum comportă următoarele funcţii: 

- reprezintă actul normativ al procesului de predare - învăţare - evaluare a sociologiei în 

contextul unei pedagogii axate pe competenţe;  

- asigură repere privind proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din 

perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe;  
- reprezintă baza elaborării strategiei de evaluare la disciplină; 
- orientează procesul educaţional spre formare de competenţe de cercetare şi determinare a 

problemelor comunitare la elevi;  
- asigură baza pentru elaborarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice, a testelor 

de evaluare.  
Curriculumul are o destinaţie multiplă: profesori din instituţiile preuniversitare, specialişti 

principali la disciplină, autori de manuale şi ghiduri metodice, elevi.  

 

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
Statutul disciplinei Aria curriculară Profilul clasei Nr. de ore  

Disciplină opţională Ştiinţe socio-

umanistice 

Profil umanist/real 15 

 
I. CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI  
Sociologia este ştiinţa axată pe cercetarea societăţii din perspectiva organizării şi funcţionării 

acesteia. La treapta liceală, Introducere în sociologie se studiază, în calitate de disciplină 

opţională, în clasa a XI-a.  

Valoarea formativă a disciplinei constă în:  

– formarea unor competenţe cognitive care vizează cunoaşterea societăţii şi a vieţii sociale;  

– formarea competenţelor funcţionale care reprezintă aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 

a deprinderilor în domeniul de activitate educaţional şi social; 

– formarea unui sistem propriu de valori în concordanţă cu valorile europene;   

– formarea unui comportament social pro-activ, responsabil faţă de sine şi faţă de membrii 

grupului din care face parte, ceea ce va contribui la adaptarea şi integrarea socială a 

elevului la/în societatea în schimbare. 

Curriculumul liceal la disciplina Introducere în sociologie propune un model de studiu modular, 

care contribuie la formarea la elevi a unei viziuni complexe despre organizarea vieţii sociale şi la 

formarea unei culturi sociale şi a comportamentului social necesar manifestării cetăţeniei active 

şi responsabile. În acest context, se conturează următoarele principii care contribuie la 

eficientizarea demersului educaţional la disciplina Introducere în sociologie:  
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1. Principiul abordării modulare a disciplinei: structurarea conţinuturilor într-o viziune 

modulară, urmărindu-se dezvoltarea competenţelor de investigare a vieţii sociale.  

2. Principiul perspectivei integrării profesionale: saturarea activităţilor educaţionale cu situaţii 

de problemă, care contribuie la ghidarea elevilor în proiectarea carierei.  

3. Principiul centrării activităţii/demersului didactic pe elev: adaptarea unui demers de 

învăţare activă prin propunerea unor activităţi individuale sau în grup, în care elevii să-şi 

dezvolte spiritul critic, independenţa de acţiune, originalitatea şi creativitatea, 

realizând/desfăşurând activităţile în ritmul propriu fiecăruia.  

4. Principiul funcţionalităţii/utilităţii sociale a procesului didactic: elaborarea unor situaţii de 

problemă, rezolvarea cărora contribuie la autoactualizare.  

5. Principiul lateralizării echilibrate a informaţiei: propunerea unui set de sarcini didactice 

pentru dezvoltarea echilibrată a emisferelor cerebrale (stângă şi dreaptă).  

6. Principiul corelaţiei interdisciplinare, ce presupune abordarea unui demers didactic 

interdisciplinar cu istoria, literatura, educaţia civică etc., care motivează şi condiţionează 

caracterul sistemic al învăţării.  

Curriculumul liceal la disciplina Introducere în sociologie este conceput astfel încât să permită 

profesorului să orienteze elevii în cunoaşterea societăţii şi a vieţii sociale prin utilizarea unor 

instrumente şi tehnici sociologice specifice, dezvoltând, astfel, creativitatea şi spiritul civic la 

elevi.  

 

II. COMPETENŢE-CHEIE/TRANSVERSALE  

 

Sistemul de competenţe-cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica 

Moldova, a fost definit pe baza competenţelor-cheie determinate de Comisia Europeană şi a 

profilului absolventului, după cum urmează:  

1. Competenţe de comunicare în limba română; 

2. Competenţe de comunicare în limba maternă;  

3. Competenţe de comunicare în limbi străine; 

4. Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

5. Competenţe digitale; 

6. Competenţa de a învăţa să înveţi; 

7. Competenţe sociale şi civice; 

8. Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; 

9. Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale. 

 

Disciplina Introducere în sociologie contribuie la formarea şi consolidarea următoarelor 

competenţe-cheie/transversale: 

Competenţe de comunicare în limba maternă/limba română  

- Competenţe de a comunica argumentat în limba maternă/limba de stat în situaţii reale de viaţă. 

- Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific coerent.  

- Competenţe de a comunica idei şi de a concluziona pe baza unui text citit independent. 

 

Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie  

- Competenţe de observare, de utilizare a instrumentelor sociologice de investigare şi de 

descriere şi explicare a vieţii sociale. 

- Competenţe de utilizare a operaţiilor matematice de bază, în vederea analizei datelor 

cercetărilor sociologice desfăşurate în mod individual. 

- Competenţe de utilizare a diverselor forme de sistematizare şi prezentare a informaţiei. 

- Competenţe de a propune idei noi în domeniul ştiinţific.  

 

Competenţa de învăţare/de a învăţa să înveţi 
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- Competenţe de a învăţa din diferite surse bibliografice, în mod independent sau în echipă, şi de 

a integra cunoştinţele date în sistemul general de cunoştinţe. 

- Competenţe de a acţiona în vederea satisfacerii nevoii prin autoformare (stabileşte scopuri şi 

realizează planuri de învăţare a unor abilităţi) şi de autoafirmare prin cunoştinţele posedate. 

- Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune soluţii de 

rezolvare a situaţiilor-problemă sociale concrete.  

 

Competenţe sociale şi civice  

- Competenţe de a acţiona autonom şi creativ în diferite situaţii. 

- Competenţe de a manifesta o poziţie civică activă, solidaritate şi coeziune socială pentru o 

societate non-discriminatorie.  

- Competenţe de a acţiona în diferite situaţii de viaţă, în baza normelor şi valorilor moral-

spirituale.  

- Competenţe de valorizare a familiei, clasei, şcolii, a relaţiilor de prietenie. 

- Competenţe de a interacţiona constructiv cu oamenii din jur, pe bază de colaborare.  

- Competenţe de a identifica apartenenţa sa naţională, a-şi valoriza propriul popor, ţară, a 

respecta normele de comportament legate de simbolurile Republicii Moldova. 

 

Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă  

- Competenţe de organizare a echipelor în proiectarea şi desfăşurarea unei cercetări cu scopul de 

a investiga o problemă socială a comunităţii.  

 

Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale  

- Competenţe de a se orienta în valorile culturii naţionale şi ale culturilor altor etnii, în scopul 

aplicării lor creative şi autorealizării personale. 

- Competenţe de toleranţă în receptarea valorilor interculturale şi respectarea principiului non-

discriminării. 

 

III. COMPETENŢE SPECIFICE LA DISCIPLINA INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE 

 

1. Competenţa de a cunoaşte şi utiliza adecvat conceptele de bază din domeniul sociologiei, cu 

referire la fenomenele şi procesele sociale. 

2. Competenţa de a diferenţia problemele sociale de cele personale din perspectiva formulării 

unor soluţii viabile. 

3. Competenţa de a utiliza instrumentele de cercetare sociologică pentru analiza vieţii sociale.  

4. Competenţa de a organiza o echipă de cercetare şi a coopera cu ceilalţi în rezolvarea unor 

probleme în cadrul unei echipe de cercetare. 

5. Competenţa de a aplica cunoştinţele specifice sociologiei în rezolvarea unor situaţii-

problemă, precum şi în analiza posibilităţilor personale de dezvoltare.  

6. Competenţa de a utiliza metode active (învăţarea prin descoperire, învăţarea problematizată, 

învăţarea prin cooperare, simularea, jocul de roluri), care vor contribui la formarea capacităţii 

de comunicare, manifestarea spiritului critic, tolerant, exprimarea liberă şi argumentată a 

propriei opinii. 

7. Competenţa de a se implica personal în activităţi de sensibilizare a populaţiei asupra unor 

probleme sociale concrete din comunitate. 
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IV. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A UNITĂŢILOR DE CONŢINUT ŞI A 

UNITĂŢILOR DE TIMP  

 

 

 

 

 

V. SUBCOMPETENŢE, UNITĂŢI DE CONŢINUT,  ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI 

EVALUARE  

Subcompetenţe Unitate de conţinut Activităţi de învăţare şi 

evaluare 

- Identificarea specificului 

sociologiei ca ştiinţă. 

- Determinarea necesităţii 

sociologiei pentru buna 

organizare a vieţii sociale. 

- Aprecierea funcţiilor 

sociologiei. 

- Caracterizarea obiectului şi a 

domeniilor de cercetare a 

sociologiei.  

- Distingerea principalelor 

etape de evoluţie a 

sociologiei.  

1. SOCIOLOGIA – 

ŞTIINŢĂ ŞI PROFESIE 

• Sociologia ca ştiinţă.  

• Problematica şi obiectul de 

studiu a sociologiei. 

• Funcţiile şi necesitatea 

studierii sociologiei. 

• Principalele etape de 

dezvoltare a sociologiei şi 

clasicii domeniului.  

• Dezvoltarea sociologiei în 

Republica Moldova.  

Lecturi suplimentare (Bulgaru 

M. Sociologie. Vol.1. pag. 12-

22) .  

Brainstorming. 

Expoziţie de postere. 

Discuţie cu invitaţi din cadrul 

instituţiilor de cercetare. 

- Definirea fenomenului 

social. 

- Stabilirea specificului 

proceselor sociale. 

- Evidenţierea tipurilor de 

procese sociale.  

- Determinarea 

particularităţilor de definire 

a problemei sociale. 

- Caracterizarea problemelor 

sociale caracteristice 

Republicii Moldova.  

2. FENOMENE ŞI 

PROCESE SOCIALE 

• Specificul fenomenelor şi 

proceselor sociale. 

• Tipuri de procese sociale. 

• Identificarea problemelor 

sociale. 

• Probleme ale societăţii 

moldoveneşti (sărăcie, 

corupţie, discriminare, 

migraţie etc.). 

Lucru în grup. 

Dezbatere asupra problemelor 

din comunitate. 

 

 

Număr 

de ordine 
Unităţi de conţinut 

Număr de ore 

1.  Sociologia – ştiinţă şi profesie 1 oră 

2.  Fenomene şi procese sociale 1 oră 

3.  Metode de cercetare sociologică 2 ore 

4.  Individ, cultură, societate 2 ore 

5.  Grup social  1 oră 

6.  Relaţii sociale 1 oră 

7.  Stratificare şi mobilitate socială 1 oră 

8.  Instituţii sociale 2 ore 

9.  Educaţia ca fenomen social 1 oră 

10.  Timpul liber ca fenomen social 1 oră 

11.  Controlul social şi devianţa 1 oră 

12.  Schimbare socială şi globalizare 1 oră 
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- Identificarea varietăţii 

metodelor de cercetare 

sociologică. 

- Determinarea avantajelor şi 

dezavantajelor utilizării 

diverselor metode 

sociologice. 

- Explicarea modului de 

proiectare a unei cercetări 

sociologice. 

- Cunoaşterea regulilor de 

structurare a instrumentelor 

de cercetare.   

- Aplicarea instrumentelor în 

studierea unor probleme 

sociale.  

- Aprecierea rolului studiilor 

sociologice pentru 

promovarea şi dezvoltarea 

unei societăţi democrate. 

3. METODE DE 

CERCETARE 

SOCIOLOGICĂ 

• Ancheta: specificul şi 

utilitatea metodei. Sondajul 

de opinie. Elaborarea 

chestionarului: structură şi 

reguli de structurare. 

Culegerea şi prezentarea 

datelor.  

• Interviul: specific şi 

utilitate. Reguli de elaborare 

şi aplicare a ghidului de 

interviu. Culegerea şi 

prezentarea datelor.  

• Focus grupul: contexte de 

utilizare şi utilitatea 

metodei. Tipuri de focus 

grup. Specificul focus 

grupului cu tineri şi copii. 

Culegerea şi prezentarea 

datelor.  

• Observaţia: specific şi 

utilitate. Desfăşurarea 

observaţiei. 

Brainstorming. 

Elaborarea de instrumente de 

cercetare (chestionar, ghid de 

interviu, ghid de moderare, 

fişă de observare). 

Simulări a aplicării 

instrumentelor de cercetare 

elaborate. 

Proiect de grup în vederea 

investigării unei probleme 

comunitare. 

Prezentarea proiectului de 

cercetare. 

 

 

- Identificarea specificului 

evoluţiei de la individ la 

personalitate.  

- Argumentarea impactului 

agenţilor asupra socializării.  

- Caracterizarea elementelor 

culturii. 

- Analiza caracteristicilor 

subculturii de tineret.   

- Aprecierea unităţii şi 

variabilităţii culturii în 

perioada de tranziţie. 

- Relevarea modului de 

organizare şi funcţionare a 

societăţii contemporane. 

- Determinarea rolurilor şi a 

statutului în cadrul unei 

structuri.  

4. INDIVID, CULTURĂ, 

SOCIETATE 

• Personalitatea umană: 

definiţie şi structură. 

Trecerea de la individ la 

personalitate.  

• Procesul de socializare – 

proces de formare a 

personalităţii. Agenţii 

socializatori: familia, 

grupurile-perechi, şcoala, 

mijloacele de comunicarea 

în masă.  

• Cultura ca fenomen social 

de bază. Elementele culturii: 

valori, simboluri, norme, 

moravuri, limbaj etc. 

Diversitatea culturală. 

Subcultura de tineret: 

caracteristici de constituire 

şi funcţionare.  

• Societatea: organizare şi 

funcţionare. Structura 

socială. Elemente ale 

structurii (status şi rol). 

Joc de rol. 

Postere. 

Dezbatere. 

Lecturi suplimentare 

(Goodman N. Introducere în 

sociologie. p.48-65). 

Lucru în grup. 

Vizionarea unor fragmente de 

film. 
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- Distingerea  grupului social 

de mulţime. 

- Identificarea tipurilor de 

grupuri sociale în funcţie de 

diverse criterii. 

- Compararea grupului de 

referinţă cu grupul de 

apartenenţă. 

- Identificarea factorilor 

formării  grupului mic. 

- Evaluarea specificului 

grupurilor de vîrstă. 

5. GRUP SOCIAL 

• Conceptul de grup social.  

• Particularităţile grupului 

social. 

• Tipologia grupurilor sociale 

(grupuri primare şi 

secundare, interne şi 

externe, mari şi mici, grupul 

de referinţă şi grupul de 

apartenenţă, grupurile de 

vârstă). 

• Structura grupului mic. 

• Sociometria – metodă 

sociologică de studiere a 

relaţiilor interpersonale în 

grupul mic. 

Analiza materialului teoretic 

prin tehnicile „Mozaic”şi 

„Sinelg”. 

Demonstrarea importanţei 

grupului social prin tehnica „6 

de ce?”. 

Eseu. 

Realizarea unui test 

sociometric în cadrul grupului. 

- Stabilirea importanţei 

relaţiilor sociale la nivel 

individual şi de grup.  

- Descrierea diferitor tipuri de 

relaţii sociale şi a 

particularităţilor acestora.  

- Caracterizarea relaţiilor 

dintre etniile din Republica 

Moldova. 

- Identificarea unor 

prejudecăţi şi stereotipuri 

despre diferite etnii.   

- Determinarea importanţei 

relaţiilor sociale.  

 

 

6. RELAŢII SOCIALE 

• Necesitatea de a relaţiona şi 

gradul de sociabilitate. 

• Tipurile de relaţii sociale 

din perspectiva coeziunii 

sociale: unire, cooperare, 

separare, concurenţă.  

• Relaţii interindividuale şi 

caracteristicile acestora.  

• Relaţiile între grupuri şi 

particularităţile acestora.  

• Relaţiile interetnice.  

• Prejudecăţile şi 

discriminarea între etnii. 

Sursele prejudecăţilor.  

Exerciţii. 

Proiecte de grup.  

Excursie la Biroul Relaţii 

Interetnice din Republica 

Moldova.  

Joc de rol.  

Analiza diferitor tipuri de 

relaţii sociale.  

 

- Identificarea inegalităţilor 

naturale şi a inegalităţilor 

sociale. 

- Caracterizarea principalelor 

instituţii care intervin în 

stratificarea socială. 

- Determinarea gradului de 

inegalitate din Republica 

Moldova. 

- Identificarea mecanismelor 

de mobilitate socială. 

7. STRATIFICARE ŞI 

MOBILITATE 

• Repere pentru studiul 

stratificării şi mobilităţii 

sociale. 

• Elemente componente ale 

structurii sociale: 

comunităţi, clase, straturi, 

categorii şi grupuri sociale. 

• Poziţie socială şi şanse de 

mobilitate socială.  

• Aspecte ale evoluţiei 

structurilor sociale în 

Republica Moldova. 

Lecturi suplimentare 

(Goodman N. Introducere în 

sociologie. p.179-184). 

.Aplicaţii. 

Studiu de caz. 

Barometrul de Opinie Publică. 

Vizite de studiu. 

 

- Identificarea rolului 

instituţiilor sociale în 

societatea contemporană. 

- Determinarea deosebirilor  

dintre instituţiile sociale şi 

8. INSTITUŢII SOCIALE 
• Definiţia şi tipurile de 

instituţii sociale. Necesitatea 

instituţiilor sociale. 

• Statul în societatea 

Comentarea textelor. 

Aplicaţii.  

Dezbatere asupra relevanţei 

implicării tinerilor în acţiuni 

sociale.  
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organizaţii. 

- Ilustrarea rolului societăţii 

civile în statul contemporan. 

- Elucidarea responsabilităţii 

şi implicării civice în actul 

de guvernare a statului. 

- Identificarea relaţiilor de 

putere a liderilor politici 

asupra evoluţiei societăţii. 

- Explicarea necesităţii 

religiosului în societatea 

contemporană. 

- Compararea diferitor 

obiceiuri în diferite societăţi. 

- Relevarea propriei percepţii 

asupra bolii. 

- Stabilirea rolului dezvoltării 

tehnologiilor moderne 

asupra sănătăţii sociale. 

- Identificarea 

particularităţilor de 

organizare a familiei. 

contemporană: statul şi 

relaţia de putere; societatea 

civilă. 

• Regimuri şi partide politice: 

sistemul politic şi 

elementele sale, partidele şi 

liderii politici. 

• Religia şi Biserica: evoluţia 

sentimentului religios, teorii 

sociologice referitor la 

religie, obiceiurile în 

sărbătorile religioase. 

• Medicina şi influenţa 

socialului asupra sănătăţii. 

• Familia ca instituţie socială. 

 

Studii de caz. 

Excursii la instituţii. 

 

 

 

 

 

 

- Determinarea educaţiei ca 

fenomen de socializare şi 

integrare socială. 

- Explicarea esenţei educaţiei 

în formarea profesională 

personală. 

- Explorarea modalităţilor şi 

cerinţelor de angajare în 

câmpul muncii. 

- Exemplificarea rolului 

învăţământului în cariera 

profesională. 

- Identificarea raporturilor de 

interdeterminare reciprocă 

între şcoală şi societate. 

- Dezvoltarea calităţilor 

personale în direcţia formării 

comportamentului civic 

activ. 

9. EDUCAŢIA CA 

FENOMEN SOCIAL 

• Educaţia ca fenomen social. 

• Tipuri şi forme ale 

educaţiei. 

• Şcoala şi integrarea 

profesională: învăţământ şi 

societate; căutarea unui loc 

de muncă; ocuparea şi 

integrarea socio-

profesională. 

• Raportul dintre şcoală şi 

societate. 

Dezbatere. 

Joc de rol. 

Discuţie cu invitaţi de la 

Centre de Ghidare în Carieră. 

Rebus.  

 

- Diferenţierea timpului liber 

de alte tipuri de timp. 

- Explicarea factorilor care au 

influenţat instituţionalizarea 

timpului liber. 

- Analiza activităţilor de timp 

liber în diferite etape 

istorice. 

- Evaluarea activităţilor de 

timp liber ale tinerilor. 

- Determinarea specificului de 

10. TIMPUL LIBER CA 

FENOMEN SOCIAL 

• Repere în diferenţierea 

muncii plătite, muncii 

neplătite, îngrijirii personale 

şi a timpului liber. 

• Factorii care au determinat 

instituţionalizarea timpului 

liber: forma de organizare 

social-economică, 

diviziunea muncii, cultura 

Lucru în grup asupra stabilirii 

unui orar de activităţi de timp 

liber. 

Studii de caz asupra 

organizării 

eficiente/ineficiente a timpului 

liber. 

Dezbatere asupra relevanţei 

voluntariatului în afirmarea 

socială a tinerilor. 

Analiza datelor cercetărilor 
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organizare a unui orar al 

activităţilor de timp liber. 

 

de masă etc. 

• Activităţi de timp liber şi 

organizarea timpului liber în 

societatea contemporană: 

voluntariat, divertisment, 

activităţi sportive, activităţi 

artistice, hobby-uri, 

utilizarea computerului, 

lectura şi mass media etc.  

sociologice referitor la 

activităţile de timp liber. 

 

- Explicarea tipurilor de 

comportament deviant. 

- Compararea formelor şi 

stilurilor de control social. 

- Identificarea cauzelor 

devianţei. 

- Determinarea  riscurilor 

devianţei şi a delincvenţei 

pentru societate. 

- Analiza tipurilor de 

devianţă. 

- Relevarea consecinţelor în 

urma comiterii de către copil 

a unui act delincvent. 

11. CONTROLUL SOCIAL 

ŞI DEVIANŢA 

• Controlul social şi ordinea 

normativă. 

• Forme şi stiluri de control 

social. 

• Factori etiologici ai 

devianţei. 

• Devianţă şi delincvenţă. 

• Tipurile devianţei. 

• Devianţa şcolară. 

• Delincvenţa juvenilă. 

 

Prezentarea datelor statistice 

cu privire la devianţă şi 

delincvenţă în Republica 

Moldova şi în alte ţări. 

Expoziţie de postere.  

Studii de caz privind 

delincvenţa juvenilă. 

Dezbatere. 

- Descrierea procesului de 

schimbare socială.  

- Analiza surselor de 

schimbare socială.  

- Evaluarea acţiunii umane 

individuale şi colective ca 

sursă a schimbării sociale.  

- Explicarea esenţei 

procesului de globalizare.  

- Analiza riscurilor 

globalizării.  

12. SCHIMBARE 

SOCIALĂ ŞI 

GLOBALIZARE 

• Schimbarea socială şi 

caracteristicile acesteia.  

• Sursele schimbării sociale: 

mediul înconjurător, 

populaţia, tehnologiile, 

inovaţiile culturale.  

• Acţiunea umană în calitate 

de factor al schimbării 

sociale. 

• Procesul de globalizare şi 

schimbările în plan politic, 

economic, tehnic, 

sociocultural.  

• Riscurile globalizării: 

polarizarea socială, 

încălzirea globală, poluarea, 

accidentele nucleare.  

Lecturi suplimentare 

(Goodman N. Introducere în 

sociologie. p.448-454). 

Exerciţii. 

Proiecte de grup.  

Studii de caz. 

 

 

 

 

VI. STRATEGII DIDACTICE 

 

Curriculumul liceal la disciplina Introducere în sociologie orientează proiectarea, 

organizarea şi desfăşurarea demersului educaţional în contextul unei pedagogii axate pe 

competenţe. O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic la sociologie în 

vederea formării unor competenţe la elevi care să asigure integrarea/acomodarea elevilor la 

condiţiile sociale, mereu în schimbare ale vieţii contemporane. 
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Ca individ, elevul îşi dezvoltă caracteristicile personale, formându-şi o imagine adecvată 

despre sine însuşi, asumându-şi responsabilităţi, cooperând cu ceilalţi şi stabilindu-şi obiective 

personale ţinând cont de reguli, de interesele grupului şi ale societăţii. 

Reuşita disciplinei depinde de conlucrarea eficientă a participanţilor (profesor - elev-

persoană resursă), de flexibilitatea cu care profesorul va selecta activităţile corespunzătoare 

grupului de elevi, precum şi de ajustarea la realităţile din comunitate (oraş, sat). În calitate de 

persoană-resursă, pot fi invitaţi diverşi actori sociali: profesori universitari, cercetători din 

instituţiile de cercetare academică şi non-academică, experţi din organizaţii internaţionale, 

persoane publice şi interesate de rezultatele cercetărilor sociologice. Aceştia vor oferi elevilor 

posibilitatea de a adresa întrebări şi a primi răspunsuri. Persoanele-resursă constituie veriga de 

legătură între cunoştinţele teoretice şi viaţa reală. Ele pot informa elevii despre relevanţa 

cercetărilor sociologice pentru buna organizare a societăţii şi rezolvarea problemelor sociale 

concrete la nivel comunitar. 

Profesorul poate alege locaţia desfăşurării orelor la discreţia sa, acestea pot fi săli de 

clasă, săli de calculatoare, săli de conferinţă etc. În procesul de predare-învăţare, profesorul poate 

utiliza un spectru larg de tehnici de predare-învăţare-evaluare: interviul, jurnalul de călătorie, 

excursia, posterul, jocul de rol, chestionarul. Profesorii sunt încurajaţi să utilizeze TIC, acestea 

constituind o sursă importantă şi actuală de informare: secvenţe de spoturi publicitare, imagini, 

fotografii, fragmente din filme etc. Elevii vor fi încurajaţi să elaboreze diverse proiecte, scheme, 

machete, postere, care vor permite dezvoltarea lor creativă.  

Demersul educaţional trebuie să fie orientat spre formarea de competenţe cu caracter de 

integrare, ceea ce presupune un grad înalt de transdisciplinaritate, de extindere a activităţilor în 

comunitate, de simulare a situaţiilor concrete etc. Demersul didactic este axat pe noile accente, 

bazate pe învăţarea prin descoperire, simulare, analiza critică a diverselor studii de caz, situaţii 

concrete, dezbateri, jocuri de rol, realizarea de proiecte etc. Profesorii trebuie să selecteze 

metodele adecvate de predare-învăţare, în dependenţă de mai mulţi factori (particularităţile 

individuale ale elevilor, preferinţele lor de învăţare, condiţiile şcolii şi ale clasei, relaţiile şcolii 

cu alţi actori comunitari etc.). Profesorii vor orienta demersul de predare-învăţare al elevilor în 

perspectiva înţelegerii conexiunilor între: a învăţa să ştii/să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să 

munceşti cu ceilalţi, a învăţa să fii, a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea. 

Toate strategiile didactice de predare-învăţare sunt eficiente în măsura în care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice, a capacităţilor de cercetare, analiză a problemelor concrete şi de 

formulare a unor recomandări privind îmbunătăţirea situaţiilor. 

În predarea disciplinei Introducere în sociologie, la nivel liceal, pot fi încadraţi absolvenţi 

ai specialităţii Sociologie (pre-Bologna şi post-Bologna) şi cei ai programelor de master 

elaborate şi aplicate de Catedra Sociologie, dat fiind realizarea Modulului Psiho-pedagogic pe 

parcursul studiilor. În acelaşi timp, profesorii încadraţi în procesul de predare a disciplinei date 

pot solicita formare continuă în domeniul Sociologiei în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova.   

 

VII. STRATEGII DE EVALUARE 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Prin intermediul 

evaluării profesorul poate cunoaşte progresul înregistrat de elevi sub mai multe aspecte:  

cunoştinţe acumulate, capacităţi dezvoltate, atitudini şi conduite formate, precum şi factorii care 

au contribuit la formarea lor. 

Identificarea nivelului de dezvoltare a competenţelor elevilor la un moment dat permite 

adaptarea unor decizii de corectare, reglare şi îmbunătăţire a activităţilor de predare şi învăţare. 

Evaluarea realizată în predarea şi învăţarea  disciplinei Introducerii în sociologie este o acţiune 

complexă, care vizează toata gama modificărilor de comportament la care sunt supuşi elevii, 

conform obiectivelor specifice:   

- cunoştinţe acumulate:  concepte, fenomene, procese, principii, legi, etc.;  
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- capacităţi intelectuale: definire, clasificare, raţionare, argumentare, interpretare, gîndire 

divergentă, creativitate;  

- capacitatea de utilizare a cunoştinţelor: priceperi, deprinderi, tehnici de acţiune etc.;  

- trăsături de personalitate: atitudini, opinii, conduite, decizii, comportamente. 

Evaluarea trebuie să se realizeze în mod preponderent ca evaluare continuă, formativă. 

Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, recomandăm utilizarea unor forme şi 

instrumente complementare, cum sunt: proiectul de cercetare, portofoliul, autoevaluarea, 

observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. Pentru a urmări calitatea 

practică a demersului instructiv-educativ întreprins, se recomandă profesorului să urmeze 

următorii indicatori în cadrul activităţilor didactice la compartimentul evaluare:   

- realizarea evaluării formative;  

- raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării;  

- raportarea aprecierii la obiective;  

- raportarea aprecierii la posibilităţile fiecărui elev, rezultatele sale anterioare şi la 

rezultatele celorlalţi elevi;  

- încurajează autoaprecierea şi aprecierea reciprocă a elevilor;   

- raportul dintre notare şi norma docimologică;   

- motivarea notei.  
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