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NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculum-ul şcolar pentru disciplina opţională “Educaţie civică” poate fi propus ca ofertă de curriculum
la decizia şcolii pentru aria curriculară “Om şi societate”, proiectată având în vedere un buget de timp de 1 oră pe
săptămână.

Documentul sintetizează experienţa pozitivă acumulată în cadrul Proiectului “Educaţie Civică -
curriculum şi pregătirea profesorilor” desfăşurat, în parteneriat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Departamentul de Stat al S.U.A prin Ambasada S.U.A la Bucureşti.
Scopul proiectului este:

• Pregătirea elevilor români în vederea participării active la construirea unei societăţi democratice
pluraliste

• Promovarea relaţiilor democratice între membrii comunităţii şcolare, care include elevi,
profesori, conducerea şcolii, părinţi

• Pregătirea profesorilor pentru susţinerea acestui demers prin activităţile pe care le vor desfăşura
cu elevii.

In elaborarea acestui curriculum autorii au avut în vedere:
• Cerinţele formulate în textul Legii Învăţământului, în special în articolele 3 şi 4 referitoare la

idealul educaţional şi la finalităţile învăţământului
• Achiziţiile anterioare ale elevilor în acest domeniu (în special ca urmare a parcurgerii

disciplinelor Educaţie şi Cultură civică)
• Experienţa internaţională în acest domeniu.

In acest context, necesitatea educaţiei civice este legată de pregătirea tinerilor în sensul:
• Cunoaşterii şi susţinerii ideilor şi valorilor democraţiei
• Manifestării lor ca cetăţeni informaţi şi responsabili
• Participării competente la viaţa şcolii şi, în perspectivă, a societăţii
• Dezvoltării deprinderilor de evaluare, luare a deciziilor şi de apărare a unei poziţii.

Formarea competenţelor vizate se va realiza cu ajutorul a trei unităţi de conţinut, respectiv:
• Fundamente ale democraţiei
• Politică şi democraţie
• Societatea civilă şi rolul ei într-o democraţie.

Autorii consideră că una dintre finalităţile cursului vizează elaborarea şi derularea unor proiecte de activitate
în folosul comunităţii pe baza identificării unor nevoi specifice comunităţilor locale.

Structura curriculum-ului include următoarele componente:
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi unităţi de conţinut
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice.

 Competenţele generale sunt preluate din curriculum-ul şcolar de trunchi comun dezvoltat în liceu pentru
disciplinele specifice ştiinţelor sociale.
 Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut, corespondenţa dintre acestea nefiind biunivocă; o
anumită competenţă specifică poate să fie atinsă prin diferite unităţi de conţinut.
 Valorile şi atitudinile recomandate completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea
afectiv-atitudinală şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finalităţilor educaţiei.

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi
realizarea activităţilor de predare-învăţare în concordanţă cu specificul disciplinei şi cu statutul acesteia de
curs opţional.
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COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea
demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din
viaţa reală

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii –
problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în
cadrul diferitelor grupuri

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi
în schimbare

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT

 Competenţe specifice  Conţinuturi

1.1. Identificarea principalelor valori şi principii ale
democraţiei
2.1. Identificarea şi caracterizarea rolului unei guvernări
democratice în satisfacerea nevoilor şi intereselor
cetăţenilor
2.2. Exercitarea drepturilor cetăţeneşti şi a
responsabilităţilor într-o societate democratică
2.3. Argumentarea necesităţii respectării legilor de către
toţi cetăţenii, inclusiv de cei investiţi cu autoritate
5.1. Participarea cetăţenilor la adoptarea deciziilor şi
soluţionarea problemelor comunităţii prin exercitarea
unor deprinderi specifice de participare

 I. Fundamente ale democraţiei
 De ce ar trebui să alegem democraţia?
 Care sunt principalele valori şi principii ale

democraţiei?
 Cum îţi poţi exercita drepturile şi

responsabilităţile într-o societate democratică?
 De ce este important ca într-o democraţie toţi

cetăţenii, inclusiv cei investiţi cu autoritate să
respecte legile?

 Ce deprinderi de participare sunt necesare unui
cetăţean într-o democraţie ?

1.2. Identificarea şi descrierea instituţiilor democratice
din România
1.3. Identificarea factorilor care influenţează campania
electorală
2.4. Argumentarea necesităţii pluralismului politic într-
o democraţie
4.1. Analizarea factorilor care influenţează participarea
cetăţenilor la alegeri prin exercitarea dreptului la vot
4.2. Analiza impactului pe care alegerile locale şi
naţionale îl are asupra vieţii politice interne şi a imaginii
ţării în străinătate
4.3. Operarea cu criterii valorice pentru evaluarea
activităţilor publice ale reprezentanţilor aleşi

 II. Politică şi democraţie
 Care sunt şi cum funcţionează instituţiile

democratice în România?
 De ce este necesar ca într-o democraţie să existe

mai mult decât un singur partid politic?
 Cum ai organiza tu o campanie electorală?
 Cum ne alegem reprezentanţii?
 Cum ar trebui să ne evaluăm reprezentanţii?

1.4. Identificarea şi analizarea caracteristicilor societăţii
civile şi a rolului structurilor acesteia într-o societate
democratică
3.1 Cooperarea cu ceilalţi membri ai grupului în
vederea identificării şi soluţionării unor probleme
publice controversate
4.4. Demonstrarea calităţii de conducător şi a capacităţii
de a iniţia organizarea unui grup sau a unei coaliţii într-
o democraţie
4.5. Identificarea modalităţilor prin care cetăţenii,
grupurile şi asociaţiile influenţează politicile publice
5.2. Promovarea toleranţei ca valoare a societăţii
democratice şi manifestarea unui comportament tolerant
în rezolvarea unor probleme ale comunităţii

III. Societatea civilă şi rolul ei într-o
democraţie

 Ce este societatea civilă şi care este rolul ei într-o
democraţie?

 De ce avem nevoie de lideri?
 Cum pot cetăţenii, grupurile sociale şi

asociaţiile să influenţeze politicile publice?
 Cum poţi să examinezi şi să iei atitudine faţă de

problemele publice controversate?
 De ce avem nevoie de toleranţă în societate?
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VALORI ŞI ATITUDINI

Procesul de predare-învăţare a cursului opţional “Educaţie civică” are la bază şi promovează
următoarele valori şi atitudini:

• respect faţă de drepturile omului şi demnitatea umană, faţă de Constituţie şi legi, precum şi
disponibilitatea de a se angaja în activităţi care le susţin;

• toleranţă pentru indivizi şi grupuri care manifestă valori, opinii şi credinţe diferite;
• considerarea pluralismului ca o valoare principală a democraţiei;
• implicarea activă în viaţa politică si societatea civilă;
• asumarea responsabilităţilor cetăţeneşti (personale, politice şi economice);
• a fi un cetăţean bine informat, atent la problemele publice.

SUGESTII METODOLOGICE

Prezentul curriculum se adresează profesorilor care doresc să predea disciplina “Educaţie

civică” şi a fost astfel conceput încât să răspundă exigenţelor impuse de noua concepţie asupra

finalităţilor educaţiei, prin deplasarea semnificativă de accent de pe conţinuturi pe competenţe.

Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut. Corelaţia propusă are în vedere

posibilitatea ca orice competenţă specifică să poată fi atinsă prin diferite unităţi de conţinut,

neexistând o corespondenţă biunivocă între acestea .

În vederea formării şi consolidării competenţelor specifice pot fi folosite activităţi de învăţare

cum ar fi:

• analiza de conţinut

• simulare

• jocul de rol

• studiul de caz

• portofoliul

• activităţi de învăţare socială

• activităţi de învăţare prin cooperare

• activităţi în folosul comunităţii

Vor fi folosite ca principale modalităţi de evaluare:

• elaborarea de proiecte pe teme date

• analiza de text

• probe scrise

• observare directă

• portofoliul.
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