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This article presents the Operational model of forming civic behavior in the context of new education. The model 

was implemented practically and it proved to be valid in preparing active citizens. Preparing active citizens represents-- a 
priority task of the actual society, especially for our country.    

 
 
Specificul educaţiei pentru cetăţenie este determinat, pe de o parte, de particularităţile civice, ca fenomen 

social, care-i conferă conţinutul, iar pe de altă parte, de condiţiile sociopsihologice şi pedagogice implicate în 
realizarea acestei educaţii. Raportarea la societate şi la subiect – acestea sunt cele două cadre de referinţă 
indispensabile fundamentării pedagogice a educaţiei pentru cetăţenie. Să examinăm climatul sau cadrul civic 
în care  trăieşte  şi acţionează omul, având în vedere scopurile şi conţinutul educaţiei pentru cetăţenie.  

În lucrarea Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative, Călin Marin determină cele 
două coordonate ale educaţiei pentru cetăţenie: 

• una ca acţiune de socializare a copilului şi adolescentului; 
• alta referitoare la educarea respectului pentru drepturile omului în societatea contemporană, în speţă 

drepturile copilului (la viaţă, la protecţie şi ocrotire socială, la sănătate, la cetăţenie, la cultură şi altele) [1]. 
Prin cea dintâi  coordonată, cea a socializării, se are în vedere cel mai vechi înţeles al educaţiei civice: de 

obligaţie a cetăţeanului sau a viitorului cetăţean în relaţiile cu statul de drept într-un context de libertate politică, 
însoţită de respectul pentru lege ca transpunere în viaţă a valorilor.  

Copilul şi adolescentul pentru dezvoltarea lor socială au nevoie de cunoaşterea imaginii şi înţelegerea 
instituţiilor statului  şi a îndatoririlor pe care le au în viaţa socială, indiferent la ce tip de instituţie ne referim. 
Din această perspectivă, tema relaţiei om–societate a cunoscut şi alte variaţii: de la protestul individului 
împotriva societăţii la liberalismul civic şi la apărarea societăţii, pentru ca astăzi să avem o diversitate de 
drepturi şi obligaţii ca sursă de dinamizare a evoluţiei istoriei [1]. 

A doua componentă a educaţiei pentru cetăţenie vizează  drepturile omului contemporan, în special drepturile 
civice ale copilului. 

Astfel, cunoaşterea şi înţelegerea celor două coordonate ale educaţiei civice presupune că educaţia pentru 
cetăţenie, în transpunere pedagogică, vizează un proces psihocultural compus din următoarele scopuri: 

• cunoaşterea de către copil şi adolescent a structurii şi funcţionalităţii statului de drept şi asimilarea 
cunoştinţelor despre legile acestuia; 

• cunoaşterea şi asimilarea valorilor democraţiei pluraliste şi a cunoştinţelor despre drepturile omului şi 
statul de drept; 

• dezvoltarea respectului ca valoare şi însuşire civică de comportament şi convieţuire umană [1]. 
Prin aceste scopuri, educaţia pentru cetăţenie îşi stabileşte conţinuturile cu care operează în cadrul învăţă-

mântului nostru după cum urmează: 
Educaţia pentru cetăţenia democratică are drept scop formarea unui cetăţean activ, care participă calitativ 

în societatea democratică şi promovează valorile democraţiei. Aceasta cuprinde toate formele de educaţie 
pentru o viaţă democratică. 

Educaţia civică, transmiterea / însuşirea într-un cadru educaţional formal a cunoştinţelor, aptitudinilor şi 
valorilor care guvernează funcţionarea societăţii democratice la toate nivelurile. Învăţarea formală se realizează 
fie în cadrul unei discipline, fie prin activităţi multidisciplinare. 

Educaţia pentru drepturile omului se referă la însuşirea cunoştinţelor despre drepturile şi libertăţile 
omului; la însuşirea  mentalităţilor şi aptitudinilor pentru promovarea şi protejarea drepturilor omului şi la 
dezvoltarea unui mediu care promovează învăţarea şi predarea în cadrul drepturilor omului. 

Educaţia politică îl formează pe cetăţean pentru a putea analiza şi influenţa procesele politice de luare a 
deciziilor. 
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Educaţia valorilor contribuie la dobândirea cunoştinţelor referitoare la orientarea propriilor valori la valorile 
altora şi la înţelegerea semnificaţiei valorilor în viaţa de zi cu zi. 

Educaţia pentru pace promovează cultura păcii prin înţelegere reciprocă, toleranţă şi soluţionarea paşnică 
a conflictelor. 

Educaţia globală este ansamblul de situaţii şi experienţe de învăţare care stimulează conştientizarea caracte-
rului tot mai integrator al lumii contemporane şi ne dă posibilitatea să înfruntăm provocările globale cu eficienţă. 

Analiza surselor bibliografice a permis să observăm că ECD este prezentă  în politica educaţională din 
Republica Moldova şi  valorificată  prin implementarea disciplinelor educaţie civică şi noi şi legea. 

Caracterul interdisciplinar al educaţiei civice favorizează valorificarea pe larg a noilor educaţii la nivel de 
obiective, conţinuturi recomandate sau sarcini de activitate pentru formarea la elevi a calităţii de cetăţean. Mo-
delul operaţional al formării conduitei civice la adolescenţi în contextul noilor educaţii confirmă acest lucru [2]. 

Experienţa de predare a disciplinelor educaţie civică şi noi şi legea a demonstrat că în afară de studierea 
acestora mai este necesară o muncă sistematică în direcţia creării unui climat moral pozitiv în instituţia de 
învăţământ şi implicarea activă a elevilor în procesul de luare a deciziilor, în diverse acţiuni şcolare, comu-
nitare cu caracter social-civic. 

Modelul operaţional al formării conduitei civice la adolescenţi în contextul noilor educaţii confirmă acest 
lucru (tab.1).               

 
Tabelul 1 

Modelul operaţional al formării conduitei civice la adolescenţi 
în contextul noilor educaţii 

 

Deziderat al 
noilor educaţii 

Obiectiv educaţional 
dominant 

Obiectiv de referinţă  
al educaţiei civice 

Conţinuturi recomandate 
privind educaţia civică 

1. Educaţia pentru 
democraţie 

Cultivarea capacită-
ţilor de înţelegere şi 
aplicare a democraţiei 
la nivelul familiei şi al 
comunităţii. 

- identificarea regulilor de compor-
tament civic în diferite situaţii; 
- argumentarea importanţei promo-
vării valorilor democratice în mediul 
său de viaţă; 
- promovarea valorilor fundamentale 
ale democraţiei în familie şi în gru-
purile sociale în care activează. 

Comportamentul social. 
Axe ale comportamentului 
civic. 
Educaţia pentru democraţie 
în familie. 
Democraţie sau totalitarism. 
Principii şi valori ale funcţio-
nării unui stat democratic. 

2. Educaţia pentru 
comunicare şi 
pentru mass-media 

Formarea şi cultivarea 
capacităţilor de valori-
ficare a comunicării şi 
a informaţiei oferite  
de TV, radio, presă. 

- identificarea modalităţilor de trans-
mitere a unui mesaj civic; 
- utilizarea unui limbaj civic adecvat 
în situaţii din viaţa grupurilor sociale;
- aplicarea în situaţii concrete a regu-
lilor de comunicare şi colaborare în 
grup. 

Comunicarea eficientă şi co-
nexiunea inversă (feedback-ul).
Condiţii ce favorizează o 
comunicare eficientă. 
Ascultarea activă. Elaborarea 
unui mesaj explicit. 
Conflictele în viaţa ta. 

3. Educaţia pentru 
pace şi cooperare 

Cultivarea atitudinilor  
civice de abordare a 
problemelor sociale 
prin dialog, participare 
activă, eficientă, for-
marea comportamen-
tului tolerant. 

- înţelegerea importanţei dialogului ca 
modalitate  de stabilire a relaţiei 
interpersonale; 
- colaborarea eficientă pentru 
realizarea unui scop comun;  
- propunerea deciziilor echilibrate 
într-o manieră neopresivă. 

Grupurile de interese. 
Cum să respectăm şi să 
oferim un feedback eficient 
şi constructiv. 
Învaţă a decide. 
Decizii comune. 
Pacea şi toleranţa. 

4. Educaţia pentru 
muncă şi calitate 

Dezvoltarea şi conso-
lidarea capacităţilor de 
proiectare-organizare şi 
realizare a muncii cas-
nice, profesionale şi 
social-utile. 

- propunerea soluţiilor privind prob-
lemele care afectează grupurile/ 
comunitatea din care face parte; 
- proiectarea / realizarea activităţilor 
orientate spre soluţionarea proble-
melor din comunitate. 

Proiectele individuale şi co-
lective şi obiectivele şcolare. 
Asociindu-te cu cineva. 
Familia, comunitatea şi 
munca social-utilă. 
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5. Educaţia pentru 
schimbare şi 
dezvoltare 

Formarea capacităţilor 
de adaptare adecvată 
şi responsabilă la 
condiţiile inovaţiilor 
şi reformelor sociale. 

- justificarea importanţei / nevoii dez-
voltării propriului potenţial în con-
textul progresului personal şi social; 
- propunerea strategiilor de dezvol-
tare individuală şi de grup în scopul 
schimbărilor progresive; 
- determinarea schimbărilor pozitive / 
progresive cu referire la sine şi la grup.

Autoanaliza şi autoeducaţia. 
Cine sunt eu? Ce vreau eu? 
Ce pot eu? Spre ce aspir? 
Locul individului în grupu-
rile sociale. 
Relaţia dintre potenţialul 
individual şi idealul personal 
(autoevaluare realistă). 

6. Educaţia 
ecologică / pentru 
mediul ambiant 

Formarea capacităţilor 
de ocrotire a naturii, 
preîntâmpinarea şi so-
luţionarea efectelor ne-
gative legate de tehno-
logiile industriale, viaţa 
şi existenţa umană. 

- argumentarea importanţei 
respectării valorilor şi principiilor 
democratice în societate; 
- elaborarea unui model al societăţi 
virtuale din perspectiva valorilor 
fundamentale ale democraţiei şi a 
normelor de convieţuire socială ce 
contribuie la ocrotirea mediului. 

Influenţa reciprocă „natură-
om”.  
”Eu” – element al naturii. 
Ce influenţă are calitatea 
mediului asupra vieţii 
noastre? 
Mediul înconjurător şi com-
portamentul uman – legi şi 
responsabilităţi. 

7. Educaţia pentru 
credinţă 

Formarea şi dezvol-
tarea capacităţilor reli-
gioase (a credinţei) în 
baza valorilor creştine. 

- argumentarea importanţei promo-
vării valorilor creştine în mediul său 
de viaţă; 
- promovarea valorilor creştine în 
societate (prin exemplul propriu); 
- citirea literaturii spirituale; 
- frecventarea bisericii; 

Ce influenţă are creştinismul 
asupra dezvoltării cetăţea-
nului activ? 
Eu cetăţean–eu creştin, rela-
ţia dintre aceştia. 
Principii şi valori civice în 
Biblie. 

8. Noi si legea 

Generarea a cât mai 
multor oportunităţi de 
învăţare pentru desco-
perirea de către elevi a 
principiilor democraţiei 
şi a valorilor legalităţii

- explicarea în baza unor exemple 
din viaţă cum asigură legea exerci-
tarea drepturilor şi libertăţilor omului; 
- explicarea originii unor principii şi 
valori cuprinse în legislaţie. 

Ce trebuie să faci în caz de 
violenţă în familie? 
Putem învăţa să fim 
democraţi? 
Ce înseamnă să deţii 
cetăţenia RM? 

 
Formarea la elevi a calităţii  de cetăţean  depinde în mare măsură de personalitatea  celui care  dirijează 

activitatea elevului – a profesorului. Va deveni elevul de astăzi un bun cetăţean de mâine dacă profesorul îl 
face pe elev doar să perceapă şi să înţeleagă modul în care societatea poate şi trebuie să funcţioneze? Or, pro-
fesorul trebuie să-l înveţe pe elev şi cum să lucreze în această societate pentru a aduce îmbunătăţiri acesteia 
şi membrilor ei; să le formeze atitudini de interes, preocupare şi dorinţa de a contribui la aceste îmbunătăţiri. 
Pentru a realiza atare deziderate profesorul trebuie nu doar să vrea, dar şi să ştie cum să o facă cât mai bine. 
În  acest context, considerăm ca în cadrul demersurilor educaţionale de formare a calităţii de cetăţean trebuie 
să se ţină cont de următoarele condiţii: 

• Menţinerea unui echilibru constant între instruire–educaţie–acţiune practică. 
• Practicarea unor strategii educaţionale care îi antrenează pe elevi în activităţi ce presupun operaţii mintale 

de un nivel superior simplei cunoaşteri şi creează oportunităţi pentru aplicarea conceptelor însuşite în contexte 
noi. 

• Valorizarea pozitivă în procesul educaţional a experienţei morale, sociale a elevilor. 
• Angajarea elevilor în descoperirea /redescoperirea cunoştinţelor; în formarea atitudinii pozitive faţă de 

datoria şi responsabilităţile individului în calitate de cetăţean.  
• Crearea oportunităţilor şi motivaţiei pentru implicarea elevilor în activităţi de interes comunitar. 
• Disciplina educaţia civică la treapta învăţământului gimnazial completează activitatea de predare/în-

văţare a sentimentului civic. Curruculum-ul elaborat cuprinde noţiunile fundamentale – personalitatea umană 
şi spiritul civic – aliniate în conformitate cu vârsta şi nivelul elevilor. Pentru adolescenţi (14-18 ani), din 
punct de vedere moral, mecanismul autonomiei se îmbogăţeşte cu aspecte noi, ca urmare a maturizării, a 
socializării şi integrării în societatea adulţilor. Dat fiind faptul că adolescenţa mai este considerată şi vârsta 
„marilor idealuri”, aceste idealuri accentuează independenţa individului, el acţionează nu numai în funcţie de 
realitatea prezentă, ci şi de cerinţele unui viitor anticipat. Totodată, adolescentul posedă capacitatea de a 
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opera în plan civic cu diverse valori civice pe care le presupune idealul civic, cetăţeanul activ. Acesta are loc 
datorită dezvoltării gândirii formale. 

• Respectul reciproc dintre adulţi şi elevi reprezintă o chestiune vitală. Stilul de comunicare şi stan-
dardele de politeţe sunt buni indicatori ai acestui respect. Tratarea elevilor ca parteneri este foarte importantă 
pentru această vârstă şi poare fi reflectată de panourile de afişaj, aviziere, de facilităţile sociale, garderobă şi 
depozite. Aceste detalii sunt foarte importante, deoarece creează un climat de atenţie şi consideraţie. Sunt 
foarte importante posibilităţile elevilor de a-şi asuma diverse responsabilităţi atât în clasă, cât şi în condu-
cerea şcolii [3]. 

Cele de mai sus circumscriu doar în esenţă, din perspectivă ontogenetică, în ce constă suportul psihologic 
al educaţiei pentru cetăţenie. Dar, de fapt, toate aceste particularităţi generale, proprii evoluţiei copilului, se 
manifestă diferit de la unul la altul, datorită unor trăsături individuale, specifice fiecărui elev. 

Din toate acestea rezultă că educaţia pentru cetăţenie reprezintă un deziderat foarte important al educaţiei, 
întrucât se desfăşoară pe fundalul coerenţei unităţii dintre social,  psihologic şi pedagogic, ponderea şi relaţia 
dintre ele modificându-se în funcţie de contextul în care se manifestă, de nivelul dezvoltării ontogenetice a 
copilului şi condiţiile sociopedagogice oferite. Orice acţiune educativă orientată în acest scop nu poate fi 
eficientă, dacă nu se va întemeia pe cunoaşterea variabilelor sociale, psihologice şi pedagogice implicate în 
formarea personalităţii individului prin procesul complex al educaţiei [4]. 

Experienţa unui ansamblu de acţiuni cu caracter civic din cadrul unităţilor de învăţământ, organizate la 
nivel extraşcolar, a demonstrat că adolescenţii manifestă un mare interes pentru Parlamentul elevilor, acţiuni 
de autodirijare şcolară, activităţi în cadrul proiectelor sau cluburilor pe interese, care la fel contribuie la for-
marea reprezentărilor conştiinţei civice, a atitudinii pozitive faţă de sine şi societate, ceea ce asigură consoli-
darea conduitei civice. 
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