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Cultura civicã ºi Educaþia antreprenorialã sunt,
în proiectul „A doua ºansã“, un prilej de a educa
fãcând. Programa de Culturã civicã invitã
cursanþii la o discuþie despre instituþiile statului
ºi comportamentele democratice.
Disciplina Culturã civicã poate transforma cursanþii
în persoane informate, la nivelul mediu al
cetãþeniei, în persoane care înþeleg cum funcþio-
neazã comunitatea în care trãiesc, bucuroase ºi
surprinse cã la ºcoalã este frumos, nu tocmai
greu, pentru cã este vorba despre ceea ce ei ºtiu
sau cred cã ºtiu cel mai bine: viaþa fiecãruia
dintre ei. Acest fapt ar putea sã îi încurajeze ºi sã
îi stimuleze sã continue programul, reuºita în
modulul de Culturã civicã având posibilitatea de
a influenþa decisiv participarea la cursurile
celelalte.

Cursanþii din proiectul „A doua ºansã“ se aflã
înr-o situaþie paradoxalã: pentru cã nu au putut
sã facã ºcoala puþin câte puþin (adicã exact cât
trebuie într-un an), o fac acum recuperând doi
ani într-un an. Nu uitaþi însã cã vârsta ºi
experienþa lor de viaþã sunt principalele puncte
de sprijin pentru reuºitã. Lor ar trebui sã li se
adauge o stare psihicã pozitivã, adicã: 

• încredere;
• puþinã ambiþie;
• finalitate clarã; 
• plãcerea de a vedea cã pot reuºi; 
• bucuria de a lucra ceva bine într-un grup

care nu îi agreseazã ºi nu îi înjoseºte;
• siguranþa ºi securitatea personale. 

Toate acestea sunt presupuse de conþinuturile
curriculumului de Culturã civicã. Este deci
posibil ca starea psihicã favorabilã achiziþiei
ºcolare (de cunoºtinþe ºi comportamentalã) sã fie
dobânditã de cursanþi discutând despre temele
propuse ºi exersând efectiv în clasã comporta-
mente democratice. 

Ghidul care urmeazã nu vã va aduce noutãþi,
ci se va referi la probleme metodice, care cu
siguranþã vã sunt familiare. El va cuprinde
trimiteri la modul de lucru din timpul orelor ºi
la unele particularitãþi ale conþinutului
disciplinei Culturã civicã. Rostul acestor rânduri
nu este decât de a vã pune problemele, sub forma
unor enunþuri generale (concordante cu
principiile didactice promovate de proiectul 
„A doua ºansã“) ºi a unor sugestii punctuale
corelate fiecãrei lecþii din ghidul adresat cursanþilor.

Iatã câteva probleme didactice generale, a cãror
prezenþã trebuie avutã permanent în vedere în
cadrul tuturor orelor ºi activitãþilor pe care le
derulaþi în cadrul proiectului. 

1. Competenþele specifice disciplinei
Programa disciplinei Culturã civicã îºi propune
construirea unei competenþe generale formulate
sintetic astfel: a acþiona ca bun cetãþean în baza
valorilor democratice.
Realizarea ei se concretizeazã prin dezvoltarea
unor competenþe specifice, ºi anume: 

• recunoaºterea, în acord cu prevederile
legale, a drepturilor, a îndatoririlor ºi a
responsabilitãþilor cetãþeneºti;

• cunoaºterea mecanismelor prin care
drepturile cetãþenilor sunt apãrate într-un
sistem democratic;

• utilizarea principalelor forme de acþiune ºi
de comunicare democraticã în cadrul
societãþii.

Nu putem considera cã dupã parcurgerea unei
unitãþi de învãþare am dezvoltat deja o anume
competenþã. Fiecare lecþie va contribui la forma-
rea lor. Pentru aceasta este nevoie de mult
exerciþiu. Imaginaþi, în funcþie de subiectul dat,
cât mai multe situaþii concrete în care cursanþii
ar trebui sã acþioneze în calitate de cetãþeni. 
Fiþi atenþi la temele zilei ºi încercaþi sã nu le
ocoliþi în clasã. Folosiþi exemplele din Ghidul
cursantului ºi actualizaþi, contextualizaþi.
Dinamica unui curriculum este mai accentuatã
decât ritmul de tipãrire ºi retipãrire a unor
materiale de lucru în clasã.

Fixaþi-vã, aºadar, obiective pentru fiecare
lecþie. Cel puþin douã, nu mai mult de trei. În
general, fiecare lecþie va folosi puþine concepte.
Ele vor fi definite în mai multe moduri. Uneori
prin gen proxim ºi diferenþã specificã, alteori
prin sinonime, ostensiv (adicã printr-un exemplu
bine ales), prin indicarea modului în care a luat
naºtere. Toate difiniþiile sunt bune. Nu consideraþi
cã doar definirea prin gen proxim ºi diferenþã
specificã este definiþie corectã. În ultimã
instanþã, dacã un termen este corect folosit în
context, este foarte bine. Existã ºi definiþii
contextuale.

Dacã au înþeles termenii, întrebaþi-vã de ce 
i-am introdus în lecþie, cum i-ar putea folosi
pentru a înþelege viaþa de zi cu zi. 

Sugestii metodice generale pentru
modulul I de formare civicã generalã:
Culturã civicã
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Principalele operaþii pe care cursanþii din proiect
le-ar putea face (ca toþi cursanþii, de altfel) sunt:

• identificarea, dintr-o înºiruire datã;
• exemplificarea, întâi dupã model ºi apoi

independent;
• compararea prin sublinierea asemãnãrilor

ºi a deosebirilor, întâi dupã model ºi apoi
independent;

• construcþia personalã a unui punct de
vedere, întâi dupã model ºi apoi independent.

Pentru a formula obiectivele vã sugerãm câteva
verbe:

• a înþelege;
• a exemplificarea;
• a aplica;
• a analiza;
• a sintetiza;
• a evalua.

Pentru fiecare caz în parte, gândiþi-vã dacã
operaþiile sunt realizate individual sau în grup,
dupã model sau independent, scris sau oral, pe
cazuri la prima vedere sau nu. Toate situaþiile
sunt importante, echilibraþi-le ºi ponderaþi-le în
funcþie de temã, clasã, stare de spirit, evenimente
din viaþa cursanþilor.

2. Metode de lucru interactive
Folosiþi în cadrul tuturor orelor metode de lucru
interactive. Atenþie însã la o capcanã pe care
aceste metode ne-o întind. În fiecare caz, în
fiecare lecþie stabiliþi înainte dacã vreþi sã
transmiteþi niºte informaþii sau vreþi sã-i puneþi
pe cursanþi sã gândeascã. Dacã transmiteþi infor-
maþii (utile, cu siguranþã) atunci la sfârºit veþi evalua
în principal memorarea lor ºi nu asta se urmãreºte.

Dacã stabiliþi ºi ce vor face cursanþii cu
informaþia, atunci veþi gãsi ºi adevãrata problemã
a lecþiei. Aceasta înseamnã cã noi putem face o
lecþie „activã“ dar cu spor redus în dezvoltarea
gândirii critice. 

Reamintim câteva metode de lucru în clasã
indicate pentru disciplina Culturã civicã:

• învãþare prin cooperare;
• brainstorming;
• joc de rol;
• simularea unui proces;
• dezbatere simplã (cu decizia luatã de

„public“);
• invitarea unei persoane resursã;
• vizitã pe „teren“;
• studiu de caz;
• expunere structuratã de întrebãri;
• analizã de text (din publicaþii

nespecializate, respectiv ziare ºi reviste).
Indiferent de modul în care se construieºte
proiectul didactic al fiecãrei lecþii, el trebuie sã
reflecte câteva tipuri de activitãþi: 

• pregãtirea pentru orã (încãlzirea);
• reactivarea cunoºtinþelor;

• înþelegerea cunoºtinþelor/activitãþilor noi;
• exersarea aplicãrii acestora; 
• evaluarea ºi autoevaluarea; 
• posibila extindere. 

Proiectul didactic al fiecãrei lecþii trebuie sã
implice alternativa, pluralismul, sã deschidã
discuþia. Dacã cursanþii nu înþeleg anumite
lucruri sau manifestã un interes de cunoaºtere
anume, sau au avut o experienþã specialã în acea
sãptãmânã, ora trebuie direcþionatã þinându-se
seama de ele.

3. Învãþarea în clasã a cursanþilor
Atenþie la învãþarea din clasã. Ea este esenþialã.
Proiectarea lecþiei trebuie sã aibã constant în vedere
rãspunsul la întrebarea „Ce fac cursanþii în
timpul ... (în care eu scriu la tablã sau vorbesc, în
timpul în care ceilalþi vorbesc)? În permanenþã
cursanþii trebuie sã aibã o sarcinã clarã, care sã
nu fie doar sã asculte. Ei ar trebui sã
asculte/scrie/citeascã ceva ºi sã:

• aleagã (un nume, o idee, un rãspuns etc.); 
• sã reþinã; 
• sã completeze;
• sã spunã ce este greºit/nepotrivit/interzis

în situaþia datã etc.
Exersaþi suficient fiecare competenþã ºi asiguraþi-vã
cã fiecare cursant a fost pus în situaþia de a
rezolva exerciþiile date. Înainte de a-i grupa,
lãsaþi-i sã lucreze, sã se gândeascã individual. 
În felul acesta veþi fi siguri cã pasul urmãtor
(colaborarea) este posibil.

4. Ce presupune individualizarea învãþãrii
Încã din primele lecþii de Culturã civicã,
cursanþii învaþã cã ei sunt unici, cã trebuie
respectaþi aºa cum sunt, cã demnitatea lor nu
poate fi încãlcatã. Acest lucru se va întãri în
mintea lor în condiþiile în care vom practica în
mod constant o strategie a individualizãrii.

Individualizarea învãþãrii presupune
acceptatea ºi respectarea diferenþelor, asigurarea
sprijinului necesar fiecãrui cursant astfel încât sã
poatã depãºi problemele cu care se confruntã. Se
aºteaptã din partea cadrului didactic sã rezolve
probleme variate care þin de diversitate culturalã,
de condiþii economice precare, de diversitate
etnicã, de particularitãþi personale etc. În ciuda
unei posibile diversitãþi foarte largi a cursanþior,
noi ar trebui sã-i asistãm în mod individualizat,
adecvat ºi eficient. Aceasta presupune cã,
respectând specificul fiecãruia, cursanþii vor învãþa
sã se respecte unul pe celãlalt ºi sã creeze astfel o
comunitate educaþionalã care sã valorizeze diver-
sitatea ºi sã o transforme în avantaj educaþional.
În mod concret acest lucru ar presupune:

• cunoaºterea cursanþilor ºi a problemelor lor;
• posibilitatea cursanþilor de a alege (teme,

exemple, echipa de lucru, materiale etc.);

PROGRAMUL „A DOUA ªANSÃ“ • NIVEL SECUNDAR 5



• sarcini diferenþiate pentru dezvoltarea
aceleiaºi competenþe (în funcþie de vârstã,
experienþã, motivaþie);

• lucru pe grupe cu sarcini diferite.
Ideea de bazã a acestui manual este simplã:
cursanþii îºi vor scrie propriile materiale. Acest
lucru va permite asigurarea câtorva aspecte:

• individualizarea materialului de învãþare
(pentru ca situaþiile ºi exemplele de
instituþii ºi comportamente sã fie exact cele
care se potrivesc fiecãrui grup de cursanþi
din localitatea lor); 

• stimularea participãrii cursanþilor la
completarea informaþiei prin investigare
localã;

• motivarea lor prin construirea unui produs
pe care ºi alte persoane l-ar putea folosi.

Pentru a-i ajuta în munca lor, va trebui sã îi
îndrumaþi la fiecare pas în finalizarea
materialelor cerute de fiecare lecþie. Toate acestea
vor deveni elementele portofoliului lor ºi vor
reprezenta paºi în cunoaºterea domeniului civic.
Optaþi, aºadar, pentru lucrul pe fiºe, foi ºi cartoane
ºi nu pe caiet, care le îngusteazã experienþa.
Selectaþi produsele finale separându-le de cele 
de parcurs ºi reþineþi-le pe cele dintîi.

Nu uitaþi sã îi încurajaþi. Este o „joacã“
serioasã. Toate problemele lor – de cunoaºtere ºi
de viaþã – ar putea fi transferate personajelor lor.
Fiecare va putea gãsi câte un rãspuns pentru sine
atunci când este pus sã îl ajute pe un altul.
Lecþiile vor avea elemente comune: informaþii
care pot fi folosite, exerciþii ºi activitãþi, situaþii
problematice. Încercaþi ca la sfârºitul fiecãrei
lecþii rãspunsul la o posibilã întrebare de genul
„Aþi învãþat ceva nou azi?“ sã fie pozitiv.

5. Respectarea confidenþialitãþii
Fiecare cursant are o poveste personalã, o
experienþã de viaþã care l-a fãcut sã nu termine
ºcoala la vreme. Poate cã nu este tocmai plãcutã.
Dacã o ºtiþi, nu o divulgaþi. O puteþi introduce
însã în exerciþii de tipul „sã presupunem cã...“
Aceste exerciþii vor crea posibilitatea celor în
cauzã sã intervinã sub vãlul invizibilitãþii lor ca
exemplu în cazul dat. 

Este una dintre tipurile de activitãþi folosite în
drama-terapie. Se contureazã o situaþie, ºi „spectatorii“
sunt invitaþi sã intre în joc ºi sã preia rolul
personajelor, sã decidã ce ar face în locul lor. 
În acest fel, ei îºi proiecteazã propria experienþã,
folosesc modul propriu de acþiune în situaþie,
aproape de ceea ce au trãit ºi nu le-a plãcut,
putând retrãi altfel propria poveste. Este o expe-
rienþã beneficã pentru cursanþi. Trebuie sã aveþi
însã grijã sã nu jigniþi, sã nu lãsaþi sã se repete,
prin acþiuni ale colegilor, istoriile neplãcute.

6. Atenþie la cazurile care contrazic sau încalcã
regula generalã
Atenþie la situaþiile care nu se pliazã cazurilor
generale pe care le folosiþi. Vorbiþi ºi valorizaþi
astfel încât nimeni sã nu fie în afara cazurilor
alese sau sã se simtã nefiresc. De exemplu:

• dacã vorbiþi despre certificat de naºtere, ar
putea ca unii cursanþi sã fie fãrã asemenea
acte; nu valorizaþi negativ, este posibil sã
discutaþi cum se poate repara aceastã lipsã;

• dacã vorbiþi despre familie ºi despre
relaþiile dintre membrii ei, gândiþi-vã cã
unii ar putea fi din familii care i-au respins;  

• dacã explicaþi trãsãturile morale ale
persoanei, insistaþi asupra posibilitãþii
schimbãrii, corectãrii, integrãrii, în cazurile
în care cursanþii au fost în situaþia de a
avea experienþe negative;

• dacã vorbiþi despre autoritãþi, faceþi
distincþia între o instituþie democraticã,
aflatã în slujba cetãþeanului, ºi
comportamente individuale corupte ale
funcþionarilor instituþiei respective.

7. Conºtientizarea stereotipurilor ºi 
a prejudecãþilor
Lecþiile de Culturã civicã sunt un teren propice
al manifestãrii stereotipurilor ºi prejudecãþilor,
ºi ale cursanþilor, dar ºi ale noastre.
Stereotipurile sunt necesare activitãþii noastre.
Ele simplificã puþin condiþia noastrã de
persoane veºnic conºtiente. Când acþionãm pe
baza stereotipurilor, câºtigãm energie pentru
acþiuni care ne solicitã mai mult. Unele
stereotipuri sunt negative.

În general, prin prejudecatã se înþelege o idee
sau o pãrere greºitã pe care cineva ºi-o face
asupra unui lucru pe care nu-l cunoaºte deloc
sau îl cunoaºte superficial. Credinþa cã unele
animale sunt periculoase din cauza felului în
care am fost învãþaþi sã ne raportãm la ele este o
prejudecatã. Unele dintre prejudecãþi se referã
la semenii noºtri. Ele apar atunci când nu
judecãm o persoanã dupã însuºirile ºi faptele
sale, ci în funcþie de pãrerile noastre despre
grupul din care ea face parte. De exemplu: dacã
cineva este bâtrân, este mai înþelept, dacã este
bãiat, este mai neastâmpãrat, dacã este strãin,
este mai rãu º.a.
A avea prejudecãþi înseamnã:

• sã ai o pãrere preconceputã, lipsitã de
temei despre cineva;

• sã nu judeci persoana dupã faptele ei;
• sã accepþi sau sã respingi acea persoanã în

funcþie de pãreri;
• sã tratezi acea persoanã prietenos sau

duºmãnos în funcþie de prejudecatã.
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Formele cele mai des întâlnite ale prejudecãþilor
sunt: 

• rasismul;
• naþionalismul;
• xenofobia (ura faþã de strãini);
• antisemitismul;
• sexismul;
• gerontofobia (ostilitatea faþã de bãtrâni).

În formarea prejudecãþilor, un rol important îl are
tratarea diferenþelor dintre oameni ca semne,
criterii de separare a lor. Astfel, se poate consi-
dera (greºit) cã a fi diferit de un grup înseamnã a
fi contra grupului respectiv. Tratãm diferenþele,
aratã unii autori, ca ºi când „noi“ am avea
însuºiri pozitive, iar „ei“ au însuºiri negative1.

Puneþi, aºadar, problema prejudecãþilor ºi
stabiliþi împreunã cu cursanþii ce trebuie sã faceþi
pentru a nu judeca lucrurile eronat. Stimulaþi
cursanþii sã verifice orice luare de poziþie, sã vadã
dacã este sau nu rezultatul unor prejudecãþi.
Acest exerciþiu le va fi folositor atât în situaþiile
ºcolare, cât mai ales în viaþa realã.

8. Putem þine orele de Culturã civicã fãrã sã
facem politicã în clasã?
Rãspunsul este categoric da. În lecþiile de Culturã
civicã discutãm despre domeniul politic. A face
politicã în clasã presupune exprimarea ºi
impunerea punctelor de vedere personale, ale
cadrului didactic sau ale cursanþilor, cu rol de
adevãr, punct de referinþã, corectitudine politicã.
Fiecare cetãþean are dreptul la o opinie. A o
transmite celorlalþi ca adevãr (eventual unic) ºi a
o impune cu forþa autoritãþii pe care profesorii o
au reprezintã însã o greºealã nu numai didacticã.
Discutarea prevederilor constituþionale, a
relaþiilor politice dintre individ ºi instituþii
trebuie sã se facã prin referire la Constituþia
României, la lege ºi la principii democratice.
Punctele personale de vedere trebuie prezentate
ca atare, fãrã îngrãdirea opþiunii individuale ºi
fãrã ca cursanþilor sã le fie teamã cã, dacã nu sunt
de acord cu profesorul, vor fi sancþionaþi. 

9. Valori civice ºi contextualizare 
Deschidere, pluralism, alternativã, respectarea
demnitãþii umane sunt câteva valori care însoþesc
cursul de Culturã civicã pe toatã întinderea lui.
De la aceste valori nu ne abatem ºi nu le
încãlcãm în nici o condiþie. Exersarea lor asigurã
învãþarea comportamentelor civice democratice
ºi cetãþenia participativã.

Contextualizarea este necesarã pentru înþele-
gerea valorilor ºi a modului în care acestea sunt
prezente în comportamentele noastre. Aplicarea
regulilor este totdeauna contextualizatã.
Atitudinile bazate pe valori, de asemenea. 
Din perspectivã didacticã, transmiterea valorilor
ºi a regulilor democraþiei fãrã a le judeca în
contexte variate duce la îndoctrinare ºi la absenþa
competenþei de a judeca singur ºi de a aplica
individual cele aflate. Cu alte cuvinte,
competenþa vizatã direct de disciplina Culturã
civicã nu se poate realiza fãrã exerciþiul constant
al judecãrii în context. 

10. Experienþã de limbaj   
Discuþiile din cadrul disciplinei Culturã civicã ar
trebui sã ofere ºi o experienþã de limbaj
deosebitã. Una dintre presupoziþiile de lucru în
disciplinã este cã uºurinþa înþelegerii prin
discutarea problemelor sociale duce mai uºor la
formarea deprinderilor civice. Înþelegerea este
posibilã prin folosirea unui limbaj suficient de
nuanþat. De aceea, exerciþiile din timpul orelor ar
trebui sã fie totdeauna ºi de genul „formulaþi o
propoziþie cu ...“ sau „care este sensul
cuvântului ... în urmãtoarele enunþuri?“.
Asemenea exerciþii vor avea rolul de repere
pentru cursanþi în înþelegerea independentã a
unor fapte reale ºi vor duce la exprimarea corectã
a propriilor gânduri. Tipul de exerciþii care
conduc la exersarea limbajului nu apar frecvent
în Ghidul cursantului din cauza lipsei de spaþiu.
Dumneavoastrã puteþi suplini aceastã lipsã
folosind un moment din fiecare lecþie pentru
dezvoltarea limbajului civic (ºi nu numai).
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Începerea modulului de Culturã civicã coincide
cu începerea ºcolii. Prezentaþi programul,
materialele, modul de lucru, finalitãþile. Faceþi
dumneavoastrã o listã de întrebãri ºi cereþi-le sã
o completeze cu altele. A întreba nu este ceva
negativ. Dimpotrivã. Valorizaþi punerea de
întrebãri. Ea este o metodã de lucru în clasã
foarte productivã.

Ajutaþi-i sã se cunoascã între ei. A ºti numele
cuiva nu înseamnã a-l ºi cunoaºte. Lãsaþi-i sã
povesteascã despre ei. Atât cât vor, atât cât pot.
Nu-i forþaþi. Poveºtile lor nu vor fi fiind, poate,
cele mai fericite. Poate cã nici nu se exprimã
bine, corect sau frumos. Nu lãsaþi sã se facã nici
un fel comentarii. Insistaþi asupra firescului
situaþiei în care sunteþi. Pe lângã modalitãþile de
deschidere a cursurilor pe care dumneavoastrã le
practicaþi vã sugerãm câteva acþiuni de prezentare:  

• Fiecare cursant se prezintã singur, arãtând
ce anume crede el cã îi este caracteristic
dincolo de nume (familie, preferinþe, de ce
a venit în program, ce planuri are etc.).
Colegii vor spune la sfârºit ce au reþinut. 
S-ar putea prezenta ca simpli cetãþeni. 

• Participanþii formeazã perechi. Fiecare
cursant va da celuilalt coleg câteva detalii
despre sine (profesionale, familiale, sociale
etc.). Prezentarea se va face încruciºat –
fiecare membru al unei perechi va spune
tuturor ceea ce a reþinut despre colega sau
colegul sãu.

• Atunci când participanþii se cunosc relativ,
se vor forma grupe de 3-4 cursanþi. Ei vor
discuta câteva minute despre elementele
pe care le au în comun ºi care au fãcut ca
ei sã se afle în acel moment la curs. Unul
dintre membrii grupului va aminti numele
fiecaruia dintre ei ºi va prezenta
concluziile la care au ajuns ca echipã.
Elementele comune se pot reþine la tablã,
ele indicând specificul grupului. Cursanþii
vor fi rugaþi sã spunã dacã sunt de acord
cu caracteristica desprinsã de dumneavoastrã.
Dacã nu sunt, sã o formuleze ei. Puteþi
greºi intenþionat, pentru a vedea dacã
reacþioneazã. Dacã nu reacþioneazã,
corectaþi dumneavoastrã prezentarea.

• La final, puteþi solicita participanþilor sã se
ridice în picioare atunci când îndeplinesc
un anumit criteriu pe care dumneavoastrã
îl rostiþi. De exemplu:
– sã se ridice toþi cei care lucreazã în

construcþii; 
– sã se ridice toþi cei care au împlinit 18

ani ºi au votat cel puþin o datã;
– sã se ridice toþi cei care au un copil.

Puteþi adapta criteriile la ceea ce ºtiþi despre
cursanþi cã au fãcut pânã în acel moment. Nu
alegeþi fapte neplãcute (cine a avut probleme cu
poliþia, cine nu are locuinþã, cine a rãmas
repetent când s-a înscris prima datã la ºcoalã
etc.). Sã nu uitãm cã noi încercãm sã îi motivãm
pentru continuarea ºi finalizarea învãþãmântului
obligatoriu.

Important este sã folosiþi acest moment pentru a
evalua situaþia de la care porniþi. Încercaþi sã aflaþi:

• cum citesc (folosind, ca ºi cum ar fi
întâmplãtor, materiale scrise);

• cum se exprimã oral atunci când vorbesc
despre sine;

• dacã vorbesc corect (dacã fac acorduri ºi
þin seama de corelarea timpurilor);

• dacã se pot concentra pentru îndeplinirea
unei sarcini mai mult de 3-5 minute;

• dacã sunt sau nu timizi/timide, cu tendinþa
de a se impune sau a se subordona;

• cum relaþioneazã atunci când au sarcini
comune.

Faceþi aceastã evaluare pentru dumneavoastrã,
dincolo de evaluãrile iniþiale specifice
disciplinei. Reþineþi în scris aceste informaþii din
prima sãptãmânã. Ele vã vor folosi nu numai în
evaluãrile finale, ci ºi în evaluarea generalã a
proiectului. Faceþi, acolo unde este posibil, cât
mai multe fotografii. Daþi ºi cursanþilor un
exemplar. Construiþi-le amintirile, astfel încât,
atunci când vor încheia ºcoala, sã se bucure cã li
s-au întâmplat lucruri plãcute, pozitive în orele
de Culturã civicã. Acest lucru va avea influenþã
în construirea cetãþeniei democratice ºi deci în
atingerea competenþei generale pe care urmãrim
sã o realizãm.
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Sugestii metodice pentru iniþierea
modulului de Culturã civicã



Sã învãþãm împreunã!1

În primele lecþii, cursanþii trebuie sã-ºi
construiascã grupul de personaje. Ei trebuie sã
primeascã ajutorul dumneavoastrã. Grupul
imaginat va fi mai mare sau mai mic, aºa cum
vor decide ei. Caracteristicile grupului vor fi sta-
bilite împreunã. Ei vor fi atenþi la:

• tipul de grup (sunt rude, prieteni, doar
colegi de ºcoalã, colegi de muncã); ajutaþi-i
sã stabileascã un grup care sã semene cu
ei, pentru ca situaþiile ce urmeazã sã
beneficieze de experienþa lor socialã;

• sexul membrilor grupului (ajutaþi-i sã
construiascã un grup echilibrat fete-bãieþi);

• povestea fiecãruia (asiguraþi-vã cã în grup
existã experienþe ºi pozitive, ºi negative;
sugeraþi-le cã ar putea fi ºi o persoanã cu
handicap).

Stabilind grupul, creaþi cursanþilor ocazia de a
discutata despre urmãtoarele probleme, actualizând
cunoºtinþele lor de pânã acum:

• ce este o persoanã;
• diferenþele dintre persoane;
• criterii pentru a compara persoanele;
• prejudecãþi legate de diferenþele dintre

persoane;
• ideea respectãrii demnitãþii umane, a

respectãrii fiecãruia indiferent de particu-
laritãþi, probleme, avere, performanþe.

Încurajaþi-i sã decidã cã localitatea în care grupul trãieºte este chiar localitatea lor. Puteþi actualiza
astfel câteva elemete de istorie ºi geografie locale necesare oricãrui cetãþean.

Un moment important pe care tema îl prilejuieºte este acela al formulãrii regulilor. Ajutaþi-i sã
formuleze regulile grupului lor. Acestea ar putea fi ºi reguli ale clasei. Regulile se formuleazã la
începutul ºi înaintea derulãrii faptelor pe care le normeazã. Dacã pe parcurs se introduc noi reguli
înseamnã cã ele sunt pãrtinitoare. Atunci când apare o situaþie ºi ne dãm seama cã nu avem reguli,
introducerea unor reglementãri „dã dreptate“ inevitabil cuiva. Prin aceasta, legea devine pãrtinitoare.
Nu se introduc deci reguli ad-hoc. 

Exerciþiile acestor prime ore duc la producerea unor materiale care vã vor fi utile în evaluare. Este
bine sã indicaþi pãstrarea în portofoliu a urmãtoarelor:

• fiºele personajelor (cu descrierea lor);
• regulile grupului stabilite în clasã,
• fiºa completatã a factorilor care au influenþat formarea lor civicã.

Cetãþenia se poate obþine în mai multe moduri:
• calitatea de cetãþan este datã de locul naºterii;
• calitatea de cetãþean este datã de cetãþenia pãrinþilor;
• calitatea de cetãþean este dobânditã la cerere, cu îndeplinirea condiþiilor stabilite de fiecare stat.

Existã situaþii în care o persoanã are dublã cetãþenie. De exemplu, o persoanã nãscutã peste graniþã
din pãrinþi români are cetãþenia românã, dar o poate avea ºi pe a þãrii în care s-a nãscut. Aceasta se
întâmplã numai dacã legislaþia þãrii respective are prevederi speciale în acest sens.

Cetãþenia românã nu poate fi retrasã unei persoane care a dobândit-o prin naºtere, conform Art. 5
al Constiuþiei României.
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SUGESTII METODOLOGICE PENTRU CAPITOLUL II

Despre Constituþia României 1
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exerciþiul într-o activitate cu efecte educaþionale contrare celor urmãrite de proiect.
• Constituþia ar trebui sã conþinã prevederi democratice. Aceasta înseamnã cã drepturile

fundamentale ale fiecãrei persoane trebuie respectate. Pentru ca un drept sã fie respectat, o
instituþie trebuie sã aibã ca obiect asigurarea respectãrii lui. Cursanþii fac astfel exerciþiul de a
formula drepturile, dar ºi pe acela de a gândi instituþiile necesare ale statului.

• O constituþie democraticã face imposibil abuzul, cumulul de putere, dictatura. O problemã
importantã este cum se limiteazã puterea instituþiilor statului. 

Nu cereþi cursanþilor dumneavoastrã sã fie niºte legiuitori adevãraþi. Nu-i lãsaþi însã nici sã alunece în
demagogie ºi reverie diurnã. Important este sã coreleze cetãþeanul ºi drepturile lui cu instituþiile
existente în societate. De aceea întrebaþi ce drepturi se acordã ºi cine asigurã realizarea lor. Aceste
întrebãri vor ghida redactarea. Exerciþiul urmãtor din Ghidul cursantului sugereazã câteva criterii de
evaluare a constituþiilor redactate, dând de fapt sugestii referitoare la conþinutul presupus.

Prima Constituþie a României a fost adoptatã în 1866, la venirea în þarã a lui Carol I de
Hohenzollern. Aceastã constituþie a fost în vigoare pânã în 1923, când a fost adoptatã o nouã
constituþie (dupã rãzboi, România îºi întregise teritoriul, formând România Mare, fapt care trebuia sã
fie reflectat de constituþie).

Dupã acest moment, constituþiile adoptate au legiferat statul comunist ºi practicile lui. 
Prima constituþie de dupã 1989 este cea din 1991, adoptatã de o Adunare Constituantã, cu 414

voturi pentru ºi 95 de voturi contra. La 8 decembrie 1991 a fost organizat referendumul pentru
aprobarea Constituþiei.

În procesul dezvoltãrii României ca stat de drept, în 2003 Constituþia a fost modificatã. Dupã ce a
fost votatã de cele douã camere (Legea nr. 669 de revizuire a Constituþiei, publicatã în Monitorul
Oficial din 22 septembrie 2003), ea trebuia sã primeascã ºi aprobarea poporului, fapt realizat în urma
unui referendum. Votul, din 19 octombrie 2003, a fost pozitiv.

Cel de al doilea capitol oferã posibilitatea
cursanþilor de a gândi constituþionalitatea ca
principiu. Deºi este un cuvânt lung, principiul
constituþionalitãþii nu este greu de înþeles. 

Este nevoie de un reper în activitatea
legislativã ºi, în general, în organizarea ºi
funcþionarea societãþii. Acest reper este
Constituþia. Respectarea ei duce la caracterul
constituþional. Fiecare lege pe care parlamentul o
voteazã este ulterior verificatã de Curtea
Constituþionalã, pentru a vedea dacã, prin
conþinut sau prin consecinþe, ea intrã în
contradicþie cu prevederile Constituþiei.

Principala activitate propusã pentru aceastã
lecþie este aceea de scriere a unei constituþii.
Exerciþiul sugerat cursanþilor este de a imagina
cã grupul lor trebuie sã facã acest lucru.
Condiþiile scrierii unei constituþii sunt:

• Un început absolut, pe care vi-l oferã
„insula pustie“. Dacã ne plasãm într-un
context normal din punct de vedere
legislativ, existenþa legilor în vigoare ne
împiedicã sã scriem o nouã constituþie.
Încãlcarea unor prevederi de care nu ºtim
(conþinute de celelalte legi) nu este scuzatã
de ignoranþa noastrã ºi transformã



NOI ªI CONSTITUÞIA ROMÂNIEI

Ce este libertatea2

Lecþia despre libertate prilejuieºte punerea la
lucru a grupului personajelor imaginare creat în
primele ore. A susþine cã libertatea presupune sã
faci ceea ce vrei este foarte greu, pentru cã
inevitabil se ajunge la situaþia în care cel puþin
douã persoane vor dori sã facã lucruri opuse.
Oricare din ele îºi realizeazã intenþiile înseamnã
încãlcarea libertãþii celuilalt. În felul acesta,
atunci când toatã lumea face ce vrea, nu toatã
lumea face ce vrea. Deci libertatea este înþeleasã
incorect în acest mod. 

Libertatea are mai multe înþelesuri. Este utilã
discutarea acestora pentru o mai bunã înþelegere
a necesitãþii de a preciza, atunci când discutãm,
la ce tip de libertate ne referim de fiecare datã.
Exerciþiile de folosire cât mai diversificatã a
termenului libertate duc la îmbogãþirea
vocabularului ºi la creºterea capacitãþii de
nuanþare a exprimãrii.

Este drept cã, în manifestarea libertãþii sale,
fiecare persoanã trebuie sã þinã seama ºi de
ceilalþi. Situaþiile date spre a fi discutate par a fi,
unele dintre ele, departe de condiþiile în care
libertatea cuiva ar putea fi încãlcatã. ªi totuºi,
dacã ne gândim, putem gãsi pentru fiecare
situaþie un context în care se produce încãlcarea. 

De exemplu:
a. Mioara deranjeazã dacã vorbeºte tare când scrie, sau are nevoie de muzicã, sau împarte camera

cu sora ei, care nu doarme când e luminã.
b. Aici pare evident cã Marius deranjeazã. Nu ºi dacã nu este nimeni în clãdire; dacã simuleazã pe

computer; dacã are o camerã perfect izolatã fonic sau dacã stã într-o clãdire în care toþi locatarii
fac acelaºi lucru.

c. ªcoala poate hotãrî sã excepteze de la plata uniformei anumite categorii; sã negocieze un preþ
foarte mic.

d. Aparent îl intereseazã pe fratele mai mic (mai mic nu se precizeazã ce înseamnã; poate avea ºi
40 de ani un frate mai mic). În realitate, ne intereseazã pentru cã afecteazã sãnãtatea, iar dacã
fumeazã în prezenþa altor persoane, le-o afecteazã ºi pe a lor.

e. Este justificatã folosirea în cazul în care: nu este apã ºi planta riscã sã se usuce; apa are o
compoziþie recomandatã plantei. În oricare din cele douã cazuri se presupune cã nu este pus
nimeni sã aleagã între a uda o plantã ºi a lãsa o persoanã sã o bea.

f. Aparent, Mihai îºi face rãu singur. În realitate, el face rãu ºi celorlalþi. Nu este recomandatã
forþarea contextului chiar pentru orice situaþie. Acesta este unul dintre cazuri.

Dacã o persoanã se considerã liberã, aparent ea poate decide asupra ei înseºi. Viaþa trebuie însã
preþuitã. Dacã persoana respectivã decide sã-ºi ia viaþa ºi ea poate fi împiedicatã, ea trebuie
împiedicatã. Aceste situaþii însã nu se pot opri aici. Trebuie abordatã ºi rezolvatã cauza realã (fie de
sãnãtate, fie socialã). Dar eutanasia? Aceasta este o problemã încã deschisã. 
O puteþi discuta, dar nu puteþi da verdicte etice.

Completarea tabelului din finalul lecþiei ar putea prilejui discuþii interesante. El ar putea fi
introdus în portofoliu, pentru cã exprimã un punct de vedere personal.
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SUGESTII METODOLOGICE PENTRU CAPITOLUL II

Ce este dreptatea 3
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Nerespectarea regulilor împiedicã desfãºurarea fireascã a oricãrei activitãþi. Orice încãlcare voitã a
regulilor duce la avantajarea unor persoane ºi implicit la dezavantajarea altora.

Dreptatea nu presupune totdeauna egalitate. Existã inegalitãþi drepte atunci când ele sunt
rezultatul egalitãþii ºanselor. Situaþiile date spre a fi discutate sunt drepte când nu se practicã
tratament diferenþiat în situaþii de egalitate ºi sunt nedrepte când se practicã nejustificat diferenþierea.
De exemplu, înscrierea unei persoane în programul „A doua ºansã“ este dreaptã când sunt înscrise
toate persoanele care îndeplinesc condiþiile ºi devine nedreaptã când se respinge o persoanã care
îndeplineºte condiþiile sau când este admisã una care nu le îndeplineºte.

Discuþia despre dreptate trebuie realizatã în condi-
þiile contextualizãrii permanente. Nu am considerat
oportunã nuanþarea discuþiei prin luarea în
consideraþie a formelor distributivã, proceduralã
ºi corectivã ale dreptãþii, dar în folosirea
exemplelor ar fi bine sã le aveþi pe toate prezente.

Situaþia pe care cursanþii trebuie sã o
construiascã pentru personajele lor presupune
folosirea termenului de dreptate ºi conturarea
condiþiilor în care ea se realizeazã:

• existenþa ºi cunoaºterea prealabilã a regulilor; 
• aplicarea lor corectã; 
• absenþa subiectivitãþii ºi a regulilor ad-hoc

în evaluare; rolul „arbitrului“ dreptãþii; 
• separarea acþiunii obiective de reacþia

individualã.
Nu uitaþi sã solicitaþi reþinerea situaþiei

construite de cursanþi pentru portofoliul final.
Cel mai important exerciþiu propus cursanþilor
este centrat pe stabilirea unor reguli pentru
grupuri diferite. El prilejuieºte discutarea unor
norme comportamentale în anumite situaþii
comune. În rezolvarea lui se pot reaminti unele
lucruri: regulile se respectã tot timpul (ºi noaptea,
ºi când eºti singur); respectul persoanei este
obligatoriu. Oferim câteva exemple de reguli.

Grupul Regulile pe care trebuie sã le respecte 

a. Tineri care se duc la discotecã Nu se îmbatã. Îºi respectã partenerii de dans, cunoscuþi
sau nu. Nu stricã mobilierul, nu sparg ceva intenþionat.

b. Cursanþi aflaþi în clasã
Se respectã unii pe alþii (prin felul de a se îmbrãca, de a
se adresa unii altora etc)
Se pregãtesc, nu pierd vremea în clasã.

c. Cãlãtori în tren
Se cumpãrã bilet. 
Respectarea partenerilor de cãlãtorie (nu se face gãlãgie,
nu se vorbeºte tare; nu se taie, murdãreºte mobilierul etc.).

d. Pietoni care se întorc acasã la miezul
nopþii

Respectarea liniºtii publice
Respectarea regulilor de circulaþie (multe accidente s-au
produs noaptea)



NOI ªI CONSTITUÞIA ROMÂNIEI

Dreptul la proprietate4

Problema recunoaºterii proprietãþii individuale ºi
a garantãrii ei este foarte importantã într-o
societate democraticã. România a parcurs mai
multe etape pânã în acest moment în rezolvarea
problemei proprietãþii. Modificãrile recente
aduse Constituþiei garanteazã dreptul la
proprietate privatã. 

Situaþia pe care cursanþii trebuie sã o creeze
pentru personajele lor se referã la înþelegerea
sensului garantãrii proprietãþii private, un drept
fundamental. Trecerea silitã în proprietatea
publicã sau naþionalizarea unor bunuri aflate în
proprietate personalã, pe criterii etnice,
religioase, politice sau de altã naturã
discriminatorie, sunt interzise prin Constituþie.

De obicei se considerã cã cine are o
proprietate face ce vrea cu ea, cã este a lui. Lecþia
urmãreºte sã se înþeleagã douã aspecte:

a. Distincþia dintre posesie, folosinþã ºi
dispoziþie. Poate nu folosind aceste cuvinte,
dacã le este prea greu cursanþilor, dar este
util sã se înþeleagã cã aceste trei aspecte
pot funcþiona ºi diferit. Respectiv, nu este
obligatoriu ca persoana care are în posesie un
bun sã-l ºi foloseascã sau sã dispunã de el.
De exemplu, dacã un copil are în posesie

un bun (sã presupunem cã a câºtigat sau a moºtenit un autoturism), atunci el nici nu-l va folosi ºi
nici nu va dispune asupra lui pânã la o anumitã vârstã.

b. Cea de a doua problemã este de naturã eticã. Cel care deþine un bun în proprietate, are ºi
obligaþii în legãturã cu el. Atitudinile faþã de obiect pot fi pozitive sau negative. Exercitarea
dreptului de folosinþã sau de a dispune nu ne permite sã aducem prejudicii proprietãþii altei
persoane. Felul în care ne purtãm pe proprietatea noastrã nu trebuie sã deranjeze nici o altã
persoanã. Aspectele ecologice, imediate sau târzii, sunt de asemenea importante. Cãutaþi
exemple în publicaþiile momentului. Atitudinile pozitive ºi negative concretizezã, în funcþie de
obiectul aflat în proprietate, cum anume trebuie sã ne purtãm. Lãsaþi-i sã aleagã ºi ei un obiect
aflat în posesie, în legãturã cu care sã exemplifice atitudinile pozitive sau negative.

O situaþie specialã o constituie proprietatea asupra corpului. Deºi el este „al nostru“, nu este indicat
sã facem chiar orice cu el. Dacã din perspectivã personalã este greu de justificat de exemplu,
interdicþia de a ne distruge corpul, din perspectiva celorlalþi nu existã dubii. Viaþa este o valoare ºi nu
putem asista la încercãri de automutilare sau sinucidere fãrã sã intervenim. 

O problemã importantã, chiar dacã mai dificil de rezolvat, este cea a prostituþiei. Dialogul, dacã se
iveºte, trebuie sã fie nuanþat, aducând în discuþie respectarea legilor, faptul cã prostituþia implicã
totdeauna ºi un „altul“ ºi nu mai suntem în situaþia de a decide doar asupra corpului nostru, care 
ne aparþine. 
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atitudini ºi comportamente nu au ce cãuta. Nu este permis, în nici o situaþie, ca, în numele unui
patriotism prost înþeles, sã se practice discriminarea sau violenþa la adresa minoritãþilor. 
În funcþie de componenþa clasei, puteþi aduce în discuþie diferite exemple de discriminare etnicã sau
de conflicte între populaþia majoritarã ºi grupuri etnice minoritare. 
Va trebui sã aveþi grijã sã insistaþi iniþial asupra câtorva aspecte:

• regulile discuþiei (importante pentru cã tema va implica reacþii afective puternice, ºi pentru
susþinãtorii minoritarilor, ºi pentru susþinãtorii majoritarilor);

• valorile democratice (respectarea demnitãþii, a vieþii, a proprietãþii private etc.; de o parte, 
ºi de alta);

• rolul instituþiilor statului;
• acceptarea soluþiei corecte, bazate pe valorile constituþionale ale democraþiei, chiar dacã acestea

sunt altele decât punctele de vedere împãrtãºite ºi exprimate de participanþii la discuþie.

Fiind o temã foarte importantã, acordaþi-i cât timp este nevoie ºi organizaþi jocuri de rol pe cazuri
reale sau imaginare, pânã când veþi fi siguri cã fiecare cursant gândeºte adecvat. 

Simulaþi un proces (sau mai multe) în care judecãtorul (rol pe care l-ar putea juca pe rând toþi,
individual sau pe perechi), reclamantul (persoanã sau comunitate minoritarã/majoritarã) ºi pârâtul
(cu grijã sã nu fie tot persoanã, respectiv comunitate minoritarã ºi nici invers) sã participe la
rezolvarea cazului în baza valorilor democratice. Dreptatea fãcutã individual, rãzbunarea ºi orice tip
de vendetã sunt total interzise.

Dacã nu se obþine decât o modificare a discursului (pentru cã este sancþionat prin notã), lecþia (ºi
întregul modul) nu-ºi atinge scopul. 

Discuþia despre patriotism va trebui sã fie
organizatã astfel încât sã nu se ajungã la limbaj
de lemn. Fiecare grup de cursanþi va avea
specificul lui, ºi de aceea va fi importantã crearea
situaþiei iniþiale în care ei vor stabili ce puncte
de vedere au personajele lor. În general, patriotis-
mul este mai mult declarat ºi mai puþin dovedit,
atât la nivel individual, cât ºi instituþional.

Exemplificarea este o operaþie mult solicitatã
pentru aceastã temã. Lãsaþi-i sã dea cât mai multe
exemple de patriotism, individual, pe perechi ºi
pe grupe. Depãºiþi cu grijã situaþiile de conflict ºi
de rãzboi. Ele nu mai sunt actuale. Folosiþi însã
momentele inundaþiilor, ale alunecãrilor de
teren, precum ºi pe cele ale activitãþii comune
cotidiene, care, prin corelare, are efecte asupra
colectivitãþii ºi care cad sub incidenþa patriotismului.

Important în aceastã lecþie este sã se treacã de
la declaraþii la fapte ºi de la sentimente la acþiuni.

O problemã importantã pe care tema o
prilejuieºte, dincolo de construirea unor definiþii
ºi concretizarea patriotismului pentru diferite
contexte, este aceea a depãºirii patriotismului ºi
trecerea la naþionalism sau ºovinism. Discuþia se
va purta din nou pe marginea valorilor cu care
noi lucrãm. Într-o societate democraticã, asemenea
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Separarea puterilor în stat 6

Aceastã temã ar putea fi realizatã pornind de la
formularea unor întrebãri legate de puterile în
stat. Cursanþii ar putea continua lista sugeratã de
ghid. Dacã ei formuleazã întrebãri ºi
dumneavoastrã le notaþi pe tablã scriind numele
celui care a formulat-o în dreptul ei, atunci veþi
obþine un dublu efect:

• toþi cursanþii vor dori sã-ºi vadã numele pe
tablã ºi motivaþia va creºte;

• fiecare cursant va fi atent pe parcursul
lecþiei sã vadã dacã întrebarea sa ºi-a gãsit
rãspuns.

Anunþaþi-i cã la sfârºitul lecþiei veþi reveni
asupra întrebãrilor iniþiale ºi nu uitaþi sã o ºi faceþi.

Principiul separãrii puterilor, deºi teoretic ºi
poate mai greu de înþeles, este foarte important
pentru funcþionarea democraticã a unui stat.
Întâmplare sau nu, el a fost explicit introdus în
textul Constituþiei României abia prin
modificãrile din 2003. Cele trei puteri,
legislativã, executivã ºi judecãtoreascã, sunt
prezente în textul Constituþiei României prin
numirea autoritãþilor statului. Specific României
este faptul cã preºedintele reprezintã putere
executivã la fel ca guvernul. Sunt prezente în
textul Constituþiei mai mult de trei autoritãþi. 

Raporturile dintre preºedintele României ºi guvern, prevãzute de Constituþie, nu specificã în nici
un fel ierarhizarea lor. Nici preºedintele nu se supune guvernului ºi nici guvernul nu este subordonat
preºedintelui. Cele douã autoritãþi colaboreazã. 

Exerciþiile sugerate în Ghidul cursantului urmãresc sensibilizarea cursanþilor la existenþa unei
legãturi permanente ºi uºor de detectat de persoane avizate – cum sunt ei prin parcurgerea lecþiei –
între cele trei puteri. Familiarizaþi cursanþii cu parcurgerea presei. Faceþi o micuþã colecþie de ziare în
clasã, pentru cã ea vã va folosi ºi în lecþiile ce urmeazã. 

Pentru început, puteþi împãrþi sarcini cursanþilor în legãturã cu informaþiile pe care ar trebui sã le
strângã pe parcursul unei sãptãmâni despre activitatea celor trei puteri în stat, urmãrind presa localã
sau centralã, în funcþie de situaþie. Sugerãm sã daþi sarcini identice mai multor persoane, pentru a fi
siguri cã veþi avea informaþii suficiente. Faceþi ºi dumneavoastrã o monitorizare a aceloraºi publicaþii
pentru a putea completa cu uºurinþã datele aduse de cursanþi.

Dat fiind specificul temei, în aceastã lecþie, în mod special, caricatura nu mai este folositã pentru a
porni o discuþie. Ea ar fi de neînþeles fãrã cunoaºterea principiului separãrii puterilor. Din aceastã
cauzã, caricatura se va discuta la sfârºitul lecþiei ºi ea poate prilejui o discuþie de fixare a cunoºtinþelor.
În general din înþelegerea situaþiilor de încãlcare a unei reguli rezultã o mai bunã înþelegere a înseºi
normei respective. Ceea ce este pozitiv, reprezentând respectarea ei, este cuprins în enunþul normativ.
Dacã cursanþii înþeleg ºi când anume este încãlcatã regula, putem considera cã înþelegerea este deplinã. 
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importantã în funcþionarea democraticã a statului.
Lecþia referitoare la Parlamentul României urmãreºte sã punã cursanþii în situaþia de a ºti care sunt

momentele-cheie în adoptarea unei legi ºi de a putea urmãri traseul pe care ea îl urmeazã. Cetãþenia
participativã nu poate fi dobânditã în afara acestei înþelegeri. Legile trebuie respectate, dar traseul lor,
felul în care puterea legiuitoare ajunge sã adopte acele legi sunt de asemenea relevante pentru
activitatea democraticã a statului (mai ales în legislatura 2004–2008, în care cele douã camere au
majoritãþi care s-au dovedit a fi fost mai puþin stabile ca în alþi ani, ºi care a prilejuit mãsuri noi,
impuse de intenþia de schimbare a preºedinþilor celor douã camere pe durata mandatului lor).

Exerciþiul referitor la iniþiativa legislativã a clasei aduce mai multe avantaje în formarea
deprinderilor civice ale cursanþilor, ºi anume:

• Ei trebuie sã cunoascã regulamentul ºcolii (prin analogie cu Constituþia României).
• Trebuie sã formuleze regulile fãrã sã încalce regulamentul (prin analogie cu ideea de constituþionalitate).
• Se va înþelege cã formularea regulilor este importantã. Poate formula legiuitorul ce lege vrea? Se

poate uni o majoritate ca sã treacã o lege ce serveºte intereselor ei? Existã riscul de a avantaja
anumite grupuri prin legile adoptate? Aceste întrebãri conduc la ideea cã este nevoie sã
intervinã o altã instituþie care sã împiedice aºa ceva. Principiul separãrii puterilor capãtã mai
mult sens ºi lecþia îºi relevã importanþa. Curtea Constituþionalã este instituþia care garanteazã
supremaþia Constituþiei (despre care s-a discutat în primele lecþii).

Aceastã lecþie este corelatã cu toate celelalte care abordeazã problema puterilor în stat. Pe mãsurã
ce se avanseazã, temele trebuie corelate ºi folosite în introducerea fireascã a celei care urmeazã.

Discuþia despre Casa Poporului poate fi un bun
început al lecþiei referitoare la autoritatea
legislativã. Dacã puteþi sã o vizitaþi, ar fi foarte
bine. Dacã nu, atunci cãutaþi pe internet
informaþii actualizate despre ea. Fotografiile sunt
foarte importante. Textul oficial de prezentare a
Casei Poporului o prezintã ca pe o mare realizare
(comparând-o cu piramidele egiptene ºi cu
Pentagonul).

Aº sugera sã nu treceþi cu vederea sacrificiile
umane ºi materiale care s-au fãcut la vremea
ridicãrii ei. Tragediile care au însoþit exproprie-
rile forþate nu ar trebui uitate. Nici faptul cã au
fost dãrâmate biserici pentru cã stãteau în calea
traseelor pe care centrul civic, ce include Casa
Poporului, le presupunea. Întregul popor a fãcut
sacrificii pentru aceastã construcþie numitã pe
drept cuvânt faraonicã (nu numai din cauza dimen-
siunilor ei ci ºi din perspectiva felului în care au
fost trataþi cei care au lucrat la realizarea ei).

Parlamentul României, compus din Senat ºi
Camera Deputaþilor, îºi desfãºoarã activitatea în
Casa Poporului. El este unica autoritate
legiuitoare a þãrii. Legile stau la baza tuturor
activitãþilor derulate în stat, de cãtre instituþii ºi
cetãþeni. Activitatea legislativã este, aºadar, foarte
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Puterea judecãtoreascã, una dintre cele trei puteri
în stat, asigurã înfãptuirea dreptãþii. Ea nu îºi
leagã activitatea doar de dreptatea proceduralã.
Se poate reveni în aceastã lecþie asupra temei
„dreptatea“.

Legile þãrii sunt valabile pe tot teritoriul ei.
Interpretarea lor trebuie sã fie unitarã. De acest
fapt rãspunde Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Egalitatea tuturor cetãþenilor în faþa legii nu
poate fi asiguratã decât prin interpretarea ºi
aplicarea unitarã a lor.

Lecþia nu are menirea de a intra în detalii
tehnice sau în detalierea terminologiei juridice.
Scopul pentru care au fost date în ghid informaþii
despre dreptul penal, cel civil ºi despre infracþiuni
a fost acela de a organiza jocuri de rol ºi mai ales
de a se putea simula diferite tipuri de procese.

Situaþiile cuprinse în exerciþii sunt
numeroase. Ele nu vor putea fi discutate toate.
Nici nu a fost acesta rostul lor. Intenþia este de a
asigura o diversitate suficientã pentru a stârni
interesul cursanþilor. Temele pot fi înlocuite cu
oricare altele sugerate de dumneavoastrã sau de
cursanþi. 

În derularea activitãþilor propuse ar trebui sã avem în atenþie câteva aspecte, ºi anume:
• Construcþia cazului va trebui sã aparþinã grupului de cursanþi. Detaliile sunt importante într-un

proces. ªi dovezile. Ei vor decide contextul în care s-a produs fapta.
• Coruperea funcþionarilor statului nu trebuie încurajatã. Dacã apar asemenea intenþii, opriþi-le.

Nu se fac simulãri ºi jocuri de rol pe asemenea temã.
• Vegheaþi permanent la respectarea valorilor democratice. Ele trebuie sã primeze în orice

condiþii. Pornirile de subiectivitate sunt poate fireºti, dar în actul de judecatã intervenþia
fiecãrui „actor“ trebuie sã împiedice manifestarea ei. 

• Organizaþi dupã fiecare prezentare a unui caz o discuþie cu clasa. Insistaþi asupra
comportamentelor corecte ºi asupra încercãrilor de aplicare preferenþialã a legii. Aplicarea
corectã a legii nu trebuie sã fie influenþatã de oralitatea avocãþeascã, ci de fapte, dovezi, probe.

• Nu uitaþi prezumþia de nevinovãþie. Deseori ea este încãlcatã în mass-media în goana dupã
senzaþional. Prejudiciile de imagine sunt foarte greu de reparat. 

• Gãsiþi rãgazul de a face o vizitã la judecãtorie. Va fi cu siguranþã mult mai uºor de înþeles lecþia
(chiar ºi dacã vor exista dificultãþi în a gãsi sala de judecatã sau de a înþelege ce se întâmplã
acolo). Acestea vor fi transformate în motive pentru care trebuie sã ºtim ºi sã exersãm
practicarea valorilor democratice. Neºtiinþa ne transformã în victime ale celor rãu intenþionaþi.
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Discuþia despre autoritatea executivã ar trebui sã meargã cãtre comunitatea localã. Cunoaºterea
instituþiilor locale ºi a atribuþiilor lor este foarte importantã. Relaþionarea cu aceste instituþii ar trebui
sã fie fireascã. Exerciþiul adresãrii unei scrisori ar trebui sã se facã mai întâi în grup, pentru a ne
asigura cã au toþi cursanþii schema generalã, ºi apoi individual sau pe perechi. Adãugaþi scrisorile
scrise autoritãþilor locale (în forma finalã, decisã de cursant) la celelate elemente ale portofoliului.

O problemã importantã a lecþiei o constituie atitudinea faþã de autoritãþile locale ºi activitatea lor.
Fiecare cetãþean (ca ºi instituþiile locale) ar trebui sã fie proactiv ºi nu reactiv. Cu alte cuvinte,
instituþiile locale ºi persoanele trebuie sã colaboreze ºi sã aibã iniþiative în prevenirea ºi rezolvarea
problemelor locale. Cetãþenii nu trebuie sã aºtepte sã vinã primãria sã rezolve (reparaþii, curãþenie
etc.) acolo unde pot face ºi singuri. Organele locale, la rândul lor, nu trebuie sã aºtepte plângeri ºi
solicitãri de la cetãþeni ºi dupã aceea sã intervinã. Exemple concrete sunt cu siguranþã multe în
fiecare zonã în care se aflã ºcolile „A doua ºansã“. Responsabilitãþile cetãþeneºti ale fiecãruia ar trebui
cunoscute. Consecinþele nerespectãrii lor ar putea fi discutate în termenii tuturor lecþiilor anterioare.

Guvernul, aprobat de parlament, în faþa cãruia
rãspunde pentru activitatea sa,  depune
jurãmântul individual în faþa preºedintelui
României. Este o ocazie de a exersa înþelegerea
funcþionãrii puterilor în stat de cãtre cursanþi.
Procedura de numire a guvernului are menirea
de a asigura cea mai bunã componenþã pentru
instituþia centralã care asigurã realizarea politicii
interne ºi externe ºi conducerea administraþiei
þãrii. 

Lecþia debuteazã cu construirea unei noi
situaþii pentru grupul personajelor clasei. Acest
exerciþiu va evidenþia gradul de înþelegere al
problemelor administraþiei de cãtre cursanþi.

Lecþia ar trebui sã fie, ca toate celelalte, uºor
de aplicat. Cursanþii ar trebui sã cunoascã
ministerele existente ºi sã spunã care este
principalul lor domeniu de acþiune.

Instituþiilor centrale li se asociazã cele locale.
Iatã în continuare tabelul completat solicitat la
exerciþiul 2. 

Unitate administrativã Reprezentanþi aleºi Reprezentanþi numiþi 

Oraºe ºi municipii Primar, Consiliul municipal Nu are

Comune Primar, Consiliul comunal Nu are

Bucureºti Primar, Consiliul municipal Prefectul capitalei

Judeþe Primar, Consiliul judeþean Prefectul judeþului 
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România este republicã. Ea nu este o monarhie.
Din aceastã cauzã, România are un preºedinte ºi
nu un rege. Dacã cursanþii nu pot formula acest
rãspuns simplu, ei ar trebui sã aibe competenþa
de a formula întrebãri despre o temã pe care nu o
cunosc. Dacã nu au nici aceastã competenþã încã,
este un nou prilej de a exersa dezvoltarea ei.
Încercaþi, aºadar, sã formulaþi împreunã întrebãri
despre temã ºi evident sã rãspundeþi apoi prin
felul în care organizaþi lecþia. Nu uitaþi sã reþineþi
întrebãrile la tablã ºi numele celui/celor care le
formuleazã.

Dupã ce aþi asigurat înþelegerea rolului pe care
preºedintele României îl are (puteþi folosi
informaþiile pe care cursanþii le au în ghid sau
Constituþia României), aþi putea organiza lecþia
ca un joc de rol intitulat: Alegerea preºedintelui
României.

Acest exerciþiu ar putea sã se deruleze dupã
urmãtorii paºi indicaþi cursanþilor, respectiv:

• desemnarea candidaþilor de cãtre partidele
politice sau înscrierea ca independenþi;

• derularea campaniei electorale;
• alegerea prin vot;
• depunerea jurãmântului.

Pentru reuºita exerciþiului, ar trebui sã asiguraþi realizarea urmãtoarelor aspecte importante:
- fiecare grup sã stabileascã criteriile de selecþie pentru candidaþi ºi sã le ºi respecte în alegerea

persoanei respective;
- dacã este vreun(o) cursant(ã) care vrea sã candideze independent, ace(a)sta este liber(ã) sã o

facã; nu creºteþi însã prea mult numãrul candidaþilor.
- organizarea campaniei electorale din clasã înseamnã cã fiecare candidat trebuie sã susþinã un

discurs în care sã-ºi prezinte principalele acþiuni pe care le va face ca preºedinte; aveþi grijã sã
nu facã promisiuni care nu þin de atribuþiile prezidenþiale;

- în exercitarea propriu-zisã a votului, sugeraþi „electoratului“ sã voteze în funcþie de prestaþia
fiecãrui candidat; preºedintele se alege la 5 ani, în timp ce alegerile generale ºi locale se
organizeazã la 4 ani. Aceasta înseamnã cã s-ar putea ca la un moment dat preºedintele sã fi fost
susþinut de o putere politicã ce nu a câºtigat ulterior alegerile;

- candidatul ales va depune jurãmântul în faþa parlamentului (a clasei). Organizaþi o discutaþie
între „ales“ ºi clasã, pentru a sesiza tendinþa de a te simþi altfel (justificat oare?) dupã ce ai
câºtigat niºte alegeri (chiar ºi în clasã).

Ca ºi în cazul celorlalte autoritãþi, insistaþi asupra atitudinii cetãþeanului faþã de preºedintele þãrii.
Rolul activ al cetãþeniei democratice nu trebuie uitat nici aici. Acþiunea democraticã individualã ºi în
cadrul comunitãþii sprijinã acþiunile preºedintelui de respectare a Constituþiei ºi a bunei funcþionãri a
autoritãþilor publice.
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care mulþi o considerau fireascã). În momentul de faþã, aceastã mentalitate tinde sã fie depãºitã.
Familiile monoparentale în care existã un singur pãrinte (de regulã mama) ºi unul sau mai mulþi
copii (rezultaþi sau nu dintr-o cãsãtorie anterioarã) sunt destul de rãspândite. Mama singurã cu
un copil nu mai este privitã (sau aºa ar trebui) ca fiind o persoanã „de la marginea“ societãþii.
Copilul poate fi rezultatul deciziei personale de a trãi în acest fel, ºi aceastã decizie trebuie
respectatã. Valorile democratice despre care s-a discutat pânã acum trebuie sã funcþioneze, ºi
drepturile copilului (care nu îºi alege familia în care sã se nascã) ºi ale persoanelor mature de 
a-ºi trãi viaþa în demnitate trebuie respectate.

b. Al doilea aspect important al lecþiei este legat de cunoaºterea prevederilor legale în domeniu.
Jocul de rol este recomandat ºi aici. Organizaþi cel puþin o cãsãtorie. Distribuiþi roluri. Faceþi
regulile sã funcþioneze. Ca ºi în alte cazuri, discutaþi ºi situaþiile de încãlcare a legii când viciul
este unul ascuns. Presupuneþi cã Serviciul de Stare Civilã oficiazã douã cãsãtorii pe care cele
douã grupe le pregãtesc. Derulaþi acþiunile ºi rezervaþi timp în final pentru discutarea cazurilor
prezentate de cursanþi.

c. Un aspect care va însoþi orice activitate derulatã în legãturã cu tematica familiei este aceea a
violenþei domestice. Manifestatã în principal împotriva femeilor ºi a copiilor, violenþa în familie
beneficiazã în prezent de legislaþie specialã, care incrimineazã sãvârºirea oricãror acte cu
intenþia de a produce suferinþe fizice sau psihice. Ministerul de Interne, Ministerul Justiþiei,
Ministerul Public, Ministerul Sãnãtãþii ºi al Familiei ºi Institutul de Medicinã Legalã, precum ºi
alte organisme guvernamentale, au atribuþii în combaterea violenþei în familie, prin structurile
lor teritoriale. Identificaþi-le, cereþi informaþii despre localitatea dumneavoastrã, vizitaþi-i,
invitaþi-i la ºcoalã.

Problematica familiei, ca, de fapt, întreaga
problematicã a acestui capitol, prilejuieºte o
aplicare a tuturor temelor discutate pânã în
prezent. Familia este un spaþiu al intimitãþii, dar
ea are în mod evident ºi o importantã
dimensiune social-politicã. Viaþa de familie se
întemeiazã ºi se deruleazã în baza unor legi.
Creºterea  ºi educarea copiilor se realizeazã cu
sprijinul unor instituþii specializate ale statului.
În ultimã instanþã, ceea ce este bine sau rãu,
indicat sau de ocolit în viaþa de familie
reprezintã valori ºi norme sociale, unele dintre
ele concretizate în norme politice. 

Familia contemporanã are particularitãþile ei
ºi este important sã imprimãm discuþiilor despre
aceastã problemã un caracter actual. Lecþia ar
trebui sã urmãreascã în principal urmãtoarele
aspecte:

a. Tipologia familiei s-a îmbogãþit. Pânã nu de
mult ceea ce nu semãna cu „modelul“, era
blamat. Familiile care nu erau constituite
din mamã, tatã ºi copii erau considerate
incomplete ºi ascundeau „o vinã“ (vina de
a nu putea avea copii, de a nu fi ºtiut sã te
înþelegi cu partenerul, de a nu fi fost de
acord cu violenþa domesticã a soþului, pe
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Comunitatea localã 2

Comunitatea localã, constituitã din totalitatea
instituþiilor statului ºi ale societãþii civile ºi
relaþiile dintre ele ºi dintre ele ºi cetãþeni, are de
fiecare datã un anumit conþinut concret în
funcþie de localiatea în care trãim. Comunitatea
localã ne influenþeazã viaþa (în bine sau în rãu)
prin felul în care îºi face simþitã prezenþa în
comunitate. 

Cursanþii ar trebui sã identifice, într-o primã
fazã, instituþiile din care comunitatea localã este
constituitã. Numiþi, aºadar, împreunã instituþiile.
Stabiliþi împreunã cu ce anume se ocupã fiecare.
Faceþi ºi o listã de telefoane utile (salvare,
pompieri, poliþie etc.). Identificaþi ºi organizaþiile
nonguvernamentale care existã în localitate. Dacã
nu existã, discutaþi ºi aceastã situaþie, stabilind
împreunã ce ONG-uri ar putea fi create ºi de ce
nu sunt.

Discuþia despre comunitatea localã ar trebui
sã urmãreascã, în principal, urmãtoarele aspecte:

a. Implicarea personalã, ca cetãþeni, este
foarte importantã. Comunitatea localã ne
presupune pe fiecare dintre noi. Lipsa de
implicare individualã împiedicã buna
funcþionare a celorlalte instituþii. Aceastã
implicare se învaþã. Ea se poate exersa în

ºcoalã prin formularea unui punct de vedere în legãturã cu fiecare problemã localã (poluarea,
sãnãtatea, educaþia, curãþenia, câinii vagabonzi etc.). Comunicarea punctului de vedere este de
asemenea importantã. Exersaþi constant scrierea unei scrisori ºi asiguraþi: claritatea expunerii
problemei, formularea soluþiei propuse, precizarea datelor de identificare a autorului scrisorii. 

b. Aspectele etice corelate implicãrii în viaþa comunitarã sunt foarte importante. Exerciþiile
sugereazã acest lucru. Contextualizarea ºi respectarea valorilor democratice sunt condiþii ale
discutãrii cazurilor date. Spre exemplu, a oferi calculatoare ºcolii în care învaþã propriii copii
nu încalcã nici o regulã. Problema ar putea fi dacã acest act se prezintã comunitãþii ca fiind
altceva.  Prezenþa în ºcoalã a comitetului de pãrinþi ca reprezentant al societãþii civile nu
reprezintã nici acesta o problemã în sine. Greºelile apar atunci când el nu acþioneazã conform
statutului ºi devine doar un paravan al acþiunilor ºcolii.

c. Jocul de rol pe care lecþia vi-l prilejuieºte este legat de exersarea asumãrii de responsabilitãþi.
Împãrþiþi rolurile (primãria, ºcoala, un ONG care apãrã drepturile omului, redacþia unui ziar,
biserica etc.) ºi lãsaþi cursanþii câteva minute sã-ºi stabileascã obiectul activitãþii ºi felul în care
acþioneazã de obicei. Moderaþi apoi simularea situaþiilor sugerate, pe rând, solicitând fiecãrei
instituþii sã acþioneze când crede cã este cazul în felul în care ea decide. Nu uitaþi sã adãugaþi
pe lista cazurilor de rezolvat situaþii reale din comunitatea dumneavoastrã. Stabiliþi în economia
lecþiei un timp de discutare a intervenþiilor. S-ar putea ca acest exerciþiu sã-i pregãteascã pentru
situaþiile reale existente sau viitoare.
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realizarea unor sondaje. Pregãtiþi împreunã câteva întrebãri ºi apoi pregãtiþi „confruntarea“ cu opinia
publicã, pentru a afla pãreri, aprecieri, preferinþe, opþiuni. Dacã aveþi producãtori în zonã, intraþi în
legãturã cu ei ºi testaþi gusturile segmentului de public reprezentat de cursanþii ºcolii în legãturã cu
produsul respectiv. Veþi avea astfel avantajul motivãrii deosebite prin sentimentul utilitãþii ºi valorii
muncii prestate. Veþi avea însã ºi avantajul de a dovedi cã instrumentele de cunoaºtere a opiniei
publice sunt utile ºi cã aceastã activitate este foarte importantã.

Urmãriþi, de exemplu, împreunã cu cursanþii reclamele pentru ciocolatã ale unor posturi de televiziune
(reþineþi care anume ºi perioada) pentru o sãptãmânã. Notaþi ce reclame pentru ciocolatã sunt difuzate
ºi cui se adreseazã. Puteþi grupa
cursanþii în echipe de câte trei.
Construiþi apoi un mic chestionar
care sã fie aplicat printre cursanþii
ºcolii ºi personalul administrativ.
Întrebaþi, de exemplu, ce anume
preferã dintre mãrcile ale cãror
reclame le-aþi urmãrit. Folosiþi schema
de chestionar datã, pe care sã o
definitivaþi în funcþie de opþiuni.

Ajutaþi cursanþii sã aplice
chestionarul unui numãr cât mai
mare ºi cât mai variat de persoane
din ºcoalã. Prelucraþi rãspunsurile împreunã ºi construiþi un comentariu, interpretând datele culese.
Ajutaþi-i sã coreleze profesia (respectiv clasa), sexul, vârsta cu opiniile formulate. Îndemnaþi-i sã
calculeze ºi procente. Încurajaþi-i sã analizeze dacã argumentele date de subiecþi sunt argumente din
reclamele difuzate. Organizaþi o prezentare „publicã“ a rezultatelor. 

Termenul de „opinie publicã“ este des folosit
fãrã ca majoritatea celor care îl utilizeazã sã îl
poatã defini cu precizie. Acest lucru se datoreazã
ºi caracterului relativ vag al lui. 
De aceea, discutarea în clasã a problemelor legate
de opinia publicã ar trebui sã se bazeze pe
definiþii ostensive sau contextuale. Dacã se va
reuºi identificarea situaþiilor în care opinia
publicã se exprimã, va fi suficient pentru cursul
de Culturã civicã.

Situaþia pe care cursanþii trebuie sã o
construiascã pentru personajele lor, ultima dintre
cele pe care ghidul le conþine, le prilejuieºte
exprimarea propriilor poziþii. Ajutaþi-i sã-ºi aleagã
poziþiile în funcþie de preferinþe ºi pãreri
personale. Opinia publicã nu conteazã sau
conteazã în funcþie de mai mulþi factori. Exerciþiul
contextualizãrii ar trebui sã îi ajute. Factorii ar
putea fi: tipul de comunitate; specificul cetãþenilor,
credinþa, educaþia lor; modul în care autoritãþile
lucreazã; gradul de dezvoltare a societãþii civile;
existenþa corupþiei etc. 

Lecþia ar trebui sã prilejuiascã nu numai
înþelegerea importanþei opiniei publice, ci ºi
exersarea instrumentelor de determinare a
poziþiei ei. Opinia publicã poate fi aflatã prin

Chestionar de opinie
Vã rugãm sã rãspundeþi sincer la urmãtoarele întrebãri:
1. Care este marca de ciocolatã pe care o preferaþi?

..............................................................................................

2. Formulaþi un argument pentru alegerea dumneavoastrã.
.............................................................................................

Încercuiþi intervalul de vârstã ºi sexul corespunzãtoare
Vârstã
12-14 ani 15-20ani 21-35 ani peste 36 
Sex F M
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Statul ºi cetãþeanul. 
Sunt eu un bun cetãþean? 4

Cursul de Culturã civicã nu se poate încheia fãrã
sã vã asiguraþi cã cursanþii au rãsfoit ºi au citit
Constituþia României. Capitolul II, Drepturile ºi
libertãþile fundamentale, este obligatoriu pentru
reuºita dezvoltãrii competenþelor civice dorite. 

Lecþia finalã propusã de Ghidul cursantului
prilejuieºte reflecþia individualã asupra felului în
care cetãþenia democraticã a fost sau nu
dezvoltatã. Dupã exerciþiul testãrii opiniei
publice în lecþia precedentã, cursanþii pot face
exerciþiul autoevaluãrii propriului comportament
cetãþenesc. Putem presupune cã va fi un
exerciþiu sincer. Organizaþi discutarea
rãspunsurilor ºi lãsaþi sã evalueze ei cât de
sinceri au fost colegii lor. Nu putem presupune
cã vor avea 40 de puncte. Acest scor ar fi greu de
atins de oricine. Dar nici 10-15 puncte. 25-30 de
puncte ar fi o valoare mulþumitoare. 

Acest exerciþiu ar putea evalua ºi reuºita
cursului în formarea ca cetãþeni a cursanþilor.
Evaluarea nu este fãcutã cu gândul la notare, 
ºi de aceea presupunem cã ea va fi aproape 
de realitate.

Sã presupunem însã cã valorile vor fi scãzute. În acest caz sugerãm o analizã a motivelor pentru
care s-a obþinut rezultatul acesta. Cauzele ar putea fi grupate în douã categorii:

• Cursanþii nu au înþeles conceptele cu care am lucrat ºi nu ºtiu sã se comporte democratic. În
acest caz, trebuie vãzut unde este punctul slab ºi folosite orele de extindere pentru a înþelege.
Sugerãm o planificare riguroasã a temelor de revenire ºi întãrire. Exerciþiile acestor ore ar trebui
sã fie foarte simple, dar fãrã sã se renunþe la participarea individualã. Nu transformaþi aceste
ore la decizia ºcolii în sesiuni de memorare asistatã a informaþiei minimale. Aceasta nu va duce
la dezvoltarea competenþelor civice.

• O altã cauzã a rezultatelor nesatisfãcãtoare obþinute prin autoevaluarea manifestãrii cetãþeniei ar
pute veni dinspre comunitatea localã. Poate cã nu sunt condiþii de manifestare a cetãþeniei
democratice. Poate cã relaþiile din clasã ºi din ºcoalã sunt excesiv de autoritare, puternic
ierarhizate, iar democraþia ºcolarã prea firavã. Poate cã instituþiile locale au probleme în
funcþionarea lor democraticã. Este cazul sã exersaþi relaþionarea cu aceste instituþii. Folosirea
orelor la decizia ºcolii ar putea fi fãcutã în acest caz pentru cunoaºterea ºi implicarea în
problemele locale. Alegeþi-le pe cele în care rolul lor ar putea fi vizibil. Atenþie însã la
respectarea valorilor democraþiei asupra cãrora s-a insistat frecvent. Nu alegeþi, de exemplu,
problema comunitarã a curãþeniei, pe care sã o rezolvaþi punând cursanþii sã facã curat. Aceasta
nu este o modalitate adecvatã de implicare cetãþeneascã. Dacã veþi intra însã în legãturã cu
autoritãþile locale ºi veþi organiza o acþiune comunã în care sã participe cetãþenii din zonã ºi
instituþiile locale, atunci spiritul civic mai are o ºansã de existenþã democraticã. 

În cazul fericit în care autoevaluarea are rezultate bune, folosiþi timpul la decizia ºcolii pentru a le
întãri deprinderile participative. Vizitaþi instituþii, invitaþi persoane resursã, încurajaþi implicarea lor
în proiecte locale. Nu uitaþi cã nu lipsa experienþei civice ºi a interesului pentru social i-a adus în
proiect. Poate dimpotrivã. 
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