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Despre disciplina 
EDUCAȚIE SOCIALĂ

Educație pentru cetățenie democratică

Educație pentru cetățenie democratică reprezintă o valoroasă oportunitate de a învăța să joci un 
rol activ în viața comunității din care faci parte, pentru a promova și apăra democrația și valorile ei.  
Educație pentru cetățenie democratică nu se întâmplă numai în școală, ci se continuă pe tot parcursul 
vieții, oferind cunoștințe utile pentru viitor. Lecțiile și proiectele la care vei participa te vor încuraja:

La ora de EDUCAȚIE SOCIALĂ – Educație pentru cetățenie democratică vei învăța într-o manieră 

atractivă și interesantă, participând la:

  Să contribui la apărarea drepturilor omului în societate

  Să îți dezvolți atitudini și comportamente necesare pentru 
asumarea responsabilităților în societate

  Să participi activ la viața economică, socială, politică, civică, 
juridică și culturală a societății

  Să devii cetățean activ, informat şi responsabil al comunității 
locale, naționale și internaționale

  Să influențezi în sens benefic luarea unor decizii în societate

  Să îți exprimi opinia prin acțiuni de voluntariat în cadrul unor 
organizații sau individual

  Să îndrăznești să crezi că vei putea schimba ceva în societate, 
chiar dacă nu ești adult

discuții
dezbateri

jocuri de rol

studii de caz

teatru forum

alegeri

acțiuni de voluntariatinterviuri

întâlniri cu reprezentanți 
ai autorităților statului

vizite

activități în pereche 
și în grup

activități 
de creație
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Prezentarea manualului de EDUCAȚIE SOCIALĂ
Educație pentru cetățenie democratică

               64 65

                                                           
      

     
    

    
    

    
    

   
   

   
    

    
    

    
   E

xplorează noi concepte!

Cetățenie activă
și participativă

Decid! Aplic! Mă implic!
Vreau ca opinia mea să fie luată în 

considerare!

Ce televiziune a transmis în direct Revoluția Română din anul 1989 pentru 
prima dată în istorie?

a. o televiziune americană       b. o televiziune britanică       c. Televiziunea Română

Q 
U
I 
Z

  vot universal
  inițiative cetățenești
   organizații 
nonguvernamentale
  mass-media 
  opinie publică

  Vei fi un cetățean implicat.

  Vei remarca importanța 
prezenței la referendum și la 
alegeri.

  Vei cunoaște rolul ONG-urilor 
și al mass-mediei în viața 
comunității.

  Vei practica voluntariatul.

  Îți vei exprima opinia.

    E
xersează cetățenia activă!

Participă la proiectul:

Teatru Forum
Joc un rol în comunitatea mea!

Poți schimba lucrurile, 
dacă vocea îți este auzită!

Ia atitudine!
Descoperă la paginile 76-79 

cum te poți implica 
în acest proiect.

4.

               64 65

MANUALUL TIPĂRIT

Pagini de prezentare a unității de învățare

Pagini de învățare

Numărul, titlul și subtitlul lecției

Numărul și titlul 
unității de învățare

Explorează noi  
concepte-cheie a căror 
însemnătate o vei afla pe 
parcursul unității.

Exersează cetățenia ac-
tivă, cu ajutorul compe-
tențelor pe care le vei 
dezvolta, implicându-te 
în activitățile propuse.

Merg mai departe!

Conectează-te cu 
evenimente, filme, cărți, 
noutăți, documente, 
activități din manualul 
digital care te 
îndeamnă la reflecție 
și îți sugerează căi de 
acțiune pentru a fi un 
cetățean implicat.

Mă inspir!

Găsește inspirație în realizările profesionale ale 
unor personalități de succes, în evenimente și 
experiențe care contribuie la dezvoltarea cetățeniei 
democratice.

Exersez cetățenia 
activă!

Valorizează cunoștințele 
și experiența  
personală pentru a  
descoperi practici din 
sfera cetățeniei active. 

Răspunde provocării 
de a analiza situațiile 
din imaginile selectate. 
Observă și interpretează 
imaginea însoțită uneori 
de studii de caz, dialo-
guri sau fragmente din 
documente oficiale.  

Mă implic!

Implică-te în scurte 
experiențe de exersare 
a cetățeniei active la 
nivelul comunității 
locale.Repere pentru cetățenie 

democratică

Accesează cunoștințe și practici din 
domeniul cetățeniei democratice 
prin succinta incursiune în 
clarificarea conceptelor importante 
și înțelegerea clasificărilor și a 
conținuturilor prezentate.

Esența unității într-un 
scurt mesaj

Invitație de participare 
la proiectul care se va 
derula pe parcursul 
unității

Un scurt test (quiz) care 
stârnește curiozitatea, 
a cărui rezolvare te 
orientează către esența 
unității de învățare.

Marcaj care 
indică prezența 
a cel puțin unui 
tip de AMII pe 
pagina dublă 
deschisă a 
manualului 
digital.
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MANUALUL DIGITAL

Pagini de sinteză și evaluare

Schemă 
recapitulativă

Sintetizează și 
aprofundează, cu 
ajutorul schemelor 
logice, cunoștințele 
pe care le-ai acumulat 
pe parcursul unității 
de învățare și 
concluziile pe care 
le-ai desprins pentru 
domeniul cetățeniei 
democratice.

Răspunde cerințelor formulate prin itemii de evaluare pentru a-ți putea 
aprecia singur(ă) progresul în învățarea cetățeniei democratice. Alege 
variante de răspuns, stabilește  corespondențe între concepte, răspunde 
la întrebări pe baza unei imagini, completează enunțuri sau scrie un scurt 
text, cu referire la tematica unității de învățare.

Exersează individual și în grup noile 
competențe pe care le-ai dezvoltat. 
Valorifică abilitățile, atitudinile 
și practicile aferente cetățeniei 
democratice în viața de zi cu zi.

Autoevaluare

Calculează punctajul 
obținut pentru 
fiecare item, 
prin verificarea 
corectitudinii 
răspunsurilor la 
pagina 96.

•  Manualul digital este mai mult decât un pachet de instrumente 
digitale; este un ghid de acțiune în domeniul cetățeniei 
democratice pentru prezent și viitor, pe baza experiențelor din 
trecut. Manualul digital te invită la analize și experiențe bazate pe 
cunoștințele anterioare, cu rol de aprofundare a noilor informații 
și de exersare a competențelor dezvoltate. 

•  Bogat în informații, articole, filme, trimiteri on-line, fragmente 
din documente oficiale, studii de caz, chestionare, citate, aplicații 
interactive, manualul deschide o lume nouă pentru exersarea 
cetățeniei active și participative.

•  Activitățile propuse în manualul digital te orientează către fișe 
standard pentru Jurnal, Portofoliu, Proiecte, fișe de analiză și 
interpretare a unui film, eveniment, a unei cărți, către activități 
interactive sau fragmente video semnificative pentru lecțiile 
parcurse.

• jocuri interactive

INTERACTIVE

•  planșe ilustrate 
explicative

• fișe de lucru

STATICE

ANIMATE

Descoperă în manualul digital activități 
multimedia interactive de învățare (AMII) 
legate de tema lecției. Acestea sunt 
evidențiate în varianta digitală și în cea 
tipărită prin simbolurile următoare:
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Proiecte pentru cetățenie democratică

•  Proiectele propuse te ajută să dezvolți dialogul cu autoritățile 
locale, să înțelegi procesul legislativ, să promovezi concepte 
și tehnici de implicare și participare în comunitate.

•  Participarea la aceste proiecte îți oferă posibilitatea să te 
exprimi, să exersezi calitatea de lider pentru grupul tău de 
prieteni, pentru școala ta și, de ce nu, pentru comunitatea ta.

•  Prin implicarea în proiectele propuse, ai posibilitatea să îți pui 
în practică ideile ce pot fi concretizate în acțiuni sociale sau 
inițiative ce răspund nevoilor comunității din care faci parte.

•  Proiectele propuse în acest an școlar sunt ușor de parcurs 
dacă urmărești algoritmul celor patru pași:

I. Alegerea temei proiectului

II.  Elaborarea fișei de proiect

III.  Derularea proiectului

IV. Evaluarea proiectului și diseminarea rezultatelor

De asemenea, participarea la activitățile propuse în aceste 
proiecte îți deschide calea către noi proiecte, urmare a 
valorificării experiențelor la care ai luat parte. Astfel, vei putea 
schimba ceva în comunitatea ta, chiar dacă nu ești adult.

•  Fii mândru/mândră de patrimoniul cultural al României și 
de istoria românilor, valorificând imaginile și quizul de pe 
paginile de deschidere a unităților de învățare.

•  Aceste pagini te vor conecta cu unele locuri, instituții și 
clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru Revoluția 
din anul 1989, moment ce a deschis calea cetățeniei 
democratice în România. 

•  Valorifică trecutul pentru a susține democrația autentică în 
țara noastră! Află mai multe informații despre aceste locuri, 
cu ajutorul fișelor din manualul digital.

•  Continuă proiectul și la celelalte lecții (istorie, geografie, 
educație tehnologică, limba română etc.) și completează 
portofoliul personal cu alte locuri care vorbesc despre 
România din trecut și prezent, privind spre viitor.

De ce este important să te implici în proiecte?

Valorifică mini-proiectul: Revoluția Română din 1989 – 
primul pas către cetățenia democratică! 

Pe parcursul acestui an școlar, 
te invităm să participi la patru 
proiecte diferite, atât în ceea 
ce privește conținutul, cât și 
maniera de implementare, având 
un puternic impact în școala și 
comunitatea ta:

1.  Pași către participare 
democratică. Alegeri pentru 
Consiliul Elevilor  
(paginile 24-27)

2.  Implică-te!  
Indică direcția în 
comunitate! (paginile 42-45)

3.  Campania: Îmi pasă!  
Mă implic! Violența nu este 
un răspuns!  
(paginile 58-61)

4.  Teatru Forum: Joc un rol în 
comunitatea mea  
(paginile 76-79)

Implică-te în proiecte!

Este o modalitate de a reflecta 
asupra activității derulate pe 
parcursul proiectelor. Astfel, vei 
putea valorifica experiențele 
pentru noi proiecte și, mai ales, 
pentru exersarea cetățeniei 
active și participative în fiecare zi.

Construiește pe parcursul 
anului școlar Portofoliul personal, 
valorificând produsele realizate în 
cadrul lecțiilor sau al proiectelor 
la care ai participat: fișe, postere, 
pliante, texte, chestionare, citate, 
diplome, fotografii etc.

Completează Jurnalul proiectului!

Dezvoltă Portofoliul personal!

Te invităm să exersezi cetățenia democratică într-o manieră interactivă, aplicată, plină de 
provocări și oportunități pentru dezvoltarea spiritului civic într-o societate democratică.
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Competențe generale și specifice

Lecțiile de Educație socială din acest an școlar îți oferă posibilitatea de a-ți dezvolta atitudini şi comportamente 
civice, de a-ți exercita şi apăra drepturile democratice şi responsabilitățile în societate, de a juca un rol activ în 
viața comunității din care faci parte. Toate acestea te vor ajuta să îți dezvolți competențele necesare pentru 
a deveni o persoană responsabilă într-o societate democratică prin:

1.  Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală 
și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice 
domeniului social.

1.1.  Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru 
cetățenie democratică

1.2.  Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea 
de la valorile, principiile, practicile societății democratice

1.3.  Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, 
normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și 
statului de drept

3.  Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului 
de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui 
comportament social, civic și economic activ.

3.1.  Manifestarea disponibilității pentru 
participare civică și pentru exercitarea 
calității de cetățean

3.2.  Aplicarea unor valori, norme și principii 
democratice în situații concrete care 
presupun decizie și acțiune

2.  Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme 
specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme 
sociale și civice.

2.1.  Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor 
comunității educaționale/locale

2.2.  Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea 
problemelor comunității educaționale/locale

2.3.  Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru 
referitoare la viața într-o societate democratică
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Pași către cetățenie democratică
Recapitulare inițială

1.  Amintește-ți despre Convenția cu privire la drepturile copilului. Care sunt drepturile de care se bucură 
adolescenții? Asociază fiecărui drept o responsabilitate.

2.  Consideri că numai copiii sau toți oamenii au 
drepturi? Însoțește răspunsul tău de cel puțin 
două argumente.

3.  Compune un cvintet (o strofă alcătuită din cinci 
versuri) despre importanța respectării drepturilor 
omului, pe baza indicațiilor: 

4.  Prin ce crezi că se diferențiază adolescenții din 
imaginea de mai sus? Menționează șase diferențe, 
pornind de la ceea ce îi aseamănă. Cu toții sunt 
ACTIVI în comunitățile în care trăiesc.

Versul 1 –  un cuvânt – subiectul cvintetului: 
DREPTURILE

Versul 2 –  două adjective care arată 
caracteristicile subiectului

Versul 3 –  trei cuvinte care exprimă acțiuni: 
verbe la modul gerunziu

Versul 4 –  patru cuvinte care exprimă 
sentimentele tale față de subiect

Versul 5 –  un cuvânt care arată însuşirea 
esențială a subiectului

•  Identifică în clasă cuvântul din versul cinci 
care s-a repetat la cei mai mulți colegi.  
Cum explici acest lucru?

•  La ce activități participi? 

•  Cu cine interacționezi?

•  Pe cine ajuți?

•  Ce recompense primești?

5.  Discută în pereche, apoi prezintă ce înseamnă să 
fii activ în comunitatea ta. 

ABILITĂȚI

C

T

I

V

I
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6.  În clasele anterioare ai discutat despre comunitățile din care faci parte. Așază în triunghiuri distincte 
comunitățile în care tu activezi și față de care ai drepturi și responsabilități, urmărind modelul de mai jos. 
Ești liber(ă) să adaugi și alte comunități.

8.  Ai aflat deja din paginile anterioare ale manualului că în acest an școlar vei învăța, vei discuta, vei exersa 
cetățenia democratică la orele de Educație socială. 

a.  Desenează și/sau decupează piramida disponibilă în manualul digital. 

b.  Completeaz-o cu câte un drept și o responsabilitate pentru fiecare dintre comunitățile din care faci 
parte.

c.  Asamblează piramida. Schimbă drepturile și responsabilitățile în funcție de prioritățile tale pe parcursul 
anului școlar.

7.  Prezintă două proiecte la care ai participat în clasele a V-a și a VI-a. Pentru fiecare dintre acestea menționează:

a. denumirea și scopul;

b. etapele proiectului;

c. o activitate care ți-a plăcut cel mai mult;

d. un partener al proiectului;

e. o persoană cu care ai colaborat foarte bine;

f. ce ai învățat și nu ai uitat.

a.  Compune familia lexicală a celor două cuvinte 
pe care le vei întâlni adesea pe parcursul acestui 
an școlar: cetățean și democrație.

b.  Descoperă înțelesul lor pe parcursul lecțiilor și 
cu ajutorul dicționarului.

c.  Propune trei aspecte/subiecte despre care ai 
vrea să afli mai multe la orele de Educație socială.

d.  Stabilește trei obiective pe care îți propui să le 
realizezi singur(ă) sau în echipă cu alți colegi, 
pe parcursul anului școlar. 

Familia

Prietenii

Școala

Orașul/ Localitatea

Țara

Europa

Comunitățile din care faci parte Drepturile tale Responsabilitățile tale
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3.  Descoperă definițiile unor concepte din domeniul drepturilor copilului. 
Asociază cifra corespunzătoare fiecărui concept cu litera aferentă definiției 
potrivite.

d.  reguli recunoscute ca fiind obligatorii

b.  obligații cu privire la realizarea unei 
sarcini, la respectarea unor reguli 

a.  grup de oameni cu interese, credințe 
sau norme de viață comune

c.  condiții absolut necesare pentru a-și 
atinge potențialul

I. Drepturile copilului

II.   Norme

III.   Responsabilități

IV.   Comunitate

Pași către cetățenie democratică
Evaluare ințială

Total ex. 1: 0,50 puncte
I. – 0,50 puncte

Total ex. 2: 1 puncte
I. – 0,25 puncte
II. – 0,25 puncte
III. – 0,25 puncte
IV. – 0,25 puncte

Total ex. 3: 2 puncte
I. – 0,50 puncte
II. – 0,50 puncte
III. – 0,50 puncte
IV. – 0,50 puncte

Total ex. 4: 2 puncte
I. – 0,50 puncte
II. – 0,50 puncte
III. – 0,50 puncte
IV. – 0,50 puncte

Autoevaluare!
1. Selectează litera corespunzătoare răspunsului potrivit următoarei afirmații.

I. Documentul care reglementează drepturile copilului se numește:

a. Declarația Universală a Drepturilor Copilului

b. Convenția drepturilor omului

c. Declarația cu privire la drepturile copilului

2.  Stabilește ordinea etapelor unui proiect. Atribuie, pe caiet, litera 
corespunzătoare fiecărei etape, în ordinea în care acestea se derulează.

a. Elaborarea fișei de proiect

b. Evaluarea proiectului

c. Alegerea temei

d. Derularea activităților

4.  Copiii beneficiază de o serie de drepturi. Menționează câte o 
responsabilitate corespunzătoare fiecărui drept.

I.  Dreptul la sănătate

II.   Dreptul la timp liber  
și activități recreative

III.   Dreptul la exprimarea 
opiniei

IV. Dreptul la protecție

I. II. III. IV. 
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5. Analizează imaginea de mai jos, apoi răspunde cerințelor.

6.  Fii preocupat(ă) de protejarea mediului înconjurător! Scrie o invitație 
colegilor/prietenilor tăi sau un mesaj pe grupul de socializare din care 
faci parte, pentru a-i invita la o acțiune de îngrijire a parcului din localitate.

Total ex. 5: 1 punct
I. – 0,50 puncte
II. – 0,50 puncte

Total ex. 6: 2,50 puncte
I. – 0,50 puncte
II. – 0,50 puncte
III. – 0,50 puncte
IV. – 2 x 0,50 = 1 punct

Se acordă 1 punct 
din oficiu. 

Total: 10 puncte

Autoevaluare!

Ai în vedere următoarele:

I.   Lansează invitația, indicând scopul 
întâlnirii.

II.   Menționează coordonatele: ziua, 
ora, locația.

III.   Precizează ținuta vestimentară și 
instrumentele de care au nevoie.

IV.   Formulează un mesaj convingător 
în care să aduci cel puțin două 
argumente în favoarea participării 
la această activitate.

I.  Menționează, pe baza imaginii, două drepturi ale copiilor.

II.  Formulează două soluții pentru respectarea unuia dintre drepturi,  
în comunitatea ta.

Participă și tu, împreună cu ceilalți colegi, la jocul sugerat în imagine. 
Vei învăța să te coordonezi cu membrii grupului, să accepți calitățile și 
slăbiciunile celorlalți, să te adaptezi echipei din care faci parte.




