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I. Preliminarii 

În societatea contemporană, bulversată de multiplele schimbări și transformări sociale, într-

un ritm alert apar și/sau intensifică diverse probleme sociale, precum sărăria, violența, abandonul 

școlar, consumul de droguri, dependența de tehnologiile informaționale etc.  în acest context, 

este necesară sensibilizarea în masă asupra acestor probleme, or, sensibilizarea este o metodă de 

prevenire a potențialelor probleme.  

Dinamica societății reprezintă un proces de formulare a unor probleme și de soluționare a lor. 

Prin procesul de sensibilizare se urmăreşte o întelegere mai profundă a situațiilor deficitare care 

se pot transforma în probleme sociale.  

Problema socială este un fapt social, o componentă importantă a realității sociale. Ea 

afectează advers comunitatea, dar în același timp este o oportunitate de dezvoltare.  

Modulul  „Activități de sensibilizare și prevenire a problemelor sociale” are menirea de a 

forma viitorilor specialişti în domeniul asistenţei sociale, un ansamblu de competenţe ce le-ar 

permite organizarea și desfășurarea unor măsuri de sensibilizare a problemelor sociale. În același 

timp, audientul va obține cunoștințe și abilități de diagnoză a problemelor sociale, iar în baza 

rezultatelor diagnozei va putea elabora și proiecta campanii de sensibilizare și mobilizare 

comunitară astfel încât problemele sociale să poată fi soluționate.  

Activitățile de sensibilizare implică un efort deosebit al mobilizatorului de a transmite clar 

mesajul, motiva comunitatea de a se implica în activitatea de informare în lanț, astfel încât 

populația să fie informată asupra riscurilor pe care le comportă orice problemă socială. Prin 

diversele tehnici de sensibilizare, campanii sociale etc. se reușește de ase preveni apariția unor 

noi probleme. 

 Toate activităţile concepute în cadrul modulului vor avea menirea de a forma competenţelor 

la cele trei niveluri comportamentale, cu grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, 

integrare, acestea fiind importante în activitatea de diagnoză, proiectarea unor campanii și 

evaluarea acestora. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul  „Activități de sensibilizare și prevenire a problemelor sociale” abordează din punct 

de vedere teoretic şi practic activitățile de sensibilizare și prevenire a problemelor sociale, prin 

studierea metodelor și tehnicilor necesare pentru proiectarea și desfășurarea unor campanii de 

sensibilizare. 

Modulul va cuprinde elementele esenţiale cu care vor fi familiarizaţi viitorii specialiști în 

domeniul asistenţei sociale, dat fiind faptul că în cadrul activităţii profesionale se vor afla în 

contact cu diferite grupuri, cu diferite tipuri de probleme. 
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Asistentul social poate prelua rolul unui mobilizator comunitar, astfel încât în termini restrânși 

anumite probleme să fie identificate, evaluate, stabilite căi de soluționare etc.  

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale specifice modului sunt: 

CS1. Determinarea particularităților activităților de sensibilizare și soluționare a problemelor 

comunitare. 

CS2. Diagnoza problemei sociale. 

CS3. Proiectarea activităţilor de sensibilizare. 

CS4. Proiectarea și evaluarea campaniilor sociale. 

CS5. Stabilirea scopurilor şi obiectivelor activităţii de sensibilizare. 

CS6. Estimarea costurilor unei campanii sociale. 

 

 

 
IV. Administrarea modulului 

 

Numărul de ore     Evaluarea        Numărul de 

credite    Total Inclusiv 

Preleg.       Pr./sem./ 

Labor. 

Studiul 

individual 

60 15 15 30 Examen 2 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență      Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Problemă socială - repere conceptuale 

     UC1. Identificarea  problemei 

socială. 

     UC2. Diferențierea tipurilor de 

probleme socială. 

U  

1. Problemă socială - repere 

teoretico-metodologice (definiția 

obiectivistă, definiția 

constructivistă, definiția mixtă). 

2. Teoriile problemei sociale. 

3. Tipurile de probleme sociale. 

4. Dinamica problemelor sociale în 

Republica Moldova. 

     A1.Utilizarea în limbaj profesional a 

conceptului de problemă socială. 

     A2.Identificarea  problemei sociale.  

     A3.Diferențierea  tipurilor de 

probleme sociale  

A4. Soluționarea problemei 

sociale. 

A5. Analiza problemelor sociale în 
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plan național. 

2. Diagnoza problemelor sociale 

     UC3. Stabilirea corectă a 

dimensiunilor unei probleme 

sociale. 

5. Delimitarea conceptuală a noțiunii 

de diagnoză socială. 

6. Sarcini și operații în diagnoza 

problemelor sociale. 

7. Surse de date privind problemele 

sociale. 

8. Tehnici privind diagnoza și analiza 

problemelor sociale (lucrul în 

rețea, fluxul de idei, focus grup, 

tehnica grupului nominal). 

 

     A6. Realizarea  diagnozei sociale.  

     A7.Stabilirea rolului diagnozei în 

vederea realizări unei acțiuni 

eficiente. 

     A8. Realizarea operațiilor eficiente 

în diagnoza unei probleme sociale. 

A9. Identificarea surselor de date 

privind problemele sociale. 

A10. Propunerea unor noi surse de 

date. 

A11. Stabilirea punctelor tari și 

slabe ale tehnicilor de diagnoză și 

analiză a problemelor sociale. 

3. Campania socială ca metodă de sensibilizare a comunității  

     UC4. Proiectarea unei campanii 

sociale. 

     UC5. Evaluarea unei campanii 

sociale. 

 

 

9. Campania socială – repere 

conceptuale (diferențe dintre 

campania socială, cea comercială 

și cea politică). 

10. Scopul campaniilor sociale. 

11. Tipuri de campanii sociale. 

12. Desfășurarea și evaluarea unei 

campanii sociale. 

     A12. Realizarea  campaniei sociale. 

     A13. Diferențierea campaniilor 

sociale, comerciale și politice. 

A14. Determinarea rolului 

campaniilor sociale în sensibilizarea 

comunității asupra unei probleme 

sociale. 

A15. Identificarea tipurilor de 

campanii sociale și a 

particularităților lor. 

A16. Stabilirea elementelor 

organizaționale ale campaniei 

sociale. 

A17.  Evaluare campaniilor sociale 

în baza criteriilor. 

 

4. Rolul serviciului de asistență comunitară în sensibilizarea și prevenire a problemelor  

     UC6. Estimarea rolului 

asistenței sociale comunitare 

13. Scopul și obiectivele serviciului de 

asistență socială comunitară. 

     A18. Stabilirea scopului serviciului 

asistență socială comunitară. 



7 / 12 

în soluționarea situațiilor 

dificile. 

UC7. Aplicarea metodelor de 

lucru cu beneficiarii în vederea 

depășirii stării de dificultate. 

 

 

14. Sarcini și funcțiile asistenței 

sociale comunitare. 

15. Lucrul cu beneficiarii în vederea 

soluționării/depășirii stării de 

dificultate. 

 

     A19. Identificarea obiectivelor 

serviciului. 

     A20. Realizarea sarcinilor serviciului. 

     A21. Soluționarea/depășirea unor 

situații de dificultate. 

    A22. Propunerea de noi categorii de 

beneficiari în contextul noilor 

schimbări sociale. 

      

 

5. Mobilizarea comunitară  

     UC8. Proiectarea unei activități 

de mobilizare comunitară. 

     UC9. Aplicarea tehnicilor de 

mobilizare socială.  

      

16. Definirea mobilizării sociale. 

17. Tehnici de mobilizare comunitară. 

18. Etapele procesului de mobilizare 

comunitară. 

19. Implicațiile mobilizării comunitare. 

 

     A23. Mobilizarea socială. 

      A24. Determinarea tehnicilor de 

mobilizare comunitară. 

      A25. Respectarea etapelor 

procesului de mobilizare. 

     A26. Estimarea rolului mobilizării 

comunității în soluționarea 

problemelor.    

6. Metodologia de elaborare a proiectelor de intervenție în vederea soluționării problemelor sociale  

UC10. Elaborarea unui proiect 

de intervenție. 

 

20. Proiect de intervenție, program și 

proiect de finanțare – delimitări 

conceptuale. 

21. Elementele proiectului de 

intervenție. 

22. Elaborarea unui proiect de 

intervenție – aspecte practice. 

     A27. Determinarea elementelor 

definitorii ale proiectului de 

intervenție. 

     A28. Stabilirea diferențelor dintre un 

proiect de intervenție, program și 

proiect de finanțare. 

     A29.Identificarea componentelor 

unui proiect de intervenție. 

     A30.Evaluarea  proiectului de 

intervenție pe baza criteriilor. 

     A31. Analiza rolului proiectului de 

intervenție în soluționarea 

problemelor sociale. 

     A32. Elaborarea unui proiect de 

intervenție într-un caz concret. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

o/d 

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucru individual 

Prel. Pr./sem./ 

1.  Problemă socială - repere 

conceptuale 

8 2     2 4 

2.  Diagnoza problemelor sociale 10 2      2 6 

3.  Campania socială ca metodă de 

sensibilizare a comunității 

16 4 4 8 

4.  Rolul serviciului de asistență 

comunitară în sensibilizarea și 

prevenire a problemelor 

6 2 2 2 

5.  Mobilizarea comunitară 9 2     3 4 

6.  Metodologia de elaborare a 

proiectelor de intervenție în 

vederea soluționării problemelor 

sociale 

11 3     2 6 

 Total  60 15 15 30 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de elaborat Modalităţi de evaluare Termini de realizare 

1. Problemă socială - repere conceptuale 

Diferența dintre o problemă 

socială și una personală 

Eseu        Evaluarea scrisă      2- săptămână 

Dinamica problemelor 

sociale în Moldova 

Prezentare powerpoiont Evaluarea scrisă       3 săptămână 

2. Diagnoza problemelor sociale 

Tehnici utilizate în diagnoza 

socială. 

Analiza Swot      Evaluarea orală      4 săptămână 

3. Campania socială ca metodă de sensibilizare a comunității 

      Evaluarea unei campanii 

sociale. 

Prezentare powerpoiont      Evaluarea orală 6 săptămână 

Proiectarea unei campanii Proiect  Evaluarea scrisă 8-9 săptămână 
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sociale. 

4. Rolul serviciului de asistență comunitară în sensibilizarea și prevenire a problemelor 

     Dificultăți și avantaje ale 

activității de asistent social 

comunitar serviciului de 

asistență . 

Chestionar Evaluarea orală 10  

săptămână 

5. Mobilizarea comunitară 

Abilitățile unui mobilizator 

comunitar. 

Studiu de caz Evaluare scrisă 11 săptămână 

6. Metodologia de elaborare a proiectelor de intervenție în vederea soluționării problemelor 

sociale 

     Elaborarea unui proiect de 

intervenție. 

Proiect    Evaluare scrisă 12-15 

săptămână 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1.Probleme latente versus probleme manifeste. 

2.Metode de diagnoză a problemelor sociale. 

3.Campanii sociale desfășurate în Moldova. 

4. Strategii de sensibilizare a opiniei publice în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilități. 

IX. Sugestii metodologice 

 

           Curriculumul „Activități de sensibilizare și prevenire a problemelor sociale” a fost conceput 

ca un prim pas de direcţionare a activităţii de pregătire profesională, dar şi personală în același 

timp a specialiştilor din domeniul asistenţei sociale. În baza acestui curiculum se va elabora 

proiectarea de lungă duată, dar şi proiectarea fiecărei unităţi de conţinut. 

        În transmiterea unităţilor de conţinut s-a utilizat o gamă largă de stategii didactice: concepute 

sub formă de metode, mijloace, forme de organizare, iar pentru fiecare unităte de conţinut a fost 

concepute şi un ansamblu de sarcini individuale, care au menirea de a consolida competenţele 

formate în cadrul lecţiilor, astfel încât să fie formate abilități de sensibilizare a opiniei publice în 

diverse probleme sociale.  

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

            În cadrul procesul de învăţământ, evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o funcţie 

fundamentală şi o componentă a procesului de învăţământ, dat fiind faptul ca nu există act 

educaţional care să nu implice în mod direct sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea şi 
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autoevaluarea didactică. Evaluarea asigură realizarea unor activităţi educaţionale eficiente, care 

au ca scop determinarea: 

 cunoștințelor, atitudinilor, aptitudinilor, competenţelor, deprinderilor elevilor; 

 performanțele celui ce învață; 

 nivelul la care obiectivele propuse inițial au fost atinse; 

 capacităţile pactice în raport cu specificul disciplinei.   

           Acțiunele de evaluare va fi concepute prin asigurarea unei cosecutivități dintre evaluarea 

curentă şi evaluarea finală.  

Evaluarea curentă- se va realiza pas cu pas la fiecare lecție pentru a se realiza un feed-

back și pentru a se intervei imediat în cazul unor insuccese la însușirea conținutului informațional 

de către elevi;  

În cadrul procesului de evaluare curentă se va utiliza un ansamblu de metode de evaluare 

tradiţionale şi moderne cum ar fi: 

Nr. 

Crt. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Evaluarea orală 
 Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu 

tezele puse în discuţie. 

 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării 

prezentate. 

2. Evaluarea scrisă 
 Corectitudine interpretării itemului propus spre rezolvare 

 Corectitudinea rezolvării propuse de condiţiile indicate în item 

 Răspunsurile sunt prezentate concis şi structurate logic 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivelul de prezentare logică a 

ideilor, frazelor. 

 Text formulat citeţ, vizibil, plasarea clară în pagină 

3. Studiu de caz 
 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 

adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz. 
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 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect 

4. Prezentare 

PowerPoint 

 Calitatea prezentării textuale şi grafice 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu 

tezele puse în discuţie 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Personalizarea (să nu fie lucrarea copiată) 

Evaluarea finală- se va realiza la finele cursului sub forma unui examen, cu scopul de a se 

verifica capacitațile și competențele privind cunostințele întregii materii. Un rol important în 

procesul de evaluare îl va avea studiul individual al elevilor, care se va desfășura conform unui 

grafic stabilit și unei tematici prestabilite prin prezentul curriculum. Nota finală a elevilor se va 

calcula utilizînd o formulă de calcul, asfel 60% va constitui media notelor curente obținute pe 

parcursul semestrului, iar 40% va constitui nota obținută la examen. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

         Sălile de clasă să fie asigurate cu condiţiile necesare pentu o bună organizare şi desfăşurare a 

procesului de învăţare. În dependenţă de necesitate să se ofere proiector, ecran, calculator, 

pentru uşurarea învăţării. 

     Fiecare elev să aibă acces liber la sursele bibliorafice necesare studierii cursului. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

   Nr. 

   Crt. 

Denumirea resurselor     Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Nr. de 

exemplare 

disponibile 

1.  Mobilizare comunitară - definiţii, idei, experienţe  

http://www.crips.ro/doc/pr_mcw.pdf 

Internet  - 

2.  Olga Bănălescu. Campania publicitară socială despre 

minorităţi. 

http://www.philippide.ro/Romani%20majoritari_2007

/03_BALANESCU.pdf 

Internet - 

3.  George Neamțu (coord.) Enciclopedia asistenței 

sociale. Iași, 2016 

Librării  - 
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4.  Asistența socială în contextul transformărilor din 

Republica Moldova. Chișinău, 2008 

Biblioteca Națională - 

5.  Ghid pentru primarii in vederea organizării de 

campanii de informare Și conștientizare a publicului 

http://cjvs.eu/downloads/proiecte/2010/03_guideline

_on_public_awareness_raising.pdf 

Internet - 

 


