Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020
Probă scrisă
Sociologie
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Fie următorul text: Educația este o componentă fundamentală a oricărei societăți, întrucât asigură
transmiterea și reproducerea culturală și socializarea membrilor tinerei generații. De altfel, din
perspectivă sociologică, educația poate fi înțeleasă ca un caz particular al proceselor de
socializare, constând în transmiterea și reproducerea intergenerațională a conținuturilor și
instrumentelor culturale ale unei societăți.
Adrian Hatos, Educație în Sociologie, vol. coord. de Lazăr Vlăsceanu
Pornind de la textul dat, elaboraţi o analiză, de aproximativ două-trei pagini, a rolului educației în
procesul de socializare. În realizarea analizei veţi avea în vedere următoarele repere:
- precizarea înțelesului noțiunilor sociologice: educație, socializare, reproducere culturală,
interacționism simbolic;
- examinarea rolului școlii în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în
formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru
împlinirea și dezvoltarea personală, aceasta fiind expresia idealului educațional formulat în Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza specificării
corelațiilor societate-cultură, educație-socializare, educație formală-educație nonformală;
- construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia există inegalități
de acces între copiii din diferite clase sociale.
Notă! Pentru conținutul analizei se acordă 27 de puncte. Pentru redactarea analizei se acordă
3 puncte, astfel: încadrarea în limita de spațiu precizată (1 punct), calitatea organizării ideilor
(1 punct), demonstrarea abilităților de analiză și de argumentare (1 punct).
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Instituția socială a familiei în societățile contemporane a cunoscut, în ultimele decenii, transformări
profunde care privesc inclusiv comportamentele familiale: creșterea importanței relațiilor
emoționale și afective între parteneri, diversificarea formelor de conviețuire, modificarea diviziunii
rolurilor în cadrul familiei.
A. Caracterizați noțiunea sociologică de familie, ca instituție socială.
4 puncte
B. Detaliați, din punct de vedere sociologic, transformările din ultimele decenii care au marcat
familia tradițională, definită explicit, prezentând totodată familia contemporană și influențele
societății actuale asupra acesteia.
14 puncte
C. Ilustrați printr-un exemplu, ce ia ca reper una dintre funcțiile familiei, o situație socială ce poate
genera divizarea rolurilor în cadrul familiei, cu efecte pozitive asupra integrării sociale a copilului.
6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Realizați designul unei cercetări sociologice cu tema Influența veniturilor în restructurarea poziției
sociale a individului. Această cercetare îşi va propune să surprindă relația dintre clasele sociale și
criteriile utilizate de sociologi pentru a clasifica indivizii (nivelul de școlarizare, cariera, ocupația,
profesia, funcția, venitul personal, patrimoniul).
În realizarea cercetării veţi avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea succintă a unei trăsături a cunoașterii comune și a unei trăsături a cunoașterii
științifice cu privire la structura claselor sociale în societățile contemporane;
- precizarea semnificației a cinci dintre criteriile utilizate de sociologi pentru a clasifica indivizii;
- construirea unei ipoteze de lucru;
- stabilirea explicită a universului cercetării, prin eșantionarea rațională a grupului țintă;
- elaborarea unui chestionar care să cuprindă 10 întrebări (5 închise și 5 deschise), urmate de 3
întrebări de identificare.
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