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COMPETENȚELE VIZATE 

Disciplina: Sociologie 
Competențe generale 
1. Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizare demersurilor de cunoaștere și 
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală:  
2. Aplicarea cunoștințelor specifice științelor sociale în rezolvarea unor situații-problemă, precum și în 
analizarea posibilităților personale de dezvoltare 
Competențe specifice 
1.1 identificarea rolului sociologiei în analiza faptelor, fenomenelor și proceselor sociale  
2.6 caracterizarea individului în multiplele lui ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social (de 
prieteni, colegi ș.a.) 
Competențe derivate 
1. identificarea și caracterizarea celor cinci etape de formare a grupurilor conform teoriei lui Bruce 
Tuckman 
2. corelarea cunoștințelor dobândite cu experiența personală prin exemplificarea stadiilor de formare a 
grupurilor  
Competențe de literație disciplinară (LD): 
- citirea cu înțelegere (clarificarea conceptelor necunoscute, generarea de întrebări referitoare la text, 
deducerea de semnificații specifice disciplinei) 
- discuții colaborative (formularea de raționamente specifice disciplinei, în colaborare, pentru a evalua 
concepte specifice disciplinei) 
Abilități socio-emoționale (ASE) 
- abilități de relaționare (practicarea muncii în echipă și rezolvarea în comun a problemelor, comunicarea 
eficientă, demonstrarea spiritului de lider) 
 

MOTIVAȚIA 

Lecția are o importanță deosebită deoarece elevii vor fi capabili să înțeleagă modul de formare a 
grupurilor, faptul că întemeierea unui grup nu se face într-un mod arbitrar, ci există anumite etape care 
condiționează apariția, formarea și funcționarea unui grup. 
Informațiile transmise anterior referitoare la definiția grupului, tipologia si clasificarea grupurilor sunt 
absolut necesare pentru a înțelege care sunt etapele prin care trece orice agregarea umană înainte de a 
se definitiva ca grup. Ori, pentru lecțiile viitoare, când vom aborda stratificarea socială, este absolut 
necesară înțelegerea formării grupurilor (care stau la baza stratificării sociale) și a dinamicii acestora. 
Elevii vor putea colabora între ei pentru a rezolva sarcinile primite, își vor putea exersa gândirea critică, 
problematizarea. 
 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 
1. caracterizeze cele cinci etape de formare a grupurilor conform teoriei lui Bruce Tuckman (minim două 
trăsături pentru fiecare etapă); 
2. ilustreze etapele de formare a grupului prin referire la un grup din care fac parte (minim un exemplu); 



3. colaboreze în vederea rezolvării sarcinilor comune. 
 

CONDIȚII PREALABILE 

Pentru a putea atinge obiectivele de învățare propuse, elevii trebui să știe să definească grupul și să 
prezinte caracteristicile acestuia (scop, interese comune; sentiment de apartenență), tipurile de grupuri 
(primare/ secundare; formale/ informale; de apartenență/ referință; închise/ deschise). Totodată, elevii 
trebuie să fie capabili să încadreze într-o anumită categorie/să clasifice diferitele grupuri din care fac 
parte. 
 

EVALUARE  

Evaluarea activităților va fi continuă, pe tot parcursul desfășurării lecției (observarea sistematică a 
comportamentului elevilor). Astfel la începutul orei, printr-un exercițiu prin care elevii trebuie să 
încadreze, în diferite clase, anumite exemple de grupuri (evaluare scrisă); în timpul orei - la fiecare etapă, 
solicitând elevilor să găsească exemple similare din experiența proprie care să fie în concordanță cu 
caracteristicile fiecărui stadiu (evaluare orală); la sfârșitul orei (autoevaluare) - elevii vor trebui să 
completeze jurnalul de învățare (evaluare scrisă). La sfârșitul activității - elevii vor primi un formular de 
feedback referitor la activitățile derulate. 
 

RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

Resurse materiale: 
- fișe de lucru (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4) 
- conexiune la internet. 
https://youtube.com/watch?v=2ZzMIyUzIVY 
https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-development-model/ (text scris) 
Resurse procedurale: 

- exercițiul, discuția structurată, brainstorming, problematizare 

- lucrul în grupe 

- jurnalul de învățare 

Resurse de timp: 2 ore 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

Evocare 

În etapa de evocare, elevii, organizați în grupe de câte trei, vor rezolva o fișă de lucru, referitoare la 
tipologia grupurilor (Anexa 1). Astfel, plecând de la răspunsurile lor, pot fi formulate următoarele întrebări 
care li se adresează: Includerea în grupul clasei a fost făcută pe anumite criterii? Care sunt acestea? La 
început, în clasa a IX-a, cum v-ați simțit când v-ați întâlnit noii colegi? Cum ați legat prietenii? Cum ați 
stabilit cine este șeful clasei? Întrebările au rol de a face apel la experiențele anterioare, autentice care 
permit ca noile conținuturi ce urmează a fi însușite să fie mai ușor înțelese. 
 

Realizarea sensului  

Explorarea noilor conținuturi: 
Activitate 1. Elevilor li se descriu sarcinile: vor urmări un video referitor la formarea grupurilor; înainte de 
vizionare, vor primi o fișă cu trei întrebări la care vor trebui să răspundă individual, pe baza informațiilor 
din film; după prima vizionare, va urma o a doua vizionare, în care filmul va fi oprit după fiecare etapă, 
astfel încât elevii să poată identifica și nota rezolvările pentru cerințele de pe fișă.  

https://youtube.com/watch?v=2ZzMIyUzIVY
https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-development-model/


Activitate 2. Elevilor li se prezintă textul https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-
development-model/ și li se solicită să își completeze răspunsurile de pe fișa de la activitatea 1 cu informații 
noi/ detaliate ce apar în textul dat. 
Se verifică răspunsurile consemnate de elevi și se clarifică anumite aspecte ambigue (material .ppt 
referitor la tema studiată). Pentru fiecare etapă identificată, li se solicită elevilor să ilustreze, făcând apel 
la experiența personală, caracteristicile notate pe fișă. Elevii vor putea să completeze și să își clarifice ideile 
pe care le-au regăsit în video/text cu cele prezentate de profesor.  
Pentru a verifica progresul elevilor, profesorul va analiza fișele rezolvate. Elevii vor primi drept temă 
ilustrarea etapelor de formare printr-un exemplu de grup din care fac parte. 
 

Reflecție 

În etapa de reflecție, elevii primesc o fișă (Anexa 3), jurnalul de învățare. Ei sunt încurajați să își exprime 
gândurile despre procesul învățării, răspunzând la întrebările de pe fișă. Totodată, ei vor răspunde 
întrebărilor din formularul de feed-back. 
 

EXTINDERE 

Plecând de la premisa conform căreia în cadrul unui grup, există întotdeauna un lider fie formal, fie 
informal sau ambele, se ridică întrebarea Care ar fi rolul pe care ar trebui să îl performeze un lider pentru 
a depăși fiecare etapă și a ajunge la o funcționarea și productivitatea maximă a grupului? În acest sens le 
voi sugera să extindă informațiile pe care le-au primit la clasă cu altele noi, de interes pentru ei, vizând 
tocmai răspunsuri la întrebarea de mai sus. Astfel, ei vor putea înțelege rolul liderului și, preluând acest 
status, pot stabili care sunt cele mai bune decizii pe care le pot lua în cazul în care se confruntă cu 
problemele apărute într-unul din stadiile de formare a grupului/grupurilor de apartenență. 
https://medium.com/swlh/team-development-stages-51df5606c0a2  
https://youtube.com/watch?v=IRcZqdGq8fc 
 

REFLECȚIILE PROFESORULUI 

Prin alegerea a două texte autentice de sprijin - un videoclip și un text scris mi-am propus să dezvolt, într-
un mod creativ, capacitățile de LD - citirea cu înțelegere: clarificarea conceptelor necunoscute, generarea 
de întrebări referitoare la text, deducerea de semnificații specifice disciplinei; discuții colaborative: 
formularea de raționamente specifice disciplinei, în colaborare, pentru a evalua concepte specifice 
disciplinei. Din categoria ASE am ales dezvoltarea abilități de relaționare: practicarea muncii în echipă și 
rezolvarea în comun a problemelor, comunicarea eficientă, demonstrarea spiritului de lider, prin 
rezolvarea exercițiilor pe grupe și discutarea etapelor de formare a grupurilor, exprimarea punctelor de 
vedere, identificarea și clarificarea aspectelor neclare. Astfel, în urma activității, a analizării răspunsurilor 
elevilor la întrebările din jurnalul de învățare și formularul de feed-back, am constatat că 27 de elevi din 
cei 28 prezenți au identificat corect cele cinci etape, iar 25 de elevi au precizat cel puțin două caracteristici 
specifice fiecărui stadiu, ceea ce înseamnă că a fost atins primul obiectiv propus. La întrebarea Cum te-ai 
simțit în timpul lecției?, 21 de elevi au precizat că s-au simțit implicați în activitate, 5 - provocați, iar un 
elev s-a plictisit. Consider că activitatea a avut succes, obiectivele au fost atinse, iar elevii au apreciat 
lecția: 
„Cel mai mult mi-a plăcut modul de predare, pe baza suportului video, lăsându-ne pe noi să descoperim 
singuri informațiile înainte de a discuta lecția împreună cu clasa.” 
„Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această lecție este reprezentat de exercițiul propus de profesor, 
respectiv găsirea răspunsurilor pentru anumite întrebări pe baza unui filmuleț, care a contribuit la o mai 
bună înțelegere și aprofundare a informațiilor.” 
„Că a fost o lecție interactivă și am înțeles totul extrem de ușor.” 
„Faptul că noi am prelucrat prima dată informația, ulterior discutând-o la clasă.” 

https://medium.com/swlh/team-development-stages-51df5606c0a2
https://youtube.com/watch?v=IRcZqdGq8fc


 
Mai mult, conform răspunsurilor la cerința lucrul despre care vreau să aflu mai multe, elevii au demonstrat 
că învățarea nu se oprește în limitele impuse de spațiul școlar, ci continuă și în afara lui,  ei dorind să-și 
lărgească cunoștințele cu informații noi despre rolul liderului sau biografia lui Bruce Tuckman.  
Voi continua abordarea unor texte autentice în timpul orelor - din păcate nu sunt foarte ușor de găsit 
astfel încât să corespundă/ să se preteze conținuturilor urmărite, de aceea textele autentice folosite în 
cadrul acestei activități (și nu numai) sunt în limba engleză (pentru elevii noștri nu a fost un impediment). 
Deși foloseam pentru unele teme de studiu anumite texte autentice, voi regândi utilizarea lor prin 
introducerea unor instrumente de verificare a gradului de înțelegere a lor de către elevi. Totodată, pentru 
implicarea activă a elevilor în cadrul procesului de învățare, voi insista pe dezvoltarea abilităților de 
relaționare prin utilizarea mai consistentă a metodelor activ-participative.   
 

ANEXE 

 

Anexa 1 

Stabiliți, pentru fiecare exemplu, ce fel de grup este, în funcție de tipologia cunoscută. Discutați cu colegii 

opțiunile voastre și precizați care sunt contextele în care clasificările voastre sunt corecte. 

a. spectatorii de la o piesă de teatru 
b. cumpărătorii dintr-un shopping center 
c. familia voastră 
d. turiștii dintr-o cabană izolată din cauza zăpezii 
 

Anexa 2 

1. Câte etape sunt? 
2. Cum se numesc? 
3. Ce se întâmplă în interiorul fiecărei etape? - menționați cel puțin două caracteristici pentru fiecare 
etapă. 
 

Anexa 3 

1. Un lucru de care nu sunt singur este ....................................................................................................... 
2. Lucrul despre care vreau să aflu mai multe este...................................................................................... 
3. Aș fi putut înțelege mai bine această lecție dacă..................................................................................... 
4. Ce mi-a plăcut la această lecție a fost ..................................................................................................... 
 

Anexa 4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyw_4M_xuXgAmNPjXxaIJ2V2txeDLU_fyjzt3M9VC4QPM

OA/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyw_4M_xuXgAmNPjXxaIJ2V2txeDLU_fyjzt3M9VC4QPMOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOyw_4M_xuXgAmNPjXxaIJ2V2txeDLU_fyjzt3M9VC4QPMOA/viewform

