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Introducere 

1. Scopul acestui manual 

Scopul acestui manual constă în sprijirea profesorilor şi practicienilor din domeniul educaţiei pentru 

cetăţenie democratică şi al educaţiei pentru drepturile omului (ECD/EDO) – formatori, directori, 

inspectori, autori de manuale şi editori. Manualul se axează pe întrebări cheie referitoare la ECD şi 

EDO, incluzând următoarele:  

– Ce competenţe sunt necesare cetăţenilor pentru a participa în comunităţile din care fac parte? 

– Care sunt obiectivele ECD/EDO?  

– Care sunt principiile de bază ale ECD/EDO? 

– Ce înseamnă conceptele cheie care reprezintă nucleul acestei ediţii de ECD/EDO?  

– În ce fel este legat conceptul de învăţare din perspectivă constructivistă de ECD/EDO? 

– De ce ECD/EDO pune accent pe o abordare globală a şcolii? 

– Cum pot profesorii să pregătească, să susţină şi să evalueze procesele de învăţare ale elevilor lor în 

cadrul ECD/EDO? 

Manualul pune la dispoziţie materiale şi instrumente pentru a răspunde acestor întrebări. Având în 

vedere că lucrarea de față nu este un tratat despre ECD/EDO, cititorul poate parcurge şi utiliza 

capitolele şi materialele în mod selectiv.  

Acest manual este diferit de celelalte cinci din setul ECD/EDO. Volumele II-IV conţin descrieri model 

ale unor proiecte mici şi activităţi de învăţare, prezentate în general ca unităţi de învăţare formate din 

câte patru lecţii. Un set de nouă concepte cheie stabileşte cadrul pentru un curriculum în spirală de la 

învăţământul primar la învăţământul secundar inferior şi superior. Volumul V oferă descrieri model 

pentru nouă proiecte mici privind drepturile copiilor de la grădiniţă la învăţământul secundar inferior. 

Volumul VI conţine o colecţie de exemple de bune practici pentru învăţarea interactivă bazată pe 

sarcini de lucru.  

Pe de altă parte, Partea 1 a acestui manual prezintă principiile de bază ale ECD/EDO în măsura în care 

sunt utile şi sunt semnificative pentru practician. Partea a 2-a oferă îndrumări şi instrumente pentru a 

proiecta, susţine şi evalua procesele de învăţare, în sens constructivist, ale elevilor. Partea a 3-a oferă 

seturi de instrumente în domeniul ECD/EDO pentru profesori şi elevi. Utilizatorul va descoperi că aceste 

îndrumări şi instrumente sunt un suport nu doar pentru ECD/EDO, ci şi pentru o bună predare în general. 

2. Prezentare generală a ECD/EDO 

Aşa cum reflectă titlul acestui manual, Educaţie pentru democraţie, obiectivul ECD/EDO este de a le 

da posibilitatea şi de a-i încuraja pe elevi în rolurile lor de tineri cetăţeni pentru a juca un rol activ în 

societăţile şi în comunităţile politice în care trăiesc. Pentru a participa la viaţa unei comunităţi 

democratice, elevii trebuie să dezvolte o gamă largă de competenţe, care includ cunoaşterea şi 

înţelegerea, abilităţi tehnice şi metodice, valori şi atitudini, precum toleranţa şi responsabilitatea. 

„Educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului sunt strâns inter-corelate şi 

se sprijină reciproc. Acestea diferă mai degrabă din punct de vedere al focus-ului şi al ariei de 

cuprindere decât din punct de vedere al scopurilor şi practicilor. Educaţia pentru cetăţenie democratică 

se concentrează în primul rând asupra drepturilor, responsabilităţilor şi participării active, în relaţie cu 

dimensiunea civică, politică, socială, economică, juridică şi culturală a societăţii, în timp ce educaţia 

pentru drepturile omului are în vedere spectrul mai larg al drepturilor şi libertăţilor fundamentale în 

fiecare aspect al vieţii oamenilor.”
2
 Astfel, EDC se concentrează pe rolul tânărului cetăţean în cadrul 

comunităţii, în timp ce EDO urmăreşte individul şi identitatea lui, dorinţele şi nevoile, libertăţile şi 

responsabilităţile „privite prin prisma drepturilor omului”. 

                                                           
2
 Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului adoptată în 

cadrul Recomandării CM/Rec(2010)7 a Comitetului de Miniştri (www.coe.int/edc). 

http://www.coe.int/edc


Partea I – Ce înseamnă democrația și drepturile omului 

 

ECD/EDO pune accent pe rolul activ al elevilor ca tineri cetăţeni, insistând asupra faptului că ei au 

nevoie să-şi cunoască şi să-şi înţeleagă drepturile, dar să le şi aprecieze şi, prin pregătire în clasă şi 

prin experienţă practică în viaţa şcolii, să se simtă încrezători să le exercite. În această privinţă, 

ECD/EDO face un pas important în comparaţie cu un concept mai tradiţional al educaţiei civice sau al 

educaţiei pentru cetăţenie, bazat doar pe cunoaştinţe. ECD/EDO se adresează elevilor ca experţi, 

apreciindu-le interesele şi experienţa din viaţa de zi cu zi.  

ECD/EDO adoptă o abordare holistică a procesului de predare şi învăţare. Sarcina profesorului de 

ECD/EDO poate fi rezumată în trei principii: 

– predarea „despre” democraţie şi drepturile omului; 

– predarea „pentru” democraţie şi drepturile omului; 

– predarea „prin” democraţie şi drepturile omului. 

2.1 Predarea „despre” democraţie şi drepturile omului 

Elevii trebuie să înţeleagă corect ce înseamnă democraţia şi care sunt drepturile de care se pot bucura, 

în ce documente au fost formulate şi cum pot fi acestea protejate şi puse în aplicare. Ca tineri cetăţeni, 

ei au nevoie să ştie cum funcţionează constituţia ţării lor ca sistem politic. 

2.2 Predarea „pentru” democraţie şi drepturile omului 

Tinerii cetăţeni trebuie să înveţe cum să participe în comunităţile în care trăiesc şi cum să îşi exercite 

drepturile: „Valorile şi practicile democratice trebuie învăţate şi reînvăţate pentru a face faţă 

provocărilor dificile cu care se confruntă fiecare generaţie. Pentru a deveni pe deplin membri activi ai 

societăţii, cetăţenilor trebuie să li se ofere oportunitatea de a lucra împreună în interesul binelui 

comun; să respecte toate opiniile, chiar şi pe cele în dezacord; să participe la procesul politic; să 

cultive obiceiurile şi valorile democraţiei şi ale drepturilor omului în viaţa şi în activitatea lor de 

fiecare zi. Drept urmare, cetăţenii ajung să se simtă utili şi devin membri recunoscuţi ai comunităţii 

lor, pot lua parte la viaţa socială şi pot avea un impact asupra societăţii.”
33

 

2.3 Predarea „prin” democraţie şi drepturile omului 

Elevii au nevoie de un mediu de învăţare în care să beneficieze de sprijin. Au nevoie de metode de 

predare şi de învăţare care să le permită să îşi exercite drepturile, precum libertatea de gândire şi de 

exprimare. Au nevoie de oportunităţi pentru a participa la conducerea şcolii lor, la exercitarea 

drepturilor lor şi la îndeplinirea responsabilităţilor lor. Ei se bazează pe profesorii lor să le ofere 

modele de respect reciproc, toleranţă şi rezolvare paşnică a conflictelor. În toate aceste privinţe, 

democraţia şi drepturile omului servesc drept îndrumare pedagogică, atât pentru ECD/EDO ca 

disciplină de studiu, cât şi pentru şcoală ca microsocietate.  

ECD/EDO lansează o provocare pentru elevi, profesori şi şcoli. Acest manual oferă profesorilor şi 

practicienilor din şcoală îndrumare şi suport în abordarea acestei provocări. 

                                                           
3
 Hartley M. and Huddleston T. (2009), School-Community-University Partnerships for a Sustainable Democracy: Education 

for Democratic Citizenship in Europe and the United States (Parteneriate şcoală-comunitate-universitate pentru o democraţie 

sustenabilă: Educaţie pentru cetăţenie democractică în Europa şi în Statele Unite). Pachet ECD/EDO, Instrumentul 5, 

Consiliul Europei, Strasbourg, p. 8 (www.coe.int/edc). 

http://www.coe.int/edc
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Partea 1 

Ce înseamnă democraţia şi 

drepturile omului 

Capitolul 1 Definirea 

conceptelor 

Capitolul 2 Cheia către un concept dinamic de 

cetăţenie 

Capitolul 3 

Educaţie pentru democraţie şi drepturile omului 

Capitolul 4 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile 

omului – Un scurt istoric al abordării de către Consiliul Europei 



Partea I – Ce înseamnă democrația și drepturile omului 

Ideea de educaţie pentru cetăţenia democratică şi de educaţie pentru drepturile omului nu este nouă. 

Educaţia civică sau educaţia pentru cetăţenie a fost prezentă în diverse ţări europene timp de mulţi ani 

şi a fost implementată în moduri diferite. Aceasta a constat în special în informarea elevilor despre 

sistemul politic instituit în ţara lor – adică despre constituţie –, folosind metode formale de instruire. 

Modelul fundamental de cetăţenie a fost astfel unul pasiv şi minimal. Pentru marea majoritate a 

oamenilor de rând, cetăţenia a constat în puţin mai mult decât că ar trebui să se supună legii şi să 

voteze în cadrul alegerilor publice. Aceste responsabilităţi au fost prescrise de mediile legale şi 

culturale în care cetăţenii trăiesc. Unele ţări au inclus în curriculum şi educaţia pentru drepturile 

omului. Din ce în ce mai mult, profesorii din toată Europa devin conştienţi de legăturile dintre educaţia 

pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului.  

Cu toate acestea, în ultimii ani, evenimentele şi schimbările care au avut loc în Europa au contestat 

acest model de cetăţenie. Acestea includ: 

– conflicte etnice şi naţionalism; 

– ameninţări globale şi instabilitate; 

– dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi comunicare; 

– probleme de mediu; 

– migraţii ale populaţiei; 

– apariţia de noi forme de identităţi colective interzise altădată; 

– nevoia sporită de autonomie personală şi noi forme de egalitate; 

– slăbirea coeziunii sociale şi solidarităţii între oameni; 

– neîncrederea în instituţiile politice tradiţionale, în formele de guvernare şi în conducătorii politici; 

– interconectarea şi interdependenţa crescândă – politică, economică şi culturală - la nivel regional şi 

internaţional. 

În faţa unor astfel de provocări, a devenit clar că este nevoie de noi tipuri de cetăţeni: cetăţeni care nu 

sunt doar informaţi şi care îşi înţeleg responsabilităţile formale de cetăţeni, ci şi activi – capabili să 

contribuie în mod liber la viaţa comunităţii lor, a ţării lor şi a întregii lumi şi să participe în mod activ 

în feluri care le exprimă individualitatea şi care îi ajută să rezolve probleme. 



 

Capitolul 1 

Definirea conceptelor 

1. Politică, democraţie şi guvernanţa democratică a şcolilor 

Scopul ECD/EDO, al educaţiei pentru cetăţenie democratică şi al educaţiei pentru drepturile omului, 

este de a le da posibilitatea şi de a-i încuraja pe tinerii cetăţeni să participe la viaţa comunităţilor lor. 

Scopul cetăţeniei democratice se referă la un concept al democraţiei şi politicii. Guvernanţa 

democratică a şcolii joacă un rol cheie în ECD/EDO oferind elevilor oportunitatea de a învăţa cum să 

participe la viaţa comunităţii. Acest capitol pune astfel accent pe aceste trei concepte având în vedere 

că sunt esenţiale pentru ECD/EDO aşa cum este concepută în acest manual. 

1.1 Politica 

1.1.1 Politica – joc de putere şi de soluţionare a problemelor 

Cititorii de ziare sau cei care urmăresc ştirile TV vor descoperi că multe rapoarte media referitoare la 

politică se încadrează în una din următoarele două categorii: 

– Politicienii îşi atacă opnenţii. Făcând acest lucru, aceştia pot pune la îndoială integritatea rivalilor 

lor sau abilitatea lor de a ocupa anumite funcţii sau de a rezolva anumite probleme. Această 

percepţie a politicii – ca „afacere murdară” - îi face pe unii oameni să se îndepărteze dezgustaţi.  

– Politicienii discută despre soluţii pentru rezolvarea unor probleme dificile care le afectează ţara 

sau ţările.  

Aceste două categorii de evenimente politice corespund definiţiei clasice a politicii dată de Max 

Weber: 

– Politica este o căutare şi o luptă pentru putere. Fără putere, niciun jucător politic nu poate realiza 

ceva. În sistemele democratice, jucătorii politici sunt în competiţie unii cu alţii pentru a obţine 

aprobarea şi sprijinul public în vederea câştigării majorităţii. Prin urmare, o parte a jocului este 

aceea de a ataca oponenţii, de exemplu într-o campanie de alegeri, pentru a atrage votanţi şi noi 

membri de partid. 

– Politica înseamnă o lentă „perforare a unui lemn dur, făcută cu pasiune şi cu o bună judecată”.
44 

Metafora simbolizează încercarea de a rezolva probleme politice. Aceste probleme trebuie rezolvate 

deoarece sunt urgente şi afectează societatea ca întreg, fiind astfel complexe şi dificile. Politica 

reprezintă ceva extrem de practic şi relevant, iar discuţiile trebuie să aibă ca rezultat, decizii.  

Politica, în cadrul democratic, are astfel nevoie de actori politici care să joace diferite roluri care sunt 

dificil de adus împreună. Lupta pentru putere presupune o persoană carismatică, cu abilităţi oratorice 

şi care să aibă capacitatea de a explica aspecte complexe în cuvinte simple. Provocarea de a rezolva 

problemele importante ale zilei şi ale viitorului nostru se adresează unei persoane cu experienţă 

ştiinţifică, responsabilitate şi integritate. 

1.1.2 Politica în democraţie – o sarcină solicitantă 

Bineînţeles că, în primul rând, ne gândim la conducătorii politici care trebuie să respecte aceste roluri 

standard care tind să se excludă unul pe celălalt. Există exemple remarcabile de conducători care se 

află la extreme – populistul şi profesorul. Unul tinde să transforme politica într-o scenă de spectacol, 

celălalt într-o sală de curs. Primul poate câştiga alegerile, dar va face puţine lucruri pentru a sprijini 

societatea. Al doilea poate avea unele idei bune, dar puţini vor fi cei care îl vor înţelege.  

Cu toate acestea, nu doar conducătorii politici şi factorii de decizie se confruntă cu această dilemă, ci 

şi fiecare cetăţean care doreşte să ia parte la viaţa politică. Într-un cadru public, timpul de vorbire este 

de obicei limitat şi doar vorbitorii al căror punct de vedere este clar şi uşor de înţeles vor avea un 

impact. Profesorii vor descoperi că există paralele surprinzătoare între comunicarea în public şi 

comunicarea din şcoală – lipsa resurselor de timp, necesitatea de a fi clar şi simplu, dar şi capabil de a 

face faţă complexităţii. 

                                                           
4
 Weber M. (1997), Politik als Beruf (Politica ca o vocaţie), Reclam, Stuttgart, p. 82 (traducere de Peter Krapf). 
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Exercitarea drepturilor omului – precum libertatea de gândire şi de exprimare, participarea la alegeri – 

reprezintă o sarcină dificilă pentru toţi cetăţenii, nu doar pentru conducătorii politici. În cadrul 

ECD/EDO, tinerii primesc pregătire cu privire la diferite dimensiuni ale competenţelor şi încurajarea 

de care au nevoie pentru a participa la dezbaterile publice şi la luarea de decizii. Ca membri ai 

comunităţii şcolii, elevii învaţă cum să ia parte la o societate guvernată de principii ale democraţiei şi 

ale drepturilor omului. 

1.1.3 Model ciclului politic: politica ca proces de rezolvare a problemelor într-o comunitate  
 

 

Modelul ciclului politic este un instrument folosit pentru a descrie şi a înţelege procesele politice de luare a deciziei; astfel, se 

axează în primul rând pe un singur aspect din definiţia politicii dată de Max Weber „o lentă perforare a unui lemn dur”.  

Politica este concepută ca un proces de definire a problemelor politice în cadrul unui proces 

controversat de stabilire a agendei de lucru şi, atât în stabilirea unei probleme politice cât şi în 

excluderea altor interese din agendă, este implicat un element considerabil de putere. Modelul oferă o 

descriere ideală a următoarelor etape ale procesului de luare a deciziei: dezbatere, luarea deciziei şi 

implementarea soluţiilor. Opinia şi reacţiile publice ale acelor persoane şi grupuri ale căror interese 

sunt afectate arată dacă soluţiile vor corespunde scopului lor şi dacă vor fi acceptate. E posibil ca 

minorităţile sau grupurile prea slabe pentru a-şi promova interesele care au fost respinse, să îşi 

exprime protestul sau critica. Dacă încercarea de a rezolva o problemă a fost una reuşită (sau a fost 

considerată ca fiind de succes), ciclul politic ia sfârşit (încheierea politicii); în caz de nereuşită, ciclul 

începe de la capăt. În unele cazuri, o soluţie la o problemă creează noi probleme care acum trebuie 

tratate într-un nou ciclu al politicii.  

Modelul ciclului politic pune accent pe aspectele importante ale procesului politic de luare a deciziei 

în sistemele democratice şi, de asemenea, în guvernanţa democratică a şcolilor: 

– Există un concept euristic al problemelor politice şi al binelui comun; nimeni nu se află în poziţia 

de a stabili dinainte ce înseamnă binele comun. Partidele, grupurile şi indivizii care iau parte la 

proces trebuie să afle şi, de obicei, sunt de acord să facă compromisuri. 

– Stabilirea agendei de lucru are loc într-un mediu concurenţial; în societăţile pluraliste, 

argumentele politice sunt adesea legate de interese. 

Politică 

de încheiere 

Cum a fost 

acceptată decizia? 

Dezvoltare şi schimbare (societate, economie, nivel internaţional) 
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– Participarea este imperfectă în realitatea socială, anumiţi indivizi şi grupuri având în mod 

sistematic acces din ce in ce mai puţin la putere şi la procesele de luare a deciziilor, fiind astfel un 

model care are nevoie de atenţie în creşterea accesului celor mai puţin puternici. 

– Procesul politic de luare a deciziilor este un proces de învăţare colectivă din care lipsesc jucătorii 

omniscienţi (precum conducători sau partide cu ideologii de salvare). Aceasta implică un concept al binelui 

comun de tip constructivist: binele comun este ceea ce majoritatea crede că este la un moment dat.  

– Există o influenţă puternică a opiniei publice şi a mediilor – oportunitatea cetăţenilor şi a 

grupurilor de interes de a interveni şi de a participa.  

Ciclul politic este un model – o schemă care funcţionează ca o hartă în geografie. Oferă multe 

informaţii şi oferă acces la o logică a înţelegerii. De aceea modelele sunt adesea utilizate atât în 

educaţie cât şi în ştiinţă, deoarece fără modele înţelegem foarte puţin despre lumea noastră complexă. 

Noi nu confundăm niciodată o hartă cu peisajul pe care îl reprezintă - o hartă oferă multe informaţii, 

dar doar pentru că omite multe. O hartă completă ar fi prea complicată pentru a fi înţeleasă. Acelaşi 

lucru se aplică şi în cazul modelelor precum ciclul politic. Acest model nu trebuie confundat cu 

realitatea. Se axează pe procesul politic de luare a deciziei – „o lentă perforare a unui lemn dur” – dar 

acordă mai puţină atenţie celei de-a doua dimensiuni a politicii din definiţia lui Max Weber, căutarea 

şi lupta pentru putere şi influenţă.  

În sistemele democratice, cele două dimensiuni ale politicii sunt legate: factorii de decizie se luptă cu 

probleme dificile şi se luptă între ei ca oponenţi politici. În modelul ciclului politic, etapa stabilirii 

agendei arată cum merg împreună aceste două dimensiuni. Stabilirea unei înţelegeri a problemei 

politice din agendă e o chestiune de putere şi influenţă. 

Iată un exemplu. Un grup consideră că „Impozitele sunt prea mari, deoarece îi descurajează pe 

investitori”, în timp ce al doilea grup susţine că „Impozitele sunt prea mici, deoarece educaţia şi 

securitatea socială sunt subfinanţate”. Există interese şi viziuni politice de bază în spatele fiecărei 

definiţii a problemei impozitării, iar soluţiile implicate indică direcţii opuse: reducerea impozitelor 

pentru grupurile cu venituri mai mari – sau creşterea acestora. Prima definiţie a problemei este 

neoliberală, a doua este social democrată. 

Cetăţenii ar trebui să fie conştienţi de amândouă. Modelul ciclului politic este un instrument care ajută 

cetăţenii să identifice şi să evalueze eforturile factorilor de decizie de a rezolva problemele cu care se 

confruntă societatea. 

1.2 Democraţia 

1.2.1 Principii de bază 

În celebrul citat al lui Abraham Lincoln (1863), democraţia înseamnă „guvernarea oamenilor, de către 

oameni, pentru oameni”; cele trei definiţii pot fi înţelese după cum urmează: 

– „guvernarea oamenilor”: puterea provine de la oameni – oamenii reprezintă puterea suverană care 

exercită puterea sau acordă mandat pentru exercitarea puterii şi oricine face parte din autoritate 

poate fi considerat răspunzător de către oameni; 

– „de către oameni”: puterea este exercitată fie prin reprezentanţi aleşi fie prin conducere directă de 

către cetăţeni; 

– „pentru oameni”: puterea este exercitată pentru a servi intereselor oamenilor, adică binele comun. 

Aceste definiţii pot fi înţelese şi legate în diferite moduri. În spiritul lui Rousseau, gânditorii politici 

insistă asupra conducerii directe de către cetăţeni (ca identitate a celor guvernaţi şi a guvernului). 

Oamenii decid totul şi nu sunt obligaţi de nici un fel de lege. În spiritul lui Locke, gânditorii politici 

pun accentul pe competiţia dintre diferitele interese dintr-o societate pluralistă; într-un cadru 

constituţional, ei trebuie să fie de acord cu o decizie care serveşte binelui comun. 

Indiferent cât de lungă este tradiţia democratică într-o ţară şi cât de mult s-a dezvoltat, nu poate fi luată 

drept bună. În fiecare ţară, democraţia şi înţelegerea de bază a drepturilor omului trebuie dezvoltate în 

permanenţă pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă fiecare generaţie. Fiecare generaţie 

trebuie să fie educată cu privire la democraţie şi la drepturile omului. 
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1.2.2 Democraţia ca sistem politic 

Principalele elemente ale democraţiilor constituţionale moderne includ:  

– o constituţie, de obicei în formă scrisă, care stabileşte cadrul instituţional pentru democraţie, 

protejată în unele ţări de o curte de justiţie independentă; drepturile omului, de obicei nu toate, 

sunt protejate ca drepturi civile; 

– drepturile omului sunt menţionate în constituţie şi apoi tratate ca drepturi civile fiind garantate 

constituţional. Guvernele care au semnat convenţii privind drepturile omului sunt obligate să 

susţină drepturile pe care le-au ratificat, indiferent dacă acestea sunt menţionate sau nu în 

constituţie; 

– statutul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii: toţi cetăţenii sunt protejaţi în mod egal de lege pe 

baza principiului nediscriminării şi trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle conform legii; 

– votul universal: acesta oferă cetăţenilor adulţi, bărbaţi şi femei, dreptul de a vota pentru partide 

şi/sau candidaţi în alegerile parlamentare. În plus, unele sisteme includ un referendum sau 

plebiscit, adică, dreptul cetăţenilor de a lua decizii cu privire la o anumită problemă, prin vot 

direct; 

– cetăţenii se bucură de drepturile omului care le oferă acces la o varietate de moduri de a participa. 

Acestea includ libertatea mass-media de cenzură şi de control al statului, libertatea de gândire, de 

exprimare şi de întrunire paşnică, dreptul minorităţilor şi al opoziţiei politice de a acţiona liber; 

– pluralismul şi competiţia intereselor şi obiectivelor politice: cetăţenii individuali şi grupurile pot 

forma sau se pot alătura partidelor sau grupurilor de interese (lobby-uri), organizaţiilor non-

guvernamentale etc. pentru a-şi promova interesele sau obiectivele politice. Există competiţie în 

promovarea intereselor şi o distribuire inegală a puterii şi a oportunităţilor în realizarea lor; 

– parlamentul: corpul de reprezentanţi aleşi are puterea legislativă, adică poate aproba legi care sunt 

obligatorii. Autoritatea parlamentului depinde de voinţa majorităţii votanţilor. Dacă majoritatea 

dintr-un sistem parlamentar se schimbă de la o alegere la alta, un nou guvern va veni la putere. În 

sistemele prezidenţiale, preşedintele este ales separat prin vot direct; 

– regula majorităţii: majoritatea decide, minoritatea trebuie să accepte decizia. Constituţiile definesc 

limite pentru regula majorităţii care protejează drepturile şi interesele minorităţilor. Cvorumul 

pentru majoritate poate varia în funcţie de problemă – de exemplu, două treimi, în cazul 

modificărilor constituţiei; 

– echilibru instituţional: democraţiile combină două principii: autoritatea de a exercita forţa aparţine 

statului, ceea ce înseamnă o „dezarmare a cetăţenilor”.
5
 Cu toate acestea, pentru a preveni ca 

puterea forţei să se transforme în conducere autocratică sau dictatorială, toate sistemele 

democratice includ un echilibru instituţional. Modelul clasic împarte puterile statului în putere 

legislativă, putere executivă şi putere judecătorească (dimensiunea orizontală); multe sisteme îşi 

iau precauţii suplimentare: un sistem bicameral pentru puterea legislativă şi o autonomie federală 

sau cantonală însemnând o dimensiune verticală suplimentară a asigurării echilibrului (precum în 

Elveţia, SUA sau Germania); 

– autoritate temporară: un alt mod de a controla puterea este acordarea autorităţii doar pe o perioadă 

determinată de timp. Fiecare alegere are acest efect şi, în unele cazuri, perioada totală de ocupare 

a funcţiei poate fi limitată, aşa cum este cazul preşedintelui Statelor Unite care trebuie să 

părăsească funcţia după două mandate de câte patru ani. În Roma Antică, consulii erau numiţi 

împreună şi părăseau funcţia după un an. 

1.2.3 O interpretare greşită a drepturilor omului şi a democraţiei 

Democraţia se bazează pe standardele şi principiile drepturilor omului. Drepturile omului sunt uneori 
înţelese greşit ca un sistem în care individul se bucură de libertate deplină. Cu toate acestea, situaţia nu 
este aceasta. 

                                                           
5
Există un exemplu notabil în care principiul dezarmării cetăţenilor este modificat, şi anume în SUA. 
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Drepturile omului recunosc drepturile şi libertăţile individuale care sunt inerente omului. Cu toate 

acestea, aceste drepturi nu sunt absolute. Drepturile celorlalţi trebuie de asemenea să fie respectate şi, 

uneori, vor exista conflicte între drepturi. Procesele democratice ajută la stabilirea proceselor care 

facilitează libertatea oamenilor, dar stabileşte şi limitele necesare. În cadrul unei ore de ECD/EDO, de 

exemplu, are loc o discuţie. Pentru a oferi tuturor elevilor oportunitatea de a-şi exprima opinia, timpul 

de vorbire este raţionalizat, poate chiar în mod strict. Din acelaşi motiv, timpul de vorbire este limitat 

în dezbaterile parlamentare sau în discuţiile televizate. 

Multe reguli din codul rutier ne limitează libertatea de mişcare: limite de viteză în oraş, obligaţia de a 

opri la culoarea roşie a semaforului etc. În mod clar aceste reguli sunt stabilite pentru a proteja viaţa şi 

sănătatea oamenilor. 

Democraţia oferă poporului şi indivizilor mai multă libertate decât orice alt sistem de guvernare – cu 

condiţia să fie stabilită o ordine, adică un cadru instituţional şi să fie implementată ca atare. Pentru a 

funcţiona bine, democraţia se bazează pe un stat puternic care exercită principiul statului de drept şi 

realizează un grad acceptat de dreptate distributivă. Un stat slab sau un stat de drept slab înseamnă că 

un guvern nu este capabil să respecte cadrul constituţional şi legile. 

1.2.4 Puncte tari şi puncte slabe 

În linii mari, diferitele tipuri de democraţie au în comun puncte tari şi puncte slabe, incluzând 

următoarele. 

a. Puncte tari ale democraţiilor 

– Democraţia oferă un cadru şi mijloace pentru rezolvarea civilizată şi non-violentă a conflictelor; 

dinamica conflictului şi pluralismul sprijină soluţionarea problemelor. 

– Democraţiile sunt „pacifişti puternici” – atât în societăţile lor cât şi în politica internaţională.  

– Democraţia este unicul sistem care permite un schimb al conducerii politice fără schimbarea 

sistemului de guvernare. 

– Democraţiile sunt comunităţi de învăţare care pot îndrepta erorile umane. Binele comun este 

definit prin negociere şi nu este impus de o autoritate autocrată. 

– Drepturile omului consolidează democraţiile prin oferirea unui cadru normativ pentru procesele 

politice care se bazează pe demnitatea umană. Prin ratificarea tratatelor privind drepturile omului, 

un guvern le poate oferi cetăţenilor săi „promisiuni” care să menţină libertăţile personale şi alte 

drepturi. 

b. Probleme şi puncte slabe 

– Partidele şi politicienii au tendinţa să sacrifice obiectivele pe termen lung pentru succesul în 

alegeri. Democraţia creează tentaţii pentru elaborarea de politici pe termen scurt, de exemplu, în 

detrimentul mediului sau al generaţiilor viitoare („soluţii de compromis”). 

– Pentru un popor, guvernul este guvern în limitele unui stat naţional. Interdependenţa globală 

crescândă, precum cea din dezvoltarea economică şi de mediu, limitează aria de influenţă a 

factorilor de decizie democratici dintr-un stat naţional. 

1.2.5 Concluzii 

Democraţiile depind de cetăţenii lor în măsura în care punctele tari ale democraţiilor sunt dezvăluite, 

iar punctele slabe sunt controlate. Democraţiile sunt sisteme complicate depinzând de implicarea 

activă şi sprijinul cetăţenilor – o atitudine de loialitate informată şi critică; aşa cum a afirmat Winston 

Churchill (1947), „Democraţia este cea mai rea formă de guvernare cu excepţia tuturor celorlalte 

forme care au fost încercate din când în când”. 

Atât în cadrul statelor democratice consacrate cât şi în cadrul statelor democratice aflate la început, 

ECD/EDO contribuie în mod decisiv la cultura politică conform căreia sistemele democratice trebuie 

bine înrădăcinate pentru a prospera şi pentru a supravieţui. 
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1.3 Guvernanţa democratică a şcolilor 

1.3.1 Şcoala – o micro democraţie? 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului (ECD/EDO) se bazează pe 

principiile de bază ale procesului de predare prin, despre şi pentru democraţie şi drepturile omului în 

şcoală. Şcoala este concepută ca o micro-comunitate, o „societate embrionară”
6
 caracterizată de 

regulamente şi proceduri formale, procese de luare a deciziilor şi de sistemul relaţiilor care 

influenţează calitatea vieţii zilnice. 

Poate astfel şcoala să fie concepută ca o democraţie în miniatură? O privire asupra listei arată că 

şcolile nu sunt mici state în care au loc alegeri, profesorii nu adoptă legi aşa cum fac guvernele, 

directorii şcolilor nu se aseamănă cu preşedinţii etc. Prin urmare, întrebarea poate fi respinsă ca fiind 

retorică. Deci, ce pot face şcolile pentru ECD/EDO? 

1.3.2 Guvernanţa democratică a şcolilor: patru domenii cheie, trei criterii ale progresului 

Elisabeth Bäckman şi Bernard Trafford, directori de şcoală în Suedia şi UK şi autori ai manualului 

Consiliului Europei „Guvernanţa democratică a şcolilor”
7
, au analizat această întrebare în detaliu. 

Şcolile, susţin aceştia, au nevoie atât de management cât şi de guvernanţă. Managementul şcolii 

reprezintă administrarea şcolii – de exemplu, implementarea cerinţelor legale, financiare şi curriculare. 

Relaţia dintre directorul şcolii şi elevi este ierarhică, bazată pe instruire şi ordine. Pe de altă parte, 

guvernanţa şcolii reflectă dinamica schimbării sociale în societatea modernă. Şcolile trebuie să 

interacţioneze cu diferiţi parteneri şi factori interesaţi din afara şcolii şi să facă faţă problemelor şi 

provocărilor care nu pot fi prevăzute. Aici, toţi membrii comunităţii şcolare, incluzând înainte de toate, 

elevii, au un rol important de jucat. Membrii comunităţii interacţionează, negociază şi cad la învoială, 

exercită presiune, iau decizii împreună. Nici un partener nu are control deplin asupra celuilalt.
8
 

Bäckman şi Trafford propun patru domenii cheie pentru guvernanţa democratică a şcolii: 

– guvernanţă, conducere şi responsabilitate publică; 

– educaţie centrată pe valori; 

– cooperare, comunicare şi implicare: competitivitate şi autodeterminarea şcolii; 

– disciplina elevilor. 

Bäckman and Trafford aplică trei criterii bazate pe cele trei principii de bază ale ECD/EDO promovate 

de Consiliul Europei pentru a măsura progresul în aceste domenii cheie: 

– drepturi şi responsabilităţi; 

– participare activă; 

– valorizarea diversităţii. 

1.3.3 Predarea democraţiei şi drepturilor omului prin guvernanţa democratică a şcolii 

Bäckman and Trafford oferă un set detaliat de instrumente pentru a îndeplini sarcina de a preda şi de a 

trăi democraţia şi drepturile omului în întreaga şcoală. Elevii experimentează participarea democratică 

în şcoală, dar şcolile rămân instituţii pentru educaţie; nu sunt transformate în aşa-zise mini state deşi 

sunt mini societăţi. 

                                                           
6 Vezi Dewey J. (2007), The School and Society (Şcoala şi societatea), Cosimo, New York, p. 32. 
7
 Bäckman E. şi Trafford B. (2007), Democratic Governance of Schools (Guvernanţa democratică a şcolilor), Consiliul 

Europei, Strasbourg. 
8
 Ibid., p.9. 
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2. Drepturile copiilor şi dreptul la educaţie
9
 

Drepturile copiilor sunt protejate în mod cuprinzător de un set variat de instrumente internaţionale şi 

regionale care acoperă drepturile omului, dreptul umanitar şi dreptul refugiaţilor. Copiii beneficiază de 

drepturile prevăzute în tratatele generale. În plus, un număr de instrumente specializate au fost create 

pentru a oferi copiilor o protecţie suplimentară, având în vedere vulnerabilităţile lor aparte şi 

importanţa pentru societate în ansamblul ei, în asigurarea dezvoltării sănătoase şi a participării active a 

tinerilor săi membri. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului („Convenţia”) conţine multe prevederi care apără 

drepturile copiilor, de exemplu, Protocolul 1, Articolul 2, „dreptul la educaţie”. Cu toate acestea, 

cadrul general pentru drepturile copiilor este Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989 

(CDC). Acesta a fost primul tratat preocupat anume de drepturile copiilor şi a marcat o importantă 

schimbare în gândirea privind „abordarea bazată pe drepturi” care a făcut guvernele răspunzătoare 

legal de eşecul în a răspunde nevoilor copiilor. CDC a creat o nouă viziune asupra copiilor ca purtători 

de drepturi şi responsabilităţi corespunzătoare vârstei lor şi nu ca proprietate a părinţilor lor sau 

beneficiari neajutoraţi de acte de caritate. 

Drepturile copiilor acoperă fiecare aspect al vieţii copiilor şi adolescenţilor şi pot fi împărţite în 

următoarele categorii principale:  

– drepturi de supravieţuire: dreptul la viaţă şi la satisfacerea nevoilor de bază (de exemplu, standard 

de viaţă corespunzător, adăpost, mâncare, tratament medical); 

– drepturi de dezvoltare: drepturile le oferă copiilor posibilitatea de a-şi atinge întregul potenţial (de 

exemplu, educaţie, joacă şi timp liber, activităţi culturale, acces la informaţii şi libertate de 

gândire, conştiinţă şi religie); 

– drepturi de participare: drepturi care le permit copiilor şi adolescenţilor să aibă un rol activ în 

comunităţile lor (de exemplu, libertatea de a-şi exprima opiniile, de a avea un cuvânt de spus în 

probleme care le afectează propriile vieţi, de a face parte din asociaţii); 

– drepturi de protecţie: drepturi care sunt esenţiale pentru protejarea copiilor şi a adolescenţilor de 

toate formele de abuz, neglijare şi exploatare (de exemplu, grijă specială pentru copiii refugiaţi şi 

protejarea împotriva implicării în conflicte armate, a exploatării prin muncă, a exploatării sexuale, 

a torturii şi a abuzului de droguri). 

Educaţia este privită atât ca drept al omului în sine, dar şi ca un mod indispensabil de a beneficia de 

celelalte drepturi ale omului. Un sistem educaţional care adoptă o abordare bazată pe drepturi va fi mai 

bine poziţionat pentru a-şi îndeplini misiunea fundamentală de a asigura tuturor o educaţie de calitate 

superioară. 

Articolul 26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO) prevede: 

(1) Orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie sa fie gratuit, cel puţin în ceea 

ce priveşte învăţământul elementar şi general. Învăţământul elementar trebuie să fie obligatoriu. 

Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior 

trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturor, pe bază de merit. 

(2) Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea 

respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze 

înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, 

precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii. 

(3) Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii lor minori. 
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Educație pentru democrație 

Ca o continuare a unor idei exprimate pentru prima oară în DUDO, Articolul 28 din CDC defineşte 

educaţia ca pe un drept iar Articolul 29 precizează că educaţia ar trebui să sprijine copilul în 

dezvoltarea „plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale copilului”.
10

 

Atât CDC cât şi DUDO recunosc că unul dintre scopurile educaţiei este acela de a dezvolta respectul 

pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale. Desigur, pentru a înţelege cu adevărat şi a 

promova drepturile omului, acestea trebuie trăite în relaţie cu ceilalţi. Acest lucru nu presupune doar a 

învăţa despre drepturile omului, ci şi a trăi în şi prin drepturile omului. De aceea, o abordare bazată pe 

drepturile omului (ABDO) în şcoală include oportunitatea de a învăţa despre şi de a practica valorile şi 

cadrul drepturilor omului, în clasă. Şcolile care se gândesc la drepturile copiilor se axează pe 

demnitatea umană a copiilor. 

Dreptul la educaţie este menit să fie implementat şi să se bucure toţi de el – indiferent de aptitudini, 

rasă, etnie, religie, gen, naţionalitate, orientare sexuală, clasă sau orice alt factor de identificare. În 

plus, o astfel de educaţie – aşa cum este definită de CDC – trebuie structurată astfel încât să respecte 

demnitatea şi drepturile fundamentale ale elevilor. 

Un principiu cheie care este esenţial deopotrivă pentru drepturile omului şi pentru ABDO este non-

discriminarea. În sectorul şcolar, ramificaţiile sunt numeroase, incluzând acces egal la educaţie de 

calitate cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile sau marginalizate. 

Iniţiativa UNESCO, Şcoli prietenoase copilului şi ABDO în şcoală vor să implementeze CDC în şi 

prin educaţie. Pentru a putea utiliza o ABDO, trebuie să cunoaştem mai multe despre drepturile 

omului şi despre drepturile copilului, precum şi despre implicaţii pentru gândirea, planificarea şi 

evaluarea educaţională. Ne obligă să ne punem întrebări precum: 

– Cine nu primeşte educaţie? Unde se află aceştia şi de ce sunt excluşi? 

– Cine şi ce ar trebui să facă ca să protejeze, să promoveze şi să asigure dreptul la educaţie? 

– A cui capacitate şi în ce domeniu trebuie dezvoltată pentru a asigura dreptul la educaţie? 

– Cine şi ce trebuie să facă pentru a asigura acest drept şi cum pot parteneriatele să ajute acest proces? 

Principiul 1. Exprimarea legăturilor cu drepturile 

Întrebări pentru noi: Sunt eforturile noastre educaţionale legate în mod expres de drepturile omului? 

Includ aceste eforturi întreaga gamă de drepturi ale omului? Au drepturile omului care sunt analizate 

în detaliu, o adevărată relevanţă pentru nevoile şi problemele din cadrul comunităţilor noastre sau se 

pot face aceste conexiuni? Suntem dispuşi să trecem dincolo de „zona noastră personală de confort” în 

corelarea activităţii noastre cu valorile drepturilor omului? 

Principiul 2. Asumarea responsabilităţii 

Se văd aceia dintre noi care sunt reprezentanţi ai guvernului sau care sunt angajaţi de stat ca fiind 

responsabili de asigurarea educaţiei pentru drepturile omului? În ce fel suntem responsabili? Cum pot 

copiii şi tutorii lor să asigure această responsabilitate?  

Principiul 3. Abilitarea şi participarea 

Să ne gândim un moment la cei care se simt responsabili de asigurarea educaţiei pentru drepturile 

omului. Am înglobat ideile tuturor celor care sunt afectaţi de politicile şi activităţile noastre? Cine este 

absent de la întâlnirile noastre de luare a deciziilor, care are o miză în conversaţia noastră? Dacă nu 

sunt prezenţi sau nu sunt implicaţi în conversaţiile de acasă, cum putem să îi aducem la masa 

discuţiilor? Cum le putem facilita punctele de vedere privind întrebări referitoare la educaţia pentru 

democraţie şi drepturile omului – când? cum? cine? ce? 
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Principiul 4. Non-discriminarea şi atenţia la grupurile vulnerabile 

În cele din urmă, şi în legătură cu ultimul punct, care sunt grupurile care, în acest moment, e cel mai 

puţin probabil să beneficieze de programul nostru educaţional şi cum putem să ajutăm pentru a asigura 

participarea lor? Tocmai grupurile cărora drepturile omului nu le sunt recunoscute în fiecare zi – cei 

marginalizaţi, vulnerabili, discriminaţi – sunt cele care vor beneficia cel mai mult de eforturile noastre 

educaţionale. Cum îi putem identifica, cum putem ajunge la ei şi crea programe educaţionale care, 

pentru ei, sunt cu adevărat semnificative? 
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Capitolul 2 

Cheia către un concept dinamic de cetăţenie
11

 

1. Provocări ale modelului tradiţional de cetăţenie 

De la terminarea Războiului Rece, mai multe procese de modernizare care au conturat istoria noastră 

pentru o perioadă lungă de timp (vezi caseta de mai jos) s-au accelerat şi intensificat, dobândind o 

nouă calitate. Evenimentele experimentate şi schimbările care au avut loc în Europa au pus sub semnul 

întrebării modelul tradiţional de cetăţenie: 

– Globalizarea comerţului liber şi a economiilor de piaţă competitive a adus un nivel mai ridicat de 
bunăstare multor oameni din multe ţări – dar nu tuturor. Discrepanţele distribuirii inegale între 
bogaţi şi săraci au crescut, atît în cadrul societăţilor, cât şi între societăţi, ameninţând coeziunea 
socială şi solidaritatea între oameni. 

– Competiţia determină întreprinderile să îşi crească productivitatea în permanenţă şi să îşi reducă 
costurile de producţie. Acest fapt a dat naştere unui proces permanent de inovaţie care afectează 
în mod direct produsele, tehnologiile şi locurile de muncă şi, indirect, întregul nostru mod de 
viaţă. Joseph Schumpeter a numit acest proces permanent de inovaţie „distrugere creatoare”.

12 

Transformarea tuturor economiilor din Europa de Est poate fi considerată un exemplu remarcabil 
al unei asemenea distrugeri creatoare. 

– Creşterea economică a produs o bunăstare crescândă, dar şi un consum crescând de resurse 
naturale. Creşterea emisiilor de CO2 face foarte dificilă şi costisitoare prevenirea sau adaptarea la 
schimbarea climatică. 

– Noile tehnologii de informare şi comunicare au oferit noi moduri de a creşte productivitatea, de a 
schimba şi de a obţine informaţii şi de a oferi divertisment, pentru a numi doar câteva efecte. 
Trăim într-o cultură mediatică, iar educaţia în domeniul media – cum să folosim noile medii 
pentru a trimite şi a primi mesaje - devine o competenţă elementară precum cititul şi scrisul. 

– Ca urmare a creşterii economice şi realizărilor din medicina modernă, populaţia din multe ţări 
europene îmbătrâneşte, dar creşte numeric în lume. Ambele procese pun probleme serioase pentru 
secolul 21. 

– Naţiunile au dreptul la suveranitate şi autodeterminare. Dar conceptul de naţiune este atât inclusiv 
cât şi exclusiv. De la terminarea Războiului Rece, am asistat la apariţia de noi forme de identităţi 
colective care altădată erau suprimate. 

– Societăţile moderne sunt, în mod tipic, societăţi seculare, pluraliste. Migraţia din Europa – în mod 
special în Uniunea Europeană – a contribuit la această dezvoltare. Societăţile pluraliste sunt mai 
dinamice şi mai productive, dar sunt mai complicate în ceea ce priveşte coeziunea socială pentru a 
integra oamenii cu convingeri, valori, interese şi provenienţe sociale şi etnice diferite. 

– Democraţia oferă cele mai bune şanse pentru a face faţă acestor provocări, având în vedere că 
orice încercare de a rezolva aceste probleme şi altele prin guvernare autoritaristă nu va reuşi să 
aibă în vedere realitatea complexă a societăţii, economiei, mediului, rezolvării conflictelor etc. la 
nivel naţional, ca să nu mai vorbim de un nivel supranaţional. Pe de altă parte, democraţia se 
ridică şi cade cu promisiunea de participare egală. Cu cât lumea noastră şi provocările care ne 
definesc viitorul devin mai complexe, cu atât este mai dificil pentru „cetăţenii de rând” să 
înţeleagă şi să ia parte la decizii. Neîncrederea în instituţiile politice tradiţionale, în formele de 
guvernare şi în conducătorii politici îşi are rădăcini în sentimentul de a fi dat la o parte şi de a nu 
fi ascultat. Democraţia şi drepturile omului sunt proiecte dificile şi pot supravieţui doar dacă 
moştenirea lor poate fi transmisă tinerei generaţii. 
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Educație pentru democrație 

Aceste linii de dezvoltare pot fi doar schiţate aici. Sunt procese artificiale, nu naturale, legate între ele, 

influenţându-se şi consolidându-se reciproc. Deoarece au fost „create”, ele pot fi de asemenea 

influenţate şi schimbate în ceea ce priveşte direcţia şi rezultatul lor, dar nu şi în ceea ce priveşte 

complexitatea lor. 

 

Modernizarea 

Modernizarea este o categorie sociologică care se referă la procesul multidimensional al schimbării 

sociale. A crescut în viteză, arie de cuprindere şi complexitate în ultimele două decenii, dar dintr-o 

perspectivă istorică, sursele sale includ Reforma, inventarea tiparului, Epoca Luminilor, revoluţia 

engleză, americană şi franceză şi revoluţia industrială. Modernizarea a schimbat fiecare aspect al 

vieţii umane, incluzând următoarele: modul în care muncim şi activitatea pe care o desfăşurăm, unde 

trăim şi cât (de des) călătorim, nivelul nostru de bunăstare şi distribuirea acesteia, dezvoltarea 

drepturilor omului, globalizarea, tehnologia, valorile şi convingerile la care aderăm sau de la care ne 

abţinem şi cum luăm parte la viaţa socială şi politică.  

Modernizarea este un proces ambivalent, dar nu îl putem evita, este „soarta” noastră, la bine şi la 

rău. Oamenii de ştiinţă şi filosofii au opinii controversate despre modernizare, şi anume dacă 

modernizarea este, în ansamblu, o povară sau o binecuvântare. Privim modernizarea ca pe o 

provocare, cu riscuri şi oportunităţi. Provocările trebuie rezolvate pentru a ţine riscurile sub control.  

Pentru mulţi oameni din multe societăţi, modernizarea creează posibilităţi şi oportunităţi de a se 

bucura de un nivel mai înalt de bunăstare şi libertate. Pe de altă parte, cetăţenii şi liderii lor înfruntă 

cereri mai mari de a ţine pasul cu riscurile şi pericolele crescânde pe care procesele de modernizare 

le implică.  

Educaţia joacă un rol cheie în înzestrarea oamenilor cu competenţele de care au nevoie pentru a 

ajunge la o balanţă pozitivă între câştigurile crescânde şi nevoile crescânde.  
 

În faţa unor provocări ca acestea, a devenit clar că este nevoie de noi forme de cetăţenie: cetăţenii nu 

ar trebui doar să fie informaţi şi să-şi înţeleagă responsabilităţile formale de cetăţeni, ci ar trebui să fie 

şi activi – capabili şi dispuşi să contribuie la viaţa comunităţii lor, a ţării lor şi a întregii lumi şi să 

participe activ în moduri care le exprimă individualitatea şi îi ajută să rezolve probleme. Provocările 

din ce în ce mai mari presupun societăţi puternice, respectiv conducători şi cetăţeni competenţi şi deci, 

cu o educaţie corespunzătoare. 

Profesorii sunt optimişti. Ei consideră că prin intermediul unei educaţii adecvate, tinerii, dar şi cei care 

învaţă pe parcursul vieţii pot dobândi înţelegerea şi mijloacele de a influenţa dezvoltarea comunităţilor 

lor şi a planetei. Cu toate acestea, cetăţenia activă este cel mai bine încurajată de instruirea bazată pe 

elev mai degrabă decât de instruirea care pune accent pe învăţarea mecanică şi pasivă.  

1.1 Un nou tip de cetăţenie presupune un nou tip de educaţie 

Modelele bazate pe învăţarea mecanică care sunt reduse doar la instruire sunt insuficiente în crearea 

unui tip de cetăţenie activă, informată şi responsabilă pe care democraţiile moderne îl cer. 

Ceea ce se cere sunt formele de educaţie care pregătesc elevii pentru implicarea efectivă în societate – 

forme de educaţie care sunt pe cât de practice pe atât de teoretice, legate de problemele din viaţa reală 

care afectează elevii şi comunităţile lor şi predate prin participarea la viaţa şcolii, precum şi prin 

curriculumul formal. 

Rolul cetăţeanului activ corespunde celui al elevului activ. Conceptul constructivist de învăţare oferă 

sprijin elevilor care se confruntă cu probleme care sunt noi pentru ei. În şcoală, e posibil ca profesorul 

să fi găsit deja o soluţie optimă. Mai târziu, în înfruntarea provocărilor de mai sus, generaţia viitoare 

va acţiona ca pioner. 
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Nevoia de a oferi un proces de predare centrat pe elev prezintă provocări importante pentru meseria de 

profesor. Înseamnă învăţarea de noi forme de cunoaştere, dezvoltarea de noi metode de predare, 

găsirea de noi metode de lucru şi crearea unor noi forme de relaţii profesionale - atât cu colegii cât şi 

cu elevii. Pune accent mai mult pe predarea bazată pe probleme actuale privind înţelegerea sistemelor 

istorice, gândirea critică şi predarea de competenţe, precum şi pe transmiterea cunoştinţelor, pe lucrul 

bazat pe cooperare şi colaborare decât pe pregătirea izolată, pe autonomia profesională în loc de 

dependenţa de dictatul de la centru. Presupune o schimbare a modului în care percepem învăţarea, de 

la o învăţare bazată pe profesor la o învăţare prin experienţă, participare, cercetare şi împărtăşire de 

achiziţii. 

Orientarea didactică, condusă de profesor, axată pe manual şi bazată pe cunoştinţe trebuie înlocuită cu 

una care să pună accent pe implicarea elevului, pe o varietate mai mare de metode de predare şi pe o 

abordare bazată mai mult pe competenţe. La aceasta încearcă această ediţie ECD/EDO să contribuie. 



Educație pentru democrație 

2. Cultura politică 

2.1 Democraţia prinde viaţă prin cetăţenii săi 

Un exemplu: 

Alegerile parlamentare au ca rezultat câştigători şi învinşi. Majoritatea formează noul guvern, 

minoritatea, opoziţia. Primul guvern poate pierde poziţia, iar un nou guvern cu o viziune politică 

diferită îi ia locul.  

Regulile sunt clare, dar acest lucru nu este suficient. Sistemul de alegere va funcţiona doar dacă ne 

putem baza pe faptul că aceia care sunt învinşi, minoritatea, acceptă rezultatul. Dacă nu acceptă, o 

alegere poate da naştere la conflicte violente, dezbinând societatea în loc să consolideze coeziunea 

între membrii săi.  

O campanie de alegeri le oferă partidelor oportunitatea de a-şi comunica ideile, cetăţenilor. Dar ce se 

întâmplă dacă partidele care iau parte promovează o politică rasistă, fundamentalistă sau 

antidemocratică?  

Pentru ca sistemul de alegeri să funcţioneze ca unul dintre cele mai importante moduri ale cetăţenilor 

de a participa la un proces democratic de luare a deciziei, o societate are nevoie de mai mult decât de 

un cadru de legi care pune în aplicare sistemul de alegeri. Este nevoie de încredere în procesul politic 

şi de moduri de a oferi siguranţa că aceste procese s-au desfăşurat corespunzător.  

Exemplul arată că democraţia depinde de asemenea de un set de reguli şi de atitudinea cetăţenilor faţă 

de democraţie. Aceştia trebuie să înţeleagă şi să aprecieze sistemul şi trebuie să se simtă responsabili 

pentru stabilitatea acestuia. Partidele trebuie să se considere unul pe celălalt competitori, dar nu 

duşmani. Doar atunci, democraţia poate să îşi arate puterea ca singurul sistem în care o schimbare a 

guvernului este posibilă fără a schimba sistemul politic.  

Democraţia constă într-un sistem de instituţii şi procese care includ alegeri generale, reprezentare 

parlamentară şi control al puterii prin echilibru instituţional. Unele constituţii includ participarea 

directă prin referendumuri sau o curte constituţională. Aceasta este scena, iar cetăţenii sunt actorii. Pur 

şi simplu, cetăţenii trebuie să fie dispuşi şi capabili să îşi joace rolul şi trebuie să se identifice cu 

sistemul politic al democraţiei. 

Democraţia este un sistem de instituţii cu rădăcini adânci într-o cultură politică. Sistemul instituţional 

poate stabili cadrul pentru această cultură, dar nu o poate crea şi nici nu poate să-i asigure stabilitatea. 

Acelaşi principiu se aplică guvernării autocrate. Un autocrat depinde, de asemenea, de o cultură 

politică corespunzătoare, bazată pe subiecţi docili din punct de vedere politic mai degrabă decât pe 

sisteme active şi angajate. 

2.2 Dimensiunea culturală a drepturilor omului 

Drepturile omului care sunt civile şi politice explică ce procese democratice sunt în practică, incluzând 
libertatea de opinie şi de exprimare, libertatea mass-media (adică interzicerea cenzurii), dreptul la vot 
şi principiul egalităţii şi al non-discriminării care se aplică dreptului de a te bucura de fiecare drept al 
omului. Atunci când ţările ratifică un tratat al drepturilor omului, acestea promit să armonizeze legile 
şi practicile naţionale pentru a fi compatibile cu standardele internaţionale. Fac acest lucru din proprie 
voinţă. 

Ce se întâmplă dacă statul nu reuşeşte să îşi ţină promisiunile legate de drepturile omului? Există 
diferite mecanisme de protecţie care au fost stabilite de ONU şi de instituţiile regionale privind 
drepturile omului care au promulgat legi regionale privind drepturile omului pe care guvernele le pot 
adopta. De exemplu, în Europa, există Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care se 
concentrează pe drepturile civile şi politice. Guvernele pot adera, de asemenea, la Carta Socială 
Europeană care include drepturi economice, sociale şi culturale. Dacă un guvern a aderat la Convenţie, 
dar a acţionat într-un mod contrar, cetăţenii (şi chiar orice persoană din jurisdicţia statului) statelor 
membre ale Consiliului Europei pot înainta o plângere Curţii Europene a Drepturilor Omului din 
Strasbourg. 
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În majoritatea cazurilor, oamenii se bucură de drepturile omului în cazul guvernelor organizate ca 

democraţii constituţionale, prin mecanismele obişnuite ale proceselor democratice. Aceste mecanisme 

implică legi care se dezvoltă, dar şi o cultură a participării şi implicării cetăţenilor. 

Democraţia şi drepturile omului depind de un cadru instituţional care constă din două componente: un 

set de reguli şi principii stabilite în constituţie şi în sistemul legal şi o cultură politică. Democraţia şi 

drepturile omului sunt înglobate într-un set de principii, valori şi responsabilităţi. Democraţia şi 

drepturile omului permit dezacorduri privind problemele, dar pot face acest lucru doar dacă există un 

acord solid cu privire la cadrul care permite şi protejează, dar care şi limitează libertăţile. Puteţi să 

dezaprobaţi aproape totul, dar acest proces funcţionează doar dacă toţi se identifică cu sistemul care 

permite dezacordul. 

2.3 Predarea prin democraţie şi drepturile omului – o cultură democratică în şcoală 

Nu există democraţie fără democraţi devotaţi. 

Fiecare generaţie îşi primeşte moştenirea democratică şi, să sperăm, că o va înţelege, o va aprecia şi va 

învăţa cum să o folosească în mod activ. Este sarcina ECD/EDO şi a educaţiei, în ansamblul ei, să 

sprijine şi să încurajeze generaţia tânără să devină democraţi activi şi devotaţi. 

Tradiţiile culturale care sunt favorabile democraţiei se dezvoltă lent, aşa cum arată experienţa istorică 

din multe ţări. Proiectele de formare a naţiunilor în societăţile care au trecut prin război civil se 

confruntă cu cele mai serioase obstacole în absenţa unei tradiţii culturale democratice. Un model al 

instituţiei democratice poate fi importat, ca să spunem aşa, dar rădăcinile culturale ale democraţiei, nu – 

trebuie pur şi simplu să izvorască din patrimoniul cultural al societăţii. 

Prin urmare, cultura politică poate fi concepută în categorii constructiviste. Se dobândeşte prin procese 

de învăţare şi socializare. Astfel, este important dacă şcolile sunt guvernate democratic sau autocrat, 

deoarece elevii trebuie să înveţe cum să trăiască în sau sub forma de guvernare pe care o 

experimentează în tinereţe. 

Şcoala, ca o micro-societate, le poate oferi elevilor sprijin în dobândirea şi valorizarea elementelor 

esenţiale ale culturii democratice şi ale drepturilor omului, incluzând următoarele: 

– Elevii sunt capabili să cunoască şi să îşi exprime interesele şi punctele de vedere cu încredere şi 

stimă de sine. 

– Elevii manifestă respect unii faţă de ceilalţi, ascultă şi empatizează, adică sunt dispuşi şi capabili să 

schimbe perspectivele de abordare.  

– Elevii sunt capabili să soluţioneze un conflict prin mijloace non-violente, adică, prin negociere şi 

compromis. 

– Elevii apreciază funcţia cadrelor instituţionale care le protejează şi le limitează drepturile 

individuale la libertate. Ei adaugă elementul „slab”, informal al culturii politice la elementul „tare”, 

formal al regulilor. 

– Elevii apreciază politica ca pe un efort practic de a rezolva probleme care necesită atenţie şi o 

decizie. 

– Elevii participă la procesul de alegere a reprezentanţilor şi la procesele formale de luare a deciziilor. 

– Elevii se angajează pe căi care nu sunt prestabilite, precum sensibilizarea, activismul, lobby-ul şi 

rezolvarea problemelor pe cont propriu, pentru a influenţa procesul de luare a deciziilor.  

– Elevii îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile şi alegerile lor, luând în considerare impactul 

acestora atât asupra lor cât şi asupra celorlalţi. 

– Elevii sunt conştienţi de faptul că, dacă nu participă la luarea deciziilor care îi afectează, alţii o vor 

face, iar rezultatul poate fi nefavorabil pentru ei. 



Educație pentru democrație 

Cultura politică este strâns legată de atitudinile şi valorile pe care tinerii cetăţeni le dobândesc prin 

procesele de socializare, inclusiv prin experienţa lor şcolară. Există alţi factori care, de asemenea, 

influenţează semnificativ procesul de socializare a tinerilor, în special familia, semenii şi mass-media. 

Pe de altă parte, comunitatea şcolară oferă copiilor şi adolescenţilor cele mai timpurii oportunităţi de a 

experimenta interacţiunea în societate şi în public; astfel, putem spune că şcoala are o influenţă 

decisivă asupra modului în care moştenirea democratică este transmisă tinerei generaţii. Prin învăţare 

şi prin experienţa din şcoală, tinerii îşi pot dezvolta obiceiurile şi competenţele pentru angajamentul pe 

tot parcursul vieţii în procesul democratic şi faţă de valorile drepturilor omului, atât prin procesele 

formale de luare a deciziilor cât şi prin interacţiunile zilnice.  
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Capitolul 3 

Educaţie pentru democraţie şi drepturile omului 

1. Cele trei dimensiuni ale ECD/EDO 

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului (ECD/EDO) se 

concentrează pe ceea ce elevii ar trebui să fie capabili să facă mai degrabă decât pe ceea ce profesorii 

ar trebui să îi înveţe. Cele trei principii de bază care stau la baza acestei abordări centrate pe elev şi pe 

rezultat poate fi cel mai bine ilustrată printr-un exemplu. 

– Libertatea de opinie şi exprimare este o condiţie de bază a participării democratice şi este un drept 

civil şi politic fundamental. În cadrul ECD/EDO, elevii cunosc, înţeleg şi apreciază dreptul la 

opinie şi exprimare liberă şi cunosc modul în care este protejat de constituţia lor naţională. 

Aceasta este dimensiunea cognitivă a învăţării (cunoştinţe, concepte şi înţelegere). 

– Elevii învaţă cum să folosească acest drept fundamental al omului. Mai exact, deoarece utilizarea 

activă a acestui drept este esenţială pentru participarea într-o comunitate democratică, elevii sunt 

încurajaţi să reflecteze asupra punctului lor de vedere şi să fie capabili să exprime acest lucru 

printr-o varietate de moduri, inclusiv prin abilitatea de a formula public un argument 

(dimensiunea bazată pe abilităţi a învăţării). 

– Pentru a-şi exercita libertatea de exprimare, elevii au nevoie de curaj pentru a-şi exprima punctele 

de vedere chiar şi atunci când se află în situaţii în care se confruntă cu o majoritate care li se 

opune. Ei ascultă opiniile celorlalţi într-un spirit de toleranţă şi respect personal. Învăţând să 

limităm dezacordul şi controversa cu privire la probleme şi să nu personalizăm diferenţele de 

opinie, conflictele pot fi rezolvate prin metode non-violente (dimensiunea bazată pe atitudini şi 

valori a înţelegerii). 

Ceea ce arată acest exemplu poate fi generalizat, nu doar cu privire la ceea ce elevii ar fi capabili să 

facă în exercitarea oricărui alt drept al omului, dar şi cu privire la învăţare şi educaţie în general. 

Pentru a fi relevantă şi pentru a se adăuga la competenţele unei persoane, învăţarea trebuie să se 

desfăşoare în aceste trei dimensiuni care se sprijină reciproc – cunoştinţe, concepte şi înţelegere; 

abilităţi; atitudini şi valori. Timp de mai multe decenii, educatorii şi profesorii au agreat acest concept 

al învăţării. 

Dacă acesta este modul în care elevii învaţă, ce trebuie profesorii de ECD/EDO să facă pentru a oferi 

oportunităţi adecvate de învăţare? Pe scurt, răspunsul este după cum urmează.  

În cadrul ECD/EDO, obiectivul este acela de a sprijini elevii să devină tineri cetăţeni care: 

– cunosc drepturile omului şi au înţeles condiţiile de care depind (învăţarea „despre” democraţie şi 

drepturile omului; 

– au experienţa şcolii ca pe o micro-societate care respectă libertăţile şi egalitatea elevilor săi şi au 

fost pregătiţi pentru exercitarea drepturilor lor şi pentru respectarea drepturilor celorlalţi 

(învăţarea „prin” democraţie şi drepturile omului); 

– sunt astfel capabili şi încrezători să îşi exercite drepturile, cu un simţ de responsabilitate matur 

faţă de ceilalţi şi faţă de comunitatea lor (învăţarea „pentru” democraţie şi drepturile omului). 

1.1 Dimensiunea cognitivă a ECD/EDO: învăţarea „despre” democraţie şi 

drepturile omului 

În învăţământul secundar, ECD/EDO presupune ca elevii să studieze documente cheie, precum DUDO 

şi Convenţia. Pentru a rezuma exemplul de mai sus, ei trebuie să ştie că fiecare persoană se bucură de 

dreptul de gândire şi de exprimare liberă şi de accesul gratuit la informaţii prin intermediul mediilor 

necenzurate, cu excepţii posibile doar în mod întemeiat şi în circumstanţe limitate (Articolul 10 din 

Convenţie). Constituţia statului şi mediul legal ar trebui să reflecte şi să protejeze aceste standarde ale 

drepturilor ale omului şi să poată fi studiate de către elevi din această perspectivă. Făcând acest lucru, 

elevii pot înţelege cât de important şi chiar indispensabil este acest drept pentru ca democraţia să 

trăiască. 



Educație pentru democrație 

De asemenea, este necesar ca elevii să înţeleagă Articolul 14 al Convenţiei care abordează principiul 

esenţial al egalităţii şi al non-discriminării: femei şi bărbaţi, bogaţi şi săraci, tineri şi bătrâni, autohtoni 

şi imigranţi – toţi deţinem în mod egal aceste drepturi. Bucuria exercitării acestor drepturi este un 

proces care evoluează şi este una dintre priorităţile sistemelor democratice de guvernare bazate pe 

drepturile omului. 

În cele din urmă, elevii trebuie să înţeleagă de ce libertăţile au nevoie de un cadru de legi şi de ce 

poartă responsabilităţi (DUDO, Articolul 29). Libertatea de exprimare permite cetăţenilor să-şi 

promoveze interesele într-o societate pluralistă şi, într-un astfel de cadru competitiv, vor exista 

câştigători şi învinşi. Constituţia, regulile şi legile trebuie să asigure un cadru care limitează libertăţile 

celor puternici şi le protejează pe cele ale celor slabi – fără a legaliza diferenţe. Cu toate acestea, 

regulile nu pot aborda fiecare problemă, astfel că membrii unei comunităţi trebuie să aibă o atitudine 

de responsabilitate unul faţă de celălalt. 

Drepturile omului constituie un cadru legal, dar şi unul normativ. Acest lucru presupune ca elevii să 

recunoască în ce măsură principiile privind drepturile omului sunt realizate în cadrul comunităţii lor 

şcolare, precum şi în societate, în ansamblu. 

 

 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (4.11.1950) 

Articolul 10 

Libertatea de exprimare  

(1) Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi 

libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine 

seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, 

cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare. 

(2) Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor 

formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, 

constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, 

apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor 

altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 

imparţialitatea puterii judecătoreşti. 

Articolul 14 
Interzicerea discriminării 

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără 

nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte 

opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă 

situaţie. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10.12.1948) 

Articolul 29 

1. Orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă 

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale.  

2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor 

stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi respectare a drepturilor şi 

libertăţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunăstării 

generale într-o societate democratică.  

Pe scurt, aceste trei articole subliniază tensiunea dintre libertăţile individuale şi nevoia de a echilibra 

drepturile individului printr-un cadru care deopotrivă limitează şi protejează aceste libertăţi. 

Elevii care pot explica acest lucru au învăţat multe „despre” democraţie şi drepturile omului; aceasta 

este dimensiunea cognitivă a ECD/EDO. 
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1.2 Dimensiunea participativă a ECD/EDO: învăţare „pentru” democraţie 

şi drepturile omului 

Pentru a putea lua parte la o societate democratică, elevii ar trebui să înveţe cum să-şi exercite 

drepturile şi libertăţile – de exemplu, dreptul de acces liber la informaţii şi dreptul de gândire, opinie şi 

exprimare liberă. Ar trebui, de asemenea, să aibă o experienţă activă în interacţionarea cu ceilalţi – 

precum promovarea intereselor lor, negocierea compromisului sau agrearea modului de a defini 

„bunăstarea generală” (DUDO, Articolul 29). Ei ar trebui să poată să acţioneze într-un cadru de reguli 

şi să accepte limitele care li se pot impune. Ar trebui să aibă dezvoltată o atitudine de responsabilitate 

pentru bunăstarea celorlalţi şi pentru comunitate, în ansamblul ei.  

Pe scurt, elevii nu trebuie doar să înţeleagă implicaţiile şi legăturile dintre cele trei articole referitoare 

la drepturile omului, de mai sus, ci şi să aprecieze valorile fundamentale ale acestora şi să acţioneze în 

consecinţă. Procedând astfel, prin intermediul proceselor democratice de luare a deciziilor care nu au 

ca rezultat violarea drepturilor omului, elevii trebuie să poată să îşi echilibreze interesele cu cele ale 

celorlalţi şi ale comunităţii în ansamblul ei. 

Elevii care au fost pregătiţi în acest mod au învăţat cum să participe într-o democraţie. Aceasta este 

dimensiunea bazată pe acţiune a ECD/EDO – învăţarea „pentru” democraţie şi drepturile omului, 

adică cu scopul de a promova şi proteja democraţia, principiul statului de drept şi drepturile omului.  

1.3 Dimensiunea culturală a ECD/EDO: învăţarea „prin” democraţie şi 

drepturile omului  

Cunoştinţele şi abilităţile permit unei persoane să participe într-o democraţie în termeni tehnici, dar nu 

transformă acea persoană într-un democrat. În mâinile rasiştilor, de exemplu, această expertiză ar 

putea fi folosită în mod abuziv ca o armă pentru a ataca o comunitate democratică bazată pe drepturile 

omului. Într-un sens foarte literal, cunoştinţele şi abilităţile care nu sunt susţinute de valorile 

drepturilor omului sunt lipsite de valoare pentru democraţie. 

ECD/EDO include astfel o dimensiune culturală. Cultura predării şi a învăţării trebuie să poarte 

mesajul ECD/EDO. 

Cât timp elevii dobândesc cunoştinţe prin instruire (ascultând o prezentare, citind) şi competenţe prin 

exersare (demonstraţie, practică şi coaching), ei dezvoltă valori şi atitudini prin experienţă. 

De exemplu, tinerii îşi construiesc stima de sine prin încurajare din partea părinţilor şi a profesorilor. 

Doar elevii care au trăit şi s-au bucurat de un tratament respectuos din partea profesorilor se pot 

comporta întocmai faţă de semenii lor. Valorile drepturilor omului sunt dobândite printr-un proces de 

socializare în şcoală – predare „prin” sau în spiritul democraţiei şi al drepturilor omului. 

Valorile drepturilor omului au fost definite de Organizaţia Naţiunilor Unite, de Consiliul Europei şi de 

alte organizaţii şi includ principiile egalităţii şi ale non-discriminării; participare şi incluziune; 

asumarea responsabilităţii. 

În timp ce predarea „despre” democraţie şi drepturile omului poate fi atribuită unor discipline speciale 

(precum studiile sociale, istoria, educaţia civică), dimensiunea culturală a ECD/EDO, predarea „prin” 

democraţie şi drepturile omului, este o provocare pentru întreaga şcoală – drepturile omului şi 

democraţia formează ghidul pedagogic al comunităţii şcolare şi lentila prin care toate elementele 

guvernanţei şcolare sunt judecate. 
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2. EDO şi legătura cu ECD
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Educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului sunt strâns inter-

corelate şi se sprijină reciproc. Acestea diferă mai degrabă din punct de vedere al focus-ului şi al 

ariei de cuprindere, decât din punct de vedere al scopurilor şi practicilor. Educaţia pentru 

cetăţenie democratică se concentrează în primul rând asupra drepturilor, responsabilităţilor şi 

participării active, în relaţie cu dimensiunea civică, politică, socială, economică, juridică şi 

culturală a societăţii, în timp ce educaţia pentru drepturile omului are în vedere spectrul mai larg 

al drepturilor şi libertăţilor fundamentale în fiecare aspect al vieţii oamenilor. 

Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru 

drepturile omului, adoptată în cadrul Recomandării CM/Rec(2010)7 a Comitetului de Miniştri 

11 mai 2010. 

Următoarea secţiune prezintă, mai în detaliu, legătura dintre EDO şi ECD. 

Cu decenii în urmă, Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate au recunoscut oficial dreptul la 

educaţia pentru drepturile omului, adică dreptul cetăţenilor de a fi informaţi despre drepturile şi libertăţile 

stipulate în tratatele privind drepturile omului ratificate de ţările lor. Guvernele sunt responsabile de 

implementarea acestor standarde ale drepturilor omului prin legi, politici şi practici. Acestea oferă informaţii 

despre progresul lor prin elaborarea de rapoarte periodice către organisme de monitorizare a tratatelor. 

Organizaţiile de monitorizare, precum grupurile privind drepturile omului, ajută la monitorizarea progresului. 

Este de la sine înţeles, cetăţenii ar trebui să cunoască şi să aprecieze drepturile omului şi să le respecte pe 

cele ale celorlalţi. Trebuie să înţelegem responsabilităţile legale ale guvernelor noastre de a ne respecta 

drepturile. Ar trebui să apreciem responsabilităţile etice ale cetăţenilor de a preţui şi susţine drepturile 

omului în viaţa de fiecare zi. Cunoaşterea şi dispoziţia de a cunoaşte şi de a susţine în mod responsabil 

dreptul cuiva şi pe cele ale celorlalţi încep devreme în viaţă: în familii, în şcoală şi în comunitatea noastră. 

Agenţiile ONU, cum ar fi Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, UNESCO şi UNICEF, 

împreună cu organizaţii inter-guvernamentale, precum Consiliul Europei şi agenţiile naţionale privind 

drepturile omului, fac referire la EDO propunând în mod special ca tratarea temelor privind drepturile 

omului să fie prezentă în educaţie.  

Educaţia pentru drepturile omului are dimensiuni normative şi juridice. Dimensiunea juridică include 

împărtăşirea conţinutului despre standardele internaţionale ale drepturilor omului aşa cum sunt 

reprezentate în tratatele şi acordurile la care ţările noastre au aderat. Aceste standarde cuprind drepturile 

civile şi politice, precum şi drepturile sociale, economice şi culturale. În ultimii ani, drepturile privind 

mediul şi drepturile colective au fost adăugate la acest cadru aflat în curs de evoluţie. Această abordare 

orientată spre lege recunoaşte importanţa monitorizării şi a responsabilizării în asigurarea că guvernele 

susţin litera şi spiritul obligaţiilor privind drepturile omului. 

În acelaşi timp, EDO este un proiect normativ şi cultural. Este un sistem de valori care ajută pe oricine să 

reflecteze asupra măsurii în care experienţele zilnice respectă normele şi valorile privind drepturile omului. 

Infuzia unei abordări bazate pe drepturile omului în şcoală este abordată mai târziu în acest volum. 

În ceea ce priveşte învăţarea în clasă, metodele interactive şi centrate pe elev sunt promovate pe larg în 

cadrul EDO, aşa cum sunt promovate şi în cadrul ECD. Următoarele tipuri de pedagogie sunt 

reprezentative pentru cele promovate în cadrul EDO: 

– experienţială şi centrată pe activitate: implică solicitarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor şi 

propune activităţi care îi fac să profite de experienţele şi de cunoştinţele lor; 

– bazată pe punerea de probleme: o provocare pentru cunoştinţele anterioare ale elevilor; 

– participativă: încurajează eforturile colective în clarificarea conceptelor, analizarea temelor şi 

desfăşurarea activităţilor; 

– dialectică: îi solicită pe elevi să compare cunoştinţele lor cu cele din alte surse; 

– analitică: cere elevilor să se gândească de ce există lucrurile şi cum au ajuns să devină aşa; 

– orientată spre reconciliere: promovează drepturile omului în relaţiile intrapersonale şi interpersonale; 
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 Autor: Felisa Tibbitts (2009). Sursa originală: Tibbitts F. (2008), “Human Rights Education” (Educaţia pentru drepturile 

omului) în Bajaj M. (ed.), Encyclopedia of Peace Education (Enciclopedia educaţiei pentru pace), Information Age 

Publishing, Charlotte, NC. 
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– orientată spre gândirea strategică: îndrumă elevii să-şi stabilească propriile obiective şi să se 

gândească la moduri strategice de a le îndeplini; şi 

– orientată spre obiectiv şi acţiune: permite elevilor să planifice şi să organizeze acţiuni în legătură cu 

obiectivele lor.
14

 

În curriculumul multor ţări, educaţia pentru drepturile omului se intersectează cu educaţia pentru 

cetăţenie democratică sau globală, luând conceptele esenţiale ale educaţiei pentru cetăţenie şi 

aplicându-le în mod mai general şi mai critic. Cunoştinţele despre conceptele şi faptele esenţiale, 

aspectele atitudinii civice şi ale abilităţilor civice sunt aplicate zonelor de responsabilitate socială 

globală, dreptate şi acţiune socială. 

În plus, educaţia pentru drepturile omului încurajează în mod clar responsabilitatea şi acţiunea socială 

în rândul elevilor. Totuşi, EDO trece dincolo de promovarea participării ca element al democraţiei 

reprezentative, prin acţiuni care vizează un registru de drepturi. Acţiunea poate fi apreciată în mod 

intrinsec ca o exersare a propriilor drepturi. Asemenea acţiuni pot fi, de asemenea, instrumente, ca 

mijloace de a combate oprimarea şi nedreptatea. 

Cadrul normativ general al EDO şi spectrul larg de potenţiali elevi au dus la o mare variaţie a 

modurilor în care EDO a fost implementată. Deşi EDO este definită de cadrul universal al standardelor 

internaţionale (şi uneori regionale), subiectele specifice şi aplicările lor depind de contextele locale şi 

naţionale. Mai mult, educaţia pentru drepturile omului în şcoală este adaptată la vârsta elevilor şi la 

condiţiile politicilor educaţionale naţionale/locale şi ale şcolilor. 

Temele şi conţinutul privind drepturile omului în curriculumul şcolar pot lua forma unor teme interculturale 

mandatate de politica educaţională sau pot fi integrate în cadrul disciplinelor existente, precum istoria, 

educaţia civică/pentru cetăţenie, studiile sociale şi disciplinele umaniste. EDO poate fi de asemenea găsită 

în programe de arte, în cluburile non-formale şi la evenimentele speciale care au loc în cadrul şcolilor. 

Aşa cum recomandă Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

educaţia pentru drepturile omului, aceste domenii educaţionale sunt strâns inter-corelate şi se sprijină 

reciproc. Acestea diferă mai degrabă din punct de vedere al focus-ului şi al ariei de cuprindere, decât 

din punct de vedere al scopurilor şi practicilor. Educaţia pentru cetăţenie democratică se concentrează 

în primul rând asupra drepturilor, responsabilităţilor şi participării active, în relaţie cu dimensiunea 

civică, politică, socială, economică, juridică şi culturală a societăţii, în timp ce educaţia pentru 

drepturile omului are în vedere spectrul mai larg al drepturilor şi libertăţilor fundamentale în fiecare 

aspect al vieţii oamenilor. 

Acolo unde EDO şi ECD coexistă în cadrul şcolii, acestea se consolidează reciproc. Studiul despre 

educaţie civică al Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie (IEA) a fost publicat în 1999 şi a folosit 

date adunate de la 88 000 de adolescenţi în vârstă de 14 ani din 27 de ţări.
15

 O analiză a fost realizată 

pentru a examina diferenţele dintre ţări privind cunoştinţele elevilor legate de drepturile omului în 

comparaţie cu alte forme de cunoştinţe civice şi atitudini ale elevilor referitoare la promovarea şi 

practicarea drepturilor omului. 

Această analiză a arătat că experienţele elevilor privind democraţia în şcoală şi problemele 

internaţionale au avut o asociere pozitivă cu cunoştinţele lor despre drepturile omului. Factorii care ar 

putea fi numiţi „democraţie la şcoală” au avut importanţă pentru atitudinile fiecărui elev faţă de 

drepturile omului. Analiza datelor IEA a confirmat faptul că elevii care au cea mai mare expunere la 

practica idealurilor democratice în clasele şi în şcolile lor au probabil toate şansele să aibă atitudini 

pozitive faţă de drepturile omului. Mai mult, elevii cu mai multe cunoştinţe despre drepturile omului s-

au angajat mai frecvent în subiecte internaţionale şi au susţinut norme mai puternice pentru cetăţenia 

participativă şi au fost mai eficienţi din punct de vedere politic. 

Şcolile care oferă ECD şi EDO, una în tangenţă cu cealaltă, îi face pe elevi să fie cetăţeni implicaţi şi 

responsabili care îşi cunosc şi îşi preţuiesc drepturile şi libertăţile. 
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 ARRC [Asia-Pacific Regional Resource Center for Human Rights Education] (Centrul Regional de Resurse Asia-Pacific 

pentru Educaţia pentru Drepturile Omului), (2003), “What is Human Rights Education” (Ce înseamnă educaţia pentru 

drepturile omului), Human Rights Education Pack (Pachetul Educaţie pentru drepturile omului), ARRC, Bangkok. 
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Support and Practice Human Rights” (Cum înţeleg, sprijină şi practică drepturile omului adolescenţii din douăzeci şi şapte de 
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3. Competenţe în ECD/EDO 

3.1 „Mi-ar plăcea ca elevii mei să fie capabili să ...” 

„După ce am exersat tehnicile de prezentare, mi-ar plăcea ca toţi elevii mei să fie capabili să se 

adreseze clasei fără să-şi citească notiţele.” 

„După ce am avut şase lecţii despre principiile de bază ale constituţiei noastre, mi-aş dori ca toţi 

elevii mei să poată măcar să explice cum funcţionează sistemul nostru de alegeri şi ce partide 

candidează la guvern în acest moment.” 

„Acum câteva luni, am avut probleme în clasă cu elevii care nu au fost atenţi unii la alţii în timpul 

discuţiilor şi au întrerupt elevii cu care nu erau de acord. Am discutat foarte mult despre dreptul la 

libera exprimare şi despre faptul că acesta funcţionează pentru noi toţi doar dacă există respect 

reciproc. Până la sfârşitul acestui an, sper ca cei mai mulţi elevi să fi înţeles acest lucru şi să ştie cum 

să se comporte în cadrul discuţiilor.” 

Aceste exemple arată gândurile pe care profesorii de ECD/EDO le au în minte când îşi planifică 

lecţiile: stabilesc obiective. Ei decid ce ar putea elevii lor să facă şi ce se află în raza lor de acţiune 

dacă fac un efort: ei decid ce obiective le-ar plăcea ca elevii lor să îndeplinească şi apoi analizează 

procesul de învăţare şi nevoile de învăţare ale elevilor aflaţi la punctul de plecare – dificultăţile şi 

abilităţile lor, punctele tari şi punctele slabe ale acestora. 

Acest mod de gândire nu reprezintă ceva nou pentru profesori – este o practică obişnuită. Cei mai 

mulţi profesori nu se gândesc doar la subiect şi la conţinut – „Trebuie să termin secolul 19 înainte de 

următoarea vacanţă” – ci au în minte şi ce fel de performanţă vor să vadă la elevii lor. 

Obiectivele care se axează pe elevi şi pe ceea ce ar trebui să le permită să facă se referă la 

competenţele elevilor. La maturitate, toţi elevii vor trebui să se descurce fără ajutorul unui profesor, 

antrenor sau monitor. Modelul tradiţional de predare – instruire formală, furnizarea unui curriculum 

consistent de cunoştinţe – oferă prea puţin pentru a ajuta elevii să devină independenţi, încrezători şi 

competenţi în ceea ce priveşte dimensiunile abilităţilor şi ale valorilor/atitudinilor. 

Cele trei exemple indică de asemenea diferitele dimensiuni ale dezvoltării competenţelor:  

– Primul – stabilirea contactului vizual cu audienţa şi vorbirea liberă – se referă la abilităţi care nu 

sunt specifice unui conţinut, ci oferă instrumentele de care elevii au nevoie în permanenţă pentru a 

utiliza fiecare cunoştinţă şi informaţie. Asta înseamnă formarea abilităţilor sau educaţia „pentru” 

cetăţenie democratică şi drepturile omului – se acordă elevilor posibilitatea de a-şi exercita 

drepturile şi de a participa într-o democraţie.  

– Al doilea - înţelegerea principiilor de bază ale sistemului de alegeri, cine a câştigat ultimele 

alegeri şi a format actualul guvern – este un caz de educaţie „despre” democraţie şi drepturile 

omului. Tinerii cetăţeni trebuie să ştie ce drepturi ale omului – de exemplu, participarea la alegeri 

– au fost cuprinse, ca drept civil, în constituţia ţării lor şi ce efect are votul lor în sistemul de 

alegeri din ţara lor. 

– În cele din urmă, ultimul exemplu arată importanţa valorilor şi a atitudinilor. Democraţia se 

bazează pe o cultură politică care este formată din atitudinile şi valorile la care cetăţenii aderă, în 

acest caz, respect reciproc şi toleranţă faţă de punctele de vedere cu care ar putea să nu fie de 

acord. Elevii trebuie să fie dispuşi să accepte faptul că dreptul lor la libertate trebuie să ia în 

considerare drepturile altora. Astfel, libertatea presupune responsabilităţi. O cultură a drepturilor 

omului reflectă atât implicarea elevilor şi a profesorilor lor, cât şi o înţelegere a faptului că avem o 

responsabilitate comună de a respecta drepturile celorlalţi. Valorile se învaţă prin experienţă şi 

prin modele convingătoare – predarea „prin” democraţie şi drepturile omului. 
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3.2 Competenţe – o definiţie generală 

Competenţele se referă la ceea ce o persoană este capabilă să facă, din trei puncte de vedere care 

formează nucleul identităţii unei persoane: 

– ce ştie o persoană şi ce a înţeles; 

– abilităţile care îi permit unei persoane să îşi folosească cunoştinţele;  

– conştientizarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor pe care le are o persoană şi pe care este 

dispusă să le folosească cu încredere şi responsabilitate. 

Ultimul punct are o importanţă aparte. Fără îndoială, profesorul ar trebui să ştie ce au învăţat elevii să facă, 

dar, mai mult, este important ca şi elevii să ştie acest lucru. Ei trebuie să ştie ce include setul de instrumente 

mentale pe care îl au şi care sunt sarcinile sau problemele la care aceste instrumente se aplică. Mai presus de 

toate, ei au nevoie de încredere de sine pentru a accepta riscul eşecului în procesele de învăţare pe tot 

parcursul vieţii. 

3.3 Cum pot profesorii afla ce competenţe au elevii lor? 

Competenţă şi performanţă 

Competenţele se referă la abilităţile şi la potenţialul din „interiorul” nostru. Deci, sunt invizibile. Prin 

urmare, cum pot profesorii să afle ce competenţe au elevii lor? 

Iată un exemplu. Noam Chomsky, un lingvist, a descris competenţa lingvistică a unui vorbitor nativ. 

Vorbitorii nativi creează permanent şi înţeleg propoziţii pe care nu le-au rostit niciodată sau pe care nu 

le-au auzit niciodată. Nu putem vedea competenţa lingvistică, dar percepem performanţa vorbitorului 

nativ şi trebuie să presupunem că acea competenţa de a comunica fluent există. 

Nu există competenţă fără o performanţă vizibilă şi nici acţiune fără competenţe. Profesorii evaluează 

dezvoltarea competenţelor elevilor lor prin evaluarea performanţei lor – ce sunt capabili să facă. 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru le permite elevilor să îşi formeze competenţe, iar profesorilor, să le 

evalueze achiziţiile învăţării şi să le identifice nevoile de învăţare. Acest lucru nu se aplică doar în 

cazul ECD/EDO, ci şi în activităţile de predare şi învăţare în general. 

3.4 Un model de competenţe ale unui elev în cadrul ECD/EDO 

Evaluăm dezvoltarea competenţelor unui elev, prin percepţia noastră despre performanţa elevului. 

Competenţele sunt invizibile şi putem avea acces la ele doar prin conceperea de modele care ne 

sprijină în stabilirea de obiective de învăţare şi ne ghidăm evaluarea după rezultatele învăţării. 

În această ediţie ECD/EDO, am adoptat următorul model de competenţe. Acesta corespunde 

principiilor cheie ale ECD/EDO – educaţia prin, despre şi pentru democraţie şi drepturile omului. 

În cadrul ECD/EDO, competenţele elevului includ următoarele: 

– analiză şi judecată politică; 

– abilităţi (Vezi Partea 3 din acest volum); 

– acţiune şi participare politică; 

– competenţe personale şi sociale. 

3.4.1 Competenţe de analiză şi judecată politică 

Cetăţenia democratică presupune înţelegerea de către cetăţeni a problemelor aflate în discuţie, ceea ce 

înseamnă cetăţeni informaţi şi capabili să analizeze problemele, argumentele şi conflictul. Aceasta este 

dimensiunea cognitivă a dezvoltării competenţei (învăţarea „despre” aspectele politice). 

În lipsa acestui nivel de înţelegere, un cetăţean este o pradă uşoară pentru demagogi, lobbişti şi 

populişti şi nu va fi în măsură să identifice şi să-şi negocieze propriile interese sau interesele de grup. 

Depindem de medii ca sursă de informaţii şi trebuie să fim capabili să le folosim în mod critic. 



Educație pentru democrație 

Pentru a acţiona în politică, ca în orice alt domeniu, trebuie să ştim ce vrem să realizăm. Trebuie să fim 

capabili să ne stabilim interesele şi obiectivele, să cântărim dorinţele şi nevoile, valorile şi 

responsabilităţile. Politica este un proces de luare de decizii pentru a rezolva probleme şi pentru a 

soluţiona conflicte; nu există opţiunea de a nu lua o decizie, iar deciziile nu sunt posibile fără judecată.  

Creşterea complexităţii în societăţile noastre moderne tinde să suprasolicite conpetenţele de analiză şi 

judecată ale „cetăţeanului normal”. Personalizarea – încredere sau neîncredere în liderii politici – 

constituie un mod de a reduce complexitatea. Educaţia, nu doar în cadrul ECD/EDO, este cheia care 

permite cetăţenilor să fie la curent cu deciziile care îi afectează.  

3.4.2 Abilităţi 

Elevii au nevoie de un set de instrumente mentale – abilităţi sau tehnici – pentru a dobândi şi a utiliza 

informaţiile şi pentru a-şi forma opinii în mod independent şi sistematic. Aceste instrumente le permit 

elevilor: 

– să dobândească informaţii atât prin intermediul mediilor cât şi prin experienţă şi cercetare directă 

– tehnici de utilizare a mijloacelor electronice şi de printare, de interviuri, cercetare, reflecţie etc.; 

– să selecteze şi să studieze informaţiile (învăţare în sens constructivist) – tehnici de planificare, de 

gestionare a timpului, citire, gândire, înregistrare; 

– să stabilească, să prezinte, să împărtăşească şi să-şi argumenteze punctele de vedere – tehnici de 

realizare a rezumatelor, a afişelor, a articolelor, a prezentărilor PowerPoint, tehnici de lectură, de 

discuţii, de dezbatere etc. (învăţare în sens constructivist şi deconstrucţie); 

– să reflecte rezultatele şi procesele de învăţare şi aplicare. 

Într-o mare măsură, aceste abilităţi sunt necesare nu doar în cadrul ECD/EDO, dar şi în şcoală, în 

ansamblu. Acestea îi pregătesc pe elevi pentru studii academice mai avansate şi pentru locuri de 

muncă calificate. Formarea cross-curriculară a acestor abilităţi formale, fără un conţinut specific, este 

necesară şi posibilă. 

3.4.3 Acţiune 

În cadrul ECD/EDO, formarea abilităţilor reprezintă un sprijin pentru democraţie şi drepturile omului, 

dar nu este suficient. ECD/EDO concepe şcoala ca pe o micro-comunitate în care elevii învaţă cum să 

participe la viaţa socială şi politică prin experienţă practică. Competenţele formate în şcoală includ 

următoarele:  

– reflectarea dorinţelor şi nevoilor lor, clarificarea şi promovarea intereselor lor; 

– votul, participarea la alegeri în calitate de votanţi şi candidaţi (ca reprezentanţi ai clasei); 

– negocierea şi luarea de decizii; 

– influenţarea proceselor de luare a deciziilor prin responsabilizare, lobby şi acţiune colectivă; 

– înţelegerea şi aprecierea necesităţii unui cadru de reguli şi sancţiuni. 

ECD/EDO şi şcoala în ansamblul ei, joacă un rol decisiv în a oferi elevilor oportunităţi de învăţare, 

pentru a contribui la viaţa comunităţilor lor. Cu toate acestea, în evaluarea performanţei şi a dezvoltării 

competenţelor lor, şcoala are limitele sale. Zona decisivă de transfer se află dincolo de şcoală, în 

societate în ansamblu şi se extinde în viaţa de adult. Apoi, asocierea rezultatelor procesului de învăţare 

cu contribuţiile oferite de şcoală devine dificilă, dacă nu chiar imposibilă.  

3.4.4 Competenţe personale şi sociale 

Poate că noţiunea de competenţe este puţin supraîncărcată atunci când este extinsă la dimensiunea 

valorilor şi a atitudinilor. Pe de altă parte, ceea ce contează este performanţa, modul în care elevii se 

comportă, iar dispoziţia spre un anume comportament poate fi concepută ca o competenţă. Această 

dimensiune a dezvoltării competenţei corespunde cu învăţarea „prin” democraţie şi drepturile omului. 

Aceasta include următoarele:  

– conştiinţă de sine şi stimă de sine; 

– empatie; 
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– respect reciproc; 

– recunoaşterea nevoii de a face compromisuri; 

– responsibilitate; 

– înţelegerea drepturilor omului ca un set de valori folosit în mod colectiv pentru a susţine pacea, 

dreptatea şi coeziunea socială. 

3.5 Competenţele profesorului în cadrul ECD/EDO 

În cadrul ECD/EDO, profesorii au nevoie de competenţe specifice pentru a le oferi elevilor lor 

oportunităţi corespunzătoare de învăţate. 

Setul de instrumente pentru profesori include un instrument care sprijină profesorii în stabilirea 

obiectivelor bazate pe competenţe în ECD/EDO, cam pe aceleaşi linii la care a făcut referire 

introducerea la acest capitol. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi publicaţia 

Consiliului Europei Cum pot toţi profesorii să sprijine educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului: 

un cadru pentru dezvoltarea competenţelor (Strasbourg, 2009). 
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4. „Creăm lumea în mintea noastră”: învăţare în sens constructivist 
în ECD/EDO

16
 

 

Atunci când citim o poveste dintr-o carte, creăm în minţile noastre ceva ca un film. Adăugăm detalii şi 

scene la care autorul face aluzie sau pe care le omite, şi putem chiar să ne imaginăm feţele 

personajelor. Unele romane fac apel la imaginaţia noastră atât de mult încât suntem dezamăgiţi dacă 

vreodată vizionăm un film „real” bazat pe un roman. Imaginaţia noastră a produs unul mult mai bun şi 

este unic, deoarece fiecare cititor produce un „film” diferit.  

Acesta este un exemplu al capacităţii noastre de „a crea lumea în mintea noastră”. Lumea în care trăim 

este lumea aşa cum o percepem – constă în imaginile, experienţele, conceptele şi judecăţile pe care ni 

le-am creat despre ea. Ca elevi, oamenii vor ca ceea ce aud sau citesc să aibă un sens – vor să 

înţeleagă. Un cercetător a caracterizat creierul uman ca fiind o „maşină care caută înţeles”. Lucrurile 

care nu au sens trebuie sortate cumva. Dacă informaţia lipseşte, trebuie fie să o găsim cumva fie să 

umplem golul dându-ne cu presupusul
17

. 

Cu ceva experienţă, profesorii au descoperit că atunci când ţin o prelegere, fiecare elev primeşte şi îşi 

aminteşte un mesaj diferit. Unii elevi îşi vor mai aminti informaţia când vor fi adulţi deoarece le-a 

trezit un interes puternic, alţii, e posibil să o fi uitat până a doua zi deoarece nu s-a raportat la o 

structură de cunoştinţe sau de valori pe care o deţineau. Dintr-o perspectivă constructivistă, este 

important ce se întâmplă în mintea elevilor.  

Constructivismul concepe învăţarea ca pe un proces foarte individualizat:  

- Elevii construiesc, reformează şi creează structuri cu înţeles. Noile informaţii se leagă de ceea ce 

un elev deja cunoaşte sau a înţeles. 

- Elevii participă la un curs de ECD/EDO cu biografiile şi experienţele lor individuale. 

- Genul, clasa, vârsta, etnia sau credinţa religioasă şi alte identităţi pot influenţa perspectiva unui 

elev. 

- Deţinem diferite forme de inteligenţă care merg dincolo de înţelegerea convenţională de a fi bun la 

matematică sau la limbi
18

. 

- Nu există un standard absolut pentru relevanţa personală sau politică. 

Învăţarea în sens constructivist poate fi diferenţiată în trei sub-categorii, iar profesorii joacă un rol 

important în susţinerea acestora. 

4.1 Elevii „construiesc” înţeles – descoperă şi creează ceva nou  

Profesorii le pot oferi elevilor sprijin printre altele, prin: 

– crearea de oportunităţi de învăţare; 

– proiectarea de sarcini stimulative; 

– instruirea prin intermediul mediilor şi prin contribuţii (prezentări) care reprezintă obiectele învăţării; 

– încurajarea şi sprijinul oferit pentru creşterea stimei de sine a elevului. 
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 Pentru o descriere mai detaliată a acestui subiect, vezi Volumul IV din această ediţie. 
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 Vezi Gollob R. şi Krapf P. (eds) (2008), ECD/EDO Volumul III, Capitolul 1, Stereotypes and prejudices.What is identity? 

How do I see others, how do they see me?, (Stereotipuri şi prejudecăţi.Ce este identitatea? Cum îi percep pe ceilalţi, cum mă 

văd ei?), Strasbourg, pp. 19-38.  
18

 Vezi lucrările lui Howard Gardner privind inteligenţele multiple. 
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4.2 Elevii „reconstruiesc” ceea ce au învăţat – aplică şi testează ceea ce au 

învăţat 

Într-o mare măsură, noi toţi creăm asemenea aplicaţii, dar în şcoală, le oferă profesorul, printre altele, 

prin: 

– oportunităţi de împărtăşire, prezentare şi discuţie; 

– testare şi evaluare formală; 

– oferirea sau solicitarea unei activităţi de tip portofoliu; 

– proiectarea unor sarcini stimulative, de exemplu prin proiecte. 

4.3 Elevii îşi „deconstruiesc” sau îşi critică propriile rezultate sau pe ale 

celorlalţi 

În lipsa acestui element al revizuirii şi testării critice, orice efort de învăţare ar deveni irelevant pentru 

societate şi pentru elevii înşişi. În cazul acesta, învăţarea are şi o dimensiune socială. 
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5. Etica profesională a profesorilor de ECD/EDO: trei principii 

Dacă elevii care participă la un curs de ECD/EDO vin cu propriile opinii, iar la finalul cursului, toţi 

pleacă cu punctul de vedere al profesorului, acest lucru indică de obicei o problemă. Profesorii de 

ECD/EDO trebuie să aibă grijă să nu preseze elevii să adopte anumite opinii sau valori la care 

profesorii aderă în mod personal. Şcolile sunt instituţii publice, iar părinţii şi societatea se aşteaptă ca 

profesorii să nu facă abuz de puterea lor pentru a le îndoctrina copiii. 

Etica profesională a profesorilor de ECD/EDO este extrem de importantă pentru succesul şi chiar 

pentru justificarea ECD/EDO ca parte a curriculumului şcolar. Aceasta poate fi rezumată în 

următoarele trei principii care provin dintr-o dezbatere a acestui aspect în Germania, în anii „70
19

. 

5.1 Principiul neîndoctrinării 

Profesorul nu trebuie să încerce să îndoctrineze elevii în nici un fel pentru a-i determina să adopte o 

anumită opinie, de exemplu, în termeni de corectitudine politică. Astfel, profesorul nu ar trebui să 

reducă la tăcere sau să „copleşească” nici un elev prin argumente superioare. În schimb, elevii ar 

trebui să judece liber, fără nicio interferenţă sau obstrucţie. Orice încercare a unui profesor de a-şi 

îndoctrina elevii este în contradicţie cu ECD/EDO şi cu obiectivele acesteia de a educa cetăţenii care 

sunt capabili şi care sunt dispuşi să participe într-o societate deschisă şi intr-o democraţie liberă, 

pluralistă. 

5.1.1 Implicaţii practice 

Prin urmare, profesorul ar trebui să modereze discuţii la cursurile de ECD/EDO, dar să nu ia parte la 

ele. Pe de altă parte, dacă elevii îi cer profesorului punctul de vedere privind o anumită problemă, îi 

sfătuim pe profesori să şi-o exprime. Elevii ştiu că, în calitate de cetăţean, profesorul are un punct de 

vedere politic personal ca orice alt cetăţean şi adeseori, ei sunt interesaţi să îl afle. Apoi, profesorul ar 

trebui să explice că vorbeşte în calitate de cetăţean şi nu de cadru didactic. Într-adevăr, elevii pot 

considera ciudat faptul că profesorul lor de ECD/EDO este oarecum neutru, politic în timp ce de la ei 

se aşteaptă mereu să îşi exprime punctele lor de vedere.  

Un profesor care militează pentru drepturile omului poate suferi dacă un elev îşi exprimă puncte de 

vedere care arată tendinţă spre rasism, naţionalism şi orice fel de fundamentalism. Profesorul ar trebui 

să se abţină de la copleşirea unor astfel de elevi prin argumente superioare, mai degrabă ar trebui să 

încerce să înţeleagă de ce o persoană tânără a adoptat o asemenea perspectivă de gândire şi să găsească 

moduri de a-i provoca pe elevi să gândească diferit şi în moduri neconvenţionale. 

5.2 Principiul discuţiei controversate 

Orice reprezintă o problemă controversată în ştiinţă sau în politică trebuie prezentat ca atare la 

cursurile de ECD/EDO. Acest principiu este strâns legat de cel al neîndoctrinării: dacă punctele de 

vedere diferite sunt omise şi opţiunile alternative sunt ignorate, ECD/EDO se află pe calea către 

îndoctrinare. Cursurile ECD/EDO ar trebui să permită complexitatea, controversa şi chiar 

contradicţiile. De exemplu, chiar dacă drepturile omului sunt universale, drepturile individuale pot fi 

în conflict unele cu altele. 

Într-o societate pluralistă, dezacordul, valorile diferite şi interesele concurente reprezintă regula, nu 

excepţia şi, prin urmare, elevii trebuie să înveţe să facă faţă controversei. În democraţie, dezbaterea şi 

discuţia reprezintă mijlocul de rezolvare a problemelor şi de soluţionare a conflictelor. Acordul şi un 

anumit grad de armonie prin compromis sunt rezultatele negocierii. Armonia impusă, fără o discuţie 

deschisă, sugerează doar suprimarea. 

5.2.1 Implicaţii practice 

În cadrul ECD/EDO, profesorul trebuie să prezinte măcar două puncte de vedere cu privire la o 

chestiune. Echilibrul (de exemplu, în lungimea textelor) este important. 
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În discuţiile în plen, profesorul ar trebui să primească diferite puncte de vedere din partea elevilor. 

Dacă o perspectivă este exprimată doar de o minoritate – sau chiar de niciun elev – profesorul ar trebui 

să adopte acest punct de vedere de dragul argumentării, menţionând clar că joacă un anumit rol, care 

nu exprimă o opinie personală. Profesorul ar trebui să aibă grijă să-şi adapteze puterea de argumentare 

la cea a elevilor. 

5.3 Abilitarea elevilor de a-şi promova interesele 

Elevii trebuie să fie capabili să analizeze o situaţie politică şi să-şi identifice interesele şi să găsească 

moduri şi mijloace de a influenţa această situaţie în favoarea intereselor lor. Acest obiectiv presupune 

ca elevii să fie bine pregătiţi în ceea ce priveşte abilităţile şi competenţele de a acţiona şi de a 

participa. Acesta poate fi realizat doar dacă celelalte două principii ale neîndoctrinării şi ale discuţiei 

controversate, sunt respectate. Acest principiu nu trebuie înţeles greşit ca o încurajare a egoismului şi a 

neglijării responsabilităţii. Fiecare comunitate se bazează pe aceste valori, dar aici, ideea este că 

profesorul nu trebuie să-şi descurajeze elevii să îşi promoveze interesele prin confruntarea lor cu 

cerinţa de a-şi respecta sarcinile şi responsabilităţile. 

5.3.1 Implicaţii practice 

Şcoala este o micro-societate în care elevii învaţă cum să participe. Acest lucru poate fi realizat în mai 

multe moduri, începând din clasă, permiţând elevilor să îşi aleagă subiecte care îi interesează şi să 

participe la planificarea lecţiilor, şi include forme mai avansate, precum guvernanţa democratică a 

şcolii (educaţie prin democraţie şi drepturile omului) şi implicare în acţiuni. 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru şi probleme îi sprijină pe elevi în dezvoltarea puterii lor de 

judecată, cu propria chibzuinţă şi în luarea deciziilor. 
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6. Concepte cheie în ECD/EDO 

6.1 De ce avem nevoie de concepte cheie în ECD/EDO? 

Concepem ECD/EDO ca pe un proces constructivist de învăţare
20

. Elevii creează sau construiesc 

semnificaţia şi înţelegerea legând informaţiile de concepte. Învăţarea şi gândirea au loc la nivelul 

concretului şi al abstractului. Gândirea abstractă se bazează pe concepte. Fără referire la un set 

împărtăşit de concepte ale căror definiţii le înţelegem şi pe care le-am acceptat, nu ar fi posibile 

împărtăşirea şi schimbul de idei, sau dezbaterea, discuţia sau judecata.  

Conceptele sunt prin urmare, indispensabile, atât pentru învăţarea în sens constructivist cât şi pentru 

procesul de luare a deciziilor politice. Prin urmare, ce concepte ar trebui să alegem? Trăim în societăţi 

pluraliste, ceea ce înseamnă că indivizii şi grupurile promovează interese şi valori diferite şi 

concurente. În plus, filosofia şi ştiinţa socială cuprind abordări diferite, inclusiv controversate. Astfel, 

este imposibilă schiţarea unui set de concepte cheie pornind de la oricare sursă. În procesul 

constructivist de învăţare care se axează pe dezvoltarea competenţelor, conceptele sunt indispensabile, 

iar modelele de concepte, în educaţia pentru cetăţenie, se află în discuţie. Considerăm că modelul 

nostru reprezintă doar o posibilă abordare. 

Am ales următorul set de nouă concepte cheie deoarece se referă atât la experienţa elevilor într-o 

mico-societate, cât şi la comunitatea politică în ansamblu:  

– identitate; 

– diversitate şi pluralism; 

– responsabilitate; 

– conflict; 

– reguli şi lege; 

– guvernare şi politică; 

– egalitate; 

– libertate; 

– mass-media. 

Conceptele cheie creează un curriculum în spirală deoarece volumele îşi schimbă centrul atenţiei de la 

comunitatea şcolară (învăţământul elementar, Volumul II) la comunitatea politică (ciclul secundar 

superior, Volumul IV), cu Volumul III incluzând aspecte ale amândurora (vezi Partea 1, capitolul 4, 

din acest volum). Conceptele de democraţie şi drepturile omului – conceptele centrale ale ECD/EDO - 

trec prin toate cele nouă concepte cheie; acestea au fost abordate în capitole separate în acest manual. 

Toate conceptele cheie pot fi şi trebuie legate de alte concepte şi categorii, în funcţie de nivelul vârstei 

elevilor şi de disciplina de studiu. Toate cele trei volume includ nouă capitole a câte patru lecţii fiecare 

care abordează acelaşi set de concepte cheie. Fac acest lucru în moduri diferite, arătând cum poate 

acelaşi concept să fie adaptat la nivelul de înţelegere al elevilor şi la elevi de diferite niveluri de vârstă. 

Dacă două sau trei volume sunt combinate în acest mod (vertical), este posibil un proces constructivist 

de învăţare ghidat şi sprijinit de un anumit concept cheie. În acelaşi timp, conceptele cheie sunt legate 

orizontal, formând o reţea a înţelegerii. Un indicator aproximativ al posibilelor legături este la ce 

dimensiuni ale politicii
21

 fac acestea referire. 

6.2 Esenţa conceptelor cheie 

Această secţiune prezintă pe scurt esenţa celor nouă concepte cheie în această ediţie ECD/EDO, 

abordând semnificaţia acestora pentru ECD/EDO la nivel micro şi macro (şcoala şi comunitatea 

politică). 
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 Vezi Capitolul 3 privind învăţarea în sens constructivist în Partea 1 din acest volum. 
21

 Pentru mai multe informaţii privind cele trei dimensiuni ale politicii, vezi fişa de lucru din acest volum (Cum pot aborda 

politica la orele de ECD/EDO?) 
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6.2.1 Identitate 

La fel ca drepturile naturale, drepturile omului se axează pe persoană. Toate fiinţele sunt înzestrate cu 

demnitate umană şi cu dreptul de a trăi în libertate şi de a se bucura de drepturile lor fără discriminare. 

Statul serveşte individul, nu invers. Libertatea personală le oferă indivizilor dreptul de a-şi dezvolta 

personalitatea în mod liber, incluzând alegerile importante ale vieţii precum valori, parteneri, profesii şi 

faptul de a avea copii. În societatea laică modernă, această libertate este o provocare, deoarece slăbirea 

legăturilor şi a tradiţiilor (familie, religie etc.) înseamnă să alegi. Alegerile noastre îi afectează pe ceilalţi 

şi invers şi, prin urmare, în modelarea identităţilor noastre, avem şi responsabilităţi. În comunitatea 

şcolară, elevii îşi împărtăşesc experienţele şi activitatea legate de alegerile vieţii pe care tinerii trebuie să 

le facă, precum educaţia şi cariera viitoare. 

Conceptul de identitate este strâns legat de diversitate şi pluralism, libertate, egalitate şi 

responsabilitate. 

6.2.2 Diversitate şi pluralism 

Societăţile moderne sunt societăţi pluraliste. Persoanele care îşi exercită drepturile de libertate vor 

produce literalmente pluralism – o multitudine de identităţi individuale cu diferite alegeri ale stilului 

de viaţă, priorităţi şi interese, limitate sau susţinute, după caz, de resursele materiale disponibile – 

venit şi proprietate. Diversitatea include diferenţe bazate pe gen, etnie, clasă, vârstă, tipul de elev, 

regiune, religie şi valori. Societăţile pluraliste lansează o provocare: ce set de valori pot membrii unei 

comunităţi să accepte? Stabilitatea comunităţilor bazate pe drepturile omului depinde de condiţiile pe 

care statele democratice nu le pot asigura (dilema libertate-stabilitate). Acelaşi lucru se aplică şcolilor 

unde elevii ar trebui să înveţe să înţeleagă şi să facă faţă diversităţii şi pluralismului ca o provocare – 

trebuie realizată, şi combină problemele şi riscurile cu oportunităţile. 

Conceptele de diversitate şi pluralism sunt strâns legate de guvernare şi politică, libertate, conflict şi 

responsabilitate. 

6.2.3 Responsibilitate 

Toţi trebuie să se bucure de libertate şi, prin urmare, fiecare trebuie să accepte anumite limite. Acest 

lucru începe, de exemplu, cu o pondere egală a timpului de vorbire şi a atenţiei acordate fiecărui elev 

din clasă. În societăţile bazate pe comerţul liber şi pe concurenţă, distribuirea inegală a venitului şi a 

bunăstării duce la o distribuire inegală a oportunităţilor de exercitare a libertăţii. În democraţie, regula 

principiului majorităţii trebuie echilibrată cu protejarea intereselor minorităţii pentru a asigura 

coeziunea socială. 

Realizarea unui echilibru între libertate şi egalitate poate fi dificilă. Un mod de a le reconcilia este prin 

responsabilitate personală, alt mod este prin proces obligatoriu de luare a deciziilor politice; ambele 

moduri sunt necesare, fiecare având limitele lui. Legile nu pot gestiona fiecare incident din viaţa de zi 

cu zi şi nu este nici posibil, nici de dorit să avem vieţile complet monitorizate şi controlate de 

autoritatea statului. O comunitate bazată pe drepturile omului se bazează pe bunăvoinţa şi abilitatea 

noastră de a ne asuma responsabilitatea pentru comportamentul nostru şi pentru nevoile celorlalţi. 

Responsabilitatea este strâns legată de libertate, egalitate, identitate, reguli şi lege, şi conflict. 

6.2.4 Conflict 

Diferenţele de opinie, nevoile şi interesele concurente şi conflictele fac parte din viaţa omului şi în 

mod special din societăţile pluraliste. Mulţi oameni consideră conflictul ca fiind ceva dăunător, care 

stă în calea armoniei, care, prin urmare, ar trebui evitat sau chiar suprimat. Cu toate acestea, nu e 

necesar ca un conflict ca atare să fie dăunător, ci mai degrabă unele moduri de a-l aborda pot fi 

dăunătoare. În ECD/EDO, elevii ar trebui să înveţe faptul că într-un cadru al regulilor procedurale, 

susţinute de o cultură politică de respect reciproc, există loc destul pentru opoziţie şi controversă. 

Indivizii şi grupurile pot, şi într-adevăr ar trebui să-şi exprime clar interesele pentru a se asigura că vor 

fi luate în considerare. Cu toate acestea, în cadrul următoarelor discuţii şi negocieri, toate părţile ar 

trebui să fie pregătite să negocieze pentru compromis. În lipsa acestei atitudini dialectice sau 

constructive vizavi de interesele proprii ale cuiva, nu este posibil niciun compromis. 
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În principiu, orice conflict privind distribuirea resurselor care poate fi redus la o sumă sau la o cifră, poate fi 

soluţionat prin compromis. Pe de altă parte, în conflictele care implică ideologia, valorile sau chiar originea 

etnică, o soluţie prin compromis este imposibilă. O cultură a oamenilor civilizaţi, adică soluţionarea paşnică 

a conflictelor, bazată pe respect reciproc, este astfel indispensabilă pentru cetăţenia democratică. Conflictul 

apare în şcoală ca în oricare alt loc de muncă sau comunitate, oferindu-le elevilor oportunitatea de a învăţa 

cum să rezolve conflictul în mod paşnic şi să nu se teamă de el. 

Conflictul este strâns legat de diversitate şi pluralism, guvernare şi politică, reguli şi lege, 

responsabilitate. 

6.2.5 Reguli şi lege 

Legile oferă cadrul instituţional formal pentru comunităţile democratice, bazate pe drepturile omului. 

În principiu, se aşteaptă ca toată lumea să respecte legea deoarece a fost aprobată de majoritate. De 

obicei, legile sunt aprobate prin vot parlamentar care, la rândul său, se bazează pe majoritate în 

alegerile generale, dar pot fi aprobate şi prin plebiscit. Scopul legilor este acela de a reflecta şi proteja 

drepturile omului şi de a stabili reguli procedurale pentru soluţionarea conflictului şi pentru procesele 

de luare a deciziilor politice. Regulile servesc aceleaşi scopuri, dar sunt create de alte organisme şi pot 

exista în formă scrisă sau nescrisă. 

Noi trebuie să respectăm legea, dar ce se întâmplă dacă simţim că legea este nedreaptă? Există multe 

cazuri de reformă socială şi juridică care au fost provocate din cauza nesupunerii civice: cetăţenii nu au 

respectat legea în mod deliberat pentru a atrage atenţia asupra a ceea ce ei au considerat a fi nedrept sau 

asupra încălcării drepturilor omului, pentru a determina o discuţie şi pentru a modifica legile în vigoare. 

Elevii trebuie să înţeleagă şi să aprecieze dialectica dintre drepturile referitoare la libertate şi 

protejarea şi limitarea lor prin intermediul cadrelor instituţionale. Dacă aceste cadre ar fi eliminate, 

libertatea s-ar transforma în anarhie, iar anarhia s-ar transforma în regula violenţei. În procesul de 

învăţare bazată pe sarcini de lucru, elevii experimentează acest principiu în şcoală. O stabilire fermă a 

sarcinilor, a termenelor şi a regulilor nu înăbuşă creativitatea elevilor ci, dimpotrivă, deschide uşa 

către un mare tărâm de libertate şi creativitate. Elevii pot, de asemenea, să participe la reformarea 

legilor şcolare care nu reflectă valorile democratice sau pe cele ale drepturilor omului. 

Regulile şi legea sunt strâns legate de conflict, libertate şi egalitate. 

6.2.6 Guvernare şi politică 

În cadrul ECD/EDO, conceptul cheie de politică pune accent pe politică ca proces de soluţionare a 

conflictului şi de rezolvare a problemelor. Forma de guvernământ acoperă aspectul instituţional al 

politicii, adică, procesul de luare a deciziilor politice într-un cadru instituţional. Guvernanţa democratică 

a şcolii le oferă elevilor oportunitatea de a învăţa cum să influenţeze şi să participe la procesele de luare a 

deciziilor pentru a conduce comunitatea şi pentru a-şi stabili obiectivele. Modelul ciclului politic poate fi 

aplicat proceselor de luare a deciziilor la nivel micro şi macro, adică în comunitatea şcolară şi în 

comunitatea politică în ansamblu (la nivel regional şi naţional). Mass-media joacă un rol decisiv în 

controlul factorilor de decizie politică şi de asemenea, în stabilirea agendei. Acelaşi lucru se aplică în 

cazul şcolilor, aşa cum arată capitolele referitoare la mass-media din cele trei manuale (Volumele II-IV). 

Ca pereche de concepte, guvernarea şi politica se referă la cadre diferite ale procesului de luare a deciziilor 

politice. În timp ce guvernarea pune accentul pe dimensiunea ierarhică, instituţionalizată, politica include şi 

dimensiunea informală – mai largă în arie de cuprindere, dar şi cu mai puţină sau chiar fără reglementarea 

procedurilor. Partea informală, secundară a politicii este importantă pentru eficienţa sistemului instituţional. 

Atât în şcoală cât şi în politică, instituţiile nu pot face faţă tuturor problemelor şi disputelor şi, prin urmare, 

depinde de cetăţeni să soluţioneze disputele interpersonale şi conflictele. 

Guvernarea şi politica sunt strâns legate de conflict, reguli şi lege, responsabilitate şi mass-media. 

6.2.7 Egalitate şi libertate 

Aceste două concepte cheie sunt considerate împreună, din două motive.  

În primul rând, demnitatea umană reprezintă valoarea centrală a drepturilor omului. Cele două 

principii de bază ale dreptăţii care definesc demnitatea umană în termeni juridici sunt egalitatea 

(non-discriminarea) şi libertatea (trăită prin drepturile civile şi politice). Demnitatea unei persoane  
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este ameninţată prin discriminare şi prin închisoare. Primele două generaţii de drepturi ale omului s-au 

axat pe drepturile referitoare la libertate şi la egalitatea distribuirii oportunităţilor. 

În al doilea rând, poate exista tensiune între libertate şi egalitate. De exemplu, libertatea de exprimare 

presupune ca elevilor să li se acorde oportunitatea de a-şi exprima opinia în clasă, aşa cum cred ei de 

cuviinţă. Egalitatea oportunităţilor pentru toţi elevii, pe de altă parte, presupune ca timpul de vorbire să 

fie împărţit corect şi în mod egal între toţi elevii. Pentru fiecare elev în parte, acest lucru poate 

însemna unul sau două minute înainte ca următorul elev să ia cuvântul. Astfel, libertatea individuală 

de exprimare trebuie limitată, poate destul de strict, pentru a garanta fiecărui elev şansa de a participa 

la dezbatere. În ce măsură un elev suferă din cauza acestor restricţii depinde de cât de bine reuşeşte să 

îşi prezinte scurt şi clar punctul de vedere. Prin urmare, în cadrul ECD/EDO, elevii trebuie să-şi 

dezvolte competenţele de a echilibra libertatea de exprimare şi egalitatea oportunităţilor. Aceste 

competenţe presupun abilităţi lingvistice, o înţelegere clară a subiectului aflat în discuţie şi un cadru de 

reguli care asigură echilibrul dintre libertate şi egalitate. 

Elevii trebuie să înveţe cum să-şi exercite drepturile de libertate, de exemplu libertatea de gândire, de 

exprimare şi de acces la informaţii. Ei trebuie să înveţe, de asemenea, să conteste discriminarea atât în 

numele lor cât şi în numele celorlalţi. Profesorii ar trebui să fie conştienţi de condiţiile şi oportunităţile 

inegale ale procesului de învăţare la baza cărora stă diferenţa, de exemplu venitul şi educaţia părinţilor 

sau contextul cultural şi originea etnică. Şcoala şi societatea nu pot să realizeze o împărţire egală, dar 

ar trebui să asigure condiţii de pornire egale. În şcoală, acest lucru presupune ca profesorii să ţină cont 

de nevoile specifice de învăţare ale elevilor. Egalitatea nu înseamnă că toţi trebuie trataţi la fel, ci 

trataţi într-un mod care să le servească nevoilor lor. În aceasta constă educaţia prin drepturile omului, 

în practică. 

Ca şi democraţia, libertatea şi egalitatea sunt strâns legate de toate conceptele cheie. Niciun aspect al 

ECD/EDO nu poate fi conceput fără a aborda chestiunile legate de libertate şi egalitate care alcătuiesc 

demnitatea umană, şi de tensiunea dintre ele. 

6.2.8 Mass-media 

Acest concept se referă la experienţa conform căreia, într-o societate modernă, trăim într-o cultură 

mass-media. Mediile sunt indispensabile în exercitarea drepturilor omului - inclusiv în libertatea de 

exprimare, schimbul de informaţii, accesul la informaţii, participarea politică, controlul guvernului şi 

procesul de luare a deciziilor politice, stabilirea agendei. Cu cât societăţile noastre şi structurile de 

interdependenţă globală reciprocă sunt mai complexe, cu atât avem nevoie de mai mult sprijin şi 

îndrumare pentru a înţelege provocările şi problemele prezentului şi ale viitorului şi cu atât mai mult 

ne bazăm pe medii. Mediile reprezintă o provocare – deschid noi oportunităţi şi instrumente pentru 

comunicare şi participare, dar şi pentru manipulare şi delicte. 

Mediile sunt întreprinderi comerciale, iar „a spune şi a vinde” fac parte din acestea. Mediile 

transformă informaţiile pe care le transmit. Prin urmare, elevii trebuie să îşi exerseze competenţele atât 

în utilizarea dispozitivelor media (cum să creeze un mesaj), cât şi în deconstruirea mesajelor transmise 

prin medii. Mass-media joacă, de asemenea, un rol important în comunitatea şcolară. Elevii, spre 

deosebire de generaţia părinţilor lor, sunt probabil mai conştienţi de faptul că mediile fac parte din 

viaţa lor cotidiană, realitate pe care profesorii lor trebuie să fie pregătiţi să o accepte. Unii tineri sunt 

adeseori utilizatori mai experimentaţi ale mediilor decât părinţii sau profesorii lor. În cadrul 

ECD/EDO, competenţa în mass-media este cheia către participare şi dezvoltare a competenţelor în 

multe alte domenii. 

Conceptul cheie de mass-media este strâns legat de guvernare şi politică, identitate, libertate şi 

responsabilitate. 
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7. Metoda poartă mesajul: învăţare bazată pe sarcini de lucru în 

cadrul ECD/EDO  

7.1 Punctele slabe ale educaţiei tradiţionale pentru cetăţenie 

În cadrul educaţiei tradiţionale bazată pe conţinut, educaţia pentru cetăţenie s-a axat pe a oferi elevilor 

fapte şi informaţii despre cadrul instituţional al ţării. Conţinuturile au fost mai mult sau mai puţin 

„potrivite” şi puteau fi predate şi testate în mod sistematic. Totuşi, din perspectiva elevului, era o mică 

diferenţă între memorarea datelor despre parlament sau despre diferite specii de peşte de apă dulce – 

„învăţate” astăzi pentru test şi uitate a doua zi. O astfel de abordare a predării aduce un aport foarte 

mic în educaţia cetăţenilor din comunităţile democratice, bazate pe drepturile omului. 

7.2 Educaţia prin şi pentru democraţie şi drepturile omului presupune o 

învăţare activă  

În cadrul ECD/EDO, informaţiile despre sistemul politic al ţării au un scop – le permite elevilor să 

participe la acesta (predare „pentru” democraţie şi drepturile omului). Cu toate acestea, participarea 

politică presupune pregătire şi experienţă. De aceea, în cadrul ECD/EDO, metoda trebuie să poarte 

mesajul. Predarea „despre” democraţie şi drepturile omului are nevoie să fie susţinută de modul în care 

elevii învaţă – predarea „prin” democraţie şi drepturile omului. Elevii au nevoie de condiţii de învăţare 

care sprijină învăţarea interactivă, în sens constructivist şi formarea competenţelor. Pe scurt, elevii 

trebuie să fie activi şi să interacţioneze – prin urmare, profesorii trebuie să le permită să fie ocupaţi şi să 

comunice. 

7.3 Sarcinile de lucru – instrumentul profesorului pentru a sprijini învăţarea activă 

Din perspectiva profesorului, sarcinile de lucru atent concepute reprezintă principalele instrumente 

pentru a sprijini procesul de învăţare activă. În proiectarea şi adaptarea sarcinilor de învăţare, un 

profesor ia în considerare toate aspectele majore ale predării şi învăţării: structura conţinuturilor şi 

obiectivele învăţării, nivelurile iniţiale de instruire a elevilor, înţelegerea şi abilităţile, oportunităţile de 

învăţare, mediile şi atmosfera de lucru din clasă. 

În esenţă, ECD/EDO este organizată ca învăţare bazată pe sarcini de lucru. Volumele II-VI oferă 

multe demonstraţii şi descrieri ale învăţării bazate pe sarcini de lucru – integrate într-o unitate de 

învăţare de patru lecţii pentru a oferi o proiectare realistă. Învăţarea bazată pe sarcini de lucru se 

împarte în trei categorii de bază: simularea realităţii, explorarea realităţii şi rezultatul activităţii. 

Următorul tabel oferă câteva exemple ale acestor categorii. 
 

Învăţare bazată pe sarcini de lucru 

Simularea realităţii în clasă Explorarea şi iniţierea unor acţiuni 

în situaţii specifice vieţii reale 

Rezultatul activităţii 

Jocuri de rol Intervievarea unui specialist Prezentare 

Jocuri de luare a deciziei Interviuri pe stradă Rezumat printat 

Joaca de-a statuile Sondaje şi cercetare Afiş 

Conferinţe Stagiu Fluturaş 

Dezbateri televizate Practică Gazetă de perete 

Dezbateri Studii de caz Clip video sau muzical 

Audieri Participarea la guvernanţa şcolii Website 

Tribunale Prezentare 

 Participarea la planificarea lecţiilor 
Raport: ştiri ale săptămânii 

Expoziţii 

Portofolii 

Formarea competenţelor 
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7.4 Învăţarea bazată pe sarcini de lucru este o învăţare bazată pe o problemă  

Experienţa a arătat că elevii apreciază foarte mult libertatea de care se bucură în astfel de circumstanţe 

şi încrederea pe care profesorii le-o oferă de a folosi timpul în mod eficient. Elevii învaţă să îşi asume 

responsabilitatea doar dacă le este acordată libertatea să facă acest lucru. Riscul de a greşi este 

întotdeauna prezent - dar fără risc, nu există progres. În plus, elevii pot avea rezultate care nu 

corespund aşteptărilor profesorilor, dar profesorul ajunge să aibă o mai bună cunoaştere a nivelului de 

dezvoltare a competenţelor la care se află elevii şi a nevoilor lor viitoare de învăţare. Procesul de 

învăţare este la fel de important ca rezultatul. 

În învăţarea bazată pe sarcini de lucru, elevii întâmpină probleme – nu doar legate de conţinut şi 

subiect, dar şi de organizarea activităţii lor. Trebuie să devină conştienţi de ei înşişi şi să găsească o 

soluţie pe cont propriu. Datorită acestei provocări de a rezolva probleme, fiecare formă de învăţare 

bazată pe sarcini de lucru oferă un potenţial bogat pentru formarea abilităţilor, de exemplu gestionarea 

timpului, planificarea activităţii, cooperarea în echipe, obţinerea de materiale şi selectarea 

informaţiilor, găsirea şi utilizarea instrumentelor etc. Învăţarea bazată pe sarcini de lucru este flexibilă, 

deoarece elevii pot adapta sarcina de lucru la abilităţile lor. 

7.5 Rolurile profesorului în activităţile de învăţare bazate pe sarcini de lucru  

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru se apropie de viaţa adultului – noi toţi trebuie să facem faţă 

lucrurilor fără un profesor sau consilier lângă noi. Profesorul ar trebui să aibă grijă să nu strice această 

mare oportunitate de învăţare intervenind prea devreme sau prea mult. Profesorul se comportă mai 

mult ca un facilitator sau ca un formator, faţă de rolul tradiţional de profesor şi examinator. 

– Profesorul observă cum fac elevii faţă problemelor pe care le întâlnesc şi trebuie să nu cedeze 

rapid la orice apel de a furniza soluții. Rolul profesorului este mai degrabă acela de a oferi indicii 

şi de a face sarcina de lucru cumva mai uşoară, dacă este necesar. Dar într-o anumită măsură, 

elevii ar trebui să „sufere” - aşa cum o vor face în viaţa reală. 

– Profesorul observă elevii desfăşurându-şi activitatea, având în minte două perspective de evaluare 

– procesul de învăţare şi rezultatele activităţii
22

. Elevii, în desfăşurarea activităţii lor, oferă 

materiale brute, la prima mână, pentru evaluarea nevoilor lor de învăţare. În timp ce elevii îşi 

desfăşoară activitatea, profesorul începe să îşi planifice viitoarele lecţii de ECD/EDO. 

– Profesorul poate, de asemenea, să fie „folosit” ca sursă de informaţii la cerere, informând, pe 

scurt, un grup cu privire la o întrebare care necesită un răspuns rapid. Rolurile sunt inversate – 

elevii decid când şi despre ce subiect vor să aibă o contribuţie de la profesorul lor. 

7.6 Învăţarea activă presupune un follow-up 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru trebuie să facă obiectul unei reflecţii şi, de asemenea, al unei 

descărcări imediate, de exemplu, dacă elevii au sentimente puternice – bucurie, dezamăgire, furie – 

după un joc de rol. 

Într-o activitate în plen moderată de profesor, elevii îşi împărtăşesc ideile şi reflectează asupra 

activităţii. Ce am învăţat? Cum am învăţat? Cu ce scop am învăţat? Fără acest efort de reflecţie, 

învăţarea bazată pe sarcini de lucru este doar o simplă acţiune, realizată doar de dragul acţiunii. În 

termenii învăţării în sens constructivist, follow-up-ul cu rol de reflecţie este timpul acordat pentru o 

analiză şi pentru o judecată abstractă şi sistematică. Profesorul poate da indicaţii – sub formă de 

concepte, informaţii suplimentare – pentru care învăţarea bazată pe sarcini de lucru a oferit contextul. 
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Vezi Partea 2, capitolul 5, Fişa de lucru 3: Perspective şi forme de evaluare, în acest volum. 
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8. O abordare a bazată pe drepturile omului la şcoală
23

 

Educaţia pentru drepturile omului care s-a axat înainte de toate pe predare şi învăţare, poate fi văzută 

şi ca parte din ABDO la şcoală. ABDO ne atrage atenţia asupra culturii şcolare, a politicilor şi 

practicilor privite prin prisma valorilor drepturilor omului. 

Există două articole în CDC care menţionează educaţia în mod direct. Articolul 28 defineşte educaţia 

ca fiind un drept, iar Articolul 29 menţionează că educaţia ar trebui să asiste copilul în „dezvoltarea 

plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale copilului”. Un alt scop al 

şcolilor, conform CDC, este dezvoltarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile 

fundamentale. Ştim un singur lucru: pentru a înţelege cu adevărat şi pentru a promova drepturile 

omului, trebuie să le trăim în relaţie cu ceilalţi. 

Valorile esenţiale ale „demnităţii, respectului şi responsabilităţii” ar trebui să fie forţa motrice a şcolii. 

Acest lucru nu înseamnă doar expunerea elevilor la valorile şi conţinutul drepturilor omului, în clasă. 

Cadrul drepturilor omului are drept scop crearea unei şcoli centrate pe copil în care aceste valori oferă 

informaţii despre modul în care elevii învaţă, modul în care sunt trataţi de profesori, modul în care se 

tratează reciproc şi modul în care îşi vor ocupa locul de drept în lume, cu sentimentul că trebuie să 

promoveze dreptatea socială – un lucru greu de realizat, fără îndoială, dar care a plasat drepturile 

omului pe primul plan în şcoală. 

Profesorii pot da viaţă drepturilor omului în clasă prin exemplele pe care le utilizează, întrebările pe care 

le pun, prin discuţii active, gândire critică şi reflecţie, prin activităţi bazate pe proiecte şi prin excursii. 

Profesorilor li se lansează o provocare nu doar în ceea ce priveşte învăţarea despre conţinutul drepturilor 

omului, ci şi în ceea ce priveşte modul a se gândi cum să prezinte drepturile omului într-un fel care are 

înţeles pentru elevi şi îi motivează. Una dintre provocările majore nu este doar de a face drepturile 

omului mai puţin abstracte, ci şi de a face elevii să se îndrăgostească de ideea de drepturi ale omului.  

Abordarea bazată pe drepturile omului la şcoală, la care şcoala aspiră, include următoarele 

caracteristici pe care le-am putea identifica ca fiind esenţiale pentru abordarea drepturilor omului 

bazată pe şcoală în general. Acestea sunt preluate dintr-o lucrare elaborată de UNICEF
24

. Aceasta: 

– Recunoaşte drepturile fiecărui copil. 

– Vede copilul într-un context larg. Cadrele didactice sunt preocupate de ceea ce se întâmplă cu 

copiii înainte de a intra în sistemul şcolar (în ceea ce priveşte sănătatea, de exemplu) şi după ce 

ajung acasă. 

– Este centrată pe copil, adică se pune accent pe starea de bine psiho-socială a copilului. 

– Este bazată pe egalitatea de gen. Cadrele didactice se axează pe reducerea constrângerilor legate 

de egalitatea de gen, eliminarea stereotipurilor de gen şi promovarea realizărilor atât ale fetelor 

cât şi ale băieţilor. 

– Promovează rezultatele calitative ale învăţării. Elevii sunt încurajaţi să gândească critic, să pună 

întrebări, să-şi exprime opiniile şi să stăpânească competenţe de bază. 

– Oferă educaţie bazată pe realitatea specifică vieţii elevilor. Elevii au identităţi unice şi 

experienţe anterioare sistemului şcolar, în comunităţile şi familiile lor, care pot fi avute în vedere 

de profesori pentru a promova învăţarea şi dezvoltarea elevilor. 

– Acţionează pentru a asigura incluziunea, respectul şi egalitatea oportunităţilor pentru toţi copiii. 

Stereotipizarea, excluderea şi discriminarea nu sunt tolerate. 

– Promovează drepturile şi responsabilităţile elevilor în mediul şcolar, precum şi activismul în 

cadrul comunităţii, în sens larg.  

– Îmbunătăţeşte capacitatea, starea de spirit, angajamentul şi statutul profesorului prin 

asigurarea că profesorii au suficientă pregătire, recunoaştere şi recompensă.  
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 Autor: Felisa Tibbitts (2009). Sursa originală: Tibbitts F. (2005), “What it means to have a„school-based approach to 

human rights education‟ and a „human rights-based approach to schooling‟” (Ce înseamnă o abordare bazată pe şcoală a 

educaţiei pentru drepturile omului şi o abordare bazată pe drepturile omului la şcoală) în Amnesty International USA, 

Articolul 26, Newsletter, august.  
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 Child Friendly Schools Manual (Manual despre Şcolile prietenoase pentru copil), Program Divizie/Educaţie, UNICEF, 

www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf . Accesat pe 23 septembrie 2010. 
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– Se axează pe familie. Cadrele didactice încearcă să colaboreze cu familiile şi să le consolideze, 

ajutând copiii, părinţii şi profesorii să stabilească parteneriate. 

Acestea sunt abstracţii, dar reprezintă un cadru organizat pe care profesorul îl poate aplica în propria 

şcoală. Aceste principii pot fi, de asemenea, întrebări pe care le putem folosi în evaluarea unei anumite 

practici în şcoală. Este politica disciplinei noastre centrată pe copil? Consolidează drepturile şi 

responsabilităţile elevului? Există suficiente oportunităţi pentru participarea elevului în şcoală? Este 

această participare semnificativă şi orientată spre elev? Aceste principii pot, de asemenea, să ducă la o 

implicare a întregii şcoli în infuzarea valorilor drepturilor omului în diverse dimensiuni ale vieţii 

şcolare: învăţare, dezvoltarea şi managementul şcolii, politicile privind şcoala şi comunitatea. 

Poate putem fi de acord cu faptul că drepturile omului în şcoală nu se referă doar la educaţia în clasă ci 

la un mod de viaţă în şcoală. Nu este ceva creat din bunăvoinţa câtorva profesori. Este un angajament 

din partea conducerii şi a masei critice de profesori din şcoli şi, de aceea, până în prezent, este destul 

de rar. Cu toate acestea, câteva rezultate iniţiale sunt promiţătoare. 

Iniţiativa „Drepturi, Respect, Responsabilitate” (DRR) a Consiliului Hampshire din Regatul Unit este 

o abordare a şcolii în ansamblu bazată pe CDC
25

. Principiile universale ale acesteia pun accent pe 

nevoia de proteja drepturile tuturor copiilor, de a ajută copiii să-şi înţeleagă responsabilităţile şi de a 

oferi un cadru pentru predare şi învăţare. Aceste principii sunt folosite pentru a promova practica 

cetăţeniei democratice şi respectul pentru drepturile omului printre toţi membrii comunităţii şcolare. 

Sute de şcoli primare, precum şi 50 de şcoli din învăţământul secundar şi special participă activ la 

programul DRR. Principalele caracteristici ale acesteia sunt după cum urmează: 

- CDC este predată ca un sistem de cunoştinţe şi este promovată ca un cadru pentru etosul şcolii, 

pentru predare şi învăţare. 

- Copiii şi tinerii sunt trataţi potrivit calităţii de cetăţeni.  

- Identităţile şi stima de sine ale copiilor sunt promovate pentru ca ei să se recunoască ca purtători 

de drepturi, la fel ca adulţii. 

- Perspectiva drepturilor omului este integrată într-o varietate de discipline, incluzând literatura, 

matematica, ştiinţa şi istoria, iar limbajul bazat pe drepturi este dezvoltat prin activitatea obişnuită 

a profesorilor. 

- Sunt dezvoltate abordări mai democratice ale predării şi învăţării (cu accent pe participare şi 

drepturi). 

- Carta clasei privind drepturile şi responsabilităţile este semnată atât de elevi cât şi de profesori. 

Şcolile raportează că DRR acţionează ca un cadru pentru o mare parte a activităţii în domeniul 

cetăţeniei (de exemplu, şcoli sănătoase, educaţia privind relaţiile, educaţia privind drogurile, 

alfabetizarea emoţională, consiliile şcolare) care poate fi legată de articole din CDC. Membrii 

comunităţii şcolare apreciază faptul că se pot adresa unei autorităţi mai înalte (standarde internaţionale 

ale drepturilor omului) în relaţie cu valorile şi codurile de conduită ale şcolilor lor.  

O evaluare externă care a durat trei ani a fost finalizată în 2008 şi a demonstrat un impact semnificativ 

asupra mediului şcolar unde DRR a fost implementată în întregime. Aceste impacturi includ rezultate 

pozitive privind conştientizarea drepturilor de către elevi, respectul faţă de drepturile altora şi 

nivelurile de participare şi angajament în cadrul şcolii. Profesorii au afirmat că s-au simţit mai puţin 

stresaţi şi s-au bucurat mai mult de cursurile lor. Prin urmare, abordarea bazată pe drepturile omului a 

consolidat atât demnitatea membrilor comunităţii cât şi capacitatea şcolilor de a-şi îndeplini misiunea 

academică de a implica cu succes elevii în educaţia lor.  
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Educaţia pentru Cetăţenie Democratică şi Educaţia 

pentru Drepturile Omului – Un scurt istoric al 

abordării de către Consiliul Europei
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1. Context 

Consiliul Europei, care este cea mai veche organizaţie europeană, a fost înfiinţat în 1949 ca urmare a 

celui de-al doilea război mondial. Scopul său principal este acela de a proteja şi promova drepturile 

omului, democraţia şi principiul statului de drept în Europa. Consiliul Europei este activ în multe 

domenii, inclusiv în cultură şi educaţie. Timp de 50 de ani, a lansat un număr de proiecte de cooperare 

în educaţie pentru a promova o cultură a democraţiei şi a drepturilor omului în întreaga Europă. 

La începutul anilor 1990, ca urmare a procesului de ascensiune a noilor democraţii în Europa Centrală 

şi de Est, Consiliul Europei a trecut printr-o transformare considerabilă: numărul membrilor din 

Organizaţie este mai mult decât dublu într-o perioadă de 10 ani. În contextul acestor schimbări, a fost 

necesară o activitate mai sistematică privind învăţarea democraţiei. În 1997, un nou proiect, Educaţia 

pentru Cetăţenie Democratică (ECD), a fost lansat de șefii de stat și de guvern din ţările membre ale 

Consiliului Europei. De atunci, acest proiect s-a dezvoltat considerabil dobândind o dimensiune 

puternică a drepturilor omului, iar acum este numit proiectul privind Educaţia pentru Cetăţenie 

Democratică şi Drepturile Omului (ECD/EDO). 

Prin lansarea acestui proiect, guvernele din statele europene au recunoscut că oamenii trebuie să înveţe 

cum să devină cetăţeni democratici şi că aceştia nu se nasc cu aceste abilităţi. La sfârşitul secolului 20, 

societăţile europene s-au confruntat cu multe probleme, precum apatia politică, mişcările de migraţie 

care au avut ca rezultat diversitatea socială crescută, ameninţări ecologice şi violenţă crescută. 

ECD/EDO a fost văzută ca o contribuţie la rezolvarea acestor probleme. ECD/EDO are în vedere 

promovarea participării concrete la viaţa publică de-a lungul vieţii, responsabilitate, solidaritate, 

respect reciproc şi dialog. În cadrul unic paneuropean al Consiliului Europei, cei mai buni experţi în 

domeniu din toată Europa s-au întâlnit în ultimii 13 ani să lucreze la această problemă.  

2. Rezultatele proiectului ECD/EDO 

Primii ani ai proiectului au fost dedicaţi definirii conceptelor. Mai multe publicaţii de bază au fost 

realizate cu privire la strategiile şi abilităţile necesare pentru practicarea cetăţeniei democratice. În 

2002, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat o Recomandare privind educaţia pentru 

cetăţenie democratică (Recomandare Rec(2002)12). Acesta a fost primul text politic emis pe această 

temă la nivel european (al doilea text de importanţă majoră fiind Carta Consiliului Europei privind 

educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile Omului
27

, vezi mai jos). Carta 

menţionează că ECD ar trebui să devină „un obiectiv prioritar al procesului de elaborare a politicilor 

educaţionale şi al reformelor”
28

. 

În 2002, o reţea de coordonatori ECD/EDO, constituită din câte o persoană desemnată de fiecare stat 

membru, a fost creată pentru a facilita schimburile şi cooperarea între statele membre în acest 

domeniu. Această reţea a devenit curând foarte valoroasă pentru dezvoltarea şi promovarea 

ECD/EDO. Proiecte specifice au fost implementate în regiuni precum Europa de Sud-est. Anul 2005 a 

fost proclamat Anul European al Cetăţeniei prin Educaţie cu sloganul „Învăţam şi trăim democraţia”.  

                                                           
26

 Ólöf Ólafsdóttir, Director, Directoratul pentru Educație și Lingvistică al Consiliului Europei.  
27

 Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului adoptată în 

cadrul Recomandării (CM/Rec(2010)7) Comitetului de Miniștri.  
28

 Recomandarea Rec(2002)12, a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la educația 

pentru cetățenie democratică.  
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 „Anul” 2005 a fost un moment special pentru sensibilizarea statelor membre cu privire la ECD/EDO. 

Aproape toate statele membre au luat parte la „An” într-un fel sau altul, iar feedback-ul din partea 

diverşilor parteneri a fost extrem de pozitiv. 

Cu toate acestea, a fost clar încă de la început că acordarea unei priorităţi mai mari educaţiei pentru 

cetăţenie democratică şi pentru drepturile omului în politicile educaţionale din statele membre nu este 

o sarcină uşoară, chiar dacă situaţia variază considerabil în diferite state membre. A face din 

ECD/EDO un obiectiv principal al sistemelor educaţionale implică o nouă filosofie în ceea ce priveşte 

metodologiile şi organizarea activităţii. Studiile realizate în cadrul proiectului, inclusiv Studiile 

Europene privind Politicile ECD
29

 au indicat o nevoie puternică de instrumente practice pentru a ajuta 

la crearea unei punţi între politică şi practică. Prin urmare, pregătirea instrumentelor, schimbul de bune 

practici şi cooperarea crescută între şi în cadrul statelor membre au fost priorităţile proiectului în 2006-

2009. Au existat trei domenii principale de activitate: dezvoltarea politicii, pregătirea experţilor în 

educaţie şi guvernarea democratică a instituţiilor educaţionale. Pentru toate domeniile, Consiliul 

Europei a dezvoltat o serie de instrumente practice precum această serie de manuale pentru profesori.  

În mai 2010, anii mulţi de activitate prezentaţi mai sus au culminat cu adoptarea Cartei Consiliului 

Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului adoptată în 

cadrul Recomandării (CM/Rec(2010)7 Comitetului de Miniştri de către toate cele 47 de state membre 

ale Consiliului Europei). Acest document cadru de politică va fi un punct de referinţă important pentru 

întreaga Europă şi va fi folosit ca bază pentru activitatea viitoare a Consiliului Europei în acest 

domeniu în anii următori. 

                                                           
29

 Bîrzea et al. (2004), All European Study on EDC Policies (Studiu paneuropean cu privire la politicile de educaţie pentru 

cetăţenie democratică), Editura Consiliului Europei, Strasbourg. 

 



Partea 1 – Ce înseamnă democraţia şi drepturile omului 
 

53 

 

3. Instrumente practice 

3.1 Pachetul ECD/EDO  

Diferitele instrumente pregătite de Consiliul Europei includ informaţii de fond esenţiale referitoare 

pentru diverse aspecte legate de integrarea ECD/EDO în sistemele educaţionale. Principalele 

informaţii, numite „Pachetul ECD/EDO”, sunt următoarele:  

- Instrumentul 1: Instrumentul politic pentru ECD/EDO: suport strategic pentru factorii de decizie; 

- Instrumentul 2: Guvernanţa democratică a şcolilor;  

- Instrumentul 3: Cum pot toţi profesorii să sprijine educaţia pentru cetăţenie şi drepturile 

omului: un cadru pentru dezvoltarea competenţelor; 

- Instrumentul 4: Asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoli; 

- Instrumentul 5: Parteneriate şcoală-comunitate-universitate pentru o democraţie sustenabilă: 

Educaţia pentru Cetăţenie Democratică în Europa şi Statele Unite. 

Aceste instrumente au fost dezvoltate de experţii din cadrul statelor membre ale Consiliului Europei pe 

baza reacţiilor şi a comentariilor primite de la diferite grupuri ţintă inclusiv coordonatori ECD/EDO. În 

plus faţă de Pachetul ECD/EDO, mai multe materiale suplimentare pot fi găsite pe website-ul 

Consiliului Europei (www.coe.int/edc). 

Aceste instrumente practice pregătite de Consiliul Europei în domeniul ECD/EDO sunt instrumente 

generice. Cu alte cuvinte, este recunoscut faptul că acestea ar putea avea nevoie să fie adaptate la 

diferite situaţii, dezvoltate si utilizate astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor fiecărei ţări. 

3.2 Şase volume privind ECD/EDO în proiecte şcolare, predarea modulelor, 

conceptelor, metodelor şi modelelor  

În multe ţări, profesorii au nevoie de asistenţă în implementarea ECD/EDO. De aceea, Consiliul 

Europei elaborează, de asemenea, o serie de manuale pentru profesori despre educaţia privind cetăţenia 

şi drepturile omului. 
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Volumele au fost publicate în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Zurich, Proiecte 

Internaţionale în Educaţie. Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare a cofinanţat manualele 

împreună cu Consiliul Europei. Această carte, Volumul I, Educaţie pentru democraţie – Materialele 

suport pentru cadrele didactice, este prima din această serie de şase volume. În pagina anterioară, se 

poate vedea o prezentare generală a acestor şase manuale şi diferitele grupuri ţintă.  

Manualele includ planuri de lecţie pentru toate nivelurile de educaţie, cu scopul de a promova 

cetăţenia activă bazată pe învăţarea participativă şi pe sarcini de lucru într-o comunitate şcolară 

democratică.  

Caracteristica unică a acestor manuale este aceea că sunt un rezultat al unui proiect cu adevărat 

european. Ideea şi prima versiune au fost dezvoltate în Bosnia şi Herţegovina, unde mulţi profesori şi 

educatori au luat parte la elaborarea manualelor. Autorii şi editorii versiunii finale a manualelor provin 

din multe ţări europene şi chiar şi de mai departe, iar manualele au fost testate şi revizuite de un număr 

mare de oameni de diferite origini şi diferite susceptibilităţi. Sperăm că aceste manuale vor fi utile 

profesorilor şi elevilor din întreaga Europă. 
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Predarea democraţiei şi 

drepturilor omului 

Capitolul 1 Condiţii ale predării şi învăţării 

Capitolul 2 Stabilirea obiectivelor şi alegerea materialelor 

Capitolul 3 Cum să înţelegem politica 

Capitolul 4 Ghidarea proceselor de învăţare şi alegerea 

modalităţilor de predare 

Capitolul 5 Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 



Educație pentru democrație 

De exemplu, elevii nu ar trebui doar să cunoască drepturile lor de participare, ci şi să fie capabili să le 

utilizeze. Prin urmare, elevii au nevoie de oportunităţi de practică şi de pregătire în viaţa şcolară prin 

participarea la decizii şi influenţarea mediului şcolar în alte moduri. De exemplu, profesorii trebuie să 

le acorde elevilor oportunitatea de a-şi exprima opiniile atât în ceea ce priveşte subiectele din clasă cât 

şi aspectele legate de predare şi de conducerea şcolii. Acest tip de predare şi învăţare are nevoie de 

pregătire. De aceea, profesorul trebuie să se gândească în prealabil la diferite aspecte ale profesiei sale. 

Acesta este cazul pentru toţi cei care predau. Acest lucru este necesar în special în predarea 

ECD/EDO, deoarece experienţa de viaţă a elevilor face parte în permanenţă din această abordare. Cum 

integrez aceasta? Cum mă asigur că toţi elevii sunt auziţi? Cum pot să fiu sigur că nu voi copleşi elevii 

cu opinia mea? Prin urmare, sugerăm cinci paşi care trebuie luaţi în considerare: 

– Care sunt condiţiile de predare şi învăţare? 

– Care sunt obiectivele pe care trebuie să le stabilesc şi ce materiale vor fi alese? 

– Care sunt conceptele specifice ale politicii care trebuie avute în vedere? 

– Cum înţeleg eu procesele de învăţare şi ce forme de predare voi alege? 

– Cum pot fi evaluate rezultatele (elevi, profesori şi şcoli)? 

Sprijinim profesorii în găsirea răspunsurilor la aceste întrebări de bază punându-le la dispoziţie fişe de 

lucru pe care le pot folosi ca instrumente în caz de nevoie. 
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Capitolul 1 

Condiţii ale predării şi învăţării 

1. Introducere 

Atunci când planificaţi lecţiile, aveţi nevoie de o idee suficient de clară despre caracteristicile şi 

condiţiile de învăţare atât la nivelul clasei în ansamblul ei cât şi la nivelul fiecărui elev în parte. Este 

importantă înţelegerea copiilor şi a diferenţelor dintre ei: diferenţa dintre competenţele şi abilităţile lor, 

punctele lor tari şi punctele slabe, convingerile, atitudinile şi interesele lor. 

Pe de o parte, veţi clarifica condiţiile învăţării în clasă în funcţie de obiectivele de predare pe care le 

aveţi în minte. Pe de altă parte, când alegeţi obiectivele şi subiectele, veţi utiliza cunoştinţele voastre 

cu privire la caracteristicile fiecărui copil în parte şi ale clasei în ansamblul ei. 

Identificând condiţiile învăţării, veţi finaliza prima parte a clarificărilor preliminare. În continuarea 

planificării, trebuie să luaţi, de asemenea, în considerare condiţiile generale în care predarea va avea 

loc. În cele din urmă, nu trebuie să uitaţi de propriile abilităţi de predare; aceasta pentru a vă asigura că 

le veţi folosi în mod eficient şi le veţi dezvolta în continuare fără să vă împovăraţi în activitatea de 

predare. 

La începutul acestui capitol veţi găsi întrebări cheie urmate de fişe de lucru care pot fi folosite oricând 

este necesar. 

2. Sarcini de lucru şi întrebări cheie privind condiţiile predării şi 

învăţării 

2.1 Sarcina de lucru 

La începutul acestui capitol veţi găsi întrebările cheie. Întrebările următoare pentru autocontrol oferă o 

abordare mai detaliată a diferitelor aspecte ale condiţiilor învăţării. 

2.2 Întrebări cheie 

– Ce cunoştinţe şi abilităţi deţin deja elevii? 

– Ce cunoştinţe şi abilităţi deţin eu? 

– Care sunt condiţiile externe de care trebuie să fiu conştient? 

– Ce ştiu despre elevi ca individualităţi? 

– Ce elemente de cunoaştere şi ce informaţii trebuie să aibă elevii pentru a le permite să rezolve 

noua sarcină de lucru? 

– Referitor la noul subiect, ce informaţii, abilităţi şi experienţă (prealabile) au dobândit deja elevii? 

Ce este nou pentru ei, ce se repetă, ce este esenţialt şi ce este în plus?  

– La ce tehnici de lucru şi de învăţare mă pot aştepta din partea elevilor să stăpânească şi ce 

experienţă au în legătură cu diferite metode de predare şi forme de interacţiune socială? 

– Ce atitudini, obiceiuri, prejudecăţi sau convingeri pozitive sau negative ar trebui sau trebuie să mă 

aştept să întâlnesc? 

– Cum pot depăşi dificultăţile de învăţare, barierele în învăţare şi rezistenţa împotriva învăţării? 

– Am evaluat corect voinţa copiilor de a învăţa, sentimentele lor, capacitatea de reacţie, nevoile de 

învăţare, aşteptările, interesele, activităţile recreative şi condiţiile lor de trai? 
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– Ce condiţii şi influenţe socio-culturale şi ce sisteme de sprijin sunt importante pentru activitatea 

din clasă? Ce rol joacă părinţii, fraţii şi surorile, semenii sau alţi oameni care sunt importanţi din 

punct de vdere psihologic?  
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 1: Cum să luăm în considerare abilităţile şi cunoştinţele elevilor 

– Ce ştiu despre clasa mea? 

– Ce caracteristici ale clasei ar trebui să am în vedere şi să reacţionez la ele? 

– Cum vreau sau cum trebuie să conduc clasa (comunicare, comportament social, relaţii perturbate 

etc.)? 

– Cum este atmosfera în clasă (evoluţia grupurilor, legarea de prietenii, outsideri etc.)? 

– Ce convenţii trebuie respectate (limbaj, datorii, aşezare în bănci, reguli ale interacţiunii sociale, 

ritualuri, ocazii speciale, ceremonii şi petreceri etc.)? 

– Care este mărimea şi structura clasei (gen, varietate multiculturală etc.)? 
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 2: Cum să îmi valorific abilităţile de predare şi cunoştinţele? 

– Ce experienţă, abilităţi şi cunoştinţe generale am? 

– În ce măsură cunoştinţele mele sunt incomplete – în ceea ce priveşte conţinutul şi subiectul, 

obiectivele, metodele corespunzătoare de predare şi procesele de învăţare? 

– În ce domenii doresc, eu însumi, să învăţ (cunoaştinţe, metode de predare, abilităţi profesionale, 

calităţi personale, aspecte care ţin de rutina zilnică etc.)? 

– Ce concept de natură umană îmi serveşte ca orientare generală?  

– Care este cadrul teoretic sau versiunea simplificată a unei teorii care îmi ghidează activitatea de 

profesor?  

– Cum aş descrie şi califica relaţia mea cu elevii? 

– Care sunt limitele mele personale în ceea ce priveşte orele de lucru, stresul etc.? Cum mă folosesc 

de capacitatea personală de lucru?  

– Cum îmi pot reduce volumul de muncă printr-o planificare mai bună a activităţii mele şi a altor 

activităţi? 

– Cum îmi folosesc şi economisesc bugetul de timp şi cum fac faţă surselor de stres personal? 
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 3: Condiţii generale de predare şi învăţare 

– Cum îmi repartizez timpul unei zile sau al unui an şi timpul consacrat activităţii de predare? 

– Cum a fost concepută sala de clasă? 

– Cum este echipată şcoala: numărul şi tipul sălilor de curs, echipamente disponibile, materiale etc.? 

– Ce cadru este asigurat în ceea ce priveşte cultura şcolii (proiecte comune pentru grupuri de vârste 

diferite, munca în echipă şi obligaţiile echipei, cooperarea cu părinţii, autorităţile sau experţii care 

lucrează cu copiii cu nevoi speciale etc.)?  
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 4: Care sunt atitudinile de bază faţă de elevi? 

- Empatie, dedicare (responsivitate la sentimente, gânduri, puncte de vedere şi nevoi), acceptare 

binevoitoare (stima de sine nu depinde de nicio condiţie), sinceritate, stabilitate, încredere  
- Leadership într-un spirit de stimă şi respect (ataşare emoţională, raţionament inductiv, control 

autoritar, promovarea integrării sociale şi a democraţiei) 

Relaţii şi comunicare în clasă 

- Înţelegere reciprocă 

- Relaţii simetrice 

- Co-educaţie de gen non-discriminatorie 

- Cunoaşterea altor oameni 

- Prietenie 

 Comunicare verbală şi non-verbală 

 Adoptarea de alte perspective şi puncte de vedere 

 Autopercepere şi perceperea de către ceilalţi 

Mediul prevenirii conflictului 

- Comunitate corectă şi protectoare, comunitatea elevilor, responsabilităţi împărţite (profesori şi 

elevi – de gen masculin şi feminin) 

- Cooperare, nu competiţie 

 Învăţare socială 

 Reguli şi convenţii 

 Meta-comunicare şi meta-interacţiune 

 Limitare şi consolidare 

Măsuri educaţionale 

- Discuţii de rezolvare a conflictului 

- „Masă rotundă” 

- Jocuri 

- Cooperare ca mod de schimbare a comportamentului personal 

- Feedback încurajator 

- Responsibilităţi individuale 

- Pedeapsă 

- Confruntarea cu probleme care ţin de hărţuire şi violenţă în clasă sau în şcoală 
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 5: Reconsiderarea disciplinei şi a ordinii dintr-o perspectivă 

democratică 

– Ordinea este necesară în toate situaţiile. Un grup fără ordine şi fără reguli de bază nu poate fi 

democratic. 

– Limitele sunt necesare. Regulile pot fi greşite sau necorespunzătoare. Dar atât timp cât nu au fost 

înlocuite, trebuie respectate. Trebuie, totuşi, ca schimbarea lor să fie posibilă. 

– Încă de la început, copiii ar trebui să participe la stabilirea şi implementarea regulilor. Doar astfel, 

este posibil ca ei să se identifice cu regulile. 

– Comunitatea unei clase nu poate funcţiona fără încredere şi respect reciproc. În unele cazuri, se 

poate dovedi dificilă crearea unei asemenea atmosfere.  

– Spiritul de echipă trebuie să înlocuiască competiţia în clasă. 

– O atmosferă prietenoasă în clasă este de importanţă vitală. 

– Competenţele sociale ale profesorului au o contribuţie esenţială (conducere democratică, dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă la grup, dezvoltarea relaţiilor etc.). 

– Comunicarea în cadrul grupului este o realitate permanentă într-o clasă condusă democratic. 

– Elevii, băieţi şi fete, trebuie încurajaţi să exploreze ceva nou şi să înveţe din greşeli.  

– În limitele stabilite, exercitarea libertăţilor trebuie să fie posibilă. Doar aşa, este posibilă dezvoltarea 

responsabilităţii individuale. 

– Disciplina şi ordinea vor fi acceptate şi respectate de bună voie dacă ajută fiecare persoană să se 

exprime şi dacă sprijină grupul în dezvoltarea de relaţii şi condiţii de lucru satisfăcătoare. 
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 6: Reconsiderarea dintr-o perspectivă democratică a rolului 

profesorului  

Profesorii trebuie să conducă şi să însoţească clasa. Aceasta este sarcina lor. Ei trebuie să decidă cu 

privire la diferite lucruri şi, de asemenea, să controleze totul. Ceea ce nu ar trebui profesorii să facă 

este să dorească să controleze procesele de gândire şi dezvoltarea personală a elevilor lor. În special în 

cadrul ECD/EDO, profesorul are rolul unui model de urmat pentru elevii săi. Cum rezolvă profesorii 

conflictele? Ce fel de oameni promovează profesorii? Următoarea listă oferă un indiciu asupra locului 

în care cineva se poate poziţiona. Dar este clar că, în funcţie de condiţiile de învăţare, dispoziţia 

zilnică, momentele de pericol sau organizarea grupului de elevi etc., a fi mai autocrat sau mai 

democratic poate avea un sens. În general, este important de reţinut: imaginea mea de persoană ca 

profesor îşi va pune amprenta aspra activităţii mele zilnice cu elevii.  

Situaţie de învăţare 

Mai degrabă autocratică Eu Mai degrabă democratică 

Conducător  
     

Lider 

Voce fermă 
     

Voce prietenoasă 

Ordine 
     

Invitaţie, solicitare 

Putere 
     

Influenţă 

Presiune 
     

Sugestie 

Solicitare de respect 
     

A convinge la cooperare 

Impunerea sarcinilor 
     

Sugerarea de idei 

Mod critic predominant 
     

Încurajare frecventă 

Pedeapsă frecventă 
     

Sprijin şi ajutor frecvent 

„Aşa îţi spun eu!” 
     

„Hai să discutăm” 

„Eu decid, tu te supui” 
     „Fac o propunere şi te ajut 

să iei o decizie” 

Responsabilitate exclusivă a 

grupului 

     Responsabilitate împărţită 

cu grupul şi în cadrul 

grupului 
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 7: Cum să creăm o atmosferă democratică în clasă 

Dacă un profesor decide să organizeze clasa într-un mod mai democratic, acest lucru este legat de un 

obiectiv important. Următorul tabel arată paşii care pot fi urmaţi. 

1. Unde şi în ce ipostaze mă aflu? 

2. Ce ipostază aleg pentru mâine, pentru săptămâna viitoare, pentru anul următor? 

3. Cum trebuie să acţionez ca profesor pentru ca şcoala mea să beneficieze de progresul procesului 

meu de învăţare? 
 

Obiective pe termen scurt Obiective pe termen mediu Obiective pe termen lung 

Profesorul reduce utilizarea 

expresiilor foarte autoritare  

Profesorul dezvoltă utilizarea 

curentă a expresiilor reversibile 

Înţelegerea reciprocă între elevi şi 

profesori 

Profesorul oferă motive pentru 

alegerea subiectelor şi a 

materialelor 

Profesorul oferă subiecte şi 

materiale de predare alternative 

Planificarea comună a lecţiei de 

către elevi şi profesor 

Profesorul explică elevilor 

obiectivele învăţării  

Profesorul prezintă elevilor 

obiective alternative ale învăţării 
Alegerea împreună, de către 

elevi şi profesori, a 

obiectivelor învăţării  

Profesorul motivează selectarea 

metodelor de predare 

Profesorul prezintă opţiuni 

alternative pentru metodele de 

predare 

Decizia comună, a elevilor şi 

profesorului, privind metodele de 

predare  

Profesorul motivează notarea 

performanţei elevilor 

Profesorul explică probleme 

privind notarea 

Autoevaluare de către elevi 

Prezentarea modurilor democratice 

de rezolvare a conflictelor  
Profesorul încetează să îşi 

folosească în mod autoritar 

puterea de a rezolva conflictele 

Rezolvarea conflictelor prin 

cooperare şi comunicare 

Profesorul explică principiile 

organizării activităţii în clasă 

Sugestiile elevilor privind 

organizarea activităţii sunt luate în 

considerare 

Elevii participă la luarea deciziilor 

privind organizarea activităţii în 

clasă 
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Condiţii ale predării şi învăţării 
Fişa de lucru 8: Cum să dezvoltăm şcoala într-o comunitate democratică 

ECD/EDO şi demersul către o atmosferă democratică nu pot avea loc doar în clasă ci trebuie să fie 

dezvoltate în întreaga şcoală. Din acest punct de vedere, cel mai important jucător este directorul 

şcolii. 

În cadrul materialelor ECD/EDO ale Consiliului Europei, instrumentul „Guvernanţa democratică a 

şcolilor” sugerează domeniile cheie de lucru şi paşii pentru dezvoltarea şcolii într-o comunitate 

democratică (vezi, de asemenea, Capitolul 5 din această Parte, Fişele de lucru 15-18). 

Aceste patru domenii cheie sunt: 

1. Guvernanţa, leadership-ul, managementul şi asumarea responsabilităţii publice  

2. Educaţia centrată pe valori 

3. Cooperarea, comunicarea şi implicarea: competitivitate şi autodeterminare 

4. Disciplina elevilor 

Guvernanţa, leadership-ul, managementul şi asumarea responsabilităţii publice 

Diferiţi factori interesaţi precum legislatorii, consiliile şcolare locale, sindicatele, elevii şi părinţii, 

precum şi comunităţile locale au aşteptări din partea conducerii şcolii. Cum face faţă acestor provocări 

conducătorul şcolii? Ce tip de management aplică în şcoală? Este leadership-ul construit pe consens şi 

încredere sau este un leadership caracterizat de neîncredere şi concurenţă? Cum sunt împărţite 

responsabilităţile în şcoală? Cum abordează conducătorul şcolii problema diversităţii? Şi cum arată 

şcoala responsabilitate faţă de diferiţii factori interesaţi? 

Educaţia centrată pe valori 

Cum apar valorile precum democraţia, drepturile omului şi respectul pentru diversitate, în contextul 

formal şi informal al unei şcoli? Cum sunt promovate valorile şi abilităţile sociale ca o cerinţă 

obligatorie pentru coexistenţa paşnică în societatea modernă globalizată? Cum sunt abordate aceste 

valori în şcoală? 

Cooperarea, comunicarea şi implicarea: competitivitate şi autodeterminare 

Şcoala nu este separată de restul societăţii sau de lumea reală. Cum comunică o şcoală pe plan intern şi 

extern? Cum cooperează o şcoală pe plan intern şi extern? Şcoala se aseamănă mai mult cu o 

companie disociată sau se aseamănă cu o uşă către societate prin căile şi modurile sale de comunicare 

şi implicare? Care este misiunea şcolii? Cât de mult este determinată şcoala să-şi pună în practică 

obiectivele atunci când comunică şi se deschide către societate?  

Disciplina elevilor 

Într-o şcoală, lucrează împreună mulţi oameni. Ce forţe ar trebui folosite pentru a menţine disciplina şi 

ordinea într-o şcoală guvernată democratic? Ce îi face pe elevi să respecte regulile date şi ce îi face să 

le încalce? O şcoală democratică în care elevii nu respectă regulile înseamnă haos? 
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Capitolul 2 

Stabilirea obiectivelor şi alegerea materialelor  

1. Introducere 

Profesorii se confruntă în repetate rânduri cu problema justificării: care sunt motivele pentru care am 

ales dintre posibile obiective şi teme? Identificarea unui obiectiv al predării şi alegerea unei teme 

înseamnă o decizie fundamentală legată de predare. Obiectivele nu ar trebui să fie doar copiate sau 

adaptate, nici nu ar trebui să fie impuse într-un mod dogmatic. Mai degrabă ar trebui cercetate cu 

meticulozitate, iar alegerea lor ar trebui să se bazeze pe o argumentare şi o justificare clară. Apoi, 

poate împreună cu elevii, se face o alegere deliberată a temelor şi a obiectivelor pentru predare, se 

reflectează asupra deciziei într-o gamă variată de contexte şi se verifică alegerea temelor pentru a le 

identifica valoarea lor educaţională. Această sarcină este de o importanţă crucială, având în vedere că 

numărul posibilelor teme de predare este nesfârşit, în timp ce timpul disponibil pentru planificare şi 

predare este limitat. 

Următoarele întrebări cheie au ca scop să vă ghideze şi să vă asiste în această sarcină complexă de 

selectare şi pregătire a temelor pentru predare. 

2. Sarcini de lucru şi întrebări cheie pentru stabilirea obiectivelor şi 

alegerea materialelor  

2.1 Sarcina de lucru 

Profesorii, cu simţ de responsabilitate în activitatea lor, se confruntă în repetate rânduri cu problema 

justificării: care sunt motivele pentru care am ales dintre posibile obiective şi teme?  

Identificarea unui obiectiv al predării înseamnă o decizie fundamentală legată de predare. Obiectivele 

nu ar trebui să fie doar copiate sau adaptate, nici nu ar trebui să fie impuse într-un mod dogmatic. Mai 

degrabă ar trebui cercetate cu meticulozitate, iar alegerea lor ar trebui să se bazeze pe o argumentare şi 

o justificare clară. Este important ca un profesor să asocieze obiectivele de predare pe care le are în 

vedere cu condiţiile de învăţare ale elevilor şi să le adapteze în mod corespunzător (vezi Capitolul 1, 

Condiţii ale predării şi învăţării). 

Odată ce obiectivele au devenit mai concrete, trebuie incluse aspectele legate de conţinut. Până nu se 

decide nivelul dorit de realizare în ceea ce priveşte conţinutul, adică temele care vor fi incluse, nu este 

posibilă stabilirea obiectivelor predării. 

În procesul de planificare, activitatea privind aspectele conţinutului în predare este dificilă şi necesită 

mult timp. La prima vedere, pare a fi necesar un efort minim, deoarece curriculumul stabileşte direcţii 

clare iar unele mijloace de predare oferă sugestii detaliate. Totuşi, sarcina principală rămâne 

profesorului: trebuie să fiţi bine informaţi despre întregul domeniu de cunoaştere pe care doriţi să-l 

predaţi, trebuie să-l structuraţi, să dobândiţi o înţelegere cuprinzătoare a acestuia, să îl analizaţi în 

detaliu, să îl evaluaţi în mod critic, să faceţi o alegere deliberată a temelor şi a obiectivelor predării, să 

reflectaţi asupra deciziei dumneavoastră în cadrul unei game variate de contexte, să verificaţi alegerea 

temelor pentru le a identifica valoarea educaţională etc. Această sarcină este de o importanţă crucială, 

având în vedere că numărul posibilelor teme de predare este nesfârşit, în timp ce timpul disponibil 

pentru planificare şi predare este limitat. 

Următoarele întrebări cheie şi alte întrebări complementare pentru autocontrol au drept scop să vă 

ghideze şi să vă asiste în această sarcină complexă de selectare şi pregătire a temelor pentru predare. 

Sugerăm profesorilor să colaboreze cu alţi profesori şi poate şi cu elevii. 

2.2 Întrebări cheie 

Pentru stabilirea obiectivelor: 

– Ce obiective doresc să realizez? 

– Ce competenţe vor fi cele mai importante la finalul unităţii de învăţare? 
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– Care sunt raţiunile pentru care am ales aceste obiective? 

– Care este prioritatea pe care le-o dau obiectivelor (obiective primare şi secundare)? 

– Ce obiective sunt importante acum – pentru clasă în ansamblu, pentru fiecare elev în parte, băiat 

şi/sau fată?  

– M-am asigurat că obiectivele pe care le-am ales servesc principalelor interese şi nevoi ale 

elevilor? Lecţiile mele răspund în mod real la ceea ce îi preocupă pe elevii mei? 

– Pot elevii să participe la stabilirea sau la alegerea obiectivelor învăţării? 

– Cât timp (lecţii şi săptămâni) a fost alocat realizării obiectivelor? 

– Ce obiective ar trebui realizate de către toţi elevii în timpul de predare disponibil (standard 

general de realizare)? 

– Trebuie stabilite niveluri specifice de realizare pentru fiecare elev (educaţia conform abilităţilor 

individuale)? 

– Le-am oferit elevilor posibilitatea de a trece de la cunoştinţe la acţiune, adică pot ei aplica cu 

încredere cunoştinţele pe care le-au dobândit? 

– Pe ce pun accentul în predare – pe competenţe cognitive, personale sau sociale? 

– Am o idee clară despre obiectivele pe termen scurt şi pe termen lung care au cea mai mare 

importanţă pentru clasa mea, pentru grupurile de învăţare, pentru fiecare elev în parte, băiat sau 

fată? 

– Am formulat clar şi explicit obiectivele? 

Pentru alegerea temelor şi a materialelor: 

– Ce temă am ales? 

– Care sunt raţiunile pentru care am făcut această alegere? 

– Care este structura temei? 

– Corespunde alegerea temei cu programa? 

– Ce aspecte ale temei sunt interesante pentru elevii mei? 

– În ce mod învăţarea în şcoală este legată de învăţarea din afara şcolii? 

– Există o legătură între tema aleasă, viaţa reală şi mediul în care trăiesc elevii? 

– Am o înţelegere generală a întregului conţinut care îmi permite să aleg o temă anume? Cum pot fi 

mai bine informat? Este nevoie să realizez studii sau experimente înainte de a aborda tema în 

clasă? 

– Ce materiale de predare sunt disponibile pentru aspectele specifice ale temei? 

– Va exista posibilitatea ca elevii, băieţi şi fete, să se inspire în cadrul lecţiilor din experienţa, 

cunoştinţele şi abilităţile personale (de exemplu, copiii care provin dintr-un context cultural şi 

lingvistic diferit)? 

– Va fi tema la fel de potrivită nevoilor specifice ale celor două genuri? 

– Mă interesează tema aleasă? 
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Stabilirea obiectivelor şi alegerea materialelor  
Fişa de lucru 1: Competenţele elevilor pentru ECD/EDO 

Trei domenii de competenţă pentru a trăi şi a învăţa democraţia şi drepturile omului  

Scopul educaţiei pentru cetăţenie democratică este acela de a sprijini dezvoltarea competenţelor în trei domenii 

care, totuşi, sunt întotdeauna strâns interconectate şi de aceea nu ar trebui tratate separat.  
 

Competenţă în analiza şi în judecata politică 

Scopul este de a dezvolta competenţa de a analiza evenimente, probleme şi aspecte politice 

controversate şi de a aduce argumente pentru judecata personală. Şcoala poate contribui la acest 

proces prin sprijinirea elevilor în a folosi o analiză structurată pentru a obţine o înţelegere mai 

complexă a problemelor. 

Pentru a putea face acest lucru, sunt necesare următoarele abilităţi: 

- recunoaşterea importanţei deciziilor politice pentru propria viaţă; 

- recunoaşterea şi analizarea consecinţelor deciziilor politice; 

A.  

Competenţă în analiza şi judecata politică 

Capacitatea de a analiza şi de a discuta 

evenimente politice, probleme şi aspecte 

controversate, precum şi chestiuni legate de 

dezvoltarea economică şi socială, luând în 

considerare aspecte de conţinut şi valori. 

B. 

Competenţă în utilizarea metodelor 
Dobândirea abilităţilor de a gestiona informaţiile 

şi comunicarea şi de a aplica metode importante 

pentru participarea la viaţa politică. 

C. 

Competenţă în luarea deciziilor politice 

şi în acţiune 

Capacitatea de a formula opinii convingeri 

şi interese, în mod adecvat, în faţa altora. 

Capacitatea de a negocia şi de a ajunge la 

compromis. 
 

Capacitatea de a-şi recunoaşte propriile 

posibilităţi (şi limite) privind participarea 

politică şi de a decide, în mod 

corespunzător, o linie de acţiune. 
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- recunoaşterea şi prezentarea punctului de vedere personal şi a punctului de vedere al altor 

persoane; 

- recunoaşterea şi înţelegerea celor trei dimensiuni ale politicii: 

a) instituţională, 

b) bazată pe conţinut, 

c) axată pe proces; 

- analizarea şi evaluarea diferitelor faze ale proceselor politice la nivel micro (de exemplu, viaţa 

şcolii), la nivel mezo (de exemplu, comunitatea) şi la nivel macro (politicile naţionale şi 

internaţionale); 

- prezentarea faptelor, a problemelor şi a deciziilor cu ajutorul categoriilor analitice, 

identificarea principalelor aspecte şi asocierea lor cu valorile fundamentale ale drepturilor 

omului şi ale sistemelor democratice; 

- identificarea condiţiilor sociale, legale, economice, ecologice şi internaţionale, a intereselor şi 

progreselor din discuţia despre probleme actuale controversate; 

- recunoaşterea modului în care politica este prezentată de medii. 

Competenţă în utilizarea metodelor  

Pentru a putea participa la diversele procese politice, sunt necesare nu doar cunoştinţe de bază despre 

conţinuturile, structurile şi procesele politice, ci şi competenţe generale care sunt dobândite în alte 

contexte (precum comunicare, cooperare, lucrul cu informaţii, cifre şi statistici). Abilităţile şi 

competenţele speciale precum capacitatea de a argumenta pentru sau împotriva unei probleme, care 

sunt deosebit de importante în participarea la evenimente politice, trebuie exersate şi promovate în 

educaţia pentru cetăţenie democratică. Scopul este de a utiliza aceste abilităţi în metode care sunt 

răspândite în discursul politic (discuţii, dezbateri). 

Pentru a putea face aceste lucruri, sunt necesare următoarele abilităţi: 

– capacitatea de găsi, de a selecta şi de a prezenta în mod autonom informaţiile oferite de mass-media 

şi/sau de noile medii într-un mod critic şi concentrat (colectarea, organizarea, evaluarea statisticilor, 

a hărţilor, a diagramelor, a graficelor, a caricaturilor); 

– utilizarea mediilor cu ochi critic şi cu capacitatea de a dezvolta propriile produse media; 

– aplicarea metodelor empirice la nivel de bază (de exemplu, chestionare şi tehnici de intervievare). 

Competenţă în luarea deciziilor politice şi în acţiune 

Scopul este acela de a dobândi competenţe de a apărea şi de a te comporta într-un mod încrezător şi 

adecvat în contextul politic şi în public. 

Pentru a putea face acestea, sunt necesare următoarele abilităţi: 

– capacitatea de a-şi exprima opinia politică într-un mod adecvat şi încrezător şi de a stăpâni diferite 

forme de dialog; 

– participarea la viaţa publică şi capacitatea de se comporta politic (abilităţi de comunicare orală, 

precum explicarea punctului de vedere, discutarea, dezbaterea, conducerea sau moderarea unei 

discuţii; prezentare scrisă şi tehnici de vizualizare pentru afişe, gazetă de perete, minuta unei 

întâlniri, scrisori către editor etc.); 

– recunoaşterea propriilor posibilităţi de a exercita influenţă politică, de a forma o echipă şi de a lucra 

împreună; 

– capacitatea de exprimare, dar şi de a ajunge la un compromis; 

– recunoaşterea opiniilor şi a tendinţelor antidemocratice şi capacitatea de a reacţiona la acestea în mod 

corespunzător; 

– capacitatea de a se comporta natural într-un context intercultural. 
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Stabilirea obiectivelor şi alegerea materialelor 
Fişa de lucru 2: Două categorii de materiale în ECD/EDO  

Predarea şi învăţarea fără anumite materiale sunt imposibile, deoarece materialele reprezintă 

mijloacele care furnizează conţinutul, subiectul, informaţiile şi datele. Elevii îşi dezvoltă competenţele 

prin intermediul activităţilor, ceea ce înseamnă că „fac ceva” cu un obiect. Ceea ce ne vine în minte 

prima oară este probabil manualul şcolar sau un material printat şi, într-adevăr, acestea sunt importante 

în cadrul ECD/EDO  

Două categorii de materiale în ECD/EDO 

Cu toate acestea, specificul ECD/EDO este reflectat de conceptul mai larg care vizează materialele şi 

echipamentele media. Manualul şcolar şi handout-urile sunt exemple de mijloace printate. În cadrul 

învăţării în sens constructivist interactiv, o categorie diferită de materiale este reprezentată de 

materiale create de către profesori şi elevi. Acestea sunt materiale autentice, având în vedere faptul că 

sunt materiale la prima mână, produse pe loc, într-o anumită situaţie, pentru persoanele prezente aici şi 

acum. Astfel, în cadrul ECD/EDO, profesorii şi elevii nu sunt doar utilizatori de materiale ci şi 

producători ai acestora. Volumele II-VI din această ediţie ECD/EDO oferă multe exemple pentru 

această categorie de materiale, foarte adesea create de elevi în cadrul învăţării bazate pe sarcini de 

lucru sau în cadrul proiectelor, iar descrierea unităţilor de învăţare şi a lecţiilor explorează potenţialul 

bogat de învăţare al acestor materiale, pentru elevi. 

Un tabel al cerinţelor de învăţare şi al materialelor 

Următorul tabel asociază câteva exemple tipice pentru aceste două categorii de materiale – oferite de 

medii şi produse în cadrul proceselor de interacţiune care implică profesorii şi elevii – cu diferite 

aspecte ale dezvoltării competenţelor în ECD. Nu recomandăm nici un fel de preferinţă către un 

anumit tip de material, ci mai degrabă o abordare integrată. Cu toate acestea, predarea prin democraţie 

şi drepturile omului cere ca profesorii să ia în serios produsele realizate de elevi.  
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Aspecte ale 

dezvoltării 

competenţelor  

Materiale transmise prin 

medii 

Materiale realizate în procesele de învăţare 

Materiale realizate de 

către profesori 

Materiale realizate de 

către elevi 

Dezvoltarea 

anterioară a elevilor  

(Astfel de mijloace şi 

materiale există, desigur – de 

exemplu, cărţile sau filmele 

pentru copii – dar acestea 

sunt dicolo de de aria 

pedagogică a profesorului) 

 Pre-concepte, experienţa 

anterioară şi procesele de 

socializare în familie sau 

cu semenii, informaţii 

dobândite anterior în 

cadrul şcolii şi în afara ei  

Stabilirea unei teme, 

stabilirea proiectului 

unei lecţii sau unei 

teme 

  Brainstorming şi 

contribuţii la discuţii 

Informaţii Rapoarte de ştiri (presa 

scrisă, TV, DVD, Internet) 

Manual şcolar 

Prezentare 

Asigurarea 

materialelor de bază 

(precum flipchart-uri, 

markere, hârtie 

colorată)  

Contribuţiile elevului 

(precum deconstrucţia 

mesajelor transmise prin 

medii, rezumate, temă 

pentru acasă, prezentări, 

argumente în discuţii şi 

dezbateri, comentarii, 

întrebări) 
Analiză şi 

judecată 

Probleme şi controverse în 

politică şi ştiinţă (handout-

uri, manual) 

Instrucţiuni privind 

conceptele cheie  

Critici care necesită 

deconstrucţie 

Formarea abilităţilor Handout-uri 

(instrucţiuni privind 

formarea) 

Demonstraţie şi 

coaching 

Feedback 

Participare şi 

acţiune 

 Moderarea întânirilor Experienţă 

Întrebări,comentarii, 

idei, interese 

Evaluare 
Teste 

Chestionare 

Portofolii 

Observaţie 
Autoevaluare 

Feedback 
 

Exprimarea nevoilor de 

învăţare 
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Stabilirea obiectivelor şi alegerea materialelor  
Fişa de lucru 3: Alegerea şi utilizarea materialelor în ECD/EDO 

Alegerea materialelor transmise prin medii 

Conceptul mai larg de materiale implică ca alegerea acestora să fie făcută atât de profesori cât şi de 

elevi. Elevii fac acest lucru în procesele lor de învăţare în sens constructivist. În acest caz, punem 

accent pe rolul profesorului în selectarea materialelor care vor fi utilizate în orele de ECD/EDO. 

Criterii pentru alegerea materialelor produse de medii 

– Încredere: autorul, sursa, data elaborării etc. sunt identificabile clar? Au fost preluate textul, datele 

etc. din versiunea originală, elevii (din învăţământul secundar) îşi pot da seama dacă au fost făcute 

modificări?  

– Caracter adecvat: corespunde materialul nivelului de înţelegere şi de dezvoltare a competenţelor 

elevului, inclusiv experienţei sale în deconstrucţia mesajelor transmise de medii? Materialele nu 

trebuie să fie nici prea uşoare nici prea dificile; ar trebui să solicite un efort care să 

îmbunătăţească abilităţile elevului şi să sporească cunoaşterea, înţelegerea şi capacitatea lui de 

analiză. 

– Relevanţă: corespunde materialul intereselor elevilor? Abordează o temă sau o problemă pe care 

elevii o consideră importantă? Pot face elevii legătura între conţinut şi conceptele sau experienţa 

lor, dobândite deja? 

– Principiul neîndoctrinării sau pluralismul perspectivelor: oferă materialele perspective diferite? Evită 

acestea capcana îndoctrinării elevilor – în orice direcţie de gândire, judecată sau interese (vezi fişa 

privind etica profesională a profesorilor de ECD/EDO din acest volum)? 

Folosirea materialelor realizate de elevi 

Materialele scrise, imaginile etc.: profesorul le poate studia înainte sau după lecţii şi poate decide cum 

să le folosească.  

Contribuţiile orale ale elevilor fac sarcina profesorului mult mai dificilă deoarece acesta trebuie să 

reacţioneze în mod spontan şi adesea trebuie să improvizeze. A se vedea fişa privind moderarea 

discuţiilor în plen, din acest volum.  
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Capitolul 3 

Cum să înţelegem politica 

1. Introducere: ce trebuie să înveţe elevii? 

Obiectivul ECD/EDO este acela de a le permite elevilor să participe la procesele de luare a deciziilor 

care le afectează interesele şi comunitatea în ansamblu. 

Pot să acţionez doar atunci când mă decid, adică, atunci când ştiu ce vreau. Dintr-o perspectivă mai 

analitică, trebuie să identific sau să îmi prioritizez interesele sau trebuie să judec o chestiune, un 

conflict sau o problemă şi să decid ce direcţie de acţiune urmez. Judecata, în schimb, presupune 

înţelegere, iar înţelegerea presupune informaţii corecte. 

Prin urmare, elevii ar trebui să înţeleagă subiecte politice importante – pentru binele lor (învăţând 

„despre” politică), dar, de asemenea, să înveţe competenţele care le permit să lucreze independent în 

realizarea paşilor necesari: dobândirea de informaţii, analizarea şi înţelegerea problemelor politice şi 

judecarea acestora. Astfel, acestea îi permit tânărului cetăţean să participe şi să acţioneze (învăţând 

„pentru” participarea democratică). 

2. Sarcini de lucru şi întrebări cheie pentru a înţelege politica 

2.1 Sarcini pentru profesorii care predau ECD/EDO 

În toate domeniile de predare şi învăţare, nu doar în cadrul ECD/EDO, elevii înţeleg cel mai bine teme 

complexe studiind exemple bine alese. Manualele profesorului din această ediţie ECD/EDO pentru 

ciclul elementar, pentru ciclul inferior şi superior al învăţământului secundar (Volumele II-V) 

demonstrează acest principiu în fiecare unitate de învăţare şi prezintă diferite abordări posibile. 

Manualele arată, de asemenea, că aceste exemple pot fi luate din contextul guvernanţei şcolare sau din 

procesul de luare a deciziilor politice de la orice nivel – în funcţie de vârsta elevilor, materialul care 

este disponibil sau care poate fi realizat de către elevi, şi de rezultatul aşteptat al învăţării. 

Aceste exemple sunt, în principiu, de două tipuri – analiza problemei sau a chestiunii politice sau 

analiza procesului de luare a deciziilor politice. Profesorul trebuie să decidă care exemple sunt 

adecvate şi să clarifice ce material este la îndemână sau poate fi obţinut. 

Sarcina profesorului de ECD/EDO este aceea de a lega următoarele elemente în proiectarea unei lecţii 

care se axează pe politică: 

 

 

Nicio proiectare a lecţiei nu este posibilă fără studierea tuturor acestor elemente de predare şi 

învăţare şi fără asocierea lor. O schimbare a unei singure poziţii le va afecta pe celelalte. Pe de 

altă parte, subiectul poate fi schimbat pentru a atinge un anumit obiectiv şi viceversa.   

Obiective 

(competenţe) 

Materiale 

şi mijloace 
Metode 

Subiect 

(exemplu) 
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2.2 Întrebări cheie 

– Ce ar trebui să fie capabili să facă elevii după predarea acestei unităţi de învăţare? Ce ar trebui să 

înţeleagă şi ce ar trebui să fie capabili să le explice celorlalţi şi ce criterii ar trebui să poată să 

utilizeze în analizarea unei probleme politice? 

– În ce fel le pot evalua dezvoltarea competenţelor? 

– În ce fel se pot inspira elevii din experienţa lor din viaţa de fiecare zi sau din şcoală pentru a înţelege 

politica? 

– Cum percep elevii procesul de luare a deciziilor politice?  

– În ce măsură sunt elevii mei conştienţi de interesele lor? 

– Ce probleme curente îi afectează pe elevii mei? 

– Ce probleme curente pot elevii mei să înţeleagă? 

– Sunt aceste probleme legate de guvernanţa şcolii sau de politică la nivel local, regional, naţional sau 

internaţional? 

– Cum îmi pot încuraja elevii să participe la alegerea unei teme? 

– Ce mijloace sau ce materiale voi alege pentru a le prezenta diferite opinii despre tema respectivă? 

– Ce sarcini le voi da elevilor mei pe care să le rezolve singuri? 

– Ce contribuţii pot să aibă elevii mei? 

– Ce concepte cheie pot aplica ei la tema sau la problema respectivă? 

– La ce opinii să mă aştept din partea elevilor cu privire la o problemă? 

– Care este opinia mea? Căror criterii le-am dat prioritate în judecata mea?  

– Cum mă voi asigura că nu îi voi influenţa negativ pe elevi convingându-i să adopte punctul meu de 

vedere? 

– În ce fel ar putea elevii mei să acţioneze? 
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Cum să înţelegem politica 
Fişa de lucru 1: Cum pot aborda politica la orele de ECD/EDO? 

În cadrul ECD/EDO, elevii ar trebui să înveţe cum să înţeleagă politica. Dar ce este politica? Ce face 

un subiect să fie unul politic? Următorul exemplu poate servi drept introducere. 

Un studiu de caz 

Un orăşel dintr-o zonă rurală are o singură şcoală care deserveşte nu doar elevii care locuiesc în oraş, ci 

şi pe cei care locuiesc la 20 de km distanţă de acesta. Aceştia folosesc un autobuz care face naveta între 

casele lor şi şcoală. Consiliul municipal sprijină familiile cu venit mic, în special dacă au doi sau mai 

mulţi copii la şcoală. Familiile primesc o scutire de la plata biletelor pentru autobuz, între 25% şi 75%. 

Criza economică a condus la o scădere drastică a veniturilor fiscale. Reprezentanţii consiliului 

municipal discută acum despre reducerea cheltuielilor pentru a evita pe cât posibil finanţarea pe baza 

creditelor. Unii politicieni şi comentatori politici influenţi au sugerat reducerea indemnizaţiei pentru 

taxa de autobuz sau chiar eliminarea acesteia. Ei susţin că reducerea totală a cheltuielilor va fi 

considerabilă, dar că, repartizată pe multe familii, ar trebui cu greu să fie resimţită. Dar mulţi părinţi 

nu sunt de acord cu acest punct de vedere şi vor ca sistemul de alocaţii familiale să rămână aşa cum 

este.  

Această poveste este una fictivă, dar probabil destul de tipică pentru discuţiile despre reducerea 

cheltuielilor publice în vremuri de recesiune economică. Ce este politic în această poveste? 

Un model tridimensional al politicii 

Sunt posibile diferite definiţii ale conceptului de politică. Una destul de comună care este utilă pentru 

predare şi învăţare aplică un model tridimensional al politicii: probleme, decizii şi instituţii. 

Dimensiunea problemelor politice: în politică, oamenii îşi susţin interesele sau îşi pun întrebarea cum 

anume o problemă sau o dilemă este identificată şi rezolvată. Uneori, oamenii se organizează în 

grupuri pentru a-şi exprima interesele colective. Dezbaterea şi controversa sunt ceva normal în 

politică; acestea reflectă interese şi opinii diferite într-o societate pluralistă şi nimeni nu trebuie să se 

teamă de ele dacă aceste probleme sunt rezolvate pe cale paşnică.  

Dimensiunea procesului de luare a deciziilor politice: în politică, problemele sunt urgente – acestea 

afectează interesele comunităţii în ansamblu sau ale unui grup mare de oameni. Acestea presupun 

acţiune, aşadar discuţiile trebuie să se finalizeze cu o decizie, cu acţiune ulterioară. 

Dimensiunea instituţională a politicii se referă la cadrul în care are loc politica. Ce putere şi cui îi este 

acordată? Cum au loc alegerile? Cum sunt elaborate legile? Ce drepturi are opoziţia parlamentară? 

Cum influenţează indivizii şi grupurile de interes aceste procese politice? Această dimensiune include 

aşadar constituţia, regulile şi legile care stabilesc cum sunt abordate în mod paşnic problemele politice 

în procesele democratice de luare a deciziilor. Un concept mai larg include de asemenea o dimensiune 

culturală, valorile şi atitudinile care guvernează comportamentul politic al cetăţeanului. 

Întrebări cheie din trei perspective politice 

Cele trei dimensiuni ne permit să privim politica din perspective diferite. Acest lucru ne ajută să 

punem ordine în complexitatea pe care subiectul politic o poate avea. Fiecare dintre aceste trei 

perspective politice duce la întrebări interesante. Întrebările adresate aici servesc ca exemplu şi ar 

trebui adaptate în funcţie de cazul care este studiat. 
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Dimensiunea problemelor politice  Răspunsuri 

Care este problema care trebuie rezolvată?  Pericolul creşterii datoriei publice în vremuri de 

recesiune economică  

Cine este implicat şi ce obiective sau interese susţin?  Politicieni locali: evitarea creditelor prin reducerea 

cheltuielilor publice  

Familiile cu venit redus: continuarea acordării 

sprijinului pentru familiile nevoiaşe  

Ce drepturi ale omului sunt în joc? Egalitatea şi non-discriminarea 

Dreptul la educaţie  

Dreptul la securitate socială  

Ce soluţii au fost propuse sau se află în discuţie 

pentru a rezolva problema? 

Reducerea sau eliminarea alocaţiilor familiale pentru 

taxa de autobuz  

Dimensiunea procesului de luare a deciziilor politice 

Cine participă la procesul de luare a deciziilor?  Politicieni Comentatori 

media 

Familii 

Cine se află în acord sau în dezacord?  Sunt de acord cu propunerea de 

eliminare a alocaţiilor familiale  

Se opun 

eliminării  

Ce şanse au diferiţii jucători să influenţeze decizia 

finală?  

Acces direct la membrii consiliului 

municipal  

Pot găsi sprijin 

în rândul 

cetăţenilor sau 

în media  

Cine are mai multă putere, cine are mai puţină 

putere?  

Depinde. Studiul de caz nu oferă informaţii despre acest 

aspect  

Cine are şanse mai mari sau mai mici să găsească o 

majoritate?  

Politicienii pot găsi destul de uşor o majoritate în 

consiliu; totuşi, dacă decizia nu este populară, aceştia 

pot pierde sprijinul la următoarele alegeri şi, prin 

urmare, trebuie să fie precauţi 

Dimensiunea instituţională (cadru) 

Ce principii importante ale constituţiei sau ale 

mediului legislativ sunt relevante sau se aplică?  

Principiul echilibrului, principiul statului de drept, 

securitatea socială, libertatea presei, libertatea de 

exprimare (părinţi) 

Care sunt standardele internaţionale şi/sau regionale 

relevante referitoare la drepturile omului?  

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948)  

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950)  

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (1989) 

Ce instituţii politice sunt implicate şi care sunt 

puterile acestora de decizie?  

Consiliul municipal în calitate de legislator  

Ce legi şi principii legale se vor aplica?  Povestea de mai sus nu oferă nicio informaţie; totuşi, 

aceasta este o întrebare standard care ar trebui inclusă 

mereu 
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Cum sprijină această analiză ECD/EDO? 

O analiză structurată şi sistematică a unui subiect politic îl ajută pe profesor să pregătească lecţiile 

ECD/EDO şi pe elevi să înţeleagă politica.  

Profesorul: 

– poate decide dacă se concentrează doar pe o singură dimensiune, utilizând un studiu de caz ca acesta 

pentru a demonstra cum funcţionează sistemul instituţiilor politice, cum se ia o decizie politică 

sau ce este o problemă politică şi cum poate fi rezolvată; 

– poate transforma acest studiu de caz într-un joc de luare a deciziilor; elevii joacă diferite roluri şi 

negociază o soluţie; 

– manifestă un spirit critic mai ascuţit pentru identificarea materialelor adecvate care privesc 

problemele actuale din medii. 

Elevii: 

– îşi formează competenţele pentru a înţelege şi a selecta informaţiile despre aspectele politice, 

procesele de luare a deciziilor şi instituţiile politice; 

– învaţă să pună întrebări care le ghidează analiza; 

– învaţă cum să abordeze un subiect complex axându-se, la un moment dat, pe anumite aspecte ale 

acestuia şi analizându-l din perspective diferite. 
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Cum să înţelegem politica 
Fişa de lucru 2: Cum îmi pot ajuta elevii în judecarea problemelor politice? 

Principalul obiectiv al ECD/EDO este acela de a le oferi elevilor posibilitatea de a participa în 

comunităţile lor şi la viaţa politică. Pentru a acţiona în aceast fel, elevii trebuie să ştie ce vor să facă; 

obiectivele şi strategiile participării politice se bazează pe analiză şi judecată. 

Prin urmare, cum pot profesorii de ECD/EDO să îşi ajute elevii în judecarea problemelor politice? 

Elevii judecă continuu problemele şi deciziile, poate emoţional, poate intuitiv. Cum pot elevii să 

dezvolte o abordare mai adecvată a judecăţii politice?  

Ce criterii sunt potrivite pentru o judecată politică? 

Acelaşi studiu de caz care a fost utilizat deja în fişa de lucru anterioară este utilizat ca exemplu pentru 

a demonstra cum pot fi puse în contrast sau cum pot fi echilibrate criteriile judecăţii politice. Utilizând 

acelaşi studiu de caz, cele două fişe de lucru arată cum un subiect politic poate fi analizat din 

perspective diferite. Judecata politică se axează pe dimensiunea problemelor politice (vezi fişa de 

lucru anterioară), analizând-o mai în detaliu.  

Un studiu de caz 

Un orăşel dintr-o zonă rurală are o singură şcoală care deserveşte nu doar elevii care locuiesc în oraş, ci 

şi pe cei care locuiesc la 20 de km distanţă de acesta. Aceştia folosesc un autobuz care face naveta între 

casele lor şi şcoală. Consiliul municipal sprijină familiile cu venit mic, în special dacă au doi sau mai 

mulţi copii la şcoală. Familiile primesc o scutire de la plata biletelor pentru autobuz, între 25% şi 75%. 

Criza economică a condus la o scădere drastică a veniturilor fiscale. Reprezentanţii consiliului 

municipal discută acum despre reducerea cheltuielilor pentru a evita pe cât posibil finanţarea pe baza 

cdreditelor. Unii politicieni şi comentatori politici influenţi au sugerat reducerea indemnizaţiei pentru 

taxa de autobuz sau chiar eliminarea acesteia. Ei susţin că reducerea totală a cheltuielilor va fi 

considerabilă, dar că, repartizată pe multe familii, ar trebui cu greu să fie resimţită. Dar mulţi părinţi nu 

sunt de acord cu acest punct de vedere şi vor ca sistemul de alocaţii familiale să rămână aşa cum este.  

Această poveste este una fictivă, dar probabil destul de tipică pentru discuţiile despre reducerea 

cheltuielilor publice în vremuri de recesiune economică. Cum poate fi judecată această problemă?  

Consiliul local trebuie să încerce să realizeze două obiective care sunt dificil de realizat în acelaşi timp.  

1. Familiile cu venituri reduse au nevoie de sprijin; acest lucru presupune că o anumită sumă din 

buget este rezervată ajutoarelor familiale.  

2. Consiliul trebuie să abordeze problema scăderii veniturilor fiscale într-o perioadă de recesiune 

economică; de aici rezultă întrebarea în ce măsură cheltuielile, inclusiv ajutoarele familiale, ar 

trebui reduse. 

Obiectivele sunt în conflict unele cu celelalte deoarece modurile lor de realizare se exclud reciproc. În 

timp ce primul presupune cheltuieli, al doilea presupune economisire. Ieşirea din această situaţie – 

finanţarea prin credite – are consecinţe grave nedorite. Aceasta ar fi o soluţie pe termen scurt, dar 

dobânzile şi rambursarea împrumutului tind să sugrume finanţele publice. Mai mult, finanţarea prin 

creditare poate spori inflaţia. 

Două criterii de bază pentru judecarea deciziilor politice 

Într-un stat democratic, nu doar liderii politici, ci şi cetăţenii ar trebui să judece opţiunile, în luarea 

deciziilor. Doar atunci, cetăţenii vor fi capabili să sprijine sau să se opună deciziilor luate de către 

guvern.  
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Judecata politică poate fi concepută ca un proces de gândire în sens constructivist care se aseamănă cu 

o dezbatere interioară. Diferiţi vorbitori interiori propun diferite valori sau principii care conduc la 

diferite decizii. Individul este ca un judecător care ascultă toţi vorbitorii, pune în balanţă sau 

prioritizează argumentele lor şi apoi dă un verdict care deschide o cale de acţiune. Aşa ne putem 

imagina o dezbatere interioară ideală a unei probleme politice despre alocaţiile familiale. 

Primul vorbitor 

Comunitatea noastră este dedicată drepturilor omului şi a integrat multe dintre ele în constituţia 

noastră. Acestea includ dreptul la educaţie
30

 şi la un standard adecvat de trai.
31

 Familiile în special se 

bucură de protecţie din partea statului. Familiile servesc societatea în ansamblul ei asumându-şi 

responsabilitatea pentru educaţia tinerei generaţii. Astfel, suntem obligaţi să avem grijă în special de 

familiile care trăiesc din venituri reduse. Prin urmare, solicit ca alocaţiile pentru taxa de autobuz să 

rămână neatinse, în special în aceste vremuri dificile. 

Al doilea vorbitor 

Asumarea responsabilităţii de către comunitate înseamnă că trebuie să identificăm problemele şi 

pericolele care ne ameninţă şi să ne asigurăm că le rezolvăm. Pe termen mediu, nu putem cheltui mai 

mult decât câştigăm. Dacă veniturile fiscale scad şi cheltuielile trebuie să scadă. Le facem o favoare 

familiilor dacă le finanţăm alocaţiile prin credite. Toate familiile şi, în special, copiii lor vor trebui să 

îşi ramburseze partea lor, plus dobânda. O soluţie eficientă pentru problema noastră financiară va fi de 

folos tuturor. Prin urmare, solicit reducerea cheltuielilor în măsura în care poate fi evitat creditul, şi 

solicit familiilor să susţină această reducere.  

Alţi vorbitori pot să ia „microfonul interior” şi să îşi exprime alte puncte de vedere esenţiale. Un al 

treilea vorbitor, de exemplu, poate avea în vedere impactul dorit şi nedorit, pe termen lung, al unei 

decizii, de exemplu, din punct de vedere al sustenabilităţii. Care este impactul asupra planetei, a 

intereselor şi a condiţiilor de trai ale următoarelor generaţii, asupra creşterii economice sau asupra 

grupurilor sociale aflate pe ultima treaptă a scării sociale? 

Două perspective de bază ale judecăţii politice 

Primii doi vorbitori au argumentat cu privire la moduri diferite de a înţelege responsabilitatea. Definiţia 

responsabilităţii avută în vedere de primul vorbitor a fost una normativă, bazată pe sistemul de valori al 

drepturilor omului. Sărăcia este o încălcare serioasă a demnităţii umane şi, prin urmare, statul nu trebuie 

să reducă ajutorul pentru familiile cu venituri reduse. Definiţia responsabilităţii avută în vedere de cel de-

al doilea vorbitor nu se bazează pe valori, ci pe scop. Soluţia eficientă pentru o problemă urgentă este 

importantă şi nici un subiect tabu nu este acceptabil pentru distragerea de la această prioritate. 

Al treilea vorbitor abordează ambele aspecte luând în considerare consecinţele pe termen lung ale unei decizii. 

Mai simplu, oamenii vor să fie trataţi de către autorităţi, ca oameni şi să aibă un cuvânt de spus despre 

modul în care este condusă ţara (primul vorbitor), şi vor să fie conduşi bine şi eficient (al doilea vorbitor). 

Discuţiile pot duce într-un punct mort dacă vorbitorii recurg la sisteme de referinţă diferite, precum 

valorile şi scopul. Ambele aspecte sunt justificate în felul lor, dar se întâlnesc doar dacă sunt legate 

prin judecată. 

Judecata politică în cadrul orelor de ECD/EDO 

În şcoală, elevii îşi exercită libertatea de gândire şi de opinie.
32

 Elevii care au ascultat dezbaterea lor 

interioară sunt liberi în decizia lor. Profesorul nu ar trebui să intervină ca vorbitor în acest proces de 

judecată şi să îşi dea cu părerea despre decizia „corectă”;
33

 în politica democratică, nimeni nu deţine 

                                                           
30

 Protocolul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (20 martie 1952), Articolul 2. 
31

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10 decembrie 1948), Articolul 25. 
32

 Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (20 noiembrie 1989), Articolele 13, 14; Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului (4 noiembrie 1950), Articolele 9, 10. 
33

 Vezi, în acest volum, fişa de lucru privind etica profesională a profesorului de ECD/EDO. 
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standarde absolute de judecată pentru a stabili decizia corectă. Profesorul nu ar trebui să moralizeze 

sau să îndemne elevii să acţioneze într-un anumit fel sau chiar să nu acţioneze deloc. Elevii sunt cei 

care trebuie să decidă, nu profesorul.  

Astfel, elevii sunt liberi să îşi aleagă criteriile. Reflectând asupra judecăţii lor politice, ar trebui să 

devină conştienţi de acest lucru. Acesta este un pas mare înainte, în comparaţie cu judecăţile bazate pe 

emoţie sau intuiţie („bună” şi „rea”). La un nivel şi mai avansat, elevii pot oferi argumente pentru 

alegerea criteriilor. 

Cu toate acestea, elevii ar trebui să îşi dea seama că în politică, deciziile trebuie luate şi, că, de fapt, şi 

a nu judeca duce, de asemenea, la o decizie. Astfel, nu este suficient ca ei doar să asculte dezbaterea 

lor interioară şi să trateze cu superficialitate vorbitorii fără a hotărî ce decizie trebuie luată. În 

principiu, când se au în vedere obiective conflictuale aşa cum este cazul aici, elevii pot: 

– prioritiza, adică pot decide să menţină alocaţiile familiale sau să adopte o politică de reducere 

drastică a cheltuielilor; 

– găsi un compromis: în acest caz, se ajunge la reduceri moderate ale alocaţiilor familiale şi la 

cheltuieli moderate din credit; o gândire mai atentă a modului de a cheltui un buget mai redus, 

astfel încât cei care au cel mai mare aport la societate continuă să beneficieze de acesta, dă, în 

lumina drepturilor omului, o semnificaţie nouă detaliilor tehnice. 

Metode diferite, dar nu toate, ajută elevii să se gândească cu atenţie la chestiuni legate de judecata 

politică. Acestea includ:  

– activităţi în plen – gândire critică, dezbateri şi discuţii; 

– lucrare scrisă cu feedback din partea profesorului; 

– învăţare bazată pe sarcini de lucru urmată de o etapă de prezentare şi discuţii. 

Subiectele pe care profesorul le alege ar trebui să permită alegeri convingătoare ale punctelor de 

vedere controversate şi să fie la îndemâna elevilor, adică, nu prea complicate. Problemele curente 

ridică interesul elevilor, dar sunt mai dificile deoarece atât profesorii cât şi elevii se comportă ca 

pioneri.  
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Capitolul 4 

Îndrumarea proceselor de învăţare şi alegerea 

formelor de predare 

1. Introducere 

Iniţierea şi sprijinirea proceselor de învăţare ale elevilor reprezintă una dintre cele mai fascinante 

sarcini pe care profesia noastră o are de oferit. Dacă nu aveţi o idee suficient de clară care sunt 

procesele de învăţare la care elevii se angajează pentru a realiza obiectivele de învăţare pe care tu 

(şi/sau ei) le-aţi decis, nu vei fi în poziţia de a proiecta în mod adecvat modul de realizare a 

activităţilor de predare şi învăţare, a sarcinilor şi a metodelor de lucru. În cadrul ECD/EDO, aceste 

moduri pot fi variate şi oricine îşi dedică timp şi efort să cerceteze cum învaţă indivizii ceva, cel mai 

bine, în timp, va deveni un expert în învăţare. 

2. Sarcini de lucru şi întrebări cheie pentru îndrumarea 

proceselor de învăţare şi alegerea formelor de predare 

2.1 Sarcina  

Iniţierea şi sprijinirea proceselor de învăţare ale copiilor este una dintre cele mai fascinante sarcini pe 

care profesia noastră o are de oferit – dar este şi una dintre cele mai solicitante! 

Gândurile şi ideile tale privind procesele de învăţare formează, ca să spunem aşa, baza întregului efort 

de proiectare. Dacă nu ai o idee suficient de clară despre procesele de învăţare în care elevii se 

angajează în realizarea obiectivelor de învăţare pe care tu (şi/sau ei) le-aţi decis, nu te vei afla în 

poziţia de a proiecta în mod adecvat modul de realizare a activităţilor de predare şi învăţare, a 

sarcinilor şi a metodelor de lucru. 

Confruntarea cu întrebarea cum învaţă elevii ceva, cel mai bine, este o sarcină care necesită timp şi 

care adesea este dificilă. Dar oricine îşi dedică timp şi efort acestei întrebări, discută cu elevii săi şi, în 

final, evaluează şi reflectează asupra experienţei acumulate, în timp, va deveni un expert în învăţare. 

Procesele de învăţare sunt complexe, iar succesul şi perfecţiunea lor depind de mai mulţi factori. 

2.2 Întrebări cheie 

- Ce procese de învăţare le vor permite elevilor să îndeplinească obiectivele? 

- Cum pot să-i ajut pe elevi să asimileze (să dobândească), să înţeleagă (să proceseze) şi să îşi 

amintească (să stocheze) noile informaţii?  

- Metoda de învăţare îi încurajează pe elevi să aplice cunoştinţele şi abilităţile nou dobândite, la noi 

sarcini de lucru? 

- Contextul de învăţare sau de activitatea de învăţare are în vedere dobândirea, procesarea şi 

stocarea informaţiilor sau transferul la alte sarcini de lucru? 

- În proiectarea activităţii de învăţare, am luat în calcul aspectele importante (condiţii ideale de 

învăţare)? 

- Este principalul obiectiv al procesului de învăţare acela ca elevii să construiască structuri cu 

semnificaţie, să dobândească abilităţi sau să dezvolte atitudini, am oferit formele corespunzătoare 

de predare şi învăţare pentru a realiza aceste obiective?  

 prin acţiune (fiind activ, producând sau creând ceva etc.)? 

 prin gândire (prin experimentare mentală, prin „crearea” de noi perspective)? 
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 prin observaţie? 

 prin predare verbală (prezentare, povestire etc.)? 

 prin instruire, asistenţă şi cooperare? 

 prin discuţie şi dezbatere? 

 prin realizarea unui document scris (raport, jurnalul elevului etc.)?  

 prin utilizarea unui mijloc? 

 prin evenimente specifice din viaţa reală şi din experienţă? 

 prin experiment, încercare şi eroare? 
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Îndrumarea proceselor de învăţare şi alegerea formelor de predare 
Fişa de lucru 1: Trei etape într-un proces de învăţare 

În orice proces de învăţare putem distinge trei etape strâns legate care se spijină reciproc.

 
 
 

Achiziţie 

Procesare şi stocare Transfer 
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Achiziţia de informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întrebări privind achiziţia informaţiilor de către elevi 

 

Cunoştinţe anterioare 

Cum pot elevii să îşi (re)activeze cunoştinţele anterioare? 

Întrebări 

Pot elevii să abordeze un subiect formulând întrebări? 

Simţuri 

Pot elevii să îşi folosească diferitele simţuri pentru a dobândi noi informaţii? 

Învaţă elevii văzând, privind, percepând, auzind, ascultând, prin sentimente şi emoţii, atingând, 

gustând, mirosind etc.? 

Ilustraţii (adaugă farmec şi culoare unui subiect) 

Sunt utilizate ilustraţii, modele sau machete? 

 

Achiziţie 

privind, văzând, mirosind, atingând, 

gustând, 

auzind, simţind, percepând, întâlnind, 

abordând, experimentând, ţinând 

seamă 
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Procesarea şi stocarea informaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebări referitoare la procesarea şi stocarea de informaţii 

 

Structură 

Sunt conţinuturile astfel organizate încât etapele precedente de învăţare să le faciliteze pe cele care 

urmează? 

Puncte de referinţă 

Pot elevii să asocieze noile informaţii cu cunoştinţele lor anterioare? 

Nivel de realizare  

Sunt sarcinile stabilite pentru fiecare elev –băiat şi fată – solicitante şi provocatoare, dar în acelaşi 

timp accesibile? 

Aprofundarea înţelegerii 

Sunt sarcinile şi situaţiile prevăzute adaptate elevilor astfel încât le permit să îşi consolideze şi să 

aprofundeze ceea ce au învăţat? 

Consemnare 

Consemnează elevii rezultatele activităţii lor (raport, afiş, notiţe, desen, diagramă, schiţă etc.)? 

Practică 

Au elevii oportunitatea de a pune în practică abilităţile nou dobândite într-o varietate cât mai mare de 

contexte posibile? 

Intensitate  

Au elevii suficient timp şi posibilităţi pentru a utiliza cât mai bine noile informaţii şi experienţe?  

Acordăm timp suficient unui subiect pentru a permite elevilor să îl cerceteze atent?  

 

Procesare şi stocare 

explorând, rezolvând probleme, 

înţelegând, 

prin comprehensiune, dobândind, 

memorând, 
prin reamintire, repetare, obişnuinţă 
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Transferul informaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul de învăţare trebuie să includă întotdeauna oportunităţi de transfer pentru elevi – pentru a evita 

evaluări de genul informaţii „învăţate, dar deja uitate”, sau „cunoscute, dar neînţelese sau asupra 

cărora nu s-a reflectat”, sau „dobândite ieri, deja pierdute azi”, sau „învăţate, dar neutilizate”. 

Întrebări referitoare la transferul de informaţii 

 

Utilitate  

Înţeleg şi constată elevii utilitatea celor învăţate?  

Experienţa eficienţei (motivare) 

Au experimentat elevii, în mod direct, relaţia dintre efort şi progres, în învăţare? Realizează 

elevii faptul că ei înşişi sunt responsabili de îmbogăţirea cunoştinţelor, înţelegerii şi abilităţilor 

lor, adică, faptul că ei pot realiza ceva prin eforturile şi activităţile lor de învăţare?  

Control 

Sunt analizate şi revizuite concluziile? 

Studii viitoare mai avansate 

Activitatea de învăţare pe care elevii au realizat-o le stimulează interesul de a se angaja în studii 

viitoare şi/sau mai avansate?  

Rămân elevii implicaţi emoţional? 

Aplicare  

Li s-a oferit elevilor, băieţi şi fete, o varietate mare de oportunităţi pentru a aplica ceea ce au 

învăţat? Ştiu elevii în ce fel îşi pot aplica abilităţile şi dacă există limite ale aplicării cunoştinţelor şi 

abilităţilor lor?  

 

Transfer 

aplicare, abordare flexibilă,  

testare, abordarea unor 

sarcini noi de lucru, 

încredere, 

acces, acţiune 
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Îndrumarea proceselor de învăţare şi alegerea formelor de predare 
Fişa de lucru 2: De ce metoda tradiţională de predare cu creta şi tabla nu este 

suficientă, sau „predat≠învăţat”, iar „învăţat≠aplicat în viaţa reală”? 

Profesorii care au fost instruiţi după metodele tradiţionale de predare au tendinţa de a supraestima 

impactul instruirii vorbite asupra elevilor lor – „predat înseamnă învăţat”. Această perspectivă este 

destul de comună în învăţământul secundar, unde profesorii se confruntă adesea cu un curriculum plin 

de un volum mare de informaţii complexe. Prin urmare, pare tentantă predarea după metoda care pare 

cea mai rapidă şi mai eficientă – profesorul ţine prelegeri, elevii ascultă, iar un profesor de istorie ar 

putea gândi „Acum am terminat secolul 20.”  

Dar oare elevii învaţă ascultând prelegerile? Şi au învăţat toţi ceea ce profesorul a avut în minte – ceea 

ce a vrut să îi înveţe? 

„Predat ≠ învăţat” 

Dintr-o perspectivă constructivistă, răspunsul la aceste întrebări este nu. „Predat≠învăţat”. Învăţarea 

este un proces individual. Elevii îşi construiesc propriile sisteme de informaţii. Ei asociază ceea ce 

deja ştiu şi au înţeles cu noile informaţii, folosind concepte, creând idei, judecând în lumina 

experienţei lor etc. Ei caută un înţeles şi o logică în ceea ce învaţă, stabilesc ce este relevant şi merită 

reamintit şi ce nu şi poate astfel să fie uitat. 

Dar fac şi greşeli. 

Un profesor care ţine o prelegere în faţa a 30 de elevi ar trebui să fie conştient că în mintea elevilor, 30 

de versiuni ale prelegerii sunt produse şi integrate în sistemele lor de semnificaţii – structuri cognitive, 

aşa cum Jerome Bruner, un profesor de psihologie renumit, le numeşte. 

Dar învăţarea nu este doar o construcţie de semnificaţie, ci şi o deconstrucţie de erori. Tinerii elevi, de 

exemplu, pot crede că noaptea vine deoarece soarele apune, deoarece aceasta este ceea ce ei văd. 

Bineînţeles că profesorii au dreptate să încerce să corecteze acest mod de a gândi. Din perspectiva 

elevului, acesta este un efort dificil şi, uneori, neplăcut de deconstrucţie. Prin urmare, prelegerea 

profesorului poate însemna o nouă informaţie pentru un elev, în timp ce alt elev devine conştient de o 

eroare sau de o înţelegere greşită care trebuie corectată. 

Dintr-o perspectivă constructivistă, trebuie să ne aşteptăm ca greşelile de logică şi de gândire, precum 

şi înţelegerea greşită a informaţiilor să fie regula, nu excepţia – nu doar în mintea elevilor noştri, ci şi 

în mintea noastră. 

O revizuire a structurilor noastre cognitive este astfel mai complexă decât simpla substituire a 

„vechilor cunoştinţe” cu „noi cunoştinţe” pe care profesorul le poate aduce prin ceea ce le „spune 

elevilor”. Este vorba mai degrabă de un proces care continuă pe o perioadă mai mare de timp, în care 

seturile de idei şi concepte contradictorii concurează între ele – iar elevii sunt cei care fac efortul de 

deconstrucţie, nu profesorul. 

„Învăţat ≠ aplicat în viaţa reală”  

Profesorii care încearcă să corecteze greşelile elevilor vor descoperi că, „spunându-le” elevilor ce este 
„corect”, nu este adesea suficient. Profesorii se confruntă cu următoarele probleme: 

- Elevii nu par să „asculte”: cum rezolv problema că, adesea, elevii nu îşi schimbă ideile greşite 
după ce au fost învăţaţi faptele, conceptele etc. corecte? 

- „Elevii învaţă ca papagalii”: cum pot să rezolv problema potrivit căreia cunoştinţele din şcoală 
coexistă pe lângă o sferă de gândire naivă – incluzând erori de logică şi de gândire, opinii care se 
inspiră din informaţii incorecte, raportare la experienţa de fiecare zi – pe care elevii nu le 
corelează? Aceştia memorează cunoştinţele din şcoală, pentru teste „precum papagalii”, şi apoi le 
uită. 



Educație pentru democrație 

Fiecare profesor cunoaşte aceste probleme. Pentru a le depăşi, nici învăţarea în sens constructivist nu 

este suficientă. Elevii trebuie să facă ceva cu ceea ce au învăţat – trebuie să aplice. Pentru un profesor, 

acest lucru înseamnă, de exemplu: 

– nicio prelegere fără o sarcină de lucru ulterioară; 

– ascultarea contribuţiilor elevilor, de exemplu prezentări, pentru a le evalua procesul de învăţare şi 

realizările; 

– responsabilizarea elevilor pentru dezvoltarea lor, de exemplu prin învăţarea bazată pe sarcini de 

lucru; 

– ascultarea feedback-ului elevilor: ce am descoperit a fi deosebit de important a fost ……, învăţ cel 

mai bine atunci când … . 

Sarcina profesorului este aceea de a oferi oportunităţi adecvate pentru elevi, pentru a învăţa şi de a 

evalua şi comunica cu elevii despre ce funcţionează bine şi despre ce nu funcţionează. Învăţarea în 

sens constructivist, incluzând deconstrucţia şi sarcini de lucru ulterioare pentru punerea în aplicare, 

necesită timp. Astfel, profesorul – poate împreună cu elevii – trebuie să aleagă ce teme merită să li se 

acorde timp. „Fă mai puţin, dar fă bine.” 
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Îndrumarea proceselor de învăţare şi alegerea formelor de predare 
Fişa de lucru 3: Alegerea formelor adecvate de predare şi învăţare 

În alegerea unei anumite forme de predare, se iau decizii cu privire la modul în care vor fi create şi 

organizate activităţile de predare şi mediul de învăţare. Aceasta ridică întrebarea referitoare la ce 

forme diferite de predare, învăţare şi interacţiune socială vor fi incluse şi combinate între ele, ce 

coordonare a etapelor de învăţare şi ce selecţie de materiale sunt potrivite. O listă de întrebări vine în 

sprijinul procesului de selecţie: 

– Ce forme de predare vor sprijini procesele de învăţare avute în vedere? 

– Ce forme de interacţiune socială aleg? 

– Ce structură şi ce ritm aleg pentru curs? 

– În ce măsură pot elevii să participe la proiectarea lecţiilor şi a formei de predare? 

– Având în vedere cadrul existent al condiţiilor externe, ce abordări ale predării sunt fezabile?  

– La ce metode şi stil de predare mă pricep cel mai bine? 

– Ce altceva pot să mai fac pentru a crea, împreună cu elevii, o atmosferă adecvată de învăţare? 

– Abordarea predării acordă atenţie atât băieţilor cât şi fetelor? 

– Încurajează lecţiile cooperarea în clasă? 

– Au fost lăsate spaţii libere (zone, colţuri) în care elevii sau grupurile se pot retrage? 

– Este clasa, întotdeauna, cel mai bun loc pentru învăţare? Trebuie clasa modificată sau 

restructurată? Sunt disponibile săli cu destinaţie specială? Ar fi utile excursiile şi expediţiile? 

– Câtă libertate să le ofer elevilor mei; cum le evaluez abilităţile? 

– Ar trebui toţi elevii să înveţe după un parcurs prestabilit? Este abordarea predării destul de 

individualizată şi flexibilă pentru a satisface nevoi de învăţare, ritmuri şi abilităţi diferite? 

– Pot alege elevii dintre diferite proceduri? 

– Ce temă pentru acasă am în minte? 

– Ce forme de interacţiune socială sunt potrivite, având în vedere condiţiile, obiectivele, 

conţinuturile şi procesele de învăţare (activitate individuală, activitate în perechi, în grupuri mici 

sau mari)? 
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Îndrumarea proceselor de învăţare şi alegerea formelor de predare 
Fişa de lucru 4: Cinci forme de bază de predare şi învăţare 

Cele cinci abordări metodice descriu, ca să spunem aşa, cinci tipuri ideale de interacţiuni între 

profesori şi elevi. 

Fiecare dintre aceste abordări permite sau cere ca profesorii şi elevii să reacţioneze şi să coopereze 

între ei în diferite moduri. 

Abordările sunt organizate pe o scară începând cu o formă clasică a activităţii centrate pe profesor 

(predare prin prezentare) şi apoi trece la forme din ce în ce mai centrate pe elev.  

Nu sugerăm ca formele centrate pe profesor să fie complet înlocuite de formele centrate pe elev. Mai 

degrabă, susţinem că este potrivită o combinaţie a acestor forme şi că, pe termen lung, ar trebui să aibă 

loc o schimbare spre formele de predare şi învăţare centrate mai mult pe elev. 

O viziune superficială ar putea lăsa impresia că activitatea centrată pe elev înseamnă o inactivitate 

crescută a profesorului. Totuşi, nu acesta este cazul. Rolul profesorului se schimbă, aşa cum vom 

explica în detaliu, dar rolul său trece de la acţiune directă în clasă la pregătire atentă, asistenţă şi 

observare, un proces mai degrabă în creştere decât în descreştere. 

Elevii care învaţă cum să înveţe ar trebui, în mod ideal, să fie sprijiniţi de toţi profesorii lor la toate 

disciplinele. Un proiect de o asemenea anvergură ar fi insuficient dacă s-ar limita la o insulă, să 

spunem, de activitate bazată pe proiect într-un ocean de monotonie metodică repetând la nesfârşit 

„predarea prin intermediul prezentării”, condamnând elevii la învăţarea pe de rost. 

Principalele forme de predare şi învăţare prezentate aici sunt: 

– predarea prin intermediul prezentării 

– învăţare exploratorie ghidată (discuţii în clasă); 

– învăţare deschisă; 

– predare individuală; 

– învăţare pe baza proiectelor. 

 

Forma de predare şi 

învăţare  

Activităţi Caracteristici tipice 

Predare prin 

intermediul 

prezentării 

Relatare, prelegere, lectură 

în faţa clasei, raport, 

expunere, prezentare, 

predare pe bază de 

exemple, demonstraţie 

- Eu (profesorul) pot preda disciplina în mod 

direct, conform situaţiei din clasă, iar 

reacţiile elevilor sunt evidente imediat. 

- Toţi elevii trebuie să îndeplinească acelaşi 

obiectiv – în aceeaşi perioadă de timp, în 

aceeaşi clasă şi în acelaşi cadru, prin 

aceeaşi metodă şi prin aceleaşi mijloace. 

- Informaţiile referitoare la subiectul 

planificat sunt transmise elevilor. 

 

Învăţare 

exploratorie ghidată 

(discuţii în clasă) 

Dialog, întrebări, stimulent, 

încurajare, îndrumare, 

sprijin 

 

- Interacţiune între expuneri şi stimulii veniţi 

din partea profesorului şi din contribuţiile 

elevilor. 
 



Partea 2 – Predarea democrației și drepturilor omului 

 

93 

 

 

 

Învăţare deschisă Profesorul: recomandare, 

mediere, sprijin 

 

Elevii: selectare, 

planificare, întrebări, 

descoperire, cercetare, 

elaborare, proiectare, 

analiză, judecată, 

verificare, control 

- Elevii pot participa la luarea deciziilor. 

- Interesele, nevoile şi iniţiativele din partea 

elevilor au prioritate crescută. 

- Mediul de învăţare încurajează activităţile 

elevilor (repartizare flexibilă a sălii şi spaţiului, 

o varietate mare de materiale de învăţare, un 

loc special pentru experimente, pictură etc.) 

- Aranjarea deschisă a cadrului pentru învăţare. 

- Elevilor li se oferă o varietate de subiecte şi 

materiale la alegere. 

- Sunt prevăzute cadre exterioare pentru 

învăţare. 

- Alegere liberă a activităţilor de învăţare.  

- Activitate individuală sau împreună cu un 

partener sau în grupuri. 

- Procesul de învăţare deschisă implică şi 

încurajează autodeterminarea, responsabilitatea 

personală, cercetarea, spontaneitatea, 

orientarea în funcţie de context.  

Predare individuală Profesorul: diagnoză, 

îndrumare, instruire, 

sprijin, recomandare, 

informare, control, 

observare, motivare 

 

Elevii: selectare, 

modificare şi dezvoltare a 

programului de lucru, 

citit, realizare, revizuire şi 

evaluare 

- Mediul pentru predare şi învăţare satisface 

nevoile elevului (definite de cunoştinţele, 

competenţele anterioare - abilităţi şi talente -, 

interesele, contextul social şi familial ale 

elevilor etc.). 

- Adaptarea optimă a tuturor elementelor în 

procesul de învăţare la nevoile şi abilităţile 

elevilor, adică a cerinţelor, a obiectivelor, a 

procedurilor, a metodelor, a timpului, a 

dispozitivelor media şi a mijloacelor auxiliare 

(specificaţie multi-dimensională). 

- Materiale didactice, suport media (computere, 

software de învăţare, videoclipuri, fişe de 

lucru, modele, imagini, manuale etc.). 

- Învăţarea individuală încurajează eficienţa, 

economisirea timpului şi a efortului, o 

abordare sistematică, independenţa minţii şi 

responsabilitate personală.  
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Învăţare pe baza 

proiectelor 

Profesorul: mediere, 

observare, recomandare, 

stimulare, sprijin, 

organizare, coordonare 

 

Elevii: stabilirea 

obiectivelor, cooperare, 

planificare, discuţii, acord 

reciproc, colectare de date 

şi informaţii, întrebări, 

aplicare, studii, 

experimente, teste, 

modificare, proiectare, 

creativitate, realizare, 

control, evaluare 

- Interesele, preocupările şi obiectivele elevilor 

sunt decisive în alegerea temei, a abordării şi a 

sarcinilor. 

- O problemă adevărată (complexă) din viaţa 

reală percepută de elevi, băieţi şi fete, serveşte 

ca punct de plecare.  

- Se acordă prioritate obţinerii de rezultate şi 

unei abordări interdisciplinare (cross- 

curriculare). 

- Elevii sunt încurajaţi să se inspire din 

experienţa lor personală, învăţarea este legată 

de practica din viaţa reală.  

- Planul pe termen lung care funcţionează printr-

o ordine tipică a etapelor şi fazelor (iniţiativa – 

evaluarea intereselor şi nevoilor – decizia 

privind obiectivele – stabilirea limitelor, adică, 

excluderea obiectivelor care nu pot fi realizate 

– elaborarea proiectului; planificare – program 

final; execuţie; revizuire şi perspectiva asupra 

activităţilor viitoare de după proiect, control şi 

finalizare, evaluare). 

- Împărţirea şi atribuirea sarcinilor: activitate 

individuală, cu parteneri, în grupuri mici sau 

mari; cooperare. 

- Elevii vizitează locuri din afara şcolii şi îşi 

consultă părinţii şi/sau experţii. 

- Activitatea de proiect încurajează independenţa 

mentală şi învăţarea prin descoperire, 

experienţa personală şi practică, interacţiunea 

socială cu ceilalţi.  

- Predarea şi învăţarea încurajează elevii să 

acţioneze. 
 

 



Partea I – Ce înseamnă democrația și drepturile omului 

 

Capitolul 5 

Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor  

1. Introducere 

 

Din perspectiva ECD/EDO, ce anume se aplică atât activităţii de învăţare cât şi activităţii de predare? 

Cum şi de ce elevii trebuie să fie evaluaţi? Este evaluarea corectă? Sprijină evaluarea învăţarea şi 

procesul de învăţare? În cadrul ECD/EDO, aceste întrebări trebuie adresate în detaliu din diferite 

motive. Ce competenţe pot fi evaluate? Ce fel de cunoştinţe sunt de importanţă majoră? Este 

importantă cunoaşterea pe de rost a articolelor din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului sau 

cunoaşterea înfiinţării sistemului de justiţie din ţara lor? Nu putem răspunde la aceste întrebări aici 

deoarece toţi suntem – la nivel internaţional – în mijlocul discuţiei şi nimeni nu are o soluţie clară 

(încă). Deoarece fiecare tip de învăţare trebuie evaluat în funcţie de succesul său, am dori să discutăm 

acest aspect cu multă atenţie. Una dintre soluţiile la această întrebare este ce formă de evaluare 

alegem! Dacă profesorii şi elevii evaluează rezultatele în timpul procesului de învăţare (evaluare 

formativă) şi nu după acesta, evaluarea va funcţiona ca un facilitator al învăţării şi va duce la rezultate 

mai bune. Dorim să contribuim la o înţelegere mai largă a învăţării în această lucrare, prezentând 

diferite abordări într-un mod non-critic. Nu se pune problema dacă trebuie să evaluăm, ci care formă 

de evaluare va fi folosită, când anume şi care sunt obiectivele specifice ale acestei evaluări. Prin 

urmare, punem întrebările aşa cum punem întrebarea referitoare la alegerea corectă a metodei de 

învăţare: nu problema metodei corecte este importantă, ci care este aceasta şi când este folosită. 

ECD/EDO nu sunt – aşa cum am specificat destul de des deja – discipline. Sunt mult mai mult. Sunt 

concepte care co-determină atmosfera predării şi învăţării. Când se evaluează rezultatele şi 

performanţele elevilor în cadrul ECD/EDO, nu sunt testate doar cunoştinţele dobândite, competenţele 

formate şi know-how-ul dintr-un anumit domeniu. Evaluarea include, de asemenea, caracteristici 

dinamice precum atitudinile, intuiţia, abilităţile cross-curriculare precum flexibilitate, comunicare, 

abilităţi de relaţionare, argumentare etc. Evaluarea are, prin urmare, mai multe dimensiuni. Acest lucru 

este valabil pentru toate disciplinele. Există şi anumite elemente ale ECD/EDO pe care pur şi simplu 

nu putem sau nu dorim să le evaluăm, precum valorile şi atitudinile, chiar dacă le considerăm ca 

făcând parte din setul de competenţe pe care am dori să le formăm la elevi.  



Educație pentru democrație 

2. Sarcini de lucru şi întrebări cheie pentru evaluarea 

elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 

2.1 Sarcină de lucru 

În planificarea lecţiilor şi a unităţilor de învăţare, un aspect care merită atenţie este întrebarea cum 

poate fi controlat şi asigurat progresul elevilor în învăţare, cum se poate identifica progresul pe care l-

au făcut şi cum se pot evalua rezultatele învăţării elevilor şi ale activităţilor de predare. Înainte ca 

lecţiile să aibă loc, trebuie să planifici modul de organizare şi estimare, îmbunătăţirea efectului şi 

calităţii predării şi modul de înregistrare, analiză, îmbunătăţire şi apreciere a activităţii elevilor şi a 

activităţilor de învăţare. În acest proces, vă veţi gândi prin ce măsuri şi instrumente veţi putea afla în 

ce măsură clasa, în ansamblul ei, sau fiecare elev în parte au realizat obiectivele stabilite şi, dacă este 

necesar, pe ce criterii se va baza sistemul de notare.  

În acest capitol veţi afla despre evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolii în ansamblul ei. 

2.2 Întrebări cheie 

Procesul de învăţare al elevilor: 

– Cum este identificată şi evaluată învăţarea de succes? 

– În ce fel se aplică autoevaluarea şi evaluarea făcută de alţii? 

– Cum mă asigur că elevii au îndeplinit obiectivele? 

– Au avut elevii, în mod regulat, experienţe de succes în timpul învăţării? 

– Sunt elevii conştienţi de progresul pe care l-au făcut? 

– Oferă predarea, băieţilor şi fetelor, o şansă egală de reuşită? 

– Observă elevii, controlează şi îşi îmbunătăţesc în mod conştient învăţarea şi comportamentul în 

desfăşurarea activităţii?  

– Au primit elevii îndrumări care să îi ajute în timpul învăţării? 

– Pot elevii să îşi controleze şi să îşi evalueze comportamentul de învăţare şi rezultatele? 

– Pot elevii identifica comportamentul de învăţare al altor colegi prin intermediul unei evaluări între 

egali? 

– În autoevaluarea lor, se referă elevii şi la propriile lor obiective, standarde, criterii sau nevoi?  

– Îmi dau seama de progresul fiecărui elev? 

– Cum identific problemele de învăţare ale fiecărui elev? 

– Cum observ interacţiunea socială în clasă? 

– Cum păstrez evidenţa observaţiilor şi evaluărilor fiecărui elev şi ale clasei în ansamblul ei? 

Procesul de învăţare al profesorilor: 

– Cum este identificată şi evaluată învăţarea de succes? 

– În ce fel se aplică autoevaluarea şi evaluarea făcută de alţii? 

– Cum, când şi cu cine reflectez asupra modului meu de predare? 

– În ce mod îi las pe elevii mei să participe? 

– Cum asociez succesul sau eşecul elevilor mei cu predarea? 

– Cum recunosc progresul în predare şi cum învăţ ca profesor?  
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 1: Diferite dimensiuni ale evaluării 

Dimensiunile diferite ale evaluării elevilor includ trei niveluri. Folosind acest model al cubului, poate 

fi explicată interdependenţa dintre cele trei dimensiuni. 

Dimensiunea 1 – perspective: elevii se pot evalua ei înşişi (autoevaluare) sau pot fi evaluaţi de către 

ceilalţi (evaluarea de către ceilalţi). 

Dimensiunea 2 - forme: evaluarea poate avea trei forme diferite – evaluarea proceselor de învăţare, 

evaluarea rezultatelor învăţării şi prognostică. Fiecare formă are avantajele şi dezavantajele ei. 

Dimensiunea 3 – standarde de referinţă: pentru evaluare, un profesor se poate orienta spre un standard 

individual (elevul), spre un standard obiectiv (obiectivul învăţării) sau spre un standard social (poziţia 

elevului în clasă). Impactul pe care evaluarea îl va avea asupra învăţării viitoare a elevului depinde 

foarte mult de standardul de referinţă. 

 
 

Înainte de a reflecta asupra diferitelor dimensiuni, trebuie să ne întrebăm ce competenţe evaluăm. În 

cadrul ECD/EDO, această întrebare are ca răspuns cele trei competenţe deja discutate: competenţa de 

a analiza, competenţa de a argumenta politic şi competenţa de a acţiona. 

În această privinţă, putem pune următoarele întrebări cu privire la stabilirea unor criterii clare şi 

obiective pentru evaluare:  

– Sunt elementele esenţiale cele care sunt testate în evaluarea performanţei elevilor (informaţii stocate 

permanent, fapte de importanţă exemplară şi, mai mult decât simplele cunoştinţe despre fapte, 

„instrumentele gândirii şi acţiunii”, competenţele şi abilităţile)? 

– În notarea activităţii elevilor, sunt notele stabilite pe criterii absolut corecte? 

– Corespund standardele de performanţă din test cu cele ale programei şcolare? 



Educație pentru democrație 

– Au fost stabilite în prealabil toate cerinţele care trebuie îndeplinite pentru a obţine o anumită notă 

(niveluri diferite de realizare)? 

– Le permite testul, elevilor să înţeleagă ce aspecte ale unui obiectiv de învăţare au îndeplinit? 

– Există tipuri diferite de testare pentru elevii cu condiţii de plecare diferite? 

– Sunt elevii capabili să rezolve testele individual atunci când este cazul (de exemplu, pot alege 

răspunsul exact, în timpul dat)? 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 2: Perspective de evaluare 

Evaluările interne şi externe permit unei persoane să aibă o imagine despre stadiul său de 

învăţare şi să urmeze alţi paşi. Ambele tipuri de evaluare ajută şi la stabilirea de noi obiective. 

Toţi oamenii sunt obişnuiţi cu evaluarea făcută de alţi oameni. Fiind evaluat de alţi oameni, se 

poate primi feedback de la elevi, profesori sau părinţi. 

Autoevaluarea descrie capacitatea cuiva de a se estima şi de a trage concluzii. Este un instrument 

esenţial pentru sprijinirea autonomiei elevilor şi pentru îndrumarea lor departe de dependenţa 

absolută de feedbackul profesorilor. Elevii care se pot evalua pe ei înşişi au, în mod realist, o 

imagine mai bună asupra sinelui şi vor fi mai puţin în pericol să se simtă nesiguri. Ei vor fi mai 

puţin dependenţi de feedback şi vor aprecia şi interpreta reacţiile profesorilor mult mai bine. 

Autoevaluarea şi evaluarea făcută de ceilalţi nu trebuie să fie congruente complet, dar ar trebui 

realizate în întâlniri comune, gândite şi discutate. Un elev nu se vede automat în acelaşi mod în 

care îl vede profesorul. Punctele de vedere diferite trebuie expuse şi discutate. Astfel, aspectele 

necunoscute, perspectivele limitate sau imaginile fixe pot fi corectate. Elevii trebuie să înveţe 

pas cu pas cum să îşi estimeze propriile competenţe şi abilităţi, precum şi cum să dea feedback 

celorlalţi elevi, cum să accepte feedback-ul şi să îl discute. Prin intermediul acestei abordări pas 

cu pas, autoevaluarea şi evaluarea de către ceilalţi devin mai congruente.  
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 3: Perspective şi forme de evaluare 

Evaluarea procesului de învăţare (formativă) 

Această perspectivă ajută la îmbunătăţirea, controlul şi verificarea procesului de învăţare al elevului 

sau a activităţilor elevului şi profesorului pentru realizarea unui anumit obiectiv. 

Evaluarea rezultatelor învăţării (sumativă) 

La un anumit moment în timp, o evaluare concludentă rezumă cunoştinţele şi abilităţile pe care le-a 

dobândit un elev. Scopul principal al acesteia este de a informa, de exemplu, elevul sau părinţii, despre 

nivelul de performanţă al elevului. 

Evaluare prognostică  

Acest tip de evaluare este orientat către dezvoltarea viitoare a elevului. În diferite etape din cariera 

şcolară a unui elev, oamenii implicaţi în procesul de educare a elevului (elevi, profesori, părinţi, în 

unele cazuri, psihologii din şcoală şi autorităţile) fac recomandări despre modul în care un elev ar 

trebui să-şi continue parcursul şcolar. 

Evaluarea proceselor de învăţare 

Principalul obiectiv în evaluarea proceselor de învăţare (sau evaluarea formativă) este acela de a 

sprijini fiecare elev. Prin urmare, eficienţa predării este îmbunătăţită. În locul contracarării 

manifestărilor, sunt investigate şi abordate principalele cauze ale dificultăţilor de învăţare (aceste 

cauze pot fi cognitive, precum şi emoţionale). Greşelile nu sunt corectate, ci analizate. În acest fel, 

ideile şi starea de spirit a elevului pot fi înţelese şi sprijinite într-un mod orientat spre obiectiv. 

Dificultăţile trebuie discutate împreună cu elevul şi pot fi abordate utilizând sarcini de lucru şi măsuri 

specifice de sprijin. Analizând sursa greşelilor, elevii nu trebuie să se adapteze în mod superficial. 

Analizând aceste surse ale greşelilor, elevii simt că nu stau la discreţia dificultăţilor lor. În schimb, ei 

învaţă să elaboreze strategii individuale pentru a se confrunta cu problemele lor. 

În această privinţă, învăţarea de succes presupune continuitatea procesului de învăţare şi lucrul pe 

greşeli şi de către profesor şi de către elev, şi nu doar căutarea celor mai bune metode.  

Posibilităţile de evaluare a proceselor de învăţare: 

– observaţii; 

– mici teste zilnice; 

– teste după o etapă lungă de lucru. 

Testele care evaluează procesele de învăţare sunt ca un indicator pentru procesele de predare şi 

învăţare. Acestea le permit elevilor şi profesorilor să verifice nivelul de reuşită. Lacunele şi 

nesiguranţa pot fi rezolvate prin sarcini suplimentare.  

Posibilităţi de testare: 

– observarea elevilor în timp ce rezolvă o sarcină de lucru; 

– examinare şi analiză atentă a sarcinilor realizate; 

– discuţii individuale despre sarcinile realizate; 

– întrebări despre modul în care a fost rezolvată o problemă; 

– teste scurte. 

Pe lângă observaţiile şi conversaţiile despre modul de realizare a sarcinilor şi despre sursele greşelilor, 

apar obiective individuale pe care elevii şi le stabilesc, pe care le realizează împreună cu profesorul 

sau pe care profesorul le stabileşte pentru ei. 
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Atunci când se aplică acest tip de evaluare în predare, consecinţa logică este de asemenea o schimbare 

spre: 

– învăţarea orientată spre obiectiv în loc de învăţarea orientată doar spre conţinut; 

– predarea individualizată în locul predării în care toţi rezolvă aceeaşi sarcină de lucru. 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

Evaluarea rezultatelor învăţării (sau evaluarea sumativă) este, pe scurt, o evaluare a rezultatelor 

elevului. Aceasta rezumă toate cunoştinţele şi competenţele dobândite. Se comportă ca un instrument 

de feedback pentru părinţi, elevi şi profesori. Poate fi baza unei asistenţe orientate spre obiectiv. 

Aceste tipuri de evaluare sunt utilizate după multe activităţi de predare şi învăţare prin observare şi 

teste. Acestea informează diferiţi actori în ce măsură elevii au realizat diferite obiective. Exemplele de 

evaluare a rezultatelor învăţării sunt tot felul de teste care solicită cunoştinţele acumultate sau 

competenţele elevului într-un anumit domeniu pe o anumită perioadă de timp (de exemplu, chestionar 

pe tema democraţiei, teste de matematică, teste de vocabular, teste de studii sociale). Evaluarea 

rezultatelor învăţării este utilizată în şcoli la toate disciplinele. Chiar dacă sunt necesare pentru notarea 

elevilor şi le oferă profesorilor informaţii selective despre performanţa generală a elevilor, acestea au 

diverse probleme. 

Ca mijloc de feedback, se folosesc notele. În legătură cu notele, există câteva probleme nerezolvate: 

– Diferiţi profesori evaluează în mod diferit acelaşi produs al unui elev. Evaluarea nu este obiectivă. În 

această privinţă, nu este relevant ce disciplină este. Un test de matematică va fi evaluat de diferiţi 

profesori la fel de diferit ca o poveste scrisă. Prin urmare, evaluarea este puternic influenţată de 

profesorul care face evaluarea. Poate fi o chestiune de soartă pentru un elev şi pentru parcursul 

său şcolar viitor în ce clasă şi cu ce profesor îşi petrece timpul la şcoală. Se poate spune că 

criteriul obiectivităţii nu este îndeplinit. 

– Un profesor are tendinţa să evalueze aceeaşi activitate a unui elev în mod diferit, în momente diferite 

de timp. Evaluarea nu este sigură. Indiferent care disciplină face obiectul evaluării, un profesor va 

evalua diferit în momente diferite de timp. Prin urmare, criteriul siguranţei nu este îndeplinit. 

– Nu este clar stabilit ce se exprimă printr-o notă (abilităţi, competenţe, cunoştinţe, atitudini?). Atunci 

când profesorii utilizează note în evaluarea rezultatelor, ei includ diverse aspecte în nota dată, 

precum rezultatele reale din semestrul trecut, rezultatul estimat, progresul sau înrăutăţirea învăţării 

în comparaţie cu media clasei, aspecte motivaţionale, precum şi aspecte comportamentale. Este 

foarte dificil pentru elev să afle cu adevărat ce exprimă nota dată. De obicei, elevii nu cunosc 

diferitele strategii de evaluare ale profesorilor lor. Conţinuturile pot fi multidimensionale, iar 

spaţiul pentru interpretare poate fi mare. Luând în considerare diferitele funcţii ale notelor în 

societatea noastră precum calificativ, criteriu de selecţie şi de repartizare, interpretarea notelor 

date devine şi mai complexă. Se poate spune că criteriul validităţii nu este îndeplinit. Pentru 

majoritatea funcţiilor de mai sus, notele acordate conform unei evaluări a rezultatelor învăţării nu 

sunt indicatori utili pentru şcoala, studiul sau pentru succesul profesional viitor. 

– Practica obişnuită de notare conform unei evaluări a rezultatelor învăţării are un efect nedorit foarte 

important: acordarea notelor într-o clasă conform unei distribuţii normale duce chiar la mai multe 

experienţe de eşec pentru elevii mai slabi din punct de vedere academic. Deoarece, într-o 

repartizare normală, puţinele locuri pentru elevii foarte buni şi buni sunt rezervate aceloraşi elevi, 

aceiaşi elevi vor rămâne mereu la celălalt capăt al scalei. Chiar dacă îşi îmbunătăţesc realizările 

academice, vor rămâne tot în aceeaşi poziţie. Prin urmare, clasificarea elevilor conform 

performanţei lor măsurate în clasă va duce doar la demotivarea şi pierderea interesului atât timp 

cât situaţiile rămân neschimbate, mai ales pentru cei mai slabi.  
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– Notele nu se aplică anumitor situaţii sau fenomene; poate fi mai simplu la discipline precum 

matematica unde un răspuns poate fi corect sau greşit, dar este mult mai dificil la arte sau la orice 

alt domeniu creativ de învăţare, precum şi la limbi. Acest lucru se datorează criteriilor de evaluare 

care lipsesc sau sunt neclare şi faptului că discipline diferite presupun competenţe sau abilităţi 

diferite. În cadrul ECD/EDO, discutarea diferitelor forme de rezolvare a unei probleme poate duce 

la idei foarte creative sau inovative în timp ce la alte discipline, doar un singur răspuns poate fi 

considerat ca fiind cel corect. Deci, există pericolul ca notele şi dorinţa de a fi capabil de a nota 

totul în evaluarea rezultatelor învăţării, să conducă la uniformizare. O căutare creativă a unor noi 

moduri de a rezolva sarcina de lucru nu poate avea loc. 

– Notarea aritmetică nu este validă din punct de vedere matematic: în mod ideal, notele nu pot fi mai 

mult decât nişte estimări brute pentru o poziţie aproximativă a unui elev în cadrul clasei sale. În 

această privinţă, chiar şi metodele matematice foarte precise nu pot servi ca mijloc de 

îmbunătăţire a acestei situaţii. Calcularea mediei unei note, prin adunarea a diferite note şi 

împărţirea din nou la numărul de note date, poate servi doar într-un mod superficial ca sursă 

suplimentară de siguranţă. Aceasta depinde, de asemenea, de momentul în care o notă este dată. 

Un elev care a început semestrul cu o notă destul de mică şi şi-a îmbunătăţit rezultatele în timp, ar 

trebui să fie evaluat diferit faţă de un elev ale cărui note s-au înrăutăţit în timpul semestrului. 

Chiar dacă media calculată ar putea fi aceeaşi, statutul rezultatelor şi progresul învăţării celor doi 

elevi nu sunt aceleaşi. 

Ca urmare a problemelor menţionate mai sus, evaluarea rezultatelor la învăţare nu ar trebui să 

constituie singurul mod de colectare a informaţiilor despre performanţa elevilor în cadrul ECD/EDO. 

Competenţele şi abilităţile care au fost dobândite de către elevi ar trebui să fie, de asemenea, măsurate 

prin aplicarea metodelor de evaluare formativă. 

Evaluare prognostică 

Evaluările prognostice constituie un mijloc de estimare şi predicţie a carierei viitoare. Evaluarea 

prognostică combină aspecte de bază luate dintr-o evaluare a proceselor de învăţare şi o evaluare a 

rezultatelor învăţării şi încearcă să formuleze un diagnostic pentru viitorul elevului. Pune întrebări de 

genul: cum putem sprijini dezvoltarea individuală şi procesele pozitive de învăţare? Evaluările 

prognostice devin foarte importante în diferite etape din viaţa academică a elevului: 

– înscrierea la şcoală; 

– repetarea unui an şcolar; 

– schimbarea claselor/şcolilor; 

– transferul la un tip diferit de şcoală (de exemplu, educaţia specială); 

– transferal la o şcoală mai bună. 

În această privinţă, în cadrul discuţiilor care au continuat în ultimele decenii, s-a pus problema dacă 

evaluarea prognostică poate fi, într-adevăr, descrisă ca o formă de evaluare sau mai degrabă poate fi 

văzută ca o funcţie a evaluării. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 4: Standarde de referinţă 

Există trei standarde de referinţă de bază diferite pentru evaluarea şi notarea performanţei elevilor:  

1. Criteriul individual: performanţa prezentă a elevului este comparată cu activitatea sa anterioară.  

2. Criteriul obiectiv: performanţa elevului este comparată cu obiectivele de învăţare care au fost 

stabilite. 

3. Criteriul social: performanţa elevului este comparată cu cea a elevilor din aceeaşi clasă sau din 

acelaşi grup de vârstă. 

 

Tipul de criteriu Criteriul individual Criteriul obiectiv Criteriul social 

Referinţă  Progresul învăţării  Obiectivul învăţării Curba normală de 

distribuţie, media 

aritmetică, abaterea 

Informaţii Cât de mult s-a învăţat 

între timpul 1 şi timpul 2? 

În ce măsură a abordat 

elevul obiectivul 

învăţării? 

Cât de mare este abaterea 

progresului individual de 

la medie?  

Tipul de evaluare Teste, evaluare verbală, 

raport al progresului 

învăţării, formă 

structurată de observaţie  

Test orientat spre 

obiectiv, raport al 

progresului învăţării, 

formă structurată de 

observaţie 

Test care include o notă 

orientată spre media clasei  

Implicare pedagogică Foarte ridicată Foarte ridicată Este adesea folosită 

pentru selecţie; nu este 

importantă pentru 

orientarea către sprijinirea 

elevului  
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 5: Evaluarea elevilor – influenţa evaluării asupra imaginii de sine 

Evaluarea în şcoală este un domeniu larg deschis. Nu are doar influenţă asupra lucrurilor explicite care 

pot fi observate, precum calificările elevilor, poziţionarea lor în societate din cauza notelor şi prin 

urmare, cariera lor academică. Evaluarea în şcoală are influenţă şi asupra altor aspecte ale individului 

precum imaginea de sine, stima de sine şi conceptul general pe care o persoană îl are despre propriile 

competenţe şi abilităţi. Şcoala are o influenţă enormă asupra conceptului în sine de competenţe. 

Influenţa sa directă depinde de modul în care metoda de evaluare este aleasă şi realizată în şcoală.  

Criteriul social 

Din cauza contextului social în care învăţarea are loc în şcoală, utilizarea criteriului social ca o măsură 

poate oferi informaţii esenţiale despre competenţe în comparaţie cu alţi elevi. În acelaşi timp, 

estimările competenţelor dintr-o perspectivă socială comparativă influenţează foarte mult imaginea de 

sine şi conceptul de sine al elevilor. 

Criteriul individual 

Utilizarea criteriului individual pentru evaluare înseamnă compararea diferenţelor intraindividuale. 

Care este diferenţa dintre rezultatele unui elev, la ECD/EDO, din luna trecută şi din prezent? 

Comparaţia folosită aici este o comparaţie temporară. În special tinerii elevi au tendinţa de a prefera 

acest criteriu ca pe un instrument de evaluare. „Valoarea adăugată” este înregistrată într-o anumită 

perioadă de timp. Acest lucru face posibil ca elevul să primească feedback-ul despre nivelul 

realizărilor sale, precum şi despre modul în care a crescut sau a scăzut. Rezultatul său nu este 

comparat cu rezultatul altor elevi. Progresul este cel pe care se pune accent. Acest mod de evaluare 

corespunde de asemenea proceselor de învăţare informală care au loc în afara şcolii unde elevul îşi 

evaluează singur competenţele. 

Criteriul obiectiv 

Evaluarea academică este comparată cu un obiectiv al învăţării. Un progres al învăţării realizat 

individual este comparat cu un scop care poate fi atins în mod realist. Acest mod de evaluare este o 

normă bazată pe obiectiv şi oferă informaţii despre abordarea unui obiectiv care este definit ca 

rezultatul perfect. Compararea rezultatului elevului cu progresul învăţării altor elevi nu este 

importantă. Testele bazate pe criterii sunt îndreptate spre obiective clar stabilite. Acestea măsoară 

rezultatul făcând referire la o anumită caracteristică stabilită de către profesor. Aceasta înseamnă, de 

asemenea, că profesorul trebuie să stabilească şi să prezinte obiectivele de care elevii trebuie să se 

apropie în rezultatele lor. Prin urmare, rezultatele unui elev nu vor fi comparate cu cele ale altor elevi. 

Conform diferitelor studii din acest domeniu, procesele sociale ale comparaţiilor dintre elevi încep 

doar atunci când nici un criteriu obiectiv nu mai este utilizat în evaluare.  

 

Care sunt rezultatele acestei discuţii? Dacă un profesor doreşte să consolideze imaginea de sine şi 

conceptul de sine al elevilor săi, evaluarea ar trebui să aibă loc după un criteriu obiectiv. Obiectivele 

stabilite de profesor trebuie să fie clare şi trebuie comunicate elevilor.  
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 6: Listă de verificare „Cum îmi evaluez elevii?” 

În evaluarea elevilor, profesorii ar trebui să aibă în vedere principiile cheie din următoarea listă de 

verificare: 

– Evaluarea ar trebui să fie un mijloc de sprijin: ajutor pentru stabilirea individuală a poziţiei, indicii 

pentru activitatea viitoare, consolidarea conceptului de sine şi a imaginii de sine ale elevilor. 

– Evaluarea ar trebui să îi ajute pe elevi şi să le ofere posibilitatea de a se auto-evalua. 

– Evaluarea trebuie să fie transparentă: elevii trebuie să cunoască baza evaluării, criteriile de evaluare, 

precum şi standardele folosite. 

– Evaluarea trebuie să fie adecvată conţinuturilor şi obiectivelor. Cunoştinţele trebuie evaluate în mod 

diferit faţă de competenţe şi abilităţi. 

– Profesorii trebuie să aibă în vedere funcţia selecţiei pe care o îndeplinesc atunci când acordă note. În 

loc de evaluare sumativă, conversaţiile şi rapoartele ar trebui să devină viitoarele metode şi 

instrumente ale evaluării. Doar făcând acest lucru, permeabilitatea în sistemul şcolar poate fi 

îmbunătăţită. 

– Testele ar trebui să fie concepute astfel încât să testeze realizarea obiectivelor stabilite. (Testele oferă 

şi informaţii despre calitatea predării care a vizat realizarea acestor obiective: prin urmare, 

rezultatele testelor nu oferă doar informaţii despre performanţa elevilor, ci şi despre calitatea 

predării profesorului.) 

Întrebări pentru auto-evaluare 

Preocesul de învăţare al elevilor: 

– Cum mă asigur că elevii au îndeplinit obiectivele?  

– Au avut elevii, în mod regulat, experienţe de succes în timpul învăţării? 

– Sunt elevii conştienţi de progresul pe care îl fac? 

– Oferă procesul meu de predare, băieţilor şi fetelor, o şansă egală la succes? 

– Elevii observă, controlează şi îşi îmbunătăţesc în mod conştient modul de învăţare şi 

comportamentul în desfăşurarea activităţii? 

– Au primit elevii îndrumări care să îi ajute în timpul învăţării? 

– Pot elevii să îşi controleze şi să îşi evalueze comportamentul de învăţare şi rezultatele ca atare? 

– În autoevaluarea lor, se referă elevii şi la propriile lor obiective, standarde, criterii sau nevoi? 

– Îmi dau seama de progresul fiecărui elev? 

– Cum identific problemele de învăţare pe care le care fiecare elev? 

– Cum observ interacţiunea socială în clasă? 

– Cum ţin evidenţa observaţiilor şi evaluărilor fiecărui elev şi ale clasei în ansamblul ei? 

Câteva întrebări despre procesul de învăţare al profesorilor: 

– Cum, când şi cu cine reflectez asupra modului meu de predare?  

– În ce mod îi las pe elevii mei să participe? 

– Cum asociez succesul sau eşecul elevilor mei cu predarea? 

– Cum recunosc progresul în predare şi cum învăţ ca profesor? 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 7: Evaluarea profesorilor 

Feedback-ul despre rezultatele elevilor este unul dintre principiile esenţiale ale şcolii
34

. Feedback-ul 

despre calitatea predării face parte din pregătirea profesională. În acelaşi mod în care evaluăm 

procesul de învăţare şi dobândirea de către elevii noştri a competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor, 

este foarte important ca profesorii să îşi auto-evalueze propria predare a ECD/EDO. 

Fără o bază solidă pentru înţelegerea situaţiei curente a predării, nu va fi posibilă nicio recomandare 

pentru îmbunătăţirile viitoare sau nici un pas într-o dezvoltare viitoare a abilităţilor, metodelor şi 

practicilor profesorilor. Dar cât de bine se pricep profesorii să îşi evalueze propria predare? De fapt, 

majoritatea profesorilor au tendinţa să subestimeze rezultatele viitoare ale elevilor. Mai mult, adesea, 

aceştia nu pot să îşi schimbe metodele şi stilul de predare într-o direcţie diferită dacă este cazul. 

Devine din ce în ce mai interesant atunci când sunt avute în vedere diferite perspective de evaluare: în 

comparaţie cu toate celelalte grupuri de evaluare ale şcolii (elevi, părinţi, administratori ai şcolii, etc.) 

estimarea de către profesori a propriului proces de predare diferă într-o mare măsură de toate celelalte 

opinii formulate
35

. Trebuie să-i încurajăm pe profesori în propriile convingeri? Sau trebuie ca ei să 

dobândească orice competenţe noi pentru a face un pas înapoi şi a-şi evalua propria predare în mod 

critic, dar şi realist? 

                                                           
34

 Helmke A. (2003),“Unterrichtsevaluation:VerfahrenundInstrumente”, Schulmanagement,1,8-11.  
35

 Clausen M. And Schnabel K.U. (2002),“Konstrukte der Unterrichtsqualität imExpertenurteil”,Unterrichtswissenschaft, 30 

(3), 246-60. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 8: Autoevaluarea profesorilor 

Pentru practica şcolară zilnică, auto-evaluarea predării este cea mai pragmatică şi cea mai uşoară 

metodă de evaluare. În mod normal, aceste tipuri de evaluare au loc automat în rândul profesorilor, 

deşi nu în mod sistematic. În majoritatea cazurilor, profesorii reflectează asupra predării ori de câte ori 

simt că este necesar sau în funcţie de propria lor intuiţie, mai ales în cazurile în care nu au fost 

satisfăcuţi de rezultate. Pentru a facilita aceste liste de verificare a proceselor auto-reflective, 

următoarele întrebări ar putea fi de ajutor: 

 

- Cum am stimulat procesul de învăţare? 

- Cum aş putea menţine interesul elevilor? 

- Au fost elevii îndrumaţi spre problemele sau sarcinile de lucru principale? 

- Există o idee centrală care reiese din lecţia învăţată? 

- Câte întrebări am pus? 

- Ce fel de întrebări am pus? 

- Ce fel de întrebări au pus elevii? 

- Întrebările au fost legate de problemele sau de sarcinile de lucru? 

- Care sunt întrebările şi care sunt contribuţiile care le-au declanşat? 

- I-am ascultat pe elevi? 

- Au fost respectate regulile de comunicare agreate în clasă? 

- Cum am reacţionat la intervenţiile elevilor? 

- Am repetat intervenţiile elevilor cuvânt cu cuvânt? 

- Am folosit forme stereotipe de scoatere în evidenţă? 

- A fost stimulată interacţiunea dintre elevi? 

- Cât la sută a fost contribuţia mea? 

- Cât la sută a fost contribuţia elevilor? 

- Au existat elevi cu un procent mare de participare? 

- Care a fost participarea fetelor în comparaţie cu cea a băieţilor?  

- Ce fel de contribuţii au avut aşa-numiţii elevi „dificili”? 

- M-am concentrat asupra anumitor elevi? 

- Cum au apărut situaţiile de conflict? 

- Care a fost cursul conflictelor? 

- Cum au fost rezolvate conflictele? 

- Au fost sarcinile de lucru înţelese de către elevi? 

- Cum au fost integrate sarcinile de lucru în proces? 

- Ce fel de mijloc de suport am oferit? 

- Cum au fost prezentate rezultatele? 

- Cum au fost înregistrate cunoştinţele, observaţiile sau concluziile?  

- Alte întrebări? 



Educație pentru democrație 

Atunci când se folosesc liste de verificare ca aceasta, trebuie reţinut faptul că folosirea acesteia are 

sens doar dacă se face pe baza unor cunoştinţe solide, întemeiate ştiinţific şi empiric despre predare şi 

efectele acesteia. În toate celelalte cazuri, răspunsul simplu la întrebări va duce la un act obligatoriu şi 

nimic mai mult. În al doilea rând, majoritatea listelor de verificare folosite combină diferite aspecte, 

dar nu reprezintă o colecţie întreagă a tuturor aspectelor care ar putea reieşi din lecţia respectivă. 

Astfel, atunci când se folosesc listele de verificare, este, întotdeuna, foarte important să fie lăsate 

incomplete sau să se lase un anumit spaţiu pentru aspectele care nu pot fi prevăzute
36

. 

                                                           
36

 Becker G. E. (1998), Unterricht auswerten und beurteilen, Beltz, Weinheim. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 9: Lucrul cu jurnalele, jurnalele de bord, portofoliile

37
 

Reflectarea asupra propriei metode de predare cu ajutorul jurnalelor, jurnalelor de bord sau 

portofoliilor poate fi o metodă ideală pentru auto-evaluare şi o bună bază pentru începerea discuţiilor 

didactice şi pedagogice. 

Jurnale 

În mod normal, un jurnal este conceput într-un mod care permite un fel de dialog (cu un profesor din 

aceeaşi instituţie, un coleg de la o altă şcoală etc.). Într-un jurnal, profesorul scrie despre experienţele 

sale ca într-un jurnal de zi, exprimându-şi interpretările şi sentimentele personale cu privire la o 

anumită lecţie sau un anumit comportament sau mod de interacţionare avut. Un jurnal lasă loc pentru 

remarcile personale şi este deschis la remarcile altei persoane. Actul de a intra într-un dialog cu 

altcineva şi citirea remarcilor, interpretărilor şi gândurilor altei persoane despre ceva la care altcineva 

s-a gândit deja, creează un nivel ridicat de reflecţie asupra proceselor de predare şi învăţare şi lasă loc 

discuţiilor. Pentru a reflecta asupra lecţiilor de ECD/EDO, se recomandă ca profesorul cu acelaşi statut 

sau colegul să fie familiarizaţi cu ECD/EDO. 

Jurnal de bord 

Un jurnal de bord este o descriere a unui proces care nu conţine nici un comentariu sau remarcă 

personală. Într-un jurnal de bord se regăsesc fapte clare şi poate fi recitit de către profesor şi astfel, 

poate genera o anumită reflecţie. În acest sens, un jurnal de bord poate fi comparat cu un jurnal de zi 

sau cu un jurnal fără elementul de interpretare personală şi dialog. Jurnalele de bord pot fi folosite 

atunci când profesorul le reciteşte destul de des. Deoarece un jurnal de bord nu conţine nici un fel de 

remarcă sau interpretare, reamintirea anumitor elemente ale lecţiei care s-au întâmplat cu câtva timp în 

urmă poate deveni destul de dificilă. 

Portofolii 

Pentru profesori, un portofoliu este o colecţie de materiale care au fost create şi puse împreună de către 

profesor. Scopul acestuia este de a arăta punctele tari ale lecţiilor sale de ECD/EDO, precum şi 

domeniile identificate de dezvoltare ulterioară. Un portofoliu este conceput ca un instrument care arată 

competenţele unui profesor într-un anumit domeniu. În formarea modernă a profesorilor şi în formarea 

continuă, portofoliile au devenit un instrument obişnuit pentru obţinerea calificativului. Într-un al 

doilea sens, un portofoliu este un instrument de reflecţie. Oferă posibilitatea de a critica şi evaluează 

impactul lecţiilor, metodelor, interacţiunii cu elevii etc. Lucruri care pot fi incluse într-un portofoliu: 

– o scurtă biografie a profesorului; 

– descrierea orei; 

– lecţiile alese (inclusiv fişe de lucru, materiale ale elevilor); 

– rezultate evaluate ale elevilor; 

– rezultatele testului (dacă există); 

– declaraţii personale despre filosofia profesorului cu privire la predarea ECD/EDO; 

– produse precum videoclipuri sau fotografii din anumite lecţii ECD/EDO; 

– feedback de la egal la egal de la colegii care au asistat la lecţiile ECD/EDO; 

– documentaţie pentru proiecte privind ECD/EDO, dacă este cazul. 

                                                           
37

 Metodele sugerate în această fişă de lucru pot fi folosite şi pentru elevi şi sunt instrumente obişnuite în cultura predării şi 

învăţării din diferite ţări europene. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 10: Predare bazată pe cooperare şi feedback între egali 

Fără îndoială, planificarea bazată pe cooperare, împreună cu un coleg, a lecţiilor ECD/EDO, poate fi 

un instrument util pentru informare şi coordonare reciprocă, precum şi pentru dezvoltarea orei, 

inclusiv pentru evaluarea eficienţei acestor procese.
38

 Planificarea cooperării poate fi limitată doar la 

simpla pregătire a unei lecţii (aşa cum se procedează în majoritatea ţărilor) sau poate duce la o predare 

în comun a unei lecţii (împreună, prin predare în echipă). Iniţierea măsurilor de cooperare pentru 

planificarea şi predarea lecţiilor încă are o mică prioritate în instituţiile de formare a profesorilor în 

multe dintre ţările europene. Cultura uşilor deschise lăsate celuilalt este un proces care necesită o 

perioadă lungă de timp pentru a se dezvolta. 

Rămâne un fenomen interesant şi anume faptul că mulţi profesori ezită să lucreze împreună cu un alt 

coleg
39

. Oare se întâmplă aşa pentru că modelele de bună practică lipsesc? Se întâmplă aşa pentru că 

profesorii se tem că ar putea să petreacă şi mai mult timp în şcoală? Se întâmplă aşa pentru că 

profesorii se tem să fie evaluaţi de către colegi? 

Ca o formă a planificării şi predării prin cooperare, asistenţa la lecţiile colegilor de ECD/EDO ar putea 

fi o soluţie de a economisi timp preţios. Următoarele sugestii ar putea fi considerate ca orientare
40

:
 

 

 

Există mai multe motive pentru a adăuga elementul de feedback de la colegii cu acelaşi statut şi pentru 

observarea şi analiza comună a lecţiilor în planificarea prin cooperare a predării. Observarea colegilor 

care predau ECD/EDO va ajuta la o înţelegere mai clară a propriei predări a acestei discipline. Această 

metodă nu este doar un instrument de diagnoză, ci şi un instrument pentru îmbunătăţirea propriilor 

stiluri şi metode. 

                                                           
38

 Helmke A. (2003), “Unterrichtsevaluation:Verfahren und Instrumente”, Schulmanagement,1, 8-11. 
39

 Ibid. 
40

 Klippert H. (2000), Pädagogische Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur Förderung einer neuen Lernkultur, 

Beltz, Weinheim.  

Dimensiunea grupului: Trei profesori se asistă reciproc de două ori la fiecare jumătate de an 

(fiecare primeşte două vizite şi face patru vizite – întotdeauna asistă câte 

doi profesori). 

Organizare: Cei trei profesori planifică orele de asistenţă împreună conform orarului, 

într-un mod descentralizat.  

Relevanţa disciplinei: Profesorii observă lecţiile de ECD/EDO ale fiecăruia. Nu are relevanţă 

care sunt temele (sau disciplinele pe care ei obişnuiesc să le predea).  

Alcătuirea grupului: Alăturarea la un grup se poate face din simpatie. Acest lucru asigură un 

minimum de încredere.  

Sarcina directorului: Rolul directorului este de a ţine evidenţa numărului minim de ore de 

asistenţă care are loc între profesori. Directorul nu ar trebui să se implice 

în chestiuni de conţinut legate de temele de predare.  

Tema centrală: Chestiunile care constituie temele centrale ale acestor ore de asistenţă de 

la egal la egal pot rezulta din diferite interese sau relaţii: a) un profesor 

doreşte să primească feedback la o anumită problemă, b) o nouă 

metodă/activitate a fost stabilită şi introdusă şi ar trebui evaluată acum 

sau c) trebuie evaluate principii pedagogice (de exemplu, formulate în 

programa şcolară sau în profilul şcolii).  
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Iată care sunt motivele
41

: 

- Învăţarea tehnicilor de predare este mai eficientă într-o clasă reală decât în cadrul unei 

reflecţii comune sau al unei clase ipotetice virtuale.  

- Există multe detalii care nu pot fi explicate cu uşurinţă atunci când vine vorba de o lecţie, 

precum activităţile curente, limbajul corpului, mimica, comportamentul în materie de 

comunicare etc. 

- Schimbarea perspectivei şi adoptarea unei perspective mai depărtate asupra unei lecţii 

permit o viziune mai clară asupra metodei de predare. 

- Observarea unei lecţii despovărează de acţiune. Este posibil să percepi mai multe detalii şi 

să ai mai mult spaţiu pentru reflecţie.  

- Este posibil să luăm mai multe idei din fiecare lecţie observată pentru propria tehnică de 

predare. Varietatea personalităţilor şi stilurilor de predare poate fi o sursă interesantă 

pentru impulsurile pe care un profesor nu le primeşte în activitatea sa după ce formarea 

iniţială ca profesor a fost finalizată.  

- Observarea clasei şi a tuturor elementelor de planificare şi reflecţie implică discutarea 

problemelor didactice şi metodice şi fac parte din dezvoltarea şcolii care îşi are punctul de 

plecare la nivelul profesorului.  
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 Leuders T. (2001), Qualität im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 11: Evaluarea ECD/EDO în şcoală 

Democraţia nu este un mecanism automat. Pe de o parte, democraţia este o realizare istorică în 

democraţiile vechi şi, pe de altă parte, este rezultatul unui proces de lungă durată care depinde de 

situaţia specifică dintr-o ţară. Atitudinile democratice nu sunt date de natură, ci trebuie dobândite de 

fiecare persoană prin experienţele din contexte sociale, din familie şi din şcoală. Democraţia nu poate 

fi învăţată doar în cadrul lecţiilor de ECD/EDO. Democraţia trebuie să se desfăşoare în diversele 

structuri informale şi formale ale unei şcoli. Prin urmare, şcoala joacă un rol cheie pentru o societate 

democratică stabilă. Mai mult, „o şcoală structurată şi care funcţionează democratic nu doar va 

promova ECD/EDO şi îi va pregăti pe elevi pentru a-şi ocupa locul în societate în calitate de cetăţeni 

democratici angajaţi, ci va deveni de asemenea şi o instituţie mai veselă, mai creativă şi mai 

eficientă”
42

. 

Şcolile pot fi evaluate folosind anumite criterii pentru a identifica calitatea predării ECD/EDO, precum 

şi nivelul trăirii şi practicării valorilor drepturilor omului şi democraţiei şcoală. Acest lucru poate fi 

realizat folosind practicile auto-evaluării. 

Pentru evaluarea ECD/EDO în şcoli, este nevoie de indicatori care reflectă diferite domenii de 

exprimare. Aceste trei domenii principale sunt
43

: 

– curriculumul, predarea şi învăţarea 

– climatul şcolar şi etosul; 

– managementul şi dezvoltarea. 

În plus, aceşti indicatori prezintă ECD/EDO ca principiu al politicii şcolii şi al organizaţiei şcolare şi 

ca proces pedagogic.  

În acest volum, propunem instrumente şi mijloace pentru auto-evaluarea unei şcoli, implicându-i pe 

toţi participanţii şcolii, nu doar evaluatorii externi. În acest context, auto-evaluarea înseamnă şi a 

vedea în evaluare un punct de plecare al unui proces de îmbunătăţire şi nu sfârşitul acesteia. 

Pentru o descriere mai detaliată a evaluării unei şcoli în ceea ce priveşte guvernanţa democratică a 

şcolii, vezi fişele de lucru 12-18. 
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 Consiliul Europei (2007), Democratic Governance of Schools (Guvernanţa democratică a şcolilor), Strasbourg, p. 6. 
43

 Consiliul Europei (2005), Democratic Governance of Schools (Guvernanţa democratică a şcolilor), Strasbourg. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 12: Indicatori de calitatea ai ECD/EDO în şcoală 

Instrumentul Consiliului Europei „Asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoli” 

include un set al acestor indicatori împărţit în subteme şi descriptori care reflectă calitatea dorită a 

ECD/EDO în şcoală. Aceste criterii pot fi folosite pentru analiză şi evaluare. Aplicarea acestora va 

avea ca rezultat o comparaţie între statu-quoul unei şcoli în ceea ce priveşte ECD/EDO şi obiectivele 

dorite. 

Tabelul de mai jos – parte din instrumentul menţionat mai sus – poate fi folosit pentru a evalua statu-
quoul ECD/EDO într-o şcoală conform indicatorilor de calitate

44
. 

Domenii  Indicatori de calitate   Subteme 

     

Curriculum, 

predare şi 

învăţare 

 Indicatorul 1 

Există dovezi că ECD/EDO are un 

loc adecvat în scopurile, politicile şi 

planurile curriculare ale şcolii?  

 • Politicile şcolii 

• Planificarea dezvoltării şcolare în relaţie cu 

ECD/EDO 

• ECD/EDO şi curriculumul şcolar  

• Coordonarea ECD/EDO 

  Indicatorul 2 

Există dovezi că elevii şi profesorii 

înţeleg ce înseamnă ECD/EDO şi 

aplică principiile acesteia în 

practicile curente din şcoală şi din 

clasă? 

 • Rezultatele procesului de învăţare a ECD/EDO 

• Metode şi procese de predare şi învăţare 

• Monitorizarea ECD/EDO 

  Indicatorul 3 

Sunt concepţia despre evaluare şi 

practicile evaluative din şcoală în 

acord cu EDC? 

 • Transparenţă 

• Corectitudine 

• Ameliorare 

  
  

•  

Etos şi 

climatul şcolii 

 Indicatorul 4 

Reflectă etosul şcolar în mod 

adecvat principiile ECD/EDO? 
 

 • Aplicarea principiilor şi valorilor ECD/EDO în 

viaţa de fiecare zi 

• Relaţiile şi modelul de autoritate 

• Oportunităţi de participare şi de auto-exprimare  

• Proceduri pentru rezolvarea conflictelor şi pentru a 

face faţă violenţei, agresivităţii şi discriminării, 

inclusiv politici de asigurare a disciplinei 

  
  

•  

Management 

şi dezvoltare 

 Indicatorul 5 

Există dovezi ale conducerii 

eficiente a şcolii bazate pe 

principiile ECD/EDO? 

 • Stilul de conducere 

• Adoptarea deciziilor 

• Împărtăşirea responsabilităţilor, colaborarea şi 

lucrul în echipă  

• Responsivitate 

  Indicatorul 6 

Şcoala are un plan de dezvoltare 

solid care reflectă principiile 

ECD/EDO? 

 • Participare şi incluziune 

• Dezvoltare profesională şi organizaţională  

• Managementul resurselor  

• Autoevaluare, monitorizare, asumarea răspunderii  

(Consiliul Europei, Guvernanţa democratică a şcolilor, 2005, p. 58) 
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 Atunci când instrumentul a fost dezvoltat în 2005, indicatorii din tabelul de mai sus erau descriși doar ca indicatori ECD. 

Extinderea ECD/EDO a fost adăugată la tabel pentru acest volum. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 13: Principii generale pentru evaluarea ECD/EDO 

„ECD/EDO este un concept dinamic, atotcuprinzător şi orientat spre viitor. Promovează ideea de 

şcoală ca o comunitate de învăţare şi predare pentru viaţă în democraţie, trecând dincolo de orice 

disciplină şcolară particulară, de activitatea de predare în clasă sau de relaţia tradiţională elev-

profesor.” (Consiliul Europei, Guvernaţa democratică a şcolilor, 2005, p. 80). 

Valori, atitudini şi comportament 

Aşa cum am menţionat în Partea I din acest volum, ECD/EDO este în primul rând preocupată de 

schimbările valorilor şi atitudinilor – şi de comportament. Ca în cazul tuturor evaluărilor – fie a 

elevilor, profesorilor sau a şcolilor – evaluarea dimensiunilor precum valori şi atitudini este extrem de 

dificilă deoarece poartă riscul unei interpretări foarte subiective. În plus, valorile şi atitudinile nu se 

exprimă doar explicit prin comportament direct, ci sunt incluse implicit în modul în care o şcoală 

funcţionează, comunică şi se organizează. 

Cum se colectează datele 

Evaluarea ECD/EDO în cadrul unei şcoli poate fi realizată în mai multe moduri. Indicatorii ECD/EDO 

asigură doar cadrul general pentru dezvoltarea diferitelor moduri de colectare a datelor sau pentru 

stabilirea diferitelor metode care vor fi folosite pentru strângerea informaţiilor. 

În acest sens, pot fi utile următoarele întrebări (ibid., p. 81): 

Ce: Ce informaţii şi dovezi trebuie căutate? 

 organizarea şcolii? 

 valorile dominante din clasă 

 înţelegerea conceptelor cheie 

 relaţia cu autoritatea etc. 

Unde: La ce aspect de învăţare a ECD/EDO se referă indicatorul/subtema relevantă şi unde 

trebuie căutate informaţiile? 

 predarea lecţiei 

 adunarea de dimineaţă 

 lucrul în grup în cadrul lecţiei de ECD/EDO 

 celebrarea şcolii 

 săptămâna proiectelor etc. 

Materiale: Ce documente pot furniza informaţiile necesare?  

 documentul privind politica şcolii 

 programele şcolare 

 statutul şcolii 

 carta elevilor 

 codul etic al profesorilor etc. 

Cine: Ce persoane/grupuri de factori interesaţi vor oferi informaţiile necesare? 

 elevi 

 profesori 

 părinţi 

 administraţia locală 

 ONG-uri etc. 
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Cum: Cum urmează să fie colectate datele, ce metodă va fi folosită? 

 chestionar 

 focus grup 

 discuţie 

 interviuri individuale 

 observaţie etc. 



Educație pentru democrație 

Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 14: Îndrumări pentru autoevaluarea şcolilor 

Atunci când o şcoală se decide să treacă printr-un proces de autoevaluare în ceea ce priveşte 

ECD/EDO, trebuie să fie conştientă de faptul că acest proces va dura o perioadă mai lungă de timp, 

poate chiar un an şcolar. Aceasta poate fi şi o perioadă plină de provocări care implică multe etape şi 

activităţi diferite. 

Următoarea listă, luată din instrumentul „Asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în 
şcoli” (Consiliul Europei, Guvernanţa democratică a şcolilor, 2005, p. 73) poate fi utilă pentru 
reamintirea principalelor îndrumări

45
: 

– creşterea gradului de sensibilizare a tuturor factorilor interesaţi în legătură cu necesitatea şi 

procesul de autoevaluare a ECD/EDO ca mijloc de ameliorare personală, profesională şi şcolară; 

– informarea tuturor factorilor interesaţi cu privire la cadrul de evaluare a ECD/EDO şi la scopul 

evaluării; 

– alegerea celui mai adecvat mod de abordare pentru autoevaluare prin consultarea unui cerc larg de 

factori interesaţi şi experţi; 

– proiectarea unor instrumente de evaluare valide şi sigure (precum chestionare, întrebări de 

interviu) cu ajutorul experţilor de la institutele de cercetare în domeniul educaţiei sau de la 

instituţiile care se ocupă de formarea profesorilor; 

– pregătirea personalului şcolii şi a altor factori interesaţi în vederea evaluării, inclusiv formarea 

acestora în utilizarea instrumentelor de evaluare; şi 

– crearea unui climat de autenticitate, reflecţie corectă, încredere, incluziune, asumarea răspunderii 

şi responsabilitate pentru rezultate. 

 

! 

                                                           
45

 Atunci când instrumentul a fost dezvoltat în 2005, îndrumările au fost descrise doar ca îndrumări ale ECD. Extinderea la 

ECD/EDO a fost adăugată pentru acest volum. 

- Identificarea și reducerea conotațiilor negative ale evaluării. 

- Înțelegerea provocării pe care o reprezintă autoevaluarea ca proces de 

învățare. 

- Dobândirea cunoștințelor și abilităţilor necesare în domeniul evaluării. 

- Consolidarea angajamentului tuturor în vederea ameliorării școlare. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 15: Implicarea diferiţilor factori interesaţi în evaluarea ECD/EDO 

din şcoală  

Atunci când o şcoală decide să treacă printr-o autoevaluare, este nevoie de o bună organizare. În mod 

ideal, ar trebui să existe o persoană responsabilă cu conducerea şi supravegherea întregului proces. În 

majoritatea cazurilor, această persoană este directorul şcolii sau altă persoană desemnată în mod clar 

pentru îndeplinirea acestei sarcini. Persoana responsabilă trebuie să fie conştientă de faptul că 

gestionarea acestui proces necesită mai degrabă un nivel înalt de coordonare şi facilitare decât o 

conducere de sus în jos. Aşa cum am menţionat în îndrumările pentru autoevaluarea şcolilor (Fişa de 

lucru 14), un proces de autoevaluare nu ar trebui să fie împiedicat prin ameninţarea profesorilor sau 

elevilor cu aspecte privind puterea sau controlul. 

Prin urmare, trebuie să existe o abordare participativă şi cooperantă (Consiliul Europei, Guvernanţa 

democratică a şcolilor, 2005, p. 74). 

Următoarele recomandări stabilesc cele mai importante fapte atunci când sunt implicaţi diferiţi factori 

interesaţi. 

Formarea unei echipe de evaluare 

Echipa de evaluare se formează din şapte sau nouă persoane. Aceasta ar putea include directorul şcolii, 

unul sau doi profesori, unul sau doi reprezentanţi ai elevilor, un consilier pe probleme de şcoală (în 

unele ţări, acesta este un pedagog sau un psiholog şcolar), un părinte, un reprezentant al comunităţii 

locale (sau reprezentant ONG) şi un reprezentant al unui institut de cercetare sau al unei instituţii de 

formare a profesorilor. 

Sarcinile echipei de evaluare sunt următoarele (ibid., p. 75f): 

– pregătirea instrumentelor de evaluare; 

– asigurarea pregătirii personalului şcolii cu privire la tehnicile de evaluare şi la utilizarea 

instrumentelor de evaluare în domeniul ECD/EDO; 

– asigurarea informării şi consilierii evaluatorilor şi a factorilor interesaţi pe tot parcursul procesului 

de autoevaluare; 

– monitorizarea implementării instrumentelor de evaluare; 

– analizarea şi interpretarea rezultatelor în cooperare şi prin consultare cu un cerc larg de grupuri de 

factori interesaţi şi de experţi externi; 

– pregătirea diferitelor forme de rapoarte pentru diferite grupuri de factori interesaţi; 

– primirea şi analizarea comentariilor şi sugestiilor venite din partea factorilor interesaţi cu privire 

la revizuirea rapoartelor. 

Notă importantă: în mod general, opiniile diferiţilor factori interesaţi ar trebui solicitate şi comparate 

(de exemplu, prin chestionare paralele). În acest context, sunt importante punctele de vedere ale 

elevilor despre dobândirea competenţelor ECD/EDO, precum auto-reflecţia, gândirea critică, 

responsabilitatea pentru îmbunătăţire şi schimbare (ibid., p. 77). Ceea ce trebuie să aibă în vedere 

echipa de evaluare este fenomenul răspunsurilor „corecte politic” date de către elevi în context de 

predare şi în cadrul şcolii. Prin stabilirea clară a metodelor folosite, acest fenomen poate fi cumva 

redus (interviuri între egali, chestionare foarte deschise, nume secrete, confidenţialitate etc.). 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 16: Guvernaţă şi management în şcoală46 
 

O şcoală poate fi de asemenea evaluată din perspectiva modului în care procesele ECD/EDO se 

reflectă în modul în care este condusă. În această privinţă, este utilizat termenul „guvernanţă 

democratică a şcolii”. În acest context, sunt relevante două tipuri de procese, care trebuie distinse între 

ele: 

 

   

 

 

Prin urmare, managementul descrie aspectele organizaţionale precum şi dimensiunea tehnică şi 

instrumentală dintr-o şcoală sau dintr-un sistem educaţional. Prin introducerea din ce în ce mai mult a 

unor procese deschise în şcoli, care sunt caracterizate de diferite nevoi şi interese, este utilizat 

termenul „guvernanţă” (Consiliul Europei, Guvernanţa democratică a şcolilor, 2007, p. 9).  

Beneficiile guvernanţei democratice a şcolii pot fi rezumate în următoarele puncte (ibid., p. 9): 

– ameliorarea disciplinei; 

– reducerea conflictului; 

– creşterea competitivităţii şcolii; 

– asigurarea existenţei viitoare a democraţiilor sustenabile.  

                                                           
46

 Pentru evaluarea unei școli în ceea ce privește ECD/EDO, am prezentat indicatorii în Fișa de lucru 11. 

Guvernanţă  Management 
   

Receptivitatea şcolii şi a sistemelor 

educaţionale 

 

 

 

 

 

 

„Guvernăm lucruri sau oameni al 

căror comportament nu poate fi 

prevăzut în totalitate.” 
 

 Dimensiuni tehnice şi instrumentale 

ale guvernanţei 

 

 

 

 

 

 

„Administrăm lucruri sau fiinţe al 

căror comportament este mai uşor de 

prevăzut.” 
 

   

Negociem, convingem, ne tocmim, 

punem presiune, deoarece nu avem 

control total asupra celor pe care îi 

guvernăm. 

 Instruim şi dăm ordine deoarece 

credem că deţinem puterea legitimă 

să facem acest lucru. 
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 17: Focus pe guvernanţa democratică a şcolii 

Pentru a evalua status quo-ul unei şcoli în ceea ce priveşte practica ECD/EDO şi relaţia între teorie şi 

practică sau dintre politică şi democraţia trăită, sugerăm următoarea schemă (Consiliul Europei, 

Guvernanţa democratică a şcolilor, 2007). 

Fiecare şcoală acoperă trei principii principale în legătură cu ECD/EDO. Acestea sunt: 

- drepturi şi responsabilităţi; 

- participare activă; 

- valorizarea diversităţii. 

În fiecare şcoală, sunt şi domenii cheie în care aceste principii se manifestă. Acestea sunt: 

– guvernanţă, conducere şi asumarea responsabilităţii publice; 

– educaţie centrată pe valori; 

– cooperare, comunicare şi implicare: competitivitate; 

– disciplina elevilor. 

După cum arată următoarea matrice, principiile cheie se observă în toate domeniile fundamentale la 

niveluri diferite de exprimare.  

 Drepturi şi 

responsabilităţi 

Participare activă Valorizarea diversităţii 

Guvernanţă, conducere 

şi asumarea 

responsabilităţii 

publice 

 
 

Educaţie 

centrată pe 

valori 

Cooperare, 

comunicare şi 

implicare 

Disciplina elevilor 

Pentru o înţelegere detaliată şi pentru utilizarea acestei matrici, instrumentul „Guvernanţa democratică 

a şcolilor” conţine informaţii suplimentare (www.coe.int/edc). 

http://www.coe.int/edc
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Evaluarea elevilor, a profesorilor şi a şcolilor 
Fişa de lucru 18: Cum să analizăm şi să interpretăm rezultatele evaluării 

ECD/EDO 

Există multe moduri de a analiza, de a clasifica şi de a interpreta rezultatele evaluării. Atunci când se 

utilizează setul de indicatori de calitate pentru ECD/EDO sugerat în Fişa de lucru 12, unul dintre 

modurile cele mai eficiente şi mai uşoare este acela de a începe identificarea punctelor tari şi a 

punctelor slabe în relaţie cu ECD/EDO. Consiliul Europei sugerează utilizarea unei scale cu patru 

niveluri în acest scop şi prin urmare, fiecare indicator va fi măsurat conform acestei scale (Consiliul 

Europei, Guvernanţa democratică a şcolilor, 2005, p. 88):  

– Nivelul 1 – puncte slabe semnificative în cele mai multe sau în toate ariile; 

– Nivelul 2 – mai multe puncte slabe decât puncte tari; 

– Nivelul 3 – mai multe puncte tari decât puncte slabe; 

– Nivelul 4 – puncte tari în cele mai multe sau în toate ariile, fără puncte slabe semnificative.  

Un posibil mod de a prezenta rezultatele unei astfel de analize îl reprezintă utilizarea diagramelor care 

arată o performanţă totală a ECD/EDO, dar şi o listă a diferiţilor indicatori. Exemplul de mai jos al 

unei şcoli fictive ilustrează următoarele: 

În încercarea de a ajunge la o concluzie, aceasta ar trebui să acopere patru arii de bază (ibid., p. 91): 

- realizările şcolii legate de ECD/EDO în general; 

- poziţia şcolii privind fiecare indicator de calitate; 

- cele mai de succes aspecte şi cele mai slabe aspecte ale ECD/EDO în şcoală; 

- cele mai critice puncte care ar putea ameninţa dezvoltarea viitoare a ECD/EDO într-o şcoală. 



Partea I – Ce înseamnă democrația și drepturile omului 

 

Partea 3 

Instrumente pentru predarea şi 

învăţarea democraţiei şi a 

drepturilor omului 

Capitolul 1 

Set de instrumente pentru profesori 

Capitolul 2 

Set de instrumente pentru elevi 



Educație pentru democrație 

 

În ECD/EDO, la fel ca în procesul de predare, este important ca profesorul să reflecteze asupra 

obiectivelor şi să clarifice motivele alegerilor şi priorităţilor care trebuie făcute în mod inevitabil. El 

sau ea vrea să ştie ce trebuie să înveţe elevii în cadrul ECD/EDO? Dacă elevii ar trebui să înveţe cum 

să participe în calitate de cetăţeni în comunitatea lor democratică, este necesar să dobândească 

competenţe de analiză şi judecată politică care îl vor ajuta în abordarea problemelor şi chestiunilor 

politice, dar şi competenţe de participare la procesele de luare a deciziilor politice, plus un repertoriu 

de abilităţi metodice. Acest lucru este posibil doar dacă învaţă în moduri diferite şi în mod 

independent. Pentru a face acest lucru, ei au nevoie de sprijin. Acelaşi lucru este valabil pentru 

profesia de profesor. Fiecare specialist utilizează instrumente speciale. Vom prezenta câteva 

instrumente pentru profesori şi câteva instrumente pentru elevi care sprijină în mod deosebit 

ECD/EDO. Acestea fac persoana, independentă. Independenţa este un scop în sine pentru fiecare fiinţă 

umană.  
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Capitolul 1 

Set de instrumente pentru profesori 

1. Introducere 

ECD/EDO este o formă distinctivă a activităţii educaţionale al cărei scop este acela de a înzestra tinerii 

pentru a participa în calitate de cetăţeni activi şi, ca atare, foloseşte forme distinctive de învăţare. 

Profesorii trebuie să fie buni utilizatori ai acestor forme de învăţare şi să fie capabili să le pună în 

practică în diferite contexte. Acestea includ diferite forme: 

– inductivă – prezintă elevilor probleme concrete pentru a rezolva sau a lua o decizie şi îi încurajează 

să le generalizeze în alte situaţii, mai degrabă decât să se pornească de la concepte abstracte; 

– activă – încurajează elevii să înveţe făcând, mai degrabă decât să li să spună sau să li se ţină lecţii; 

– relevantă – proiectează activităţi de învăţare în situaţii reale din viaţa şcolii sau a colegiului, din 

comunitate sau din lume; 

– bazată pe cooperare – ulitizând lucrul în echipă şi învăţarea prin cooperare; 

– interactivă – predare prin discuţie şi dezbatere; 

– critică – încurajează elevii să se gândească la ei înşişi, cerându-le opinii şi puncte de vedere şi 

ajutându-i să îşi dezvolte abilităţile de argumentare; 

– participativă – oferă celor care învaţă posibilitatea de a contribui la propriul proces de învăţare, de 

exemplu prin sugerarea de teme pentru discuţie sau cercetare sau prin evaluarea propriei învăţări 

sau a învăţării semenilor lor. 

Pentru a respecta aceste planuri, profesorii au nevoie de instrumente pentru a veni în sprijinul elevilor. 

Unele dintre acestea sunt foarte importante pentru ECD/EDO. Prin urmare, acestea vor fi descrise aici 

într-o formă foarte practică. 
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Set de instrumente pentru profesori 
Instrumentul 1: Învăţarea bazată pe sarcini de lucru 

Cum să sprijinim învăţarea prin stabilirea sarcinilor de lucru  

Predarea şi învăţarea interactivă joacă un rol cheie în majoritatea activităţilor de predare sugerate în 

acest manual. Obiectivele predării interactive sunt cunoaştere (adică gândire şi înţelegere), învăţare şi 

acţiune. Fiecare etapă din planificarea lecţiilor, monitorizarea sarcinilor de lucru, evaluarea 

rezultatelor şi reflecţia asupra întregului proces au un mare potenţial ascuns de învăţare pentru elevi. 

Principala abordare a integrării gândirii şi punerii în practică are implicaţii pentru întregul proces de 

învăţare. Aceasta nu înseamnă că utilizarea obiectelor de învăţare se limitează la etapele preliminare 

ale învăţării „reale”, ceea ce înseamnă, în acest caz, că implică doar mintea elevilor. De fapt, 

integrarea învăţării şi punerii în practică poate oferi tuturor elevilor o idee clară a motivului pentru 

care învaţă făcând: aceştia au o sarcină de realizat şi aceasta presupune multe abilităţi şi competenţe. 

În aceast fel de predare, elevul trebuie să îşi stabilească nevoile de învăţare în fiecare situaţie nouă care 

apare. Elevii vor solicita, de asemenea, instruire din partea profesorului, ceea ce înseamnă că elevii 

stabilesc sarcinile profesorilor lor şi nu invers. Învăţarea bazată pe sarcini de lucru creează combinaţii 

ideale ale învăţării de tip constructivist şi ale învăţării prin instruire. 

În învăţarea bazată pe sarcini de lucru, elevii se confruntă cu probleme pe care vor să le rezolve. 

Învăţarea nu reprezintă un scop în sine, ci are un rezultat util şi semnificativ. Elevii învaţă explorând 

metode de rezolvare a unei probleme, stabilindu-şi lor şi profesorilor sarcinile care le deschid calea 

către soluţia problemei. Şcoala este viaţă – acest laitmotiv al ECD/EDO se aplică şi învăţării bazate pe 

sarcini de lucru. Multe situaţii din viaţa reală constau în găsirea de soluţii pentru probleme. Învăţarea 

prin sarcini de lucru pregăteşte elevii pentru viaţă prin crearea de situaţii din viaţa reală drept cadre de 

învăţare. 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru urmează un model care poate fi descris în termeni generali. Dacă 

profesorul respectă acest model, potenţialele de învăţare prin practică, adică învăţarea activă, se vor 

dezvolta aproape de la sine: 

Elemente ale învăţării bazate pe sarcini de lucru 

 

Elevii se confruntă cu o sarcină care trebuie rezolvată 

(prezentată de profesor sau de un manual). 

 

Elevii îşi planifică acţiunile.  

 

Elevii pun în aplicare planul de acţiune. 

 

Elevii reflectează asupra procesului lor de învăţare şi îşi 

prezintă rezultatele.  

Este important ca elevii să experimenteze principiile învăţării bazate pe sarcini de lucru în mod 

frecvent în diferite contexte. O bună sarcină de lucru care ridică multe probleme care trebuie rezolvate 

este cel mai bun mijloc de a crea un mediu activ şi interesant de învăţare.  
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Set de instrumente pentru profesori 
Instrumentul 2: Învăţarea prin cooperare 

Această formă de predare nu înseamnă că elevii sunt lăsaţi pur şi simplu să lucreze în grupuri în 

speranţa că activitatea va fi realizată cumva. Scopul acesteia este un proces de învăţare într-o formă 

dedicată ariei de învăţare socială din cauza lipsei succesului cognitiv vizibil. Cu toate acestea, expresia 

„învăţare prin cooperare” se concentrează asupra rezultatelor elevilor. 

Distribuirea clară a rolului între membrii grupului este o condiţie obligatorie pentru o predare de 

succes, conform unui model cooperativ. În cadrul acestuia, sarcinile formale care oferă un statut egal 

al membrilor sunt distribuite şi practicate, iar aceasta conduce la o învăţare de succes. Însă, este 

evident că nu fiecare sarcină este potrivită pentru acest tip de predare şi, prin urmare, nu se 

intenţionează o relaţie polarizată între formele de învăţare prin cooperare şi predarea centrată pe 

profesor. În cadrul acestui model de predare, profesorul joacă un rol clar şi semnificativ. Succesul 

învăţării prin cooperare, aşa cum au arătat multe comparaţii între clase, depinde de elementele de bază. 

Următoarea procedură pare să fie încercată şi testată de mulţi profesori:  

 

Învăţarea prin cooperare: cum se organizează un grup  

1. Numele membrilor grupului sunt enumerate în ordine alfabetică. 

2. Fiecărei persoane din grup i se atribuie unul din următoarele roluri. 

Moderator: Această persoană se asigură că toţi membrii înţeleg sarcina de lucru şi este, de 

asemenea, şi purtătorul de cuvânt al grupului.  

Reporter:  Această persoană organizează prezentarea produsului final.  

Responsabilul cu 

materialele: 

Această persoană se asigură că toate materialele necesare sunt disponibile şi 

că la final, totul a fost pus în ordine. 

Planificator:  Această persoană se asigură că grupul îşi gestionează bine timpul şi verifică 

ca grupul să respecte programul său. Această persoană se asigură că grupul îşi 

planifică cursul acţiunii într-un mod rezonabil la începutul lucrului împreună 

şi adaptează acest plan în mod corespunzător. 

Mediator:  Această persoană rezolvă orice probleme din cadrul grupului.  

3. Reguli: 

a) Unii membri ai grupului au sarcini de lucru /roluri speciale, dar fiecare persoană este 

responsabilă de întregul proces şi de rezultatele grupului.  

b) Dacă profesorului sau elevului lider i se va adresa o întrebare, întregul grup trebuie să decidă ce 

întrebare trebuie adresată. Astfel, grupul decide în mod colectiv cu privire la întrebare. Liderii nu 

răspund întrebărilor individuale pe durata acestui proces de grup.  

c) Fiecare grup este responsabil de prezentare. Fiecare membru al grupului este responsabil de 

răspunsul la fiecare întrebare.  

Profesorii care adesea utilizează metoda lucrului în grup spun că, adeseori, este important ca elevii să 

îşi păstreze rolurile pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru conferă o anumită siguranţă, 

accelerează învăţarea şi îmbunătăţeşte performanţa grupului. 



Educație pentru democrație 

 

Set de instrumente pentru profesori 
Instrumentul 3: Moderarea activităţilor frontale (discuţie şi gândire critică) în 

orele de ECD/EDO 

Introducere 

Elevii îşi împărtăşesc gândurile şi ideile, îndrumaţi de profesorul lor. Asta e tot. Cadrul este simplu, 

fiind nevoie doar de o tablă sau de un flipchart, dar sarcina profesorului este una dificilă. „Dialogurile 

socratice” ale lui Platon marchează tradiţia îndelungată a acestui mod de predare, iar Socrate s-a axat 

pe problematizarea şi deconstrucţia perspectivelor false sau dogmatice ale partenerului său. Pentru 

profesorul de ECD/EDO, sugerăm un rol mai potrivit – unul axat pe sprijin, precum cel al unui 

facilitator. Aspectul dezvoltării competenţei – elevii învaţă cum să gândească şi îşi împărtăşesc 

gândurile – reprezintă un obiectiv la fel de important ca şi conţinutul. 

Elevii sunt angajaţi într-un proces de gândire şi învăţare interactivă de tip constructivist. Profesorul le 

acordă sprijin. În linii mari, procesul de gândire este efortul de a lega concretul de abstract. Activităţile 

frontale antrenează abilitatea elevilor de a gândi. Procesul de gândire necesită timp. Elevii precauţi 

sunt adesea persoane care gândesc lent. 

Doar şcoala poate oferi activităţi frontale ghidate ca o formă de învăţare. Întocmai ca prelegerea unui 

profesor, acestea pot fi adaptate exact la nevoile elevului, mult mai mult decât orice manual sau 

videoclip. Criticii au atras atenţia în mod drept asupra abuzului utilizării acestei forme: este aplicată 

prea des şi prea mult; profesorii pun întrebări de care elevii nu sunt interesaţi şi la care nu pot 

răspunde; profesorii joacă un tip de rol socratic dur, tratându-şi elevii ca subalterni de la care se 

aşteaptă să spună ceea ce profesorii vor să audă. 

Dar, dacă sunt folosite cu atenţie şi cu un anumit exerciţiu, activităţile frontale reprezintă una dintre 

cele mai puternice şi flexibile şi chiar indispensabile forme de învăţare în cadrul ECD/EDO. 

Următoarea listă prezintă potenţialele de învăţare şi oferă profesorului câteva sfaturi despre ce să facă 

şi ce să nu facă. Volumele II-IV din această ediţie de ECD/EDO oferă numeroase descrieri ale 

activităţilor frontale cu elevii, elevi de la ciclul primar la ciclu secundar superior. Prin urmare, nici un 

exemplu nu este inclus cu referire la acest instrument. 

Rolul elevului 

Elevii: 

– participă la sesiune cu o anumită experienţă – la niveluri diferite, şi sunt interesaţi de subiectul 

aflat în discuţie; 

– ştiu că aportul lor este binevenit şi că nu se acordă note pentru ideile sau pentru sugestiile 

„greşite”; 

– au „partea leului” din timpul de vorbire; 

– au diferite nevoi de învăţare (exemplu: „persoane care gândesc lent” – „persoane care vorbesc 

repede”). 

Rolul profesorului 

Profesorul: 

– comunică cu clasa şi este capabil şi dispus să improvizeze, reacţionând la orice spun elevii; 

– înţelege în întregime subiectul şi are o idee clară despre rezultatul sesiunii; 

– controlează, dar nu domină şedinţa plenară, având o mică parte din timpul de vorbire;  

– le oferă elevilor suficient timp de gândire; 

– ascultă fără a-şi lua notiţe; 
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– ascultă activ, „adăugând” idei pe care le sugerează elevilor; 

– încurajează elevii să participe şi îi abordează pe elevii care au tendinţa să nu vorbească; 

– se comportă ca o persoană care cronometrează, ca un manager de grup, ca un manager de proces;  

– structurează discuţia folosind tabla (sau, de preferat, un flipchart), oferind imagini, simboluri, 

exemple, informaţii, concepte şi scheme; 

– identifică nevoile de învăţare ale elevilor şi reacţionează corespunzător. Îi iniţiază pe elevi în 

aspecte pe care aceştia nu le cunosc şi se asigură că argumentele şi mentalităţile care sunt greşite 

sau incomplete sunt criticate şi deconstruite de un elev sau de profesor. 

Teme şi contexte adecvate în cadrul ECD/EDO 

Temele adecvate includ: 

– lucru cu input-uri oferite de elevi (întrebări, comentarii, prezentări, teme, experienţă şi 

sentimente); 

– lucru cu input-uri oferite de profesor (întrebări, sugestii, imagini, prelegeri); 

– introducerea unui concept nou; 

– follow-up la o sarcină de lectură sau de cercetare; 

– follow-up la o etapă a învăţării bazate pe o sarcină de lucru sau pe probleme (dezbatere, reflecţie); 

– feedback; 

– elaborarea unei ipoteze pentru o cercetare viitoare. 

Potenţial de învăţare 

Elevii: 

– creează contextul pentru un nou concept pe care profesorul îl transmite prin instruire (învăţare în 

sens constructivist); 

– experimentează cum funcţionează procesul de gândire – pun întrebări, se gândesc cu atenţie la 

răspunsuri, legând concretul de abstract şi invers (dezvoltarea competenţelor prin demonstraţii ale 

gândirii analitice şi ale judecăţii critice); 

– îşi împărtăşesc criteriile de analiză şi reflectează asupra motivelor alegerii criteriilor respective 

(competenţa de a judeca sau învăţarea interactivă în sens constructivist); 

– vede clasa ca pe o micro-comunitate de învăţare la care sunt încurajaţi să participe (învăţare prin 

democraţie şi drepturile omului); 

– sunt trataţi ca experţi (cu efectul creşterii stimei de sine); 

– emit o părere după ce au luat în calcul perspective controversate asupra unei probleme politice 

(simularea procesului de luare a deciziilor).  

Pregătire 

Criterii pentru alegerea unei teme: 

– Elevii trebuie să fie informaţi cu privire la tema de discuţie (corelare cu experienţa elevilor). 

– Elevii îşi dau seama de ce tema merită discutată (relevanţă, interes personal). 

– Controversă: tema ridică o problemă şi permite elevilor să aibă puncte de vedere diferite; 

profesorul are un punct de vedere personal, dar nu deţine „soluţia corectă”. 



Educație pentru democrație 

– Profesorul are în minte o matrice care îi permite să anticipeze majoritatea lucrurilor pe care elevii 

e posibil să le spună şi să integreze ideile acestora într-un cadru conceptual (de exemplu, păreri 

pro şi contra, criterii de corectitudine şi eficienţă, concret şi abstract, interese şi compromis). 

– Dacă discuţia nu începe cu implicarea unui elev, profesorul se gândeşte la un punct de pornire (o 

întrebare sau o sugestie, de exemplu). 

– Profesorul face rezumatul activităţii – de exemplu, o diagramă cu un concept nou, o teză sau un 

set de cuvinte cheie pe care elevii le folosesc într-un text ca o temă ulterioară pentru acasă. 

Câteva indicaţii 

– Atunci când faceţi o sugestie sau puneţi o întrebare, acordaţi-le elevilor timp de gândire – 

aşteptaţi câteva secunde. Apoi, daţi cuvântul mai multor elevi pe rând. 

– Variante (necesită mai mult timp, dar îmbunătăţesc în mare măsură, calitatea contribuţiilor 

elevului şi ale profesorului): atunci când faceţi o sugestie sau puneţi o întrebare: 

→ acordaţi-le timp elevilor să îşi scrie ideile şi apoi lăsaţi-i să ia cuvântul; elevii îşi citesc ideile 

sau colectaţi ideile lor scrise, pe podea sau pe un poster şi grupaţi-le; 

→ lăsaţi elevii să îşi împărtăşească ideile în perechi şi apoi lăsaţi-i să îşi prezinte rezultatele. 

– Regula de bază: „O întrebare a profesorului – multe răspunsuri din partea elevilor”. În ceea ce 

priveşte gestionarea timpului, aceasta ar putea fi întreaga activitate în plen, încheiată de rezumatul 

sau concluzia profesorului. 

– Asiguraţi-vă că elevii sunt aşezaţi în pătrat sau în cerc, permiţându-i-se astfel fiecăruia să se 

adreseze şi să îi privească pe ceilalţi. 

– Asiguraţi-vă că elevii se pot înţelege unii pe alţii. Încurajaţi-i să îşi explice ideile şi terminologia 

pe care ceilalţi elevi nu le cunosc. 

Câteva contraindicaţii 

Evitaţi: 

– să puneţi întrebări la care se răspunde cu da/nu. Veţi fi obligaţi să puneţi următoarea întrebare 

imediat. Optaţi pentru întrebările deschise sau pentru sugestii. Întrebările următoare pot fi mai 

ferme şi mai specifice; 

– să vă pierdeţi într-o discuţie cu unul sau doi elevi. Dimpotrivă, adresaţi clasei întrebările acestora; 

– să vă eschivaţi sau să ignoraţi afirmaţiile elevilor care vă iau pe nepregătite. Acestea pot fi cele 

mai interesante! Încă o dată, implicaţi clasa; 

– să comentaţi fiecare afirmaţie în parte a elevilor cu care sunteţi de acord sau cu care nu sunteţi de 

acord. În schimb, oferiţi o sugestie care să îi ajute pe elevi să identifice puncte tari sau puncte 

slabe în argumentele reciproce; 

– să vă limitaţi rolul la a acorda cuvântul elevilor în ordinea în care au ridicat mâna. Destul de des, 

elevii vor aborda diferite aspecte şi sub-teme, iar discuţia poate degenera în confuzie şi haos. Prin 

urmare, luaţi iniţiativa şi decideţi sau sugeraţi asupra cărui subiect să se pună accent prima dată. 

Atrageţi atenţia asupra faptului că timpul şi concentrarea sunt prea limitate pentru a discuta totul 

dacă elevii pun la îndoială nevoia de a prioritiza. 

Profesorul în calitate de improvizator ; elevii declanşează o discuţie 

Până acum, am avut în vedere activităţile frontale pe care profesorul le-a inclus în planificarea lecţiei 

de ECD/EDO. 

Cu toate acestea, elevii pot solicita o discuţie în mod spontan, adeseori făcând o observaţie sau un 

comentariu care stârneşte o controversă. Dacă vreodată timpul permite, profesorul trebuie să le acorde  
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elevilor oportunitatea de a face acest lucru. Nevoile lor de învăţare sunt aparente – ei, sau cel puţin unii 

dintre ei, sunt interesaţi de o problemă. 

Exemple: 

– „În cele din urmă, te poţi baza doar pe familia ta.” 

– „Consider că, în cazul anumitor oameni, pedeapsa cu moartea este o idee bună. ” 

– „Ce se întâmplă cu politicienii care nu îşi respectă promisiunile electorale?” 

– Un elev face referire la o problemă actuală dintr-un cotidian. 

Într-o astfel de situaţie, elevii le dau profesorului lor o sarcină. Acesta trebuie să modereze o discuţie 

fără o pregătire în prealabil, doar prin improvizaţie. Profesorii nu trebuie să se teamă de o astfel de 

situaţie. De obicei, profesorul are o idee despre subiectul discuţiei, iar modurile de interacţiune sunt 

aceleaşi ca în cazul activităţilor de învăţare incluse într-un plan de lecţie. O situaţie asemănătoare 

apare atunci când elevii cer profesorului o explicaţie pe loc („ce înseamnă democraţia?”). 

Iată câteva recomandări despre modul de a reacţiona în situaţii spontane: 

– Cereţi elevului(lor) care a(au) iniţiat discuţia să explice problema clasei. Acest lucru acordă 

fiecăruia şansa de participa şi vă acordă şi vouă timpul necesar de gândire.  

– Clarificaţi cât timp doriţi să staţi deoparte. Decideţi cum doriţi să continuaţi subiectul(ele) şi lecţia 

după discuţie.  

– Atunci când ascultaţi ceea ce au de spus elevii, fiţi atenţi la ceea ce ştiu şi la ceea ce au înţeles sau 

nu. 

– Luaţi iniţiativa de a face un rezumat sau de a trage o concluzie la discuţie. Calitatea rezumatului 

sau a concluziei nu va fi probabil aceeaşi pe care aţi fi avut-o dacă aţi fi avut timp înainte să vă 

gândiţi, dar îi ajută pe elevi mai mult decât dacă aţi încheia discuţia fără a formula cel puţin o 

concluzie preliminară despre de ce anume a fost purtată discuţia şi la ce a dus aceasta. 

– În mod alternativ, puteţi stabili aceasta ca o sarcină de lucru ulterioară pentru elevi, dar doar dacă 

aveţi o soluţie în minte.  



Educație pentru democrație 

 

Set de instrumente pentru profesori 
Instrumentul 4: Intervievarea unui specialist – cum să colectăm informaţii 

În ECD/EDO, există multe situaţii când elevii trebuie să obţină informaţii intervievând oameni care 

vin din afara clasei. 

Aceste interviuri pot avea loc în clasă sau clasa sau un grup de elevi îi pot vizita în afara şcolii.  

Partenerii de interviu pot fi experţi în sensul strict al cuvântului, ca de exemplu un membru al 

parlamentului naţional sau local, un reprezentant al unui consiliu administrativ sau un om de ştiinţă. 

Dar partenerii de interviu pot fi şi oameni care au o experienţă socială sau profesională specifică, ca de 

exemplu un muncitor care lucrează în echipă, o mamă care îşi creşte singură copiii, un emigrant sau un 

şomer. 

Vom lăsa deoparte problema privind persoana care contactează expertul. În majoritatea cazurilor, 

această persoană este profesorul, dar, bineînţeles că această sarcină poate fi delegată elevilor, în mod 

special celor din învăţământul secundar. Mai curând ne vom axa pe modul în care elevii pregătesc şi 

realizează un interviu. 

În mod clar, trebuie evitat un scenariu în care profesorul sau câţiva elevi intervievează un specialist, 

iar restul clasei se uită, neînţelegând de ce sunt puse anumite întrebări. Un interviu implică competenţe 

care sunt utile în orice fel de proiect, studii de teren sau lucru mai avansat în domeniul științei sau în 

mass-media. 

Un model standard al procedurii de pregătire a unui interviu cu un expert include următoarele etape: 

1. Elevii identifică o problemă importantă care merită un studiu mai detaliat. 

2. Profesorul sugerează ca elevii să ia interviu unui specialist. Profesorul contactează expertul şi 

stabileşte data pentru interviu, fie în clasă sau într-un loc din afara şcolii. 

3. Profesorul explică elevilor care va fi sarcina lor: în timpul disponibil pentru interviu (45-90 

minute), elevii pot pune un număr de întrebări cheie. Având în vedere că fiecare dintre aceste 

întrebări cheie va necesita un timp de răspuns, iar răspunsurile vor da naştere la alte câteva 

întrebări, elevii trebuie să decidă asupra căror întrebări sau probleme să se concentreze. Elevii vor 

forma grupuri, fiecare fiind responsabil de o singură întrebare cheie. Fiecare grup va avea un timp 

(10-15 minute) pentru a intervieva expertul. Este important ca elevii să înţeleagă acest cadru şi 

scopul său, astfel că profesorul trebuie să răspundă la orice întrebare cu răbdare şi cu atenţie. 

4. În activitate frontală, elevii vor face un brainstorming. Ei scriu toate întrebările la care se gândesc, 

pe care ar vrea să le adreseze, pe cartonaşe sau pe bileţele, folosind un cartonaş nou pentru fiecare 

întrebare. Pentru a evita irosirea timpului, profesorul poate limita numărul de cartonaşe pentru 

fiecare elev la două sau la trei. După 5-8 minute, aceste întrebări sunt puse pe tablă sau pe 

flipchart, iar elevii vin în faţă şi îşi prezintă ideile. 

5. Întrebările care se referă la o temă sunt grupate într-o întrebare cheie. Apoi, elevii decid ce 

întrebări cheie vor folosi în cadrul interviului şi în ce ordine vor fi adresate. Într-o sesiune de 60 

de minute, nu vor fi adresate mai mult de patru întrebări cheie. Ca regulă, prima ar trebui să fie 

referitoare la persoana însăşi astfel ca elevii să aibă o idee despre persoana cu care vorbesc. 

Ultimele 10 minute ar trebui lăsate unui rând de discuţii deschise sau de întrebări suplimentare 

adresate de elevi, în mod individual. 

6. Elevii formează grupuri. Iau, de pe tablă sau de pe flipchart, cartonaşele cu sugestiile elevilor şi 

decid dacă le includ sau nu în interviu. 

7. Dacă elevii nu au experienţă în ceea ce priveşte interviurile, profesorul trebuie să le facă o scurtă 

instruire despre tehnica de bază a intervievării. Întrebarea de deschidere ar trebui să fie generală, 

permiţând partenerului să ofere multe informaţii şi cuvinte cheie. Apoi, elevii pot adresa întrebări 

complementare mai specifice. În general, întrebările la care se poate răspunde cu da sau nu ar trebui  

evitate, deoarece o nouă întrebare trebuie adresată imediat după acestea. Elevii ar trebui de 

asemenea să se asigure că nu amestecă discuţia cu interviul („Sunteţi de acord cu mine că …?”). 
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8. La final, elevii trebuie să aibă o listă de patru-şase întrebări pe care le-au pus în ordine şi le-au 

stabilit locul. Pentru a avea mai multă încredere, clasa poate face repetiţii ale interviului într-un 

joc de roluri, profesorul jucând rolul specialistului. 

9. Este importantă clarificarea rolurilor membrilor echipei pe durata interviului. Cine şi ce întrebări 

va adresa? Cine va nota răspunsurile? Cine va înlocui un membru al echipei care este absent în 

ziua interviului? Intervievatorii trebuie să poată menţine contactul vizual cu partenerul, deci e 

nevoie de una sau două persoane care iau notiţe (vezi modelul de chestionar de mai jos). Nu se 

recomandă folosirea unui reportofon, deoarece transcrierea durează prea mult timp pentru elevi. 

În schimb, aceştia ar trebui să se concentreze pe ideile esenţiale şi să îşi transcrie notiţele într-un 

text complet din memorie, imediat după interviu. 

10. După interviu, echipele raportează în clasă, oral şi/sau scris. În funcţie de echipamentul 

disponibil, acest lucru se poate face printr-un document printat, în gazeta de perete sau în format 

electronic. Acum este momentul să facem referire la contextul care a dat naştere acestui interviu. 

Am primit informaţiile de care aveam nevoie? Ce am învăţat? Ce alte întrebări au apărut? 

11. Elevii trebuie, de asemenea, să revadă procesul şi abilităţile pe care le-au dobândit şi problemele 

cu care s-au confruntat. Toate acestea îi vor oferi profesorului un feedback important pentru 

planificarea sarcinilor de lucru viitoare.  

Fişă de planificare pentru o echipă de interviu 

Interviu cu __________________________________ 

Data: _______________ Locul: ___________________ 

Timp disponibil per grup: _______ minutes. 

Echipa nr. _____ Tema: ___________________________ 

Membrii echipei: 
 

Nr. Întrebare cheie Intervievator Persoana care ia 

notiţe 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Set de instrumente pentru profesori 
Instrumentul 5: Stabilirea obiectivelor predării bazate pe competenţe

47
 

 

1. Curriculum standard (doar unul): 

 

 

 

 

 

 

2. Vă rog să răspundeţi la următoarea întrebare: 

Ce este capabil un elev să facă după ce a dobândit competenţa pe care aţi avut-o în vedere? 

Descriere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vă rog să descrieţi ce ar trebui, la nivel minim, să fie capabil să facă un elev şi, apoi, gândiţi-vă la niveluri 

mai avansate de realizare. 

 

 

 

 

 

După ce elevii mei au participat la lecţiile de ECD/EDO despre ……..constând în x lecţii …….. 

… aştepteptarea minimă de la 

fiecare elev este să fie capabil să … 

… mi-ar plăcea ca elevii mei să fie 

capabili să … 

… de fapt, sper ca elevii mei să fie 

capabili să … 

„Standard minim” (acceptabil) „Standard normal” (satisfăcător) „Standard expert” (bine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
47

 Vezi capitolul din acest volum referitor la competențe în EDC/EDO. Acest instrument se bazează pe Ziener G (2008), 

Bildungsstandards in der Praxis. Kompetenzorientiert unterrichetn (2nd edn), Seelze-Velber, p.56. 
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4. Primele etape în planificarea lecţiilor de EDC/EDO 

Obiective Contribuţia profesorului Activităţi, sarcini de lucru ale 

elevilor  

   

   

   

   



 



Partea I – Ce înseamnă democrația și drepturile omului 

 

Capitolul 2 

Set de instrumente pentru elevi 

1. Introducere 

Profesorii care predau cursuri de ECD/EDO pot planifica şi pregăti lecţia perfect. Dar, în ciuda celei 

mai bune pregătiri, o lecţie poate să meargă prost dacă profesorii uită să aibă în vedere abilităţile 

elevilor cu privire la anumite tehnici. Acest lucru se poate întâmpla şi celor mai buni şi mai 

experimentaţi profesori. O lecţie se poate desfăşura bine doar dacă elevii au dobândit anumite metode 

şi ştiu cum să le folosească. 

Din experienţa dobândită în diverse programe pentru profesorii de ECD/EDO din întreaga Europă, am 

decis să includem acest set de instrumente în acest volum. Acest set de instrucţiuni, fişe de lucru, 

instrumente şi liste de verificare pot fi considerate o bază de date la care elevii au acces atunci când nu 

sunt familiarizaţi cu o anumită metodă sau tehnică. 

Este de datoria profesorului să explice când, cum şi ce instrument trebuie folosit. Şi, de asemenea, este 

de datoria profesorului să decidă când şi ce instrument să prezinte elevilor, fie că setul de instrumente 

este un instrument prezentat în clasă, uşor de accesat tot timpul, fie că este vorba de un set de 

instrumente care poate fi folosit şi pentru temele de acasă. 

Următorul set de instrumente poate ajuta elevii cu o serie de diferite lucruri, ca de exemplu: 

– cum să aduni şi să cauţi informaţii; 

– cum să selectezi informaţiile; 

– cum să desfăşori o activitate creativă; 

– cum să îţi prezinţi activitatea; 

– cum să lucrezi cu alţi elevi. 

Fiecare instrument este prezentat pe o pagină separată. Poate fi citit individual de către elevi sau – 

dacă profesorul decide astfel – în perechi sau în grupuri mici. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 1: Fişă de lucru pentru elevi pentru a-şi planifica programul de 

învăţare 

– Îmi voi stabili următorul obiectiv – pentru următorul capitol/unitate de învăţare/azi etc.: ...  

– Astăzi, voi aborda următoarele sarcini: ...  

– Sunt interesat în special de: ... 

– Întâmpin anumite dificultăţi în ceea ce priveşte: ... 

– Am stabilit următorul plan: ... (Ce voi face prima dată? Ce voi face după asta? Unde voi învăţa? 

Când voi lua o pauză? Când îmi voi termina activitatea? )  

– Îmi voi discuta planul cu: .. 

– Voi fi mulţumit de ceea ce am învăţat dacă voi reuşi următoarele: … 

– Voi avea în vedere următoarele materiale de învăţare: … 

– Pentru a mă asigura că voi lucra în linişte, voi lua următoarele măsuri: ... 

– Pentru a-mi îmbunătăţi învăţarea, voi cere sprijinul următorilor copii: … 

– Când sunt obosit, mă voi înviora prin: ... 

– Dacă nu îmi mai face plăcere să învăţ, voi … 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 2: Fişă de lucru pentru elevi pentru a reflecta asupra propriei 

învăţări 

– Care au fost primele mele activităţi de învăţare? 

– Care au fost următoarele etape de învăţare? 

– Când mi-am permis să iau o pauză? 

– Cât timp am învăţat singur? 

– Cât timp am învăţat împreună cu alt copil? 

– Când am învăţat într-un grup? 

– Am învăţat bine în grup? 

– Mi-am realizat activităţile de învăţare conform planului meu? 

– Aş putea să mă concentrez asupra activităţii mele fără să fiu deranjat? Am fost distras vreodată? 

Trebuie să îmi îmbunătăţesc puterea de concentrare? 

– M-am asigurat că am învăţat bine? 

– M-am simţit plictisit în timp ce învăţam? 

– Am învăţat cu plăcere? 

– Când m-am bucurat să învăţ? 

– În timp ce învăţam, m-am simţit sigur că voi avea succes? (Învăţare cu încredere de sine) 

– Cum mi-am manifestat interesul faţă de subiect şi cum a ajuns să îmi placă să învăţ? 

– Ce strategii şi tehnici de învăţare am aplicat? 

– Am învăţat bine? Ce am făcut bine, ce nu am făcut bine? 

– Ce a fost dificil pentru mine? Cum am depăşit aceste dificultăţi? 

– Ar trebui să lucrez mai repede sau mai încet? 

– Ar trebui să schimb ceva? 

– Cum pot să îmi îmbunătăţesc viaţa? 

– Aceasta este ceea ce voi încerca să realizez în următoarea mea sarcină de învăţare: … 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 3: Fişă de lucru pentru elevi pentru a reflecta asupra achiziţiilor 

lor 

– Ce am învăţat? 

– Chiar am făcut un progres? 

– Chiar am înţeles ceea ce am învăţat? 

– Sunt capabil să aplic abilităţile nou dobândite, în diferite situaţii? 

– Unde şi când pot să folosesc ceea ce am învăţat? 

– Eu, personal, sunt mulţumit de ceea ce am reuşit? 

– Mi-ar plăcea să înţeleg sau să fiu capabil să aplic ceva chiar mai bine? 

– Mi-am îndeplinit obiectivul de învăţare? 

– Ce trebuie să mai învăţ? 

– Îmi voi stabili noi obiective pentru procesul viitor de învăţare? 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 4: Cercetare în biblioteci 

În biblioteci, puteţi găsi multe informaţii de care aveţi nevoie atunci când cercetaţi o temă. Pentru a 

putea folosi aceste informaţii, trebuie să fiţi capabili să le alegeţi pe cele mai relevante. Următoarea 

listă de verificare vă poate ajuta să găsiţi informaţiile (în cercetare). 

1. Care este scopul meu? 

– Ce creez? Cum ar trebui să arate produsul final? Ar trebui să fie o prezentare? Un raport? Un afiş? 

– Va trebui să căutaţi diferite tipuri de informaţii în funcţie de scopul muncii voastre. Pentru a face 

un afiş, trebuie să găsiţi imagini pe care să puteţi să le tăiaţi; pentru un raport, trebuie să găsiţi 

informaţii exacte despre o temă. 

2. Care sunt informaţiile de care am nevoie? 

– Notaţi-vă tot ceea ce cunoaşteţi despre temă (o hartă conceptuală vă poate ajuta în acest sens). 

– Notaţi-vă tot ceea ce aţi vrea să aflaţi despre temă (puncte evidenţiate pe harta conceptuală). 

Stabiliţi exact despre ce aspect al temei v-ar plăcea să învăţaţi. În funcţie de felul în care va arăta 

produsul final, e posibil să fie nevoie să stabiliţi mai multe sau doar câteva aspecte. 

3. Cum găsesc informaţii şi cum le organizez? 

– Uitaţi-vă prin cărţi, reviste, la filme etc. pe care le-aţi găsit în bibliotecă şi decideţi dacă vă pot 

răspunde la întrebările pe care le-ţi pus. Indexurile şi cuprinsurile vă pot fi de folos. 

– Pe o bucată separată de hârtie, notaţi titlul cărţii şi numărul paginii unde aţi găsit informaţiile. 

Puteţi, de asemenea, să marcaţi pagina cu ajutorul unui semn de carte sau cu un post-it. 

– Adeseori, poate fi util să fotocopiaţi pagina. Totuşi, nu uitaţi să notaţi pe copie, titlul cărţii. 

– Uitaţi-vă la imaginile din reviste. Fotocopiaţi-le sau marcaţi pagina cu ajutorul unui semn de carte. 

– Dacă utilizaţi un film, vizionaţi-l şi opriţi de fiecare dată când este descris ceva interesant. 

– Strângeţi materialele şi puneţi-le într-un dosar de plastic. 

– Subliniaţi cele mai importante informaţii. 

– Scrieţi pe o foaie de hârtie, cu cuvintele voastre, cele mai importante informaţii despre o temă.  

4. Cum prezint informaţiile? 

De exemplu, puteţi: 

– să faceţi un afiş; 

– să organizaţi o expoziţie; 

– să ţineţi un discurs; 

– să realizaţi o prezentare pe folie transparentă la retroproiector; 

– să scrieţi un articol de ziar; 

– să prezentaţi un videoclip. 

5. Cum îmi evaluez cercetarea? 

– Aţi învăţat ceva nou? 

– Aţi găsit destule informaţi utile? 

– Ce etape din activitatea voastră de cercetare au mers bine? Ce a fost dificil? 

– Ce aţi face diferit data viitoare? 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 5: Căutare pe Internet 

Puteţi găsi pe Internet informaţii despre orice subiect pe care vi-l puteţi imagina. Trebuie să aveţi în 

vedere cum veţi proceda pentru a găsi cele mai importante şi mai exacte informaţii despre tema care 

vă interesează. 

Găsirea informaţiilor 

Notaţi-vă pe o foaie de hârtie cuvintele cheie despre tema dată sau aleasă. Încercaţi să vă gândiţi ce 

anume vreţi să ştiţi despre tema respectivă. 

Exemple: 

– EDC/HRE; 

– Consiliul Europei; 

– minorităţi; 

– democraţie. 

Combinaţi termenii de căutare, de exemplu „pieţe din oraşe medievale”, folosind ghilimelele. 

– Ce combinaţii de cuvinte vă ajută să găsiţi cele mai relevante informaţii despre tema respectivă? 

Notaţi-vă aceste criterii pe o foaie de hârtie. 

Verificarea informaţiilor 

Având în vedere că oricine poate accesa Internetul şi poate posta informaţii, este important să 

verificaţi de două ori informaţiile pe care le găsiţi înainte de a le utiliza. 

Încercaţi să clarificaţi următoarele probleme: 

– Pot fi găsite aceste informaţii şi pe alte pagini de pe Internet? 

– Cine a făcut aceste informaţii accesibile publicului? 

– Ce interes ar putea avea această persoană sau organizaţie în a face aceste informaţii publice?  

– Este de încredere această persoană sau organizaţie? 

Comparaţi informaţiile de pe Internet cu informaţii din alte surse: 

– Găsiţi aceleaşi informaţii într-o carte, într-un interviu sau în propriile experienţe?  

– Sunt informaţiile de pe Internet actualizate, inteligibile, mult mai cuprinzătoare decât cele pe care 

le găsiţi într-o carte, într-un interviu sau prin propria observaţie? 

– Ce informaţii corespund cel mai bine scopului vostru? 

Salvarea informaţiilor 

În momentul în care aţi găsit un site bun pe Internet la care doriţi să reveniţi mai târziu sau pe care 

doriţi să îl utilizaţi ca sursă pentru activitatea voastră, faceţi-vă lista personală de site-uri: 

– Deschideţi un document separat. 

– Selectaţi URL-ul (adresa). 

– Copiaţi URL-ul apăsând, în acelaşi timp, tasta CTRL (control) şi tasta C. 

– Inseraţi URL-ul în document apăsând, în acelaşi timp, tasta CTRL (control) şi tasta V. 

– Salvaţi documentul într-un fişier „lista site-uri_tema” – de exemplu, „lista site-uri_democraţie”. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 6: Realizarea interviurilor şi a sondajelor 

Puteţi strânge informaţii despre o temă atunci când întrebaţi oameni despre cunoştinţele lor privind 

subiectul sau când le cereţi părerea cu privire la subiectul respectiv.  

Puteţi întreba: 

– specialiştii – dacă doriţi să aflaţi ceva anume despre un subiect; 

sau 

– persoane care nu au cunoştinţe de specialitate despre subiect, dar sunteţi interesaţi să aflaţi ce 

părere au aceştia despre subiectul respectiv. 

Interviurile sau sondajele sunt făcute cel mai bine în cadrul unui grup mic. Astfel vă puteţi ajuta unul 

pe celălalt cu privire la întrebări şi la înregistrarea răspunsurilor. 

Parcurgeţi următoarele puncte de pe lista de verificare: 

– Scrieţi un răspuns scurt la fiecare întrebare. 

– Marcaţi întrebările la care nu aveţi un răspuns. 

– Discutaţi orice întrebare deschisă cu cei din clasă. 

Paşi de urmat 

1. Scopul 

– Care este subiectul nostru? Ce vrem să ştim? 

– Cum ar trebui să arate produsul final? 

2. Pregătire 

– Cine ar trebui intervievat? Câte persoane? Au vreo importanţă vârsta sau genul? 

– Cum alegem persoanele potrivite? 

– Când ar trebui să aibă loc interviul/sondajul? 

– Cum ar trebui să se desfăşoare? 

– Cine trebuie informat sau de la cine trebuie să obţinem permisiunea? 

– Cum vor fi înregistrate răspunsurile (înregistrat pe casetă, notiţe, chestionare)? 

3. Întrebările 

– Ce întrebări o să punem? 

– Câte întrebări putem pune? Cât timp avem la dispoziţie? 

– Puneţi întrebările împreună pentru a alcătui un chestionar. 

4. Desfăşurarea sondajului/interviului 

– Cum începem cu întrebările? 

– Cine şi ce rol are în cadrul grupului (cine pune întrebările, cine notează răspunsurile, cine 

porneşte şi opreşte reportofonul)?  

– Cum încheiem interviul? 



Educație pentru democrație 

5. Evaluare 

– Dacă aţi intervievat un specialist, gândiţi-vă la cele mai importante lucruri pe care le-a spus şi 

subliniaţi-le. 

– Dacă aţi întrebat mai multe persoane despre aceeaşi temă şi doriţi să ştiţi câte persoane au dat 

răspunsuri asemănătoare, sortaţi răspunsurile în mod corespunzător. 

6. Prezentarea 

Decideţi dacă prezentarea va fi: 

– împărtăşită în clasă; sau 

– scrisă într-un articol de ziar; sau 

– un afiş; sau 

– altceva. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 7: Interpretarea imaginilor 

La fel ca şi textele, imaginile conţin multe informaţii. Următoarele recomandări vă vor ajuta să 

interpretaţi şi să înţelegeţi imaginile. 

Descoperiţi informaţii despre o imagine 

– Care sunt cele mai importante culori din imagine? 

– Care sunt formele, modelele şi liniile vizibile? 

– Ce anume din imagine este mai mare sau mai mic faţă de realitate? 

– Cât de mare este în realitate obiectul/persoana din imagine? 

– Ce perioadă de timp (trecut, prezent) şi ce moment al anului sau al zilei sunt prezentate în 

imagine? 

– Din ce perspectivă vedeţi subiectul imaginii: prin ochii unei broaşte, ai unei păsări sau ai unei 

persoane? 

– Ce puteţi recunoaşte în imagine? 

– Ce tip de imagine este (o ilustraţie, un afiş, o pictură, o sculptură în lemn, un grafic, un colaj, un 

portret, un peisaj, o caricatură etc.)? 

– Ce este exagerat sau evidenţiat în imagine (lumină/întuneric, proporţii, prim-plan/fundal, colorit, 

mişcare/nemişcare, gesturi, expresii faciale)? 

Observaţi imaginea 

– Ce reţine atenţia în mod deosebit? 

– Ce vă place la ea? 

– Ce este specific pentru imagine 

– Cum vă simţiţi când vă uitaţi la imagine? 

– Care parte a imaginii este cea mai frumoasă? 

– Ce cuvinte vă vin în minte când vă uitaţi la imagine? 

Discutaţi pe marginea imaginii 

– Descrieţi imaginea cu cuvintele voastre. 

– Spuneţi unei alte persoane ce este semnificativ, extraordinar sau important în imagine.  

– Adresaţi-vă unul altuia întrebări despre imagine. 

– Trasaţi-vă sarcini unul altuia, ca de exemplu, caută, găseşte, arată, explică …. . 

– Discutaţi întrebări de genul: De ce au fost alese aceste imagini? Care imagini completează textul 

care aparţine imaginilor? Care imagini nu se potrivesc cu ceea ce este scris în text?  

Lucraţi cu imaginile 

– Alegeţi o imagine şi jucaţi scena pe care o vedeţi acolo. 

– Prezentaţi persoana pe care o vedeţi în imagine. 

– Modificaţi imaginile şi comentaţi pe marginea lor. 

– Comparaţi imaginile istorice cu imaginile pe care le aveţi. 



Educație pentru democrație 

– Explicaţi ce ar fi fost dificil de înţeles în text dacă nu aţi fi avut imaginile care să vă ajute.  

– Adăugaţi imagini adecvate care completează textul. 

– Comparaţi imaginile şi evaluaţi-le. Vă plac? Dacă nu, de ce nu? 

– Scrieţi o descriere a imaginii. 

– Gândiţi-vă la ce s-a întâmplat chiar înainte ca imaginea să fie realizată sau pictată/desenată.  

– Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă imaginea ar prinde viaţă. 

– Adăugaţi la imagine casete de dialog cu text. 

– Descrieţi mirosurile sau sunetele la care imaginea vă face să vă gândiţi.  

– Colectaţi imaginile cu subiecte similare. 

Interpretaţi imaginea 

– Ce titlu i-aţi da imaginii? 

– Unde a fost imaginea capturată sau pictată/desenată? 

– Ce a vrut fotograful/artistul să transmită prin această imagine?  

– De ce a fost capturată sau pictată/desenată această imagine? 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 8: Hărţi conceptuale 

O hartă conceptuală vă ajută să vă organizaţi gândurile. Aceasta este literalmente semnificaţia 

termenului. Hărţile conceptuale pot fi utile în multe situaţii diferite când trebuie să vă gândiţi la o 

anumită temă: colectarea ideilor, pregătirea unei prezentări, planificarea unui proiect etc. 

Analizaţi harta conceptuală de mai jos: 

– Care sunt principalele categorii? Care sunt subcategoriile? 

– Aţi mai fi adăugat alţi termeni? Dacă da, care anume? 

Instrucţiuni pentru crearea unei hărţi conceptuale 

– Scrieţi numele temei voastre în mijlocul unei coli de hârtie şi trasaţi un cerc în jurul temei. 

Asiguraţi-vă că folosiţi o coală de hârtie destul de mare. 

– Desenaţi câteva linii îngroşate care pornesc din cerc. Pe fiecare linie, scrieţi numele unei sub-teme 

legate de tema principală din cerc. 

– Din liniile îngroşate puteţi desena alte linii mai subţiri care reprezintă subcategoriile sau 

întrebările legate de sub-tema scrisă pe linia îngroşată. 

– Încercaţi să găsiţi cât mai mulţi termeni diferiţi şi să-i plasaţi în categoriile corecte. Puteţi folosi 

diferite mărimi de fonturi, simboluri şi culori. 

Comparaţi hărţile voastre conceptuale cu cele ale colegilor de clasă 

– Ce observaţi? 

– În ce fel se aseamănă hărţile conceptuale? 

– În ce fel se deosebesc? 

– Care sunt cei mai importanţi termeni? 

– Are sens organizarea subcategoriilor? 

– Lipseşte ceva important? 

– Ce aţi face diferit data viitoare? 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 9: Crearea posterelor 

Un poster vă permite să înregistraţi activitatea şi să o prezentaţi colegilor voştri. Este important ca un 

poster să fie organizat astfel încât să atragă atenţia oamenilor. Ar trebui să îi facă pe observatori 

curioşi să afle mai multe. 

În cadrul unui grup mic, analizaţi caracteristicile importante ale unui poster de succes şi gândiţi-vă la 

elementele pe care le puteţi include în posterul vostru. 

Dacă aţi pregătit deja un poster, puteţi folosi aceste caracteristici ca pe o listă de verificare pentru a 

evalua un alt poster. 

Listă de verificare 

Titlul: ar trebui să fie scurt şi interesant; vizibil de la distanţă. 

Scrisul: ar trebui să fie destul de mare şi lizibil. Dacă utilizaţi computerul, nu folosiţi prea multe 

fonturi diferite. Scrieţi propoziţii scurte care sunt vizibile de la distanţă. 

Imaginile, fotografiile, graficele: acestea ar trebui să sprijine ceea ce aveţi de spus şi să facă posterul 

interesant. Limitaţi-vă la câteva mai impresionante. 

Prezentare: unde ar trebui să fie aşezate titlul, sub-titlurile, marcatorii, simbolurile, casetele, 

fotografiile sau imaginile? Faceţi o schiţă a posterului înainte de a începe. 

Puneţi-le, cu grijă, împreună: posterul trebuie să respecte formatul ales, dar aceasta nu trebuie să fie 

o constrângere.  
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 10: Organizarea expoziţiilor 

O expoziţie ajută grupurile de elevi să îşi prezinte activitatea astfel încât ceilalţi (clasa sau cei invitaţi) 

să îşi facă o idee despre ceea ce au făcut grupurile. Următoarea listă de verificare vă poate ajuta să 

planificaţi şi să organizaţi o expoziţie. 

Listă de verificare 

1. Ce vrem să demonstrăm? 

– Care este principalul mesaj pe care expoziţia noastră încearcă să îl transmită? 

– Care ar putea fi titlul expoziţiei noastre? 

2. Cine este publicul? 

– Copii şi profesori din şcoala noastră? 

– Părinţi şi fraţi sau surori? 

– Clienţi dintr-un oficiu turistic? 

3. Unde va avea loc expoziţia? 

– În clasă sau în alt loc din cadrul şcolii? 

– Într-un spaţiu public (la primărie, de exemplu)? 

– Va fi destul spaţiu şi destul de luminos? 

– Vom avea infrastructura de care avem nevoie? 

4. Cum organizăm o expoziţie de neuitat? 

– Permitem ca modelele şi obiectele să fie atinse? 

– Prevedem un spaţiu pentru jocuri, teste, observare sau experimentare? 

– Punem muzică sau o interpretăm noi? 

– Oferim o trataţie? 

– Oferim un tur cu ghid al expoziţiei? 

– Creăm un pliant ca ghid al expoziţiei? 

– Organizăm un concurs sau pregătim un chestionar? 

5. Cine trebuie informat înainte de organizarea expoziţiei? 

– Profesorii din şcoala noastră? 

– Paznicii? 

– Membrii consiliului şcolii? 

– Directorul şcolii? 

– Specialiştii care ne pot ajuta? 

– Invitaţii? 

6. Ce avem de făcut? 

– Facem o listă personală de verificare? 

– Facem o listă de materiale? 



Educație pentru democrație 

– Facem un plan de activităţi (cine, ce şi când face)? 

– Ştim câţi bani sunt disponibili şi câţi au fost cheltuiţi? 

– Facem un pliant sau o invitaţie? 

– Informăm ziarele locale? 

7. Cum va fi evaluată expoziţia? 

– Care sunt cele mai importante criterii? 

– Cine va evalua expoziţia (profesorii, colegii de clasă, invitaţii)? 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 11: Planificarea şi susţinerea prezentărilor 

Puteţi ţine o expunere în faţa colegilor, părinţilor voştri sau în faţa altor copii din şcoala voastră. În 

orice caz, trebuie să pregătiţi expunerea bine. Următoarea listă de verificare vă va ajuta să faceţi acest 

lucru. 

Planificarea unei expuneri 

1. Cine va asculta? 

– Unde ar trebui să ţineţi expunerea? 

2. Cine ţine expunerea? 

– Ţineţi expunerea singur sau cu un grup? 

– Cum s-a organizat grupul? 

3. Care este scopul expunerii? 

– Ce ar trebui să înveţe audienţa? 

– Audienţa ar trebui să vă dea feedback? 

4. Cât timp aveţi la dispoziţie? 

– Ar trebui să păstraţi timp pentru audienţă să pună întrebări? 

– Ar trebui să păstraţi timp pentru audienţă să vă ofere feedback? 

5. Ce resurse sunt disponibile? 

– Tablă neagră/tablă albă? 

– Videoproiector? 

– Calculator şi videoproiector pentru o prezentare PowerPoint? 

– Afişe (flipchart)? 

– Dispozitiv stereo? 

6. Cum puteţi implica audienţa? 

– Acordaţi timp pentru întrebări. 

– Faceţi un puzzle sau un chestionar. 

– Circulaţi obiecte în rândul audienţei. 

7. Ce doriţi să spuneţi? 

– Gândiţi-vă la trei-şase titluri care sunt importante pentru tema voastră şi scrieţi-le pe câte o foaie 

de hârtie separată. 

– Notaţi, pe fiecare foaie de hârtie, câteva cuvinte cheie despre fiecare titlu. 

Susţinerea expunerii 

O prezentare poate fi împărţită în părţi diferite: o introducere, partea principală şi o concluzie. Iată 

câteva idei care să vă ajute la susţinerea expunerii. 



Educație pentru democrație 

1. Introducere 

– Începeţi cu un citat relevant sau arătând o imagine relevantă sau un obiect relevant. 

– Prezentaţi subiectul principal. 

– Explicaţi care este structura expunerii. 

2. Partea principală 

– Informaţi audienţa despre subiectul expunerii. 

– Puneţi în ordine hârtiile pregătite anterior care conţin titlurile şi informaţiile. 

– Organizaţi-vă expunerea în funcţie de aceste titluri. 

– De fiecare dată când începeţi cu un titlu nou, faceţi clar acest lucru, folosind o imagine sau o 

explicaţie.  

– Prezentaţi o imagine, un obiect sau o melodie care sunt relevante, pentru fiecare titlu nou. 

– Gândiţi-vă cum veţi prezenta imaginile – de exemplu, dacă circulă în public, puneţi-le într-o folie 

transparentă sau prezentaţi-le într-un poster.  

3. Concluzie 

– Spuneţi ce a fost nou pentru voi. 

– Spuneţi ce aţi învăţat. 

– Arătaţi o imagine finală. 

– Chestionaţi-vă colegii de clasă. 

– Acordaţi timp pentru întrebări. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 12: Pregătirea foliilor transparente pentru retroproiector sau a 

unei prezentări PowerPoint 

Prezentările PowerPoint sau foliile transparente prezentate cu ajutorul unui retroproiector sunt adesea 

folosite în timpul prezentărilor, şi aceleaşi reguli se aplică amândurora.  

Când realizaţi o folie/un slide, fiţi atenţi la următoarele: 

– fontul este clar şi lizibil; 

– se foloseşte doar un singur font; 

– documentul printat este mare; 

– există destul spaţiu între rânduri; 

– nu este prea mult text pe fiecare folie/slide; 

– foliile/slide-urile sunt curate, fără urme de toner sau de la copiere; 

– imaginile, hărţile şi graficele sunt destul de mari şi vizibile; 

– există doar câteva culori şi simboluri diferite; 

– foliile/slide-urile nu sunt prea multe. 

Ce este mai bine: prezentarea pe folii transparente sau prezentare PowerPoint? 

Există avantaje şi dezavantaje pentru fiecare. Aici veţi găsi câteva recomandări importante care vă pot 

uşura sarcina de a alege între prezentarea pe folii transparente şi prezentarea PowerPoint. 

Care formă de prezentare este potrivită pentru nevoile voastre? 

Citiţi următoarele puncte care vă vor ajuta să alegeţi. 

Foliile transparente sunt indicate dacă: 

– aveţi mai puţin de cinci folii de prezentat; 

– doriţi să arătaţi sau să explicaţi ceva anume între prezentările foliilor;  

– doriţi să scrieţi pe o folie transparentă în timpul prezentării; 

– vreţi doar să arătaţi o imagine pe fiecare folie; 

– doriţi să acoperiţi sau să descoperiţi ceva din imagine; 

– doriţi să împărţiţi sarcina cu cei din grupul vostru şi să atribuiţi o folie transparentă fiecărui 

membru al grupului. 

Prezentările în PowerPoint sunt indicate dacă: 

– aveţi multe informaţii de prezentat; 

– aveţi un număr mare de slide-uri; 

– doriţi să prezentaţi informaţii unele după altele în acelaşi slide; 

– doriţi să arătaţi ceva de pe Internet în timpul prezentării; 

– doriţi să prezentaţi un videoclip, o imagine digitală sau alte informaţii care au fost salvate în 

calculatorul vostru; 

– doriţi să prezentaţi videoclipul mai târziu sau doriţi să rearanjaţi slide-urile, altfel. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 13: Scrierea unor articole de ziar 

Pentru a-i informa pe ceilalţi despre tema voastră, puteţi încerca să jucaţi rolul unui reporter şi să 

scrieţi un articol pentru un ziar. În ECD/EDO, scrierea unui articol este şi un mod de a face publice, 

unele teme. Aceasta poate să ajute la schimbarea lucrurilor rele din societate. 

Un articol de ziar este împărţit în secţiuni diferite: 

– titlu: trebuie să fie scurt şi clar; 

– un paragraf de început: o introducere a temei în doar câteva propoziţii scurte; 

– autori: cine a scris articolul? 

– textul: articolul în sine; 

– sub-titluri: pentru a ajuta cititorul să vadă „capitolele”; 

– imagine: o imagine semnificativă relevantă pentru text care să conţină o scurtă explicaţie dedesubt.  

Listă de verificare 

– Comparaţi un articol de ziar din ziarul de astăzi cu exemplul schiţat mai sus. Puteţi identifica 

diferitele secţiuni? 

– Evidenţiaţi secţiunile folosind culori diferite. 

– Fiţi atenţi la fonturi (bold, normal, italic). 

– Comparaţi articolul vostru de ziar cu cele ale colegilor de clasă. 

– Folosiţi aceste secţiuni în propriul vostru articol de ziar. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 14: Punerea în scenă a unor spectacole 

Interpretarea poveştilor este un bun mod de a reflecta viaţa umană. Puteţi crea de asemenea scenete 

folosind o imagine, o melodie sau un obiect. Când interpretaţi, vă asumaţi un rol. Acest lucru 

înseamnă că încercaţi să preluaţi sentimentele unei anumite persoane şi să le interpretaţi. După 

spectacol, toată lumea va putea să se gândească care părţi din interpretare au părut „reale” şi care părţi 

au fost imaginate. 

Improvizaţie 

– Notaţi-vă cuvinte cheie care reprezintă interpretarea rolului. 

– Decideţi cine şi ce rol va juca şi ce trebuie să vă amintiţi în interpretarea fiecărui rol. 

– Adunaţi toate materialele necesare. 

– Repetaţi piesa. 

– Pregătiţi scena. 

– Bucuraţi-vă de spectacol. 

După aceea, discutaţi următoarele chestiuni: 

– Ce aţi văzut? 

– Au înţeles toţi, totul? 

– Ce a fost deosebit de bine? 

– În opinia voastră, a lipsit ceva? 

– Ce a fost puţin cam exagerat? 

– Ce întrebări avem cu privire la conţinut? 

Crearea unui spectacol plecând de la un text 

Citiţi povestea împreună şi creaţi scene: 

– Cine a fost implicat? Unde a avut loc? 

– Cum au abordat oamenii situaţia? Ce au spus? 

– Cum au reacţionat ceilalţi? 

– Cum s-a sfârşit povestea? 

– Decideţi cu privire la numărul de acte din piesă. 

– Cine şi ce rol va juca? Ce costume vor fi necesare? 

– Repetaţi piesa. 

– Evaluaţi-vă interpretarea împreună cu colegii de clasă. 

Crearea unui spectacol plecând de la o imagine 

– Căutaţi o imagine care ar putea fi folosită ca punct de plecare pentru o piesă. 

– Imaginaţi-vă în fotografia respectivă. 

– Adunaţi idei: cum au trăit/trăiesc oamenii din imagine? De ce sunt bucuroşi? De ce sunt trişti? 

– Creaţi un spectacol folosind această imagine şi notaţi-vă cuvinte cheie pentru fiecare scenă. 



Educație pentru democrație 

– Decideţi numărul de acte ale piesei. 

– Decideţi cine şi ce rol va juca şi ce este important la rolul respectiv. 

– Repetaţi piesa şi găsiţi recuzita. 

– Pregătiţi scena şi poftiţi invitaţii. 

– Evaluaţi-vă interpretarea împreună cu colegii de clasă. 
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Set de instrumente pentru elevi 
Instrumentul 15: Organizarea de dezbateri 

O dezbatere ne poate ajuta să ne dăm seama de existenţa unor opinii variate despre o temă şi să 

înţelegem avantajele şi dezavantajele problemelor controversate. Pentru a organiza o dezbatere, 

trebuie să existe o întrebare controversată la care răspunsul este da sau nu. Într-o democraţie, 

întotdeauna va exista mai mult decât o singură soluţie sau opinie. 

Două opinii – o dezbatere  

Iată cum funcţionează:  

– Împărţiţi clasa în două grupuri. Un grup este „pentru” (în favoarea) problemei, celălalt grup este 

„împotriva” problemei. 

– Fiecare grup găseşte argumente posibile
48

 pentru a-şi susţine opinia. Ar trebui, de asemenea, să 

pună laolaltă argumentele care sunt împotriva opiniei celuilalt grup. 

– Notaţi-vă argumentul folosind cuvinte cheie. 

– Fiecare grup desemnează doi purtători de cuvânt. 

– Dezbaterea este organizată în trei părţi: runda de deschidere, o dezbatere deschisă şi runda de 

încheiere: 

runda de deschidere: fiecare purtător de cuvânt explică pe scurt argumentul său. Grupul „pro” şi 

grupul „contra”
49

 prezintă pe rând; 

dezbaterea: purtătorii de cuvânt îşi prezintă argumentele şi încearcă să contracareze 

argumentele părţii oponente; 

runda de încheiere: această rundă urmează aceeaşi procedură ca runda de deschidere. Fiecare 

persoană are posibilitatea de a-şi rezuma opina. 

Persoana care cronometrează 

Alegeţi pe cineva din clasă care este responsabil de cronometrarea timpului pe perioada dezbaterii. 

– Runda de deschidere nu ar trebui să dureze mai mult de opt minute (fiecare persoană poate vorbi 

timp de două minute). 

– Dezbaterea nu ar trebui să dureze mai mult de şase minute. 

– Runda de încheiere nu ar trebui să dureze mai mult de patru minute (un minut de persoană). 

– Dacă cineva depăşeşte timpul alocat, se sună un clopoţel. 

Observatori 

Elevii care nu vorbesc pe perioada dezbaterii observă ceea ce se întâmplă. După dezbatere, aceştia 

spun ce au observat folosind următoarele puncte ca bază: 

– Ce argumente au fost prezentate? 

– Cine, ce şi cum va implementa? 

– I s-a permis fiecărui purtător de cuvânt să vorbească sau a fost întrerupt? 

– Cum au încercat diferiţi purtători de cuvânt să îşi transmită mesajul? 

– Care argumente au fost convingătoare? 

– Ce exemple de argumente bune au fost prezentate? 

– Ce cuvinte au fost folosite în mod frecvent? 

– Cum au vorbit purtătorii de cuvânt (au folosit limbajul corpului, au vorbit destul de tare, cu 

intonaţie)? 

                                                           
48

 Argument: un enunţ care este formulat pentru a întemeia o susţinere. 
49

 Pro și contra: înseamnă „pentru” și „împotrivă”. 
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Obiectivul acestui manual constă în sprijinirea cadrelor didactice şi a practicienilor 

din domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică şi educaţiei pentru drepturile 

omului (ECD/EDO). Acesta abordează întrebări cheie despre ECD şi EDO, incluzând 

competenţele cetăţeniei democratice, obiectivele şi principiile de bază ale ECD/EDO şi 

o abordare şcolară globală a educaţiei pentru democraţie şi drepturile omului. 

Manualul este împărţit în trei părţi. Partea I expune principiile fundamentale ale ECD/ 

EDO, utile şi semnificative pentru practicieni. Partea a II-a conţine îndrumări şi 

instrumente pentru proiectarea, sprijinirea şi evaluarea proceselor de învăţare a elevilor, 

în sens constructivist şi interactiv. Partea a III-a oferă seturi de instrumente pentru 

profesori şi, respectiv, pentru elevi, în ECD/EDO. 

Celelalte volume din această serie oferă modele şi materiale concrete de predare în 

ECD/EDO pentru elevii din învăţământul primar până la învăţământul secundar 

superior. 

Acesta este volumul I dintr-o serie formată din: 

ECD/EDO Volumul I:  Educație pentru democrație: Materiale suport pentru cadre didactice privind 

educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului 

ECD/EDO Volumul II: A crește în democrație: Activități didacticepentru învățământul primar privind 

cetățenia democratică și drepturile omului (ECD/EDO)  

ECD/EDO Volumul III:A trăi în democrație: Activități didacticeîn domeniul ECD/EDO, pentru nivelul 

secundar inferior 

ECD/EDO Volumul IV: Participarea la democrație: Activități didactice în domeniul educației pentru 

cetățenie democratică și drepturile omului, pentru învățământul secundar 

superior 

ECD/EDO Volumul V:   Explorarea drepturilor copilului: Activități didactice pentru clasele I-IX 

ECD/EDO Volumul VI: Predarea democraţiei -O colecţie de bune practici în domeniul educaţiei pentru 

cetăţenie democratică şi drepturile omului 
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